
Referat nr. 121 
 

Godkendt 
 

_________ 
 

2022 
 

 

Organisationsbestyrelsen i FællesBo 
Statsaut. revisor Peter Vinderslev 
Kaj Mortensen  

 

Herning, den 17. november 2021 
 
 

Referat af bestyrelsesmøde i FællesBo 
 

Lørdag, den 13. november 2021 kl. 9.00 – 11.00 
 Hotel Kronjylland, Vestergade 53, 8900 Randers 

 
 
Til stede: Finn Stengel Petersen (FSP), Freddy Horsleben (FH), Mette Østergaard (MØ), 

Mette Junge Povlsen (MJP), Bo Kristensen (BK), Jesper Schreiber (JS),  
Lone Cole (LC), Jan Sloth Nielsen (JSN) og Dinna Madsen (DM). 
Fra FællesBo: Kaj Mortensen (KM) og Mariann Svendsen (MS – referent). 
Søren Mortensen (SSM) og Gitte Bjerregaard (GB) deltog i pkt. 5a. 
Carina Sohnemann (CS) deltog i pkt. 5a – via skype.  

 
Afbud:  Mona Hedegaard (MH) og Kirsten Sørensen (KS) 
 
Der var følgende dagsorden for mødet: 
 

Dagsordenspunkt  
 

Beslutning 

1. Valg af ordrækkestyrer. 
 

Freddy Horsleben blev valgt som ordrækkestyrer.  

2. Godkendelse af referat fra 
bestyrelsesmødet 
den 26. oktober 2021. 
 

Referatet blev godkendt og underskrevet.  

3. Forevisning og eventuel underskrift 
af revisionsprotokol.  
 

Intet nyt. 

4. Afstemning om YouSee tv-aftale i 
afd. 012, H. C. Østeds Vej 52-54. 
Bilag 1 
 

Det blev enstemmigt besluttet, at stemme ja til 
YouSee aftalen for afd. 012.  

5. Opfølgning fra bestyrelsesmødet 
den 26. oktober 2021: 
 

 

a) Indstilling vedr. forlængelse af 
den boligsociale helhedsplan. 

 

KM orienterede om status på emnet.  
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Besluttet den 26. oktober: 
Hele bestyrelsen var til stede på mødet, 
og det blev besluttet, at emnet kunne 
behandles. 
 
KM orienterede om emnet.  
 
Der var spørgsmål til økonomien, og KM 
undersøger fordeling af procenter og 
fordeling af udgifter mellem 
boligorganisationerne og kommunen.  
Bestyrelsen modtager information om 
ovennævnte via mail.  
Bestyrelsen giver herefter en 
tilbagemelding, om de kan godkende 
indstillingen. 
 
Endelig beslutning noteres i referat fra 
bestyrelsesmødet der afholdes den  
13. november 2021.   

 

SSM fremlagde en redegørelse, som dækker en 
periode over 4 år. 
Bilag 2. 
 
Det blev besluttet, at FællesBo / bestyrelsen i 
Plads Til Forskel tager en dialog med 
Fruehøjgaard, Lejerbo og Herning Kommune 
vedr. fordeling af udgifterne. 
 
Herefter behandles emnet igen i bestyrelsen, hvor 
det nye scenarie drøftes.  
 
Det blev besluttet, at Landsbyggefonden ikke 
kontaktes i første omgang.   
 
Emnet behandles på næste bestyrelsesmøde  
den 11. januar 2022.  
Alternativt afholdes et ekstraordinært 
bestyrelsesmøde før.  

 
b) Nyt fra repræsentantskabet i 6. 

kreds.  
 
MH orienterede om, at der afholdes 
kredsvalg den 4. april 2022. Alle 
nuværende medlemmer ønsker at 
genopstille.  
Der opfordres til, at flere fra 
organisationsbestyrelsen opstiller.  
Emnet behandles på bestyrelsesmødet 
den 13. november.  

 

Mona Hedegaard og Bo Kristensen stiller op til 
repræsentantskabet i 6. kreds.  
 
Øvrige bestyrelsesmedlemmer, der ønsker at 
stille op til repræsentantskabet – som medlem 
eller suppleant – giver besked til MS, hurtigst 
muligt.  
 
Så snart der åbnes for indstilling af kandidater 
indsendes navnene, så de kommer til at stå i den 
øverste del af kandidatpjecen.   

6. 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 

a. FH orienterede om seneste møde i udvalget 
– og opfordrede alle til at læse referatet på 
Min Side.  

b. BK orienterede om indholdet af næste 
udgave af Til enhver Lejlighed. 
 
Forslag til yderligere indhold:  
I hvilke afdelinger er der hjertestartere?  
Julegavepapir er restaffald og ikke 
papiraffald.  
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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. 
 

c. MJP orienterede om udsendelse af 
evalueringsskemaer efter arrangementet  
”Introaften for nye 
afdelingsbestyrelsesmedlemmer”.  

d. FSP orienterede om udvalget, der bl.a. er i 
fuld gang med opfølgning på 2018 – 2022. 

e. Intet nyt. 
f. Intet nyt.  
g. FSP orienterede om planlagt rundtur til 

områder, hvor der er mulighed for at placere 
almene boliger – for derefter at søge kvote.  
Har bestyrelsen forslag til områder, sendes 
de til FSP. 

h. Emnet udsat til næste møde.  
i. Intet ud over emnet, der blev behandlet 

under pkt. 5a. 
j. Intet nyt. 
k. Intet nyt.  

 

7. Eventuelt. 
 

 
 

a) Folder med medarbejdere i 
administrationen 

Når FællesBo udarbejder ny papir-udgave sendes 
den til organisationsbestyrelsen.  
Tovholder: MJP 
 

b) FællesBos hjemmeside Oversigt over medarbejdere: 
Håndværkerafdelingen skal stå i afdelingsorden.  
 

 
LUKKET DAGSORDEN 
 

 

Fortsat fra den åbne dagsorden. 
  

7. Eventuelt 
c) Fratrædelse 

 

 

8. Udsat fra bestyrelsesmødet  
den 26. oktober 2021.  
 

Drøftelse af organisations-
bestyrelsens deltagelse i 
afdelingsmøder.  

 

 

 
 



Referat nr. 121 
 

Godkendt 
 

_________ 
 

2025 
 

 

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


