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Organisationsbestyrelsen i FællesBo 
Statsaut. revisor Peter Vinderslev 
Kaj Mortensen  

Herning, den 24. september 2021 
 
 

Referat af bestyrelsesmøde i FællesBo 
 

Tirsdag, den 21. september 2021 kl. 18.00 – 20.20 
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), 
Jesper Schreiber (JS) og Lone Cole (LC). 
Fra FællesBo: Kaj Mortensen (KM) og Mariann Svendsen (MS – referent). 
Søren Mortensen (SSM) deltog i pkt. 5, 6, og 7 

 
Afbud:  Kirsten Sørensen (KS), Jan Sloth Nielsen (JSN) og Dinna Madsen (DM) 
 
Der var følgende dagsorden for mødet: 
 

Dagsordenspunkt  
 

Beslutning 

1. Valg af ordrækkestyrer. 
 

Jesper Schreiber 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. Ansøgning om tilskud fra 
dispositionsfonden til dækning af 
ekstraudgifter ved opførelse af  
afd. 114 Teglparken. Bilag 1 
 

Ansøgningen blev enstemmigt godkendt.  

5. Godkendelse af budget for 
FællesBo og 
Håndværkerafdelingen.  
Bilag 2a – FællesBo – budget 2022 
Bilag 2b – Diagram – Dispositionsfond 
og Trækningsret 
Bilag 2c – Håndværkerafdeling, 
budget 2022 

Søren S. Mortensen (SSM) fremlagde 
budgetterne, som blev enstemmigt godkendt. 
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6. Godkendelse af afdelingernes 
budgetter i henhold til 
Vedtægternes §12, stk. 2.  
Bilag 3a – Samlet budgetoversigt for 
alle afdelinger – 2022 
Bilag 3b – Bemærkninger til 
afdelingsbudgetter 2022   
 

SSM fremlagde afdelingernes budgetter, som 
blev enstemmigt godkendt med forbehold for, at 
de resterende afdelingsmøder godkender 
afdelingens budget. 

7. Prisblad for 2022. Bilag 4.   
 

SSM gennemgik prisbladet, som blev enstemmigt 
godkendt. 
 

8. Oplæg til datoer for 
bestyrelsesmøder i 2022. Bilag 5. 
Dato for repræsentantskabsmøde i 
2022 er allerede vedtaget. 
 

Oplægget blev godkendt. 
 
MS indkalder KM og bestyrelsen direkte i 
kalenderen.  
 

9. Nyt fra udvalgene. 
 

a) Fremtidssikring / 
Bæredygtighed 

b) Medieudvalg  
c) Uddannelsesudvalg 
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 6: Liste over samtlige udvalg. 
 

 
a) Ny tovholder: FH.  

FH orienterede om seneste møde. 
b) BK orienterede om indholdet i næste 

udgave af Til enhver Lejlighed. 
c) Intet nyt. 
d) Intet nyt.  
e) MØ orienterede om næste step i 

planlægningen.  
f) Intet nyt. 
g) FSP orienterede om seneste møde.  
h) MH orienterede om nyt fra 6. kreds samt 

møde i kredsens kursusudvalg.  
Har bestyrelsen emner til kurser, sendes 
de til MH.  
MJP foreslog at spørge de 
afdelingsbestyrelsesmedlemmer, der 
deltager i intromødet på FællesBo, om de 
har ønsker om relevante kurser.  

i) FSP orienterede om seneste møde i PTF, 
herunder indholdet i den forlængede 
boligsociale helhedsplan. 

j) MH deltager i de første udvalgsmøder. 
Derudover deltager MH i alle 
udvalgsmøder vedr. beboerambassadører.  

k) Intet nyt. 
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10. Eventuelt. 
 

 

a) Seminar for organisations- 
bestyrelse og ledergruppe 
den 12. – 13. november 2021. 

 

MJP orienterede om plan for seminaret. 
 
Mandelgaven for 2021 er afskaffet.  

b) Fyraftensmøder BoligService & Teknik (BST) forespørger, om 
fyraftensmøderne, der er planlagt til afholdelse i 
efteråret, i stedet kan afholdes i foråret, pga. 
arbejdspres i BST.  
Der var ingen indvendinger mod dette.  
 

c) Formandsmøder FællesBo har tidligere afholdt opstartsmøde for 
afdelingsbestyrelsesformænd. Herefter var det op 
til de valgte tovholdere Anna Hilding og Hans 
Tegner at overtage opgaven med at indkalde og 
afholde møder for afdelingsbestyrelsesformænd.  
 

 
LUKKET dagsorden 

 

 

11. Opfølgning fra bestyrelsesmødet 
den 10. august 2021: 
Evt. salg af grund.  
 

 

 

 
 
 
 
Godkendt:          /      2021 
 
                       
Finn Stengel Petersen  Mona Hedegaard  Mette Østergaard 
 
                       
Bo Kristensen Jesper Schreiber   Freddy Horsleben   
 
                      
Mette Junge Povlsen  Lone Cole   
 
 


