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Roskilde, d. 1. juni 2015 

INDKALDELSE OG DAGSORDEN TIL 

EKSTRAORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 

I henhold til selskabets vedtægter § 8, stk. 2 jf. § 11 fremsendes hermed indkaldelse og dagsorden til 
ekstraordinært repræsentantskabsmøde 
 

Mandag den 15. juni 2015 kl. 18.00 

i Ringparkens Beboerhus, Sdr. Ringvej 51 C, Roskilde 

På repræsentantskabsmødet den 30. maj 2015 var der vedtægtsændringer på dagsordenen.  

Vedtægtsændringerne blev enstemmigt godkendt af de fremmødte, men der var ikke nok fremmødte 

repræsentantskabsmedlemmer til endelig godkendelse af vedtægtsændringer, da det kræver, at 2/3 af 

repræsentanterne er mødt jf. vedtægternes § 11. 

Der indkaldes derfor til ekstraordinært repræsentantskabsmøde med nedenstående dagsorden. 

 
Dagsorden: 

1.   Valg af dirigent, referent og stemmetællere 
 

   

2.   Endelig vedtagelse af vedtægtsændring af § 12 vedr. sammensætning af 
selskabsbestyrelsen 
 
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.  
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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 
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:  
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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 
pågældende bestyrelsesmedlem, med henblik på valg eller udpegning af et nyt 
bestyrelsesmedlem og evt. suppleant. 
 

3.   Evt. valg af et selskabsbestyrelsesmedlem for et år 
 
Såfremt vedtægtsændringen ikke vedtages endeligt under pkt. 2, skal der vælges et 
yderligere medlem til selskabsbestyrelsen for ét 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. 
 

   

4.   Eventuelt    
 

Med venlig hilsen 

Boligselskabet Sjælland                 

               

Jan René Petersen               Bo Jørgensen 

formand                direktør  

mailto:dwb@bosj.dk

