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Roskilde, den 19. maj 2015 

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 

 
I henhold til selskabets vedtægter § 7, stk. 1, og § 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 28. april 2015 

fremsendes hermed endelig dagsorden med bilag til det ordinære repræsentantskabsmøde. 
 

Lørdag den 30. maj 2015 kl. 9.00 

 

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

Der er morgenmad fra kl. 8.30. Der er gratis parkeringspladser foran hotellet. Hvis du ønsker transport til 

repræsentantskabsmødet fra Holbæk og Ringsted, kontakt beboerdemokrati@bosj.dk senest den 27. maj 

2015. 

Boligselskabet Sjællands Initiativpris bliver uddelt under mødet. 
 
Dagsorden: 

1.   Valg af dirigent, referent og stemmetællere 
 
Jens Gaardbo indstilles som dirigent. 

 

   

2.   Godkendelse af Forretningsorden for Repræsentantskabet  
 
Forretningsordenen vedlægges som bilag. 

 

   

3.   Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for året 2014 
 
Skriftlig beretning vedlægges som bilag. 

 

   

4.   Fremlæggelse og endelig godkendelse af årsregnskab 2014 for afdelingerne, Boligselskabet 
Sjælland, Afd. 260 (den fælles drift) og Uddannelsesudvalget samt forelæggelse af budget 
for 2015 

 
Materialet vedlægges som bilag. 
 

Afdelingsregnskaberne kan ses på Boligselskabet Sjællands hjemmeside, www.bosj.dk 
under de enkelte afdelinger. 

 
For afdelingsregnskaber, der er afvist af afdelingerne henvises til bosj.dk/regnskab2014. 

 

   

5.   Vedtægtsændring af § 12 vedr. sammensætning af selskabsbestyrelsen 
 
På baggrund af sidste års debat om ændring af vedtægterne indstiller selskabsbestyrelsen 
nedenstående vedtægtsændring. Ændringen tager udgangspunkt i et uændret antal 
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selskabsbestyrelsesmedlemmer og en sammensætning med flere beboere i 
selskabsbestyrelsen. Ændringen skal øge vores mulighed for at administrere flere 
boligselskaber, og dermed minimere omkostningerne for vores nuværende beboere.  
 
I henhold til vedtægternes § 6, stk. 3, nr. 8 træffer repræsentantskabet beslutning om 
vedtægtsændringer. 
 
--o0o-- 
 
NUVÆRENDE § 12 
 
§ 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.  
 
Stk. 2. Bestyrelsen skal bestå af et ulige antal medlemmer. Formanden og næstformanden 
skal være beboer i Boligselskabet Sjælland.  
 
Stk. 3. Medlem af bestyrelsen kan ikke være:  
1) Borgmesteren i den tilsynsførende kommune.  
2) Rådmanden, i Københavns Kommune borgmesteren, for den magistratsafdeling hvortil 
tilsynet med de almene boligorganisationer er henlagt.  
3) Formanden for det udvalg, hvortil tilsynet med almene boligorganisationer i kommunen 
er henlagt.  
4) Ansatte i den del af den kommunale forvaltning, der udøver tilsynet med de almene 
boligorganisationer i kommunen.  
 
Stk. 4. Hvert andet år afgår formanden og hvert andet år afgår næstformanden. Af 
bestyrelsens øvrige medlemmer afgår halvdelen hvert år. Genvalg og genudpegning kan 
finde sted. Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid afsættes af den, der har valgt eller 
udpeget den pågældende. For eventuelt kommunalbestyrelsesudpegede medlemmer finder 
reglerne i lov om kommunernes styrelse anvendelse.  
 
