
(71)   Referat af bestyrelsesmøde i Landsbyfonden d. 1-6-15

Til stede: Grethe Harrebye (GH), Ole Uggerby (OU), Søren Christensen (SC),

Søren Hansen (SH), Thyge Madsen (TM) og Tommy Schou Pedersen (TSP) (referent)

Afbud: Jens-Otto Andersen (JOA)

Dagsorden:

1) Vi underskriver tidligere bestyrelsesmødereferater

2) Brev fra Biodynamisk Forskningsforening

3) Vil vi sælge 19B til Diana og Mathieu?

4) Der ønskes et køkken i nr. 11B hos volontørerne. Det vil koste omkring 20.000 kr.

Kan det finansieres af HBV (Bofællesskabet) eller Fonden? 

5) Omregistrering af Bussen er problematisk

6) Ombygning af Herthahus

 - Status fra HBVs ombygningstanker

7) Skal Fonden afdrage på sit store lån i Merkur med tilstedeværende likvide midler?

 - Referat af FUs møde med Peter Wissing og Carsten Juul i Merkur (jf. skriftligt referat)

 - Årsregnskab 2014 har nu budget 2015/16 (udleveret)

 - Kvartalsregnskab (udleveret)

Ad 1) TSP laver en mappe med tidligere referater, som kommer rundt til de forskellige besty-

relsesmedlemmer til underskrivning.

Ad 2) JOA orienterer i brev, om situationen for Biodynamisk Forskningsforening, som lejer loka-

ler af Fonden i kælderen i Burishus. Der er minimal aktivitet i laboratoriet og dermed hel-

ler ikke indtægter fra forskningsprojekter, men fortsat fra medlemmer, virksomheder og 

fonde.

Brevet taget til efterretning, men der handles ikke derpå lige nu.

Ad 3) Fonden kan ikke umiddelbart sælge 19B, da det er en af Fondens opgaver at have udlej-

ningsboliger til børnefamilier, som typisk ikke har råd til at købe en bolig. Men man vil 

gerne være imødekommende. Hvis 19G kan købes som erstatning for 19B, uden at Fon-

den lider økonomisk tab, er det en mulighed, der lægges kræfter i at realisere.

Ad 4) HBV kan ikke være med til at finansiere et køkken i 11B hos volontørerne. Køkkenet må 

finansieres af Fonden, som herefter kan hæve huslejen tilsvarende.

Ad 5) Orientering om, at det endnu ikke har ladet sig gøre at omregistrere Bussen til HBVs 

ejerskab, skønt alle bilerne blev overdraget fra Fonden til HBV pr. 1-2-15.

Det ser ud til, at Bussens tidligere og kommende ejer må tage til Ålborg for at få ordnet 

papirerne.



Ad 6) OU fremlagde HBVs ønsker for ombygning af Herthahus til bolig for 4+8 beboere samt 

en udvidelse af salen.

Fonden betaler en arkitekt for at lave et skitseoplæg til ombygning til de 4+8 beboere, 

men opgaven med udvidelse af salen afventer i første omgang processen i Levefælles-

skabet om udbygning af fælleslokaler generelt i Hertha. Leif H spørges.

HBV bedes forholde sig til, om de vil bære et eventuelt huslejetab i 14A. Fonden har 

ladet sig bremse i udlejning af denne, ind til HBV kommer til en afklaring på, om de øn-

sker den anvendt til en lille enhed.

Ad 7) På mødet i Merkur med Peter Wissing og Carsten Juul havde vi (FU) følgende forslag:

a) Åbning i Merkur for, at Fonden midlertidigt kan reducere sit store lån (15 mio.) med 

likvide midler fra andre konti.

Fonden får ikke lov til at lave en midlertidig reduktion, men en permanent.

FB ser det som en mulighed at afdrage 2 mio. på lånet - det vil reducere den årlige 

renteudgift med 128.000 kr. Når vi skal bygge næste gang, må vi låne på ny. Det 

formodes, at rentesatsen til den tid vil være lavere, end den vi betaler nu. Får vi brug

for penge på den korte bane, bruger vi kassekreditten til en rente på p.t. 7,1 %.

Endvidere tænkes at spørge Fællesledelsen, om Fonden kan låne Fælleskassens in-

destående i Merkur mod en garanti om straks at kunne betale tilbage.

b) Genforhandling af rentesatsen på det store lån i Merkur (p.t. 6,25 % og planlagt gen-

forhandling i 2022).

FB beder Carsten Juul tage spørgsmålet med til direktionen i Merkur.

c) Flytte 5 mio. fra Merkur-lånet over som et F1-lån hos LR-Kredit.

Dette tror Peter Wissing ikke på. Hans indtryk er, at LR-Kredit - efter låneomlægnin-

gen sidste år - ikke vil låne os mere til den nuværende bygningsmasse.

d) Forhandling med LR-Kredit om sænkning af Fondens bidragssats (p.t. 1,55 %).

FB vil bede Merkur tage forhandlingen med LR-Kredit med argumenter om vores 

ventelister, offentlig interesse og god økonomi (i budget 2015/16 når vi ½ mio. i årligt

overskud).

Næste bestyrelsesmøde bliver et forlænget møde mandag d. 29-6-15.

Denne gang kl. 18-21


