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Repræsentantskabsmøde  

torsdag den 29. november 2018, kl. 18.00   

i Fælleshuset i Elmehøj, Dyvelåsen 88,  

2765 Smørum 

 

 

Til stede: Formand Per Husted Sørensen, Annette Olsen Hussain, Birgit Trolle,  

Bo Schytter, Dirk Fischer, Flemming Schandorff, Otto Hansen, Jan Winther, 

Kirsten Hille, Lillian Mogensen, Niels Torben Kjeldsen, Pia Lafontaine,  

Tom Rasmussen 

Afbud: Allan Stockfleth Olsen, Frank Petersen, Jens Kirkegaard, Peter Simonsen, 

Roland Ahler Rasmussen, Lissi Rasmussen, Rita Møller Jørgensen, 

KAB: Kundechef Lisa Fomsgaard Nielsen, driftschef Thomas Wessel Frandsen 
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1. Valg af dirigent 

Repræsentantskabet vælger i henhold til vedtægterne en dirigent. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger en dirigent. 

 

Beslutning 

 

Repræsentantskabet valgte kundechef Lisa Fomsgaard Nielsen som dirigent, som konstaterede at ind-

kaldelsen samt dagsordenen til mødet var udsendt rettidigt, hvorfor repræsentantskabet var lovligt ind-

kaldt. 

 

Thomas Wessel Frandsen blev valgt som referent. 

 

2. Organisationsbestyrelsens årsberetning 2017-2018 

Organisationsbestyrelsens årsberetning er vedlagt som bilag.  

 

Beretningen er udarbejdet efter en ny standard som følge af lovændringer, hvilket indebærer, 

at årsberetningen også indeholder en økonomisk styringsrapport (den tidligere Forvaltnings-

revisionsrapport). 

 

 1: Organisationsbestyrelsens årsberetning 2017-2018 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at repræsentantskabet godkender organisationsbestyrelsens årsberetning for 

året 2017-2018. 

 

Beslutning 

 

Formanden orienterede kort om årsberetningen, hvorefter repræsentantskabet godkendte denne.  

 

3. Årsregnskab 2017-2018 med tilhørende revisionsberetning 

Egedal Boligselskab 

Driftsregnskabet for tiden 1. juli 2017 - 30. juni 2018 balancerer med 5.583.553 kr. og slutter 

med et overskud på 233.569 kr., der overføres til arbejdskapitalen. 
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Status balancerer med 28.184.228 kr., og dispositionsfonden udgør 6.676.064 kr., svarende til 

29.938 kr. pr. lejemålsenhed. Arbejdskapitalen udgør 2.167.116 kr. svarende til 9.718 kr. pr.  

lejemålsenhed. Arbejdskapital til fri disposition udgør 2.157.116 kr. 

 

Smørum Gårdhuse 

Driftsregnskabet for tiden 1. juli 2017 - 30. juni 2018 balancerer med 10.854.602 kr. og slutter 

med et overskud på 520.250 kr., der overføres til opsamlet resultat. 

 

Status balancerer med 76.802.844 kr. 

 

Møllebo 

Driftsregnskabet for tiden 1. juli 2017 - 30. juni 2018 balancerer med 2.304.381 kr. og slutter 

med et overskud på 86.968 kr., der overføres til opsamlet resultat. 

 

Status balancerer med 31.364.642 kr. 

 

Elmehøj  

Driftsregnskabet for tiden 1. juli 2017 - 30. juni 2018 balancerer med 2.204.194 kr. og slutter 

med et overskud på 80.565 kr., der overføres til opsamlet resultat. 

 

Status balancerer med 30.787.230 kr. 

 

Kløveren 

Driftsregnskabet for tiden 1. juli 2017 - 30. juni 2018 balancerer med 1.468.365 kr. og slutter 

med et overskud på 33.628 kr., der overføres til opsamlet resultat.  

 

Status balancerer med 22.766.477 kr. 

 

Irishaven 

Driftsregnskabet for tiden 1. juli 2017 - 30. juni 2018 balancerer med 1.323.448 kr. og slutter 

med et overskud på 30.133 kr., der overføres til opsamlet resultat.  

 

Status balancerer med 30.998.771 kr. 

 

Skibstedgård 

Driftsregnskab for tiden 1. juli 2017 - 30. juni 2018 balancerer med 1.504.262 kr. og slutter med 

et overskud på 47.286 kr., der overføres til disposition.  

 

Status balancerer med 36.701.725 kr. 

 

 2: Boligorganisationens og afdelingernes årsregnskab 2017-2018 
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Indstilling 

 

Det indstilles, at repræsentantskabet godkender boligorganisationens og afdelingernes regn-

skaber for 2017-2018. 

 

Beslutning 

 

Kundechefen orienterede kort om selskabets og afdelingernes regnskaber. Repræsentantskabet god-

kendte herefter boligorganisationens og afdelingernes regnskaber for 2017-2018. 

 

4. Forelæggelse af selskabets driftsbudget for 2019-2020 

Budget 2019-2020 for boligorganisationen er vedlagt som bilag. 

