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Roskilde, d. 23. april 2014 

 

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 

I henhold til selskabets vedtægter § 7, stk. 1, og § 8, stk. 1, indkaldes der herved til ordinært repræsentant-

skabsmøde i Boligselskabet Sjælland 
 

Lørdag den 24. maj 2014 kl. 9.00 

 

på Comwell Roskilde, Vestre Kirkevej 12, Himmelev, 4000 Roskilde.  

Der serveres morgenmad fra kl. 8.30, hvorfra der ligeledes vil være udstillinger, stande mv. Der er gratis 

parkeringspladser foran hotellet. Se venligst nedenfor angående transport til repræsentantskabsmødet fra 

Holbæk og Ringsted. 

Boligselskabet Sjællands Initiativpris vil blive uddelt under mødet. 

 
Den 8. maj 2014 afholdes møde om driften i afdelingerne og den 20. maj afholdes regnskabsmøde. 
Herudover afholdes der temamøde om emnerne på dagsordenen til repræsentantskabsmødet den 29. 
april 2014. Samtlige Repræsentantskabsmedlemmer er inviteret til dagene, og det er fortsat muligt at 
tilmelde sig. 
 
 

Dagsorden: 

1.   Valg af dirigent, referent og stemmetællere 
 

   

2.   Godkendelse af Forretningsorden for Repræsentantskabet 
 
Forretningsordenen fremsendes senest en uge før repræsentantskabsmødet. 

 

   

3.   Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for 
året 2013 
 
Skriftlig beretning fremsendes senest en uge før repræsentantskabsmødet. 

 

   

4.   Fremlæggelse og endelig godkendelse af årsregnskab 2013 for afdelingerne, 
Boligselskabet Sjælland, Afd. 260 (den fælles drift) og Demokrati- og 
Uddannelsesudvalget samt forelæggelse af budget for 2014 

 
Materialet fremsendes senest en uge før repræsentantskabsmødet. 

 
Afdelingsregnskaberne kan ses på Boligselskabet Sjællands hjemmeside, www.bosj.dk 
under de enkelte afdelinger. Enkelte regnskaber vil først være klar den 10. maj.  

 

   

5.   Behandling af indkomne forslag 

 
Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være indsendt til Selskabsbestyrelsen senest 
den 10. maj 2014, jf. vedtægternes § 9. 
 
Forslag skal sendes via e-mail: dwb@bosj.dk eller via alm. post til Boligselskabet Sjælland, 
Parkvænget 25, 4000 Roskilde Att. Dorte Winther Bruhn, mrk. ”Forslag til 
repræsentantskabsmøde”. 
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Bemærk venligst, at vi altid kvitterer for modtagelse af forslag. Har du ikke modtaget 
kvittering inden to dage, bedes du rette henvendelse. 
 
 

6.   Valg af næstformand 

 
På valg er:  
 

 Bodil Nielsen, Blegdammen, Roskilde (modtager genvalg) 
 
Selskabsbestyrelsen indstiller: 

 
 Bodil Nielsen, Blegdammen, Roskilde  

 

 
Efter Boligselskabet Sjællands vedtægter er boliglejere og disses myndige 
hustandsmedlemmer valgbare til bestyrelsen. Kandidater bedes inden mødet 
melde deres kandidatur til beboerdemokrati@bosj.dk eller via post til 

Boligselskabet Sjælland att. beboerdemokrati. På selve mødet kan valgbare melde 
deres kandidatur frem til selve valghandlingen. 
 

Valgavis med præsentation fremsendes senest en uge før repræsentantskabsmødet. 
Deadline til valgavisen er 1. maj kl. 12.00. 
 