Stk. 5. Afgår et bestyrelsesmedlem valgt af repræsentantskabet, indtræder en suppleant. 
Findes der ingen suppleanter, indkalder bestyrelsen til ekstraordinært 
repræsentantskabsmøde til valg af bestyrelsesmedlem og suppleanter. Afgår formanden 
eller næstformanden i valgperioden indkaldes ligeledes til ekstraordinært 
repræsentantskabsmøde for valg af formand eller næstformand. Afgår et 
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bestyrelsesmedlem valgt eller udpeget af andre, indtræder en suppleant. Findes ingen 
suppleant, retter bestyrelsen henvendelse til den, der har valgt eller udpeget det 
pågældende bestyrelsesmedlem, med henblik på valg eller udpegning af et nyt 
bestyrelsesmedlem og evt. suppleant.  
 
Stk. 6. Ved en forretningsorden træffer bestyrelsen nærmere bestemmelser om udførelsen 
af sit hverv. 
 
 
FORSLAG TIL NY § 12 
 
§ 12. Bestyrelsen består af 17 medlemmer inklusive formanden og næstformanden, der 
vælges særskilt. Repræsentantskabet vælger 11 medlemmer til bestyrelsen samt formand 
og næstformand, der alle skal findes blandt boliglejerne i Boligselskabet Sjælland eller disses 
myndige husstandsmedlemmer.  
Stk. 2. Herudover udpeges 2 medlemmer blandt selskabs- eller 
organisationsbestyrelsesmedlemmerne i de almene boligselskaber, der administreres af 
Boligselskabet Sjælland. De 2 pladser kan være vakante i en periode. De 2 medlemmer 
udpeges af selskabsbestyrelsen for en periode på maksimalt to år. 
Stk. 3. Endelig vælges eller udpeges 2 medarbejderrepræsentanter.  
Stk. 4. Fraflytter et bestyrelsesmedlem sin bolig i Boligselskabet Sjælland, træder 
medlemmet ud af bestyrelsen samtidig med fraflytningen, idet bestyrelsesposten overtages 
af en suppleant. 
Stk. 5. Bestyrelsen skal bestå af et ulige antal medlemmer. Formanden og næstformanden 
skal være beboer i Boligselskabet Sjælland.  
 
Stk. 6. Medlem af bestyrelsen kan ikke være:  
1) Borgmesteren i den tilsynsførende kommune.  
2) Rådmanden, i Københavns Kommune borgmesteren, for den magistratsafdeling hvortil 
tilsynet med de almene boligorganisationer er henlagt.  
3) Formanden for det udvalg, hvortil tilsynet med almene boligorganisationer i kommunen 
er henlagt.  
4) Ansatte i den del af den kommunale forvaltning, der udøver tilsynet med de almene 
boligorganisationer i kommunen.  
 
Stk. 7. Hvert andet år afgår formanden og hvert andet år afgår næstformanden. Af 
bestyrelsens øvrige medlemmer afgår halvdelen hvert år, herunder medlemmerne jf. § 12, 
stk. 2 og stk. 3. Genvalg og genudpegning kan finde sted. Et bestyrelsesmedlem kan til 
enhver tid afsættes af den, der har valgt eller udpeget den pågældende.  
 
Stk. 8. Afgår et bestyrelsesmedlem valgt af repræsentantskabet, indtræder en suppleant. 
Findes der ingen suppleanter, indkalder bestyrelsen til ekstraordinært 
repræsentantskabsmøde til valg af bestyrelsesmedlem og suppleanter. Afgår formanden 
eller næstformanden i valgperioden indkaldes ligeledes til ekstraordinært 
repræsentantskabsmøde for valg af formand eller næstformand. Afgår et 
bestyrelsesmedlem valgt eller udpeget af andre, indtræder en suppleant. Findes ingen 
suppleant, retter bestyrelsen henvendelse til den, der har valgt eller udpeget det 
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pågældende bestyrelsesmedlem, med henblik på valg eller udpegning af et nyt 
bestyrelsesmedlem og evt. suppleant. 
 
--o0o-- 
 
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 der et nyt møde inden 2 uger. På dette 
møde kan forslaget – uanset antallet af fremmødte – vedtages, hvis 2/3 af de afgivne 
stemmer er for forslaget. 
 
