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Repræsentantskabsmøde den 10. august 2021, kl. 18.00   
i Baunehøjparkens fælleshus, Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge 

 

 

Deltagere: Anette Wadt, Anne Marie Christensen, August Wilken, Birgit Svendsen, 

Christina Krohn, Connie Poulsen, Dinna Gjessing Rasmussen, Ely Mad-

sen, Erik Strand, Inge Poulsen, Jan Wauder, Rikke Jensen, Thomas 

Kjær, Maj-Britt Jørgensen, Marion Rossing, Pia Tofte, Agnieszka Agata 

Visborg Poniatowska, Birgit Nørgård, Kirsten Justesen, Per Holdrup og 

Carsten Rasch 

Afbud fra: Connie Poulsen, Jan Wauder, Thomas Kjær og Birgit Svendsen 

Fra KAB: Lone Skriver og Sussi Cohn 
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1. Valg af dirigent 

 
 

Lone Skriver blev valgt som dirigent. 

 

2. Aflæggelse af organisationsbestyrelsens årsberetning 

Organisationsbestyrelsens årsberetning for året 2019/2020 vedlægges som bilag 2 til 

godkendelse. 

 

 
 

Bilag 2: Årsberetning 2019/2020 

 

Lone Skriver gennemgik hovedlinjerne i årsrapporten og gjorde opmærksom 

på, at Roskilde Nord Boligselskabet har en god økonomi. 

 

Repræsentantskabet godkendte årsberetningen. 

 

3. Godkendelse af selskabets årsregnskab med tilhørende revisionsberetning samt 
driftsbudget for 2021/2022 til orientering 

Regnskab for Roskilde Nord Boligselskab for perioden 1. juli 2019 til 30. juni 2020 er ved-

lagt som bilag 3. Selskabets driftsbudget for 2021/2022 til orientering er vedlagt som bi-

lag 3.1. Derudover er revisionsprotokollen vedlagt som bilag 3.2. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen vælger en dirigent for 

mødet. 

Indstilling 

 

Det indstilles, at repræsentantskabet godkender årsberetningen 

for året 2019/2020. 
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Bilag 3: Selskabets regnskab 2019/2020 

Bilag 3.1: Selskabets driftsbudget 2021/2022 

Bilag 3.2: Revisionsprotokol 

 

Lone Skriver gennemgik selskabets regnskab der udviser et underskud på 

64.616 kr. som dækkes selskabets arbejdskapital. 

 

Budgettet for boligorganisationen for 2021/2022 blev kort præsenteret. Agni-

eszka Agata Visborg Poniatowska spurgte, hvorfor der er forskellige lejemåls-

enheder i budgettet og i regnskabet i forhold til forbrugsudgifterne. Regnska-

bet udviser de konkrete tal som der er indgået aftaler på og budgettet viser en 

forventning til antal af lejemålsenheder. Næste års regnskab vil udvise det an-

tal, hvor der er indgået aftaler. 

 

Revisionsprotokollen viser det som revisionen sætter fokus på. Revisionen har 

givet en blank påtegning uden forbehold. 

 

Repræsentantskabet godkendte selskabets årsregnskab med tilhørende revi-

sionsberetning og tog selskabets budget til efterretning. 

 

4. Ændring af vedtægter for Roskilde Nord Boligselskab  

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har, for at fremme digital kommunikation, foretaget til-

pasning af bekendtgørelserne om normalvedtægter for almene boligorganisationer og ad-

ministrationsorganisationer. 

 

I den forbindelse har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i efteråret 2019 foretaget følgende 

ændringer i bekendtgørelser om normalvedtægter:       

Indstilling 

 

Det indstilles, at repræsentantskabet godkender selskabets års-

regnskab med tilhørende revisionsberetning samt tager selska-

bets driftsbudget 2021/2022 til efterretning. 

Indstilling 

 

Det indstilles, at repræsentantskabet godkender ændring af ved-

tægterne, som beskrevet ovenfor.  
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▪ Normalvedtægternes krav om, at indkaldelser sendes i brevform, erstattes af et krav 

om skriftlighed. Digitale dokumenter (for eksempel via e-mail) opfylder herefter be-

kendtgørelsernes krav om skriftlighed, uden at der foreligger en særskilt aftale herom. 

