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Organisationsbestyrelsen i FællesBo 
Statsaut. revisor Peter Vinderslev 
Kaj Mortensen  

Herning, den 4. februar 2022 
 
 

Referat af bestyrelsesmøde i FællesBo 
 

Onsdag, den 2. februar 2022 kl. 18.00 – 20.50 
FællesBo, Kantinen, 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) og Dinna Madsen (DM). 
Fra FællesBo: Kaj Mortensen (KM) og Mariann Svendsen (MS – referent). 
Inge Würtz deltog i pkt. 4 

 
Afbud:  Lone Cole (LC) og Kirsten Sørensen (KS) 
 
Der var følgende dagsorden for mødet: 
 

Dagsordenspunkt  
 

Beslutning 

1. Valg af ordrækkestyrer. 
 

Bo Kristensen blev valgt som ordrækkestyrer.  

2. Godkendelse af referat fra 
bestyrelsesmødet 
den 13. november 2021. 
 

Referatet blev godkendt og underskrevet.  
 
Det blev drøftet, om referater fremover kan 
underskrives digitalt.  
 
Emnet behandles på næste ordinære 
bestyrelsesmøde.  
 

3. Forevisning og eventuel underskrift 
af revisionsprotokol.  
 

Intet nyt. 

4. Udsat fra bestyrelsesmødet den  
10. august 2021: 
Ansøgning om tilskud fra 
trækningsretten til dækning af 
udgifter vedr. løsning af 
oversvømmelserne i Rørparken 34B 
og 34C, 7940 Aulum, afd. 235.  
Bilag 1 

Inge Würtz deltog i dette punkt.  
 
Ansøgningen blev enstemmigt godkendt.   
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5. Skal kursusweekenden 2022 
aflyses? 

 
Skal kursusweekendudvalget arbejde 
videre med en kursusweekend i foråret 
2022 – med helt nyt indhold og et helt nyt 
sted? Eller skal kursusweekenden helt 
aflyses i 2022? 

 

Det blev besluttet, at kursusweekendudvalget 
arbejder videre med muligheden for at afholde 
kursusweekenden inden sommerferien 2022.  
 
Udvalget præsenterer et oplæg, som bestyrelsen 
kan tage stilling til.  
 

6. Henvendelse fra Norlys vedr. video 
usecase. Bilag 2 
Skal FællesBo deltage? 

 

Det blev besluttet, at FællesBo ikke deltager.  

7. Nyt fra 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 
k) Beredskabsplan 

 
Bilag 3: Liste over samtlige udvalg. 
 

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

udgave af Til enhver Lejlighed. 
c) Intet nyt.  
d) MH orienterede om afholdelse af seminar 

om emnet. Forslag til ny dato er den  
9. april.  

e) Intet nyt.  
f) JS orienterede om ændrede 

forretningsgange, som behandles på 
bestyrelsesmødet den 1. marts.  

g) FSP orienterede om de områder, FællesBo 
kunne være interesseret i at bygge på.  
Der afholdes kvotemøde med Herning 
Kommune den 3. februar.  

h) MH orienterede om følgende: 

 Kurser i BL.  

 Kredsvalg den 4. april. Der er åbnet for 
indstilling af kandidater til 
repræsentantskabet.  

BK orienterede om det ordinære 
repræsentantskabsmøde i BL.  

i) Udgiftfordelingen i Plads Til Forskel blev 
gennemgået.  

j) MH orienterede om opstartsmøde i 
udvalget. 

k) MØ orienterede om opstartsmøde i 
udvalget. Udvalget udarbejder en 
overordnet beredskabsplan. 
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8. Eventuelt. 
 

 

a) Hjertestartere FællesBo følger op på, hvem der registrerer, hvor 
hjertestarterne er – og af hvilke kort, de skal 
fremgå. 
 

b) Henlæggelser KM orienterede om de mulige regelsæt.  
 
Skal FællesBo have ét regelsæt, eller skal der 
være differentierede henlæggelser? 
 
Emnet behandles på et senere bestyrelsesmøde.  
 

c) Fratrædelser / ansættelser KM orienterede om fratrædelser og ansættelser i 
FællesBo.  
 

d) EU midler FællesBo er godkendt til tilskud fra EU midler til 
grønne tiltag. I første omgang i afd. 21 og afd. 24. 
  

e) Seminar 2022 Det er tidligere besluttet, at bestyrelse og 
ledergruppe afholder seminar den første weekend 
i juni.  
 
Det blev besluttet, at seminaret i 2022 afholdes 
den 3. – 4 juni.  
 

f) Stop for genudlejning i 
forbindelse med 
helhedsplanerne.  
 

MØ spurgte ind til, hvordan stop for 
genudlejningen påvirker ventelisten. 
 
Emnet blev drøftet og KM informerede om, at 
listen bliver længere.  
Alt kører i henhold til lovgivningen.  
Der arbejdes samtidigt med at udarbejde 
tidsbegrænsede lejekontrakter i de pågældende 
afdelinger.  
 
Såfremt tidsplaner for helhedsplaner ændres, kan 
der evt. åbnes for genudlejningen igen.  
 
MJP orienterede om selve arbejdet med 
genhusningsarbejdet, og det store puslespil der 
skal lægges, for at det hele går op.  
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LUKKET dagsorden 

 

 

Fortsat fra den åbne dagsorden: 
Pkt. 8 – Eventuelt 
 

 

g) Sag vedr. lejer 
 

 

h) Renoveringsudvalg  
 

 

9. Udsat fra bestyrelsesmøderne den 
26. oktober og den 13. november 
2021: Drøftelse af organisations-
bestyrelsens deltagelse i 
afdelingsmøder. 
 

 

10. Status på udvalgsarbejde. 
Ansættelsesudvalg. 

 
 

 

 
 
Godkendt:          /      2022 
 
                       
Finn Stengel Petersen  Mona Hedegaard   Freddy Horsleben  
  
                       
Bo Kristensen Jesper Schreiber   Jan Sloth Nielsen  
 
                       
Mette Junge Povlsen  Mette Østergaard   Dinna Madsen     
 
 


