
(70)   Referat af bestyrelsesmøde i Landsbyfonden d. 7-4-15

Til stede: Grethe Harrebye (GH), Jens-Otto Andersen (JOA), Ole Uggerby (OU), Søren Christensen (SC),

Søren Hansen (SH) og Tommy Schou Pedersen (TSP) (referent)

Afbud: Thyge Madsen (TM)

Dagsorden:

1) SH ønsker at trække sig fra bestyrelsen. Hvem vil bestyrelsen opstille i stedet?

2) Godkendelse af huslejesats for lejligheden 11A-B

3) Ønsker vi at udleje lejligheden, nr. 14A, på midlertidig basis for at bevare muligheden for at 

inddrage den i ombygningen af Herthahus

4) Forberedelse af Periskopmødet

Ad 1) SH ønsker at trække sig fra bestyrelsen. Han har siddet i bestyrelsen siden starten i 

1992 og i de sidste mange år som formand.

Bestyrelsen ønsker at opstille Sibylla Hofstetter til valg til bestyrelsen i stedet for SH.

Sibylla har kendt Hertha fra starten og har på den måde hele historien med. SH taler 

med hende derom allerede dagen efter dette møde.

Ad 2) Nr. 11A-B bliver fremover udlejet som én samlet lejlighed. Den har tidligere har været op-

delt som 3 praktikantværelser og 1 laboratorium med fælles køkken/toilet.

Huslejesatsen bliver 5.025 kr. pr. mdr. ekskl. forbrug.

Ad 3) Bofællesskabet har et stærkt voksende behov for at få etableret den "skærmede enhed".

Lejligheden, nr. 14A i Herthahus, bliver nu ledig. Den har længe været i kikkerten ifm. 

ombygningen af huset. Der igangsættes nu overvejelser, om den ønskes inddraget til at 

skabe den "skærmede enhed". Lejligheden vil i så fald skulle udlejes på midlertidig basis 

- i stedet for på normal vis - frem til start ombygning.

Bestyrelsen bakker op om, at lejligheden kan udlejes midlertidigt i 2 år.

Ad 4) Fonden står som indkalder til aftenens Periskopmøde, hvor Herthas besluttende organer 

mødes for at skabe et "fælles billede" af udviklingen i Hertha.

Aftenens møde bliver en gennemgang af Visionsbrochuren - projekt for projekt.

Desuden vil Fonden forslå, at Periskopmøderne lægges ind i et kontinuert forløb og ikke 

som nu - efter behov. Der er brug for - løbende at arbejde med et "fælles billede".

Næste bestyrelsesmøde er et temamøde om "Anbefalinger for god fondsledelse".

Det er et halvdagsmøde, som starter kl. 15.30 mandag d. 20-4-15.

Mødet slutter kl. 21, og der vil være servering undervejs.

Næste ordinære bestyrelsesmøde er mandag d. 1-6-15.