Dagsorden med indkaldelse hertil fremsendes senere, hvis det bliver aktuelt, men varsles 
allerede nu afholdt den 15. juni 2015 kl. 18.00 i Ringparkens beboerhus, Roskilde. 
 
Det indstilles, at vedtægtsændringen vedtages. 
 

6.   Behandling af indkomne forslag 
 
Ingen forslag. 
 

   

7.   Valg af formand 
 

På valg er:  
 

 Jan Rene Petersen, Ellebæk, Roskilde (modtager genvalg) 
 
Selskabsbestyrelsen indstiller: 
 

 Jan Rene Petersen, Ellebæk, Roskilde 
 

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

 
Valgavis med præsentation er vedlagt som bilag. 
 

   

8.   Valg af et bestyrelsesmedlem(mer) for et år 
 
Selskabsbestyrelsesmedlemmet Richard D. Jensen, Roskilde har meddelt, at han ønsker at 
udtræde af selskabsbestyrelsen, hvorfor der skal der vælges et nyt medlem for et år. 
 
Selskabsbestyrelsesmedlemmet Lisbeth Blom ønsker også at udtræde af 
selskabsbestyrelsen. Bestyrelsesposten nedlægges dog såfremt vedtægtsændringen 
vedtages jf. pkt. 5. Såfremt vedtægtsændringen i pkt. 5 ikke vedtages, skal der vælges 
yderligere et medlem for et år. 
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Selskabsbestyrelsen indstiller  

 Anna Hansen, Roskilde (som er på valg i år til genvalg for en periode af 1 år) 
 
Efter Boligselskabet Sjællands vedtægter er boliglejere og disses myndige 
hustandsmedlemmer valgbare til bestyrelsen. Kandidater bedes inden mødet melde deres 
kandidatur til dwb@bosj.dk eller via post til Boligselskabet Sjælland att. Dorte Winther 
Bruhn. På selve mødet kan valgbare melde deres kandidatur frem til selve valghandlingen. 

 
Valgavis med præsentation er vedlagt som bilag. 
 

9.   Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer for 2 år 
 
På valg er:   
 

 Karen Skou Andersen, Nymarken, Roskilde (modtager ikke genvalg) 

 Per Brink-Kjær, Gyvelparken, Roskilde  (modtager genvalg) 

 Anna Hansen, Parkvænget, Roskilde  (modtager genvalg for 1 år) 

 Chris Warby, Benediktegården, Ringsted (modtager genvalg) 

 Jens Frederiksen, Præstemarkshusene, Roskilde (modtager genvalg) 

 Jeanette Gotlieb Nielsen, Wiemosen, Roskilde (modtager genvalg) 
 
Følgende har meddelt deres kandidatur: 
 

 Per Brink-Kjær, Gyvelparken, Roskilde                                 

 Jens Frederiksen, Præstemarkshusene, Roskilde                    

 Chris Warby, Benediktegården, Ringsted                              

 Jeanette Gotlieb Nielsen, Wiemosen, Roskilde                       

 Søren Blak Hansen, Sct. Jørgensgården, Ringsted 

 Robert Gerken, Kapellanvej, Holbæk 

 Peter Hedenborg, Solbakken, Roskilde 
 

Selskabsbestyrelsen indstiller: 
 

 Per Brink-Kjær, Gyvelparken, Roskilde                                 

 Jens Frederiksen, Præstemarkshusene, Roskilde                    

 Chris Warby, Benediktegården, Ringsted                              

 Jeanette Gotlieb Nielsen, Wiemosen, Roskilde                       

 Robert Gerken, Kapellanvej, Holbæk 

 Peter Hedenborg, Solbakken, Roskilde 
 

Efter Boligselskabet Sjællands vedtægter er boliglejere og disses myndige 
hustandsmedlemmer valgbare til bestyrelsen. Kandidater bedes inden mødet melde deres 
kandidatur til dwb@bosj.dk eller via post til Boligselskabet Sjælland att. Dorte Winther 
Bruhn. På selve mødet kan valgbare melde deres kandidatur frem til selve valghandlingen. 
 
