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Organisationsbestyrelsen i FællesBo 
Statsaut. revisor Peter Vinderslev 
Kaj Mortensen  

Herning, den 4. marts 2022 
 
 

Referat af bestyrelsesmøde i FællesBo 
 

Tirsdag, den 1. marts 2022 kl. 18.00 – 21.50 
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), Lone Cole (LC) og  
Dinna Madsen (DM). 
Fra FællesBo: Peter Bøgebjerg Mortensen (PBM) og Mariann Svendsen  
(MS – referent). 
Gitte Bjerregaard deltog i pkt. 7 og 8. 

 
Afbud:  Kirsten Sørensen (KS) og Kaj Mortensen (KM) 
 
Der var følgende dagsorden for mødet: 
 

Dagsordenspunkt  
 

Beslutning 

1. Valg af ordrækkestyrer. 
 

Freddy Horsleben blev valgt til ordrækkestyrer.  
 

2. Godkendelse af referat fra 
bestyrelsesmødet 
den 2. februar 2022. 
 

Referatet blev godkendt og underskrevet.  

3. Godkendelse af referat fra det 
ekstraordinære bestyrelsesmøde 
den 8. februar 2022. 
 

Referatet blev godkendt og underskrevet. 

4. Forevisning og eventuel underskrift 
af revisionsprotokol.  
 

Intet nyt.  

5. Fremlæggelse af 
tilfredshedsanalysen om  
”God service”  
v/Morten Carlsson fra Axcess Nordic 

 

Andreas Knaack og Morten Carlsson fremlagde 
tilfredshedsanalysen om ”God service” og 
anbefalinger til fortsat proces. 
 
Konklusionen er, at serviceniveauet i FællesBo er 
højt med et gennemsnit på 8,3 ud af 10 mulige.  
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Flot score og der vil blive informeret herom i Til 
enhver Lejlighed.  
 
Det blev drøftet, om informationen også skal 
lægges ud til andre end beboerne.   
 
Styregruppen arbejder videre med 
konklusionerne. 
 
Styregruppen har set tilfredshedsundersøgelsen 
og den sendes nu til alle medlemmer af 
organisationsbestyrelsen.  
Efterskrift: Den bliver lagt på Min Side under 
”referater”. 
 

6. Afd. 004, Sabroesvej. Skridsikker 
belægning. 
 

I 2015 blev emnet drøftet på et bestyrelsesmøde 
og udgiften blev godkendt med dækning fra 
trækningsretten. 
 
Afdelingsmødet forkastede herefter etablering af 
ny belægning, men i lighed med f.eks. udskiftning 
af tag er det en driftsopgave, og dermed indgår i 
det budget som godkendes på afdelingsmødet, 
ligesom andre bygningsdele. 
 
Efter en uvildig undersøgelse, fra AFRY, er det en 
klar anbefaling, at den nuværende belægning 
skal skiftes snarest, idet der er fare for 
personsikkerhed.  
 
Det blev besluttet, at belægningen udskiftes 
hurtigst muligt efter information om emnet på 
årets afdelingsmøde. 
 

7. Indstilling vedrørende intern 
venteliste i afdelingerne der står 
over for en helhedsplan. Bilag 1 
 

Indstillingen blev enstemmigt godkendt.  

8. Indstilling vedrørende udlejning af 
boliger til erhverv i Lyngbyen.  
Bilag 2 
 

Indstillingen blev godkendt med følgende 
ændring: 

 I 4. afsnit bibeholdes kun første sætning. 
Resten af afsnittet slettes.  

 Antal ændres fra 10 boliger – til 5 boliger 
med mulighed for at forhøje til 10 boliger.  
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Ændret bilag 2 er vedhæftet.  
 

GB præciserede, at FællesBos ansøgere altid vil 
komme før udlejning til erhverv.  
 
Det vil ikke være specifikke boliger, der vil blive 
brugt til udlejning til erhverv.  
 

9. Gennemgang af Forretningsorden 
for organisationsbestyrelsen i 
FællesBo. Bilag 3. 
 

Godkendt med nedenstående ændringer / 
tilføjelser: 
 
§ 1 stk. 2, 2. afsnit: 
 
Ændres fra: 
Opgaverne i organisationsbestyrelsen omfatter 
bl.a.: 

 Deltagelse i 8-10 bestyrelsesmøder årligt 
(møderne begynder normalt ved 17 tiden). 

 Deltagelse i 8-10 afdelingsmøder årligt – 
ofte som dirigent. 

 Deltagelse i forskellige udvalg 

 Deltagelse i 1-2 weekendkonferencer årligt 

 Deltagelse i 2-3 interne temadage årligt 
 Deltagelse i nødvendige grundlæggende 

kurser – 1-2 weekender årligt. 
 
Til: 
Der forventes deltagelse i følgende: 

 8-10 organisationsbestyrelsesmøder årligt 
(møderne begynder normalt ved 17 tiden). 

 Afdelingsmøder – ofte som dirigent. 

 Udvalgsarbejde. 

 1-2 weekendkonferencer årligt. 

