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Til repræsentantskabet i FællesBo

Herning, den 19. november 2020
direkte telefon 9626 5821 
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Referat af repræsentantskabsmøde i FællesBo den 11. november 2020 
kl. 17.00 i Herning KongresCenter

Deltagere I alt 99 medlemmer af repræsentantskabet
(ud af i alt 180 mulige repræsentantskabsmedlemmer)
Advokat Henrik Lyhne fra Njord
Statsaut. revisor Peter Vinderslev og revisor Jeppe Schjermerfra Partner 
Revision
Personale fra FællesBo

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

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

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

På valg som formand er Freddy Horsleben (genopstiller ikke)
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse.

a) På valg til bestyrelsen er:
• Bo Kristensen
• Finn Stengel Petersen
• Martin Thusing Andersen
• Mona Hedegaard

b) På valg som suppleanter er:
• Judith Roer Hansen
• Michael Jensen
• Lilli Hertzberg
• René Meyhoff
• Marius Kristensen

7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.
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Godkendt

Formanden for FællesBo, Freddy Florsleben, bød velkommen på bestyrelsens vegne.

1. Valg af dirigent. Advokat Flenrik Lyhne (HL) blev foreslået, og valgt, som 
dirigent.

HL takkede for valget og konstaterede, at mødet var lovligt 
indvarslet og beslutningsdygtigt.

HL orienterede om de gældende corona-regler, som skal 
overholdes på mødet.

HL anmodede repræsentantskabet om stillingtagen til del
tagelse af en journalist fra Herning Folkeblad, såfremt der 
dukker en op.
Forsamlingen havde ingen indvendinger herimod.

Følgende blev valgt til stemmetællere:
Statsaut. revisor Peter Vinderslev, Hanne Josiassen 
afd. 019 og Jesper Kjeldsen fra administrationen.

2. Aflæggelse af besty
relsens årsberetning, 
herunder om forret
ningsførelsen for det 
senest forløbne år.

Formand Freddy Horsleben (FH) aflagde bestyrelsens års
beretning.

FH tilføjede følgende:
• Mona Hedegaard er nu genvalgt som medlem af re

præsentantskabet i BLs 6. kreds og Bo Kristensen er 
valgt som suppleant.

• Introduktionsaften for nyvalgte afdelingsbestyrelses
medlemmer er udsat pga. corona. Hvis det er muligt, vil 
arrangementet i stedet blive afholdt i foråret 2021.

• Kursusweekenden i 2021 er aflyst pga. corona.
• FællesBo har levet op til alle corona-restriktioner, hvil

ket bl.a. har påvirket afholdelse af afdelingsmøderne, 
som i år er afholdt udenfor FællesBo regi. Det er beslut
tet, at der ydes et tilskud på 150 kr. pr. deltager.

• Norlys og YouSee har opsagt alle kollektive aftaler med 
FællesBo. Norlys har tilbudt at der, uden beregning for 
afdelingerne og lejerne, bliver lagt fibernet ind i alle lej
ligheder, hvilket FællesBo har takket ja til. Det er dog op 
til lejerne, om de ønsker at anvende Norlys som udby
der.

• Arbejdet omkring Helhedsplaner er i gang - til en sam
let pris på ca. 1,8 mia. kr.

• Boligminister Kaare Dybvad har været på besøg i Fæl- 
lesBos afdeling i Teglparken.
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Kommentarer fra salen:

Knud Villy Mogensen, afd. 500:
Det fremgår ikke af beretningen, hvordan organisationsbe
styrelsen er splittet.
Det er trist, at Freddy Horsleben ikke genopstiller som for
mand.
Det er alfa og omega, at der er ro i organisationsbestyrel
sen og det er der ikke, når bl.a. næstformanden ikke bakker 
op om Freddy Horsleben.

Svar fra Heidi Guldhammer Larsen, næstformand:
Jeg har haft et godt samarbejde med Freddy Horsleben. 
Selve drøftelsen af formandskandidat er foregået i bestyrel
seslokalet, og det skal ikke uddybes her.

GodkencJJ

Knud Villy Mogensen, afd. 500:
Finn Stengel Petersen, hvordan vil du skabe en rolig og 
positiv stemning i bestyrelsen, når du stiller op som mod
kandidat til Freddy?

Svar fra Finn Stengel Petersen:
Jeg stiller ikke op som modkandidat til Freddy, jeg er blevet 
opfordret til at stille op til formandsposten.

