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Organisationsbestyrelsen i FællesBo 
Statsaut. revisor Peter Vinderslev 
Kaj Mortensen  

 

Herning, den 27. oktober 2021 
 
 

Referat af bestyrelsesmøde i FællesBo 
 

Tirsdag, den 26. oktober 2021 kl. 18.00 – 21.00 
FællesBo, 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), 
Kirsten Sørensen (KS), Jesper Schreiber (JS), Lone Cole (LC),  
Jan Sloth Nielsen (JSN) og Dinna Madsen (DM). 
Fra FællesBo: Kaj Mortensen (KM) og Mariann Svendsen (MS – referent). 

 
Afbud:  Ingen 
 
 
Der var følgende dagsorden for mødet: 
 

Dagsordenspunkt  
 

Beslutning 

0. Indstilling vedr. forlængelse af den 
boligsociale helhedsplan. Bilag 3 

Hele bestyrelsen var til stede på mødet, og det 
blev besluttet, at emnet kunne behandles. 
 
KM orienterede om emnet.  
 
Der var spørgsmål til økonomien, og KM 
undersøger fordeling af procenter og fordeling af 
udgifter mellem boligorganisationerne og 
kommunen.  
 
Bestyrelsen modtager information om 
ovennævnte via mail.  
Bestyrelsen giver herefter en tilbagemelding, om 
de kan godkende indstillingen. 
 
Endelig beslutning noteres i referat fra 
bestyrelsesmødet der afholdes den 13. november 
2021.   
 
 



Referat nr. 120 
 

Godkendt 
_________ 

2015 
 

 

1. Valg af ordrækkestyrer. 
 

Mona Hedegaard blev valgt til ordrækkestyrer. 

2. Godkendelse af referat fra 
bestyrelsesmødet 
den 10. august 2021. 
 

Referatet blev godkendt og underskrevet. 

3. Forevisning og eventuel underskrift 
af revisionsprotokol.  
 

Intet nyt.  

4. Indstilling vedr. godkendelse af 
kollektiv råderet på køkkener i afd. 
200, Lyngbyen, Gullestrup. Bilag 1 
 

Indstillingen blev godkendt. 
 
Præcisering: 
I henhold til referat fra Økonomi- og 
Erhvervsudvalgsmødet den 19. august 2019, 
henstiller kommunen til, at boligorganisationernes 
afdelinger henlægger min. 100 kr. pr. m2 
boligareal pr. år. 
 
Henlæggelserne er til planlagt og periodisk 
vedligeholdelse af bygningsdele og fornyelse af 
installationer, jf. driftsbekendtgørelsens § 63. 
 

5. Skal der udarbejdes en 
handlingsplan i forbindelse med en 
opstået krise – f.eks. en brand – i 
en af FællesBos afdelinger?  

 
Hvem gør hvad i forbindelse med at tage 
hånd om beboerne?  
Både fysisk og psykisk. 
 
Udfordringen opstår, når beboerne f.eks. 
går i chok og FællesBo skal rekvirere 
hjælp. 
 
Organisationsbestyrelsen beslutter, om 
der skal udarbejdes en handlingsplan. 
Hvad skal der ske – og hvilke udgifter 
dækker FællesBo? 

 

Det blev besluttet at nedsætte et ad hoc udvalg, 
der udarbejder en beredskabsplan / forretnings-
gang herfor.  
 
Et oplæg til beredskabsplanen, herunder også 
økonomien, skal godkendes af 
organisationsbestyrelsen. 
 
Følgende blev valgt: 
Mette Østergaard og Bo Kristensen. 
 
Fra FællesBo deltager Lene Winther (tovholder) 
og Inge Würtz.  
 

6. Nyt fra udvalgene. 
a) Fremtidssikring / 

Bæredygtighed 
b) Medieudvalg  
c) Uddannelsesudvalg 

a. Intet nyt. 
b. Intet nyt. 
c. MJP er valgt som tovholder.  

MJP orienterede om seneste 
udvalgsmøde. 
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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) TV og Internet 

 
Bilag 2: Liste over samtlige udvalg. 
 

Den 2. november afholdes 
introduktionsmøde for 
afdelingsbestyrelsesmedlemmer der er 
nyvalgte i 2020 og 2021. 

d. MH orienterede om seneste møde.  
e. MØ orienterede om møde med 

indlægsholder og besøg på kursusstedet. 
f. Intet nyt. 
g. Intet nyt. 
h. MH orienterede om, at der afholdes 

kredsvalg den 4. april 2022. Alle 
nuværende medlemmer ønsker at 
genopstille.  
Der opfordres til, at flere fra 
organisationsbestyrelsen opstiller.  
Emnet behandles på bestyrelsesmødet 
den 13. november.  

i. Intet nyt. 
j. Intet nyt. 
k. Intet nyt. Det blev besluttet, at udvalget 

nedlægges og kan genoptages ved behov. 
 

7. Eventuelt. 
 

 

a) Afd. 430  Beboernes generelle opfattelse er, at afdelingen 
og bygningerne er fint vedligeholdt.  
Dette fremgår af seneste referat fra deres 
afdelingsmøde. 
 
Kun en enkelt beboer – eller to – finder småfejl i 
området. FællesBo besvarer altid disse 
henvendelser og bestyrelsen opfordrer til, at der i 
svarene henvises til referatet fra afdelingsmødet. 
 

b) Mødelokale ved 
bestyrelsesmøder  

Det blev besluttet, at fremtidige møder afholdes i 
bestyrelseslokalet. 
 

 
LUKKET dagsorden 

 

 

8. Drøftelse af 
organisationsbestyrelsens 
deltagelse i afdelingsmøder. 

 

9. Status på udvalgsarbejde. 
 

 



Referat nr. 120 
 

Godkendt 
_________ 

2017 
 

 

Godkendt:          /      2021 
 
                       
Finn Stengel Petersen  Mona Hedegaard  Mette Østergaard 
 
                       
Bo Kristensen Jesper Schreiber   Freddy Horsleben   
 
                       
Mette Junge Povlsen   Lone Cole    Dinna Madsen 
                
                      
Kirsten Sørensen  Jan Sloth Nielsen  