Valgavis med præsentation er vedlagt som bilag. 
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10.   Valg af 5 bestyrelsessuppleanter 
 

På valg er: 
 

 Jeanette Nielsen, Wiemosen, Roskilde - sidder nu i bestyrelsen 

 John Bohl, Marievej/Østerled, Holbæk  

 Susanne Benjamin (Christiansen), Fælledvej 30 -34, Roskilde - fraflyttet 

 Lene Valløe Nielsen, Havslunde, Roskilde  

 Knud H. Rasmussen, Borup Nord 2, Borup  
 
Selskabsbestyrelsen indstiller: 
 

 Lene Valløe Nielsen, Havslunde, Roskilde  

 Knud H. Rasmussen, Borup Nord 2, Borup  

 John Bohl, Marievej/Østerled, Holbæk  

 Linea Rose, Kristoffersvej Ringsted 

 Torben Joconde, Riffelhavevej, Holbæk 
 

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

   

11.   Valg af medlemmer til repræsentantskabets byggeudvalg 
 
På valg er 
 

 Camilla Christensen, Viby 

 John Bohl, Holbæk 

 Michael Thuesen, Roskilde 
 
Alle tre ønsker genvalg.  
 
Selskabsbestyrelsen indstiller: 
 

 Camilla Christensen, Viby 

 John Bohl, Holbæk 

 Michael Thuesen, Roskilde 
 
Øvrige kandidater bedes inden mødet melde deres kandidatur til dwb@bosj.dk eller via post 
til Boligselskabet Sjælland att. Dorte Winther Bruhn. På selve mødet kan valgbare melde 
deres kandidatur frem til selve valghandlingen. 
 

   

12.   Valg af to suppleanter til byggeudvalget og ændring af politik 
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Bygge- og renoveringspolitikken ønskes suppleret, så der skal vælges to suppleanter til 
udvalget. Politikken forbliver ændret i sin øvrige ordlyd. 
 
Den nuværende Bygge- og renoveringspolitikken kan ses på bosj.dk: 
bosj.dk/politikker/bygge-og-renoveringspolitik/ 

 
Såfremt supplementet vedtages, skal der vælges to suppleanter til byggeudvalget. 
 
Selskabets bestyrelse indstiller: 
 

 Inga Jørgensen, Vognmandsmarken, Roskilde 

 Linea Rose, Kristoffersvej, Ringsted 
 
Øvrige kandidater bedes inden mødet melde deres kandidatur til dwb@bosj.dk eller via post 
til Boligselskabet Sjælland att. Dorte Winther Bruhn. På selve mødet kan valgbare melde 
deres kandidatur frem til selve valghandlingen. 
 

13.   Forelæggelse af strategi 2020 
 
Strategien er drøftet på temadag 29/4 og vedlagt som bilag. 
 

   

14.   Valg af revisor 
 
På valg er: PriceWaterhouseCoopers, Holbæk 
 
Selskabsbestyrelsen indstiller: 

 PriceWaterhouseCoopers, Holbæk 
 

   

15.   Eventuelt    
 

Efter mødet serveres der frokost i restauranten. 

 

 

Med venlig hilsen 

Boligselskabet Sjælland 

            

      

Jan René Petersen               Bo Jørgensen 

formand                direktør  
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Bilag: 

 Forretningsorden for Repræsentantskabsmøde 2015 (pkt. 2) 

 Regnskab og Beretning (pkt. 3 og 4) 

 Årsregnskab 2014 for Uddannelsesudvalg (pkt. 4) 

 Årsregnskab for afdeling 260 (den fælles drift) (pkt. 4) 

 Valgavis (pkt. 7 - 9) 

 Strategi 2020 (pkt. 13) 

1. 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.  

Endelig dagsorden er omdelt. 

 