Svend Erik Jensen, afd. 021:
Tak for en god beretning.
Dejligt at der er et godt samarbejde med byrådspolitikerne. 
Og rigtig godt med alle de sociale tiltag, der foretages.

Marius Kristensen, afd. 104:
Tak for en god beretning.
Jeg er ked af, at artiklen i Herning Folkeblad i dag oplyser, 
at der er uro i organisationsbestyrelsen.
Af opstillingsmaterialet kan man læse, at en af kandidaterne 
mener, at der skal være mindre volapyk i bestyrelsen, og 
beboere er erstattet af kunder.

Svar fra Freddy Horsleben:
Jeg kan ikke stå inde for, hvad andre kandidater skriver i 
opstillingsmaterialet.
Der er ingen stridigheder i organisationsbestyrelsen.
Der har været forskellige holdninger til, hvem der skal være 
formandskandidat.
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Anna Hilding, afd. 107:
Jeg ønsker, at Heidi Guldhammer Larsen uddyber svaret 
om, hvorfor hun ikke bakker op om Freddy. Og om hun ikke 
selv stiller op som formand.

Heidi Guldhammer Larsen oplyste, at hun ikke selv øn
sker at stille op som formand. Og drøftelse af hvem man 
bakker op om som formandskandidat er en drøftelse, der 
foregår i bestyrelseslokalet. Ikke her på mødet.

Peter Altenhofen, afd. 103:
Jeg forstår ikke, hvorfor det er så interessant, hvem der 
siger hvad i bestyrelseslokalet. Jeg har siddet i flere besty
relser, og det man drøfter i bestyrelseslokalet bliver der- 
og der refereres ikke fra det bagefter.

Mistillid.
På dette tidspunkt i mødet modtog dirigent Henrik Lyhne 
(HL) et brev-fra Marius Kristensen, afd. 104 og Michael 
Jensen, afd. 002 - som HL læste op.
Indholdet var et mistillidsvotum til bestyrelsesmedlem Mette 
Østergaard.

Mette Østergaard oplyste, at hun fra dag 1 har været mod
stander af processen frem til, at Freddy Horsleben ikke 
skulle være formandskandidat.
Hun oplyste, at hun også er meldt til kommunen, fordi hun 
sidder i organisationsbestyrelsen, idet hun erflexjobber, og 
hun formoder, at det er de samme personer, der står bag.

Michal Jensen: Jeg vil have mig frabedt, at Mette mener, 
jeg har været med til at anmelde hende til Kommunen.
Det har jeg ikke.

Afstemning:
Henrik Lyhne (HL) orienterede om, at der på et repræsen
tantskabsmøde på ethvert tidspunkt kan indgives et mistil
lidsvotum.

HL suspenderede dagsordenen, så der kunne stemmes om 
et mistillidsvotum til Mette Østergaard.

Et mistillidsvotum kræver simpelt flertal og der var frem- 
mødt 99 stemmeberettigede medlemmer.
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Resultat:
52 har stemt nej, til mistillid til Mette Østergaard, som derfor 
kan blive siddende i organisationsbestyrelsen.

Årsberetningen blev taget til efterretning.

Årsberetningen er vedlagt dette referat som bilag 1.

3. Endelig godkendelse 
af boligorganisatio
nens og afdelingernes 
årsregnskab med til
hørende revisionsbe
retning, og forelæg
gelse af budget.

ØkonomiChefSøren S. Mortensen (SSM) gennemgik års
regnskabet for 2019.

Der var ingen kommentarer og spørgsmål fra salen.

Års regnskabet - med tilhørende revisionsberetning - 
for 2019 blev enstemmigt godkendt.

SSM forelagde budgettet for 2020.
Der var ingen spørgsmål fra salen.

Budgettet for 2020 blev taget til efterretning.

4. Behandling af eventu
elt indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

5. Valg af formand På valg var Freddy Florsleben, som ikke modtog genvalg.

Finn Stengel Petersen er af et flertal i organisationsbesty
relsen opfordret til at stille op.
Knud Villy Mogensen fra afd. 500 meddelte, at han stiller op 
til formandsposten.

Følgende stillede op som formand:
• Finn Stengel Petersen, afd. 400
• Knud Villy Mogensen, afd. 500

Formandskandidaterne præsenterede sig, hvorefter 
der blev stillet forskellige afklarende spørgsmål fra salen.

