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Godkendt 
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Organisationsbestyrelsen i FællesBo 
Statsaut. revisor Peter Vinderslev 
Kaj Mortensen  

Herning, den 18. juni 2021 
 
 

Referat af bestyrelsesmøde i FællesBo 
 

Lørdag, den 12. juni 2021 kl. 8.30 – 10.30 
Hotel Eyde, Torvet, Hernng 

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

Mette Østergaard (MØ), Kirsten Sørensen (KS), Mette Junge Povlsen (MJP – 
deltog ikke i pkt. 8a, 8b og 9), Jan Sloth Nielsen (JSN), Jesper Schreiber (JS), 
Dinna Madsen (DM) og Lone Cole (LC). 
Fra FællesBo: Kaj Mortensen (KM – deltog ikke i pkt. 10) og Mariann Svendsen 
(MS – referent – deltog ikke i pkt. 10).  
Peter Bøgebjerg Mortensen (PBM) deltog i pkt. 4, 5, og 7. 

 
Afbud:  Bo Kristensen (BK) 
 
 
Finn Stengel Petersen bød velkommen til mødet med en særlig velkomst til de to nyvalgte 
bestyrelsesmedlemmer, Dinna og Lone.  
 
Der var følgende dagsorden for mødet: 
 

Dagsordenspunkt  
 

Beslutning 

1. Valg af ordrækkestyrer. 
 

Mette Østergaard (MØ) blev valgt til 
ordrækkestyrer.  
 

2. Godkendelse af referat fra 
bestyrelsesmødet 
den 18. maj 2021. 
 

Referatet blev godkendt og underskrevet.  

3. Forevisning og eventuel underskrift 
af revisionsprotokol.  
 

Intet nyt.  

4. Beslutning om afholdelse af de 
ordinære afdelingsmøder i 2021 i 
forhold til corona-restriktioner. 
Herunder coronapas, arealkrav, 
afstandskrav, værnemidler m.v. 
Bilag 1 

Der er tre bestyrelsesmedlemmer, der ikke 
tidligere har deltaget i afdelingsmøder, som 
dirigent. Derfor vil de deltage i nogle møder som 
”føl”, før de selv er dirigent.  
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Peter Bøgebjerg Mortensen deltager i 
dette punkt. 

 

Peter Bøgebjerg Mortensen orienterede om de 
corona-restriktioner, der pt. er. 
Der skal fortsat fremvises conorapas – og der er 
fortsat afstandskrav – i forbindelse med de møder 
der ligger indtil 1. september.  
 
Pt. ser det ikke ud til, at fuldmagter kommer i spil. 
 
Følgende blev besluttet: 
De afdelingsmøder, der er planlagt til afholdelse 
inden 1. september skal afholdes udenfor 
FællesBo regi, så ansvaret for overholdelse af 
corona-restriktionerne overgår til de steder, der 
afholder mødet.  
 
FællesBo bidrager med en kompensation til de 
berørte afdelinger, på op til 150 kr. for hver 
deltager. Det kræver dokumentation for 
udgifterne, og de dækkes af arbejdskapitalen, 
såfremt de ikke kan indgå i driften.  
 
Idet det er en unormal situation, vil det kun være 
de afdelinger, der bliver ramt af restriktionerne, 
der kan få kompensation.  
 
Efter 1. september er der pt. ingen krav til 
hverken anvendelse af mundbind eller 
fremvisning af coronapas, så derfor kan møderne 
afholdes i egen afdeling, hvis det ønskes. Der 
ydes derfor ikke kompensation, uanset om mødet 
afholdes udenfor FællesBo regi.  
 
Er der afdelinger, der ønsker at flytte 
afdelingsmødet til en ny dato, vil FællesBo 
forsøge at imødekomme de ønsker der kommer, 
hvis det er praktisk muligt.  
 
 
Det blev besluttet, at såfremt der sker en ændring 
i corona-restriktionerne, så der også skal 
fremvises coronapas – og overholdes 
afstandskrav – i september måned, skal møderne 
i september også holdes udenfor FællesBo regi. 
Sker det, vil kompensationen også gælde til disse 
møder.  
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5. Opfølgning fra sidste møde: 
Anmodning om godkendelse af 
kontorombygning. 
Peter Bøgebjerg Mortensen deltager i 
dette punkt. 
 

Det blev besluttet, at den totale udgift, der blev 
beskrevet i bilag 3 på bestyrelsesmødet den  
18. maj 2021 fastholdes, og fordeles således: 
 
Ombygning, med flytning af glasvægge, tages af 
driften med en afskrivning over 20 år.  
Beplantning tages af driften med en afskrivning 
over 5 år.  
Administrationsbidraget ændres ikke.  
 
