
 
 

FORRETNINGSORDEN for repræsentantskabet 
 

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 eller 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 selskabsbestyrelsen 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 medlemmer til selskabsbestyrelse iht. selskabets vedtægter. 

7. Repræsentantskabet har nedsat et byggeudvalg, der i henhold til Boligselskabet Sjællands bygge – 

og renoveringspolitik kan indstille til selskabets bestyrelse, om et nybyggeri kan fremmes. 

Selskabets bestyrelse kan med indstillingen erhverve grunde og igangsætte nybyggeri. 

 

Repræsentantskabsmødets afholdelse 



 
 

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

overensstemmelse med dagsordenen og påser, at vedtægterne og denne forretningsorden 

overholdes. 

9. Repræsentantskabsmødet vælger blandt deltagerne en referent, der refererer de trufne 

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

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

stemmeudvalg, der bistår dirigenten ved afstemninger. Antallet af stemmeudvalgsmedlemmer 

fastsættes af dirigenten. 

11. 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 ændringsforslag til et 

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

afsluttet. 

12. 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. 

13. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.  

14. 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. 

15. 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 eller flere kandidater til en post, vælges den, der ved skriftlig afstemning 

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

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

stemmelighed ved valg af suppleanter foretages lodtrækning. 

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

på førstkommende møde i selskabsbestyrelsen. 

16. 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.  

17. Hvis et repræsentantskabsmedlem afgår i utide, indtræder en suppleant. Dette gælder også når et 

repræsentantskabsmedlem indtræder i selskabets bestyrelse. En suppleant for et 

repræsentantskabsmedlem kan give møde såfremt repræsentantskabsmedlemmet er forhindret i 

at deltage i et repræsentantskabsmøde. Fratræder en medarbejder sin stilling i selskabet, udtræder 

denne ligeledes af selskabsbestyrelsen. 

18. Nyvalgte selskabsbestyrelsesmedlemmer indtræder i selskabsbestyrelsen efter 

repræsentantskabsmødets afslutning. 

19. Forretningsordenen træder i kraft straks efter vedtagelsen. 
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Ledelsespåtegning

Ledelsens påtegning

Roskilde, den 7. maj 2015

Bo Jørgensen Louise Bjerggaard Thomsen
direktør regnskabschef

I bestyrelsen

Jan René Petersen Bodil Nielsen Anna Hansen
formand næstformand

Annette Sørensen Bodil Bundgaard Chris Warby

Jeanette Gottlieb Nielsen Jens Frederiksen Karen Skou Andersen

Lisbeth Blom Møller Mia Stoltz Nielsen Nina Vinther Lundgren

Per Brink-Kjær Richard Damgaard Jensen

Helene Obel Per Pedersen Alex Hytting

Repræsentantskabspåtegning 30. maj 2015

Jan René Petersen
formand dirigent

Efter vores opfattelse er årsregnskabet aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav 
til regnskabsaflæggelse og giver et retvisende billede af boligorganisationens aktiver, passiver, økonomiske 
stilling samt resultat.

Direktion og bestyrelse har i dag behandlet årsregnskabet for 2014, som indstilles til repræsentantskabets 
godkendelse.
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Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til øverste myndighed i Boligselskabet Sjælland

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Revisors ansvar 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Benny Lundgaard Torben Nørskov Jensen
statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i 
overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt 
god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske 
krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig 
fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i 
årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig 
fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor 
intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. 
Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke 
en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, 
om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en 
vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der 
understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre 
forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligorganisationens aktiver, passiver og 
økonomiske stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af boligorganisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. 
januar – 31. december 2014 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til 
almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret 
forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i 
overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Boligorganisationen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene 
boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte 
budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

København, den  7. maj 2015

Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligselskabet Sjælland for regnskabsåret 1. januar - 
31. december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet 
udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers 
regnskabsaflæggelse.

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med 
lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen 
har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden 
væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en 
hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter 
omstændighederne.

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med 
love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
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Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelse

Bruttoadministrationsudgifter

Renteudgifter og -indtægter

Henlæggelse af afdelingernes bidrag til dispositionsfonden

Administrationsbidrag

Balance

Administrationsbygningen

Øvrige materielle anlægsaktiver

De forventede brugstider er:
Biler 5 år
Driftsmidler/inventar 5 år
IT 2-3 år

Finansielle anlægsaktiver

Tilgodehavender

Værdipapirer

Forbedringer af ejendommen aktiveres og afskrives over forbedringernes anslåede brugstid.

Øvrige materielle anlægsaktiver optages til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger 
eller til brugsværdi, hvor denne er lavere af årsager, der ikke kan antages at være forbigående. 
Afskrivninger foretages lineært over aktivernes forventede brugstid.

Finansielle anlægsaktiver værdiansættes til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af 
forventede tab.

Tilgodehavender hos afdelinger og andre tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi med fradrag af 
nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Børsnoterede værdipapirer værdiansættes til kursværdien på balancedagen. Urealiserede kurstab på 
balancedagen udgiftsføres og kursgevinster indgægtsføres.

Administrationsbidrag vedrører opkrævede bidrag fra administrerede enheder. Administrationsbidrag fra 
egne afdelinger i drift er opkrævet i henhold til reglerne om omkostningsægte administrationsbidrag ifølge 
driftsbekendtgørelsen. Administrationsbidrag fra eksterne foretagender er opkrævet i henhold til indgåede 
aftaler med de enkelte foretagender.

Bruttoadministrationsudgifter indeholder omkostninger til det adminitrative personale, ledelsen, 
kontorlokaler, kontorudgifter mv., afskrivninger samt udgifter til revision.

Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens 
krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Renteudgifter og -indtægter indeholder mellemregningsrenter fra renteberegning af afdelingernes 
indestående. Endvidere føres renteindtægter samt kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer samt 
renteindtægter og -udgifter vedrørende likvide beholdninger.

Henlæggelse til dispositionsfonden svarer til de ydelser vedrørende afviklede prioriteter afdelingerne skal 
indbetale til boligorganisationens dispositionsfond. Tilsvarende indtægtsføres ydelser vedrørende afviklede 
prioriteter under ordinære indtægter.

Ledelsesudgifter indgår under personaleudgifter. Ledelsesudgifter er i overensstemmelse med ÅRL § 98 b, 
stk. 3 ikke specificeret særskilt.
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Resultatopgørelse 1. januar 2014 - 31. december 2014

 Regnskab Budget Budget
2014 2014 2015

Revideret Urevideret Urevideret
ORDINÆRE UDGIFTER

Konto Note

501 Bestyrelsesvederlag 321.478 290.000 335.000

502 * Mødeudgifter, kontingenter m.v. 767.038 760.000 745.000

511 * Personaleudgifter 39.126.049 40.270.341 37.739.982

513 * Kontorholdsudgifter (inkl. IT) 12.455.769 9.807.100 11.954.355

514 * Kontorlokaleudgifter 2.481.439 2.597.119 2.958.962

515 * Afskrivninger, driftsmidler 295.308 498.426 1.408.000

516 * Særlige aktiviteter 707.325 675.000 707.325

521 Revision 1.225.000 1.225.000 1.300.000

530 Bruttoadministrationsudgifter 57.379.406 56.122.986 57.148.624

532 * Renteudgifter (inkl. kurstab obligationer m.v.) 6.530.294 0 0
533 * Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v.

til dispositionsfonden 81.391.579 70.380.719 74.663.197

540 Samlede ordinære udgifter 145.301.279 126.503.705 131.811.821

541 * Ekstraordinære udgifter 12.168.776 27.900 500.000

550 UDGIFTER I ALT  157.470.055 126.531.605 132.311.821
551 Årets overskud, som henføres til

arbejdskapitalen 128.934 0 102.781

560 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 157.598.989 126.531.605 132.414.602

ORDINÆRE INDTÆGTER

601 * Administrationsbidrag:

Egne afdelinger i drift 40.067.860

Eksterne foretagender 5.480.711 45.548.571 45.032.603 46.747.397

602 * Lovmæssige gebyrer m.v. 7.412.080 6.660.000 7.060.000

603 * Renteindtægter (inkl. realiserede kursgevinster,
obligationer m.v.) 6.501.288 0 0

604 * Afdelingernes bidrag m.v. til
dispositionsfonden 81.391.579 70.380.719 74.663.197

606 Byggesagshonorar, forbedringsarbejder 3.653.812 4.141.283 1.969.008

607 Diverse 882.518 317.000 1.975.000

610 SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER 145.389.847 126.531.605 132.414.602

611 * Ekstraordinære indtægter 12.209.142 0 0
620 INDTÆGTER I ALT 157.598.989 126.531.605 132.414.602
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Balance pr. 31. december 2014

31.12.2014 31.12.2013
AKTIVER
ANLÆGSAKTIVER
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Konto Note

701 * Administrationsbygning 19.136.236 19.570.197

702 * Inventar 413.276 379.645

703 * Biler 241.367 452.255

704 * IT 2.045.048 53.718

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT 21.835.927 20.455.815

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER
713 * Aktier og andele 165.000 165.000

714 * Dispositionsfondslån til afdelinger 9.872.668 12.945.697

716 * Indskud i Landsbyggefonden 63.225.027 60.461.070

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT 73.262.695 73.571.767
720 ANLÆGSAKTIVER I ALT 95.098.622 94.027.582

OMSÆTNINGSAKTIVER

721.1 * Afdelinger i drift 24.977.177 23.215.270

721.2 * Sideaktiviteter 39.801.872 3.567.682

726 Andre tilgodehavender 2.437.277 1.573.357

727 Forudbetalte udgifter 12.983.383 0

730 Tilgodehavende renter 2.903.337 3.861.662

731 * Værdipapirer/obligationsbeholdning 383.846.196 380.520.569

732 * Likvide beholdninger 91.251.488 105.441.156

740 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 558.200.729 518.179.696
750 AKTIVER I ALT  653.299.351 612.207.278
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Balance pr. 31. december 2014

31.12.2014 31.12.2013
PASSIVER
EGENKAPITAL

Konto Note
803 * Dispositionsfond 167.842.160 151.472.126
805 * Arbejdskapital 17.706.647 20.423.188
810 EGENKAPITAL I ALT 185.548.807 171.895.314

LANGFRISTET GÆLD
811 * Prioritetsgæld administrationsbygning 685.084 818.617
820 LANGFRISTET GÆLD I ALT 685.084 818.617

KORTFRISTET GÆLD
821.1 * Afdelinger i drift 428.262.882 403.522.001
825 Leverandører 2.553.041 3.695.355
826 Skyldige omkostninger 18.716.157 15.218.843
829 Feriepengeforpligtelse 13.627.466 12.941.883
830 * Anden kortfristet gæld 3.905.913 4.115.265
840 KORTFRISTET GÆLD I ALT 467.065.460 439.493.347

850 PASSIVER I ALT 653.299.351 612.207.278

* Eventualforpligtelser
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Noter
Regnskab Budget Budget

2014 2014 2015
konto
502 Mødeudgifter, kontingenter mv.