Afstemning:
Der var stemmelighed med 48 stemmer til Finn Stengel Pe
tersen og 48 stemmer til Knud Villy Mogensen.
3 blanke stemmer.

Henrik Lyhne oplyste, at der herefter var to muligheder.
Om-afstemning eller et ekstraordinært repræsentantskabs
møde. Det er repræsentantskabsmødets beslutning, og 
dette spørgsmål blev derfor sendt til afstemning.
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Resultat:
69 stemte for en om-afstemning i dag.
30 stemte for et ekstraordinært repræsentantskabsmøde

Beslutning:
Der bliver således en om-afstemning i dag.
Såfremt der endnu engang er stemmelighed indkaldes til et 
ekstraordinært repræsentantskabsmøde for valg af for
mand.

Resultat af om-afstemning:
Finn Stengel Petersen blev formand med 52 stemmer mod
46 stemmer til Knud Villy Mogensen.
Der var 1 blank stemme.

Formanden er valgt for perioden 2020 - 2022.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse.

6.a Valg af bestyrelses
medlemmer.

På valg til bestyrelsen var:
• Finn Stengel Petersen, afd. 400
• Bo Kristensen, afd. 104
• Martin Thusing Andersen, afd. 014
• Mona Hedegaard, afd. 004

Følgende stillede op som bestyrelseskandidater:
• Bo Kristensen, afd. 104
• Martin Thusing Andersen, afd. 014
• Mona Hedegaard, afd. 004
• Freddy Horsleben, afd. 301
• Jan Sloth Nielsen, afd. 011
• Marius Kristensen, afd. 104

Bestyrelseskandidaterne præsenterede sig:

Dirigenten præciserede, at der kan stemmes på op til 4 
kandidater. Afgives der 5 eller flere stemmer, er stemme
sedlen ugyldig.

Følgende blev valgt til bestyrelsen for perioden 
2020-2022:

• Freddy Horsleben (72 stemmer)
• Bo Kristensen (71 stemmer)
• Mona Hedegaard (66 stemmer)
• Jan Sloth Nielsen (62 stemmer)
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Følgende blev ikke valgt:
• Martin Thusing Andersen (54 stemmer)
• Marius Kristensen (13 stemmer)

6.b Valg af suppleanter Følgende var på valg som suppleanter:
• Judith Roer Hansen
• Michael Jensen
• Lilli Hertzberg
• René Meyhoff
• Marius Kristensen

Følgende stillede op som suppleanter:
• Judith Roer Hansen, afd. 113
• Michael Jensen, afd. 002
• Lilli Hertzberg, afd. 110
• Marius Kristensen, afd. 104
• René Meyhoff, afd. 500

Dirigenten præciserede, at der stemmes på den kandidat, 
man ønsker som 1. suppleant.

Afstemning:
Der var stemmelighed mellem Michael Jensen og Lilli 
Hertzberg og de godkendte begge, at 3. suppleantposten 
blev afgjort via lodtrækning.
Michael Jensen blev herefter 3. suppleant.

Følgende blev valgt som suppleanter:
• 1. suppleant: Judith Roer Hansen (26 stemmer)
• 2. suppleant: René Meyhoff (24 stemmer)
• 3. suppleant: Michael Jensen (19 stemmer)
• 4. suppleant: Lilli Hertzberg (19 stemmer)
• 5. suppleant: Marius Kristensen (8 stemmer)

FællesBos organisationsbestyrelse fremgår af bilag 2.

7. Valg af revisor. Partner Revision blev foreslået som revisor.

Partner Revision blev genvalgt og modtog valget.

8. Eventuelt.

a) Knud Villy Mogensen sendte en tak til dem, der stemte på ham. Herefter ønskede
han Finn Stengel Petersen tillykke med valget.
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b) Finn Stengel Petersen (FSP) takkede for valget og præciserede, at han fortsat vil 
arbejde for FællesBos fremtid. Det handler om, at vi samler FællesBo endnu mere, 
og han takkede Freddy Horsleben for at have lagt sporene til FællesBos fremtid og 
håber på et fortsat godt samarbejde i organisationsbestyrelsen.

FSP ønskede den nyvalgte Jan Sloth Nielsen tillykke med valget.

c) Bo Kristensen takkede for valget og ønskede Jan Sloth Nielsen tillykke med valget.

Dagordenen var dermed udtømt, og dirigent Henrik Lyhne takkede for god ro og orden.

