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Organisationsbestyrelsen i FællesBo 
Statsaut. revisor Peter Vinderslev 
Kaj Mortensen  

Herning, den 3. maj 2021 
 
 

Referat af bestyrelsesmøde i FællesBo 
 

Tirsdag den 27. april 2021 kl. 16.45 – 20.30 
FællesBo, Nygade 20, Herning 

  
Til stede: Finn Stengel Petersen (FSP), Heidi Guldhammer Larsen (HGL),  

Freddy Horsleben (FH), Egon Sivebæk (ES), Mette Østergaard (MØ),  
Mona Hedegaard (MH), Bo Kristensen (BK), Kirsten Sørensen (KS)  
Mette Junge Povlsen (MJP) og Jan Sloth Nielsen (JSN).  
Jesper Schreiber (JS – deltog ikke i pkt. 1, 2, 3, 4 og 9) 
Fra Partner Revision: Statsaut. Revisor Peter Vinderslev (deltog i pkt. 3 og 4). 
Fra FællesBo: Kaj Mortensen (KM), Søren S. Mortensen (SSM deltog i pkt. 3,  
4 og 9) og Mariann Svendsen (MS – referent)  

 
Afbud:  Ingen 
 
Bestyrelsesmødet blev afholdt i henhold til de gældende Corona-regler, og mødedeltagerne 
var placeret i to lokaler.  
 
Der var følgende dagsorden for mødet: 
 

Dagsordenspunkt  
 

Beslutning 

1. Valg af ordrækkestyrer. 
 

Heidi Guldhammer Larsen (HGL) blev valgt til 
ordrækkestyrer.  
 

2. Godkendelse af referat fra det 
ekstraordinære bestyrelsesmøde 
den 8. december 2020. 
 

Referatet blev godkendt og underskrevet.  

3. Godkendelse af regnskab. 
 

Søren S. Mortensen (SSM) gennemgik 
regnskaberne for FællesBo og 
Håndværkerafdelingen samt knyttede 
kommentarer til afdelinger.  
 
Regnskaberne blev godkendt.  
De vil blive rundsendt til digital underskrift.  
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4. Revisionsprotokol.  
 

Peter Vinderslev gennemgik 
revisionsprotokollerne. 
 
Revisionsprotokollerne blev forelagt og taget til 
efterretning. 
 
De vil blive rundsendt til digital underskrift.  
 

5. Godkendelse af udsættelse af 
repræsentantskabsmødet fra den  
25. maj 2021 til 1. november 2021.  
 

Det blev besluttet, at udsætte 
repræsentantskabsmødet til den 1. november 
2021. 
 
Efterskrift:  
Et eventuelt ekstraordinært repræsentantskabs-
møde vil blive afholdt den 11. november 2021.  
 

6. Godkendelse af udkast til 
organisationsbestyrelsens 
årsberetning til fremlæggelse på det 
kommende repræsentantskabsmøde 
i 2021. Bilag 1 
 

 Det bør nævnes, at forskellige møder og 
tiltag for beboerdemokratiet er blevet 
udsat pga. corona. Ligeledes skal de nye 
afdelingsbestyrelser informeres om, at 
f.eks. ”Ny i bestyrelsen” afholdes snarest. 

 Teksten omkring helhedsplaner for 
Fredbovej og Anemonevej skal være 
knap så detaljeret.  

 
FSP og HGL redigerer årsberetningen.  
 
På næste bestyrelsesmøde godkendes den 
udgave af årsberetningen, der skal anvendes til 
afdelingsmøderne i afdelinger uden 
afdelingsbestyrelse – og sendes til de 
afdelinger, der har en afdelingsbestyrelse.  
 

7. Godkendelse af indstilling vedr. 
godkendelse af skema A for 
følgende afdelinger: 

 Afd. 104 – Bilag 2a 

 Afd. 106 – Bilag 2b 
 

Indstillingen blev godkendt. 

8. Godkendelse af indstilling vedr. afd. 
019, H. C. Ørsteds Vej. 
Omregistrering af lejemål. Bilag 3 
 

Indstillingen blev godkendt.  
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9. Godkendelse af indstilling vedr. salg 
ejendom Lindegårdsvej 1, Herning 
(afd. 102 Lindegårdsvej, som 
udelukkende lejes af Børnehuset 
Lindely). Bilag 4 
 

Indstillingen blev godkendt.  

10. Godkendelse af skema til nyvalgte 
afdelingsbestyrelsesmedlemmer. 
Bilag 5 
 

Skemaet blev godkendt. 

11. Tilmelding til BL kurser via 
FællesBo. 
Indstilling, bilag 6 
 

Det blev besluttet, at tilmelding til BL kurser 
fortsat skal ske via FællesBo.  

12. Forretningsorden for 
organisationsbestyrelsen. 
Ordlyd blev ændret den 19. november 
2020 fra ”Administrerende direktør” til 
”Direktør”. 
 
Ordlyden foreslås ændret tilbage til 
”Administrerende direktør”, idet KM er 
ansat som administrerende direktør. 
 

Det blev besluttet, at ændre det tilbage til 
”Administrerende direktør”. 

13. Plads til Forskel.  
 

Herunder opfølgning vedr. bestyrelsen i 
Plads til Forskel. 
Besluttet den 19. november 2021: 
Som udgangspunkt er det formændene i 
de involverede boligorganisationer der er 
med i bestyrelsen for Plads til Forskel.  
 
FH brænder for dette arbejde, og det blev 
besluttet, at han fortsat kan være medlem 
af bestyrelsen i Plads til Forskel, selvom 
han ikke er formand for FællesBo mere.  
Dog skal det godkendes af 
Landsbyggefonden. 
 

