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Organisationsbestyrelsen i FællesBo 
Statsaut. revisor Peter Vinderslev 
Kaj Mortensen  

Herning, den 17. juni 2022 
 

Referat af bestyrelsesmøde i FællesBo 
 

Tirsdag, den 14. juni 2022 2022 kl. 18.00 – 19.50 
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), Sarah Primdahl (SP), 
Lone Cole (LC) og Dinna Madsen (DM). 
Fra FællesBo: Kaj Mortensen (KM), Peter Bøgebjerg Mortensen (PBM) og 
Mariann Svendsen (MS – referent). 

 
Afbud:  Ingen 
 
Referat fra bestyrelsesmødet den 17. maj 2022, blev godkendt og underskrevet digitalt  
den 9. juni 2022. Dog havde Kirsten Sørensen ikke mulighed for at underskrive, pga. 
sygdom. 
 
Der var følgende dagsorden for mødet: 
 

Dagsordenspunkt  
 

 

1. Valg af ordrækkestyrer. 
 

Mona Hedegaard (MH) blev valgt til ordrækkestyrer. 

2. Forevisning og eventuel 
underskrift af revisionsprotokol.  
 

Intet nyt.  

3. Fordeling af bestyrelseshonorar 
– bilag 1.   
 

Fordelingen blev godkendt.  
 
 

4. Gennemgang af 
”Forretningsorden for 
organisationsbestyrelsen”.  
 

På det første 
organisationsbestyrelsesmøde efter 
repræsentantskabsmødet orienteres 
om indholdet i den gældende 
forretningsorden. 
 

Beslutning: 
Idet Peter Bøgebjerg Mortensen er ansat som 
direktør, ændres ”administrerende direktør” til 
”direktør”.  
 
§7 stk. 3 ændres, idet referater fra 
bestyrelsesmøderne nu godkendes digitalt.  
 
Bilag 2 – opdateret. 
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5. Nyt fra udvalgene – herunder 
sammensætning af udvalgene 
 

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 3: Liste over samtlige udvalg. 
 

a) Intet nyt.  
b) Intet nyt.  
c) Intet nyt. 
d) Intet nyt.  
e) Intet nyt.  
f) JS orienterede om, at der har været 

redaktionelle ændringer.  
g) FSP orienterede om seneste møde, hvor 

hovedemnet var planlægning af møde med 
Herning Kommune. 

h) MH orienterede om følgende: 

 Repræsentantskabsmødet hvor Allan 
Werge blev valgt som ny formand i BL.  

 Pjecer på hjemmesiden om bl.a. god 
almen ledelse.  

i) FSP orienterede om et formøde til det 
kommende bestyrelsesmøde.  

j) Intet nyt. 
 
Ny sammensætning af udvalgene fremgår af bilag 3.  
Tovholder vælges på det første udvalgsmøde, og 
information herom sendes til MS.  
 

6. Eventuelt.  

a) Møde med Herning 
Kommune 

FSP orienterede om drøftelse af fælles strategi for 
det sociale arbejde i kommunen, samt arbejdet med 
de ukrainske flygtninge.  
 

b) Ændring i Helhedsplaner Afd. 024 – et overordentligt stort flertal stemte for 
ændringerne i helhedsplanerne. 
 

c) Møde før afdelingsmøderne 
samt evalueringsmøde 
  

Formøde afholdes den 8. august kl. 17.00. 
Deltagerne begynder med lidt mad, før selve mødet 
går i gang.  
De bestyrelsesmedlemmer der ikke har mulighed for 
at deltage fysisk i mødet, kan deltage via teams.  
 
Evalueringsmøde afholdes den 6. oktober kl. 18.00. 
 

d) Formandsmøder  FællesBo har fået en forespørgsel vedr. 
formandsmøder, og der ligger en beslutning fra den  
21. september 2021, hvor to afdelingsbestyrelses-
formænd er tovholdere for indkaldelse til fremtidige 
formandsmøder.  
KM kontakter de to tovholdere.  
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e) Lokale til 
bestyrelsesmøder  
 

Det blev besluttet, at møderne fortsat afholdes i 
bestyrelseslokalet.  

f) Min Side FSP orienterede om, at Min Side har fået nyt design 
og er gjort mere brugervenligt. Den nye side er klar 
fra den 15. juni 2022.  
 

 
LUKKET Dagsorden 
 

 

7. Evaluering af 
repræsentantskabsmødet den 
24. maj og det ekstraordinære 
repræsentantskabsmøde  
den 2. juni 2022. 
 

 

8. Fremtidige møder med 
organisationsbestyrelsen. 
 

 

 

 


