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Organisationsbestyrelsen i FællesBo 
Statsaut. revisor Peter Vinderslev 
Kaj Mortensen  

Herning, den 29. april 2022 
 
 

Referat af bestyrelsesmøde i FællesBo 
 

Tirsdag, den 26. april 2022 kl. 16.45 – 18.30 
FællesBo, Kantinen, Nygade 20, Herning 

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

Mette Østergaard (MØ), Mette Junge Povlsen (MJP – referent), Lone Cole (LC) 
Bo Kristensen (BK), Jan Sloth Nielsen (JSN), Kirsten Sørensen (KS) og  
Dinna Madsen (DM). 
Fra Partner Revision: Statsaut. Revisor Peter Vinderslev 
Fra FællesBo: Peter Bøgebjerg Mortensen (PBM) og Søren Mortensen (SSM)  
 

Afbud:  Kaj Mortensen (KM) og Jesper Schreiber (JS) 
 
 
Referat fra bestyrelsesmødet den 1. marts 2022, blev godkendt og underskrevet digitalt den 
20. marts 2022.  
 
Der var følgende dagsorden for mødet: 
 

Dagsordenspunkt  
 

Beslutning 

1. Valg af ordrækkestyrer. 
 

Jan Sloth Nielsen blev valgt som ordrækkestyrer. 

2. Godkendelse af regnskab. 
Bilag er uploadet på Min Side. 

 

Søren S. Mortensen (SSM) gennemgik 
regnskaberne for FællesBo og 
Håndværkerafdelingen samt knyttede 
kommentarer til afdelinger. 
 
Regnskaberne blev godkendt og underskrevet. 
 

3. Revisionsprotokol.  
 

Peter Vinderslev gennemgik 
revisionsprotokollerne. 
 
Revisionsprotokollerne blev forelagt og taget til 
efterretning. 
 
De vil blive rundsendt til digital underskrift. 
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4. Godkendelse af udkast til 
organisationsbestyrelsens 
årsberetning til fremlæggelse på 
det kommende 
repræsentantskabsmøde i 2022. 
Bilag 1 – tilrettet.  
 

Rettelse ang. kursusweekenden: Der skal stå 
omkring 100 tilmeldte i stedet for 95. 
 
Helhedsplaner: Søndager rettes til Sønderager. 
 
Årsberetningen er herefter godkendt. 

5. 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 
k) Beredskabsplan 

 
Bilag 2. Liste over samtlige udvalg. 
 

 
a) Intet nyt. 
b) Intet nyt. 
c) Intet nyt. 
d) Opsamlingsmøde fra strategiseminaret 

den 9. april, afholdes den 9. maj. 
e) Det er kun detaljer, der mangler. 
f) Venter til næste møde. 
g) FællesBo tilbyder tidsbegrænsede boliger 

til ukrainske flygtninge. 
h) Mona blev genvalgt som repræsentant til 

kredsvalget i 6. kreds den 4. april.  
Bo blev valgt som suppleant. 

i) Der er indkaldt til møde i udvalget efter 
Fruehøjgaards og FællesBos 
repræsentantskabsmøder er afholdt.  

j) Intet nyt.  
k) På næste bestyrelsesmøde kommer der et 

oplæg til en beredskabsplan fra udvalget. 
 

6. Eventuelt. 
 

Information fra PBM: 
 

 Åbent hus på Fredbovej, hvor den nye 
renovering vises frem, den 11. maj  
kl. 16-18. 

 PBM spurgte, om organisationsbestyrelsen 
kunne være interesseret i at være 
dirigenter på de kommende 
ekstraordinære afdelingsmøder, hvor de 
afdelinger med helhedsplaner skal stemme 
om kommende ændringer.  
Udvalget for Fremtidssikring og 
Bæredygtighed tager opgaven. PBM 
koordinerer datoer med FH. 
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 Forbrugsregnskaberne er forsinkede pga. 
dataudveksling imellem Techem og 
Brunata. 
Det er kun de afdelinger, hvor FællesBo 
står for regnskabet, der kan blive berørt. 

 PBM oplyste om fratrædelser og 
ansættelser. 

 

 KS takkede for blomster og gaver. 
  

 
LUKKET dagsorden 
 

 

6. Eventuelt – fortsat fra den åbne 
dagsorden. 

 
Information fra FSP 

 
 

 

 

  
 


