
 
 

FORRETNINGSORDEN for repræsentantskabet 2014. 
 

Som retningslinjer for repræsentantskabsmøder gælder sammen med boligselskabets vedtægter følgende 

bestemmelser: 

Repræsentantskabets opgaver 

1. Repræsentantskabet er boligselskabets øverste myndighed. 

2. Jf. selskabets vedtægter, § 6, stk. 3, træffer repræsentantskabet beslutning om: 

1. Valg af administrationsform 

2. Valg af revisor 

3. Selskabets byggepolitik 

4. Grundkøb 

5. Iværksættelse af nyt byggeri 

6. Erhvervelse elle salg af selskabets ejendomme 

7. Væsentlig forandring af selskabets ejendomme 

8. Ændringer af vedtægterne 

3. Repræsentantskabet godkender endeligt boligselskabets og afdelingernes årsregnskaber og får 

forelagt boligselskabets budget til orientering efter selskabsbestyrelsens godkendelse. 

4. Repræsentantskabet har bemyndiget selskabsbestyrelen til at træffe afgørelser i følgende tilfælde i 

henhold til vedtægternes § 6, stk. 7 jf. § 6, stk. 6: 

1) Erhvervelse eller salg af afdelingernes ejendomme 

2) Væsentlig forandring af afdelingernes ejendomme 

3) Grundkøb 

4) Iværksættelse af nyt byggeri 

5) Nedlæggelse af en afdeling 

6) Fælles afdelingsmøde og fælles afdelingsbestyrelse for flere afdelinger, jf. § 19, stk. 2 

5. Repræsentantskabet har bemyndiget selskabsbestyrelen til at træffe afgørelser i følgende tilfælde i 

henhold til Bekendtgørelse om drift af almene boliger mv.: 

1) Fuldstændig sammenlægning af boligafdelinger 

§ 25 i Bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. bestemmer, at flere boligafdelinger skal 

sammenlægges til én afdeling. Sammenlægningen kræver godkendelse på afdelingsmøderne 

i de respektive afdelinger samt Repræsentantskabets beslutning herom. 

Repræsentantskabet har bemyndiget Selskabsbestyrelsen til på Repræsentantskabets vegne, 

at træffe denne afgørelse i disse sager. 

 

6. Repræsentantskabet vælger alle eller flertallet af medlemmer til organisationsbestyrelsen. 

  



 
 

 

Repræsentantskabsmødets afholdelse 

7. Repræsentantskabsmødet vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afstemningerne i 

overensstemmelse med dagsordenen og påser, at vedtægterne og denne forretningsorden 

overholdes. 

8. Repræsentantskabsmødet vælger blandt deltagerne en referat, der refererer de trufne 

beslutninger. Referatet underskrives foruden af referenten tillige af dirigenten og formanden. 

9. Der kan benyttes elektronisk afstemning. Repræsentantskabsmødet vælger desuden et 

stemmeudvalg, der bistår dirigenten ved afstemninger. Antallet af stemmeudvalgsmedlemmer 

fastsættes af dirigenten. 

10. Begæring om ordet til forhandlingerne sker ved personlig henvendelse til dirigenten med oplysning 

om navn og den afdeling, vedkommende kommer fra. Taletiden er ubegrænset, indtil dirigenten 

eller repræsentantskabsmødet måtte fastsætte en begrænsning. Indlæg og forslag til et punkt på 

dagsordenen kan ikke fremsættes, efter at debatten om det pågældende punkt er afsluttet. 

11. Bortset fra ændring af vedtægter afgør repræsentantskabsmødet alle spørgsmål ved simpel 

stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer. Ugyldige og blanke stemmer tæller ikke med i antallet 

af afgivne stemmer. 

12. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.  

13. Ved valg foretages skriftlig afstemning. Ved andre spørgsmål afgør dirigenten afstemningsformen, 

idet dog skriftlig afstemning gennemføres, såfremt mindst 25 % af de fremødte 

repræsentantskabsmedlemmer stiller forslag derom. 

14. Ved valg af formand og næstformand på repræsentantskabsmødet gælder: 

A. Såfremt der kun foreslås en kandidat til en post, betragtes vedkommende som valgt uden 

afstemning. 

B. Såfremt der foreslås 2 kandidater til en post, vælges den, der ved skriftlig afstemning opnår 

flest af de afgivne gyldige stemmer. Hvis begge kandidater opnår lige mange stemmer, 

foretages omvalg. Er der herefter fortsat stemmelighed, foretages lodtrækning. 

C. Ved valg af suppleanter besluttes rækkefølgen – i tilfælde af stemmelighed - ved lodtrækning 

på førstkommende møde i selskabsbestyrelsen. 

15. Ved valg af selskabsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter gælder, at der stemmes på det antal 

personer, der skal vælges. I modsat fald er stemmesedlen/den elektroniske stemme ugyldig. 

16. En suppleant indtræder først i repræsentantskabet ved forfald for repræsentantskabsmedlem, eller 

når en afdelings repræsentant i repræsentantskabet er blevet indvalgt i selskabsbestyrelsen. 

17. Nyvalgte selskabsbestyrelsesmedlemmer indtræder i selskabsbestyrelsen efter 

repræsentantskabsmødets afslutning. 

18. Forretningsordenen træder i kraft straks efter vedtagelsen. 

 

 



Regnskab for selskabet og beretning for 2013 

Se venligst beretningen nederst på denne webside: 

https://bosj.dk/om-os/boligselskabet-sjaelland 

https://bosj.dk/om-os/boligselskabet-sjaelland


UDDANNELSESUDVALGET
Resultatopgørelse 2013 Resultat 2013 Budget 2013 Forskel

INDTÆGTER:
Årets bidrag pt lejemål (55 kr) -639.362 -639.362
Overført resultat 2012 -252.790 -252.790

Indtægter i alt -892.152 -892.152

UDGIFTER  I ALT:
Ansvaret for afdelingens budget 232 5.000 -4.768
Håndtering og forebyggelse af skimmelsvamp 2.305 5.000 -2.695
Debataften: Strategi og beboervalgte 212 5.000 -4.788
Budget og ny kontoplan 306 5.000 -4.694
Den udfordrende nabo 357 5.000 -4.643
Hvordan bor man alment? 5.000 -5.000
Budget og ny kontoplan 5.000 -5.000
Konference om samarbejde 298.613 300.000 -1.387
Forstå din pc og dit internet, 3 dele 6.162 30.000 -23.838
Lyt og bliv hørt, del 2 95.070 135.000 -39.930
At skrive et referat - i praksis 529 5.000 -4.471
Gennemgang af selskabets regnskab 1.685 5.000 -3.315
Total forår 2013: 405.471 510.000 -104.529

Kickstart for nyvalgte medlemmer i afdelingsbestyrelsen 345 10.000 -9.655
Tanker og ideer om friarealer - fra en arkitekts synsvinkel (LAR) 212 40.000 -39.788
Synskursus 212 5.000 -4.788
Gældende lovgivning og beboerdemokratiet 5.000 -5.000
Ny i repræsentantskabet 1.091 5.000 -3.909
Konflikthåndtering for afdelingsbestyrelser 83.617 75.000 8.617
Klagesagshåndtering i selskabet 3.063 5.000 -1.813
Brug det nye bosj.dk til at skabe socialt liv i din afdeling, 2 dele 3.187 10.000 81.727
Total efterår 2013: 91.727 155.000 -63.273