Mødeudgifter, bestyrelsesmøder 130.767 90.000 135.000
Møder med afdelinger og afdelingsbestyrelser 8.584 35.000 35.000
Udvalgsmøder 6.346 50.000 10.000
Kurser, konferencer mm. Inkl. kørsel 260.152 260.000 225.000
Bestyrelsesforsikring 37.314 50.000 50.000
Abonnementer og kontingenter 25.901 15.000 30.000
Repræsentation, rejser og repræsentantskabsmøde 297.973 260.000 260.000

767.038 760.000 745.000

511 Personaleudgifter
Lønninger, adm.personale 31.632.299 37.138.846 33.832.523
Pension/pensionsbidrag 3.911.443 0 0
Andre udgifter til social sikring 547.274 285.122 360.000
Fremmed assistance 492.139 169.413 150.000
Feriepengeforpligtelse 191.167 300.000 300.000
Kursus- og rejseudgifter 716.114 889.418 957.000
Kørsel 182.824 207.531 250.000
Personaleudgifter 1.517.604 1.449.424 1.719.209
Forsikringer 611.223 0 321.250
Refusion af syge- dagpenge m.v. -676.039 -169.413 -150.000

39.126.049 40.270.341 37.739.982

Oplysning om antal medarbejdere  75 70 65
      
513 Kontorholdsudgifter

Telefon 379.253 560.000 530.000
Tryksager, kopiering og kontorartikler 679.020 535.000 525.000
Småinventar 182.862 200.000 200.000
Faglitteratur 27.425 26.000 5.000
Gaver 2.937 25.000 25.000
Porto og frankeringsmaskine 669.171 540.000 600.000
Markedsføringsudgifter, herunder annoncering 1.040.622 715.000 885.000
Tidsskrifter og abonnementer 148.501 57.333 63.500
Fotoudgifter 19.597 13.000 60.000
Gebyr, porteføjlegebyr, PBS-husleje m.m. 1.177.880 1.100.000 1.140.000
Vedligeholdelse af inventar 16.325 30.000 30.000
Vedligeholdelse af kontormaskiner 4.134 30.000 30.000
IT-omkostninger 5.602.041 4.671.500 5.505.855
Vaskekort/brikker 171.641 0 0
It-forsikringer 24.269 265.000 265.000
Administrationsbidrag, RIU Roskilde 285.180 290.000 315.000
Organisationsudvikling 953.452 239.267 1.000.000
Juridisk assistance 352.353 370.000 750.000
Konsulentbistand mv. 457.433 0 0
Møder 7.689 15.000 0
Projekter og udvikling 233.891 100.000 0
Diverse, øreafrundinger m.m. 20.092 25.000 25.000

12.455.769 9.807.100 11.954.355
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Noter
Regnskab Budget Budget

2014 2014 2015

konto
514 Kontorlokaleudgifter

Prioritetsafdrag og renter 38.304 55.000 55.000
Lejede lokaler 24.469 180.000 290.000
Ejendomsskat 154.948 200.000 200.000
El 473.270 670.000 550.000
Vand, varme 80.596 75.000 0
Forsikringer 54.583 45.000 45.000
Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v. 1.496.640 1.258.000 1.245.000
Intern forrentning, administrationsejendom 184.512 140.000 140.000
Afskrivning, administrationsejendom 433.962 433.962 433.962
Andel af kontorlokaleudgifter dækket af 1-260 -459.843 -459.843 0

2.481.439 2.597.119 2.958.962

515 Afskrivninger, driftsmidler
Driftsmidler/Inventar 216.592 379.728 143.000
IT 53.718 30.000 54.000
Biler 210.888 88.698 211.000
ESDH 0 0 1.000.000
Andel af afskrivninger dækket af 1-260 -185.890 0 0

295.308 498.426 1.408.000

516 Særlige aktiviteter
Tilskud til helhedsplan Køge 200.000 0 200.000
Tilskud til helhedsplan Roskilde 507.325 675.000 507.325

707.325 675.000 707.325

533/604 Henlæggelse af afdelingernes bidrag 
mv. til dispositionsfonden
Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden 6.060.411 6.000.320 6.054.372
Ydelser fra afd. vedr. udamortiserede lån, kto. 803.4 21.657.798 16.523.910 17.670.989
Indbetalinger til Landsbyggefonden, kto. 803.24 42.995.679 37.178.798 40.260.145
Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, kto. 803.11 10.677.691 10.677.691 10.677.691

81.391.579 70.380.719 74.663.197

Ekstraordinære udgifter
Tilskud fra dispositionsfonden til afdelinger 8.789.986 0 0
Korrektioner vedr. afdelingerne 433.725 27.900 500.000
Tidligere afskrevne udlæg 31.590 0 0
Projekter ej videreført 68.000 0 0
Udgifter til LEAN/ESDH 2.845.475 0 0

12.168.776 27.900 500.000

Ekstraordinære indtægter
Tilskud fra dispositionsfonden til afdelinger 8.789.986
Øvr. indtægter vedr. tidl. år 323.546
Øvr. indtægter vedr. indeværende år 250.134
Tilskud til LEAN/ESDH 2.845.475

12.209.142 0 0

541/611



Side 10

Noter
Regnskab Budget Budget

2014 2014 2015
Konto
601 Oversigt over administrationsomkostninger

Bruttoadministrationsudgifter, kto. 530 57.379.406 56.122.986       57.148.624
Honorar ved ekstern driftsadministration, kto. 601 -5.480.711 -5.784.763        -4.212.112
Lovmæssige gebyrer, kto. 602 -7.412.080 -6.660.000        -7.060.000
Byggesagshonorarer, kto. 605/606 -3.653.812 -4.141.283        -1.969.008

Nettodriftsadm.udgift vedr. egne afdelinger i drift 40.832.803 39.536.940 43.907.504

I alt pr. lejemålsenhed  (11.030) 3.702 3.584 3.981

Opgørelse af administrationsbidrag
Grundgebyr 2.584.385 2.537.500         3.066.000
Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 3.078 33.978.042 32.737.040       35.673.962
Tillægsydelser 3.505.433 3.973.300         3.795.323

Egne afdelinger i drift, i alt 40.067.860 39.247.840 42.535.285

Eksterne foretagender 5.480.711 5.784.763 4.212.112

602 Lovmæssige gebyrer m.v.
Indmeldelse/kontingent 5.594.908 4.900.000 5.000.000
Restancegebyrer 1.094.578 1.000.000 1.350.000
Antenneregnskabsgebyr 664.219 700.000 700.000
Råderet 27.875 30.000 0
Boliggarantibevis 30.500 30.000 10.000

7.412.080 6.660.000 7.060.000

Opgørelse af nettorenteindtægt/-udgift
 Renteindtægter

Afdelinger og byggesager, rentesats:  diskonto +1% 428.782 0 0
Bank- og girokonti (netto) 434.223 0 0
Egen trækningsret 0 0 0
Obligationer (inkl. kursgevinster) 9.209.237 0 0
Kursreguleringer -3.834.873 0 0
Beregnet rente af bunden kapital, rentesats: diskonto 184.512 0 0
Afdelingslån 20.559 0 0
Diverse 58.849 0

6.501.288 0 0
Renteudgifter
Dispositionsfond, rentesats: 1,11% 583.776 0 0
  Gennemsnitssaldo kr. 52.592.447
Afdelinger, rentesats: 1,11% 5.454.956 0 0
  Gennemsnitssaldo kr. 491.437.514
Egen trækningsret 0 0 0
Kurtage og gebyrer, værdipapirer 303.686 0 0
Renteudgifter, bank 255 0 0
Andre renter 187.621 0 0

6.530.294 0 0

Nettorenteindtægt -29.006 0 0

Nettorenteindtægt pr. lejemålsenhed (11.030) -3 0 0

603/532
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Noter

konto
701 Administrationsbygning

i alt
Anskaffelsessum primo 26.037.748
Anskaffelsessum ultimo 26.037.748 26.037.748

Akk. afskrivninger primo -6.467.551 -6.467.551
Årets afskrivninger -433.962 -433.962
Akk. afskrivninger ultimo -6.901.513 -6.901.513

19.136.235 19.136.235

702 Biler, driftsmidler/inventar og IT
703 
704 Biler

Driftsmidler/ 
inventar IT

Anskaffelsessum primo 1.340.595 2.131.574 0
Tilgang 137.700 374.136 2.206.286
Anskaffelsessum ultimo 1.478.295 2.505.710 2.206.286

Akk. afskrivninger primo 1.026.040 1.875.842 107.520
Årets afskrivninger 210.888 216.592 53.718
Akk. afskrivninger ultimo 1.236.928 2.092.434 161.238

241.367 413.276 2.045.048

Regnskab Regnskab
31.12.14 31.12.13

713 Aktier og anparter
Aktier, Bolind A/S 85.000 85.000
Anparter, BOSJ ApS 80.000 80.000

165.000 165.000

26.037.748

Sjællands-
vænget
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Noter
Regnskab Regnskab
31.12.14 31.12.13

konto
714 Udlån til afdelinger

2. Fælledgårdene 870.587 952.466
9. Præstemarkshusene 350.000 350.000

10. Roskildebo 210.770 262.077
11. Ringparken 250.000 250.000
13. Hybenparken 49.259 65.545
15. Borup Nord I 71.203 79.625
29. Lundetoften 1.500.000 0
32. Knolden 2.550.000 2.550.000
37. Kristianslund 2.563.975 3.752.453
87. Hovedgaden 76 254.695 280.553
93. Daghjemmet Lunden 8.133 29.492

108. Dalvænget 331.561 345.285
151. Nøddeparken I 38.225 42.746
152. Nøddeparken II 22.884 25.808
153. Sletten 0 3.000.000
202. Frederiksberghuse 165.300 165.300
207. Asylgade/Rughaven 133.742 180.444
210. Egegårdsparken 280.000 280.000
212. Borup Nord II 49.467 55.318
222. Troldehøj 0 54.865
229. Hedeboparkens Ungdomsboliger 51.048 69.057
235. Rønnebærparken 31.817 64.663
422. Kastaniegården 90.000 90.000

9.872.668 12.945.697

716 Indestående i Landsbyggefonden
Bundne A-og G indskud 13.550.773 13.550.773
Egen trækningsret:
Primosaldo 46.910.298
Årets tilgang 6.406.615
Årets afgang -3.642.658
Tilskrevne renter 0 49.674.254 46.910.298

