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Herning, den 26. september 2022 

 
 

Referat af bestyrelsesmøde i FællesBo 
 

Tirsdag, den 20. september 2022 kl. 18.00 – 20.30 
FællesBo, Bestyrelseslokalet, Nygade 20, Herning 

 
Til stede: Finn Stengel Petersen (FSP), Mona Hedegaard (MH), Freddy Horsleben (FH), 

Mette Østergaard (MØ), Mette Junge Povlsen (MJP), Bo Kristensen (BK), 
Jesper Schreiber (JS), Jan Sloth Nielsen (JSN), Lone Cole (LC) og  
Dinna Madsen (DM). 
Fra FællesBo: Kaj Mortensen (KM), Peter Bøgebjerg Mortensen (PBM) og 
Mariann Svendsen (MS – referent). Søren Mortensen (SSM) deltog i pkt. 3 – 
6.  
Heidi Riis Jensen deltog som observatør. 

 
Afbud:  Sarah Primdahl (SP) 
 
Referat fra bestyrelsesmødet den 14. juni 2022, blev godkendt og underskrevet digitalt  
den 5. juli 2022.  
 
Der var følgende dagsorden for mødet: 
 

Dagsordenspunkt  
 

 

1. Valg af ordrækkestyrer. 
 

Mette Junge Povlsen (MJP) blev valgt til 
ordrækkestyrer.  
 

2. Forevisning og eventuel 
underskrift af revisionsprotokol.  
 

Intet nyt. 

3. Indstilling om forhøjelse af 
tilskud fra trækningsretten til 
råderetsprojekter (køkken og 
bad). Bilag 1 
 

Indstillingen blev enstemmigt godkendt. 
 
Ændringen offentliggøres i Til enhver Lejlighed.  

4. Godkendelse af budget for 
FællesBo og 
Håndværkerafdelingen.  
 
 
Bilag 2a – FællesBo – budget 2023 
Bilag 2b – Diagram – 
Dispositionsfond og Trækningsret 

KM gjorde opmærksom på, at budgettet for 
FællesBo måske burde godkendes i april. 
Det blev besluttet, at punktet behandles på et 
senere bestyrelsesmøde.  
Søren S. Mortensen (SSM) fremlagde budgetterne, 
som blev enstemmigt godkendt. 
 



Bilag 2c – Håndværkerafdeling, 
budget 2023 
 

5. Godkendelse af afdelingernes 
budgetter i henhold til 
Vedtægternes §12, stk. 2.  
Bilag 3a – Samlet budgetoversigt 
for alle afdelinger – 2023 
Bilag 3b – Bemærkninger til 
afdelingsbudgetter 2023   
 

SSM fremlagde afdelingernes budgetter, som blev 
enstemmigt godkendt med forbehold for, at de 
resterende afdelingsmøder godkender afdelingens 
budget. 
 
 

6. Prisblad for 2023. Bilag 4.   
 

SSM gennemgik prisbladet, som blev enstemmigt 
godkendt. 
 

7. Udvalgskalender.  
Skal administrationen fortsætte 
med at opdatere 
udvalgskalenderen og lægge den 
på Min Side? 
 

MJP orienterede om den nuværende procedure, 
hvor udvalgskalenderen for samtlige udvalg løbende 
opdateres og lægges på Min Side.  
 
Det blev besluttet, at udvalgskalenderen udgår.  
Referater fra udvalgsmøder skal fortsat lægges på 
Min Side.  
 

8. Nyt fra udvalgene – herunder 
beslutning om dato for 
kursusweekend 2023. 
 

a) Fremtidssikring / 
Bæredygtighed 

b) Medieudvalg  
c) Uddannelsesudvalg 
d) Styregruppen for Mission, 

Vision og Mål 2018-2022 og 
2023 – 2027 

e) Kursusweekend 
f) Forretningsgange 
g) Interessevaretagelse 
h) Nyt fra Repræsentantskabet i 

6. kreds 
i) Nyt fra Plads Til Forskel 

 
Ad hoc udvalg: 

j) Inspirationsudvalg 
 
Bilag 5: Liste over samtlige udvalg. 
 

a) Intet nyt. 
b) BK orienterede om indholdet af næste 

udgave af Til enhver Lejlighed. 
c) Intet nyt. 
d) Intet nyt. 
e) MØ orienterede om evalueringen af seneste 

kursusweekend. 
67% ønskede placering i juni 2023.  
33% ønskede placering i februar 2023. 
  
