
 

 

 
Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Baldersbo, afholdt den 
22. maj 2018 kl. 18.00 i mødelokalet, Præstevænget 46, Ballerup 
 
Til mødet deltog 28 repræsentantskabsmedlemmer samt fra den daglige ledelse af bolig-
selskabet Søren B. Christiansen, Jens Villads Jensen og Michael Hesselberg.  
 
Formand Lene Rasmussen bød velkommen til det ordinære repræsentantskabsmøde og gik 
over til dagsordenens punkt 1, hvor bestyrelsen indstillede Michael Krautwald-Rasmussen  
som dirigent. 
 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af stemmeudvalg 
3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 
4. Godkendelse af årsregnskaber for 2017 med tilhørende revisionsberetning samt fore-

læggelse af selskabets budget for 2018 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
7. Valg af 2 suppleanter 
8. Valg af kredsdelegerede og suppleanter 
9. Valg af revisor 
10. Eventuelt 
 
 
Ad punkt 1.  Valg af dirigent 
 
Michael Krautwald-Rasmussen blev valgt som dirigent og takkede for valget. Michael 
Krautwald-Rasmussen konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet, idet mødeindkaldelse 
med dagsorden var udsendt rettidigt. 
 
Michael Krautwald-Rasmussen gennemgik dagsorden og spurgte, om der var bemærkninger 
til dagsordenen. 
 
Der var ingen bemærkninger til dagsordenen. 
 
Ad punkt 2.  Valg af stemmeudvalg 
 
Marianne Wisén, afdeling 8, Pia Rohde, afdeling 1, Alice Jess, afdeling 2 og Kim Andersen, 
afdeling 12 blev valgt.  
 
Ad punkt 3.  Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 
 
Lene Rasmussen aflagde bestyrelsens årsberetning, og dirigenten satte herefter beretningen 
til debat. 
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Kurt Bondesen, afd. 1 spurgte, om robotplæneklipperne ikke skulle have været sat ud på 
græsplænerne noget tidligere, idet robotterne ikke havde klippet græsset særligt pænt til at 
starte med, da det var blevet meget højt, inden de kom i gang. 
 
Søren B. Christiansen svarede, at de helt sikkert skulle have været ude før, end tilfældet var i 
år, hvilket ikke vil ske til næste år.  
 
Der var ingen yderligere bemærkninger til beretningen, som herefter blev enstemmigt 
vedtaget.  
 
Søren B. Christiansen anmodede dirigenten om ordet i forbindelse med den økonomiske 
beretning, som er et nyt tiltag. 
 
Søren oplyste, at der er udsendt en økonomisk beretning for afdelingerne og selskabet, 
hvilket er nyt i år. De økonomiske beretninger er udfærdiget med baggrund i de nye regler, 
der er vedtaget for de almene boliger. Søren gennemgik kort nogle af budgetposterne, og 
forklarede, hvor det er muligt at foretage besparelser på afdelingernes drift. 
 
Den økonomiske beretning sammenligner endvidere de forskellige konti i Baldersbo med 
andre boligafdelinger omkring i landet. Derved er det muligt at sammenligne udgifter, og 
derved synliggøre mulige besparelsespotentialer. 
 
Én af tingene, der springer i øjnene, er en forholdsvis høj udgift til renovation. Det kan være 
fordi Vestforbrænding er dyrere eller at vores serviceniveau er højere end i de afdelinger, 
der sammenlignes med.  
 
På udgifter til el-forbrug er der en del afdelinger, der ligger fint i forhold til sammenlignelige 
afdelinger, ligesom der er andre afdelinger, som ligger mindre pænt i forbruget af el. Det er 
også noget, der skal ses på fremover, så der kan indhentes mulige besparelser. 
 
Administrationsbidraget til selskabet er også noget, der skal holdes øje med. 
 
Der vil for 2019 ikke blive opkrævet for tilskud til arbejdskapitalen, hvilket vil gavne huslejer-
ne i de enkelte boligafdelinger. 
 
Kontoen for almindeligt vedligehold i afdelingerne skal optimeres i forhold til forbruget af 
personalet i afdelingerne, således at udgifterne kan nedbringes på denne konto. 
 
Det er meningen med ovennævnte tiltag, at vi frem til 2020 skal opnå en besparelse på 10 % 
i afdelingerne i forhold til regnskab 2014, hvilket er en aftale mellem Boligselskabernes 
Landsforening og den siddende regering. 
 
Morten Arnegaard fra afd. 1 spurgte ind til, hvordan procentsatserne for besparelser skulle 
udregnes, og om det kun er i personalegruppen, der skal spares 10 %. 
 
Søren svarede, at det ikke er planen, at besparelserne alene skal ske i personalet, men også i 
indkøb og andet. 
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Rune Christensen, afd. 6 oplyste, at han undrede sig over, at tvillingesammenligningerne slet 
ikke ligner afdeling 6, udover at afdelingerne, der sammenlignes med, også har 30 lejemål. 
 
Søren svarede, at det er korrekt at de afdelinger der sammenlignes med, ikke nødvendigvis 
er ens, men det er de værktøjer, der stilles til rådighed for boligselskaberne. Men vi kigger 
naturligvis også internt mellem Baldersbos egne afdelinger og sammenligner tallene her. Det 
kan give anledning til, at man går længere ned i tallene, og måske finder besparelsespoten-
tialer. 
 
Birger Jensen, afd. 9 spurgte til budget omkring vandudgift og om indflydelsen på over- eller 
underskud i regnskabet. 
 
Søren svarede, at det er korrekt, at såfremt vandprisen havde ramt budget for 2017, ville 
dette have medført, at afdeling 9 ville være gået i underskud for regnskabsår 2017. 
 