Administration:
Sekretær 90.300 90.000 300
Faglitteratur mm. 3.312 0 3.312
Lydanlæg i kantinen, Parkvænget 25, Roskilde 43.184 0 43.184
Udeblivelser, afregnet gebyr -12.083 0 -12.083
Sandwichskilt 1.244 0 1.244
Elektronisk kursuskatalog 9.735 0 9.735
Logokuglepenne til kurser 16.000 0 16.000
Kursusblokke med logo 8.244 0 8.244
Rengøring 6.914 2.500 4.414
Kommunikation 35.000 -35.000
Timer, interne undervisere 41.730 25.000 16.730
Udvalgsmøder 1.262 2.000 -738
Diæter 25.000 -25.000
Kursuskatalog x 2 29.455 25.000 4.455
Porto 8.000 -8.000
Benyttelse af administrationen på årsbasis: 239.297 212.500 26.797

RESULTAT I ALT (-tal = overskud) -155.657 14.652 -170.309
Balance:
Resultatet forventes overført til 2014 og udgør -170.309
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Regnskab 2013 Boligselskabet Sjælland
FORDELINGSAFDELINGER 260+261 

Note

ORDINÆRE UDGIFTER

1 Personaleudgifter 56.325.714 54.330.381 -1.995.333 52.937.324

2 Kontorhold 2.491.798 1.227.300 -1.264.498 2.232.960

3 Kontorlokaleudgifter 2.248.214 2.075.000 -173.214 2.956.268

4 Driftmæssige udgifter 1.207.957 650.800 -557.157 1.356.205

SAMLET ORDINÆRE UDGIFTER 62.273.683 58.283.481 -3.990.202 59.482.757

Renteudgift 450 0 -450 0

Korrektion vedr. tidligere år 57.239 0 -57.239 147.907

Boligsociale medarbejder 0 1.215.390 1.215.390 1.060.000

UDGIFTER I ALT 62.331.373 59.498.871 -2.832.502 60.690.664

INDTÆGTER 

Områdeleder 6.959.372 4.089.480 2.869.892 6.936.217

Syn 2.611.661 1.639.335 972.326 1.972.044

Blå 4.266.650 4.145.895 120.755 4.957.011

Grønne 36.237.127 37.991.430 -1.754.303 37.722.957

Øvrige timer 2.477.755 2.048.218 429.537 792.324

Drift områdekontor 9.086.320 9.657.528 -571.209 8.295.192

SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER 61.638.885 59.571.886 2.066.999 60.675.745

Renteindtægter 70.469 0 70.469 0

Korrektion tidligere år 616.177 0 616.177 0

INDTÆGTER I ALT 62.325.532 59.571.886 2.753.646 60.675.745

RESULTAT (positivt tal = underskud) 5.841 -73.015 78.856 14.919

Regnskab 

2012

Budget 2013

urevideret
Regnskab 2013 Afv.
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Regnskab 2013 Boligselskabet Sjælland
FORDELINGSAFDELINGER 260+261 

Noter

Lønudgifter
1 Løn EJENDOMSFUNKTIONÆRER 35.306.164 36.470.803 1.164.639 32.753.824

Løn ENERGISTERNE 1.545.628 1.843.273 297.645 1.722.476

Pension 156.263 0 -156.263 4.737.295

Feriepengeregulering -23.716 600.000 623.716 -1.234.336

Løntilskud -3.459 0 3.459 -1.059.825

ATP 8.640 0 -8.640 291.120

Andre sociale udgifter 4.478 0 -4.478 622.383

Løn STAB (lille afgift) 0 1.181.024 1.181.024 1.225.102

Løn DRIFTSASSISTENTER 6.648.353 7.116.901 468.548 6.502.225

Løn OMRÅDELEDEREASSISTENTER 10.434.393 5.141.380 -5.293.013 5.233.733

Personaleomkostninger:

Arbejdstøj 490.138 212.000 -278.138 358.730

Repræsentation 26.265 20.000 -6.265 4.335

Kursus / møder 846.339 720.000 -126.339 371.027

Kørsel 321 275.000 274.679 424.593

Personaleudgifter i øvrigt 246.856 220.000 -26.856 180.370

Forsikring 512.979 0 -512.979 516.008

Gaver, Gratiale (TDKK 120) 117.876 180.000 62.124 254.978

Mandskabsfaciliteter 0 350.000 350.000 0

Diverse 8.195 0 -8.195 33.286

Personaleudgifter i alt 56.325.714 54.330.381 -1.995.333 52.937.324

2 Kontorhold 705.667 653.000 -52.667 689.808

Telefonudgifter 1.219.228 267.700 -951.528 1.211.556

EDB - udstyr 566.903 306.600 -260.303 331.596

Kontorhold i alt 2.491.798 1.227.300 -1.264.498 2.232.960

3 Rengøring 583.997 405.000 -178.997 615.180

Mandskabsfaciliteter 0 0 0 805.423

Husleje og varme 1.577.617 1.600.000 22.383 1.483.109

El 23.299 0 -23.299 40.798

Vand 2.325 0 -2.325 1.110

Renovation 50.892 10.000 -40.892 10.648

Forsikring 10.084 60.000 49.916 0

Kontorlokaleudgifter i alt 2.248.214 2.075.000 -173.214 2.956.268

4 Vedligeholdelse 267.529 15.000 -252.529 550.966

Redskaber og maskiner 13.049 158.000 144.951 235.663

Drift af biler 502.323 170.000 -332.323 268.193

Leje af biler 146.325 226.000 79.675 194.236

Vægtafgift og forsikring 118.808 81.800 -37.008 107.147

Afskrivninger 159.924 0 -159.924 0

Driftmæssige udgifter i alt 1.207.957 650.800 -557.157 1.356.205

Regnskab 

2012

Budget 2013

urevideret
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 Horsehøj  

 
 Roskilde, den 09.05.2014 
 
 

Forslag til behandling på repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Sjælland, der 
afholdes den 24.05.2014: 
 
 
Det skal være op til hver enkelt afdeling om afdelingen  
 
 
Ønsker at deltage i den nuværende ordning med områdeleder og medarbejdere på basis af 
tid/timeløn 
 
Eller 
 
Ønsker selv at ansætte en vicevært, der er knyttet til den enkelte afdeling og kan varetage de 
daglige opgaver i afdelingen. 
 
 
 
 
Afdelingsbestyrelsen i  
Afd. 031 Horsehøj 
Tine Bjergvang, Vagn Vilby og Winnie Jensen 
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Valgavis

Hvad kan du bidrage med?
Jeg er god til at få folk i tale og lytte til de ideer, som 
afdelingsbestyrelserne kommer med. 

Jeg har fokus på, at selskabsbestyrelsen arbejder for 
at udvikle og fremtidssikre Boligselskab Sjælland – og 
at vi bakker op om de ting, vi har sat i gang og holder 
fast i dem. 

Til daglig er jeg leder i en daginstitution og har meget 
stor respekt for andres kompetencer. Det er nødven-
digt at respektere hinandens arbejdsområder og stole 
på, at folk gør deres bedste. Samtidig gør min nysger-
righed også, at jeg løbende stiller spørgsmål til, om vi 
gør tingene godt nok.

Hvad er du mest stolt af at have gennemført som 
næstformand i selskabsbestyrelsen?
Jeg er stolt af vores mentorordning. Nogle af os i 
selskabsbestyrelsen tager ud og hjælper nye afde-
lingsbestyrelser med at komme godt fra start. En 
bestyrelse kan også bruge os, hvis de har brug for en 
saltvandsindsprøjtning. Mentorerne yder et bidrag til 
afdelingens arbejde, og tager samtidig nye ideer til 
udvikling af beboerdemokratiet med hjem. 