63.225.027 60.461.071

721.1 Afdelinger i drift
21. Karlemoseparken 3.634.427 7.332.619
23. Brønsager 828.911 0
90. Byggesager, afdelinger 0 4.102.305
97. Oasen serviceareal 1.036.154 1.152.876

104. Nygade, Østergade 0 105.854
106. Østergade 71-113 12.031.547 858.177
153. Sletten 0 6.180.779
214. Havslunde 1.968.409 0
217. Herregårdshuset Havslunde 13 52.157 0
227. Vognmandsparkens børnehave 0 9.812
234. Rønnebærparken 36 3.sal 586.813 819.191
240. Erhvervskollegiet 1.955.029 0
273. Beboercafeen 31.363 13.841
291. Spritfabrikken - kælder 0 11.911
403. Bent Grubbesvej, Marievej 0 176.526
406. Svinget, Isefjordsvej 374.170 651.586
412. Anders Larsens-/Kappellan-/Sejerøvej 2.478.196 1.772.357
456. Ejerforeningen 0 27.436

24.977.177 23.215.270

721.2 Afdelinger sideaktiviteter
Mellemregning ekstern ejendomsadministration 39.801.872 3.567.682

39.801.872 3.567.682
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Noter
Regnskab Regnskab
31.12.14 31.12.13

konto
731 Værdipapirer, obligationsbeholdning

Obligationer i kapitalforv. (Danske Capital, Nordea, Sirius og Nykredit) 383.846.196 380.520.569

383.846.196 380.520.569

732 Bankbeholdning
Indest. i pengeinst. (Danske Bank, Nordea, Jyske Bank og Nykredit) 91.251.488 105.441.156

91.251.488 105.441.156

803 Dispositionsfond
Primo 151.472.126 143.830.693

Tilgang:   
Bidrag, afdelinger 6.060.411
Rentetilskrivning 583.776
Ydelser, udamortiserede lån 65.158.800
Pligtmæssige bidrag fra afdelingerne 10.677.691
Diverse 2.274.126 84.754.805 67.579.086

Afgang:
Ydelsesstøtte til afdelinger -2.643.660
Tilskud til afdelinger -8.789.987
Øvrige tilskud -931.000
Indgået tidligere afskrevne forpligtelser -3.544
Tab ved lejeledighed -2.972.955
Tab ved fraflytning -2.134.212
Indbetaling til Landsbyggefonden -47.266.756
Tilskud fra egen trækningsret -3.642.658 -68.384.771 -59.937.653

167.842.160 151.472.126

Saldo pr. lejemålsenhed  (11.030) 15.185 13.704

Saldo, opdelt:
Bunden del:
Finansiering af administrationsejendom 18.451.151
Udlån, jfr. specifikation, årets bevægelser 9.872.668
Indskud i Landsbyggefonden 60.461.070 88.784.888 92.158.347

Disponibel del 79.057.272 59.313.779

167.842.160 151.472.126

805 Arbejdskapital
Primo 20.423.188 18.604.215

Tilgang:   
Bidrag fra afdelinger 0 1.693.243
Overskud 128.934 125.730

Afgang:
Tilskud til LEAN/ESDH 2.845.475 0

17.706.647 20.423.188

Saldo pr. lejemålsenhed  (11.030) 1.605 1.852



Side 14

Noter
Regnskab Regnskab
31.12.14 31.12.13

konto
805 Arbejdskapital, fortsat

Saldo 31.12.2014 opdelt:
Bunden del:
Inventar 413.276
Biler 241.367
IT 2.045.048
Aktier, Bolind A/S 85.000
Anparter, BOSJ ApS 80.000 2.864.691 1.050.618

Disponibel del 14.841.956 19.372.570

17.706.647 20.423.188

811 Anden langfristet gæld
Prioritetsgæld, Sjællandsvænget 1 685.084 818.617

685.084 818.617

821.1 Afdelinger i drift
1. Korsgården 5.219.794 3.948.749
2. Fælledgårdene 6.002.588 4.876.580
3. Møllegårdene 2.020.964 1.701.418
4. Holbækgårdene 2.992.068 2.089.141
5. Hjørnegården 1.370.252 1.704.727
6. Fælledvej 20-26 4.551.757 3.631.972
7. Fælledvej 30-34 4.107.914 3.771.271
8. Parkvænget 7.113.677 5.542.647
9. Præstemarkshusene 2.112.155 1.910.263

10. Roskildebo 2.429.171 1.723.049
11. Ringparken 21.352.691 20.694.143
12. Rørmosen 9.505.186 11.283.307
13. Hybenparken 2.641.856 1.695.067
14. Granparken 2.309.047 2.024.592
15. Borup Nord 1 1.709.208 1.209.482
16. Moesgården 3.248.847 2.331.303
17. Blommehaven 3.001.866 2.046.458
18. Bodsbjergvænget  1 2.379.870 1.584.675
19. Bodsbjerg fælleshus 193.147 139.200
20. Tagboliger, Hybenparken 1.116.838 817.244
22. Karlemose Kollegiet 540.420 364.625
23. Brønsager 0 3.410.296
24. Ternehaven 3.451.327 3.590.816
25. Højbrønd 1.440.780 1.150.845
26. Hersegade/Grønnegade 951.317 865.670
27. Bredgade 28-32 439.094 220.977
28. Tagboliger, Karlemoseparken 15.462.675 15.462.675
29. Lundetoften 1.810.041 839.986
31. Horsehøj 5.226.915 5.422.215
32. Knolden 5.935.058 4.899.629
33. Totten 1.655.510 1.454.668
34. Bredgade/Præstemarksvej 1.511.177 1.318.624
35. Æblehaven 13.810.212 12.485.502
36. Vængebo 856.039 958.954
37. Kristianslund 564.213 1.231.688
38. Lunden 1.635.266 1.392.097
39. Bodsbjergvænget 3 1.701.528 1.463.445
40. Bodsbjergvænget 4 1.614.822 1.046.668
41. Kastanielunden 1.044.773 808.519
42. Solparken 3.394.873 2.994.590
44. Nymarken 3.099.492 2.695.952
45. Måneparken 825.737 774.590
46. Stjerneparken 2 5.367.441 4.860.959
47. Hedemøllen 2.601.731 2.166.695
48. Hedemøllen 1.544.731 1.833.913

Transport 161.864.068 148.439.889



Side 15

Noter
Regnskab Regnskab
31.12.14 31.12.13

konto Transport 161.864.068 148.439.889
821.1 49. Stjerneparken 1 1.107.488 1.185.993

51. Bækgårdsvej 469.933 405.056
52. Munksøgård 1.950.823 1.188.742
55. Kløverparken 1 3.240.127 3.406.696
56. Kløverparken 2 1.516.955 1.248.252
60. Boligsociale afdelinger 4.424.340 2.992.235
68. Hybenvang 951.838 834.824
69. De 6 Huse 557.686 451.320
83. Bernadotteparken 3.876.620 3.207.835
85. Ungdommens Hus 2.132.419 1.786.243
87. Hovedgaden 76 17.306 104.576
90. Byggesager 11.685 0
92. Oasen 2 4.039.550 3.803.048
93. Oasen gl. serviceareal 521.536 391.251
94. Parkvejens Børnehus 623.041 642.016
96. Rypevejens Institutioner 53.691 107.917
98. Børnehaven Solsikken 341.556 320.566

101. Vestergade 4-22 449.938 682.212
102. Vestergade 24-32 708.494 708.494
103. Vestergade 7-25 570.790 465.461
104. Nygade 10-12/Østerg.33-39,38-44 129.610 0
105. Østparken 2-8 950.259 817.739
107. Søndermarken 1.219.873 840.464
108. Dalvænget 1.430.335 1.007.999
109. Herluf Trollesvej 1.487.014 1.202.852
151. Nøddeparken 1 1.734.924 1.231.756
152. Nøddeparken 2 1.335.521 823.768
153. Sletten 1.452.320 0
154. Møllebankerne 2.659.238 1.936.426
201. Gl. Landevej 1.873.442 1.776.649
202. Frederiksberg Huse 1.627.770 1.292.203
203. Gormsvej/Eriksvej 608.645 572.965
204. Elmevej/Helligkorsvej 3.564.980 3.309.455
206. Bakkegården 8.288.418 8.539.503
207. Asylgade/Rughaven 1.688.126 1.522.836
208. Gyvelparken 3.439.605 2.548.805
209. Vognmandsparken I 9.847.256 7.487.733
210. Egegårdsparken 4.190.327 2.672.965
211. Hedeboparken 6.647.894 6.134.066
212. Borup Nord II 2.960.632 1.592.208
213. Vognmandsparken II 1.621.199 1.180.492
214. Havslunde 0 3.523.993
215. Haraldskær/Egelund 8.728.166 8.719.780
216. Wiemosen 9.169.849 10.908.404
218. Tømrergården 3.261.236 2.941.086
219. Byhusene 3.509.136 3.460.944
220. Blegdammen 3.970.044 3.915.804
221. Ellebæk 6.817.641 6.635.966
222. Troldehøj 8.783.659 9.424.640
223. Sneglehøj 8.972.532 10.082.081
224. Beboerhuset Trehøje 580.557 481.195
225. Sneglebo 1.424.926 1.551.893
226. Gyvelparkens Børnehave 1.371.193 1.208.230
227. Vognmandsparkens Børnehave 200 0
228. Hedeboparkens Fritidscenter 654.449 408.317
229. Hedeboparkens Ungdomsboliger 934.324 757.361
231. Rønnebærparken Serviceareal 42.972 9.268

306.408.154 282.892.472
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Noter
Regnskab Regnskab
31.12.14 31.12.13

konto Transport 306.408.154 282.892.472
821.1 232. Beboerhuset Borup Nord 113.272 131.022

