
Referat af Landsbyfondens bestyrelsesmøde nr. (128) den 16. februar. 2021 kl. 14.30 til 16.00 
 
Mødeleder: Grethe   Afbud: Rasmus. Jens-Otto( efter en time) 

 
 
 
1.  Godkendelse af dagsorden og underskrivning af tidligere referater nr. 127. 
 
2.  Orientering 

a) Aflevering af Vidarhus (Landsbyvænget 25).  Der er varslet dagbod til Entreprenøren hvis 
der ikke forligger en ibrugtagnings tilladelse senest 1 marts 2021 kl. 12.00  

b) Udlejning af Herthahus efter 1. marts. Der er p.t. udlejet 6 små lejligheder, Lejligheden 
mod vest, salen med tilstødende lokaler samt hemse kontor 

c) Låneomlægning. Sagsbehandlingen er i gang hos Nykredit. Ellers intet nyt. 
 

 
 
 
3.  Aktuelle sager til drøftelse/beslutning: 

a) Godkendelse af Ideoplæg/Skitseforslag for Herthahus om- og tilbygning. Ideoplæg fra 
arkitektfirmaet Concept blev godkendt af Landsbyfondens bestyrelse. Grethe tager kontakt 
med Søren Hansen og Ole Uggerby ang. Forklaring om beslutningen. 

b) Finansiering af Herthahus om- og tilbygning. Skal Fundraising gruppe  genopstå? 
Fundraising gruppe skal genopstå. Allan bedes om at indkalde når ideoplægget er godkendt i 
Fællesledelse, Hertha bofællesskab og værksteds bestyrelse. Tommy bedes om at udarbejde 
en finansierings oversigt for ombygningen af Herthahus.   

c) Godkendelse af oplæg til film som viser Vidarhus. Oplæg er godkendt. Amadeu starter 
med at filme når Beboerne er flyttet ind i Vidarhus. Hertha bofællesskab og værksteder 
betaler ½ delen af udgiften. Samlet pris på 14974,50 kr. er godkendt 

d) Fælleskassebidrag. Fremover betales der ½ bidrag for de bestyrelsesmedlemmer der ikke 
bo eller arbejder i Hertha. Det drejer sig P.T. om 3 personer. 

e) Kennerts ansættelse i Hertha Bofællesskab og Værksteder ophøre 1. marts 2021. Efter 
den 1 marts 2021, hæves Kennerts ansættelses fra 20 til 30 timer i Landsbyfonden. Det 
blev godkendt at hæve Kennerts antal timer fra 20 til 30 timer i Landsbyfondens regi 

f) Pedelskur. Det blev godkendt at der kunne arbejdes videre med opførsel af pedelskur med 
placering ved stalden. Kennert tager det med i fællesledelsen 

 
 
4. Tilbagevendende temaarbejde (F.eks. økonomi, Budget, udbygningsplaner, strategi). 
5. Evt. 
6. Næste møde. Onsdag den 3. marts 2021 kl. 14.30 til 16.00 

 
 
 
 
       
       
    