Jeg var ordstyrer på de valgaftener, som selskabet ar-
rangerede op til kommunalvalget sidste år. Jeg blev 
forundret over, hvor lidt politikerne ved om vores 
sektor og deres mulige indflydelse. 

Bodil Nielsen
Blegdammen, Roskilde

Kandidat til posten som næstformand

Politikerne var overraskede over vores organisation 
og alt det, vi ville og kunne. Jeg kunne tænke mig, at 
vi afholdt intro-aftener for nyvalgte politikere, så de 
helt fra starten får et solidt kendskab til os og alle de 
kvaliteter, vores sektor har. 

Hvad skal selskabsbestyrelsen 
fokusere på de næste to år?
Vi skal fortsætte det store arbejde med at påvirke den 
politiske dagsorden og tage det rum, som vi fortjener. 
Vi skal være synlige mange steder, fordi vi er en mang-
foldig beboergruppe. 

Vi skal have fokus på, hvordan vi kommer mere i me-
dierne – også med de positive historier. Vi skal blande 
os i debatter. Det er vigtigt, at vi skaber det reelle og 
nuancerede billede af, hvem vi er, og hvad det vil sige 
at bo alment. I dag bliver vi nemt sat i bås. 

Vi skal kigge efter trends og tendenser for at være 
på forkant med udviklingen i sektoren. Det skal sam-
men med input fra beboere, afdelingsbestyrelser og 
ansatte samles til at forme den fremtidige strategi, 
som vi skal have skudt i gang. Det arbejde glæder jeg 
mig meget til. 

Hvad er den største 
udfordring for den almene sektor? 
Det er en stor udfordring for hele sektoren at finde 
midler til at få renoveret vores boliger, så de også kan 
lejes ud i fremtiden. Vi skal have størst mulig indflyd-
else på at skabe gode og attraktive boliger i trygge 
bebyggelser.

BILAG TIL DAGSORDENENS PUNKT 6, 7 OG 8, REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2014



K A N D I D A T E R  T I L  S E L S K A B S B E S T Y R E L S E N 

Bo Larsen
Bjergmarken, Holbæk

Hvad kan du bidrage med?
Jeg har gennem mange år deltaget i bestyrelses- 
arbejde i boligorganisationer. Jeg har stor arbejdsen-
ergi og kan fastholde fokus på igangværende sager. 
Jeg vil bidrage til at løfte boligselskabets image ved at 
skabe åbenhed og fokus på beboerdemokratiet.  

Hvad er du mest stolt af at have gennemført i din 
boligafdeling eller i Boligselskabet Sjælland?
I min afdeling har vi set på, hvordan vi kunne ned-
bringe vores udgifter og har fundet en billigere løs-
ning på rengøring. Jeg har også medvirket til at syn-
liggøre beboerdemokratiet i afdelingen, hvilket har 
bevirket, at beboerne er blevet mere interesserede i 
afdelingen og dens udvikling. Jeg er også med til at 
oprette et debatforum for alle afdelinger i området. 
 
Hvad skal selskabsbestyrelsen 
fokusere på de næste to år?
Beboerdemokratiet skal gøres synlig i alle afde-
linger, så der bliver medbestemmelse i alle projek-
ter. Gennem åbenhed kan vi opnå større ansvar og 
større politisk engagement i de enkelte afdelinger. Vi 
skal have bæredygtige boliger til en pris, der er til at 
betale. Bestyrelsen skal også igangsætte en udvidelse 
af selskabet. 

Hvad er den største 
udfordring for den almene sektor?
Vi har et parallel-samfund i mange afdelinger, som 
primært består af ikke-integrerede udlændinge, der 
ikke deltager i beboerdemokratiet. Det betyder, at en 
lille gruppe bestemmer over den store gruppe. Jeg er 
sikker på, at blandede afdelingsbestyrelser ville løse 
dette.
 
Boligselskabet har mange boliger, der ikke har været 
vedligeholdt i mange år, man har ladet stå til for 
længe, og derfor bliver renoveringsarbejdet meget 
dyrt, hvilket betyder, at folk ikke har råd til at bo der. 
Og at bygge nyt kan være for dyrt, fordi kvadratme-
terpriserne er steget de senere år.

Annette Sørensen
Blommehaven, Viby Sj.

Hvad kan du bidrage med?
Jeg har et godt netværk i branchen, fordi jeg har sid-
det i bestyrelsen siden 1996. Jeg holder mig hele tiden 
opdateret og ved, hvad der foregår. Og så bringer jeg 
min samfundsbevidsthed med ind i selskabsbesty-
relsen. 

Hvad er du mest stolt af at have gennemført i din 
boligafdeling eller i Boligselskabet Sjælland?
Jeg er stolt af at have været med til at skabe mere 
åbenhed i boligselskabet. Vi har i dag en langt større 
åbenhed, end jeg var vant til i det gamle boligselskab. 
De beboervalgte får i dag mere at vide. Den øgede 
åbenhed har medført, at der er kommet nogle skelet-
ter frem. Der foregik ting, vi ikke var klar over. Nogle 
af de skeletter er jeg ikke stolt af, men jeg er tilfreds 
med, at det kommer frem, og at vi nu tager hånd om 
tingene. 

Jeg er tilfreds med, at vi har sat os det ambitiøse mål 
at blive Danmarks bedste boligselskab. Men jeg bliver 
først rigtigt stolt, når vi kommer i mål.

Hvad skal selskabsbestyrelsen 
fokusere på de næste to år?
Vi skal nå vores mål om at blive Danmarks bedste 
boligselskab. Selskabets boliger skal føres up to date 
samtidig med, at udgifterne holdes nede, så den al-
mindelige borger stadig har råd til at bo hos os.

Hvad er den største 
udfordring for den almene sektor? 
Vi skal have kommunerne til at tage ansvar og følge 
op på de boligsociale problemer. Samtidig må vi nok 
forberede os på at skulle samle flere op, der falder 
økonomisk igennem i forbindelse med kontant-
hjælpsreformen. For huslejen stiger for alle. Og den 
stiger mere, end boligsikringen stiger.



K A N D I D A T E R  T I L  S E L S K A B S B E S T Y R E L S E N 

Lisbeth Blom Møller 
Borup Nord I, Borup

Hvad kan du bidrage med?
Jeg har været HR-medarbejder i 45 år i Arbejds-
skadestyrelsen, så jeg ved, hvor vigtigt det er for en 
virksomhed at have tilfredse medarbejdere. Tilfredse 
medarbejdere yder en ekstra indsats, der kan ses på 
bundlinjen. Jeg går også meget op i, at tingene er i or-
den. Vi er professionelle og skal fremstå sådan. 

Hvad er du mest stolt af at have gennemført i din 
boligafdeling eller i Boligselskabet Sjælland?
I min afdeling har vi fået nye badeværelser. Mens ar-
bejdet stod på, havde jeg mulighed for at deltage i 
byggemøderne, og jeg er sikker på, at det var med til 
at forhindre konflikter og misforståelser, da jeg kunne 
bidrage med beboervinklen. 

Vi har også fået en ny legeplads sammen med en  
anden afdeling her i Borup. Den er stort set vedlige-
holdelsesfri og bliver brugt flittigt. Legepladsen er 
med til at skabe liv, og at gøre afdelingen attraktiv. 

