Referat af Landsbyfondens bestyrelsesmøde nr. (135) den. 10.nov. 2021 kl. 14 - 16
Mødeleder: Grethe H.

Afbud: Rasmus Aagaard

Oplæsning af Rudolf Steiners uge vers
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Orientering:
1. Orientering om ind- og udflytning af lejemål. Renovering af 24 C. Landsbyvænget 24 C
fraflyttes 15. nov. Landsbyfonden skal bekoste nye gulve og nedrensning af løs maling. Der
er fundet en ny lejer, som kan flytte ind fra 15 dec. Landsbyvænget 15B fraflyttes 1. januar.
Klar til indflytning 15 jan. Der arbejdes på at finde en ny lejer.
2. Vidarhus. Der skal fortages 1. års gennemgang af Vidarhus den 7. dec. 2021. udvendig
maling er ikke afsluttet. Røgdetektor er ikke skiftet endnu, da de er i restordre.
Medarbejderne i Vidarhus udarbejder en mangelliste som gennemgås inden den 7. dec.
2021
3. Herthahus. Arkitekterne holder fast i at projektet er færdigt til den 1. dec. 2021
4. 25-års Jubilæums skrift. Der fremsendes 5000 kr. til støtteforeningen snarest muligt.
Beløbet skal dække omkostninger til jubilæumsskriftet.
5. Nyt mandat til fundraising gruppen. Fundraising er i gang med at udarbejde nyt mandat,
for at kunne søge fonde om bidrag til indretning m.m. af det nye Herthahus.
6. Koordineringsmøde Forretningsudvalg/Hertha Bofællesskab og
Værksteder/Fællesledelse. Ref. Udsendt. Landsbymødet orienteres om
koordineringsmødets arbejde på først kommende Landsbymøde.
7. Invitation fra Fællesledelsen til Landsbyfondens bestyrelse, bestyrelsen for Hertha
Bofællesskab og Værksteder, og Støtteforeningens bestyrelse indkaldes til drøftelse om
Landsbymødets fremtid. Invitation blev uddelt
3. Aktuelle sager til drøftelse/beslutning:
1. Sal Husleje i fremtiden. Landsbyfondens bestyrelse overvejer til næste møde, om
Landsbyfonden kan betale for Levefællesskabets brug af salen, ved at kompensere Hertha
Bofællesskab og Værksteder i huslejen, svarende til hvor meget Levefællesskabet bruger
salen i fremtiden. Der træffes ikke endelig beslutning før Herthahus om- og tilbygningen er
endelig på plads.
2. Sammensætning af Landsbyfondens bestyrelse i fremtiden. Landsbyfondens bestyrelse
ønsker at styrke bestyrelsens sammensætning ved at finde dels en der ved noget om
energirenovering, og dels en der ved noget om hvad der rør sig i de antroposofiske kredse i
Danmark og i udlandet. Sibylla og Kennert tager kontakt til en person hver, for at
undersøge om de er villige til at stille op til valget som udpeget af hhv Landsbymødet og
Støtteforeningen.
3. Landsbyfondens økonomiske fremtid efter 2025. Forretningsudvalget udarbejder en
tidslinje til næste Bestyrelsesmøde i Landsbyfonden
4. Henvendelse fra Fællesledelsen. Se 2 f.
4. Tilbagevendende temaarbejde.
5. Evt.
6. Næste møde. Den 1. dec. 2021 hos Grethe Harrebye kl. 12 (efterfølgende aflyst pga. Corona)