 
 
 
 

Det er formændene i de involverede 
boligorganisationer, der er med i bestyrelsen for 
Plads til Forskel.  
 
Landsbyggefonden og Herning Kommune har 
anbefalet, at dette fastholdes. 
 
Derfor er det ikke muligt, at FH er med i 
bestyrelsen.  
FSP er ny næstformand i Plads Til Forskel.  
 
FSP orienterede om seneste møde: 

 Tiltag i forbindelse med corona.  

 De boligsociale helhedsplaner. 

 Fokus på flere områder i kommunen.   
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14. Nyt fra udvalgene – herunder 
sammensætning af 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 
h) Interessevaretagelse 

 
Ad hoc udvalg: 

i) Inspirationsudvalg 
j) Ejendomsservicetekniker-

uddannelsen  
k) TV og Internet 

 
Bilag 7 Liste over samtlige udvalg.  
 
 
 
 
 
 
På bestyrelsesmødet den 19. november 
2020 blev det drøftet, om udvalgene a og h 
evt. kunne lægges sammen til ét udvalg.  
 
 
 

Pga. corona har der kun været afholdt møder i 
få udvalg:  
 

f)    MH orienterede om indholdet af et 
onlinemøde fra den 7. april.  
Forvaltningskonference afholdes den  
24.-25. august 2021 
Konference for organisationsbestyrelse 
afholdes den 4.-5. september 2021  
 

i) FSP orienterede om, at FællesBo bød ind 
på byggeriet ved Gødstrup, men vi kom 
ikke i betragtning. Vi har ikke fået en 
forklaring på hvorfor.  
FH spurgte, hvorfor FællesBos bud ikke 
levede op til konditionerne for udbuddet.  
KM undersøger dette.  

 
k)   På afdelingsmøderne skal der være 

fokus på, hvilke økonomiske 
konsekvenser det evt. kan have, på 
anlæg ejet af FællesBo, hvis et flertal har 
valgt en anden udbyder end YouSee. 
Peter Bøgebjerg Mortensen indkalder 
udvalget til et møde snarest. 

 
 
Besluttet den 27. april 2021: 
Pt. lægges de to udvalg ikke sammen.  
 
 
Det blev besluttet, at ”sammensætning af 
udvalg” først behandles efter 
repræsentantskabsmødet den 1. november.  
Derfor fortsætter alle udvalg med den 
nuværende bemanding.  
 
JSN blev nyvalgt den 11. november 2020 og er 
derfor endnu ikke i et udvalg.  
 
JSN blev valgt ind i ”Styregruppen for Mission, 
Vision og Mål 2018-2022.  
FSP blev ligeledes valgt ind i dette udvalg.  
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Er der behov for hjælp i et udvalg, tilbød JSN, at 
han kan kontaktes for deltagelse.  
 

15) Eventuelt. 
 

 

a. Information fra KM KM informerede om følgende:  

 Udlejning er standset i afd. 16, 21, 24, 106 
og 107 pga. helhedsplanerne.  

 Byrådet har godkendt salg af institution og 
butik i afd. 107. 

 Nyansatte: Tommy Hansen og Carina 
Sohnemann. Anders Eg Jørgensen er ansat 
på deltid.  

 Heidi Kjær Mikkelsen er gået på barsel.  

 Allan Møller er fratrådt.  

 Jan Kjeldsen er fratrådt.  

 Der køres en sag mod STB BYG pga. 
mangler i forbindelse med STBs arbejde på 
Elmegården / Ørstedgården.   

 Herning Kommune har takket for FællesBos 
hjælp – specielt Plads Til Forskel – i 
forbindelse med arbejdet omkring 
coronatiltag.  

 Kommissorium for renoveringsudvalg.  
Hvem kan beslutte hvad?  
Bilag vedlægges indkaldelse til 
bestyrelsesmødet den 18. maj, hvor emnet 
behandles.  

 

b. BL kursusdeltagelse JSN ønsker at deltage i BL kurser og opfordrer 
andre af bestyrelsens medlemmer til at deltage i 
de samme kurser.  
 

c. Forretningsgang nr. 901 
”Henvendelser til 
organisationsbestyrelsen” 

FSP orienterede om en beboerklage, der nu er 
afsluttet.  
Forretningsgang nr. 901 skal evt. ændres i 
forhold til, hvem der er ansvarlig for hvad.  
 

d. Samtaler mellem 
organisationsbestyrelses-
medlemmer og formandskab 

Pga. corona er 3 samtaler i 
organisationsbestyrelsen udsat.  
 
Det blev besluttet, at der afholdes nye samtaler 
igen efter repræsentantskabsmødet.  
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Dog er alle medlemmer altid velkomne til at 
kontakte formand og næstformand for en 
samtale.  
 

e. Aflyste bestyrelsesmøder Pga. corona er flere møder aflyst.  
 
MØ præciserede, at der burde have været 
udsendt f.eks. et nyhedsbrev.  
Det blev taget til efterretning.  
 

 
LUKKET dagsorden 
 

 

16) Repræsentantskabsmødet i 2021. 
 
 

 

 
 
 
Godkendt:          /      2021 
 
                       
Finn Stengel Petersen   Heidi Guldhammer Larsen   Mette Østergaard 
 
                       
Kirsten Sørensen       Mona Hedegaard   Freddy Horsleben   
 
                       
Egon Sivebæk   Jesper Schreiber   Jan Sloth Nielsen 
 
                      
Bo Kristensen   Mette Junge Povlsen  
 