Hvad skal selskabsbestyrelsen 
fokusere på de næste to år?
Fremtidssikring af vores boliger, så det også er attrak-
tivt at bo hos os i fremtiden. Vi skal også gøre en stor 
indsats for miljøet – bl.a. ved f.eks. at nedgrave affalds-
containere. Og så er det meget vigtigt, at vi er med der, 
hvor tingene sker, så vi får indflydelse. Derfor er det 
vigtigt, at vi fortsætter med at markere os politisk.   

Hvad er den største 
udfordring for den almene sektor? 
Vi skal sørge for, at Landsbyggefondens penge bliver 
brugt på det, de er beregnet til. Og så skal huslejen 
holdes på et fornuftigt niveau, så folk fortsat har råd 
til at bo alment. 

Bodil Bundgaard
Nørreled, Holbæk

Hvad kan du bidrage med?
Det betyder meget for mig, at jeg er med til at binde 
afdelingerne i Holbæk og Tølløse sammen med resten 
af Boligselskabet Sjælland. At vi får skabt en fælles 
fremtid. Jeg arbejder også for, at afdelingsbestyrel-
serne bliver inddraget mere i det daglige arbejde – fx 
efter markvandringen. Det er jo dem, der ser, hvad der 
foregår.  

Hvad er du mest stolt af at have gennemført i din 
boligafdeling eller i Boligselskabet Sjælland?
Jeg var stor fortaler for, at beboerbetjeningen kom 
ud i områderne. Områdekontorerne fungerer nu som 
små enheder, der klarer sagerne, uden at de skal ind 
over Roskilde hver gang.  

De lokale områdemøder vi har afholdt med afdelings-
bestyrelserne bl.a. i Holbæk og Tølløse, har også været 
en stor succes.
 
Hvad skal selskabsbestyrelsen 
fokusere på de næste to år?
Vi skal styrke samarbejdet imellem afdelingsbestyrel-
ser og selskabsbestyrelse. Dialogen skal blive bedre. 
Vi skal også have en endnu større gennemsigtighed, så 
det er helt tydeligt, hvad man betaler for. 

Vi skal arbejde videre med de mål og planer, som vi 
har vedtaget i selskabsbestyrelsen og sørge for, at de 
bliver ført ud i livet. 

Hvad er den største 
udfordring for den almene sektor?
Vi skal arbejde mere for, at vi bliver behandlet som 
husejere. Vi skal have flere tilskud og bedre lånemu-
ligheder. Vi skal også være bedre til at markere os, og 
til at blive hørt af politikerne. Vi skal have lavet bolig-
sikringsloven om. Og så skal vi passe på, at vi ikke 
bliver et socialkontor, som nogle kommuner forsøger 
at gøre os til, ved at lægge opgaverne over på os.



K A N D I D A T E R  T I L  S E L S K A B S B E S T Y R E L S E N 

Mia Stoltz Nielsen 
Ringparken, Roskilde

Hvad kan du bidrage med?
Jeg er meget bevidst om at repræsentere alle i Bolig-
selskabet Sjælland. En af mine styrker er, at jeg kan 
se tingene fra alle sider. Jeg er god til at danne mig et 
overblik over de forskellige sager, og bestræber mig 
på at vurdere både gevinster og ulemper. Jeg har en 
kritisk sans, og jeg har mine meningers mod. 

Hvad er du mest stolt af at have gennemført i din 
boligafdeling eller i Boligselskabet Sjælland?
Jeg sidder i miljøudvalget og var med til at oprette 
klimapuljen på 20 millioner kr. til energitiltag, der 
gavner miljøet og afdelingernes økonomi. Gennem 
mit fokus på udfordringer omkring klima og miljø har 
jeg været med til at sørge for, at vi i dag har en klima- 
og miljøkonsulent ansat i boligselskabet. 

Hvad skal selskabsbestyrelsen 
fokusere på de næste to år?
For at blive Danmarks bedste boligselskab mener jeg, 
at vi skal skabe landsbyagtige afdelinger. Et sted med 
plads til alle, hvor man kan bo fra man bliver født til 
man dør. Der skal være mindre boliger og tilgænge-
lighedsboliger, men også større boliger med 4, 5 og 
måske også 6 værelser. Vi skal arbejde på at gøre flere 
boliger familievenlige. Vi skal kunne tiltrække folk, 
for hvem alternativet er at købe en bolig.  

Hvad er den største 
udfordring for den almene sektor? 
Sektoren skal ikke finde sig i at blive tromlet af for-
skellige regeringer, der tilgodeser boligejere. Vi skal 
også kæmpe for, at Landsbyggefondens penge bliver 
brugt til det, de er beregnet til. Og så er vores aldrende 
boligmasse en stor udfordring. 

Nina Vinther Lundgren
Bækgårdsvej, Borup

Hvad kan du bidrage med?
Jeg er nysgerrig og har gåpåmod. Jeg stiller spørgsmål 
ved tingenes tilstand. Jeg sætter mig godt ind i sagerne 
og følger op på tingene, for det skal gøres ordentligt. 
Og så har jeg jo efterhånden stor erfaring med besty-
relsesarbejde – jeg har siddet i bestyrelsen siden 2003.

Hvad er du mest stolt af at have gennemført i din 
boligafdeling eller i Boligselskabet Sjælland?
Jeg var med til at bestemme, at vi skulle have en ny 
direktør. Det medførte et stort og positivt skifte i 
selskabet på alle måder – bl.a. fordi vi har fået ansat 
flere højtkvalificerede medarbejder, der er med til at 
løfte selskabet. 

Jeg er næstformand i uddannelsesudvalget, hvor vi 
planlægger, hvilke kurser vi skal tilbyde afdelings-
bestyrelsesmedlemmerne. Det er så utrolig vigtigt, 
at alle i en afdelingsbestyrelse er godt klædt på til 
bestyrelsesarbejdet, og kender beboerdemokratiets 
muligheder og regler. 

Ansættelsen af gældsrådgiveren er jeg stolt af at have 
været med til. Han har virkelig gjort en forskel. 

Hvad skal selskabsbestyrelsen 
fokusere på de næste to år?
Vi skal fortsætte arbejdet med at få politikerne i tale, 
så vi er med der, hvor beslutningerne træffes. Sidste 
år, op til kommunalvalget, arrangerede vi valgaftener, 
hvor vi gik politikerne på klingen. Vi skal gøre mere 
af den slags. 

Vi skal fokusere på miljørigtige løsninger, og fortsat 
gøre en stor indsats for at få vores boliger renoveret. 

Hvad er den største 
udfordring for den almene sektor? 
Den største udfordring må være at få fremtidssikret 
vores boliger, så de også kan lejes ud i fremtiden. 



K A N D I D A T E R  T I L  S E L S K A B S B E S T Y R E L S E N 

Richard Damgaard Jensen
Kløverparken II, Roskilde

Hvad kan du bidrage med?
Jeg har været brandmand i 40 år – de sidste 6 år i 
Roskilde som indsatsleder og brandteknisk bygge-
sagsbehandler. Jeg har derfor et godt overblik, og 
bliver ikke revet med af andres forvirring. 

Jeg føler et stort ansvar for det, jeg laver, og når jeg 
går ind i noget, går jeg ind i det 100 procent. Gensidig 
respekt betyder meget for mig, og jeg kan tale med 
alle og er god til at lytte.