60% ønskede mødestart til middag. 
40% ønskede mødestart om morgenen.   
 
Det blev besluttet, at kursusweekenden 2023 
afholdes i juni. Dette meldes ud i Til enhver 
Lejlighed. 
Programmet skal som udgangspunkt ikke 
forkortes. Tidspunkt for opstart afhænger af 
programmets indhold – som skal være fagligt 
orienteret.  
 
Seminar for organisationsbestyrelse og 
ledergruppe, der normalt afholdes i juni 
måned, skal afholdes på et andet tidspunkt. 
Tidspunkt besluttes på et senere møde.  
 



f) Intet nyt.  
g) Intet nyt.  
h) MH informerede om seneste møde i 

repræsentantskabet i 6. kreds, herunder:  

 MH´s og SP´s deltagelse i konference for 
organisationsbestyrelser.  

 Bestyrelsesuddannelse i samarbejde med 
CBS. 

 Almene Boligdage afholdes i 2023.  
i) FSP orienterede om seneste 

bestyrelsesmøde i Plads Til Forskel.  
j) Intet nyt. 

 

9. Eventuelt. 
 

 

a) KM informerer  Bestyrelsen informeres normalt om 
personalets fratrædelser og ansættelser, 
på et bestyrelsesmøde. 

 
For at de hurtigere kan få kendskab til dette, 
vil der fremover blive sendt en mail til 
bestyrelsen, når FællesBo kender til 
fratrædelser og ansættelser.  
 
KM omdelte samlet oversigt over seneste 
fratrædelser og ansættelser i FællesBo.  

 

 Væsentligt flere samtaler med dårlige 
betalere.  

 Styringsdialog med Herning Kommune.  
Hvis der udskrives valg i oktober, forventes 
det, at styringsdialogen udsættes til næste år.  

 

b) Særskilt møde vedr. 
regnskab og budgetter. 
 
 
 
 

MØ ønskede et særskilt møde, hvor regnskab og 
budgetter gennemgås – i stedet for, at emnet 
behandles på et ordinært bestyrelsesmøde.  
 
Næste år afholdes et særskilt møde, hvor regnskab 
og budgetter gennemgås.  

c) Særskilt møde om generel 
opbygning af økonomien 

MH ønskede et særskilt møde, hvor det bliver 
gennemgået, hvordan økonomien generelt er 
opbygget.  
FSP arbejder videre med opgaven. 
 

d) Afd. 019 Beredskabsplan FSP har talt med formanden for afd. bestyrelsen, 
som ønskede en beredskabsplan i forhold til brand.  
 



Beredskabsplan for organisationsbestyrelsen er 
udarbejdet.  
 
FSP og afdelingsbestyrelsesformanden drøftede, 
om alle afdelingsbestyrelser skulle informeres om 
beredskabsplanen.  
 
Det kan der være både fordele og ulemper ved.  
 
Det er f.eks. ikke alle afdelinger, der har en 
afdelingsbestyrelse.  
 
Bestyrelsens holdning var, at beredskabsplanen ikke 
sendes ud, idet det er bestyrelsens interne 
arbejdsredskab – bl.a. med hensyn til, hvilke 
arbejder, de kan videresende til 
samarbejdspartnere.  
 

 
LUKKET dagsorden 

 

 

Fortsat fra den åbne dagsorden. 
 

9. Eventuelt 
 

e)  Kvote for almene boliger 
 

 

10. Udgifter vedr. lejer. Bilag 6 
 
 

 

 