Næstformand, Heidi Guldhammer Larsen holdt en takketale til Freddy Horsleben, og 
overrakte ham en gave.

Repræsentantskabet gav Freddy en applaus.

Freddy Horsleben (FH) takkede for den smukke tale og ønskede Finn et stort tillykke med 
valget som formand, og han er sikker på, at de får et godt og positivt samarbejde.

FH udtrykte beklagelse over, at Martin Thusing Andersen ikke kom ind i organisationsbe
styrelsen og ønskede Jan Sloth Nielsen tillykke med valget.

Mødet hævet kl. 19.45.

Referent: Mariann Svendsen, FællesBo

Finn Stengel Petersen 
Formand for FællesBo
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Bilag 1. Bestyrelsens årsberetning til repræsentantskabsmødet den 11. november 
2020

Bestyrelsens årsberetning til repræsentantskabsmødet den 11. november 2020

Så gik der atter et år, og det er nu igen tid for Organisationsbestyrelsen til at aflægge 
beretning fortiden siden sidste ordinære repræsentantskabsmøde.

Organisationsbestyrelsen
FællesBos organisationsbestyrelse består af 11 medlemmer - 8 menige medlemmer og 
næstformand og formand valgt på repræsentantskabsmødet samt 1 medarbejdervalgt 
repræsentant. Formand og 4 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år - og i ulige år vælges 
næstformand og 4 bestyrelsesmedlemmer samt medarbejdernes repræsentant.

På repræsentantskabsmødet i maj 2019 ønskede Tove Pedersen ikke genvalg til posten 
som næstformand. Efter kampvalg blev Heidi Guldhammer Larsen valgt som ny næstfor
mand.
Der var genvalg til Egon Sivebæk, Kirsten Sørensen, Mette Østergaard og Jesper Schrei- 
ber samt nyvalg til Bo Kristensen, der blev valgt for et år.

Bestyrelsen arbejder konstruktivt og engageret med at indfri målene fra visionen - og læg
ger mange timers arbejde heri. Det omfattende arbejde betød, at vi pludselig havde 11 
udvalg med en masse mødeaktivitet imellem bestyrelsesmøderne. Da flere af områderne 
lappede over hinanden, har vi valgt at samle flere af vores udvalg til et inspirationsudvalg, 
der arbejder med beboerambassadører, grønne glæder, sundhed og deleøkonomi.

FællesBos visioner for nutiden og fremtiden
FællesBos nuværende vision, der løber til og med 2022, har som bekendt fire mål:
’Det gode liv som beboer’, 'Attraktive boliger’, 'Professionel organisation’ og 'En synlig bo
ligorganisation’.

Det kan ikke nævnes for tit, at det er vigtigt at have en vision. Visionen viser nemlig vejen 
for, hvor FællesBo skal hen, og det er organisationsbestyrelsens klare opfattelse, at den 
tid, der investeres i arbejdet, er godt givet ud. Resultaterne af arbejdet taler også sit tydeli
ge sprog.

Der har i de seneste år været fokus på den digitale boligorganisation. Der er en lang ræk
ke fordele ved at digitalisere der, hvor det giver mening, og det ser rigtig fornuftigt ud. Vi 
kan med stolthed fortælle, at ved udgangen af 2019 var 73% af vores lejere tilmeldt digital 
kommunikation. Kigger vi udelukkende på afdelingsbestyrelserne er 88% af afdelingsbe
styrelsesmedlemmerne digitale. Det er rigtig godt gået.
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Med sidste års kursusweekend tog vi hul på temaet ’Det gode naboskab’. Siden da har vi 
også udgivet et særnummer af Til enhver Lejlighed’ med fokus på det gode naboskab, og 
det ser ud til, at selvom vi bor tæt, så er vi stadig gode naboer. Antallet af naboklager er 
faldet markant, og den seneste beboerundersøgelse omhandlende tryghed og trivsel viser, 
at 83% svarer de trives og 88% føler sig trygge i afdelingen. Mange har, ikke overrasken
de, svaret, at gode naboer og fællesskab fremmer trivsel og tryghed.

Vi søger fortsat politisk indflydelse
I slutningen af september afholdt vi et fyraftensmøde med deltagelse af 7 byrådspolitikere 
repræsenterende 5 partier og en løsgænger. Et møde der var yderst positivt. Flere af vo
res lokale politikere viser stor interesse for den almene sektor og de udfordringer der er, 
og det er selvfølgelig vores håb, at fremtiden fortsat byder på et konstruktivt samarbejde 
med politikerne.