Hvad er du mest stolt af at have gennemført i din 
boligafdeling eller i Boligselskabet Sjælland?
I min afdeling har vi haft problemer med bygge-
sjusk. Det har vi fået rettet op på sammen med vores  
områdeleder. Vi har også fået styr på økonomien, så 
vi i dag har en sund afdeling. Det er vi stolte af i vores 
bestyrelse. 

Jeg har været med til at arrangere, at afdelingsbesty-
relserne i vores område jævnligt mødes og udveksler 
erfaringer. Det fungerer rigtig godt. Vi har en respekt-
fuld og konstruktiv dialog.  

Hvad skal selskabsbestyrelsen 
fokusere på de næste to år?
Nybyggeri og renovering. Det er vigtigt, at vi får byg-
get nyt. Men vi skal tænke os godt om og bygge der, 
hvor vi ved, der vil være efterspørgsel på boliger. Vi 
har også mange gamle bygninger, der virkelig trænger 
til at blive renoveret. Vi skal arbejde for, at boligsel-
skabet bliver lidt bedre til at overholde deres aftaler. 
Og så skal vi styrke dialogen med vores folk, så vi pas-
ser godt på vores medarbejdere. 

Hvad er den største  
udfordring for den almene sektor? 
Vores største udfordring er at sørge for, at vores  
boligmasse er i en forsvarlig stand, og at boligerne er 
til at betale.

Stig Lysdal
Haraldskær/Egelund, Roskilde

Hvad kan du bidrage med?
Jeg har været aktiv i bestyrelser i boligbevægelsen 
siden 70erne, og har oplevet meget og ikke mindst 
lært en masse. Udsagn som ”Det har vi prøvet før” 
bider ikke på mig – for beboermassen er en helt  
anden i dag, end den var dengang. Jeg kan, som hidtil, 
være med til at skabe en fremtid for Boligselskabet 
Sjælland. Jeg kender også en hel del til lovmassen  
omkring almene boliger – både forfra og bagfra. 

Hvad er du mest stolt af at have gennemført i din 
boligafdeling eller i Boligselskabet Sjælland?
Jeg er stolt af at have været med til at skabe en helt 
ny boligorganisation med de glæder og bump, der har 
været – og at have været med til at ansætte vores 
driftige direktør, Bo Jørgensen. Jeg er også stolt af i 
70’erne at have forvandlet en kedelig varmecentral 
med kulopbevaring og traktorer i Ringparken til et 
velfungerende aktivitets- og beboerhus. 

Hvad skal selskabsbestyrelsen  
fokusere på de næste to år?
At skabe trygge og gode rammer for alle, både be-
boere og ansatte. En god kommunikation, der føres 
på en sober måde. At vi satser på grønne og miljøven-
lige løsninger, så vi f.eks. får løst regnvandsproblema-
tikken, som de har gjort i Augustenborg i Malmø. 

Hvad er den største 
udfordring for den almene sektor?
Kontanthjælpsreformen og den fortsatte arbejds-
løshed. En del af vores beboere har problemer, og 
det har selskabet dermed også. Reformen vil føre til 
udsættelser – og hvad så? Vi kan ikke stoppe med at 
vedligeholde vores boliger, så huslejen vil alt andet 
lige stige. Vi skal arbejde på at løse dette, både i Bolig-
selskabet Sjælland og også i Boligselskabernes Lands-
forenings repræsentantskab, som jeg i sidste måned 
blev genvalgt til.





Bilag til pkt. 12: Beslutning om nybyggeri i Egedal og Lejre 

Beskrivelse af byggerier 

 

Ølstykke, Egedal Kommune 

Ølstykke gamle rådhus er sendt i offentligt udbud. Rådhuset kan ombygges til 
nye boliger eller kan rives ned og der kan bygges nyt. Ved nybyggeri kan der 
bygges ca. 90 boliger med en gennemsnitlig størrelse på 90 m². Der er tale om 
familie- og ældreboliger. Bebyggelsesprocenten er sat til 75 %, og det er tilladt 
at bygge op til 3 etager. 

Byggeriet opføres efter seneste energikrav eller bedre. Tanken om bæredygtige 
materialer tænkes ind, og alle boligerne skal opfylde kravene til tilgængelighed.  

De nye boliger ligger centralt i selve Ølstykke by lige op til indkøbscenter mv. 
Der er mindre end 800 meter til S-togsstationen med direkte tog til KBH. 
Ligeledes er der let adgang til hovedvejen mellem Roskilde og Hillerød, samt hovedvejen mellem 
Frederikssund og KBH.  

De nye boliger vil ligge bynært omkranset af børneinstitution og forretninger, fleretages punkthuse samt 
villakvarter.  

Egedal Kommune offentliggjorde i marts 2013 resultatet af en stor boligundersøgelse udsendt til 7.500 
husstande med beboere over 55 år. Af de 1560 husstande, der besvarede spørgsmålene, ønsker over 
halvdelen at flytte i almen bolig og helt op til 1100 ønsker at flytte i enten almen eller privat lejebolig.  

Det skønnes, at der generelt er et ikke mættet behov for nye almene boliger i Ølstykke, såfremt de lever op 
til de kommende beboeres ønsker.  

Da udgangspunktet er et ældre rådhus, skal de nye boligers udformning passe ind heri. Det foreslås, at vi 
bygger en blanding af familie- og seniorboliger.  

Boligerne skal opføres i en høj kvalitet, hvor brugernes behov tænkes ind i byggeriet. Det er vigtigt, at vores 
nye lejere får adgang til enten gårdhave eller altan, idet vi må forvente, at mange af vores lejere vil komme 
fra egen bolig, og de derfor ønsker, at der er adgang til frisk luft direkte fra boligen.  

 

  



Bilag til pkt. 12: Beslutning om nybyggeri i Egedal og Lejre 

Lejre, Lejre Kommune:  

Der er mulighed for opførelse af tæt/lav bebyggelse på en udstykning fra 
Valdemarsgaard i Lejre by. I samarbejde med grundsælger kan der skabes 
mulighed for at bygge op til 100 almene boliger på det aktuelle grundstykke.  

Grunden er beliggende syd for Lejre station med indkørsel fra Rorupvej. 
Bebyggelsen opføres efter seneste energikrav eller bedre. Tanken om 
bæredygtige materialer tænkes ind, og alle boligerne skal opfylde kravene til 
tilgængelighed.  

Der er i øjeblikket ingen almene boliger i Lejre. Borgere fra Lejre, som har villet 
bo alment, har været tvunget til at flytte til f.eks. Gevninge, Roskilde eller 
Hvalsø, hvor de har kunnet leje en bolig via DAB, BOSJ eller Hvalsø Boligselskab. Disse borgere vil formentlig 
fremover blive i byen, ligesom tilflyttere vil have mulighed for at bo til leje.  

Den nye bebyggelse vil være en videreførelse af et større parcelhuskvarter. Lejre Kommune er Danmarks 
første økologiske kommune, og der er et stort udbud af fritidsaktiviteter, indkøbsmuligheder, skoler, 
institutioner m.v. Der er mindre end 2 km til Lejre station.  

Der findes ingen gældende lokalplan for området, så der er mulighed for at få stor indflydelse på det 
kommende byggeri i omfang, placering og udseende.  

De nye boliger opføres som tæt/lav bebyggelse med et parcelhuskvarter som direkte nabo, og med udsigt 
til fredede arealer, gravhøje mv. Byggeriet ligger på en vestvendt, skrånende grund; hvilket både giver den 
rigtige solorientering samtidig med udsigt til de fredede arealer.  