233. Rønnebærparken 36, 11 ældreboliger 1.489.071 1.489.071
235. Rønnebærparken 13.316.812 11.738.692
236. Enochs Gaard 737.804 686.166
237. Eriksvej 947.621 670.473
239. RUC kollegiet 1.992.146 1.445.447
240. Erhvervskollegiet 0 2.726.612
241. Rockwool Kollegiet 22.442 28.227
242. Spritfabrikken 1.128.637 917.112
243. Ungdomsboliger Enochs Gaard 843.662 830.073
245. Ungdomsboliger Filosofparken 6.251.420 6.667.341
246. Portnerbolig Filosofparken 111.151 111.151
247. Ældreboliger Hyrdehøj 3.124.637 2.883.790
268. Vordingborg afdeling 2, Algade 95 F-H & L-S 1.266.990 1.264.991
270. Algade 93 - 95, Vordingborg 1.727.029 1.474.029
287. Fælleshus/fællesarealer Vordingborg 52.368 85.313
291. Spritfabrikken, kælder 33.349 0
301. Margrethegården 4.604.244 5.057.233
304. Borup - De røde blokke 1.866.800 1.167.933
305. Kildebjerggård 3.700.098 4.585.780
307. Benediktegården 6.625.396 7.318.975
309. Borup - De røde blokke 6.583.549 5.130.892
314. Sdr. Parkvej 2.080.251 2.012.389
315. Sct. Jørgensgården 6.994.047 8.794.132
316. Stationsvej 2.086.705 1.806.930
317. Sct. Gertrudsvej 1.309.818 1.072.920
318. Søparken 3.355.188 2.837.417
320. Benediktegården 2.012.838 1.666.112
321. Kristoffersvej 2-178 12.383.134 12.983.562
324. Kristoffersvej 180-260 5.151.861 5.362.760
326. Amtstue Alle 3.007.415 2.678.686
328. Søvænget 1.061.901 914.164
329. Fredensvej 900.157 966.453
332. Smålodsvej 2.037.014 1.990.457
401. Nørreled 628.294 332.410
402. Mosevang 33-35 2.645.584 2.539.440
403. Bent Grubbesvej, Marievej 178.359 0
404. Østerled 27-33 680.798 784.431
405. Jørgen Rudsvej 706.748 904.871
407. Riffelhavevej 19-35 993.604 781.375
408. Marievej, Østerled 35-49 1.305.766 1.362.276
410. Borgmestergårdsvej 2-16 1.668.763 1.548.867
413. Karensmindevej 3.936.437 3.796.602
414. Anders Larsensvej 40-46 1.486.200 1.219.923
415. Bjergmarken 3.262.519 2.597.820
416. Kasernen 2.091.501 1.995.502
417. Stillidsvej 551.173 449.267
418. Skibby 961.296 1.126.880
420. Kløvermarksvej 19-21 788.633 872.299
422. Kastaniegården 752.013 821.264
456. Ejerforeningen Kastaniegården 298.217 0

428.262.882 403.522.001
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Noter
Regnskab Regnskab
31.12.14 31.12.13

konto
830 Anden kortfristet gæld

Mellemregning med kursusudvalg 263.749 171.654
Julesparefonden 1.259 25.326
Skyldige feriepenge, fratrådte medarbejdere 145.329 241.957
Skyldig pension 403.293 407.153
Øvr. skyldige lønrelaterede omkostninger 428.614 260.523
ATP,  lønsumsafgift m.fl. 169.560 163.350
Hensat til ESDH 0 815.848
Diverse 485.966 244.063
Skyldig moms til fordeling 1.469.657 1.210.709
Skyldig moms 538.484 574.683

3.905.913 4.115.265

- Eventualforpligtelser

Selskabet er pr. 31. december 2014 part i en verserende 
personalesag om fritvalgs- og ferietillæg. Forpligtelsen er 
foreløbigt opgjort til ca. 2 mio. kr., som vil påvirke selskabets drift 
for 2015.

For afdelinger etableret før 1. april 1975 har dispositions-fonden 
pligt til at dække indeksregulering af beboerindskud frem til 
denne dato, såfremt forpligtelsen skulle blive aktuel. Forpligtelsen 
er samlet for afdelingerne opgjort til 9.985 tkr. 



BOLIGORGANISATION: * TILSYNSFØRENDE KOMMUNE:
NAVN: Boligselskabet Sjælland Roskilde Kommune
ADRESSE: Sjællandsvænget 1 Rådhuset

4000 Roskilde 4000 Roskilde
TELEFON: 4630 4700 4631 3000

NOTER SPØRGSMÅL SÆT KRYDS
ORGANISATIONEN JA NEJ IRREL.

 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens om- x

fang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter

vedrørende byggeri er i balance?

2. Er sædvanlig afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? x

3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? x

4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:

A. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? x

B. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? x

C. Løbende retssager? x

D. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes x

forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske

forpligtelser

E. Andre forhold? x
* 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge x

af lejeledighed?
*  6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? x

 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl x

om, hvor vidt der er fuld sikkerhed for at opfylde boligorganisationens forpligtelser,

herunder normal afvikling af mellemregning til afdelinger?

 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for x

bedømmelsen af økonomien?

AFDELINGER

9. Er der afdelinger:

A. Hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de x

to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et

overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering?
* B. Med underskudssaldi og/eller underfinansiering? x
* 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? x

11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af:

A. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? x

B. Løbende retssager? x

C. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme x
 

under opførelse?

D. Aktiverede projekteringsudgifter? x

E. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre x
 

debitorer?

F. Andre forhold? x

12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i

relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende:
* A. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? x
* B. Istandsættelse ved fraflytning? x
* C. Tab ved fraflytning? x

13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der  er uomtvistelig god sikkerhed for afdelin- x

gernes henlagte midler?
* Udover Roskilde Kommune har selskabet afdelinger i følgende kommuner:

Køge, Holbæk, Ringsted  og Vordingborg



NOTER

5. Der er anvendt midler fra dispositionsfonden til tab ved lejeledighed i 112 afdelinger på 2.973 mio.kr.

6. I afdeling 01-154 er en ydelse betalt for sent grundet fejl i systemmæssig opsætning for den pågældende afdeling.

9. B Der er underskudssaldo i nedenstående afdelinger. Afvikling heraf vil blive medtaget i fremtidige
budgetter.

Afdeling 01-015 Borup Nord 1 152
Afdeling 01-022 Karlemose kollegiet 53
Afdeling 01-025 Højbrønd 62
Afdeling 01-027 Bredgade 28-32 8
Afdeling 01-031 Horsehøj 883
Afdeling 01-032 Knolden 1.851
Afdeling 01-035 Æblehaven 627
Afdeling 01-048 Hedemøllen 474
Afdeling 01-068 Hybenvang 394
Afdeling 01-069 De Vanføres Boligselskab 98
Afdeling 01-087 Hovedgaden 76 154
Afdeling 01-098 Børnehaven Solsikken 20
Afdeling 01-101 Vestergade 4-32 44
Afdeling 01-103 Vestergade 7-25 169
Afdeling 01-104 Nygade 10-13, Østergade 33-39,38-44 411
Afdeling 01-109 Herluf Trollesvej 77
Afdeling 01-210 Egegårdsparken 60
Afdeling 01-227 Vognmandsparken Børnehaven 45
Afdeling 01-228 Hedeboparkens fritidscenter 149
Afdeling 01-234 Ungdomspension 297
Afdeling 01-240 Erhvervskollegiet 5
Afdeling 01-268 Vordingbrog afdeling 2 35
Afdeling 01-307 Benediktegården 1 90
Afdeling 01-318 Søparken 1-68 173
Afdeling 01-401 Nørreled 9-29 6
Afdeling 01-403 Bent Grubbesvej, Marievej 248
Afdeling 01-406 Svinget 2-12, Isefjordsvej 11-16 577
Afdeling 01-412 Anders Larsensvej 395
Afdeling 01-415 Bjergmarken 30
Afdeling 01-416 Kasernen 112
I alt 7.699

Der er underfinansierede forbedringsarbejder i nedenstående afdelinger.

Afdeling 01-021
Afdeling 01-037
Afdeling 01-315
Afdeling 01-415

Ejendommens anskaffelsessum er underfinansieret i nedenstående afdelinger.

Afdeling 01-234

10. Der er udlejningsvanskeligheder i nedenstående afdelinger.

Afdeling 01-021
Afdeling 01-022
Afdeling 01-049
Afdeling 01-105
Afdeling 01-109
Afdeling 01-153
Afdeling 01-239
Afdeling 01-242
Afdeling 01-245
Afdeling 01-268
Afdeling 01-270
Afdeling 01-316
Afdeling 01-317
Afdeling 01-318
Afdeling 01-404
Afdeling 01-416
Afdeling 01-422

Spritfabrikken
Filosofparken
Vordingborg afdeling 2
Vordingborg afdeling 1
Stationsvej
Sct. Gertrudsvej 9-47
Søparken 1-68
Østerled 27-33
Kasernen
Kastaniegården

Karlemose kollegiet
Karlemoseparken

Karlemoseparken
Kristianslund

Bjergmarken

Ungdomspension

Sct. Jørgensgården

Stjerneparken 1
Østparken 2-8
Herluf Trollesvej
Sletten
RUC ungdomsboliger



NOTER

12 Der er ikke henlagt tilstrækkeligt i nedenstående afdelinger, men Boligselskabet Sjælland
har i lighed med 2015 fokus på at styrke henlæggelserne i forbindelse med budgetlægningen for 2016.

12. A

Afdeling 01-006
Afdeling 01-007
Afdeling 01-017
Afdeling 01-037
Afdeling 01-042
Afdeling 01-069
Afdeling 01-085
Afdeling 01-103
Afdeling 01-106
Afdeling 01-107
Afdeling 01-109
Afdeling 01-220
Afdeling 01-223
Afdeling 01-231
Afdeling 01-417

12. B

Afdeling 01-002
Afdeling 01-003
Afdeling 01-024
Afdeling 01-031
Afdeling 01-039
Afdeling 01-048
Afdeling 01-153
Afdeling 01-235
Afdeling 01-268
Afdeling 01-318
Afdeling 01-412

12. C

Afdeling 01-009
Afdeling 01-015
Afdeling 01-022
Afdeling 01-035
Afdeling 01-038
Afdeling 01-068
Afdeling 01-105
Afdeling 01-209
Afdeling 01-235
Afdeling 01-268
Afdeling 01-301
Afdeling 01-314
Afdeling 01-315
Afdeling 01-403
Afdeling 01-414
Afdeling 01-416

Herluf Trollesvej
Blegdammen
Sneglehøj

Stillidsvej
Rønnebærparken, serviceareal

Anders Larsensvej 40-46
Kasernen

Møllegårdene

Sdr. Parkvej 179-231
Sct. Jørgensgården
Bent Grubbesvej 

Vordingborg afdeling 2
Margrethegården

Rønnebærparken

Præstemarkshusene
Borup Nord 1
Karlemose kollegiet

Fælledgårdene

Rønnebærparken
Vordingborg afdeling 2
Søparken 1-68
Anders Larsensvej 

Sletten

Ternehaven

Østparken 2-8
Vognmandsparken 1

Æblehaven 
Lunden
Hybenvang

Henlæggelserne til planlagt og periodisk vedligeholdelse er i følgende afdelinger utilstrækkelige  pr. 31. 
december 2014.

I følgende afdelinger er henlæggelserne til tab ved fraflytning pr. 31. december 2014 utilstrækkelige.