Kim Andersen, afd. 12 spurgte, om man må sætte serverstation i højhuset over på fælles-
strøm og solceller. 
 
Søren svarede, at såfremt det er på den samme el-måler, at solceller og serverstation kører, 
vil det være tilladt. 
 
Der var ikke yderligere spørgsmål til den økonomiske beretning for selskabet og afdelinger-
ne, som herefter blev enstemmigt godkendt af de fremmødte. 
 
Ad punkt 4.  Godkendelse af årsregnskaber for 2017 med tilhørende revisionsberetning 
                        samt forelæggelse af selskabets budget for 2018 
 
Dirigenten gav ordet til Søren B. Christiansen. 
 
Søren fremlagde kort selskabets årsregnskab for 2017, som herefter blev enstemmigt god-
kendt af forsamlingen.  
 
Herefter forelagde Søren B. Christiansen selskabets budget for 2018. 
 
Der er ganske få og små ændringer i budgetposterne i budget 2018 i forhold til budget 2017, 
og administrationsudgifterne holdes i ro. 
 
Der var ingen yderligere bemærkninger til budgettet og forsamlingen tog budgettet til efter-
retning. 
 
Ad punkt 5.  Behandling af indkomne forslag 
 
Dirigenten oplyste, at der var indkommet 1 forslag fra administrationen om køb og salg af 
fast ejendom. 
Forslaget blev behandlet og godkendt. 
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Ad punkt 6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 
Dirigenten oplyste, at ifølge dagsordenen var Lene Rasmussen, Ib Dalgaard og Jane Hyldnæs 
på valg. Lene og Jane ønskede at genopstille, hvorimod Ib ikke ønskede at genopstille. 
 
Derudover ønskede Carsten H. Pedersen, afd. 12, Vibeke Leth, afd. 10 samt Tanja Andersen, 
afd. 14 at opstille til bestyrelsen. 
 
Efter afholdelse af skriftlig afstemning fordelte stemmeantallet sig som følger. 
 
Lene Rasmussen 23  
Jane Hyldnæs 27 
Carsten H. Pedersen 15 
Vibeke Leth  10 
Tanja Andersen   9 
 
Lene Rasmussen og Jane Hyldnæs blev begge genvalgt til bestyrelsen for 2 år og nyt 
hovedbestyrelsesmedlem, Carsten H. Pedersen blev ligeledes valgt til bestyrelsen for 2 år. 
 
Ad 7. Valg af 2 suppleanter 
 
Dirigenten gik herefter over til valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år. 
 
Følgende medlemmer af repræsentantskabet ønskede at opstille: 
 
Connie Milwertz, afd. 28 som genopstiller, Susanne Sørensen, afd. 7, Tanja Andersen, afd. 14 
og Vibeke Leth, afd. 10. 
 
Efter afholdelse af skriftlig afstemning fordelte stemmeantallet sig som følger:  
 
Connie Milwertz 16 
Susanne Sørensen 11 
Tanja Andersen 12 
Vibeke Leth  14 
 
Connie og Vibeke blev valgt som suppleanter til hovedbestyrelsen i den angivne rækkefølge. 
 
Ad 8.  Valg af kredsdelegerede og suppleanter  
 
Dirigenten oplyste, at der skulle vælges 7 kredsdelegerede samt suppleanter. 
 
Dirigenten oplyste, at følgende var valgt som kredsdelegerede sidste år: 

Yvonne Blankenborg, afdeling 10 
Susanne Sørensen, afdeling 7 
Connie Milwertz, afdeling 28 
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Susanne Sørensen ønskede ikke genvalg. 
 
Yvonne Blankenborg og Connie Milwertz ønskede at fortsætte, og da der kun blev valgt 2 
kredsdelegerede, fik bestyrelsen bemyndigelse til at vælge de resterende 5 samt supplean-
ter. 
 
Ad punkt 9.  Valg af revisor 
 
Det blev indstillet, at nuværende revisorfirma Deloitte fortsat benyttes. 
 
Forslaget blev tiltrådt. 
 
Ad punkt 10.  Eventuelt 
 
Dirigenten oplyste, at det var Ibs afgang fra hovedbestyrelsen og gav ordet til Søren. 
Søren takkede Ib for det fantastisk gode samarbejde i hovedbestyrelsen gennem rigtig 
mange år, ligesom hans mange år i beboerdemokratiet i afdeling 9 i Ringtoften.  
 
Lene Rasmussen ønskede ligeledes at give Ib et par ord med på vejen og takkede for det 
gode samarbejde i hovedbestyrelsen og det gode kammeratskab. 
 
Yvonne Blankenborg, afd. 10 sagde, at hun godt ved, at der skal spares penge, men ville 
alligevel spørge, om det ikke ville være en idé, at vi samles hvert andet år, som vi har gjort 
før, eventuelt til en inspirationsdag.  
 
Søren svarede, at det må vi eventuelt tage op med hovedbestyrelsen. 
 
Forsamlingen tilkendegav, at dette var en god idé. 
 
Morten Arnegaard, afd. 1 spurgte til de gratis P-pladser, der er på vendepladsen på Nyvej. 
 
Søren svarede, at dette er en offentlig vej, hvor Baldersbo ikke har nogen bemyndigelse. 
 
Carsten Pedersen, afd. 12 spurgte til, om der snart bliver opsat nye skilte ved opgangsdøre i 
afdeling 12. 
 
Søren svarede, at de er på vej. 
 
Dirigenten samt Lene Rasmussen takkede forsamlingen for god ro og orden. 
 
Dirigenten afsluttede repræsentantskabsmødet kl. 20.25. 
 