Der er ingen direkte konkurrenter på det almene marked, fordi lejeboliger ikke findes i Lejre. Men Lejre-
Bramsnæs Almennyttige Boligselskab og Hvalsø Boligselskab har boliger i nabobyerne.  

Primo april 2014 findes der ingen boliger udbudt til udlejning på boligportalen.dk i Lejre.  

Før kommunesammenlægningen var Lejre kendt for at være én af Danmarks billigste skattekommuner. 
Efter kommunesammenlægningen har Lejre by måtte ændre ”markedsføring”, fordi man ikke længere 
kunne slå sig på den lave skat. Derimod har kommunen markedsført sig på økologi og kultur. 
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Boligselskabet Sjællands bygge – og renoveringspolitik 
 
Boligselskabet Sjælland ønsker øget fokus på trivslen i og omkring vores boliger og vil gerne sikre en overordnet god stand af 
ejendommene i selskabet. 
 
Nogle steder nødvendiggør det, at boligselskabet sammenlægger mindre boliger med andre, så boligerne generelt bliver noget 
større, og dermed imødekommer ønsket fra både nuværende og kommende beboere om noget større boliger, som dog stadig har 
en acceptabel husleje.  
 
Boligselskabet vil derfor løbende skulle bygge nye boliger, så vi kan genhuse samtlige beboere i forbindelse med større 
renoveringer. Selskabet ønsker også at imødekomme et stigende ønske om yderligere boliger primært i de kommuner, hvor 
selskabet har afdelinger, eller hvor der er stor efterspørgsel på boliger. 
 
Selskabets byggepolitik bygger derfor på de to bærende elementer: Renoveringer og nybyggeri. 
 
Renoveringer: 
 
Beslutning om renovering træffes af den enkelte afdeling på et afdelingsmøde. Afdelingen har en forpligtigelse til at sikre, at 
boligerne er i en god og præsentabel stand og fremstår attraktive for kommende beboere. Det er dermed ikke nok, at nuværende 
beboere er tilfredse - fx på grund af en lav husleje. Afdelingen skal sikre, at boligerne kan genudlejes. 
 
Det er selskabets overordnede holdning, at selskabet kun i særtilfælde skal anvende Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters ”Call 
in” klausul, som pålægger boligselskabernes bestyrelser at tilsikre, at samtlige afdelinger er i en acceptabel stand. Målet er, at 
dialogen mellem nuværende beboere og varetagelsen af dialogen med kommende beboere kan forenes, og beboerdemokratiet 
fungerer, som loven foreskriver. 
 
Selvfinansiering er et bærende element – altså at den enkelte afdeling selv kan finansiere nødvendig istandsættelse og 
vedligeholdelse, mens forbedringer skal finansieres med eksterne midler. Det betyder, at samtlige arbejder på afdelingens DV-plan 
(drifts- og vedligeholdelsesplan) skal svare til de årlige henlæggelser. 
 
Som en konsekvens heraf støtter selskabet kun de afdelinger, som uforskyldt er kommet i økonomiske vanskeligheder, og kan 
dermed ikke give tilskud til afdelinger med for små henlæggelser, med mindre huslejen er af en størrelse, som vanskeliggør 
udlejning. 
 
Landsbyggefondens midler er stærkt begrænsede og målet er, at hver afdeling har sin egen udviklingsplan, hvor det fremgår, 
hvordan afdelingen opretholder en acceptabel stand, eller får denne etableret. Disse udviklingsplaner skal foreligge på samtlige 
afdelingen inden udgangen af 2022. 
 
Selskabets overordnede holdning til renoveringer er: 
 

1. Der skal foreligge en opdateret Drift og Vedligeholdelsesplan (DV-plan) for samtlige afdelinger. Her fremgår samtlige 
nødvendige istandsættelses- og vedligeholdelsesarbejder for at sikre, at afdelingen fremtræder præsentabel og pæn for 
nuværende og kommende beboere.  
DV-planens opbygning skal være ens for samtlige afdelinger, mens indholdet naturligvis varierer. DV-planen tager 
udgangspunkt i en tilstandsrapport, hvor vedligeholdelse og istandsættelse af ejendommens klimaskærm og tekniske 
installationer fremgår. Dermed også hvor meget afdelingen skal henlægge til istandsættelse og vedligehold af disse 
bygningsdele. 

 
DV-planen indeholder alene opgaver, som er nødvendige for afdelingens drift. Såfremt en afdelings husleje kan bære 
yderligere henlæggelser, kan dette forekomme. For afdelinger med udlejningsvanskeligheder henlægges kun til bydende 
nødvendige opgaver. 
 

2. Selskabets boliger kan ikke alle være nye. Selvom boligerne er ”brugte”, skal de fremtræde præsentable - indvendigt som 
udvendigt – også for kommende beboere.  
 

3. Boligernes forbrug af vand, varme, el mv. skal minimeres. Når vi ser på en boligs husleje, er det den samlede husleje, som 
er interessant - altså hvor forbrug mv. er indregnet. 

 
4. Samtlige afdelinger skal have en udviklingsplan, hvor beboere og selskabet på vegne af de kommende beboere definerer, 

hvad planerne er for afdelingen, og hvordan finansieringen skaffes, så boligerne kan udlejes. 
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Nybyggeri: 
Som en konsekvens af, at vi bl.a. sammenlægger flere mindre boliger og etablerer større mere efterspurgte boliger, er der behov 
for, at vi opfører nye boliger. Hertil kommer, at vi for at give bedre drift i afdelinger, som ligger i attraktive områder, men med få 
boliger, kan få en bedre drift ved at have flere boliger. 
 
Derfor ønsker vi at kunne bygge nye boliger, hvor et byggeudvalg får repræsentantskabets bemyndigelse til at godkende et 
nybyggeri. 
 
Byggeudvalg ønskes med følgende forudsætninger: 
 

1. Udvalget består af 5 medlemmer. 3 valgt på selskabets ordinære repræsentantskabsmøde og 2 udpeget af selskabets 
bestyrelse. Formanden for udvalget er en af de af personer, som selskabets bestyrelse har udvalgt, mens næstformand 
vælges blandt de 3 valgt på det ordinære repræsentantskabsmøde. 
 

På udvalgets møder deltager op til to repræsentanter fra selskabets ledelse. De har ikke stemmeret. 
 

2. Udvalget indstiller til selskabets bestyrelse om et nybyggeri kan fremmes. Selskabets bestyrelse kan med indstillingen 
erhverve grunde og igangsætte nybyggeri. 
 

3. REPRÆSENTANTSKABET SKAL TAGE STILLING TIL EN AF FØLGENDE TO MULIGHEDER: 
a) Udvalget har ingen øvre grænse for boliger, som kan igangsættes. 
b) Udvalget kan igangsætte byggeri på maksimalt 150 boliger. 

 
4. I takt med, at der købes grunde, skal repræsentantskabsmedlemmerne informeres om hvilke projekter som gennemføres 

og hvordan de stemmer overens med fuldmagten fra Repræsentantskabet.  
 

5. Udvalgets beføjelser forudsætter, at nedenstående betingelser er opfyldt: 
• Byggeriet skal have en god placering, herunder ligge tæt ved offentlige transportmidler.  

 
Byggeriet kan ligge i følgende kommuner: 
 

 Roskilde  
 Frederikssund  
 Solrød 
 Køge 
 Egedal 
 Lejre 
 Kommuner i Storkøbenhavn  

 
6. Den samlede husleje skal som minimum ikke være højere end markedslejen i området. Forstået således, at udgifter til 

varme og el er indkalkuleret. 
 

