
GOD ALMEN LEDELSE I

BOLIGSELSKABET SJÆLLAND

Boligselskabet Sjællands hovedformål er, at stille passende 
boliger til rådighed for alle med behov herfor til en rimelig 
husleje samt at give beboerne indflydelse på egne bo-forhold. 

Vores kerneaktiviteter er, at sikre en effektiv drift og 
administration og at vedligeholde og bygge almene boliger.



Selskabsbestyrelsens ansvar er både for forretningen 
(udlejning og drift af almene boliger) og foreningen 
(beboerdemokratisk indflydelse og fællesskab).

Selskabsbestyrelsens arbejde med god almen ledelse 
hviler på hovedprincipperne ordentlighed og 
gennemsigtighed 



Ordentlighed
Ordentligheden vedrører i princippet alle facetter af en selskabets virke både internt og i forhold til omverdenen. Den knytter sig til 
de almene selskabers formål og rollen som lokal samfundsaktør. Ordentlighed omkring drift, vedligeholdelse, nybyggeri og 
renoveringer. Ordentlighed ved servicering af beboerne og de boligsøgende. Ordentlighed ved at påtage sig et socialt ansvar og ved 
at have fokus på miljømæssig bæredygtighed. Ordentlighed i samarbejdet med omverdenen, dvs. det øvrige civilsamfund samt 
kommunerne og andre myndigheder.

Gennemsigtighed

Det er vigtigt, at praksis i de almene selskaber kan tåle offentlighedens opmærksomhed. Vi skal kunne besvare skarpe kritiske
spørgsmål fra omgivelserne. Det, som der ikke er åbenhed omkring, kan hurtigt komme til at virke mistænkeligt.

Følg eller forklar - princippet
Vi følger som udgangspunkt BL’s anbefalinger om god ledelse – der hvor vi fraviger anbefalingerne forklarer vi hvorfor og hvordan.



ANBEFALING

Det anbefales at nye bestyrelsesmedlemmer 
introduceres til arbejdet, det anbefales derfor, at:

• Der findes et introduktionsforløb hvor formelle og 
uformelle pligter samt forventninger gennemgås 

• Årshjul, forretningsorden, bestyrelsens regnskab 
mv. gennemgås

• Nye medlemmer orienteres om de vigtigste 
strategiske indsatser og andre væsentlige 
problemstillinger i selskabet

• Der er mulighed for kompetenceudvikling i form 
af kurser, uddannelse, temadage eller 
mentorordninger

Introduktion for nye bestyrelsesmedlemmer

I Boligselskabet Sjælland:

• Inviteres alle nye bestyrelsesmedlemmer til 
introduktionsmøde, hvor der sker gennemgang af

• Bestyrelsesarbejdet og forventninger til medlemmer

• Bestyrelsens opgaver og mødeplan (med årshjul)

• Boligselskabet Sjællands strategi

• Alle nye medlemmer får relevant litteratur om 
regler og opgaver i almene boligselskaber

• Nye og eksisterende bestyrelsesmedlemmer 
tilbydes deltagelse i BL’s kurser om 
selskabsbestyrelsesarbejde

• Selskabsbestyrelsen holder løbende seminarer, 
cafémøder osv. som sikrer at viden og 
kompetencer som minumum afspejler behovet



ANBEFALING

Vederlaget skal være rimeligt og lovligt, det anbefales 
derfor, at 

• Der fastsættes skriftlige regler for vederlagets 
størrelse og fordeling

• Reglerne opdateres årligt

• Størrelsen på og fordelingen af vederlaget er 
kendte og synlige

Vederlag til bestyrelsen

I Boligselskabet Sjælland:

• Vederlag til bestyrelsesmedlemmerne fastsættes 
årligt på det konstituerende bestyrelsesmøde og 
anføres i Forretningsordenen for 
Selskabsbestyrelsen

• Størrelsen og fordelingen af vederlag er kendte 
for selskabsbestyrelsesmedlemmerne, men 
offentliggøres ikke på hjemmesiden eller andre 
steder med adgang for offentligheden