  

Budgettet balancerer med 3.752.000 kr. 

  

I budgettet indgår et budgetteret overskud/budgetreserve på 69.000 kr., som er forudsat hen-

lagt til arbejdskapitalen.  

  

Beløbet fremkommer ved en budgetteret nettorenteindtægt svarende til forrentningen af or-

ganisationens egenkapital - dispositionsfond og arbejdskapital. 

  

Budgettets hovedposter 

Forretningsførelse i alt                                                                                1.021.000 kr. 

Øvrige driftsudgifter  

(vederlag, møde- og kontorholdsudgifter m.v. samt revision)                

               

160.000 kr. 

Samlede bruttoadministrationsudgifter                                                       1.181.000 kr. 

 

 3: Budget 2019-2020 

 

Indstilling 

  

Det indstilles, at repræsentantskabet godkender boligorganisationens driftsbudget for 2019-

2020. 

 

Beslutning 

 

Repræsentantskabet skal ikke, som det fremgår af indstillingen, godkende driftsbudgettet, men i hen-

hold til vedtægterne for selskabet § 4, stk. 4, skal repræsentantskabet godkende vedtægter, årsregnskab 

og beretning og dermed kun have forelagt budgettet til efterretning. 

 

Repræsentantskabet tog selskabets driftsbudget pr. den 1. juli 2018 til efterretning. 
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5. Sammenlægning af afdelingerne Møllebo og Elmehøj 

Ifølge Egedal Boligselskabs vedtægter § 4, stk. 5.3 skal repræsentantskabet godkende opde-

ling eller sammenlægning af afdelinger.  

 

På ekstraordinært afdelingsmøde den 26. september 2018 vedtog Møllebo og Elmehøj en sam-

menlægning af afdelingerne fra 1. juli 2019. På mødet var 35 boliger repræsenteret ud af 40 

mulige. Der er nedsat en arbejdsgruppe med to repræsentanter for hver afdeling til at arbejde 

videre med husorden, råderetskatalog, vedligeholdelsesreglement med mere.  

 

Afdelingen vil efter sammenlægningen få navnet Seniorbofællesskabet Dyvelåsen. 

 

Organisationsbestyrelsen har godkendt sammenlægningen torsdag den 8. november 2018.  

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at repræsentantskabet godkender sammenlægningen af Møllebo og Elmehøj. 

 

Beslutning 

 

Formanden samt kundechefen orienterede om processen for sammenlægningen af afdelingerne og det 

fremadrettede samarbejde. Repræsentantskabet godkendte sammenlægningen. 

 

6. Behandling af eventuelt indkomne forslag 

Organisationsbestyrelsen har på organisationsbestyrelsesmøde den 8. november 2018 beslut-

tet at foreligge repræsentantskabet et forslag om elektronisk indkaldelse m.m. til repræsen-

tantskabsmøder.  

 

Lovgivningen har givet mulighed for at sende indkaldelser og bilag pr. mail til repræsentant-

skabsmøder. Dette vil gøre kommunikationen lettere og hurtigere. Derudover giver det mu-

lighed for at printe det, man ønsker, så der undgås papirspild. Omfattende bilag vil fortsat 

foreligge i print på mødet. 

 

Ifølge Egedal Boligselskabs vedtægter § 6 og § 7 kan indkaldelse, dagsorden samt forslag til 

repræsentantskabsmøde ske elektronisk, hvis det aftales med repræsentantskabets medlem-

mer. Der er vedlagt et forslag til samtykkeerklæring.    

 

 4: Samtykkeerklæring for medlemmer af Egedal Boligselskabs repræsentantskab 
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Indstilling 

 

Det indstilles, at repræsentantskabsmedlemmerne godkender, at der udsendes materiale til 

repræsentantskabsmøderne elektronisk samt indvilger i samtykkeerklæringen. 

 

Beslutning 

 

Kundechefen orienterede om forslaget, der medfører digital udsendelse og mindre papirspild. Repræsen-

tantskabet godkendte forslaget.  

 

Samtykkeerklæringerne for de tilstedeværende blev udfyldt og afleveret ved mødets slutning. Der sen-

des brev til de af repræsentantskabets medlemmer, der ikke var til stede.  

 

7. Valg af formand  

I henhold til vedtægternes § 5, stk. 3 vælges formand og næstformand separat.   

 

På valg som formand er: 

 

Per Husted Sørensen – modtager genvalg 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at repræsentantskabet foretager valg af formand. 

 

Beslutning 

 

Per Husted Sørensen blev genvalgt uden modkandidat. 

 

8. Valg af to bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse 

I henhold til vedtægternes § 10 består organisationsbestyrelsen af syv medlemmer inklusive 

formanden. Repræsentantskabet vælger seks medlemmer til organisationsbestyrelsen blandt 

boligorganisationens lejere og disses myndige husstandsmedlemmer. 