7. Genudlejning skal vurderes som særdeles god. Er dette ikke tilfældet, vil et byggeri ikke kunne igangsættes. Den faglige 
vurdering af genudlejning skal basseres på et kendskab til området, befolkningsprognose, indretning ift. forventede 
beboere, materialekvalitet og bæredygtige økologiske tiltag samt øvrige relevante forhold. Er dette ikke tilfældet, skal der 
ligge anden ubetinget sikkerhed for huslejebetaling, fx uopsigelig kommunal eller anden offentlig udlejningsgaranti. 
 

8. Bæredygtigt byggeri betyder, at vi udover at opfylde de til enhver tid offentlige krav til energi- og bygningskrav også 
ønsker at anvende bæredygtig arkitektur og materialer, og sikre mindst muligt forbrug af energi. Vi vil tilsikre brug af 
alternativ energi og at genbruge regnvand mv. i det omfang, det er muligt. Byggestandard skal være efter de såkaldte 2020 
regler. Det er en forudsætning, at der er rentabilitet i ovennævnte - evt. med støtte udefra. 

 
9. Kravet om rentabilitet i efterfølgende drift og vedligeholdelse betyder, at nye boligafdelinger - så vidt muligt - skal bestå af 

min. 50 husstande, også for at sikre et godt beboerdemokrati. En vis størrelse i husstande sikrer også et mere bæredygtigt 
sammenhold og bedre social integration. 
 

10. Bemyndigelsen til udvalget gælder alene tilladelse til opførelse af familieboliger, ældreboliger med kommunal 
anvisningspligt, bofællesskaber eller lignede boligformål. Opførelse af ungdomsboliger skal godkendes på et 
repræsentantskabsmøde. Til Ældreboliger skal der i størst muligt omfang være større servicearealer i tilknytning til 
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byggeriet for at sikre, at kommunen ønsker at opretholde lejemålet. Befolkningsprognoser skal samtidig vise, at behovet 
for ældreegnede boliger er til stede. Øvrige boligtyper opføres med 100 % kommunal uopsigelig anvisning.  

 
11. Brugerinddragelse ved at inddrage kommende beboere i byggeriet ønskes fremmet, i det omfang det er muligt inden for 

de økonomiske rammer. 
 

12. Mulighed for beboeraktiviteter ønskes også fremmet, dog under hensyntagen til, om der i området er andre afdelinger 
som har fælleshuse, vaskeri mv., og hvor der kan etableres en fornuftig samdrift. 
 

13. Indretningen af boligerne skal gøres så fleksibel som mulig, så kommende beboere også har mulighed for at indrette 
boligen så individuelt som muligt. 

 
14. Beboersammensætning ønskes at være så repræsentativ som muligt. Bofællesskaber er imidlertid en undtagelse for denne 

sammensætning, da denne godt kan være til en særskilt målgruppe fx alder, handicap etc. 
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FAQ 
Udarbejdet på baggrund af temaaften om nybyggeri  

 

Hvorfor skal vi have et byggeudvalg? 

Vi vil for det første gerne have, at der er nogen, der skal se os i kortene. Det er også vigtigt, at vi kan rykke 

hurtigt. Med et byggeudvalg skal vi ikke samle hele repræsentantskabet, inden vi beslutter, om vi skal 

bygge nyt.  

Vi forventer flere udbud om grunde og andre situationer, hvor vi skal kunne handle hurtigt. Derudover kan 

der være steder, hvor vi - efter grundige forhandlinger - skal træffe en hurtig beslutning. 

 

Hvordan har I valgt de tre menige repræsentantskabsmedlemmer, som I indstiller til byggeudvalget? 

De deltog på de områdemøder i efteråret, hvor vi diskuterede byggepolitik. De viste et stort engagement og 

stillede uddybende og kritiske spørgsmål. På møderne spurgte vi hvem, der havde lyst til at arbejde videre 

med at udarbejde bygge- og renoveringspolitikken sammen med selskabsbestyrelsen og selskabet. De blev 

valgt og deltog i arbejdet. 

 

Hvorfor har vi brug for en bygge- og renoveringspolitik? 

Ifølge vedtægterne skal vi have en byggepolitik. Vi har samtidig en del større renoveringer på vej – og der 

vil komme flere i løbet af de næste år. Derfor er det vigtigt, at vi får vedtaget nogle fælles retningslinjer for 

de kommende renoveringsprojekter. Vi er et selskab og repræsentantskabet er selskabets øverste 

myndighed, og repræsentantskabet skal derfor også sætte standen. 

 

Bestemmer afdelingen ikke længere selv, om der skal renoveres? 

Jo. Den enkelte afdeling har stadig kompetencen til at afgøre om afdelingen skal renoveres. Men hvis en 

afdeling lader bygningerne forfalde, så har vi call-in klausulen. Det var den klausul repræsentantskabet 

brugte i forbindelse med en afdeling i Holbæk sidste år. Repræsentantskabets beslutning gik igennem 

Holbæk Kommune og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter uden anmærkninger. 

 

Vi skal helst ikke bruge call-in klausulen. Vi tror på, at det nære beboerdemokratiet i den enkelte afdeling 

også ved og respekterer beboerdemokratier i hele selskabet. Politikken er formuleret ud fra efterårets syv 

områdemøder.  

 

Hvad er forskellen på en helhedsplan og en udviklingsplan? 

Det er grundlæggende to forskellige ting. En helhedsplan udarbejdes i forbindelse med f.eks. en større 

renovering, hvor vi ønsker støtte fra Landsbyggefonden. En udviklingsplan er en plan for afdelingens 

udvikling de kommende år – og er ikke bundet op af et stort projekt. Udviklingsplanen kommer omkring alle 

dele af en afdeling – både økonomi, bygninger, drift og udlejning.  Den sikrer sammenhæng i de mange 

løbende tiltag, og kan også give økonomiske besparelser ved at forskellige tiltag ses sammen. Vi forventer i 

større omfang at støtten fra Landsbyggefonden falder, og vi dermed skal klare os selv. Men der vil stadig 

være støtte fra Landsbyggefonden. Gennem udviklingsplanerne får vi også undersøgt og besluttet, hvordan 

vi kan skaffe de midler vi har brug for. 
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Erstatter en udviklingsplan en tilstandsvurdering? 

Nej. En tilstandsvurdering indgår som en del af en udviklingsplan. Udviklingsplanen kommer dog også 

omkring økonomi, drift og udlejning, mens tilstandsvurderingen udelukkende forholder sig til bygningernes 

tilstand. 

 

Hvorfor vil vi bygge nyt? 

Fordi der er boligmangel i fx Roskilde og Køge. Fordi det giver bedre drift i afdelingen i fx Ølstykke. Flere 

afdelinger i et område kan give bedre service. 

 

Det er generelt billigere at bygge nyt end at renovere, fordi der gives mere tilskud til nybyggeri. Vi har 

mange helhedsplaner på vej og vil gerne kombinere renovering og nybyggeri, hvor det kan lade sig gøre. 

Det kan give god mening at bygge nyt i områder, hvor vi får brug for at genhuse beboere i forbindelse med 

en større renovering af en afdeling; samtidig nedlægges et mindre antal boliger på baggrund af 

helhedsplanerne. Når genhusningsperioden er slut, og beboerne er flyttet tilbage til deres afdeling, kan vi 

leje nybyggeriet ud til nye beboere. Vi skal selvfølgelig kun bygge nyt i områder, hvor der i forvejen 

efterspørges flere lejeboliger. 

