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Navn   Adresse      Afdeling 
 
Jens Knudsen Mødt  Solbakken I 
Henning Andersen   Solbakken I 
Mogens Ravn   Solbakken I 
Ole Rasmussen   Solbakken II   
Jørgen Gutfelt Mødt  Solbakken II   
Niels Norre   Solbakken II 
Arne Sewohl   Solbakken II 
Lone Jensen Mødt  Solbakken II   
Marlene Gjøstrand Mødt  Hastrupparken  
John Bjerre Mødt  Hastrupparken 
Michael Strange Nielsen Mødt  Hastrupparken 
Erik Christiansen Mødt  Hastrupparken 
Jørgen Adriansen   Hastrupparken 
Karen Henderson Mødt  Hastrupparken 
Birgitte Fauerskov Mødt  Hastrupparken 
John Bo Jørgensen Mødt  Hastrupparken 
Dorthe Bjørstorp Mødt  Hastrupvænget 
Kai Elmquist Nielsen Mødt  Hastrupvænget 
Tommy Hansen Mødt  Hastrupvænget 
Flemming Larsen Mødt  Hastrupvænget 
Jørn Lindinger Mødt  Samsøvænget 
Dan Rasmussen   Samsøvænget 
Yvonne Hjorth Mødt  Boskovparken 
Harriet Pedersen Mødt  Boskovparken 
Gitte Hansen Mødt  Boskovparken 
Lars Krøyer Mødt  Boskovparken 
Uffe Pejtersen Mødt  Hastrup Huse 
John Hove Nielsen Mødt  Hastrup Huse 
Leif Zuum Larsen Mødt  Hastrup Huse 
Pia Mortensen Mødt  Hastrup Huse 
Susan Hallev Mødt  Klemens Torp 
Lillian Buckflash Mødt  Klemens Torp 
Carsten Lindegaard Mødt  Klemens Torp 
Birgitte Erstrup   Klemens Torp 
Annie Kvistgård Mødt  Tornegården 
Maria Nielsen Mødt  Tornegården 
Kenneth Ring Mødt  Tornegården 
Karen Friis   Kirsebærhaven 
Inge Rasmussen   Kirsebærhaven 
Frank Taarup Mødt  Ravnsborg Huse 
Alex Welin Mødt  Ravnsborg Huse 
Linda Andersen Mødt  Ravnsborg Huse 
Leif Henriksen   Ravnsborg Huse 
Martin Hoffmann Mødt  Bestyrelsen, beboerne 
Mads Andersen Mødt  Bestyrelsen, beboerne 
Dennis Hedegaard Mødt  Bestyrelsen, beboerne 
Pia Sølyst Mødt  Bestyrelsen, beboerne 
Mikkel Henderson Mødt  Bestyrelsen, beboerne 
Helle Vestergaard Mødt  Bestyrelsen, beboerne 
Torben Andersen Mødt  Bestyrelsen, ansatte 
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Formalia 
 

Pkt. 1 Valg af dirigent 
Godkendelse af mødet og dagsorden. 
Godkendelse af forretningsorden. 
 
Mads Andersen, næstformand for bestyrelsen, blev valgt.  
Indkaldelse godkendt.  
Dagsorden godkendt.  
Forretningsorden gennemgået i hovedpunkter og godkendt.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Pkt. 2 Valg af referent og stemmetællere 
Forretningsfører René Nielsen valgt.  
Stemmetællere – Dennis Hedegaard og Pia Sølyst valgt.  
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Beretninger og regnskab 

Pkt. 3 Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 
 
Formanden fremlægger beretning for det forgange år, herefter fremlægger forretningsføreren 
bestyrelsens officielle årsberetning. 
 
 
 
 
Formandens beretning er vedlagt referatet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pkt. 4 Fremlæggelse af årsregnskab for 2018, samt budget for 2019 
  
 
Regnskabet med tilhørende revisionsprotokollat fremlægges til endelig godkendelse.  
Budgettet for 2019 fremgår af regnskaberne. 
 