   

7.   Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer 
 
På valg er:   
   
Mia Nielsen, Ringparken, Roskilde         (modtager genvalg) 
Nina Vinther Lundgren, Bækgårdsvej, Borup      (modtager genvalg) 

Annette Sørensen, Blommehaven, Viby Sj   (modtager genvalg) 

Lisbeth Blom Møller, Borup N I, Borup   (modtager genvalg) 
Bodil Bundgaard, Nørreled 9-29, Holbæk            (modtager genvalg) 
Stig Lysdal, Haraldskær/Egelund, Roskilde          (modtager genvalg) 
 
                       
Selskabsbestyrelsen indstiller: 

 
 Mia Nielsen, Ringparken, Roskilde  
 Nina Vinther Lundgren, Bækgårdsvej, Borup  
 Annette Sørensen, Blommehaven, Viby Sj. 
 Lisbeth Blom Møller, Borup N I, Borup  
 Bodil Bundgaard, Nørreled 9-29, Holbæk  
 Stig Lysdal, Haraldskær/Egelund, Roskilde 

 
Efter Boligselskabet Sjællands vedtægter er boliglejere og disses myndige 
hustandsmedlemmer valgbare til bestyrelsen. Kandidater bedes inden mødet 
melde deres kandidatur til beboerdemokrati@bosj.dk eller via post til 
Boligselskabet Sjælland att. beboerdemokrati. På selve mødet kan valgbare melde 

deres kandidatur frem til selve valghandlingen. 

 
Umiddelbart før udsendelse af denne indkaldelse har følgende meldt deres kandidatur til 
Selskabsbestyrelsen: 
 

 Richard Damgård Jensen, Kløverparken 2, Roskilde 
 Bo Larsen, Bjergmarken, Holbæk 
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Valgavis med præsentation af kandidaterne fremsendes senest en uge før 
repræsentantskabsmødet. Deadline til valgavisen er 1. maj kl. 12.00. 
 

8.   Valg af 5 bestyrelsessuppleanter 
 

På valg er: 

 
 suppleant Richard Damgård Jensen, Kløverparken 2, Roskilde 
 suppleant Carl Rasmussen, Møllegårdene, Roskilde 

 suppleant Lene Valløe Nielsen, Havslunde, Roskilde 
 suppleant Steen V. Andersen, Karensmindevej, Holbæk 

 suppleant Selma F. Hulshoff, Filosofparken, Roskilde 
 
Selskabsbestyrelsen indstiller: 
 

 Jeanette Nielsen, Wiemosen, Roskilde  
 Lene Valløe Nielsen, Havslunde, Roskilde 
 Susanne Benjamin (Christiansen), Fælledvej 30 -34, Roskilde 

 John Bohl, Marievej/Østerled, Holbæk 
 Knud H Rasmussen, Borup Nord 2, Borup 

 
Efter Boligselskabet Sjællands vedtægter er boliglejere og disses myndige 
hustandsmedlemmer valgbare til bestyrelsen. Kandidater bedes inden mødet 
melde deres kandidatur til beboerdemokrati@bosj.dk eller via post til 

Boligselskabet Sjælland att. beboerdemokrati. På selve mødet kan valgbare melde 
deres kandidatur frem til selve valghandlingen. 
 

 

   

9.   Opdeling af afdelingen Lunden og Oasen 
 

Ved ordinært budgetmøde i afd. Lunden d. 27. august 2013, blev det besluttet at 
opdele de 14 demensboliger i Oasen og de 16 familieboliger i Lunden til to selvstændige 

afdelinger. Afdelingerne har siden opførelsen været én afdeling, hvilket grundet store 
forskelle i de to typer boliger er uhensigtsmæssigt. 
 
Da opdeling i flere afdelinger jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger § 26 skal 
endeligt besluttes af boligselskabets øverste myndighed, repræsentantskabet, indstilles 

det til repræsentantskabets godkendelse. 
 
 

   

10.   Fusion med Fjordbo Boligselskab 
 

Den almene boligorganisation Fjordbo har hjemsted i Roskilde Kommune. Grundlæggelsen 
skete under navnet Boligselskabet af 1978 i Gundsø, men efter en ændring i 1994 blev 
selskabets navn Fjordbo. Selskabet er siden stiftelsen i 1978 blevet administreret af 
Boligselskabet Sjælland. Fjordbos første lejligheder var indflytningsklar i 1981, hvor 
bebyggelsen Ågerupvænge I med 83 familieboliger stod færdig. I dag har Fjordbo fem 
boligafdelinger, hvoraf de fire består af rækkehuse, mens den sidst tilkomne, 
Gundsølillebo, består af etageboliger. 