 

Når man nu får tilskud til at bygge nyt, hvorfor river vi så ikke bare nogle af vores gamle afdelingerne ned 

og bygger nyt? 

Det er meget svært at få lov til at rive en eksisterende beboelsesbygning ned, selv om den er i dårlig stand. 

Det vil kommunerne generelt ikke tillade. At det lykkedes med Margrethegården i Ringsted skyldes et stort 

politisk lobbyarbejde.  

 

Hvorfor skal boligerne være større? 

Vi skal kunne tilbyde det, som lejerne efterspørger. Flere og flere af vores beboere kommer fra et 

parcelhus, og så er 62 m2 for lidt.  Det er en beboerdemokratisk beslutning, at boligerne skal være større. 

  

Er vi i gang med at nedlægge alle de små lejligheder? 

Nej, langt fra. Vi vil også fremover have afdelinger, hvor der både er små og store lejligheder. 

  

Hvorfor sætter vi ikke bare huslejen ned, når vi har udlejningsvanskeligheder?  

Det er ikke nogen langsigtet løsning, for hvem skal betale tabet? Derfor sætter vi kun huslejen ned i meget 

få tilfælde. 

 

Mister rerpæsentantskabet indflydelse 

Nej. Tværtimod. Vi vil fremover øge repræsentantskabets viden om behovet for boliger i vores område. Det 

vil ske løbende og på repræsentantskabsmøderne, hvor vi hvert år vil tage en status på boligbehovet og 

vores byggerier. Her vil repræsentantskabet også skulle tage stilling til forretningsordenen, hvor den 

eventuelle bemyndigelse til byggeudvalget er indarbejdet. 

Byggeudvalget består også af repræsentanter fra repræsentantskabet.  



 

 

Gruppearbejde på repræsentantskabsmødet 
Repræsentantskabet skal tage stilling til bygge- og renoveringspolitikken.  
 
De kommende års store og små renoveringer vil især bygge på vores fælles forståelse af selvfinansiering og 

boligernes stand. Vi har beskrevet emnerne nedenfor og udarbejdet nogle cases, som skal diskuteres under 
gruppearbejdet. 

 
Tag gerne en diskussion med afdelingsbestyrelsen om emnerne inden repræsentantskabsmødet. Det er 

ikke vigtigt, at I bliver enige. Det vigtige er, at I vender emnerne, så vi får så mange vinkler på det som 
muligt.   

 
På mødet vil I blive inddelt i grupper, der skal diskutere ét af emnerne. 



 

Emne 1: Selvfinansiering eller hjælp fra dispositionsfonden? 
Almene boliger er en særlig boform, hvor hver boligafdeling har sin egen økonomi. En boligafdeling kan dog 

stå med problemer, der er for store til, at afdelingens økonomi kan bære det. Afdelinger – som har brug for 
hjælp udefra – kan få økonomisk støtte fra selskabets dispositionsfond.  

 
Pengene i dispositionsfonden stammer udelukkende fra indbetalinger fra andre boligafdelinger i selskabet, 

hvilket i princippet betyder, at det er alle de andre boligafdelinger, der betaler. Hvis boligerne i en afdeling 
ikke kan udlejes, er det også selskabets dispositionsfond, der dækker eventuelle tab. Vi har derfor alle en 

interesse i, at det er attraktivt at bo i alle selskabets afdelinger.  
 

Samtidig er selskabet lovgivningsmæssigt forpligtet til at sikre, at samtlige afdelinger er i en acceptabel 
stand. Selskabet vil derfor indimellem skulle beslutte, hvad der skal ske, hvis boligernes stand ikke er 
acceptabel i en afdeling.  

 

Cases om selvfinansiering eller hjælp fra dispositionsfonden 
 

Afdeling A 

Afdelingen er generelt nedslidt – herunder plaget af dårlig isolering og utætte vinduer. Afdelingen har 
fundet driftsbesparelser, hvor det er muligt. Afdelingen har de seneste to år øget henlæggelserne, så de nu 

er på et acceptabelt niveau. Tidligere har der været for få henlæggelser i afdelingen. Afdelingen har 
vedtaget en helhedsplan for en langsigtet løsning. Helhedsplanen kan ikke gennemføres, hvis afdelingen 

ikke får hjælp til det konkrete underskud.  
Afdelingen søger om tilskud fra dispositionsfonden til at dække halvdelen af udgifterne til nye vinduer. Hvad 

skal selskabet gøre?  
 

 

Afdeling B 

Afdelingen har haft nogle skimmelsvampesager, som skyldes gamle vandskader, der ikke er håndteret godt 

nok. Der står tomme boliger i afdelingen. Administrationen vurderer, at udlejningsproblemet kan afhjælpes 
ved at give husdyrstilladelse. Det ønsker afdelingsbestyrelsen ikke. Beboerne har forkastet budgettet for 

næste år, da et flertal mente, at henlæggelserne var for store. Administrationen vurderer, at budgettet 
afspejler de nødvendige henlæggelser. Afdelingen søger om tilskud fra dispositionsfonden til at dække alle 

udgifter til skimmelsvampesagerne. Hvad skal selskabet gøre?  



 

Emne 2 – boligens stand 
Når en boligs stand skal forbedres, er der tre måder at dække udgiften på: 

• Normal istandsættelse ved fraflytning (vægge og lofter males). Betales af fraflytter eller afdelingen 
– afhængig af hvor længe fraflytter har boet i boligen.  

• Mislighold (ved fraflytning). Hvis fraflytter har ødelagt noget i boligen, som ikke kan tilskrives 
almindeligt slid og ælde. Betales af fraflytter.  

• Alle andre forbedringer betales af afdelingen.  

 
Generel diskussion om stand 

Vi forventer alle, at vores bolig har en god stand. Men hvad vil det egentlig sige? Kan vi formulere et 
minimumskrav til vores boligers stand?  

 
Cases om boligernes indvendige stand 
Afdeling C 

Områdekontoret fortæller afdelingsbestyrelsen, at flere nye beboere har sagt, at de synes deres bolig er i 
dårlig stand. Når han spørger dem, hvorfor de syntes det, siger de fx, at det ser grimt ud, at stikkontakterne 

er forskellige, og at køkkenlågerne har forskellige nuancer. I en af lejlighederne er der også stor farveforskel 
på gulvet i stuen. Den tidligere beboer havde et tæppe liggende det samme sted i 20 år. Gulvet er ikke slidt, 

men farveforskellen ses tydeligt, selv om gulvet er slebet og lakeret. Afdelingen har ikke 
udlejningsproblemer og huslejen er i den høje ende. Hvad skal afdelingsbestyrelsen gøre?  

 
 

Afdeling D 

Afdelingen er generelt nedslidt – herunder plaget af dårlig isolering. Der har været skimmelsvamp i 1/3 af 
boligerne. Der er kuldebroer, der giver sorte pletter på væggene. Administrationen har foreslået en 

helhedsplan, der skulle løse problemet. Afdelingsbestyrelsen ønsker dog ikke, at der afholdes beboermøde 
om helhedsplanen. Arbejdet er derfor gået i stå.  
Afdelingen søger selskabet om tilskud til at dække halvdelen af udgifterne til skimmelsvampesagerne. Hvad 

skal selskabet gøre? 
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