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Organisationsbestyrelsen i FællesBo 
Statsaut. revisor Peter Vinderslev 
Kaj Mortensen  

Herning, den 24. november 2020 
 
 

Referat af bestyrelsesmøde i FællesBo 
 

Torsdag den 19. november 2020 kl. 18.00 – 20.45 
FællesBo, Nygade 20, Herning 

  
Til stede: Finn Stengel Petersen (FSP), Heidi Guldhammer Larsen (HGL),  

Freddy Horsleben (FH), Egon Sivebæk (ES), Mette Østergaard (MØ),  
Mona Hedegaard (MH), Bo Kristensen (BK), Kirsten Sørensen (KS)  
Jesper Schreiber (JS), Mette Junge Povlsen (MJP) og Jan Sloth Nielsen (JSN). 
Fra FællesBo: Kaj Mortensen (KM) og Mariann Svendsen (MS – referent)  
Gitte Bjerregaard (GB) deltog i pkt. 4. 

 
Afbud:  Ingen 
 
Bestyrelsesmødet blev afholdt i ”teateropstilling” så de gældende Corona-regler var 
overholdt. 
 
Formand Finn Stengel Petersen bød velkommen til det første møde efter 
repræsentantskabsmødet – med en særlig velkomst til Jan Sloth Nielsen, som er nyvalgt. 
Alle bestyrelsesmedlemmer, og FællesBos repræsentanter, præsenterede sig.  
 
Der var følgende dagsorden for mødet: 
 

Dagsordenspunkt  
 

Beslutning 

1. Valg af ordrækkestyrer. 
 

Egon Sivebæk (ES) blev valgt til ordrækkestyrer.  
 

2. Godkendelse af referat fra 
bestyrelsesmødet 
den 27. oktober 2020. 
 

Referatet blev godkendt og underskrevet.  

3. Forevisning og eventuel underskrift 
af revisionsprotokol.  
 

Intet nyt.  

4. Indstilling vedr. Sociale klausuler i 
fm. renoveringer i afdelingerne på 
Holtbjerg, Porshøj og Sønderager. 
Bilag 1 
 

Gitte Bjerregaard uddybede indstillingen, som 
blev enstemmigt godkendt.  
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5. Indstilling vedr. igangsætning af 
helhedsplan for afd. 233, 
Rosenvænget i Aulum. Bilag 2 
 

Indstillingen blev enstemmigt godkendt. 

6. Indstilling vedr. igangsætning af 
helhedsplan for afd. 530, Vestergade 
i Vildbjerg. Bilag 3 
 

Indstillingen blev enstemmigt godkendt. 

7. Fordeling af bestyrelseshonorar. 
Bilag 4 
 

Oplægget blev enstemmigt godkendt.  

8. Gennemgang af ”Forretningsorden 
for organisationsbestyrelsen”  
Bilag 5 

 
På det første 
organisationsbestyrelsesmøde efter 
repræsentantskabsmødet orienteres om 
indholdet i den gældende 
forretningsorden. 

 

Forretningsordenen blev gennemgået. 
 
”Administrerende direktør” ændres til ”direktør”. 
 
Bilag 5 er tilrettet.  

9. Plads til Forskel.  
 

Freddy Horsleben orienterede om planlagt møde 
med LBF om prækvalifikation af den boligsociale 
helhedsplan for 2022 – 2026. 
 
Som udgangspunkt er det formændene i de 
involverede boligorganisationer der er med i 
bestyrelsen for Plads til Forskel.  
 
FH brænder for dette arbejde, og det blev 
besluttet, at han fortsat kan være medlem af 
bestyrelsen i Plads til Forskel, selvom han ikke 
er formand for FællesBo mere.  
Dog skal det godkendes af Landsbyggefonden. 
 

10. Nyt fra udvalgene – herunder 
sammensætning af udvalgene. 

a) Fremtidssikring / 
Bæredygtighed 

b) Medieudvalg  
c) Uddannelsesudvalg 
d) Styregruppen for Mission, 

Vision og Mål 2018-2022 
e) Kursusweekend 
 

I løbet af december 2020 sender formanden en 
liste ud til organisationsbestyrelses-
medlemmerne for stillingtagen til hvilke, max 2, 
udvalg man ønsker at være en del af.  
 
Interessevaretagelse.  
Besluttet den 11. august 2020: 
Efter repræsentantskabsmødet, flyttes det fra  
Ad hoc udvalg til fast udvalg.  
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f) Nyt fra Repræsentantskabet i 6. 

kreds 
g) Forretningsgange 
h) Interessevaretagelse 

 
Ad hoc udvalg: 
i) Inspirationsudvalg 
j) Ejendomsservicetekniker-

uddannelsen  
k) TV og Internet 

 
Bilag 6: Liste over samtlige udvalg. 
 

 
a) Mette Østergaard orienterede ud fra 

udvalgets seneste mødereferat.  
Mette Junge Povlsen orienterede om de 
digitale spørgemøder vedr. 
helhedsplanerne. 

b) Intet nyt. 
c) Intet nyt. 
d) Intet nyt. 
e) Idet kursusweekenden 2021 er aflyst, har 

kursusweekendudvalget kontaktet alle 
involverede parter og modtaget 
bekræftelser på aflysningen.  

f) Mona Hedegaard orienterede om diverse 
udvalg i 6. kreds.   

g) Intet nyt. 
h) Finn Stengel Petersen orienterede om, at 

der arbejdes på højtryk med 
helhedsplanerne. Kaj Mortensen 
orienterede om screeningsrapporten samt 
omsætningshastigheden ved anvendelse 
af metoden ”stop and go”. Plan for 
genhusning er under udarbejdelse. 

i) Intet nyt. 
j) Intet nyt. 
k) Kaj Mortensen orienterede om nye tiltag 

fra YouSee. Udvalget vil snarest afholde 
et møde for en drøftelse af disse.  
Herefter indkaldes til et ekstraordinært 
bestyrelsesmøde for afgørelse af, hvad 
der skal foretages.  

 
Det blev drøftet, om udvalgene a og h evt. kunne 
lægges sammen til ét udvalg.  
 

11. Eventuelt. 
 

a) Jan Sloth Nielsen takkede for 
modtagelsen i bestyrelsen og glæder sig 
til samarbejdet.  
 

LUKKET dagsorden 
 

 

Fortsat fra den åbne dagsorden: 
 
11.Eventuelt 
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b) Erstatningskrav  
 

c) Økonomi i kontrakter  
 

d) Sag med lejer  
 

e) Bankskifte  
 

12. Evaluering af 
repræsentantskabsmødet  
den 11. november 2020.   
 

 

 
 
 
 
Godkendt:          /      2021 
 
                       
Finn Stengel Petersen   Heidi Guldhammer Larsen   Mette Østergaard 
 
                       
Kirsten Sørensen       Mona Hedegaard   Freddy Horsleben   
 
                       
Egon Sivebæk   Jesper Schreiber   Jan Sloth Nielsen 
 
                      
Bo Kristensen   Mette Junge Povlsen  
 