Helhedsplaner
Der er gennemført helhedsplaner i afdeling 009 Ørstedgaarden, 014 Elmegaarden og 110 
Gyvelvej. Afdelingerne 009 og 014 afventer tilbagemelding om jordbundsforhold og projekt 
med yderligere dræning.
Gyvelvej var klar til indflytning 1. marts. Den 20. februar blev der holdt åbent hus, så alle 
havde mulighed for at se, hvordan en nyrenoveret lejlighed ser ud. Der var mange interes
serede besøgende forbi.

Helhedsplanerne i afdeling 231 Anemonevej og afdeling 210 Fredbovej starter efter planen 
til efteråret.

Det er svært at spå om fremtiden, men Kommunerne er begyndt at igangsætte bygge- og 
anlægsarbejde, og forhåbentlig kan vi, i den almene boligsektor, også sætte lidt mere blus 
under kedlerne. Et stort arbejde ligger foran os, men det kræver, at kassen i Landsbygge
fonden bliver åbnet, så vi kan få gang i renoveringer og helhedsplaner.

Plads til Forskel
Den nuværende bevilling løber frem til udgangen af 2021. I forbindelse med udvidelsen i 
2019, hvor Brændgårdsområdet også blev en del af Plads til Forskel, er der lavet en et - 
års evaluering med Landsbyggefonden.
Generelt er det meget positivt med målopfyldelsen. Indsatsen omkring uddannelse og be
skæftigelse er stadig udfordret både med hensyn til aktivitet og udviklingen. Bestyrelsen i 
Plads til Forskel har fokus på området, og der er forskellige tiltag på vej.

For at styrke samarbejdet mellem boligorganisationerne og Herning Kommune, på det bo
ligsociale felt, arbejdes der på en fælles boligsocial strategi, der ligger udenfor rammerne i 
Plads til Forskel. Kommunen sidder for bordenden i den proces. Landsbyggefonden sen
der et klart signal om, at Plads til Forskels bestyrelse med fordel kan anvendes som et 
rum, hvor andet end lige den snævre helhedsplan drøftes, og der må meget gerne anlæg
ges et bredere boligsocialt og strategisk områdefokus.
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Mennesket i Midten
'Mennesket i Midten’, som blev startet med satspuljemidler i 2017, har vist sig som et me
get godt initiativ - både socialt og økonomisk. Den økonomiske gevinst kan bl.a. ses på 
kontoen Tab ved fraflytning’. Vi er glade for, at alle afdelinger nu er med i ordningen med 
socialfaglig rådgivning og kan gøre brug af hjælpen.

Der har været en udskiftning i personalet. Pernille søgte nye udfordringer, og vi har i ste
det sagt velkommen til Rebecca Brændgaard, som nu arbejder sammen med Lars Kors- 
gaard Rasmussen.

FN’s 17 verdensmål
Vi sætter naturligvis også fokus på FN’s 17 verdensmål i FællesBo. Målene omkring sund
hed, klima, miljø, bæredygtighed og demokrati er naturlige at indarbejde i hverdagen i 
FællesBo, og vi er allerede godt i gang på flere punkter.

Som et naturligt led i arbejdet med vores kommende helhedsplaner og nybyggeri tænkes 
flest mulige af verdensmålene ind i projekterne. Der vil også blive set på mulighederne for 
el-ladestandere, som er blevet efterspurgt på flere afdelingsmøder. Der er dog både øko
nomiske og logistiske udfordringer med el-ladestandere, som skal løses.

Velfærdsbygninger i Område Syd og Område Nord
Ejendomsfunktionærerne i område syd og nord har ønsket bedre forhold og det er nu imø
dekommet med to velfærdsbygninger i hhv. Kibæk og Aulum, hvor ejendomsfunktionærer
ne kan spise deres mad, samt anvende toilet og bad.

Danmarks billigste totalhusleje
Det er snart et år siden, at de 26 energirigtige boliger i Sunds blev taget i brug. Det første 
år har været lærerigt, men vi er ikke i tvivl om, at det er blevet nogle rigtig gode boliger.

