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Organisationsbestyrelsen i FællesBo 
Statsaut. revisor Peter Vinderslev 
Kaj Mortensen  

Herning, den 17. august 2020 
 
 
 

Referat af bestyrelsesmøde i FællesBo 
 

Tirsdag den 11. august 2020 kl. 18.00 – 20.15 
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) og 
Mette Junge Povlsen (MJP). 
Martin Thusing Andersen (MTA) deltog via en Skype-forbindelse. 
Fra FællesBo: Kaj Mortensen (KM) og Mariann Svendsen (MS – referent)  

 
Afbud:  Ingen  
 
Der var følgende dagsorden for mødet: 
 

Dagsordenspunkt  
 

Beslutning 

1. Valg af ordrækkestyrer. 
 

Kirsten Sørensen (KS) 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. Notat – vedr. godkendt 
engangstilskud på 150 kr. pr. 
deltager til de ordinære 
afdelingsmøder i 2020 – pga. 
Corona-situationen. Bilag 1 
 
Notatet er – via Penneo – underskrevet 
af alle organisationsbestyrelses-
medlemmer.  
 

Taget til efterretning. 
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5. Indstilling vedr. tiltrædelse af 
Landsbyggefondens fremsendte 
redegørelse for afd. 110 Gyvelvej. 
Bilag 2. 
 

Bestyrelsen tiltrådte Landsbyggefondens 
redegørelse.  

6. Fibernet til alle afdelinger.  
 

Både YouSee og Waoo har opsagt aftalerne.  
YouSee vil dog gerne tegne nye aftaler.  
 
Der er modtaget tilbud fra Norlys.  
De tilbyder – omkostningsfrit – at lægge fibernet 
ind i de 53 afdelinger, der ikke har fibernet  
 
Bestyrelsen besluttede enstemmigt, at 
acceptere tilbuddet med det forbehold, at 
såfremt en lejer ikke ønsker at gøre brug af 
tilbuddet, vil det først blive etableret når 
vedkommende flytter. 
Ligeledes kan en afdeling senere acceptere at få 
det lagt ind, hvis de i første omgang ikke ønsker 
at acceptere tilbuddet.  
 
FællesBo vil udarbejde en skrivelse, der læses 
op på samtlige afdelingsmøder, så alle lejere 
bliver orienteret. 
 
Efterskrift: 
Bilag 3: Uddybende information om tilbud fra 
Norlys, samt skrivelse der læses op på samtlige 
afdelingsmøder.  
 

7. Drøftelse af institutionerne på 
Porshøj. 
 

Drøftet under den lukkede dagsorden.  
 

8. Plads til Forskel.  
 

Der afholdes bestyrelsesmøde på fredag, hvor 
prækvalifikation af den boligsociale helhedsplan 
fra 2022-2026 bliver behandlet. 
 
Ligeledes vil en boligsocial underaftale vedr. 
lommepengejob / fritidsjob blive drøftet.  
Bestyrelsen bakkede op om, at denne 
underaftale etableres. 
 

9. Nyt punkt i forhold til indkaldelsen: 
Fuldmagter ved Helhedsplaner 

Organisationsbestyrelsen var fuldtallig, og det 
blev besluttet, at behandle emnet, som et nyt 
pkt. 9 på dagsordenen.  



Referat nr. 109 
 

Godkendt 
_________ 

1802 
 

 

Det er tilladt at lægge begrænsninger ind i 
forbindelse med anvendelse af fuldmagter på 
afstemningsmødet. 
  
Følgende blev besluttet: 
Begrænsning på hvor mange fuldmagter en 
deltager kan bære = 3. 
 
Efterskrift: 
Ifølge BL Informerer nr. 52 er det netop meldt 
ud, at ministeriet nu vurderer, at det er muligt for 
boligorganisationerne at fastsætte en 
begrænsning på brugen af fuldmagter til én 
fuldmagt pr. husstand – altså således, at en 
beboer eller husstand alene må medbringe én 
fuldmagt fra en anden husstand. 
 
Til de ekstraordinære afdelingsmøder, hvor 
beboerne skal stemme om helhedsplanerne, for 
afd. 021 Gormsvej og 024 Valdemarsvej og 
Thyrasvej har vi tilladt tre fuldmagter pr. 
husstand. Dette holder vi fast i.  
 
For de øvrige afdelinger, som skal stemme om 
helhedsplanerne i løbet af efteråret, har KM i 
samråd med FH besluttet, at vi sætter antallet af 
fuldmagter pr. husstand til én. 
 

10. 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 
i) Interessevaretagelse 
j) Ejendomsservicetekniker-

uddannelsen  

a) MØ orienterede om opfølgningsmøde 
omkring helhedsplanerne.  

b) Intet nyt. 
c) HGL orienterede om plan for intro for nye 

afdelingsbestyrelsesmedlemmer der 
afholdes den 5. november.  

d) Intet nyt.  
e) KS orienterede om, at planen for 

kursusweekenden næsten er helt klar.  
f) MH orienterede om følgende: 

Repræsentantskabsmødet er udskudt, 
men beretning 2019/2020 er fremsendt til 
repræsentantskabet.  
Almene Boligdage er udsat til 2021. 
Plan for kursustilbud. 

g) Intet nyt.    
h) Intet nyt.  
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Bilag 4: Liste over samtlige udvalg. 
 

i) FSP orienterede bl.a. om status på 
Helhedsplaner og screeningsrapport.   
FSP er blevet tovholder for udvalget.  
Det er besluttet, at udvalget, efter 
repræsentantskabsmødet, flyttes fra Ad 
hoc udvalg til fast udvalg.  

j) Intet nyt.   
 

11. Eventuelt. 
 

 

a) Udbud af malerarbejde, gældende 
for 4 år. 

KM orienterede om, at de interne regler fraviges, 
såfremt en udbyder kan varetage begge 
grupper.  
 

b) Mundbind til afdelingsmøderne Fra og med mandag den 17. august er der 
skaffet mundbind, så de kan anvendes til 
afdelingsmøderne.  
 
 

c) Afdelingsmøder HGL mangler en dirigent til afd. 313 og 314. 
Alle giver melding til HGL, hvis de har mulighed 
for at påtage sig opgaven.  
 

 
LUKKET Dagsorden 
 

 

7. Drøftelse af institutionerne på 
Porshøj – fortsat fra den åbne 
dagsorden. 

 

 

11.Eventuelt – fortsat fra den åbne 
dagsorden. 

 

 

d) Planlægning af opgaver   
 

 

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