Bilag :   

 
Referat af behandling: 
René Nielsen gennemgik selskabets regnskab, regnskab for sideafdeling samt afdelingsregnskaber.  
Revisionsprotokollat blev gennemgået i hovedtræk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutning 
Godkendt.  
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Indkomne forslag 

Pkt. 5 Behandling af indkomne forslag 
 

Bilag : Indkomne forslag vil blive udsendt senest 1 uge før mødet 

 
 
Behandling: 
Ingen indkomne forslag.  
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Valg til selskabsbestyrelse 
 

Pkt. 6 Valg af formand og næstformand for 2 år 
 
På valg som formand er Martin Hoffmann, som genopstiller 
 
På valg som næstformand er Mads Andersen, som genopstiller. 
 
Bestyrelsen indstillede Martin Hoffmann til genvalg.  
Martin Hoffmann valgt uden modkandidater.  
Dirigenten foreslog, at Martin Hoffmann var dirigent under punktet ’valg af næstformand’, da Mads 
Andersen selv stiller op.  
Martin Hoffmann fra selskabsbestyrelsen indstiller Mads Andersen til genvalg.  
Mads Andersen valgt uden modkandidater.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pkt. 7 Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år samt 3 suppleanter  
 
 
På valg er bestyrelsesmedlem Helle Vestergaard, som genopstiller. 
Helle Vestergaard indstillet til genvalg af bestyrelsen.  
Valgt uden modkandidat for 2 år.  
 
Valg af 3 suppleanter: 
Flemming Larsen – Hastrupvænget (nuværende 1. suppleant) 
Leif Henriksen – Ravnsborg Huse 
Michael Strange Nielsen - Hastrupparken 
 
Repræsentantskabet vedtog, at de opstillede er valgt i ovennævnte rækkefølge.  
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Øvrige valg  

Pkt. 8 Valg af revisor 
 
Bestyrelsen indstiller PWC til genvalg. 
Genvalgt. 

 
 
 



Repræsentantskabsmødet 22. maj 2019 
 
Formandens bemærkninger til beretningen for 2018 
 
Indledning 
 
 
2018 er kendetegnet ved at vi er forsat med vores arbejde med 
effektivisering samt et øget pres på vores ventelister. Ansøgere står nu i en 
lang kø for at få en bolig i vores selskab, det er det samme i de øvrige 
boligselskaber i Køge. 
Vi taler med Køge Kommune om hvordan vi kan hjælpe med at afvikle 
denne lange boligkø. 
 
 
Byggesager og renoveringer 
 
Som jeg lige nævnte mangler Køge kommune boliger, vi har over 3.500 på 
vores venteliste. Ventetiden er i mange afdelinger på mellem 10 – 30 år som 
det ser ud lige nu. 
Vi vil gerne hjælpe med at afvikle den aktuelle boligmangel i Køge, det skal 
dog gerne hænge sammen med vores vision om at Køge Boligselskab er 
boligselskab med nærhed, og et sted hvor man kan bo fra vugge til grav.  
Vil vi gå kompromis eller ændre vores vision hvis vi skal bygge i Køge 
Nord eller i Herfølge syd ? 
Det er noget bestyrelsen skal tage stilling til i nær fremtid. 
 
I øjeblikket er vores første prioritet dog at vi skal fremtidssikrer vores 
nuværende boligafdeling. 
 
Hastrupvænget løb ind i de gode tider forstået på den måde at 
byggemarkedet er overophedet, det har medført at priserne er steget meget, 
vi fik ved den første licitation priser ind der var langt over vores budget. 
En omprojektering har dog medført at det store renoveringsprojekt nu kan 
gennemføres inden for de budgetrammer som beboerne har vedtaget. 
 