 

▪ Lejere, der er fritaget for Digital Post, jf. § 5 i lov om Digital Post fra offentlige afsen-

dere, fritages for at modtage indkaldelser som digitale dokumenter efter normalved-

tægterne.  

▪ Der er indsat et krav om, at boligorganisationer ved et fysisk brev skal oplyse lejerne 

om den fremtidige anvendelse af digital kommunikation og om muligheden for at blive 

fritaget for digital kommunikation med boligorganisationen.  

Med ændringerne af normalvedtægterne vil boligorganisationer fremadrettet kunne ind-

kalde digitalt til repræsentantskabsmøder/generalforsamlinger og til afdelingsmøder uden 

aftale med den enkelte lejer, som hidtil har været et krav. Det kræver dog, at boligorgani-

sationen sender et fysisk brev til de enkelte lejere med meddelelse om, at boligorganisati-

onen fremover vil indkalde digitalt, og med orientering om muligheden for at blive fritaget 

herfor.  
  

Lejerne kan ikke blive fritaget blot ved at give besked til boligorganisationen om, at de 

ikke ønsker at modtage digitale indkaldelser. Fritagelse kan alene ske, hvis lejerne doku-

menterer at være fritaget for Digital Post efter lov om Digital post fra offentlige afsendere.  

Dertil kræver det, at boligorganisationen ændrer egne vedtægter, så de tilpasses de nye 

normalvedtægter. Det er derfor ikke tilstrækkeligt blot at sende et brev om fremtidig digi-

tal kommunikation til lejerne, da muligheden for digital kommunikation først endeligt kan 

effektueres, når egne vedtægter er ændret.  

Det forventes, at den almene sektor vil indgå i den nye Digital Post-løsning fra foråret 

2021.  

Udkast til vedtægtsændringer er vedlagt som bilag, hvor ændringer fremgår. 
  

Bilag 4: Vedtægter med ændringsforslag  

 

Repræsentantskabet godkendte vedtægtsændringerne. 
  

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag 

Der er ikke modtaget forslag til behandling inden tidsfristens udløb. 
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Der er ikke indkommet forslag. 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer til organisationsbestyrelsen 

Organisationsbestyrelsen består af følgende: 

 
Navn:   Afdeling:    På valg i år: 
Vakant    Sværdagergård    2021 
Per Emil Holdrup   Tømmergården    2020  
Inge Poulsen   Baunehøjparken    2020  
Kirsten Justesen   Baunehøjparken    2020  
Maj-Britt Jørgensen  Baunehøjparken    2021 
Connie Poulsen   Mølleengen     2020  
Dinna G. Rasmussen  Mølleengen     2020  
Birgit Nørgaard   Mølleengen     2021 
Pia Tofte    Mølleengen     2020 
 

 
 

I henhold til gældende vedtægter indstilles organisationsbestyrelsens beboervalgte med-

lemmer til repræsentantskabets valg som følger: 

 

2 repræsentanter fra Baunehøjparken 

2 repræsentanter fra Mølleengen 

1 repræsentant fra Sværdagergård 

1 repræsentant fra Tømmergården 

1 repræsentant fra Tunet 

1 repræsentant fra Linderækkerne 

1 repræsentant fra Den Røde Tråd 
 

Følgende organisationsbestyrelsesmedlemmer på valg i 2020: 
  

Indstilling 

 

Det indstilles, at repræsentantskabet tager orienteringen til efter-

retning. 

Indstilling 

 

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger 6 medlemmer til or-

ganisationsbestyrelsen efter indstilling fra afdelingerne. 
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Per Emil Holdrup, Inge Poulsen, Kirsten Justesen, Connie Poulsen, Dinna G. Rasmussen 

og Pia Tofte. 

 

Herudover er der en vakant plads til Sværdagergård, da Leif Tingvad har trukket sig på 

grund af sygdom. 

 

Der skal vælges 1 repræsentant til Baunehøjparken, 2 repræsentanter fra 

Mølleengen (1 for 2 år og 1 for 1 år), 1 repræsentant fra Sværdagergård, 1 re-

præsentant fra Tømmergården, 1 repræsentant fra Tunet, 1 repræsentant fra 

Linderækkerne. 

