
(74)   Referat af bestyrelsesmøde i Landsbyfonden d. 14-9-15

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) 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

a) FU foreslår, at HBV betaler husleje for værelset i Burishus, som bruges som bolig for 

den 4. volontør.

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

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

Spørgsmålet diskuteres på et overordnet plan.

Herefter diskuteres konkrete sager: 19B (Lejer ønsker at købe boligen) og Herthahus 

(HBV overvejer at købe huset)

b) Kommende udbygningsplaner - strategiplanlægning

FU foreslår at FB mødes med HBVs bestyrelse til en snak om prioriteringer i de 

forestående bofællesskabsbyggerier.

- Nyt bofællesskab på 25-27 - ombygning af Herthahus - om- og tilbygninger i stalden -

halvtage på gartneribygningen -

c) OU overvejer sin rolle i FB

d) "Anbefalinger for god fondsledelse"

Fortsættelse fra sidst af gennemgang af referatet fra bestyrelsens halvdagsmøde.

e) Hvad forventer bestyrelsen af sin formand?

6) Evt. og næste møde

ad 1) Dagsorden godkendt og referat fra sidst underskrevet

ad 2) Ledelsesberetning fra forretningsføreren

Intet nyt siden sidst (for 2 uger siden)

ad 3) Beretning fra netværk

Ikke nået

ad 4) Aktuelle sager

a) Ikke nået.

ad 5) Tilbagevendende temaarbejde

a) Fonden er principielt og generelt ikke interesseret i at sælge ud af sin faste ejen-

dom. Driften af den faste ejendom giver Fonden sit økonomiske overskud.

Princippet kan fraviges

 - hvis salget af en ejendom kan give den økonomisk formåen til at løfte en konkret 

byggeopgave, som Fonden står over for.

 - hvis køb af en 'tilsvarende' ejendom kan erstatte salget af en ejendom.



I de konkrete tilfælde betyder det, at 19B ikke kan sælges på nuværende tidspunkt, 

men opstår der den situation, at salget af ejendommen kan slutfinansiere et bygge-

projekt - vil det være en mulighed. Ligeledes vil det være en mulighed, hvis der bli-

ver en tilsvarende bolig til salg, som Fonden kan købe i stedet - uden at tabe derpå.

Spørgsmål til afklaring: Hvad er den økonomiske gevinst ved at sælge en ejendom?

TSP regner på det.

I tilfældet med, om HBV kan købe Herthahus, er der enighed om, at det går imod 

idéen med opgavefordelingen mellem de 3 søjler i Hertha: Fonden, Bofællesskabet 

(HBV) og Levefællesskabet (ved Fællesledelsen). Men kan det løse den svære op-

gave med at finansiere ombygningen af Herthahus - vil det overvejes at bryde prin-

cippet og sælge Herthahus til HBV (evt. kan Nerthus indgå i handlen).

Her er også et spørgsmål til afklaring: Vil det være en økonomisk hjælp, hvis HBV 

fik ejerskabet til Herthahus og påtog sig ombygningsopgaven? Og hvordan ville det 

stille Fonden økonomisk? Er det en god idé at bygge efter friplejeboligloven? Og 

kan HBV det?

En idé blev nævnt: Kunne man lave Herthahus om til et interessentskab, hvor Fon-

den ejer 70 % og HBV 30 %, for at Fonden kan få kapitalhjælp fra HBV til ombygnin-

gen af huset? Nogle af bestyrelsesmedlemmerne undersøger muligheden.

b) Der sigtes mod et møde med HBVs økonomiudvalg, når vi i Fonden er blevet mere 

afklarede om de forskellige finansieringsmuligheder, som er i spil.

Der blev desuden talt om styrken i, at Fondens bestyrelse mødes med HBVs besty-

relse med henblik på at få en rolig kurs i de langsigtede bofællesskabsbyggeplaner. 

De to bestyrelser står mere frie end bofællesskabets medarbejdere og ledelse ift. et 

følelsesmæssigt pres fra beboernes forældre.

Det besluttes, at sætte gang i processen med at bygge en lille enhed i vestenden af 

Herthahus. Vi spørger 'Martin Byg og Tegnestue' om en pris på om- og tilbygningen.

Det accepteres, at der i tilbuddet - i en vis udstrækning - tages forbehold for konkre-

te forhold i bygningen - forstået på den måde, at der ønskes en cirka pris og et loft 

for, hvor høj den maksimalt kan blive.

Når vi kender prisen og har kigget på finansieringen, besøger vi Software AG - 

Stiftung i Tyskland og spørger, om de vil hjælpe os. Der arbejdes på, at byggeriet 

står færdigt i sommeren 2016.

c) OU følte sig på et tidspunkt underinformeret om FU-møderne og mistede derved en-

gagement ift. fondsarbejdet. Siden er der strammet op om referater fra FU-møder-

ne, og OU vil gerne gå mere ind i fondsarbejdet.

d) punktet ikke nået

e) punktet ikke nået

ad 6) På et af de nærmeste møder skal vi diskutere 'Bestyrelsens sammensætning'. Punktet er

blevet udsat mange gange og aktualiseres nu, hvor vi står over for store byggeprojekter -

har bestyrelsen de nødvendige kompetencer?

De næste to bestyrelsesmøder bliver

mandag d. 19-10 kl. 17-19 og

tirsdag d. 17-11 kl. 19-21


