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Organisationsbestyrelsen i FællesBo 
Statsaut. revisor Peter Vinderslev 
Kaj Mortensen  

Herning, den 19. maj 2022 
 
 

Referat af bestyrelsesmøde i FællesBo 
 

Tirsdag, den 17. maj 2022 kl. 18.00 – 19.40 
FællesBo, Kantinen, Nygade 20, Herning 

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

Mette Østergaard (MØ), Mette Junge Povlsen (MJP), Bo Kristensen (BK), 
Jesper Schreiber (JS), Jan Sloth Nielsen (JSN), Kirsten Sørensen (KS), 
Lone Cole (LC) og Dinna Madsen (DM). 
Fra FællesBo: Kaj Mortensen (KM), Peter Bøgebjerg Mortensen (PBM) og 
Mariann Svendsen (MS – referent). 
Carina Sohnemann deltog i pkt. 5. 

 
Afbud:  Ingen 
 
Referat fra bestyrelsesmødet den 26. april 2022, blev godkendt og underskrevet digitalt  
den 11. maj 2022.  
 
Referat fra det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 27. april 2022, blev godkendt og 
underskrevet digitalt den 15. maj 2022.  
 
Der var følgende dagsorden for mødet: 
 

0. Deltagelse i bestyrelsesmøder   Bestyrelsen besluttede, at Peter Bøgebjerg 
Mortensen fremover deltager i 
bestyrelsesmøderne, sammen med Kaj 
Mortensen indtil Kaj fratræder.  
 

1. Valg af ordrækkestyrer. 
 

Jesper Schreiber blev valgt til ordrækkestyrer.  

2. Forevisning og eventuel underskrift 
af revisionsprotokol.  
 

Intet nyt. 

3. Ansøgning om refusion af udgifter 
vedr. vandskade i  
afd. 300. Bilag 1 
 

Byggeska defonden dækker skader indtil 20 år.  
 
KM præciserede, at FællesBo ikke må / skal 
agere forsikringsselskab og dække skader efter 
de 20 år.  
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Der blev stemt om FællesBo skal dække udgiften, 
iht. ansøgningen.  
 
Jan Sloth Nielsen deltog ikke i afstemningen, idet 
han bor i afdelingen, og derfor var inhabil. 
  
5 bestyrelsesmedlemmer stemte for og 4 imod,  
1 stemte blankt.  
 
Det blev således godkendt at imødekomme 
ansøgning om refusion af udgifter for skaden i 
Fælleslokalet, afd. 300. 
Udgiften dækkes af dispositionsfonden.  
 
Det blev enstemmigt besluttet, at der udarbejdes 
et oplæg til en principbeslutning for imødegåelse 
af lignende sager, med skader der opdages efter 
20 år. 
Oplægget drøftes på et kommende 
bestyrelsesmøde.  
Ansvarlig: Peter Bøgebjerg Mortensen. 
 

4. Godkendelse af beretning der 
anvendes til afdelingsmøder, hvor 
der ikke er valgt en 
afdelingsbestyrelse. Bilag 2 
 

Beretningen blev godkendt. 

5. Opfølgning fra bestyrelsesmødet 
den 13. november 2021. Indstilling 
vedr. forlængelse af den 
boligsociale helhedsplan. Bilag 3 
 

Carina Sohnemann uddybede emnet, med 
information om, at FællesBo først i slutningen af 
april har fået en tilbagemelding fra Herning 
Kommune, der nu har behandlet emnet – og 
FællesBo derefter kunne arbejde videre.  
 
Indstillingen blev enstemmigt godkendt.  
 

6. Nyt fra udvalgene – herunder 
fremlæggelse af beredskabsplan 
under pkt. k – bilag 4  
 

a) Fremtidssikring / 
Bæredygtighed 

b) Medieudvalg  
c) Uddannelsesudvalg 

 
a) FH orienterede om seneste møde, 

herunder bl.a. etablering af el-
ladestandere.  

b) BK orienterede om indhold af næste 
udgave af Til enhver Lejlighed. 

c) Intet nyt. 
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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 5: Liste over samtlige udvalg. 
 

d) MH orienterede om opfølgningsarbejdet fra 
seminaret den 9. april.  

e) KS orienterede om status på arbejdet 
omkring kursusweekenden.  

f) Intet nyt. 
g) Intet nyt.  
h) MH orienterede om følgende:  

 BL arbejdsweekend for 6. og 10. 
kreds. 

 BL kursus SoMe der blev afholdt den 
11. maj. 

 Konference for 
organisationsbestyrelser den 3. – 4. 
september. Temaet er beboer-
demokrati.  

i) FSP orienterede om møde i juni, hvor 
konstituering i bestyrelsen finder sted.  

j) MH orienterede om, at 5 udvalgte 
afdelinger indkaldes til et møde – herefter 
indkaldes alle afdelingsbestyrelses-
medlemmer til et uddybende møde.  

k) Beredskabsplan blev gennemgået og 
godkendt. ISV får mandat til at handle på 
vegne af FællesBo – efter lukketid – og 
hjælpe beboerne som nævnt i bilaget, og 
FællesBo dækker evt. udgifter. 
Beredskabsplanen er et internt 
arbejdsredskab, som gives til ISV.  
  

7. Eventuelt. 
 

 

a) Ting i opgange / på 
svalegange.  

FællesBo / ejendomsfunktionærerne følger op på 
afdelinger, hvor beboerne har ting stående i 
opgange / på svalegange, så brandreglerne 
overholdes.  
 

b) Orientering KM orienterede om følgende: 
 

 Fratrædelse. 

 Åbent hus i genhusningsboliger på 
Sønderager, den 23. maj. 

 

c) Dirigent på 
afdelingsmøderne 

MH sender mail rundt til bestyrelsen vedr. plan for 
dirigentrollen på møderne. 
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LUKKET dagsorden 

 

 

8. Forberedelse til 
repræsentantskabsmødet. 

 

 

 
 