PBM orienterede om, at der er ansat de 
medarbejdere i ProjektAfdelingen, som forventes 
at passe i antal til opgaverne.  
 

6. Plads til Forskel.  
 

Intet nyt.  
 
Det blev besluttet, at emnet Plads Til Forskel 
rykkes ned under udvalg, hvor der fremover vil 
ske orientering.  
 
Det blev drøftet, om de opgaver som MH har haft 
i forhold til arbejdet i Plads Til Forskel, kunne 
overtages af et andet bestyrelsesmedlem.  
På næste bestyrelsesmøde byder medlemmerne 
ind, hvis de ønsker at overtage dette arbejde.   
 

7. Nyt fra udvalgene – herunder 
evaluering vedr. 
ejendomsserviceteknikeruddannels
en.  
Peter Bøgebjerg Mortensen deltager i 
dette punkt. 
 

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 
h) Interessevaretagelse 

 

a) MØ orienterede om status på emnet.   
b) Intet nyt.  
c) Intet nyt.  
d) Emnet gennemgås på seminaret efter 

bestyrelsesmødet d.d.  
e) KS orienterede om, at alt er ved at være 

på plads.  
f) MH orienterede om indholdet af seneste 

møde.  
g) Intet nyt.  
h) Intet nyt.  
i) Intet nyt.  
j) PBM orienterede om seneste møde i 

udvalget, hvor der er sket evaluering af 
uddannelsen samt arbejdet videre med 
plan for de fremtidige muligheder for 
anvendelse af medarbejderens nye 
kompetencer. Det er nødvendigt at udnytte 
de kompetencer, de har tilegnet sig, i 
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Ad hoc udvalg: 
i) Inspirationsudvalg 
j) Ejendomsservicetekniker-

uddannelsen  
k) TV og Internet 
 

 
Bilag 2: Liste over samtlige udvalg. 
 

stedet for fortsat at anvende ekstern 
arbejdskraft.  
Bestyrelsen besluttede, at uddannelsen er 
sat på pause. Når vi kommer hen i 2023-
2024, kan emnes behandles igen, da man 
så har erfaring med, hvordan strukturen 
omkring E-driften fungerer.   

k) PBM orienterede om, at YouSee har tilbudt 
at komme rundt med en bus. Dette kan 
aftales med afdelingsbestyrelsen i de 
afdelinger, hvor bussen placeres.  
Beslutningen om afdelingen ønsker 
YouSee aftalen forlænget behandles på 
afdelingsmødet. 
  

Emnet: ”Status på udvalg”, som var planlagt 
til gennemgang på seminaret efter 
bestyrelsesmødet, blev i stedet behandlet på 
bestyrelsesmødet.  
 
Følgende blev besluttet:  
Udvalget vedr. Ejendomsservicetekniker-
uddannelsen udgår.  
 
Bilag 2 er ændret iht. beslutningen.  
Heidi Guldhammer Larsen og Egon Sivebæk er 
fratrådt bestyrelsen og er derfor fjernet fra 
udvalgslisten. 
 
På næste bestyrelsesmøde besluttes det, hvem 
der vælges til hvilke udvalg.  
Ønsker sendes til formand eller næstformand 
senest den 21. juni.  
Der angives ønske om 1. prioritet og 2. prioritet.  
 
Som udgangspunkt sidder medlemmerne i max 2 
udvalg.  
 

8. Eventuelt. 
 

 

a) Kommissorium til 
renoveringsudvalg  

PBM orienterede om opstart af arbejdet omkring 
renoveringsudvalg, og at man er kommet godt i 
gang med møder med afdelingsbestyrelserne.  
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Der er dog forskellige ønsker til, hvordan man 
nedsætter disse renoveringsudvalg. Nogle ønsker 
dem nedsat på afdelingsmødet, mens andre 
ønsker dem nedsat af afdelingsbestyrelsen.  
 
Der er også forskellige ønsker til, hvor mange 
deltagere der skal være fra afdelingsbestyrelsen i 
udvalget. 
 
Der blev bakket op om, at PBM har mulighed for 
at tilrette kommissorium i de enkelte afdelinger, til 
det som giver det bedste samarbejde. 
 
Emnet behandles på næste bestyrelsesmøde, for 
endelig godkendelse.  
 

 
LUKKET DAGSORDEN 
 

 

Fortsat fra den åbne dagsorden.  
8. Eventuelt 

 
b)   Bud på byggeriet ved  
Gødstrup 
 

 

9. Evaluering af 
repræsentantskabsmødet  
den 8. juni 2021 

 

 

10.  Nyt udvalg  
 

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