Horsehøj
Bodsbjergvænget 3
Hedemøllen

Henlæggelserne til istandsættelse ved fraflytning er i følgende afdelinger utilstrækkelige  pr. 31. december 2014.

De vanføres Boligselskab (de 5 huse)
Sems Have
Vestergade 7-25
Østergade 71-113
Søndermarken

Fælledvej 20-26
Fælledvej 30-34
Blommehaven
Kristianslund
Solparken



ADMINISTRATORS PÅTEGNING:

Roskilde, den 7. maj 2015

Bo Jørgensen
Direktør

BESTYRELSENS PÅTEGNING:
(FORMAND)

Roskilde, den 7. maj 2015

Jan Rene Petersen
Formand

Erklæring afgivet af uafhængig revisor

Til tilsynsmyndigheden og Landsbyggefonden

Vi har undersøgt besvarelsen af vedlagte spørgeskema for Boligselskabet Sjælland for regnskabsåret
1. januar til 31. december 2014. Besvarelsen udarbejdes med henblik på at informere tilsynsmyndigheden 
og Landsbyggefonden om særlige regnskabsmæssige forhold for Boligselskabet Sjælland for regnskabsåret
1. januar til 31. december 2014 jfr. bilag 3 til bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. nr. 1540 af 16. december 2014.

Ledelsen i Boligselskabet Sjælland har ansvaret for besvarelsen af spørgeskemaet. Vores ansvar er på 
grundlag af vores arbejde at udtrykke en konklusion om besvarelsen af spørgeskemaet.

Det udførte arbejde
Vi har udført vores undersøgelser i overensstemmelse med den danske standard om andre erklærings-
opgaver med sikkerhed og yderligere krav ifølge Dansk revisorlovgivning (ISAE 3000 DK) med henblik på at opnå begrænset
væsentlig fejlinformation. Vores undersøgelser har været begrænset til først og fremmest at omfatte
forespørgsler til selskabets ledelse og medarbejdere samt analytiske handlinger og giver derfor mindre 
sikkerhed end en revision. Ved vores vurdering af besvarelsen har vi taget udgangspunkt i vores arbejde udført
i forbindelse med vores revision af årsregnskabet for 2014. Årsregnskabet har vi forsynet med en påtegning
uden forbehold eller supplerende bemærkninger. Vi har endvidere vurderet de af ledelsen udførte skøn, der er
foretaget i forbindelse med besvarelsen.

Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion.

Konklusion
Under de udførte undersøgelser er vi ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at besvarelsen af
spørgeskemaet afspejler de i spørgeskemaet regnskabsmæssige forhold, som gør sig gældende for 
Boligselskabet Sjælland for regnskabsåret 1. januar 2014 til 31. december 2014.

København, den 7. maj 2015
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Benny Lundgaard Torben Nørskov Jensen
statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor



Boligselskabet Sjælland
Fordelingsafdeling 1-260

Regnskab 1. januar 2014 - 31. december 2014

 BOLIGSELSKAB: TILSYNSFØRENDE KOMMUNE:

LBF-nr.: 240 KOMMUNENUMMER: 265
NAVN: Boligselskabet Sjælland Roskilde kommune
ADRESSE: Parkvænget 25 Rådhuset

4000 Roskilde 4000 Roskilde

TELEFON: 46 30 47 00 46 31 30 00 

http://www.bosj.dk/default.aspx
http://www.bosj.dk/default.aspx


Side 2

Regnskab 2014 Boligselskabet Sjælland
FORDELINGSAFDELING 1-260 

Note

ORDINÆRE UDGIFTER

1 Personaleudgifter 63.334.042 62.075.499 56.325.714
2 Kontorhold 2.653.165 3.123.333 2.491.798
3 Lokaleudgifter 3.066.165 3.306.343 2.248.214

4 Driftsudgifter 1.188.859 1.957.000 1.207.957

SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 70.242.231 70.462.175 62.273.683

Renteudgift 0 0 450
Korrektion vedr. tidligere år 305.471 506.047 57.239

UDGIFTER I ALT 70.547.702 70.968.222 62.331.372

ORDINÆRE INDTÆGTER 
Områdeledere og områdelederass. 10.834.001 10.676.400 6.959.372
DV Projektledere 5.814.309 6.612.788 0
Syn 1.071.321 3.125.520 2.611.661
Energi 1.923.930 2.083.680 2.041.006
Servicetimer 4.038.052 3.125.520 4.266.650
Grønne 36.402.362 35.615.011 36.237.127
Øvrige timer 26.728 0 436.749

Drift områdekontor 9.025.020 8.929.303 9.086.320

SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER 69.135.723 70.168.222 61.638.885

Renteindtægter 0 0 70.469
5 Tilskud fra boligorganisation 1.250.000 800.000 0

Korrektion tidligere år 58.000 0 616.177

INDTÆGTER I ALT 70.443.723 70.968.222 62.325.531

RESULTAT (positivt tal = underskud) 103.978 0 5.841

Regnskab 2014 Regnskab 2013Budget 2014
urevideret



Side 3

Regnskab 2014 Boligselskabet Sjælland
FORDELINGSAFDELING 1-260 

Noter

1 Løn EJENDOMSFUNKTIONÆRER 36.500.604 38.583.398 35.306.164
Løn STAB 5.353.534 6.949.630 1.545.628
Løn DRIFTSASSISTENTER 7.032.637 6.860.975 6.648.353
Løn OMRÅDELEDERE inkl. ASS. 11.448.189 6.843.266 10.434.393
Pension 0 0 156.263
Feriepengeregulering 663.808 200.000 -23.716
Andre sociale udgifter m.v. 0 0 9.659
Personaleomkostninger:
Arbejdstøj 400.992 350.000 490.138
Repræsentation 3.600 20.000 26.265
Kursus / møder 460.556 660.582 846.339
Kørsel 593.424 462.469 321
Personaleudgifter i øvrigt 328.358 425.179 246.856
Forsikring 455.480 500.000 512.979
Gaver 92.860 220.000 117.876
Diverse 0 0 8.196
Personaleudgifter i alt 63.334.042 62.075.499 56.325.714

2 Kontorhold inkl. abonnementer 1.015.133 1.546.963 705.667
Telefonudgifter inkl. internet 1.091.831 1.233.770 1.219.228
IT - udstyr 546.201 342.600 566.903
Kontorhold i alt 2.653.165 3.123.333 2.491.798

3 Rengøring 560.876 620.000 583.997
Husleje ADM vedligehold 459.843 459.843 0
Husleje og varme ejendomskontorer 1.529.089 1.600.000 1.577.617
El 19.297 0 23.299
Vand 1.251 5.000 2.325
Renovation 96.825 10.000 50.892
Forsikring 86.099 60.000 10.084
Udviklingspulje 312.886 551.500 0
Lokaleudgifter i alt 3.066.165 3.306.343 2.248.214

4 Vedligeholdelse 428.536 1.000.000 267.528
Redskaber og maskiner 238.339 200.000 13.049
Drift af biler inkl. vægtafgift og forsikring 519.130 757.000 767.456
Diverse 2.854 0 159.924
Driftsudgifter i alt 1.188.859 1.957.000 1.207.957

5 Vikartilskud LEAN/ESDH projekt 450.000 0 0
Årligt løntilskud 800.000 800.000 0
Tilskud fra Boligorganisation 1.250.000 800.000 0

Regnskab 2013Budget 2014
urevideretRegnskab 2014

dwb
Typewritten Text
BESLUTNING FRA SB MØDE 22-01-2015:Godkendelse af regnskab for den fælles drift – 260Regnskabet var vedlagt som bilag.Til drøftelse og godkendelseBo Jørgensen gennemgik regnskabet for den fælles drift.Regnskabet blev godkendt.
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Uddannelsesudvalget Budget 2014 Regnskab 2014

INDTÆGTER:

Årets bidrag pt lejemål (45 kr x 11.919) 536.805 550.053,00

Overført resultat 2013 171.653 171.653,00

Indtægter i alt 708.458 721.706,00

Kurser forår 2014

7 temaaftener iht. katalog -17.500 -12.002,75

Den gode bolig, som også kan betales (konference) -250.000 -228.457,90

Studietur til Malmø -40.000 -28.201,18

Tanker og ideer om friarealer -100.000 -31.760,80

Temamøde om repræsentantskabsmødet i BOSJ -10.000 -1.133,50

Total forår 2014 -417.500 -301.556,13

Kurser Efterår 2014

8 temaaftener på Sjællandsvænget iht. katalog -20.000 -2.681,40

Temalørdag: Personlig gennemslagskraft -75.000 -24.769,35

Total efterår 2014: -95.000 -27.450,75

Sekretær -75.000 -54.600,00

Rengøring -10.000 -3.955,00

Kommunikation, kuglepenne og andre materialer -12.500 -8.750,00

Timer, interne undervisere -40.000 -8.960,00

Udvalgsmøder, forplejning -2.000 -1.959,20

Faglitteratur -5.000 0,00

Udeblivelser, afregnede gebyrer 5.000 9.000,00

Diæter -12.500 0,00

Kursuskatalog trykomk. (2 sæsoner, i alt) -30.000 -37.556,25

Elektronisk kursuskatalog, licens -10.000 -10.485,00

Benyttelse af administrationen på årsbasis: -192.000 -117.265,45

RESULTAT I ALT 3.958 275.434



Valgavis
Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9
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Hvad kan du bidrage med? 
Jeg kan bidrage med mit engagement og min viden om vores boligselskab og 
den almene sektor. 

Jeg arbejder målrettet for, at vi får samme status og lige vilkår for alle  
boligformer, så den almene sektor ikke skal være skraldespand for resten af 
samfundet.

Jeg ser også mig selv som beboerdemokratiets vagthund – både internt  
i selskabet og over for de ydre påvirkninger, fx fra politikerne. 

Hvad er du mest stolt af at have gennemført i din boligafdeling eller i 
Boligselskabet Sjælland? 
Jeg er mest stolt af, at vi har fået lov til at rive dele af Margrethegården 
ned og i stedet bygge nyt. Politikerne har fået øjnene op for Boligselskabet  
Sjælland, og det er også lykkedes os at få fremrykket datoerne for nogle af 
de kommende helhedsplaner. 

Boligselskabet Sjælland har været på en lang rejse. Vi startede i en krigs-
zone efter fusionen. Men vi har fået en god tone, og samarbejdet fungerer.  
Klimaet og tonen er blevet rigtig god under mit formandskab. 

Jan René Petersen
Ellebæk, Svogerslev

Kandidat til posten som formand



K
andidater til selskabsbestyrelsen 

Jeg er også stolt af, at vi ikke er for fine til at ændre en forkert beslut-
ning. Det viste sig i sin tid, at det ikke var en god løsning for beboerne, 
at vi havde centraliseret beboerbetjeningen. Så vi lyttede til kritikken og  
decentraliserede.  

