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Repræsentantskabsmøde  

torsdag den 27. maj 2021 kl. 17.00   

Fælleslokalet i Rødkløveren, Vamdrupvej 8, 2610 Rødovre 

 

Til stede: Horsevænget: 

Torbenhuse: 

Karlsvænge: 

Schweizervænget: 

 

Krogsbæk: 

 

Ørbyvang: 

Rødkløveren: 

Rødovre Kommune 

Sussie Husted, Rune Baj 

Poul Berild Hansen 

Tage Nielsen, Hanne Gaerlan  

Ida Petersen (næstformand), Jette Linnet Niel-

sen, Bjarne Hansen  

Bjarne Clausen (formand), Helle Lindebjerg 

Nielsen 

Besnik Jasari, Flemming Brandt 

Lene Terp Hansen, Steen Uffe Ingvorsen 

Jan Hylleborg, Jørgen Skriver Rasmussen 

Gæst: Kundechef Claus Bjørton, KAB  

Administrationen: Kundechef Peter Leth-Nissen 

Revision: Revisor Søren E. Jensen – Revisionsfirmaet Albjerg, 

Statsautoriseret Revisionspartnerskab 

Afbud: Lotte Thorlacius, Jeanette Friis Hansen, Kenneth Palm, Kim Sønderskov 

Christensen, Joel Gaerlan, Preben Buck, Mogens K.N. Christiansen 
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1. Valg af dirigent  

Indstilling 

 

Det indstilles, at repræsentantskabet foretager valg af dirigent. 

 

Beslutning 

 

Formand Bjarne Clausen indledte med at byde velkommen til repræsentantskabsmødet. Herunder sær-

ligt til tidligere kundechef i RKE Claus Bjørton og revisor Søren E. Jensen. 

 

Bjarne Clausen foreslog Claus Bjørton som dirigent på mødet.  

 

Claus Bjørton blev valgt enstemmigt som dirigent.  

 

Dirigenten konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt, da indkaldelsen var udsendt 4 uger inden mø-

det, jf. vedtægterne.  

 

Claus Bjørton foreslog Peter Leth-Nissen og Søren E. Jensen som stemmeudvalg.  

 

Peter Leth-Nissen og Søren E. Jensen blev valgt som stemmeudvalg.  

 

2. Organisationsbestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det forløbne 

år  

Organisationsbestyrelsens årsberetning for året 2019-2020 er vedlagt som bilag. 

 

Boligorganisationens formand Bjarne Clausen vil på mødet mundtligt supplere organisations-

bestyrelsens skriftlige beretning. 

 

Bilag 1: Organisationsbestyrelsens årsberetning for året 2019-2020 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at repræsentantskabet godkender årsberetningen for året 2019-2020. 

  



 

Referat 
 

RKE 

 

Møde den 27. maj 2021 

Udsendt den 8. juni 2021 

 

 
 

4/10 

Beslutning 

 

Formanden gennemgik i korte træk den udsendte årsberetning fra bestyrelsen. Formanden supplerede 

med, at det går godt i selskabet og driften af ejendomskontoret nu fungerer tilfredsstillende. På det se-

neste er ansat en ny rutineret serviceleder, som man tror vil bidrage til en endnu bedre drift.  

 

Fire afdelinger står foran mulige større renoveringer, hvori man arbejder med at etablere et nyt perma-

nent ejendomskontor og velfærdsfaciliteter for personalet. Pt. holder man til i et midlertidigt nedlagt 

lejemål. Hvor ejendomskontoret kan placeres afgøres senere.  

 

Der blev spurgt ind til den nedlagte bolig til brug for ejendomskontor. Formanden forklarede, at tilla-

delsen er gældende i tre år med mulighed for forlængelse.  

 

Bestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt af repræsentantskabet uden yderligere bemærknin-

ger.  

  

3. Endelig godkendelse af boligorganisationens og afdelingernes årsregnskab med tilhø-

rende revisionsberetning samt forelæggelse af budget 2021-2022  

Som bilag vedlægges boligorganisationens årsregnskab for 2019-2020. Endvidere vedlægges 

også som bilag revisionsprotokollen udarbejdet af Revisionsfirmaet Albjerg, Statsautoriseret 

Revisionspartnerskab, i forbindelse med revision af regnskabet. 

 

Til orientering vedlægges som bilag RKE’s driftsbudget for 2021-2022. 

 

Bilag 2: Boligorganisationens og afdelingernes regnskab for 2019-2020 

Bilag 3: Revisionsprotokol for RKE 

Bilag 4: Boligorganisationens driftsbudget for 2021-2022 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at repræsentantskabet godkender boligorganisationens og afdelingernes års-

regnskab for 2019-2020 med den tilhørende revisionsprotokol samt godkender boligorganisa-

tionens budget for 2021-2022. 

 

Beslutning 

 

Kundechefen gennemgik selskabet og afdelingernes regnskaber og budgetter, mens revisoren gennem-

gik revisionsprotokollen.  
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Repræsentantskabet godkendte enstemmigt regnskaber, budgetter og revisionsprotokol uden bemærk-

ninger.  