Omkring den 1. juli kan vi tage 64 tilsvarende boliger i Teglparken i brug. Det er et bygge
koncept, der er kommet opmærksomhed omkring flere steder i landet, og specielt vores 
boligminister Kaare Dybvad har lagt mærke til, at FællesBo bygger energirigtige boliger til 
Danmarks billigste totalhusleje.

Et velfungerende beboerdemokrati
I august og september sidste år blev der afviklet 83 ordinære og 5 ekstraordinære afde
lingsmøder. Da møderne var gennemført, var antallet af afdelingsbestyrelser 64.
Det er en stigning på tre i forhold til 2018. Det vidner om et stort engagement ude i afde
lingerne, og det er vi meget taknemmelige for.

I oktober 2019 blev det årligt tilbagevendende arrangement - Introduktionsaften for nye 
afdelingsbestyrelsesmedlemmer - afholdt. Det er en aften, hvor vi forsøger at give et ind
blik i arbejdet i afdelingsbestyrelsen og klæde de nye medlemmer godt på. De mange 
fremmødte viste stor interesse og engagement, og målt ud fra evalueringen, var aftenen 
igen en succes.
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Efter et ønske fra beboerdemokrater er der også blevet mulighed for, at afdelingsbestyrel- 
sesformændene kan mødes til erfaringsudveksling og inspiration. Vi har faciliteret to op
startsmøder. På møderne valgtes tovholdere, som herefter står for netværket.

Kursusweekend
Der var også fokus på beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelses opgaver på dette års 
kursusweekend. Her var der rig mulighed for at få inspiration med hjem til det daglige ar
bejde i bestyrelsen.

Nye TV-aftaler
Yousee opsagde samarbejdet med Discovery, og det gav et noget lavere udbud af tv- 
kanaler i deres tv-pakker. Det har stor betydning for mange, og FællesBo arrangerede i 
samarbejde med Yousee to informationsmøder omkring ændringerne.

Der har været afholdt nogle ekstraordinære afdelingsmøder om, hvilken udbyder afdelin
gerne ønsker. Waoo laver ikke længere kollektive medieaftaler.

BL's repræsentantskab
Organisationsbestyrelsen og FællesBo engagerer sig også i BL og dets arbejde for de al
mene boliger. Her i foråret, skulle der være valg til repræsentantskabet i 6. kreds. Corona- 
krisen har dog udsat kredsvalget til efteråret. Jesper Schreiber stiller op til repræsentant
skabet og Mona Hedegaard, der har været en del af repræsentantskabet i 6. kreds i de 
sidste to år, genopstiller.

Bestyrelsens opfattelse af FællesBos forretningsførelse i det senest forløbne år
Som det fremgår af dagsordenen, skal beretningen indeholde bestyrelsens opfattelse af 
FællesBos forretningsførelse i det senest forløbne år.

Det er stadigvæk bestyrelsens holdning, at vi i FællesBo har en meget dygtig, effektiv og 
fremsynet administration, som nyder stor anerkendelse blandt andre boligorganisationer 
og samarbejdspartnere. Vi er stadig en boligorganisation der, sammenlignet med andre, er 
med langt fremme på mange områder - og stadig er visionær.

Til sidst vil vi gerne takke de ansatte i FællesBo, for den store indsats de yder dagligt.

Tak skal der også lyde til administrationen for det altid konstruktive og imødekommende 
samarbejde.

Sidst, men ikke mindst, en rigtig stor tak til beboerdemokratiet for det gode samarbejde og 
den tillid som I har vist os i løbet af året.
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Godkendt

Bilag 2

FællesBos organisationsbestyrelsesmedlemmer pr. 11. november 2020

Afd. NAVN PÅ VALG

400 Finn Stengel Petersen
Formand 2022

025 Heidi Guldhammer Larsen
Næstformand 2021

104 Bo Kristensen 2022

301 Freddy Horsleben 2022

011 Jan Sloth Nielsen 2022

004 Mona Hedegaard 2022

311 Egon Sivebæk 2021

024 Jesper Schreiber 2021

008 Kirsten Sørensen 2021

103 Mette Østergaard 2021

Mette Junge Povlsen
Medarbejderrepræsentant

2021

Suppleanter:

1. Judith Roer Hansen, afd. 113 2021

2. René Meyhoff, afd. 500 2021

3. Michael Jensen, afd. 002 2021

4. Lilli Hertzberg, afd. 110 2021

5. Marius Kristensen, afd. 104 2021

Inge Wurtz
Medarbejderrepræsentant 2021
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