Hvad skal selskabsbestyrelsen fokusere på de næste to år?
Vi skal først og fremmest fokusere på politisk påvirkning, så vi opnår samme 
status som andre boligformer. 

Vi skal også have kommunerne mere på banen i forhold til det sociale arbejde i 
afdelingerne. Kommunerne skal ikke bare tænke, at det klarer boligselskabet 
jo. Vi skal løfte opgaven sammen. Vi skal også samarbejde mere med de frivillige  
organisationer. Vi driver fx Cafe Smil i Ringparken sammen med Ældresagen 
– et samarbejde der måske kunne udvides til andre boligafdelinger.

Vi skal arbejde på at få lov til at rive ned og bygge nyt, hvis det er den bedste 
løsning. Mange beboere spørger tit, hvorfor vi ikke river mere af det gamle 
ned. I øjeblikket er det svært at få lov, fordi der så skal ydes et nyt grund-
bidrag, da det betragtes som en hel ny byggesag. Det koster kommunen flere 
penge, men jeg syntes stadig, det er en bedre løsning, der tjener sig ind på 
sigt.

Vi skal værne om det overordnede fællesskab og fortsætte med at få skabt 
tryghed, nærhed og trivsel i og mellem afdelingerne, med plads til forskel-
lighed.

Hvad er den største udfordring for den almene boligsektor?
Den største udfordring er at få resten af samfundet til at forstå, hvad det 
vil sige at bo alment, så vi får lige vilkår og muligheder for alle boligformer. 

Den almene sektor har også en kæmpe udfordring i at skaffe penge til alle 
de renoveringer og helhedsplaner, der burde sættes i gang. Vi skal passe på 
og værne om vores almene boliger. Det er vores hjem!



K
an

di
da

te
r 

ti
l s

el
sk

ab
sb

es
ty

re
ls

en
 

Hvad kan du bidrage med?
Efter 20 år i Parkvængets bestyrelse og 6 år i selskabsbestyrelsen føler jeg, 
at boligselskabet er blevet mit barn. Jeg bekymrer mig om fremtiden, og har 
stor omsorg for selskabet. Jeg deltager i alle møder og er med til at sørge for, 
at de ting, der er vedtaget, bliver udført. 

Hvad er du mest stolt af at have gennemført i din afdeling eller i Bolig-
selskabet Sjælland?
Jeg er med i uddannelsesudvalget og har været med til at hæve niveauet på 
vores kurser. Det har betydet, at der nu er rigtig mange beboervalgte, der 
deltager. 
Jeg går ind for, at brugerne skal bestemme – voksne som børn. Så da vi skulle 
have ny legeplads i min afdeling, arrangerede bestyrelsen børnemøde for 
afdelingens børn (uden forældre). De fik lov til at bestemme, hvordan deres 
legeplads skulle være. Vi finansierede legepladsen uden huslejestigning via 
besparelser, bl.a. færre grønne timer.   

Hvad skal selskabsbestyrelsen fokusere på de næste to år?
Vi skal fortsætte med at påvirke politikerne, så huslejen holdes nede. Det er 
ligeså dyrt at bo i min afdeling, som det er at købe et hus. 
Når vi renoverer, skal vi tænke i områder i stedet for kun i afdelinger. Vi skal 
fx lave fælles udskiftning af kloakker, så man ikke først graver én afdeling 
op, og to år efter graver naboafdelingen op. Vi skal også have miljørigtige 
områder med regnvandsopsamling, så vi undgår oversvømmelse i kældrene. 

Hvad er den største udfordring for den almene boligsektor?
At holde huslejen nede når der renoveres, forbedres og bygges nyt.  
Der skal udvikles bæredygtige og billige løsninger. 
Samtidig er det en udfordring at sikre, at beboernes penge i Lands- 
byggefonden reelt også går til beboerne. 

Anna Hansen
Parkvænget, Roskilde

Kandidat til selskabsbestyrelsen



K
andidater til selskabsbestyrelsen 

Hvad kan du bidrage med?
Jeg er god til at lytte til og tale med beboerne 
om deres idéer og visioner for fremtiden. Jeg tænker anderledes, og finder 
nye måder at gøre tingene på. Og så siger jeg altid min mening, også selvom 
den måske ikke er populær. Derudover er jeg med i BL’s 11. kreds, hvilket har 
givet mig gode kontakter i de andre boligselskaber i området.   

Hvad er du mest stolt af at have gennemført i din afdeling eller i Bolig-
selskabet Sjælland?
At have medvirket til at Boligservice fra i år skal udføres af vores egne  
medarbejdere i stedet for eksterne folk. Vores egne medarbejdere har 
et langt bedre kendskab til bygningerne, og det er mere trygt for vores  
beboere, at det er kendte ansigter, der kommer på besøg. Og vi sparer oven 
i købet penge på at gøre det selv.  

Hvad skal selskabsbestyrelsen fokusere på de næste to år?
Vi skal højne beboerbetjeningen. Tilbagemeldingen til beboerne og status på 
sagerne skal blive bedre. 

Vi skal have del i de økonomiske midler, som vil fremtidssikre vores  
boliger via helhedsplaner og energipuljer. Vi skal igangsætte miljørigtige,  
totale renoveringer.
 
Hvad er den største udfordring for den almene sektor?
At holde huslejen på et fornuftigt niveau i forhold til samfundets udvikling, 
så folk fortsat har råd til at bo alment med alle de fordele, det indebærer.  
Vi skal behandles lige så godt som husejerne med tilskud, ordninger og bedre 
lånemuligheder. 

Vi skal italesætte de gode positive historier, som der er mange af i sektoren. 
Desværre er det tit de negative, som får spalteplads. Det skal laves om!

Chris Warby
Benediktegården, Ringsted

Kandidat til selskabsbestyrelsen
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Hvad kan du bidrage med?
Jeg er god til nytænkning, og har arbejdet med udvikling i 20 år – de seneste 
8 år som udviklingschef for Orka Foods Danmark. Jeg vender tingene på 
hovedet og stiller de anderledes spørgsmål. 

Jeg er også vant til at tænke strategisk. Det er meget vigtigt, at en strategi 
er målbar, og at den indarbejdes i dagligdagen. Ellers bliver den ligegyldig.  

Hvad er du mest stolt af at have gennemført i din afdeling eller i Bolig-
selskabet Sjælland?
I min afdeling inviterede bestyrelsen beboerne til en workshop, hvor vi  
arbejdede med, hvordan vi kan holde huslejen nede. Vi kom bl.a. frem til, at 
vi skal have vedligeholdelsesfrie udenomsarealer, og at vi selv skal stå for 
dele af vedligeholdelsen. I løbet af 2015 afholdes den første arbejdsweek-
end. 

Hvad skal selskabsbestyrelsen fokusere på de næste to år?
Vi skal vælge de rigtige byggegrunde. Med rigtige mener jeg byggegrunde i 
byerne, som ligger i nærheden af en station. Ikke ude på landet. Jeg ser gerne, 
at vi køber byggegrunde ind mod København. Vi skal bygge der, hvor folk 
gerne vil bo. 

Beboerdemokratiet skal styrkes. Det skal vi gøre ved at træffe beslutninger, 
der gavner fællesskabet, ikke den enkelte. Derudover skal lean implemen-
teres i hele selskabet, så vi sikrer, at vi får resultater.    

Hvad er den største udfordring for den almene boligsektor?
Sektoren må ikke gå i stå. Der skal tænkes nyt, når der bygges nyt. Fx boliger, 
hvor man selv kan bestemme indretningen. Det gælder jo om at få folk til 
at blive boende, for det styrker sammenholdet og mindsker udgifterne til 
fraflytninger.

Jeanette Gottlieb Nielsen
Wiemosen, Roskilde

Kandidat til selskabsbestyrelsen



K
andidater til selskabsbestyrelsen 

Hvad kan du bidrage med?
Igennem mit formandskab for afdelings- 
bestyrelsen i Præstemarkshusene i 8 år, mit 
medlemskab af selskabsbestyrelsen i 4 år og forretningsudvalget de seneste 
2 år, har jeg fået stor indsigt i, hvor skoen trykker i boligorganisationen. Sam-
tidig kan jeg også se, hvor der er mulighed for at sætte ind med ændringer. 

Når først målet er defineret, arbejder jeg målbevidst og med stor energi for 
at nå målet. Ikke nødvendigvis på den hurtigste måde, men på den lange 
bane og med stor vedholdenhed.

Hvad er du mest stolt af at have gennemført i din boligafdeling eller i 
Boligselskabet Sjælland?
Jeg arbejder målbevidst på at højne gennemsigtigheden i alt materiale fra 
boligselskabet. Det var mit forslag, at afdelingsbestyrelserne skulle have 
mulighed for (mod ekstra betaling) at se detaljerede fakturakopier af konto 
117-arbejder.
Jeg var stor fortaler for indførelse af kommunikationspolitikken, og jeg  
arbejder løbende på at sikre efterlevelse af politikken.

Hvad skal selskabsbestyrelsen fokusere på de næste 2 år?
Den politiske påvirkning er meget vigtig. Vi skal påvirke politikerne til at 
forbedre driftsvilkårene for almene boligselskaber, både lokalt i kom-
munerne, men også landspolitisk.

Administrationen skal fortsat effektivisere, så administrationsgebyret i  
bedste fald kan holdes konstant, hvilket i sig selv vil give huslejebesparelser.

Hvad er den største udfordring for den almene boligsektor?
Den ulige finansiering af de almene boliger sammenlignet med den private 
sektor. Derudover er det en stigende økonomisk og social byrde, at kom-
munerne forsøger at pålægge de almene boligafdelinger ansvaret for socialt 
udsatte mennesker.

Jens Frederiksen
Præstemarkshusene, Roskilde

Kandidat til selskabsbestyrelsen
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Hvad kan du bidrage med?
Jeg sidder i uddannelsesudvalget og arbejder for at finde nogle kurser, som 
kan være til glæde for og dygtiggøre de beboervalgte. 

Jeg er også tit ude som dirigent. Det er ude blandt beboerne, at man hører, 
hvad der sker i selskabet – både det gode og det dårlige. 

Hvad er du mest stolt af at have gennemført i din boligafdeling eller i 
Boligselskabet Sjælland? 
I min afdeling fokuserer vi meget på, hvad vi kan gøre for at holde huslejen 
nede. Vi har bl.a. investeret i ny energibesparende belysning i kældrene, og 
vi har også fået et firma til at stå for driften af vores vaskemaskiner. De to 
initiativer sparer vi 150.000 kr. på hvert år.  
I selskabsbestyrelsen var jeg fortaler for, at vi fik oprettet den årlige Energi-
pulje på 20 mio. kr., som afdelingerne kan låne af til miljø-tiltag. 

