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Organisationsbestyrelsen i FællesBo 
Statsaut. revisor Peter Vinderslev 
Kaj Mortensen  

Herning, den 30. oktober 2020 
 
 
 

Referat af bestyrelsesmøde i FællesBo 
 

Tirsdag den 27. oktober 2020 kl. 18.00 – 20.15 
FællesBo, Nygade 20, Herning 

  
Til stede: Freddy Horsleben (FH), Heidi Guldhammer Larsen (HGL), Egon Sivebæk (ES), 

Mette Østergaard (MØ), Mona Hedegaard (MH), Bo Kristensen (BK),  
Martin Thusing Andersen (MTA), Kirsten Sørensen (KS – deltog via Skype),  
Jesper Schreiber (JS – deltog via Skype), Finn Stengel Petersen (FSP – deltog 
via Skype) og Mette Junge Povlsen (MJP – referent). 
Fra FællesBo: Kaj Mortensen (KM – deltog via Skype). Gitte Bjerregaard (GB) 
deltog i pkt. 4 og Søren S. Mortensen (SSM) deltog i pkt. 5 og 6.  

 
Afbud:  Mariann Svendsen  
 
Der var følgende dagsorden for mødet: 
 

Dagsordenspunkt  
 

Beslutning 

1. Valg af ordrækkestyrer. 
 

Mona Hedegaard (MH) blev valgt som 
ordrækkestyrer. 
 

2. Godkendelse af referat fra 
bestyrelsesmødet 
den 16. september 2020. 
 

Referatet blev godkendt og underskrevet.  

3. Forevisning og eventuel underskrift 
af revisionsprotokol.  
 

Intet nyt.  

4. Ansøgning om midler til finansiering 
af arbejdsredskaber til 
udefrakommende restriktioner fra 
Ministeriet og Datatilsynet. Bilag 1 
 

Gitte Bjerregaard (GB) fremlagde ansøgningen, 
hvor beslutningen om engangsbeløbet for 
2020/2021 blev enstemmigt godkendt. Beløbet 
tages fra arbejdskapitalen. 
 
Der var enighed om, at beløbet vedrørende 
budget 2022 kun var til orientering. Dette 
besluttes senere. 
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5. Godkendelse af budget for FællesBo 
og Håndværkerafdelingen. 
Bilag 2a – FællesBo – budget 2021 
Bilag 2b – Diagram – Dispositionsfond 
og Trækningsret 
Bilag 2c – Håndværkerafdeling, budget 
2021 
 

Søren S. Mortensen (SSM) fremlagde 
budgetterne, som blev enstemmigt godkendt. 

6. Godkendelse af Prisblad for 2021. 
Regulering af priser på nævnte 
punkter. Bilag 3. 
 

SSM gennemgik prisbladet, som blev 
enstemmigt godkendt. 

7. Plads til Forskel.  
 

Møde med kommunen omkring sociale tiltag er 
udskudt igen. Ny dato kendes ikke endnu. 
 

8. Nyt fra udvalgene. 
a) Fremtidssikring / 

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

Vision og Mål 2018-2022 
e) Kursusweekend 
f) Nyt fra Repræsentantskabet i 

6. kreds 
g) Forretningsgange 

Ad hoc udvalg: 
h) Inspirationsudvalg 
i) Interessevaretagelse 
j) Ejendomsservicetekniker-

uddannelsen  
k) TV og Internet 

 
 
 
Bilag 4: Liste over samtlige udvalg. 
 

 
a) I udvalget har Peter Bøgebjerg Mortensen 

overtaget Jan Kjeldsens post, og næste 
møde afholdes den 3. november. 

b) Intet nyt. 
c) Introduktionsmødet for nye 

afdelingsbestyrelsesmedlemmer er aflyst. 
Udvalget arbejder videre med vejledning til 
at skrive forslag til afdelingsmøderne. 

d) Intet nyt. 
e) Der afholdes snarligt møde i udvalget. 
f) MH blev genvalgt til kredsvalget den 22. 

oktober. Bo Kristensen (BK) blev valgt som 
suppleant. MH refererede fra kredsvalget. 
Freddy Horsleben (FH) efterlyser bedre 
koordinering internt og med andre 
boligselskaber inden kredsvalget. 

g) Intet nyt. 
h) Intet nyt. 
i) Næste møde er den 2. november. 
j) Intet nyt. 
k) Det var meningen, at der skulle afholdes 

stormøder omkring info om de nye 
ændringer på TV området, men 
coronavirussen forhindrer os i det.  
Der sendes derfor et brev til de lejere, der 
har Waoo. Vi håber fortsat at kunne afholde 
stormøder i det nye år for lejere, der har 
Yousee. 
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De første varslingsbreve er sendt ud til 
lejerne til de afdelinger, hvor 
fiberbredbåndet skal graves ned. 
 
Bestyrelsen har fået brev/mail om, at aftalen 
om bredbånd fra Waoo er opsagt af 
FællesBo pr. 31.01.2021. Bestyrelsen har 
frit valg af udbydere. Hastigheden skal være 
max. 500/500 Mbit/s. Regningen betales af 
FællesBo.  

 

9. Nyt punkt:  
Aflysning af kursusweekenden pga. 
corona 
 

Efter drøftelse er der enighed om rettidig omhu, 
og kursusweekenden i 2021 aflyses derfor. 
 

10. Eventuelt. 
 

 
 
. 

a) Område-/fyraftensmøder Område-/fyraftensmøder er aflyst i 2020. 
 

 
LUKKET dagsorden 
 

 

10. Eventuelt 
(fortsat fra den åbne dagsorden).  

 

 

b) Bestyrelsesmødet  
den 19. november 2020 

 

 

c) Frasalg   
 

d) Afdelingsbestyrelse  
 

11. Godkendelse af betinget købsaftale.  
 

 

12. Forberedelse til 
repræsentantskabsmødet. 
Evt. indkomne forslag.  

 

 
 
Godkendt:          /      2020 
 
                       
Freddy Horsleben     Heidi Guldhammer Larsen   Mette Østergaard 
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Kirsten Sørensen       Mona Hedegaard   Finn Stengel Petersen 
 
                       
Egon Sivebæk   Jesper Schreiber   Martin Thusing Andersen 
 
                      
Bo Kristensen   Mette Junge Povlsen  
 


