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Organisationsbestyrelsen i FællesBo 
Statsaut. revisor Peter Vinderslev 
Kaj Mortensen  

Herning, den 18. september 2020 
 
 
 

Referat af bestyrelsesmøde i FællesBo 
 

Onsdag den 16. september 2020 kl. 18.00 – 21.30 
FællesBo, Nygade 20, Herning 

  
Til stede: Freddy Horsleben (FH), Heidi Guldhammer Larsen (HGL), Egon Sivebæk (ES), 

Mette Østergaard (MØ), Kirsten Sørensen (KS), Jesper Schreiber (JS),  
Finn Stengel Petersen (FSP), Mona Hedegaard (MH), Bo Kristensen (BK), 
Martin Thusing Andersen (MTA) og Mette Junge Povlsen (MJP). 
Fra FællesBo: Kaj Mortensen (KM) og Mariann Svendsen (MS – referent). 
Søren S. Mortensen (SSM) deltog i pkt. 4.  

 
Afbud:  Ingen  
 
Der var følgende dagsorden for mødet: 
 

Dagsordenspunkt  
 

Beslutning 

1. Valg af ordrækkestyrer. 
 

Jesper Schreiber (JS) blev valgt som 
ordrækkestyrer.  
 

2. Godkendelse af referat fra det 
ekstraordinære bestyrelsesmøde 
den 9. juni 2020. 
 

Referatet blev godkendt og underskrevet.  

3. Forevisning og eventuel underskrift 
af revisionsprotokol.  
 

Intet nyt.  

4. Godkendelse af afdelingernes 
budgetter, i henhold til 
Vedtægternes §12, stk. 2. 
 
Bilag 1a – Oversigt over 
huslejestigninger iflg. budget 
 
Bilag 1b – Bemærkninger til afd. 
budgetter 2021 
 

Søren S. Mortensen (SSM) fremlagde 
budgetterne, som blev enstemmigt godkendt  
– under forudsætning af, at budgetterne også 
godkendes på de manglende afdelingsmøder. 
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5. Oplæg til datoer for 
bestyrelsesmøder og 
repræsentantskabsmøde i 2021 – 
Bilag 2, samt forslag til dato for 
repræsentantskabsmøde i 2022 og 
2023.  
 

Forslag til dato for repræsentantskabs-
møde i 2022 og 2023: 

 Tirsdag, den 24. maj 2022 

 Tirsdag, den 23. maj 2023 
 

Oplægget blev godkendt.  
 
 
 
 
 
 
Datoforslagene blev godkendt.  

6. Plads til Forskel.  
 

FH orienterede om, at bestyrelsen for Plads til 
Forskel har godkendt at søge om 
prækvalifikation af en samlet social helhedsplan, 
for boligorganisationerne i Herning. 
Prækvalifikationen er gældende indtil 2026. 

Bestyrelsen indstiller, at afdeling 100 kommer 
med i prækvalifikationsansøgningen og såfremt 
Landsbyggefonden ikke vil tildele ekstra 
finansiering til afdelingen, men blot godkende at 
vi tager den med, så skal udgiften deles mellem 
kommune og boligorganisation 50/50, og mellem 
boligorganisationerne efter antal lejemål. 

Bestyrelsen godkendte, at FællesBo vil tilbyde 
lommepengejob i forbindelse med de 
kommende helhedsplaner, og der arbejdes 
videre på, at kunne ansætte lærlinge i 
forbindelse med helhedsplan-projekterne. 
 

7. Nyt fra udvalgene. 
a) Fremtidssikring / Bæredygtighed 
b) Medieudvalg  
c) Uddannelsesudvalg 
d) Styregruppen for Mission, Vision 

og Mål 2018-2022 
e) Kursusweekend 
f) Nyt fra Repræsentantskabet i 6. 

kreds 
g) Forretningsgange 

 
Ad hoc udvalg: 

h) Inspirationsudvalg 

a) MØ orienterede om, at diverse møder om 
helhedsplanerne nu er i gang.  

b) BK orienterede om indholdet af næste 
udgave af Til enhver Lejlighed.  

c) HGL orienterede om, at de er i gang med 
at arrangere Introaften for nyvalgte 
afdelingsbestyrelsesmedlemmer (og –
suppleanter) 

d) Intet nyt.  
e) Intet nyt. 
f) MH orienterede om, at BL´s 

kredsvalgsmøde afholdes den 22. 
oktober. Mona Hedegaard er opstillet til 
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i) Interessevaretagelse 
j) Ejendomsservicetekniker-

uddannelsen  
 
Bilag 3: Liste over samtlige udvalg. 
 

BLs repræsentantskab. Bo Kristensen 
ønsker også at stille op. 

g) Intet nyt. 
h) Intet nyt. 
i) FSP orienterede om det yderst positive 

møde med politikerne den 12. august.  
Boligministeren har været på besøg i 
FællesBos afdeling i Teglparken.  

j) Intet nyt. 
 

8. Eventuelt. 
 

 

a) Afd. 021 og 024 Helhedsplanerne er godkendt af byrådet.  
 

b) Overenskomst Ejendomsfunktionærerne og HK´erne er på 
plads nu.  
Overenskomst for inspektørerne mangler. 
 

c) TV-aftale FH orienterede om status på opsigelse af TV 
aftaler. Der arbejdes på at etablere stormøder 
for afdelingerne, sidst på året / begyndelsen af 
2021, for beslutning om medie-aftaler. 
 

d) Kursus  MØ orienterede om kurset Mødeteknik, som hun 
har deltaget i.  
 

LUKKET dagsorden 
 

 

9. Forberedelse til 
repræsentantskabsmødet. 
 

 

8. Eventuelt.  
(fortsat fra den åbne dagsorden).  
 

 

e) Håndværkerbil     
 

f) Omstrukturering   
 

g) Frasalg  
 

h) Afdelingsbestyrelse   
 

 
 
 



Referat nr. 110 
 

Godkendt 
_________ 

1815 
 

 

Godkendt:          /      2020 
 
                       
Freddy Horsleben     Heidi Guldhammer Larsen   Mette Østergaard 
 
                       
Kirsten Sørensen       Mona Hedegaard   Finn Stengel Petersen 
 
                       
Egon Sivebæk   Jesper Schreiber   Martin Thusing Andersen 
 
                      
Bo Kristensen   Mette Junge Povlsen  
  
 