Hvad skal selskabsbestyrelsen fokusere på de næste to år?
Vi skal renovere og sørge for, at boligerne er up to date. Vi skal være på for-
kant og ikke lade stå til, som man har gjort tidligere.  
Kommunikationen fra selskabet er blevet væsentlig bedre, men den skal 
blive endnu bedre. Jo bedre vi kommunikerer, jo færre problemer. Det værste 
er, når man ikke hører noget. 

Hvad er den største udfordring for den almene sektor? 
Landsbyggefondens penge skal ikke bruges til projekter, der ikke gavner  
beboerne. Vi har desværre set at kommunerne får lov til at låne af kassen til 
kommunale byggerier. 

Vi skal sørge for, at sektoren – gennem politisk påvirkning – får den indfly-
delse, den har krav på.

Per Brink-Kjær 
Gyvelparken, Roskilde

Kandidat til selskabsbestyrelsen



K
andidater til selskabsbestyrelsen 

Hvad kan du bidrage med?
Jeg er socialrådgiver, og kan tale med alle slags 
mennesker. Jeg taler ofte med personer i svære 
situationer, og danner hurtigt relationer. Jeg er vant til hurtigt at få overblik 
over både fordele og ulemper og derefter finde den bedste løsning på en 
udfordring. Jeg tror på fællesskabet. At vi sammen er stærkere. Hvis man 
står sammen, er der større chance for at få indflydelse og udvikle beboer-
demokratiet. 

Hvad er du mest stolt af at have gennemført i din afdeling eller i Bolig-
selskabet Sjælland? 
Vi arbejder på en sammenlægning af vores afdeling og en ungdomsafdeling, 
da det samlet vil give os en bedre drift. Jeg håber også, at de unge kommer 
tilbage en dag, fordi de har set, hvor rart der er i en almen afdeling med 
familieboliger. Derudover har jeg været med til at udarbejde Strategi 2020.

Hvad skal selskabsbestyrelsen fokusere på de næste to år?
Selskabsbestyrelsen skal markere sig mere på det sociale område, for når 
kommunernes ressourcer ikke rækker, så er det os i afdelingerne, der løfter 
opgaven med bl.a. de psykisk sårbare beboere. Boligselskabet skal række 
hånden ud til kommunerne, og etablere partnerskaber med dem.

Selskabsbestyrelsen skal støtte det frivillige engagement og opmuntre  
beboerne til at tage medansvar for deres afdeling. Vi skal lære af bofælles-
skabstanken, men bevare det, at vi bor i vores egen lejlighed. 

Hvad er den største udfordring for den almene sektor?
Det er, at sektoren ikke er god nok til at synliggøre det store sociale ansvar, 
der bliver udført i afdelingerne. Vi er heller ikke gode nok til at fortælle de 
gode historier om, hvad det vil sige at bo alment. Vi skal blive bedre til at 
vise, hvem vi er. 

Peter Kruse Hedenborg
Solparken, Roskilde

Kandidat til selskabsbestyrelsen
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Hvad kan du bidrage med?
Jeg vil sætte Holbæk og Tølløse på dagsordenen og være bindeleddet mel-
lem dem og selskabsbestyrelsen. Jeg har en del bestyrelseserfaring, som jeg 
kan trække på. Jeg sad bl.a. i selskabsbestyrelsen hos Byggeforeningen af 
1933 i Holbæk, da jeg boede der. 

Hvad er du mest stolt af at have gennemført i din boligafdeling eller i 
Boligskabet Sjælland?
I min afdeling er boligerne i meget dårlig stand, og vi står derfor over for en 
større renovering. Jeg har været stor fortaler for, at afdelingen skal reno-
veres, for vi skal tænke på de beboere, der kommer efter os. Der skal også 
være en god bolig til folk om 30 år. 

Jeg bidrog til indholdet i Strategi 2020. 

Hvad skal selskabsbestyrelsen fokusere på de næste 2 år?
Der skal fokus på, at kommunikationspolitikken skal efterleves, og at de 
ting, der besluttes, bliver ført ud i livet. 
Derudover skal bestyrelsen blande sig endnu mere i det politiske liv. Vi skal 
have politikerne i tale – både i kommunerne og i Folketinget. 

Hvad er den største udfordring for den almene boligsektor?
Vi har svært ved at få forståelse og anerkendelse for det store sociale  
arbejde, der udføres i afdelingerne. Det skal vi gøre noget ved. 

Sektoren har generelt svært ved at tiltrække ressourcestærke lejere. Jeg tror, 
vi skal blive meget bedre til at sælge os selv. Det kunne fx gøres gennem 
åbent hus-arrangementer og workshops, hvor vi inviterer folk, der ikke bor 
alment. 

Robert Gerken
Anders Larsensvej-Kapellanvej-
Sejerøvej, Holbæk

Kandidat til selskabsbestyrelsen
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andidater til selskabsbestyrelsen 

Hvad kan du bidrage med?
Jeg har 35 års erfaring som rådgivende ingeniør 
indenfor bygge- og anlægsbranchen. Jeg kan 
derfor bidrage med min viden om byggeri og renoveringsopgaver – både 
omkring projektering, udførelse samt efterfølgende drift og vedligehold.  

Jeg kan også komme med nye kreative og positive input, da jeg er forholdsvis 
ny i det almene. Jeg kommer fra en ejerbolig, og er blevet positivt overrasket 
over, hvordan det er at bo i en almen boligafdeling.  

Hvad er du mest stolt af at have gennemført i din afdeling eller i Bolig-
selskabet Sjælland?
Som repræsentantskabsmedlem deltager jeg i afdelingens bestyrelsesmøder. 
Jeg arbejder for at synliggøre bestyrelsen og for at vise, at der er åbenhed 
i og omkring bestyrelsens arbejde. Det er vigtigt, at beboerne ved, at deres 
mening og stemme tæller i beboerdemokratiet. 

Hvad skal selskabsbestyrelsen fokusere på de næste to år?
Bestyrelsen skal fortsætte den politiske påvirkning, og beboerne skal også 
engageres i dette arbejde. Det er vigtigt med mange indgangsvinkler, så vi 
kan nå ud til rigtig mange politikere. 

Selskabet skal fortsat ekspandere, så vi bliver et af de større boligselskaber, 
der er kendt for den sunde indstilling og de markante holdninger.

Hvad er den største udfordring for den almene boligsektor?
Det er vigtigt at få sikret attraktive lån til istandsættelse, så beboerne har 
råd til at blive boende i deres bolig efter en renovering. 

For at kunne fastholde beboerne og tiltrække nye, er sektoren også nødt til 
at satse på fleksible boligenheder. Det er derudover nødvendigt at tilpasse 
boligerne til det aktuelle områdes behov.

Søren Blak Hansen
Sct. Jørgensgården, Ringsted

Kandidat til selskabsbestyrelsen
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Side 2

Henriette Larsen

Randi Svensson

Rikke Arné Christensen

Inger Margrethe Thomsen

Erik Andersen

Ole Jensen

Knud H. Rasmussen

Britt Otte

Willi Fruerled

Mogens Bergmann

Pia Lech Pedersen

Anne Vorre

Henrik Stabel

Erika Grodt

Birgit Brink-Kjær

Lissie Andersen

Marianne Nielsen

Michael Brixvig

Nina Madsen

Bente Andersen

Annette Aastradsen

Jeanne Hurup Jensen

Lene Vallø Nielsen

Anni Andersen

Jytte Nielsen

Bo Hjorth

Robert Gerken

Torben Jensen

Mich Nielsen

Ann-Dorit Mortensen

Steen Vinther Andersen

Jens Nielsen

Marianne Gyldenkaal

Tina Madsen

Hanne Ankærgård

Preben Vintermark

Richard Damgård Jensen

Camilla Christensen

Connie Thirstrup

Tommy Eilertsen

Carsten Georg Jensen

Michael Thuesen

Carl Rasmussen

John Lindemann

Torben Joconde

Ghita Aagaard

Lene Andreasen

Linnea Ekdahl

Marianne Friborg

Hanne Mens

Carsten Christensen

Chris Warby

Annette Sørensen

Lisbeth Blom Møller

Helene Obel

Per Pedersen

Nina Vinther Lundgren

Jan René Petersen

Per Brink-Kjær

Karen Skou Andersen

Bodil Bundgaard

Anna Hansen

Jens Frederiksen

Mia Stoltz Nielsen

Jeanette Gottlieb Nielsen

Esther Mary Andersen

Jens Lund Nielsen

Peter Kruse Hedenborg

Torben Staubo

Mette Olin

Vinnie Jeppesen

Anna-Lise K. Bruhn

Inga Jørgensen

Niels Pallisgaard

Benny Christiansen

Claus Riis

Jan Jensen

Marianne Pedersen

Miriam Modum

Poul Reynolds

Kim Serup

Dan Lauritzen

Francisco Ortega

Kim Baundal

Troels Riis Poulsen

Dan Lauritzen

Annette Brunbjerg

Bodil Mielke

Henriette Wadum Iversen

Francisco Ortega

Morten Lykkeberg

Kim Larsen

Peter Frimer Tholander

Torben Simonsen

Mette B. Andersen

Per Kolding

Thomas Fredskov

Annette Brunbjerg

Bodil Mielke

Dorte Winther Bruhn

Jens Lyngstrand

Hanne Kjær-Kristoffersen

Morten Lykkeberg

Francisco Ortega

Jan Obel

Louise Bjerggaard Thomsen

Marianne Ahrens

Martin W. Larsen

Torben Simonsen

Troels Riis Poulsen

Simon Bødker

Martin Tofte

Bo Jørgensen

Simon Bødker

Martin Tofte

Martin W. Larsen

Kenneth Mench

Pia Mikkelsen

Jens Johansen

Medvirkende til udarbejdelse af denne strategi er bl.a.
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Poul Reynolds

Kim Serup

Dan Lauritzen

Francisco Ortega

Kim Baundal

Troels Riis Poulsen

Dan Lauritzen

Annette Brunbjerg

Bodil Mielke

Henriette Wadum Iversen

Francisco Ortega

Morten Lykkeberg

Kim Larsen

Peter Frimer Tholander

Torben Simonsen

Mette B. Andersen

Per Kolding

Thomas Fredskov

Annette Brunbjerg

Bodil Mielke

Dorte Winther Bruhn

Jens Lyngstrand

Hanne Kjær-Kristoffersen

Morten Lykkeberg

Francisco Ortega

Jan Obel

Louise Bjerggaard Thomsen

Marianne Ahrens

Martin W. Larsen

Torben Simonsen
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Simon Bødker

Martin Tofte

Bo Jørgensen

Simon Bødker

Martin Tofte

Martin W. Larsen

Kenneth Mench

Pia Mikkelsen

Jens Johansen

Boligselskabet Sjælland 
vil være 

Danmarks bedste boligselskab
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Socialt ansvar 
Vi løfter et socialt  
ansvar for den enkelte, 
og bidrager til 
samfundet. 