ANBEFALING

Der bør være klare regler for medlemmernes eksterne 
repræsentation. For at sikre loyalitet ovf. selskabet og 
modvirke tvivl og mistænkeliggørelse anbefales det, at 

• Selskabsbestyrelsen drøfter om medlemmerne er 
repræsenteret de rigtige steder

• Der er skriftlighed og åbenhed om evt. valg, 
mandat og forpligtelser

• Der er åbenhed om honorarer mv. ved 
medlemmers repræsentation ved ekstern part 

Bestyrelsesmedlemmernes eksterne 

repræsentation 

I Boligselskabet Sjælland :

• Alle selskabsbestyrelsesmedlemmer opfordres 
årligt til at oplyse, om de har yderligere 
bestyrelseshverv eller lignende

• Alle selskabsbestyrelsesmedlemmer opfordres til 
at oplyse om de oppebærer honorar eller lignende 
– og i givet fald hvor meget - for eventuelle 
bestyrelseshverv eller lignende



ANBEFALING

Bestyrelsesudgifterne skal være lovlige, rimelige og 
forsvarlige. Det anbefales derfor, at der er klare 
retningslinjer ved at

• Der fastsættes skriftlige retningslinjer for 
bestyrelsens udgifter

• Retningslinjerne opdateres årligt

• Retningslinjerne er kendte og synlige

• Møder, arrangementer og rejser skal være sagligt 
begrundede, og deltagerkredsen skal begrænses 
til det nødvendige og relevante

Bestyrelsesudgifter

I Boligselskabet Sjælland:

• Behandles bestyrelsens udgifter i forbindelse med 
budgettet for kommende år af 
selskabsbestyrelsen

• Sker der i forbindelse med ledelsesrapporteringen 
kvartårligt opfølgning på bestyrelsesudgifterne

• Gennemgås konti med bestyrelsesudgifter i 
forbindelse med selskabsbestyrelsens godkendelse 
af selskabets årsrapport



ANBEFALING

Sponsorater og bidrag til velgørenhed skal for at være 
lovlige ske som led i en nødvendig 
markedsføringsindsats. Det anbefales, at 

• Selskabet kun indgår sponsoraftaler eller yder 
bidrag til velgørenhed, hvis det er led i en 
nødvendig markedsføringsindsats

• Selskabet følger lovgivningen herom og sikrer at 
eventuel støtte er saglig og passende

• Eventuel støtte er tidsbegrænset og evalueres 
mindst en gang årligt

• Der sikres maksimal åbenhed om beslutningen

Velgørenhed og sponsorater

I Boligselskabet Sjælland:

• Har pt. ikke sponsorater.

• I KFUM Boldklub (placeret nær Hedeboparken) 
har de dog valgt, at lade vores reklamer hænge i 
forlængelse af vores nye boligsociale Get2sport 
aftale. Men det er gratis, så der er ikke betalt for 
reklamerne. 



ANBEFALING

Vilkårene i direktørens ansættelseskontrakt bør være 
afstemt med normen for andre direktører i 
sammenlignelige selskaber. Det anbefales, at 

• Der søges hjælp til (gen)forhandling af 
direktørkontrakten

• Sørg for at løn mv. er afstemt efter normen for 
tilsvarende direktører

• Undgå at bruge BL’s lønstatistik som løftestang

• Sørg for åbenhed om den samlede direktørløn og 
fratrædelsesordning

Direktørkontrakter

I Boligselskabet Sjælland:

• Såfremt der skal ske genforhandling af den 
nuværende direktørkontrakt, vurderer 
Forretningsudvalget om der skal søges bistand 
hertil.

• Forretningsudvalget kan efter ønske få indsigt i 
direktørløn. Oplysningerne deles ikke med andre.

• Direktøren har et halvt års opsigelse og såfremt 
selskabet afskediger direktøren, har denne et 
varsel på 1,5 år.


