
(75) Referat for FB-møde d. 19-10-15

Til stede: Grethe Harrebye (GH; mødeleder), Søren Christensen (SC), Sibylla Hofstetter (SHo), Thyge

Madsen (TM), Ole Uggerby (OU) og Jens-Otto Andersen (JOA; referent). Afbud: Tommy Schou Pedersen

(TSP; forretningsfører) og Søren Hansen (SHa).

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden + underskrivning af sidste mødereferat

2. Beretning fra forretningsføreren

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

4. Beretning om workshop vedrørende den nye lejelov samt møde med OK-Fonden

5. Aktuelle sager til drøftelse / beslutning

a) FU foreslår, at HBV betaler husleje for ’gæsteværelset’ i Burishus som bolig for volontør.

b) FU foreslår opfølgning på periskopmøde samt indkaldelse til nyt møde i december.

c) FU fremlægger udkast til årshjul for FB.

d) FU foreslår fondsmøde om strategi snarest.

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

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

Bofællesskabsbyggerier: Nyt bofællesskab 25-27 – ombygning, finansiering og drift. 

Ombygning

af Herthahus, ombygning af stald, halvtage på gartneribygning. Besøg af repræsentant fra 

Software AG-Stiftung.  

7. "Anbefalinger for god fondsledelse"

Fortsættelse af gennemgang af referatet fra bestyrelsens halvdagsmøde.

Hvad forventer bestyrelsen af sin formand? Og bestyrelsens konstituering.

8. Aftale nyt møde

9. Eventuelt.

Ad 1. Dagsorden + sidste mødereferat.  Dagsorden blev godkendt. Referat fra sidste møde blev 

underskrevet.

Ad 2. Beretning fra forretningsføreren.  TSP, der var bortrejst, havde sendt beregninger til brug ved

pkt. 6 vedrørende finansiering af tilbygning i vestenden af Herthahus, efter møde med entrepenør.

Ad 3. Beretninger fra netværk.   FL: Sidste møde i kulturhus/fælleshus-gruppen afholdes 20.10.

HBV: OU refererede, at medarbejderne efterlyser klare strategier for den videre udbygning. 

Fundraising-gruppen: Det forventes efter et første møde med repræsentant for en stor dansk fond, 

at det vil være muligt at samarbejde omkring et torveprojekt. OU indbyder i.f.m. mødet i 

kulturhus/fælleshus-gruppen FL til at deltage i forberedelsen af et torveprojekt, i første omgang til 

fremlægning ved LM. Der arbejdes på at få møde i stand med en repræsentant for en anden stor 

dansk fond. 

Periskop-mødet: En vanskelighed de seneste år har været HBV’s ønsker og initiativer til 

færdiggørelse og renovering af boliger til 30 beboere på den ene side, og på den anden side FL’s 

følelse af ansvar for, at alle i Levefællesskabet kan følge med i denne udviklingsproces. Der var 

enighed om, at en bedre dialog er vejen frem. Fonden indbyder til det næste møde, se punkt 5 

nedenfor.



Ad 4a. Beretning vedrørende nye lejelov.  OU deltog forleden i en workshop om den nye lejelov. 

Der er en række nye forhold, som fremover skal overholdes: skriftlig synsrapport med begge 

parters underskrift ved indflytning og udflytning (dato skal aftale indenfor 14 dage efter at udlejer er

gjort bekendt med flytningen); skriftlige vedligeholdelsesplaner for ejendommene 10 år frem. Skal 

opdateres hvert inden 1. juli. Ny blanket tages i brug for lejeaftaler. De gamle behøver ikke blive 

udskiftet – men det er den nye lovtekst, der gælder (selv om der står noget andet i de gamle 

aftaler). Ligeledes nye regler om ’omkostningsbestemt husleje’.

Ad 4b. OU har haft møde med direktøren i OK-Fonden. Dette belyste fordele og ulemper ved 

forskellige paragraf-muligheder i Serviceloven, som grundlag for HBV’s arbejde. Ligeledes 

perspektiv på HBV’s overvejelser omkring tilsyn. 

Ad 5. Aktuelle sager til drøftelse / beslutning.  a) OU mente, at beboerne i Burishus allerede 

dækker huslejen til gæsteværelset via deres husleje; det undersøges, om dette er tilfældet, i så 

fald bortfalder forslaget. b) Fonden er tovholder for næste møde i periskop-gruppen; der indbydes 

til møde d. 8. december kl 19, med fokus på de tre ’store’ organers roller i Levefællesskabet, på 

spørgsmålet om kulturhus/fælleshus, og på et muligt torveprojekt. Bemærk: der er LM d. 7. 

december. c) Ikke behandlet. d) Udarbejdelse af strategi fortsætter på næste møde.

Ad 6. Tilbagevendende temaarbejde. Der blev fokuseret primært på det materiale, som 

forretningsfører TSP havde sendt, med tre scenarier for renovering og udbygning af Herthahus. I 

praksis handler det om tre bygnings- og financieringsoplæg, til indretning af vestenden af 

Herthahus, med bevarelse af det nuværende antal beboere. Oplæggene vil efterfølgende blive talt 

igennem i HBV. Fonden vil gerne mødes med HBV’s bestyrelse til en snak om prioriteringer i de 

forestående byggerier. Et møde med en repræsentant for den tyske fond er aktuelt, når 

medarbejdere og ledelse i HBV har indstillet en model for renovering af vestenden af Herthahus.

Ad 7. "Anbefalinger for god fondsledelse". Ikke behandlet.

Ad 8. Dato for næste møde.  17. november kl 19.

Ad 9. Eventuelt. Ingen punkter.


