
Repræsentantskabsmøde i 
FællesBo den 24. maj 2022

KANDIDATLISTE TIL VALG AF 
ORGANISATIONS- 

BESTYRELSESMEDLEMMER

Der kan også opstilles kandidater på selve repræsentantskabsmødet.





Bestyrelses- og tillidsposter: 
Formand for FællesBo siden 2020
Medlem af repræsentantskabet siden 2017
Formand for afdelingsbestyrelsen i afd. 400 siden 2020
Medlem af organisationsbestyrelsen siden 2018
Medlem af følgende udvalg i organisationsbestyrelsen:
- Interessevaretagelse (tovholder)
- Styregruppe for Mission, Vision og Mål
- Fremtidssikring og bæredygtighed
- Fungerende formand for Plads Til Forskel
Herudover deltager jeg i strategi-arbejdet for socialt udsatte boligområder i Herning.                                                                        
                                                                                                                                                                         
Lidt om mig selv:
Jeg brænder for vores unikke beboerdemokrati, som er hjørnestenen i FællesBo og for
at gøre en forskel for hele FællesBo. Det handler om det gode liv i FællesBo. Og boligerne 
skal være til at betale for alle, også dem som ikke har meget at gøre med.     
Jeg mener, det er vigtigt, at vi igennem samarbejde, åbenhed, en innovativ tilgang til  
opgaverne, god kommunikation samt en positiv holdning og indstilling har fokus på at 
sikre det gode liv for beboerne. Der skal være attraktive boliger, og FællesBo skal være en  
professionel boligorganisation.

I mit arbejdsliv har jeg været i Post Danmark. Driftschef med ansvaret for logistikudviklin-
gen og postens lærlinge i Jylland og Fyn.

Kandidatens navn:  
Finn Stengel Petersen

Afdelingsnummer: 
400 Gadegårdsvej

Opstiller som
Formand



www.faellesbo.dk

Bestyrelses- og tillidsposter: 
Har i 32 år været medlem af Herning Andelsboligforenings og FællesBos bestyrelse, 
heraf 15 år som formand/næstformand.
Har i ca. 40 år været en del af afdelingsbestyrelsen i afd. 500 Bytoften.
Var i 12 år formand for en idrætsforening og 12 år i KFUM idrætforbunds bestyrelse.
Er uddannet bygningskonstruktør og har bl.a. arbejdet som administrationschef.

Lidt om mig selv:
Jeg opstiller, da jeg ved, jeg kan gøre en forskel hvad erfaring, nytænkning og udvikling 
angår.
Har fokus på åbenhed og viden til afdelingsbestyrelserne til gavn for den enkelte beboer. 
Har fokus på den juridiske og økonomiske vinkel i FællesBo samt tryghed og fleksibilitet 
for de ca. 100 medarbejdere.
Fokuserer på at samarbejdet mellem bestyrelsen, afdelingsbestyrelser, administrationen 
og de kommunale myndigheder fungerer optimalt. 

Kandidatens navn:  
Knud Villy Mogensen

Afdelingsnummer: 
500 Bytoften

Opstiller som
Formand



Bestyrelses- og tillidsposter: 
Organisationsbestyrelsesmedlem i FællesBo
Afdelingsbestyrelsesmedlem i afd. 104 Fredhøj/Døvehuset
Medlem af følgende udvalg i organisationsbestyrelsen:
- Medieudvalget
- Kursusweekendudvalget

Lidt om mig selv:
Jeg genopstiller til organisationsbestyrelsen, da boligpolitik og beboerdemokrati i mange 
år har haft min store interesse. Jeg vil arbejde konstruktivt og loyalt for en videreudvik-
ling af det beboerdemokratiske og administrative system i FællesBo. Jeg mener, at den 
enkelte beboer altid skal være i centrum, og at vi alle skal arbejde for, at vi har den bedste 
boligorganisation Danmark.
 
Min fornemmeste opgave må være at være med til at fremtidssikre FællesBo og skabe 
tryghed for beboerne. 
Jeg har meget alsidige interesser, er omstillingsparat og søger at finde løsninger frem for 
begrænsninger.  Som person er jeg struktureret, rolig, stabil, har overblik og en seriøs og 
positiv tilgang til arbejdsopgaverne. Jeg er samtidig en fleksibel og kreativ person, 
der er vant til - og evner - at have en masse bolde i luften på én gang. Jeg glæder mig til at 
forsætte med at arbejde for, at beboerdemokratiet fungerer med en åben kommunikation 
samt et godt og velfungerende samarbejde i organisationsbestyrelsen. 
Uddannelse og erfaringsudveksling mellem afdelingerne. Gode boliger til rimelige priser, 
samt at FællesBo er en god arbejdsplads for medarbejderne.

Kandidatens navn:  
Bo Kristensen

Afdelingsnummer: 
104 Fredhøj

Opstiller som
Bestyrelsesmedlem



www.faellesbo.dk

Bestyrelses- og tillidsposter: 
Afdelingsbestyrelsesmedlem fra 2010 til 2014 og igen fra 2020
Medlem af organisationsbestyrelsen siden 2013
Jeg er i følgende udvalg i organisationsbestyrelsen:
- Interessevaretagelse
- Styregruppen for Mission, Vision og Mål
- Fremtidssikring/bæredygtighed

Lidt om mig selv:
Jeg bliver 67 år medio november, er uddannet købmand og socialpædagog.
FællesBo løfter i de kommende år store helhedsplaner, og jeg vil arbejde på, at  
beboerdemokratiet har sin naturlige indflydelse på helhedsplanerne. Det er vigtigt, vi er med 
på den grønne omstilling, men det skal være økonomisk forsvarligt. Vi skal bruge de  
tilskudsordninger der er, både i EU og fra Landsbyggefonden.

Kandidatens navn:  
Freddy Horsleben

Afdelingsnummer: 
301 Klokkeparken 

Opstiller som
Bestyrelsesmedlem



Bestyrelses- og tillidsposter: 
Bestyrelsesformand i afd. 18 Holbækvej fra januar 2018 - maj 2020
Bestyrelsesmedlem i afd. 11 Odensegården fra september 2020 - november2021
Bestyrelsesmedlem i organisationsbestyrelsen fra november 2021 - nu
Medlem af følgende udvalg i organisationsbestyrelsen:
- Styregruppen for Mission, Vision og Mål
- Uddannelsesudvalget

Lidt om mig selv:
Jeg er 25 år gammel, og jeg arbejder til dagligt som indkøber i en automationsvirksomhed 
i Ikast.
Jeg genopstiller til organisationsbestyrelsen, da beboerdemokratiet betyder ufatteligt 
meget for mig.
Jeg mener, at organisationsbestyrelsen skal afspejle beboerne i FællesBo. At vi er  
forskellige i alder, køn, profession mv., ser jeg som en af vores styrker.
Min fornemmeste opgave er at varetage denne rolle på vegne af alle beboerne i FællesBo. 
Sikre at man har en dejlig og attraktiv bolig, som også er til at betale for os alle.

Jeg vil arbejde for, at vi fortsætter det gode samarbejde både i bestyrelsen og med  
administrationen.
Jeg vil arbejde og kæmpe for at fremtidssikre FællesBo og skabe tryghed for beboerne.

Kandidatens navn:  
Jan Sloth Nielsen

Afdelingsnummer: 
300 Tolstedparken

Opstiller som
Bestyrelsesmedlem
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