 

For Baunehøjparken stillede Inge Poulsen og Christina Krohn op. Stemmerne 

fordelte sig med 4 til Inge Hansen, 12 til Christina Krohn og 1 blank. Christina 

Krohn blev derfor valgt. 

 

For Mølleengen stillede Connie Poulsen, Dinna Gjessing Rasmussen og Pia 

Tofte op. Stemmerne fordelte sig med 14 til Connie Poulsen, 13 til Dinna 

Gjessing Rasmussen og 5 til Pia Tofte og 2 blanke. Connie Poulsen blev valgt 

for 2 år og Dinna Gjessing Rasmussen blev valgt for 1 år. 

 

For Sværdagergård stille Marion Rossing op og blev enstemmigt valgt. 

 

For Tømmergården stillede Jan Wauder op og blev enstemmigt valgt. 

 

For Tunet stillede Rikke Jensen op og blev enstemmigt valgt. 

 

For Linderækkerne stillede Agnieszka Agata Visborg Poniatowska og blev en-

stemmigt valgt. 

 

7. Valg af suppleanter til organisationsbestyrelsen 

På repræsentantskabsmødet den 10. december 2019 blev følgende personer valgt som 

suppleanter til organisationsbestyrelsen: 

  

Inge Poulsen, Baunehøjparken 

Jannie Pedersen, Mølleengen 

Ilse Brandt Myhre, Tømmergården 
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Inge Poulsen, Pia Tofte og Carsten Rasch ønskede at være suppleant til orga-

nisationsbestyrelsen. 

 

Efter skriftlig afstemning blev Carsten Rasch valgt som 1. suppleant med 7 

stemmer, Inge Hansen som 2. suppleant med 6 stemmer og Pia Tofte som 3. 

suppleant med 3 stemmer. Der var 1 blank stemme. 

 

8. Valg af medlemmer og suppleanter til KAB´s repræsentantskab  

Følgende medlemmer er på valg til KAB's repræsentantskab: Connie Poulsen og Per 

Holdrup. 

 

Følgende suppleanter er på valg til KAB's repræsentantskab: Dinna Gjessing Rasmus-

sen. 

 

 
 

Connie Poulsen og Agnieszka Agata Visborg Poniatowska blev valgt til KAB’s 

repræsentantskab. 

 

Dinna Gjessing Rasmussen blev valgt som suppleant til KAB’s repræsentant-

skab. Det var alene muligt at vælge 1 suppleant. 

 

9. Valg af medlemmer til BL’s 2. kreds 

Repræsentantskabet er øverste myndighed for BL. BL’s repræsentantskab vælges af de 

kredsdelegerede, som efter nye vedtægter i BL vælges i lige år. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger 3 suppleanter til or-

ganisationsbestyrelsen. 

Indstilling 

 

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger 2 medlemmer og 2 

suppleanter til KAB´s repræsentantskab. 
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I øjeblikket er følgende personer valgt som kredsdelegerede til Boligselskabernes Lands-

forening: Connie Poulsen og Per Holdrup. 

  

Connie Poulsen og Agnieszka Agata Visborg Poniatowska blev valgt til som 

kredsdelegerede til BL’s 2. kreds. 

 

10. Valg af revisor 

Der stilles forslag om genvalg af revisionsfirmaet Albjerg, Statsautoriseret Revisionspart-

nerselskab for regnskabsåret 2020/2021. 

 

 
 

Revisionsfirmaet Albjerg, Statsautoriseret Revisionspartnerskab blev genvalgt. 

 

11. Eventuelt 

Per Holdrup takkede alle for samarbejdet og håber organisationsbestyrelsen 

vil fortsætte udviklingen i Roskilde Nord Boligselskab og have fokus på de nye 

afdelinger. 

 

Roskilde Nord Boligselskab planlægger i øjeblikket nybyggeri af Tømmergår-

den II og et seniorbofællesskab med Thornhøj der er udvikler. 

 

Lone Skriver orienterede om, at det bliver muligt at søge om tilskud til etable-

ring af el-ladestandere. KAB sørger for, at dette sker på vegne af Roskilde 

Nord Boligselskab. 

Indstilling 

 

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger 2 kredsdelegerede til 

Boligselskabernes Landsforening. 

Indstilling 

 

Det indstilles, at repræsentantskabet genvælger revisionsfirmaet 

Albjerg, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. 