For os betyder det, at vi skal være:

•  et boligselskab, som sikrer, at vores 
beboere trives i et godt hjem 

 
•  et boligselskab, som forstår og taler 

beboernes sag for at opnå vores mål

Boligselskabet Sjælland 
vil være Danmarks bedste boligselskab
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Socialt ansvar

Visionen nås gennem  
de fire strategiske ind-
satsområder. 

Indflydelse 
Vi bruger vores ind-
flydelse i samfundet 
til at nå vores mål. 

Effektivitet 
Vores effektivitet holder 
huslejen nede og tilfreds-
heden oppe. 

Socialt ansvar 
Vi løfter et socialt  
ansvar for den enkelte, 
og bidrager til 
samfundet. 

Udvikling 
Udvikling sikrer, at vi 
følger med markedet og 
holder os attraktive for 
vores beboere.
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Socialt ansvar

Vi ønsker at være talerør for de almene beboere på Sjælland og 
sikre, at Sjælland følger med København og hovedstadsregionen. 

Vi vil gøre vores indflydelse gældende gennem viden, analyser 
og branding og ved at være anderledes end det øvrige almene 
marked. 

Vi har en social- og boligpolitisk holdning og samarbejder med 
samtlige politiske partier. 

Vi bruger vores ind-
flydelse i samfundet  

til at nå vores mål.



Side 7

Strategiske målsætninger: 
Politisk indflydelse
Boligselskabet Sjælland ønsker, via kontakt til folketings- og kom-
munalpolitikere valgt i vores markedsområde, at varetage Sjællands 
interesser og at sikre fokus på de almene beboere i området og 
på landsplan – for derigennem at opnå vores mål. Gennem dialog  
ønsker vi at sikre, at vores beboere trives i og omkring deres bolig.

Interessenter
Boligselskabet Sjælland vil etablere relationer til relevante beslut-
ningstagere, som direkte eller indirekte kan øge vores beboeres 
trivsel og hjælpe os med at nå vores mål.

Intern påvirkning
Boligselskabet Sjælland vil samtidig med, at vi søger indflydelse 
uden for selskabet sikre, at beboervalgte og medarbejdere  er 
gode ambassadørerer for Boligselskabet Sjælland.  Dermed styr-
ker vi det billede, som vi ønsker, at medier og andre skal have af 
almene boliger og Boligselskabet Sjælland.
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Socialt ansvar

Effektivitet er alle tiltag, som kan være med til at holde hus- 
lejen nede eller give den enkelte beboer besparelser. Effektivitet 
må således ikke forstås som ensidig omkostningsfokusering, hvor 
færre arbejder mere. 

Effektivitet er også god kommunikation, klare aftaler og forvent-
ningsafstemning. En effektiv service tager den enkelte kundes 
henvendelse alvorlig og medvirker til, at vores beboere er tilfredse 
med at bo hos os.  

Strategiske målsætninger: 
Indkøbseffektivitet
Boligselskabet indkøber for fire gange mere, end vi har lønud- 
gifter. Derfor vil Boligselskabet Sjælland udvikle vores strategiske 
indkøb, og øge antallet af indkøbsaftaler og rammeaftaler.

Effektivitet i drift og administration
For at kunne stille krav til vores omgivelser om ansvarlighed,  
forudsætter det, at vi selv er foregangsmænd. Vores egne arbejds-
gange og processer skal være enkle og billige med mindst mulig 
fejlrisiko. Vi vil forebygge fejl og misforståelser gennem god kom-
munikation og forventningsafstemning.

Vores effektivitet 
holder huslejen nede 

og tilfredsheden oppe.



Side 9

Byggeeffektivitet
Boligselskabet vedligeholder og renoverer vores bygninger, og har 
nybyggeri for adskillige millioner kroner. Denne proces og bygge-
periode betyder rigtig meget for den efterfølgende husleje.
Derfor vil Boligselskabet Sjælland sikre en efterfølgende effektiv 
drift ved renovering og nybyggeri samt optimere selve byggepro-
cessen. 

Energieffektivitet 
Boligselskabet Sjælland ønsker at være miljøbevidste og at sikre 
energieffektivitet.

Service 
Boligselskabet Sjælland ønsker en diskussion om serviceniveauet 
med det formål at holde huslejen nede.

Vækst og nye servicetiltag 
Boligselskabet Sjælland går gerne mod strømmen, når det er til 
fordel for vores beboere. Vi mener ikke, man kan spare sig ud af 
alt. Kravene til et professionelt boligselskab øges ikke mindst fra 
staten og kommunerne. Det kræver lønkroner til bl.a. stabsfunk-
tioner og IT. Vi vil øge andelen af boliger, som selskabet har eller 
administrerer.

Digitalisering 
Boligselskabet Sjælland vægter åbenhed og indsigt for den  
enkelte beboer meget højt. Vi ønsker også at effektivisere og øge 
kundetilfredshed gennem selvbetjening. Hovedparten af vores 
kundehenvendelser skal kunne håndteres digitalt med så tæt 
tilknytning til administrative IT-systemer som muligt samtidig 
med, at manuel håndtering af henvendelser minimeres. Beboere 
med svage IT-kompetencer skal hjælpes via betjening, som knyt-
ter sig til de kundeorienterede digitale kontaktflader, så IT-svage 
på sigt motiveres til at benytte selvbetjening.
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Socialt ansvar

Vi skal gå længere end blot at sikre mennesker en god bolig. Vi 
vil også bistå den enkelte beboer med at få et godt liv til gavn for 
den enkelte og samfundet. Samtidig vil vi sikre, at det omkring-
liggende samfund også vedstår sig sit sociale ansvar og tager sin 
del af arbejdet hermed.  

På samme måde, som vi måler vores effektivitet, vil vi også måle 
vores sociale indsats. Det vil vi gøre for at synliggøre det arbejde, 
vores beboere og beboervalgte gør for at tage vare på de svage i 
samfundet og dermed sikre, at alle i det danske samfund erkender 
værdien af vores sociale arbejde.

Vi løfter et socialt 
ansvar for den enkelte 

og bidrager derved til 
samfundet. 
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Strategiske målsætninger:
Trivsel i boligområderne
Trivsel giver færre fraflytninger, koster mindre i tid og penge og 
sikrer, at vi bedre kender hinanden som gode naboer. Den enkelte 
beboers trivsel i sit hjem og boligområde er omdrejningspunktet 
for meget af selskabets virke.

Miljøbevidst 
Boligselskabet Sjælland er miljøbevidst, særligt når det er omkost-
ningsneutralt eller medfører besparelser. Vi vil også mere end det, 
men i erkendelse af, at vores beboere i mange tilfælde er blandt 
de mindre økonomisk stærke, tager vi denne betragtning ind i 
vores overvejelser.  

Arbejdspladsen 
En væsentlig forudsætning for Boligselskabet Sjællands aktivi-
teter er vores medarbejdere. At fastholde og udvikle medarbej-
dere er en naturlig del af en selskabets virke og dermed en del 
af selskabets HR politik. Vi skal altså være en attraktiv, men også 
krævende arbejdsplads. 

Partnerskaber 
Når Boligselskabet Sjælland udøver socialt arbejde, betaler vore 
beboere. Det vil vi også gerne sammen med resten af Danmark. 
Derfor udøver vi blandt andet socialt ansvar i samarbejde med 
andre.

Vi deler dermed den økonomiske byrde, men også glæden ved at 
hjælpe andre. Partnerskaber med offentlige og private virksom-
heder og institutioner vægtes højt frem mod 2020, som en del af 
arbejdet for at nå vores mål. 
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Socialt ansvar

Vi ønsker fortsat at være et selvstændigt boligselskab, og derfor 
er det nødvendigt at følge med tiden. Vi ønsker at kunne tilbyde 
de mest iderige boliger, så vi rammer alle danskere, og flere ser 
os som et værdifuldt boligselskab. Vi ønsker kort sagt at være et 
skridt foran vores konkurrenter. 

Udvikling sikrer, at vi 
følger med markedet 

og holder os attraktive 
for vores beboere. 



Side 13

Strategiske målsætninger 
Boliger 
Udlejningen af vores boliger er forudsætningen for alt. I øjeblik-
ket flytter rigtig mange mennesker til de store byer i Danmark. 
Det giver udfordringer i en række af de byer, vi har boliger i – og 
betyder, at vi får svært ved at udleje boliger. Vi skal sikre, at vores 
boliger er attraktive. 
 
Understøtte beboerens indflydelse på egen bolig, boligområde 
og boligselskab 
Boligselskabet Sjælland ledes og drives af de beboervalgte. 
Som i mange andre henseender er det ofte ”Tordenskjolds  
soldater”, som møder op. Vi ønsker at udvikle beboerdemokratiet 
og udvikle og øge den enkelte beboers indflydelse på egen bolig,  
boligområde og selskab.

Service 
Service handler rigtig meget om følelser og oplevelser. Det skal vi 
indarbejde i vores service og sikre, at vores medarbejdere handler 
ud fra det. Samtidig skal vi levere til aftalt tid.
Omvendt skal den enkelte beboere vide, at de krav, der stilles  
tager tid, som alene betales af beboeren selv. 

Markedsføring 
Et af de strategiske pejlepunkter er, ”at almene boliger skal være 
attraktive for alle, omtales ligeværdigt med andre boformer af 
presse og politikere og almene boligers konkurrencemæssige 
vilkår skal matche det øvrige boligmarked”.

Det kræver, at omverdenen får fortalt vores billede af at bo  
alment og hos Boligselskabet Sjælland, med en effektiv markeds-
førings- og brandingindsats.



Side 14

Strategien skal skabe forandringer
Det er de daglige handlinger hos beboere og ansatte, som skaber resul-
taterne. Brug siderne til dine notater om, hvordan du og din afdeling kan 
skabe de forandringer, I ønsker.

Effektivitet
Vores effektivitet holder huslejen nede og tilfredsheden oppe.

Indflydelse
Vi bruger vores indflydelse i samfundet til at nå vores mål. 



Side 15

Udvikling
Udvikling sikrer, at vi følger med markedet og holder os attraktive 
for vores beboere.

Socialt ansvar
Vi løfter et socialt ansvar for den enkelte, og bidrager til samfundet.
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