  



Vi har også gennemført en fremtidsanalyse af Boskovparken med henblik 
på de tekniske og økonomiske forhold i afdelingen. Dette arbejde har 
medført at afdelingen har vedtaget et renovering projekt der omfatter 
nødvendigt genopret af afdelingen klimaskærm, facader, tage med mere, en 
udskiftning af knapperne som samtidig forbedres og endeligt et 
ventilationsanlæg med fast luftskifte og genveks af luftudskiftningen i 
lejemålene. 
 
I Solbakken II planlægges der en meget stor renovering i 2021. 
Efter indledende dialog med Landsbyggefonden har vi fået et 
forhåndstilsagn om støtte fra Landsbyggefonden, og som ventet var kravet 
fra Landsbyggefonden at ombygning og renovering skulle være større ende 
vores umiddelbare ønsker, vi skal tænke stort og mere på fremtiden, så der 
skal ske en ombygning af en del af lejligheder således at de bliver større og 
mere tilgængelige end de er i dag. 
Efter de seneste forhandlinger i folketinget om finansiering af 
ghettoplanerne og parallelsamfundsløsningerne tror vi forsat på at vi kan 
opstarte renoveringen i 2021/2022.  
Men jeg må dog tilstå at der kun er sket lidt papirarbejde i gennem det sidste 
år. 
 
I 2019 er det afdelingerne Solbakken I og Ravnsborg Huse der skal ses efter 
i sømmene. Selvom Ravnsborg Huse er en ny afdeling er det vigtigt at få 
den gennemgået, for at sikre de løsninger der er valgt er langtids holdbare, 
ellers må vi kigge på forbedringer for at undgå skader på sigt. 
 
I 2020 tager vi fat på afdelingerne Klemens Torp og Hastrup Huse. 
 
Disse store renoveringer støttes af selskabet økonomisk med midler fra 
dispositionsfonden. Når selskabsbestyrelsen bevilget midler ser vi på hvad 
projekterne indeholde af opretning af manglende vedligehold, forbedringer 
og hvad der er moderniseringer og forbedringer der er med til at 
fremtidssikre vores bebyggelser 
 
  



Udlejning 
 
Omkring udlejningen kan jeg kun sige det samme som sidste år. 
 
Vi har ingen ledige boliger, der er færre der flytter. 
2018 er det år hvor vi har haft færrest fraflytninger. 
Det medfører desværre også at ventetiden for at få en bolig i Køge 
Boligselskab er stærkt stigende.  
Over de sidste 10 år er ventetiden mere end fordoblet. 
I dag er den gennemsnitlige ventetid nok mere end ti år og i mere end 
halvdelen af vores afdelinger er tiden op til eller mere end 20 år. 
 
 
Det boligsociale arbejde i Køge Boligselskab 
 
Det boligsociale arbejde i Køge Boligselskab udføres på to planer. 
 
Vi er forsat med i den store fælles helhedsplan i Køge ved afdeling 
Hastrupparken. 
En helhedsplan der ikke arbejdet så meget med tryghed og trivsel som 
tidligere, men mere arbejder på at få de unge i fritidsjob og ind på 
erhvervsuddannelserne eller i gang med en anden uddannelse, dette vil 
selvfølgelig også på sigt skab større tryghed og trivsel i vores lokalområde. 
Når de unge er beskæftiget med job og uddannelse hænge de ikke rundt om 
i afdelinger og skabe utryghed. 
 
Vi har også valgt år at øge den boligsociale indsats ved at ansætte vores 
egen boligsocialmedarbejder der arbejder for alle afdelinger. 
Han har været med til at oprette Nabohjælp og tryghed i alle vores 
afdelinger, han er også med til at være tovholder på mange af vores 
fællesaktiviteter. 
Der er også ved at komme mere liv i Kulturhuset, antallet at motionister er 
stigende men der er også mere liv i cafeén med flere madarrangementer i 
løbet af ugen. 
 
På konference i år var der fokus på FNs verdensmål, der blev lavet aftaler 
om at der skal arbejdes mere med fælles aktiviteter, der skal ses på 
ensomhed hos vores beboere. Aktiviteter som beboerrådgivere vil blive 
stærkt involveret i. 
 