  
Lejlighederne er alle attraktivt beliggende i mindre bysamfund. Af de 305 boliger, som 
Fjordbo råder over, er de 32 ungdomsboliger på hhv. 1 og 2 rum, mens de øvrige er 
familieboliger med 1-5 rum. Fjordbo har ingen egentlige ældreboliger, men nogle boliger 
er egnede for ældre. 
 

Det indstilles, at fusionen godkendes under forudsætning af, at der sker en udligning i 
dispositionsfond og arbejdskapital i de to selskaber, at Fjordbos repræsentant på lige fod 
med Boligselskabet Sjælland godkender fusionen og at Landsbyggefonden imødekommer 
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ansøgning om fritagelse for indbetaling til dispositionsfonden for afd. Stougården. Under 
disse forudsætninger indstilles det, at den nyvalgte Selskabsbestyrelse bemyndiges til at 
træffe den endelige beslutning. 
 

11.   Vedtægtsændring 
 

I henhold til vedtægternes § 6, stk. 3, nr. 8 træffer repræsentantskabet beslutning om 
vedtægtsændringer. 
 
For at give mulighed for eksterne medlemmer i selskabsbestyrelsen indstilles 
nedenstående ændring til repræsentantskabets beslutning: 
  

Ændring af antallet af selskabsbestyrelsesmedlemmer 
 
§ 12, stk. 1 i sin nuværende ordlyd 

 
§ 12. Bestyrelsen består af 17 medlemmer inklusive formanden og næstformanden, der vælges særskilt. 

Repræsentantskabet vælger 12 medlemmer til bestyrelsen samt formand og næstformand. Formand og 

næstformand skal findes blandt Boligselskabet Sjællands boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer. Af de 

øvrige bestyrelsesmedlemmer kan maksimalt 2 være eksterne medlemmer. De resterende 10 skal findes blandt 

boliglejerne i Boligselskabet Sjælland eller disses myndige husstandsmedlemmer. Eventuelle eksterne 

bestyrelsesmedlemmer vælges af repræsentantskabet efter indstilling fra bestyrelsen. Herudover vælges eller 
udpeges 3 medarbejderrepræsentanter. Medarbejderrepræsentanterne skal så vidt muligt være fra forskellige 

personalegrupper i Boligselskabet Sjælland. Fraflytter et bestyrelsesmedlem sin bolig i Boligselskabet Sjælland, 

træder medlemmet ud af bestyrelsen samtidig med fraflytningen, idet bestyrelsesposten overtages af en suppleant. 

 

 

foreslås ændret så selskabsbestyrelsen fremadrettet består af i alt 19 medlemmer, hvoraf 
2 er eksterne og udpeges af Selskabsbestyrelsen.  
 
Forslag til ny formulering: 

 
§ 12. Bestyrelsen består af 19 medlemmer inklusive formanden og næstformanden, der vælges særskilt. 

Repræsentantskabet vælger 12 medlemmer til bestyrelsen samt formand og næstformand. Formand og 
næstformand skal findes blandt Boligselskabet Sjællands boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer. Af de 

øvrige bestyrelsesmedlemmer skal 2 være eksterne medlemmer. De resterende 12 skal findes blandt boliglejerne i 

Boligselskabet Sjælland eller disses myndige husstandsmedlemmer. De eksterne bestyrelsesmedlemmer udpeges af 

bestyrelsen, efter bestyrelsens nærmere beslutning herom. Bestyrelsen kan beslutte, at der i en periode ikke skal 

være eksterne medlemmer. Bestyrelsen kan afsætte de eksterne medlemmer. Herudover vælges eller udpeges 3 

medarbejderrepræsentanter. Medarbejderrepræsentanterne skal så vidt muligt være fra forskellige personalegrupper 

i Boligselskabet Sjælland. Fraflytter et bestyrelsesmedlem sin bolig i Boligselskabet Sjælland, træder medlemmet ud 

af bestyrelsen samtidig med fraflytningen, idet bestyrelsesposten overtages af en suppleant. 