 

Repræsentantskabet udpeger tillige et medlem, der ikke er boliglejer eller myndigt hus-

standsmedlem i boligorganisationen. Samtidig med valg og udpegning af medlemmer vælges 

tre suppleanter og udpeges en suppleant, der ikke er boliglejer eller myndigt husstandsmed-

lem i boligorganisationen. 
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Organisationsbestyrelsens sammensætning  

 

Medlemmer   På valg  

Formand Per Husted Sørensen (2018)   

Næstformand Bo Schytter  (2019) Udpeget medlem, der ikke er boliglejer 

Annette Olsen Hussain  (2018)  

Jens Kirkegaard   (2019) 

Otto Hansen   (2018) 

Pia Lafontaine   (2019)  

Rita Hardenberg   (2019)   

  

Suppleanter 

Dirk Fischer – 1. suppleant 

Jan Winther – 2. suppleant  

Vakant – der ikke er boliglejer 

 

Valg af to medlemmer til organisationsbestyrelsen  

På valg som organisationsbestyrelsesmedlemmer er: 

 

Annette Olsen Hussain – modtager genvalg 

Otto Hansen – modtager genvalg 

 

Valg af suppleanter til organisationsbestyrelsen 

I henhold til vedtægternes § 10 vælges tre suppleanter. 

 

Udpegning af suppleant, der ikke er boliglejer 

I henhold til vedtægternes § 10 udpeges en suppleant, der ikke er boliglejer eller myndigt 

husstandsmedlem i boligorganisationen. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at repræsentantskabet: 

 

• Vælger to organisationsbestyrelsesmedlemmer for en toårig periode  

• Vælger tre suppleanter  

• Udpeger en suppleant, der ikke er boliglejer 

 

Beslutning 

 

Der var fem kandidater til de to ledige bestyrelsesposter. Det var Anette Olsen Hussain,   

Otto Hansen, Flemming Schandorff, Dirk Fischer samt Jan Winther.  

 

Der blev valgt et stemmeudvalg bestående af kundechef Lisa Fomsgaard Nielsen samt driftschef 
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Thomas Wessel Frandsen, og derefter foretaget skriftlig afstemning. 

 

Stemmerne blev afgivet med følgende fordeling 

 

Anette Olsen Hussain  6 stemmer 

Otto Hansen   6 stemmer  

Flemming Schandorff  1 stemme 

Dirk Fischer   6 stemmer 

Jan Winther   6 stemmer  

Blank stemme  1 stk.      

 

Antal stemmer 26 stk.  

 

Da der var stemmelighed mellem 4 kandidater ved første stemmerunde, blev der foretaget en ny stem-

merunde mellem de 4 kandidater. 

 

Stemmerne blev afgivet med følgende fordeling 

 

Anette Olsen Hussain  6 stemmer 

Otto Hansen   5 stemmer  

Dirk Fischer   6 stemmer 

Jan Winther   8 stemmer  

Blank stemme  1 stk.      

 

Antal stemmer 26 stk.  

 

Da der stadig var stemmelighed mellem 2 kandidater til én post, blev der foretaget en tredje runde af-

stemning.  

 

Stemmerne blev afgivet med følgende fordeling: 

 

Anette Olsen Hussain  7 stemmer 

Dirk Fischer   6 stemmer 

 

Antal stemmer 13 stk.  

 

Jan Winther og Anette Olsen Hussain er derfor valgt til organisationsbestyrelsen for en toårig periode.  

 

Dirk Fischer blev valgt til 1. suppleant. Flemming Schandorff blev valgt til 2. suppleant. Det var ikke 

muligt at finde en 3. suppleant. 

 

Repræsentantskabet blev enige om at afskaffe suppleanten, der ikke er boliglejer. Det skal på dagsorden 

som et forslag til en vedtægtsændring på næste års repræsentantskabsmøde. 
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9. Valg af to medlemmer til KAB’s repræsentantskab samt to suppleanter  

Følgende er valgt til KAB's repræsentantskab: 

 

Per Husted Sørensen 

Bo Schytter 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger to medlemmer til KAB's repræsentantskab samt 

to suppleanter. 

 

Beslutning 

 

Per Husted Sørensen samt Bo Schytter blev genvalgt. 

 

Suppleanter  

 

Dirk Fischer blev valgt til 1. suppleant. Flemming Schandorff blev valgt til 2. suppleant. 

 

10. Valg af to kredsdelegerede til BL’s 2. kreds 

I BL's vedtægter står der følgende i § 7, stk. 8: På kredsmødet kan hvert medlem lade sig re-

præsentere af to stemmeberettigede personer for hvert påbegyndt antal af 500 lejligheder i 

kredsen. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger to kredsdelegerede til BL’s 2. kreds. 

 

Beslutning 

 

Per Husted Sørensen og Bo Schytter ønsker begge genvalg og blev begge valgt. 

 

11. Valg af revisor 

Der stilles forslag om valg af Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab for regnskabs-

året 2018-2019. 
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Indstilling 

 

Det indstilles, at repræsentantskabet foretager valg af revisor. 

 

Beslutning 

 

Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt. 

 

12. Eventuelt 

Intet under eventuelt. 