 

4. Behandling af eventuelt indkomne forslag  

Der er ikke indkommet forslag til behandling. 

 

5. Vedtægtsændringer 

Et udvalg under organisationsbestyrelsen har udarbejdet forslag til vedtægtsændringer til 

godkendelse på organisationsbestyrelsesmødet den 11. maj 2021, og efterfølgende endelig 

godkendelse i repræsentantskabet.   

 

Ændringer vedr. digital kommunikation 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har i efteråret 2019 foretaget følgende ændringer i bekendt-

gørelser om normalvedtægter:      

• Normalvedtægternes krav om, at indkaldelser sendes i brevform, erstattes af et krav om 

skriftlighed. Digitale dokumenter (fx via e-mail) opfylder herefter bekendtgørelsernes 

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 afsendere, 

fritages for at modtage indkaldelser som digitale dokumenter efter normalvedtægterne. 

• 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 frita-

get for digital kommunikation med boligorganisationen. 

Med ændringerne af normalvedtægterne vil boligorganisationer fremadrettet kunne indkalde 

digitalt til repræsentantskabsmøder/generalforsamlinger og til afdelingsmøder uden aftale 

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

sender et fysisk brev til de enkelte lejere med meddelelse om, at boligorganisationen frem-

over 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 dokumenterer 

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 nor-

malvedtægter. Det er derfor ikke tilstrækkeligt blot at sende et brev om fremtidig digital 
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kommunikation til lejerne, da muligheden for digital kommunikation først endeligt kan ef-

fektueres, 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 med hhv. rødt 

og grøn. Rød tekst udgår af vedtægterne og grøn tekst er nye tilføjelser eller ændringer til 

vedtægterne. 

 

Ændringer vedr. navne 

Steder benævnt ”Boligorganisationen” ændres til ”RKE”. 

 

Ændringer vedr. valghandling 

Der foreslås følgende tilføjelse i vedtægternes § 11 – tilføjet med grøn tekst i bilaget:  

 

Hvis det ikke er muligt at vælge et medlem til bestyrelsen blandt boliglejere fra en boligafdeling, kan 

der vælges et medlem og suppleant blandt de øvrige tilstedeværende boliglejere. Dette valg gælder kun 

for den kommende ordinære valgperiode.  

 

Bilag 5: Vedtægter for RKE med ændringsforslag 

 

Indstilling 

 

Organisationsbestyrelsens indstilling vil foreligge på mødet. 

 

Beslutning 

 

Formanden præsenterede oplægget til vedtægtsændringerne.  

 

Repræsentantskabet godkendte enstemmigt alle vedtægtsændringer for repræsentantskabet og i forret-

ningsordenen for RKE.  

 

6. Valg af fire organisationsbestyrelsesmedlemmer  

Der er, jævnfør vedtægternes § 6, stk. 2, tidligere truffet beslutning om, at formand og næst-

formand vælges af repræsentantskabet. 

 

Det fremgår af vedtægternes § 11, at RKE’s organisationsbestyrelse består af 9 medlemmer - 

hvoraf de 7 vælges af repræsentantskabet og 2 af Rødovre Kommune - og at alle afdelinger 

skal være repræsenteret i organisationsbestyrelsen. 
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Af vedtægternes § 11, stk. 4 fremgår, at formanden afgår hvert andet år, og af organisations- 

bestyrelsens øvrige medlemmer afgår halvdelen hvert år. 

 

Organisationsbestyrelsens nuværende sammensætning: 

 

Titel   Navn    Afdeling  På valg 

Formand   Bjarne Clausen   Krogsbæk  2021 

Næstformand  Ida Petersen   Schweizervænget 2022 

Bestyrelsesmedlem  Poul Berild Jensen  Torbenhuse  2021 

Bestyrelsesmedlem  Tage Nielsen   Karlsvænge  2021 

Bestyrelsesmedlem  Besnik Jasari   Ørbyvang  2022 

Bestyrelsesmedlem  Lene Terp Hansen  Rødkløveren  2022 

Bestyrelsesmedlem  Rune Baj   Horsevænget  2021 

Bestyrelsesmedlem  Jan Hylleborg   Kommunen  2021 

Bestyrelsesmedlem  Jørgen Skriver Rasmussen Kommunen  2021 

 

Følgende er på valg: Formand Bjarne Clausen, bestyrelsesmedlem Poul Berild Jensen, besty-

relsesmedlem Tage Nielsen og bestyrelsesmedlem Rune Baj. 

 

Jan Hylleborg og Jørgen Skriver Rasmussen er udpeget af Rødovre Kommune til RKE’s orga-

nisationsbestyrelse frem til næste ordinære kommunevalg i 2021. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger en formand og tre bestyrelsesmedlemmer for to 

år. 

 

Beslutning 

 

Formanden oplyste, at han ikke ønskede at genopstille som formand eller medlem af organisationsbesty-

relsen i RKE. Tage Nielsen oplyste også, at han ikke ønskede genvalg.  

