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Godkendt 
_________ 

1926 
 

 

Organisationsbestyrelsen i FællesBo 
Statsaut. revisor Peter Vinderslev 
Kaj Mortensen  

Herning, den 25. maj 2021 
 
 

Referat af bestyrelsesmøde i FællesBo 
 

Tirsdag den 18. maj 2021 kl. 18.00 – 21.40 
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), Jan Sloth Nielsen (JSN) og Jesper Schreiber (JS) 
Fra BAGLÆNS: Gitte Hodde deltog i pkt. 11. 
Fra FællesBo: Kaj Mortensen (KM) og Mariann Svendsen (MS – referent)  
Peter Bøgebjerg Mortensen (PBM) og Camilla Bjørn (CB) deltog i pkt. 5, 7 og 
10 a. 

 
Afbud:  Ingen 
 
Der var følgende dagsorden for mødet: 
 

Dagsordenspunkt  
 

Beslutning 

1. Valg af ordrækkestyrer. 
 

Bo Kristensen (BK) blev valgt til ordrækkestyrer.  
 

2. Godkendelse af referat fra 
bestyrelsesmødet 
den 27. april 2021. 
 

Referatet blev godkendt og underskrevet. 

3. Godkendelse af det ekstraordinære 
bestyrelsesmøde den 6. maj 2021.  
 

Referatet blev godkendt og underskrevet.  

4. Forevisning og eventuel underskrift 
af revisionsprotokol.  
 

Intet nyt. 

5. Kommissorium for 
renoveringsudvalg.  
Hvem bestemmer hvad?  
 
 
 

Peter Bøgebjerg Mortensen (PBM) og Camilla 
Bjørn (CB) gennemgik materialet i bilag 1. 
 
Materialet blev godkendt med nedenstående 
ændringer / tilføjelser. Bilag 1 opdateret.  
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Det blev besluttet, at PBM og CB efterfølgende 

kan ændre samt tilrette f.eks. ”valgperiode” og 

”Hvordan vælges medlemmerne”, uden yderligere 

godkendelse af organisationsbestyrelsen.  

 

Afdelingerne / afdelingsbestyrelserne kan ikke 

tilføje emner i kommissoriet, men der kan trækkes 

emner ud, hvis det er hensigtsmæssigt.  

 
”Valg til renoveringsudvalg” behandles på de 
ordinære afdelingsmøder – i de relevante 
afdelinger. Det foregår med et særskilt punkt, 
efter valg til afdelingsbestyrelser.  
På afdelingsmødet informeres om 
renoveringsudvalgets opgaver og kompetencer. 
 
Der bør sidde en i renoveringsudvalget, som også 
er med i afdelingsbestyrelsen og det er ikke givet, 
at det er formanden.  
 
Mht. antal i udvalget blev det besluttet, at der max 
kan sidde 7 personer + 2 suppleanter. 
Suppleanterne involveres aktivt i arbejdet.   
 
Den første valgperiode sættes til 2 år – for alle.  
Herefter vil halvdelen være på valg hvert andet 
år.  
 
Der vil ikke blive indkaldt til et ekstraordinært 
afdelingsmøde, hvis der træder nogen ud af 
renoveringsudvalget.  
 
Bestyrelsen besluttede, at det ikke kun er 
tovholderen, der informeres om emner til 
renoveringsudvalget – mail skal sendes cc til de 
øvrige i udvalget.  
Er det ikke alle i udvalget der har en mailadresse, 
er det tovholderens opgave at videreformidle 
informationen.  
 
Det præciseres, at renoveringsudvalget skal 
sende én samlet tilbagemelding på henvendelser.   
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Er der et haveudvalg i en afdeling med 
helhedsplan, vil helhedsplanen formentlig 
prioriteres over dem.   
 

6. Godkendelse af beretning der 
anvendes til afdelingsmøder, hvor 
der ikke er valgt en 
afdelingsbestyrelse. Oplæg bilag 2 
 

Beretningen blev godkendt.  
 
Det blev besluttet, at FællesBo udarbejder en 
beskrivelse af emnet ”E-drift” (MDOC FM), som 
bestyrelsen får tilsendt.  
 

7. Anmodning om godkendelse af 
kontorombygning. Bilag 3 
 

Det blev besluttet, at FællesBo regner videre på 
løsningsmuligheder for kontorombygning.  
 
Emnet behandles igen på bestyrelsesmødet den  
12. juni 2021.  
  

8. Plads Til Forskel.  
 

FSP orienterede om statusmøde i Plads Til 
Forskel.  
 

9. 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 
h) Interessevaretagelse 

Ad hoc udvalg: 
i) Inspirationsudvalg 
j) Ejendomsservicetekniker-

uddannelsen  
k) TV og Internet 

Bilag 4: 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. KS orienterede om kursusweekenden i 

februar 2022, som næsten er på plads.  
f. MH orienterede om møde i kursusudvalget.  

Tilmelding til Konference for 
organisationsbestyrelser er åben nu.  

g. Intet nyt. 
h. Opfølgning – se pkt. 10 a. 
i. Intet nyt. 
j. Intet nyt. 
k. Intet nyt. 

10. Eventuelt. 
 

Pkt. 10 a behandlet på den lukkede dagsorden.  

 
LUKKET dagsorden 
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a) Opfølgning fra sidste 
bestyrelsesmøde.  
Bud på byggeriet ved  
Gødstrup. 

 

 

11. Forberedelse til Mission, Vision og 
Mål 2023 – 2027.  
 
Gitte Hodde deltog i dette punkt.   
 

 

12. Forberedelse til 
repræsentantskabsmødet  
den 8. juni 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  
  
 


