
(69)   Referat af bestyrelsesmøde i Landsbyfonden d. 23-2-15

Til stede: Grethe Harrebye (GH), Søren Christensen (SC), Søren Hansen (SH),

Thyge Madsen (TM) og Tommy Schou Pedersen (TSP) (referent)

Afbud: Jens-Otto Andersen (JOA) og Ole Uggerby (OU)

Gæster: Tanja Vilsen og John Schantz (begge Fondens nye revisorer)

Dagsorden:

1) Revisor gennemgår udkast til Fondens årsregnskab 2014 inkl. specifikationshæfte

2) Skal Allan Elms ansættelse som fundraiser forlænges?

3) Fondens biler overdrages til HBV

4) Processen om Birthes grund

5) Datoer for næste møder

Ad 1) Fondens nye revisorer, Tanja Vilsen og John Schantz (Revisionsfirmaet John Schantz 

A/S), gennemgik udkast til Fondens årsregnskab på god og forståelig vis.

Der er sket mange ting i 2014 - grundsalg, låneomlægning, omlægning af regnskab til 

nye program, fundraiser ansat - og der er blevet ryddet op i ting, der fra tidligere år har 

stået forkert i regnskabet - det har måttet bæres over driften. Alt i alt har disse handlinger

nogenlunde opvejet hinanden økonomisk.

Det besluttes (mod tidligere års praksis), at afskrive bygninger, som man rent faktisk si-

ger, man gør. Det medfører en reduktion i afskrivninger for 2014 på 95.000 kr.

Regnskabet viser dermed et resultat før disponeringer på ca. 270.000 kr.

Regnskabet godkendes af bestyrelsen. 

Med mødets aftalte ændringer bliver Budget 2015 justeret og sendt til bestyrelsen snart.

Ad 2) Allan Elms ansættelse som fundraiser forlænges ikke i denne omgang, der er ikke ar-

bejdsopgaver i øjeblikket. Han ansættelse løber frem til 1-3-15.

Ad 3) Fondens biler overdrages til HBV pr. 1-2-15.

Det bliver på de vilkår, som ligger i revisors oplæg - Fonden køber den 4. bil for hensatte 

midler og sælger den samlede bilpark for 453.000 til HBV. Samtidig giver Fonden HBV 

en gave på omtrent samme størrelse - størrelsen afstemmes således, at Fondens regn-

skab for bilerne går i nul.

Ad 4) Processen omkring salget af Birthes grund føres tilbage til forløbet med den interessere-

de køber.

Ad 5) Næste møder i bestyrelsen bliver

- mandag d. 20-4-15 kl. 15.30 til 21 - fordybelse i "Anbefalinger for god fondsledelse" 

- mandag d. 1-6-15 kl. 19-21.30 - ordinært bestyrelsesmøde