  



Selskabets drift. 
 
Selskabet har i dag opnået en disponibel egenkapital på over 25 % af den ordinære 
omsætning i selskabet hvilket har været vores målsætning siden vi fik vores egen 
administration tilbage i 1995. 
 
Dispositionsfonden har endvidere opnået en størrelse der betyder at afdelingerne ikke 
længere skal betale pligtbidragene. 
 
Selskabets administrationsbidrag er under gennemsnittet både i Sjælland og på 
landsplan. 
 
Vi har således opnået vores økonomiske målsætninger og står godt rustet til fremtiden, 
og forventes at kunne klare den forsatte drift selvom der skulle komme finansielle 
svære tider igen. 
  
Vi skal forsat fremadrettet sikre at vi har en god, beboerorienteret administration, der 
til enhver tid lever op til dagens teknologiske krav og kan løse de samfundsmæssige 
udfordringer som vi bliver udsat for. 
 
Det var det samme jeg sagde sidste år, men vi kan bare konstaterer at vi har nået de 
mål selskabet satte sig for 25 år siden da man indførte sin egen administration. 
 
Selve årets resultat var et overskud på 500.000,- kr. hvilket primært skyldes at vi fik  
667.000,- kr. tilbage fra Skat i for meget betalt moms af kulturhuset.  
 
 
Afdelingernes økonomiske drift 
. 
Alle afdelinger havde i 2018 et overskud. Det er som udgangspunkt altid bedre end et 
underskud. 
 
I forlængelse af vores fokus på effektiviteten har bestyrelsen også vedtaget nogle 
økonomiske målsætninger som skal evalueres hvert år. 
Udgangspunktet er altid en balance leje hvor indtægter og udgifter er lige store i 
budgettet. 
En acceptabel afvigelse er +/- 8 %. 
Afdelingerne Kirsebærhaven og Ravnsborg Huse har begge et overskud der er større 
end 8 %. Der er redegjort for begge afdelinger i den skriftlige beretning, disse er taget 
til efterretning af bestyrelsen. 
 
Der skal sikres en jævn udvikling af huslejen i vores afdelinger, dette mål er opfyldt. 
 
Det skal sikres at huslejen svarer til tilsvarende byggeri, det gør den også men der skal 
være fokus på afdelinger Klemens Torp og Hastrup Huse i de kommende år. 
 
 



 
 
Effektivisering. 
 
Vores konference i 2017 handlede om effektivitet, og vi har siden arbejde med dette 
både blandt ansatte og med afdelingsbestyrelserne. 
 
Det har medført at vi pr. 1/7 i år indfører en ny driftsorganisation, hvor vi har opdelt 
driften i 3 områder, Øst, Vest og Midt der ledes af hver sin områdeleder. 
Vi tror at vi opnår en bedre og mere effektiv drift på denne både der vil føre til en 
bedre servicering af vores beboere. 
Der har været en orientering til vores beboere i det sidste nummer af beboernyt. 
Og i juni udsender en i hvert område. 
 
Målet for den samlede almene boligsektor er jo en samlet besparelse på 1,5 milliard. 
Jeg kan oplyse at den samlede almene sektor er godt på vej mod at nå målet. 
 
Selskabet vil indføre elektronisk opgavestyring dette skal omfatte både driften i i selve 
administrationen. 
 
Vi vil også øge kommunikations mulighederne med vores beboere dels via en 
beboerapp og via E-boks. 
 
Jeg har den holdning at der hvor der er en forbedring eller det øger muligheder for 
kommunikation der vil vi indføre digitale løsninger. Men vi indføre ikke digitale 
løsninger bare for at digitalisere. 
 
Vi vil også hele tiden bevare de analoge løsninger, for at de beboere som ikke er med 
på den digitale vogn kan bevare den nære kontakt til selskabet. 
Og har vi gode analoge løsninger der virker er der ingen grund til at udskifte bare for at 
digitalisere. 
 
 
Afslutning 
Tak for godt samarbejde  til   …..  