 Ad hoc møder.  
 
Idet der blev ændret i § 1, stk. 2 skal samme 
ændring fremgå af bilag 2 i indkaldelse til 
repræsentantskabsmødet.  
 
 
Ændring i § 3 stk. 2:  
….. 6-10 organisationsbestyrelsesmøder ændres 
til …..8-10 organisationsbestyrelsesmøder. 
 



Referat nr. 124 
 
 

 

2055 
 

 

Tilføjelse til § 13, nyt stk. 3: 
Der skal forventes mødeaktivitet i mere eller 
mindre grad i de forskellige udvalg.  
 
 
Udvalget tilretter forretningsordenen, der herefter 
underskrives af formanden.  
 

10. Opfølgning fra bestyrelsesmødet 
den 2. februar 2022: 
 
Kan referater fra bestyrelsesmøder 
fremover underskrives digitalt? 

 

Det blev besluttet, at referatet bliver fremsendt til 
bestyrelsen med 8 dages frist til forhånds-
godkendelse. 
 
Herefter udsendes referatet til digital underskrift, 
til de bestyrelsesmedlemmer, der deltog i mødet.  
 

11. Nyt fra udvalgene, samt 
gennemgang af forretningsgange 
under pkt. f: 
 

a) Fremtidssikring / Bæredygtighed 
b) Medieudvalg  
c) Uddannelsesudvalg 
d) Styregruppen for Mission, Vision 

og Mål 2018-2022 og 2023 – 
2027 

e) Kursusweekend 
f) Forretningsgange 

 Nr. 903 – Intern 
kommunikation i 
organisationsbestyrelsen. 
Bilag 4. 

 Nr. 909 – Politikker. Bilag 5.  
 
g) Interessevaretagelse 
h) Nyt fra Repræsentantskabet i  

6. kreds 
i) Nyt fra Plads Til Forskel 

 
Ad hoc udvalg: 
j) Inspirationsudvalg 
k) Beredskabsplan 

 
Bilag 6: Liste over samtlige udvalg. 
 
 

a) FH gennemgik referat fra seneste møde.  
Bestyrelsen bakkede op om, at PBM 
arbejder videre med at undersøge ønske 
og behov for el-ladestandere i FællesBos 
afdelinger, i form af en undersøgelse som 
sendes ud til alle digitale beboere.   

b) Intet nyt. 
c) Intet nyt. 
d) Intet nyt. 
e) MØ orienterede om status på 

kursusweekenden, der afholdes den 11. – 
12. juni 2022.  
Programmet bliver lidt afkortet og 
arrangementet begynder først kl. 12.00 – 
med afgang fra Herning kl. 10.30.  
Invitation forventes udsendt den 14. marts. 
Såfremt der er under 75 tilmeldinger, vil 
arrangementet blive aflyst.   
 
Det blev drøftet, om den årlige 
kursusweekend evt. skal flyttes fra februar 
til lidt senere på året.  
 

f) JS gennemgik ændringerne i 
forretningsgang nr. 903 som blev 
godkendt.  
 
Nr. 909 blev godkendt med ændring af pkt. 
909 A2 – Gældende gaveregler. 
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Ændres fra: 
300 kr. – …. Sygdom, ulykke/operation 
(periode på mindst 3 dage efter).  
Dødsfald – nærmeste familie til OBM 
(forældre, ægtefælle, samlever eller børn) 
– Buket til OB medlem.  
 
Ændres til: 
300 kr. – ….. Ved indlæggelse på hospital 
(med overnatning) eller ved sygdom i 
hjemmet i mindst 14 dage gives en gave.  
Dødsfald – nærmeste familie til OBM 
(forældre, søskende, ægtefælle, samlever 
eller børn) – Buket til OB medlem.  
 
JS orienterede om redaktionelle ændringer 
i øvrige forretningsordener.  
 

g) FSP orienterede om opfølgning på 
ansøgning om tre kvoter – indsendt til 
Herning Kommune.  

h) Bestyrelsen bakker op om, at Mona 
Hedegaard og Bo Kristensen stiller op til 
repræsentantskabet i 6. kreds.  

i) FSP orienterede om seneste 
bestyrelsesmøde i Plads Til Forskel.  

j) Intet nyt. 
k) MØ orienterede om seneste møde.  

Der er udarbejdet et oplæg som KM og 
PBM skal godkende.  
PBM – og udvalget – beslutter indholdet af 
det endelige oplæg.  
Herefter skal afdelingsbestyrelsen i afd. 
019 kontaktes med status på emnet.  
 

12. Eventuelt. 
 

 

a) Ansættelser – fratrædelse PBM informerede om ansættelser og en 
opsigelse. 
 
 
 
 
 



Referat nr. 124 
 
 

 

2057 
 

 

 
LUKKET dagsorden 

 

 

13. Forslag fra organisations-
bestyrelsen til vedtægtsændringer 
på repræsentantskabsmødet  
den 24. maj 2022. 
 

 

14. Henvendelse fra lejer.  
 

 

 

 


