
 
 
 

 

 

 
Organisationsbestyrelsen i FællesBo 
Statsaut. revisor Peter Vinderslev 
Kaj Mortensen og Peter Bøgebjerg Mortensen 

Herning, den 22. november 2022 

 
 

Referat af bestyrelsesmøde i FællesBo 
 

Torsdag, den 17. november 2022 kl. 16.00 – 17.30 
FællesBo, Bestyrelseslokalet, Nygade 20, Herning 

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

Mette Østergaard (MØ), Mette Junge Povlsen (MJP - referent), Bo Kristensen 
(BK), Jesper Schreiber (JS), Jan Sloth Nielsen (JSN),  Lone Cole (LC) og  
Dinna Madsen (DM) 
Fra FællesBo: Kaj Mortensen (KM) og Peter Bøgebjerg Mortensen (PBM)  

 
Afbud:  Sarah Primdahl (SP) og Heidi Riis Jensen (HRJ) 
 
Referat fra bestyrelsesmødet den 25. oktober 2022, blev godkendt og underskrevet digitalt 
den 6. november 2022.  
 
Der var følgende dagsorden for mødet:  
 

Dagsordenspunkt  
 

 

1. Valg af ordrækkestyrer 
 

Lone Cole (LC) blev valgt til ordrækkestyrer. 

2. Forevisning og eventuel 
underskrift af revisionsprotokol 
 

Intet nyt.  

3. Endelig godkendelse af 
Mission/Vision 2023-2027 samt 
de økonomiske rammer. Bilag 3 
 

Mission/Vision 2023-2027 og de økonomiske rammer 
er godkendt. 

4. Beslutning om flytning af 
bestyrelsesseminar til oktober 
måned 
 

Det er blevet besluttet, at seminaret fremover ligger 
fredag og lørdag i uge 40. 
 

5. Bevilling af tilskud 
Forespørgsel fra 
kursusweekendudvalget om 

Kursusweekenden 2023 får bevilget op til 150.000 kr. 
fra arbejdskapitalen. 



 
 
 

 

 

ekstra tilskud til afholdelse af 
kursusweekenden 2023. 
 

På et OB møde inden budgetmødet i april, skal det 
besluttes, hvad budgettet og formen fremover skal 
være for kursusweekenden. 
 

6. Oplæg til datoer for 
bestyrelsesmøder 2023. Bilag 1 

Godkendt. 
Der opfordres til, at mødet i januar 2024 afholdes lidt 
tidligere. 
 
 

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 
 
Bilag 2: Liste over samtlige udvalg. 
 

a) Ingen kommentarer i forhold til referatet. 
b) Ingen kommentarer i forhold til referatet. 
c) Ingen kommentarer i forhold til referatet. 
d) Ingen kommentarer i forhold til referatet. 
e) Ingen kommentarer i forhold til referatet. 
f) Ingen kommentarer i forhold til referatet. 
g) Ingen kommentarer i forhold til referatet. 
h) Intet nyt. 
i) Intet nyt. 
j) Ingen kommentarer i forhold til referatet. 

8. Eventuelt 
 

Flyer om ting i opgange og svalegange er trykt og på 
vej ud til beboerne. Oplysningen kommer ligeledes i 
Til enhver Lejlighed.  
 
Ansøgning om refusion af gamle skader i 
afdelingerne som hverken dækkes af 
Byggeskadefonden eller Landsbyggefonden 
behandles på bestyrelsesmøderne fra gang til gang, 
da sagerne kan være meget individuelle. 
 
Benchmark imellem boligorganisationer i 6. og 10. 
kreds fra Ernst & Young. FællesBo ligger meget 
fornuftigt i forhold til de andre organisationer. 
 



 
 
 

 

 

Styringsdialog med Herning Kommune er den 25. 
november 2022.  
 
Screeningsrapporten udsendes til 
afdelingsbestyrelserne inden længe. 
Serviceinspektørerne følger op på rapporten 
efterfølgende. 
 
FSP, PBM og Gitte Bjerregaard var til møde i Ikast 
den 16. november 2022 i Styregruppen vedrørende 
fælles vision og strategi for socialt arbejde i udsatte 
boligområder.  
Blandt nogle af emnerne til mødet var klager (bl.a. 
psykisk syge, rengøring, støj og høj musik), skæve 
boliger m.v. 
  

LUKKET dagsorden 
 

 

8.  Eventuelt – fortsat fra den åbne 
dagsorden. 
 

 

 
 


