
 
 
 

 

 

 
Organisationsbestyrelsen i FællesBo 
Statsaut. revisor Peter Vinderslev 
Kaj Mortensen og Peter Bøgebjerg Mortensen 

Herning, den 3. februar 2023 

 
 

Referat af bestyrelsesmøde i FællesBo 
 

Tirsdag, den 31. januar 2023 kl. 18.10 – 21.00 
FællesBo, Bestyrelseslokalet, 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), Lone Cole (LC), Dinna Madsen (DM) og  
Sarah Primdahl (SP) 
Fra FællesBo: Peter Bøgebjerg Mortensen (PBM), Kaj Mortensen (KM),  
Camilla Bjørn (CB - deltog i punkterne 1-6) og Heidi Riis Jensen (HRJ – 
referent)  

 
Afbud:  Jan Sloth Nielsen (JSN) 
 
Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmødet den 3. januar 2023 blev godkendt og 
underskrevet digitalt den 20. januar 2023.  
 
Der var nedenstående dagsorden for mødet. Rækkefølgene på pkt. 3-6 er ændret i forhold 
til udsendt dagsorden.  
 
 

Dagsordenspunkt  
 

 

1. Valg af ordrækkestyrer 
 

Bo Kristensen blev valgt som ordrækkestyrer. 

2. Forevisning og eventuel 
underskrift af 
revisionsprotokol 
 

Intet nyt. 

3. Ansøgning og indstilling om 
tiltrædelse af Landsbygge-
fondens fremsendte 
redegørelse for afd. 210 
Fredbovej. Bilag 3. 

Camilla Bjørn indledte med at fortælle om 
Landsbyggefondens redegørelse, som er fremsendt til 
FællesBo efter renoveringens afslutning.  
 
Indstillingen om tiltrædelse af Landsbyggefondens 
redegørelse blev enstemmigt godkendt. 
 
 



 
 
 

 

 

4. Ansøgning og indstilling om 
tiltrædelse af Landsbygge-
fondens fremsendte 
redegørelse for afd. 231 
Anemonevej. Bilag 4. 
 

Indstillingen om tiltrædelse af Landsbyggefondens 
redegørelse blev enstemmigt godkendt. 
 

5. Indstilling vedr. afd. 016 
Sjællandsparken. Bilag 1. 
 

Indstillingen blev enstemmigt godkendt. 

6. Indstilling vedr. afd. 021 
Gormsvej  
Bilag 2. 
 

Indstillingen blev enstemmigt godkendt. 

7. Henvendelse fra 
afdelingsbestyrelse 
 

Der er kommet en bekymringsmail fra bestyrelsen i 
afdeling 009 Ørstedgården omkring håndtering af fejl 
og mangler i forbindelse med deres helhedsplan efter 
entreprenøren er gået konkurs.  
PBM redegjorde for status på sagen. 
 
Der fremsendes et svar til afdelingsbestyrelsen fra 
formanden. 
 

8. Kursusweekenden i fremtiden 
 

Det blev besluttet, at formen for kursusweekenden 
bibeholdes som et to-dages arrangement, og at den 
økonomiske ramme er 500.000 kr.  
 

9. Almene Boligdage 2023 
 
 
 

Det blev besluttet, at organisationsbestyrelsen, 
ledergruppen og serviceinspektørerne i FællesBo kan 
deltage på Almene Boligdage 2023.  
 

10. Evaluering af punkt 2 på det 
ekstraordinære 
repræsentantskabsmøde i 
2022. Bilag 5. 
 

Forslaget faldt på det ekstraordinære 
repræsentantskabsmøde. Organisationsbestyrelsen 
har taget det til efterretning. 
 

11. Afvikling af afdelingsmøder i 
2023 
 

Afviklingen af afdelingsmøder i 2023 skal fortsat ske i 
august - september måned.  
En eventuel ændring i afviklingstidspunktet skal 
diskuteres på evalueringsmødet efter 
afdelingsmøderne i oktober måned. Administrationen 
undersøger konsekvenserne inden dette møde.  
 

12. Nyt fra udvalgene  
a) Fremtidssikring / 

Bæredygtighed 

 
a) Ingen kommentarer i forhold til referatet. 
b) Intet nyt 



 
 
 

 

 

b) Medieudvalg  
c) Uddannelsesudvalg 
d) Styregruppen for 

Mission, Vision og Mål 
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 

 
Bilag 6: Liste over samtlige udvalg. 
 

c) Ingen kommentarer i forhold til referatet. 
d) Intet nyt 
e) Ingen kommentarer i forhold til referatet. 
f) Intet nyt 
g) Intet nyt 
h) MH informerede om: 

 Kredsmøde den 22. februar i Viborg 

 Der afholdes dirigentkursus hos FællesBo den 
13. marts 

 MH og BK har i december måned deltaget i 
repræsentantskabsmødet 

i) 1-års eftersyn med deltagelse af bestyrelsen fra PTF, 
Herning Kommune og Landsbyggefonden.  
j) Intet nyt 
 
 
 

13. Eventuelt 
 

Åbningstider i boligbutikken og telefontider i 
sommerferien 2023 bliver som sidste år. 
 
Den 9. marts præsenteres Vision og Mission på kick-off 
for alle medarbejdere. 
Organisationsbestyrelsesmedlemmerne deltager i det 
omfang, det er muligt.  
 
PBM informerede omkring uoverensstemmelser i 
udbudsmaterialet i helhedsplanen for afd. 021 
Gormsvej. Der søges forhandlingsløsning med 
entreprenøren omkring dette.  
 

  


