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Godkendt 
_________ 

1953 
 

 

Organisationsbestyrelsen i FællesBo 
Statsaut. revisor Peter Vinderslev 
Kaj Mortensen  

Herning, den 18. august 2021 
 
 

Referat af bestyrelsesmøde i FællesBo 
 

Tirsdag, den 10. august 2021 kl. 18.00 – 21.30 
FællesBo, Nygade 20, Herning 

 
Til stede: Finn Stengel Petersen (FSP), Mona Hedegaard (MH), Freddy Horsleben (FH), 

Mette Østergaard (MØ), Kirsten Sørensen (KS), Mette Junge Povlsen (MJP), 
Bo Kristensen (BK), Jan Sloth Nielsen (JSN), Jesper Schreiber (JS),  
Dinna Madsen (DM) og Lone Cole (LC). 
Fra FællesBo: Kaj Mortensen (KM – deltog ikke pkt. 9) og  
Mariann Svendsen (MS – referent).  

 
Afbud:  Ingen. 
 
 
Der var følgende dagsorden for mødet: 
 

Dagsordenspunkt  
 

Beslutning 

1. Valg af ordrækkestyrer. 
 

Mette Junge Povlsen blev valgt til ordrækkestyrer. 

2. Godkendelse af referat fra 
bestyrelsesmødet 
den 12. juni 2021. 
 

Referatet blev godkendt og underskrevet. 

3. Forevisning og eventuel underskrift 
af revisionsprotokol.  
 

Intet nyt.  

4. Ansøgning om tilskud fra 
trækningsretten til dækning af 
udgifter vedr. løsning af 
oversvømmelserne i Rørparken 34B 
og 34C, 7940 Aulum, afd. 235.  
Bilag 1 
 

KM præciserede følgende vedr. teksten i bilag 1:  

 Kommunen er ansøgt om, at vi må lede 
overskydende vand ind i anlægget, hvilket 
kommunen har afvist.  
Med ”anlægget” menes den nærliggende 
park. 

 
Bestyrelsen besluttede, at KM undersøger, hvad 
projektbeskrivelsen præcis er – og hvad 
økonomien præcis vil være.  
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Der bliver indkaldt til et ekstraordinært 
bestyrelsesmøde, så snart oplægget fra FællesBo 
er klar til behandling.  
 

5. Fordeling af bestyrelseshonorar  
Bilag 2  
 

Fordelingen blev godkendt.  

6. Gennemgang af ”Forretningsorden 
for organisationsbestyrelsen”.  
Bilag 3 
 

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen 
blev gennemgået. 
 
Bilag 3 er opdateret, og bilag 1 i 
”Forretningsorden for organisationsbestyrelsen” 
er tilrettet i henhold til beslutningen i pkt. 5 – 
”Fordeling af bestyrelseshonorar”.  
 

7. 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) Forretningsgange 
g) Interessevaretagelse 
h) Nyt fra Repræsentantskabet 

i 6. kreds 
i) Nyt fra Plads Til Forskel 

Ad hoc udvalg: 
j) Inspirationsudvalg 
k) TV og Internet 

 
Bilag 4: Liste over samtlige udvalg. 
 

a) Intet nyt.  
b) FH gjorde opmærksom på en 

uoverensstemmelse i teksten i Til enhver 
Lejlighed og indkaldelser til 
afdelingsmøder. 

c) MH orienterede om følgende: 

 Intromapper til nyvalgte 
afdelingsbestyrelsesmedlemmer. 

 Den 2. november afholdes 
introduktionsmøde for nye 
afdelingsbestyrelsesmedlemmer, der er 
valgt i 2020 og 2021.  

d) Intet nyt.  
e) KS: Programmet er næsten klar.  
f) Intet nyt.  
g) Intet nyt.  
h) MH orienterede om emner fra 

repræsentantskabsmøde i BL.  
i) FSP orienterede om formøde til næste 

bestyrelsesmøde i Plads til Forskel.  
j) Intet nyt. 
k) Intet nyt. 

 
Oplæg til ændringer i sammensætningen i 
udvalgene blev gennemgået og vedtaget.   
 
Alle udvalg skal vælge tovholder, og udarbejde 
aftalegrundlag, på første møde.  
 
Bilag 4 er tilrettet.  
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8. Eventuelt. 
 

 

a) Afd. 103 Henvendelse fra afdelingsbestyrelsen i afd. 103, 
hvor de ønsker, at deres administrationsbidrag 
skal sænkes, idet det er en lille afdeling.  
 
I henhold til prisbladet, gives rabat til de store 
afdelinger, idet der er stordriftsfordele (gentagelse 
af arbejdsopgaver)   
 
Bestyrelsen besluttede, at der ikke skal ændres i 
prisbladet vedr. dette. 
 
FSP informerer afdelingsbestyrelsen om denne 
beslutning.   
 
 

b) Helhedsplaner 
 
 

Huslejestigninger drøftes i udvalget for 
Fremtidssikring / Bæredygtighed. 
  

c) Frafald til 
repræsentantskabsmøde 

Ønsker et bestyrelsesmedlem, at det 
offentliggøres på repræsentantskabsmødet, 
hvorfor vedkommende ikke har mulighed for at 
deltage, skal vedkommende give besked til 
formanden.  
 
 

d) BoligButikkens 
åbningstider 

Det forventes, at der snart er normale 
åbningstider. 
 

 
LUKKET dagsorden 

 

 

Fortsat fra den åbne dagsorden.  
 
8. Eventuelt 

e) Evt. salg af grund 
 

 

9. Nyt udvalg.  
 

 

 
Godkendt:          /      2021 
 
                       
Finn Stengel Petersen  Mona Hedegaard  Mette Østergaard 
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Kirsten Sørensen      Jesper Schreiber   Freddy Horsleben   
 
                       
Mette Junge Povlsen  Jan Sloth Nielsen   Bo Kristensen 
 
                      
Dinna Madsen  Lone Cole   