 
For at gennemføre vedtægtsændringer kræves det, at mindst 2/3 af repræsentanterne er 
mødt, og 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er mindre end 2/3 mødt, men mindst 
2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, afholdes det nyt møde inden 2 uger, og på 
dette møde kan forslaget – uanset antallet af fremmødte – vedtages, hvis 2/3 af de 
afgivne stemmer er for forslaget. 

 
Indkaldelse hertil fremsendes senere, hvis det bliver aktuelt, men varsles allerede nu 
afholdt den 10. juni 2014 i Roskilde. 
 
Det indstilles, at vedtægtsændringen vedtages. 
 

   

12.   Beslutning om Byggepolitik, bemyndigelse til grundkøb og iværksættelse af 
nybyggeri samt valg af byggeudvalg 
 
Byggepolitik 
 
I henhold Boligselskabet Sjællands vedtægter § 6, stk. 3 træffer repræsentantskabet 

beslutning om selskabets byggepolitik, grundkøb og iværksættelse af nybyggeri. 
 
Det er afgørende, at selskabets byggepolitik løbende opdateres. Siden efteråret 2013 har 

   



dagsorden  

 

5 
 

et udvalg bestående af et selskabsbestyrelsesmedlem samt af repræsentanter fra 
afdelingsbestyrelserne udpeget på områdemøderne arbejdet med forslag til en opdateret 
byggepolitik. 
    
Byggepolitikken vedlægges som bilag. 
 
Som det fremgår af vedlagte udkast til byggepolitik foreslås det, at der nedsættes et 

byggeudvalg. 
 
Der afholdes gruppearbejde herom ca. kl. 11.15. 
 
Bemyndigelse til grundkøb og iværksættelse af nybyggeri 
 
Udover den i byggepolitikken nævnte bemyndigelse indstilles det, at repræsentantskabet i 

henhold til vedtægternes § 6, stk. 3 træffer beslutning om følgende nybyggeri: 

 
Egedal:  
Ca. 90 almene boliger i Egedal. 
 
Lejre: 

Ca. 100 almene boliger i Lejre.  
 
Nærmere beskrivelse af de to byggerier fremsendes senest en uge inden mødet og vil 
desuden blive gennemgået på temamødet den 29. april 2014. 
 
Valg af byggeudvalg: 
 

Selskabsbestyrelsen indstiller: 
 

 John Bohl, Marievej/Østerled, Holbæk 
 Michael Thuesen, Moesgården, Roskilde 
 Camilla Majbritt Christensen, Lundetoften, Viby Sj. 

 
Det indstilles; at den vedlagte byggepolitik vedtages, at der gives bemyndigelse til 

grundkøb og iværksættelse af nybyggeri og at der foretages valg til byggeudvalg. 
 

13.   Valg af revisor 
 
På valg er: PriceWaterhouseCoopers, Holbæk 

 
Selskabsbestyrelsen indstiller PriceWaterhouseCoopers, Holbæk 
 

   

14.   Eventuelt    
 

 

Efter mødet serveres der frokost i restauranten. 

 

 

Med venlig hilsen 
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Boligselskabet Sjælland 

                 

Jan René Petersen               Bo Jørgensen 

formand                direktør  

 

Bilag: 

Bilag fremsendes senest en uge før repræsentantskabsmødet. 

Indkaldelse og dagsorden er i henhold til vedtægterne sendt pr. e-mail til 

repræsentantskabsmedlemmerne. Til repræsentantskabsmedlemmer uden e-mail er indkaldelse og 

dagsorden tilsendt pr. brev. 

Afbud 

Eventuelle afbud til mødet bedes meddelt til selskabet. Afbud sker pr. e-mail 

beboerdemokrati@bosj.dk eller telefonisk på 46 30 47 88, senest den 15. maj 2014. Melder man 

ikke afbud, bliver afdelingen debiteret for mødeudgiften, kr. 600 pr. person. 

Såfremt der bliver behov for at afholde ekstraordinært repræsentantskabsmøde varsles dette hermed 

afholdt den 10. juni 2014 i Roskilde. 

 