 

Formand for Horsevænget Rune Baj og medlem af afdelingsbestyrelsen i Krogsbæk Helle Lindebjerg 

Nielsen stillede begge op som formand for organisationsbestyrelsen.  

 

Kandidaterne præsenterede sig kort for repræsentantskabet.  

 

Afstemningen foregik ved håndsoprækning.  

 

Helle blev valgt med stemmerne 11-5.  
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Poul Berild Jensen og Rune Baj blev begge genvalgt som medlemmer for en toårig periode, og Hanne 

Gaerlan blev valgt for en toårig periode. 

 

Organisationsbestyrelsen ser således ud efter valget: 

 

         På valg: 

Helle Lindebjerg Nielsen  formand  Krogsbæk  2023 

Ida Petersen   næstformand Schweizervænget 2022 

Rune Baj   medlem  Horsevænget  2023 

Poul Berild Hansen  medlem  Torbenhuse  2023 

Hanne Gaerlan  medlem  Karlsvænge  2023 

Besnik Jasari  medlem  Ørbyvang  2022 

Lene Terp Hansen  medlem  Rødkløveren  2022 

Jan Hylleborg  medlem  udpeget   2021 

Jørgen Skriver Rasmussen medlem  udpeget   2021 

 

7. Valg af fire suppleanter  

Nuværende suppleanter: 

 

Navn    for    På valg 

Sussie Husted   Rune Baj   2021 

Kenneth Palm   Poul Berild Hansen  2021 

Børge Levinsohn   Tage Nielsen   2021 

Jette Linnet Nielsen  Ida Petersen   2022 

Flemming Brandt   Besnik Jasari   2022 

Marianne Kyhn   Lene Terp Hansen  2022 

Jan Tezlaff-Petersen  Bjarne Clausen   2021 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at repræsentantskabet foretager valg af fire personlige suppleanter for de, un-

der punkt 6, valgte organisationsbestyrelsesmedlemmer. 
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Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen valgte følgende suppleanter for de under punkt 5 valgte organisationsbesty-

relsesmedlemmer: 

 

Sussie Husted  for Rune Baj    

Kenneth Palm  for Poul Berild Hansen   

Børge Levinsohn  for Hanne Gaerlan    

Jan Tetzlaff-Petersen  for Helle Lindebjerg Nielsen     

 

8. Valg af fire kredsdelegerede og suppleanter til Boligselskabernes Landsforenings 9. kreds 

Følgende kredsdelegerede er på valg til Boligselskabernes Landsforenings 9. kreds: 

 

Ida Petersen  

Helle Lindebjerg Nielsen 

Rune Baj 

Lotte Thorlacius 

 

Følgende suppleanter er på valg: 

     for 

Preben Buck   Ida Petersen  

Tage Nielsen   Helle Lindebjerg Nielsen 

Sussie Husted   Rune Baj 

Jan Tetzlaff-Petersen  Lotte Thorlacius 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger fire repræsentanter til BL’s kredsmøder samt fo-

retager valg af suppleanter. 

 

Beslutning 

 

Følgende kredsdelegerede blev valgt til Boligselskabernes Landsforenings 9. kreds: 

 

Ida Petersen 

Helle Lindebjerg Nielsen 

Rune Baj 

Poul Berild Hansen 
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Følgende suppleanter blev valgt: 

 

Bjarne Hansen   for Ida Petersen 

Tage Nielsen  for Helle Lindebjerg Nielsen 

Sussie Husted  for Rune Baj 

Jan Tetzlaff-Petersen  for Poul Berild Hansen 

 

9. Valg af revisor  

Der stilles forslag om valg af Revisionsfirmaet Albjerg, Statsautoriseret Revisionspartner-

skab. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at repræsentantskabet genvælger Revisionsfirmaet Albjerg, Statsautoriseret 

Revisionspartnerskab. 

 

Beslutning 

 

Revionsfirmaet Albjerg, Statsautoriseret Revisionspartnerskab blev enstemmigt genvalgt som revisor 

for RKE. 

 

10. Eventuelt  

Den afgående formand for RKE takkede Tage Nielsen for de mange år, han har deltaget i det beboerde-

mokratiske arbejde i RKE. Tage fik pæne ord med på vejen sammen med en erkendtlighed for hans store 

arbejde.  

 

Samtidigt gav den afgående formand udtryk for, at han mener RKE er i en god gænge og inde i en 

spændende udvikling. Han ønskede herefter RKE god vind i de kommende år.  

 

Samtidigt takkede han dirigenten for god kompetent mødeledelse af repræsentantskabsmødet.  

 

Ida og Helle takkede den afgående formand for hans ca. 30 år som aktivt deltagende i beboerdemokratisk 

arbejde. Han har ydet en stor indsats, og været en del af mange beslutninger i boligselskabet. Han vil 

blive savnet i arbejdet i RKE, ligesom man ved, at han selv vil savne arbejdet ind imellem. For at dulme 

savnet, blev han sendt afsted med en flaske og tilhørende glas.  

 

Den afgående formand lukkede repræsentantskabsmødet med at takke for god ro og orden, hvorefter det 

blev meddelt, at mødet var slut kl. 17.52.  


