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Til repræsentantskabet i FællesBo 

Herning, den 12. maj 2022 
 

 
Repræsentantskabsmøde i FællesBo 
 
Ifølge aftale med formanden indkaldes hermed til det ordinære repræsentantskabsmøde  
 

Tirsdag, den 24. maj 2022 kl. 17.00 
i Herning Kongrescenter, Østergade 37, Herning  

 
I henhold til vedtægterne er der følgende dagsorden for mødet: 
 

1. Valg af dirigent. 
2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for 

det senest forløbne år. 
3. Endelig godkendelse af boligorganisationens og afdelingernes årsregnskab 

med tilhørende revisionsberetning og forelæggelse af budget.  
4. Behandling af eventuelt indkomne forslag. Bilag 1 
5. Valg af formand. 

På valg som formand er Finn Stengel Petersen.   
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse. 

a) På valg til bestyrelsen er: 

 Bo Kristensen 

 Freddy Horsleben 

 Jan Sloth Nielsen 

 Kirsten Sørensen 
b) På valg som suppleanter er: 

 Danni Hansen 

 René Meyhoff 

 Lilli Hertzberg 

 Palle Frost Mortensen 

 Peter Altenhofen 
7. Valg af revisor. 
8. Eventuelt. 

 
Ad. pkt. 4: 
Der er modtaget forslag fra FællesBos organisationsbestyrelse. Vedlagt som bilag 1, 4a og 4b. 
 
Efter mødet er der spisning – for de tilmeldte personer.  
 
Med venlig hilsen 
FællesBo 
Kaj Mortensen 
Adm. direktør  
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Bilag 1 – ad. pkt. 4. Indkomne forslag.  

 

4.a Modtaget fra organisationsbestyrelsen: Vedtægtsændring. 
  
Tekst markeret med blåt = tilføjes 
 

Nuværende tekst Forslag til ny tekst 
 

§ 1. Boligorganisationens navn er Fæl-
lesBo 
Stk. 2. Boligorganisationens binavne er 
Herning AndelsBoligforening og Herning 
Boligselskab. 
Stk. 3. Organisationen har hjemsted i Her-
ning Kommune. 
 

§ 1. Boligorganisationens navn er Fæl-
lesBo 
Stk. 2. Boligorganisationens binavne er 
Herning AndelsBoligforening og Herning 
Boligselskab. 
Stk. 3. Organisationen har hjemsted i Her-
ning Kommune. 
Stk. 4. Boligorganisationen er en non profit 
organisation 
 

 

Grunden til ændringsforslaget er, at FællesBo kan få gratis/eller yderst nedsatte licens pri-
ser på vores Microsoft produkter, og evt. på andet software FællesBo bruger, hvis man op-
fylder nogle bestemte betingelser, som en non profit organisation. 
 

En af betingelserne er, at der i vores vedtægter specifikt skal fremgå, at man er en non 
profit organisation. Derfor dette forslag. 
 

BDK har ændret og har fået tilsagn om nye yderst nedsatte licenspriser. 
 
Forventningen er, at der kan spares helt op imod 100.000 kr. årligt. Baseret på de tilsagn 
BDK har fået. 
 

Erklæring fra BL: Se næste side 
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4.b Modtaget fra organisationsbestyrelsen: Vedtægtsændring. 
 
Tekst markeret med blåt = tilføjes 
Tekst markeret med rødt = slettes 
 
 

Nuværende tekst Forslag til ny tekst 
 

§ 14. Hvert år afholdes inden 3 måneder 
før næste regnskabsårs begyndelse ordi-
nært, obligatorisk afdelingsmøde i hver af-
deling. I en ny afdeling afholdes afdelings-
møde første gang inden 6 måneder efter, 
at indflytning har fundet sted. Det påhviler 
boligorganisationens bestyrelse at indkalde 
til det første afdelingsmøde. De følgende 
afdelingsmøder indkaldes af afdelingens 
bestyrelse. Indkaldelse skal ske med 
mindst 4 ugers varsel ved brev til samtlige 
husstande i afdelingen. Efter aftale med en 
lejer kan indkaldelse af denne ske elektro-
nisk. Indkaldelsen skal angive tid og sted 
for afdelingsmødet samt dagsorden og øv-
rige materialer hertil. 
Det er den enkelte lejers ansvar at holde 
boligorganisationen orienteret om ændrin-
ger i den mailadresse, der skal bruges ved 
elektronisk kommunikation. 
 

§ 14. Hvert år afholdes inden 3 måneder 
før næste regnskabsårs begyndelse ordi-
nært, obligatorisk afdelingsmøde i hver af-
deling. I en ny afdeling afholdes afdelings-
møde første gang inden 6 måneder efter, 
at indflytning har fundet sted. Det påhviler 
boligorganisationens bestyrelse at indkalde 
til det første afdelingsmøde. De følgende 
afdelingsmøder indkaldes af afdelingens 
bestyrelse. Indkaldelse skal ske med 
mindst 4 ugers varsel ved brev skriftlig 
meddelelse, der fremsendes eller omdeles 
til samtlige husstande i afdelingen, eksem-
pelvis ved omdeling af beboerblad. Efter 
aftale med en lejer kan indkaldelse af 
denne ske elektronisk. Indkaldelsen skal 
angive tid og sted for afdelingsmødet samt 
dagsorden og øvrige materialer hertil. 
Det er den enkelte lejers ansvar at holde 
boligorganisationen orienteret om ændrin-
ger i den mailadresse, der skal bruges ved 
elektronisk kommunikation. 
 

 


