
(72)   Referat af bestyrelsesmøde i Landsbyfonden d. 29-6-15

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

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

Dagsorden:

1) Godkendelse af dagsorden + underskrivning af sidste mødereferat

2) Ledelsesberetning fra forretningsføreren (orientering)

3) Beretning fra netværk (FL, LM, HBV, FU, Fundraising, Støtteforeningen og Periskopmødet)

4) Aktuelle sager til drøftelse / beslutning

5) Tilbagevendende temaarbejde (f.eks. økonomi, budget, udbygningsplaner, strategi)

a) Ombygning af Herthahus

b) 2. behandling af Anbefalinger for god fondsledelse

6) Evt.

ad 1) Dagsorden godkendt

ad 2) Ledelsesberetning fra forretningsføreren

a)Vedligehold: Burishus er malet - 2 gange - delvist med frivillig arbejdskraft. 24-rækken 

skal også males - 1 gang olie + 1 gang maling. Det ser ud til også delvist at blive 

klaret med frivillig arbejdskraft.

Reparationer: Vi har haft mange forsøg på at standse regnvand i at komme ind i 

Herthahus i bestemte vindforhold, uden at have fundet den rette løsning. Vi har nu 

gjort endnu et forsøg og tror, gåden er løst. Vi har desuden haft en vandskade i Her-

thahus som følge af utæt vandslange til ovn. Ovenlysinddækninger i 24C-D holder 

ikke regnen helt ude - vi skønner, vi er lykkedes med at rettet fejlen.

b)Merkur afslår at sænke renten på Fondens store lån (15 mio. til 6,25 %). Renten bliver,

som det hele tiden har været aftalt, genforhandlet efter 15 år.

Det er foreslået, at Fonden låner Fælleskassens midler i Merkur (1 mio.). TSP laver 

et udkast til låneaftale, som siden må godkendes af alle parter.

Merkur er klar til at spørge LR-Kredit - dels om at sænke Fondens bidragssats fra 

de nuværende 1,55 % - dels om at overtage 5 mio. af Merkur-lånet. TSP har bedt 

dem vente, til vi har ½-års regnskabet færdigt - formentligt i løbet af juli.

c) TSP arbejder på at føre administration ind i mere rationelle procedurer.

Desuden skal der fremover skrives regninger i slutningen af hvert kvartal på brug af 

pedellen m.m., så der bliver mere retvisende perioderegnskaber (både i HBV og i 

Fonden).

d)Overdragelse af bilerne: Der laves en refusionsopgørelse, når overdragelsen er ende-

lig.

e)Stigbilledforskningens laboratorium nedlægges, og lokalet bliver til et fællesrum for vo-

lontørerne. Det istandsættes, og der laves køkken, og 11AB udlejes som en samlet 

lejlighed til HBV.



f) 14A er nu tom, og lejligheden tænkes inddraget i ombygningen af Herthahus, når der 

skal laves bedre boliger for husets beboere. HBV overtager lejemålet midlertidigt, 

indtil det bliver afklaret, hvornår og hvordan huset skal ombygges.

Istandsættelse foretages ikke på nuværende tidspunkt, men der bliver afregnet med

fraflyttede lejer ud fra skønnet udgift hertil.

g)Leif er sat til at skitsere en ombygning af Herthahus - kommer under punkt 5

h)SKAT har kvitteret for ansøgning om momskompensation for 2014 på 126.931 kr.

ad 3) Beretning fra netværk

Et udvalg af fundraising gruppen har haft møde med Per Schulze fra Realdania i Hertha. 

Det umiddelbare indtryk fra mødet var, at Realdania kunne være interesseret i at støtte 

et torveprojekt, et stisystem, udbygning af fælleshus, hvis det også kan bruges af hele 

Herskind, og forskning, der dokumenterer Herthas eksempelværdi.

ad 4) Aktuelle sager

a) Lejerne i nr. 19H vil gerne overbygge tagterrassen, som flere af husrækkens ejere 

har gjort. De beder Fonden betaler materialerne (ca. 60.000 kr.), så vil de selv ud-

fører arbejdet - der er håndværkere i familien.

Det besluttes at tilbyde at betale materialerne i første omgang. Efter 5 år vil huslejen

stige, så Fonden får sine penge hjem igen inkl. renteudgifter. TSP hører revisor om, 

hvor mange år tilbagebetalingen bør strækkes ud over. Når næste lejer kommer til, 

vil hele ombygningen "lægges på huslejen".

Tilsvarende vil de gerne bygge nyt redskabsskur og lyddæmpe det nuværende. Det 

bevilges der ikke støtte til.

b) Mandat for Fælleshus-kulturhus-gruppen godkendt.

Gruppens opgave et at komme med et oplæg til diskussion i Levefællesskabet om 

udbygning af stedets fælleshusfaciliteter.

c) Det besluttes at afdrage 2 mio. på Fondens lån i Merkur. Der er 6 måneders opsi-

gelse ved ekstraordinære afdrag.

d) Bestyrelsen kan ikke på nuværende tidspunkt sige ja til at sælge 19B til lejer. Til ef-

teråret genoptages spørgsmålet.

ad 5) Tilbagevendende temaarbejde

a) Ombygning / tilbygning af Herthahus

Gennemgang af Leifs skitseforslag, hvor der gøres plads til en lille enhed til 4 bebo-

ere i husets vestende + en enhed med plads til 7 i resten af huset - heraf 2 beboere 

på 1. sal.

Bofællesskabet har et ønske om at huset skal rumme 4 + 8 beboere. Leif får til op-

gave at undersøge, om man ved en tilbygning i østenden kan indfri ønsket.

b) Anbefalinger for god fondsledelse

Gennemgang og korrektion af Fondens svar fra forrige møde på de 16 anbefalinger.

Vi blev ikke færdige - fortsætter på næste møde.

ad 6) Næste bestyrelsesmøde bliver tirsdag d. 1-9-15 kl. 19.


