
(73)   Referat af bestyrelsesmøde i Landsbyfonden d. 1-9-15

Til stede: Grethe Harrebye (GH), Jens-Otto Andersen (JOA), Ole Uggerby (OU), Sibylla Hofstetter (SiH),

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

Dagsorden:

1) Velkommen til Sibylla 

2) Godkendelse af dagsorden + underskrivning af sidste mødereferat

3) Ledelsesberetning fra forretningsføreren (orientering)

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

5) Aktuelle sager til drøftelse / beslutning

a) Fundraisinggruppens ønske om 56 timer til Allan Elm som fundraising-koordinator

(jf. tidligere mail fra Jens-Otto nedenfor).

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

a) Halvårsregnskab - har bestyrelsen kommentarer? 

b) Diskussion af oplæg til låneaftale mellem Fælleskassen og Fonden

c) Er Fonden villig og i stand til at ombygge Herthahus, når der er klarhed over HBVs 

ønsker og behov, og når Levefællesskabet står bag?

Leif har nu lavet 2 skitseoplæg på ombygningen ud fra HBVs ønsker.

d) Er Fonden interesseret i at sælge ud af sin faste ejendom?

Spørgsmålet diskuteres på et overordnet plan.

Herefter diskuteres konkrete sager: 19B (lejerne ønsker at købe) og Herthahus (HBV 

overvejer at købe)

e) "Anbefalinger for god fondsledelse"

Fortsættelse fra sidst af gennemgang af referatet fra bestyrelsens halvdagsmøde.

ad 1) Sibylla Hofstetter (SiH) budt velkommen til bestyrelsen, som peger på hende som nyt 

medlem af bestyrelsen, nu hvor SH ønsker at trække sig. SiH skal vælges på Landsby-

mødet, før hun er egentligt medlem. SH fortsætter foreløbigt året ud.

ad 2) Dagsorden godkendt og referat fra sidst underskrevet.

ad 3) Ledelsesberetning fra forretningsføreren

a)Fondens halvårsregnskab er udleveret - herom under punkt 6a)

b)Peter Wissing (Merkur) spørger nu LR-Kredit pba. Fondens gode regnskab - dels om 

de vil nedsætte bidragssatsen, som i øjeblikket er på 1,55 % - dels om de vil over-

tage 5 mio. af den gæld, som Fonden har til Merkur, således at Fonden opnår lån til 

en lavere rente.

c) Der har været en usikkerhed på, om Fondens ekstraordinære afdrag på 2 mio. på 

Merkurlånet ville udløse en tilsvarende lavere ydelse eller blot en kortere løbetid. Vi 

har nu fået lovning på en tilsvarende lavere ydelse, hvilket også var meningen, da 

forretningsudvalget var til møde i banken.



d)Burishus er malet 2 gange - dels af frivillige på Bofællesskabets forældrearbejdsdag - 

dels af frivillige på Herthas fællesskabsdannende dag. Derudover har Fonden brugt 

40.000 på lønnet arbejde til opgaven (pedeller).

24A-E-rækken er både olieret og malet - dels af husenes lejere og hjælpere - dels af

Fondens pedeller (lønudgift: 30.000).

I begge tilfælde er det blevet gode resultater.

e)En fraflyttet lejer har bragt flytteopgørelsen for Huslejenævnet med den begrundelse, 

at den er kommet for sent. TSP har bragt supplerende oplysninger til Huslejenæv-

net. Der er ikke kommet afklaring i sagen.

f) TSP har brugt en del tid på at dokumenterer huslejesatserne for hver enkelt bolig, så-

ledes at det er overskueligt, let læseligt, alle noter er med og ikke længere giver pro-

blemer, når det udveksles med bogholderiet.

g)Det nye regnskabsprogram, e-conomic, fordoblede ved årsskiftet sin pris og byder 

endda på jævnlige serverudfald. TSP og bogholder forventer at skifte til andet regn-

skabsprogram ved årsskiftet. Dette skift er kun en ganske lille opgave ift. det nylige 

skift fra et gammelt DOS-program til e-conomic.

h)HBV har - af pædagogiske grunde - ændret indgangsforhold for en beboer i Burishus. 

Fonden holdes uden udgifter hertil.

Desuden overvejes at opføre halvtage til gartneriet - udvidet med et cykelskur til 

Nerthus-beboerne (ca. 200.000). Vi må på et senere møde afgøre, hvem der skal 

betale.

i) Mathieu, som har været volontør i Bofællesskabet 1 år og som nu bor i Hertha, har det

sidste 3/4 år været pedelmedhjælper på deltid. Det fungerer rigtigt godt.

ad 4) Beretning fra netværk

Som nævnt sidst, er Fundraisinggruppen i kontakt med en stor dansk fond, som ikke for-

ventes at støtte byggeri af bofællesskaber, men formodentligt flere af de øvrige projekter.

Fundraisinggruppen ønsker at holde kontakten med programchefen varm.

Gennem Lars Pehrson (Merkur) har gruppen søgt en anden stor dansk fond om støtte. 

Herfra er endnu ikke kommet svar.

Fundraisinggruppen ønsker at udvide sit mandat fra kun at søge til bofællesskaber til 

også at søge penge til de øvrige projekter. Ekstraarbejdet bliver måske gjort i en delgrup-

pe.

HBVs medarbejdergruppe fastholder akut behov for etablering af en mindre enhed til ek-

sisterende beboere.

HBV vil snart overgå fra at være en fond til at være en erhvervsdrivende fond.

ad 5) Aktuelle sager

a) Fonden bevilger ønskede 56 timers løn til Allan til sit videre arbejde med materiale til

fondsansøgning. HBV har bidraget ligeså.

ad 6) Tilbagevendende temaarbejde

a) Tilfredshed med halvårsregnskabet, der stort set svarer til budgettet. Og godt, at vi 

nu begynder at få disse perioderegnskaber.



b) Godkendelse af oplæg til låneaftale, hvor Fonden låner 1 mio. af Herthas Fæl-

leskasse på rentefrie vilkår og med fuld eller delvis tilbagebetaling med 3 måneders 

varsel.

c) På mødet blev uddelt en oversigt til beskrivelse af Fondens økonomiske styrke ift. at

kunne finansiere de kommende byggerier. Den beskrev den likvide beholdning frem-

over, mulige ekstra indtægter, mulig fondsstøtte og lånemuligheder, og den kom 

med den påstand, at Fonden f. eks. pr. 1-1-17 ville kunne bygge for 11 mio. (under 

forskellige forudsætninger).

Leifs skitseforslag og model til ombygning af Herthahus blev vist.

d) punktet ikke nået

e) punktet ikke nået

Næste bestyrelsesmøde bliver mandag d. 14-9-15 kl. 19.


