
Beslutningsreferat fra møde mellem HBVs og LFs bestyrelser 4-12-15 
 

Vært for mødet: Landsbyfondens bestyrelse 

 

Deltagere: Følgende medlemmer af HBVs bestyrelse: Henny Munksgaard, Karen Lindemann, Grethe Har-

rebye, Mette Thorrud, Finn Boisen, Per Clauson-Kaas. Følgende medlemmer af Landsbyfondens bestyrelse: 

Sibylla Hofstetter, Ole Uggerby, Søren Christensen, Søren Hansen, Jens-Otto Andersen (referent). 

 

Baggrund for mødet: I takt med stedets almindelige udvikling, og herunder HBVs udvikling siden overgang 

til selvstændig institution, er der behov for en stærkere koordination mellem HBVs bestyrelse og Landsby-

fonden. Vi må have en fælles strategi. Dette gælder ikke mindst omkring udbygning og renovering af bofæl-

lesskaberne. Parallelt hermed er der et behov i begge bestyrelser for en stærkere koordination med Fælles-

ledelsen. Landsbyfonden ønsker at planer for udbygninger inden de ligger på bestyrelsens bord er konfirme-

ret af medarbejdere, ledelse og HBVs bestyrelse. Desuden vil det være nyttigt, at når der opstår nye ideer 

kommer disse så tidligt som muligt på de ansvarsbærendes organers bord, så de kan gennemarbejdes og 

derefter evt. realiseres. Ideer må ikke blive til beslutninger ! Det er FBs opfattelse at vores kommunikations-

veje/kommandoveje er for uklare og trænger til en opstramning. 

 

HBVs billede af udbygnings- og renoveringsprocessen 

Overordnet har processen følgende trin: 

a) udbygning af vestenden af Herthahus med ny enhed (godkendt af de tre organer; ønsket ibrugtagning 

forår 2016); hvis muligt da inkluderes samtidigt 2 værelser på 1. sal i vestenden (endnu ikke færdigtegnet og 

godkendt af Fællesledelsen; alternativt lægges denne del sammen med renoveringen af østenden af 

Herthahus med forventet opstart i 2018). 

b) nybygning af bofællesskab på Landsbyvænget 25-27 (godkendt i alle tre organer; ønsket ibrugtagning 

medio 2017). 

c) Nerthus tømmes delvist (2017/2018). 

d) Herthahus’ østende renoveres (ibrugtagning 2018). 

Landsbyfonden tilslutter sig denne proces, men peger på behovet for en bred indsats for at rejse de nødven-

dige midler undervejs. Finansieringen af udbygningen af vestenden af Herthahus, med/uden ændring af 1. 

salen, forekommer realistisk i 2016. 

e) Et større pauserum i stalden er nødvendigt, hvis arbejdstilsynet skulle kræve det. 

f) På længere sigt skal det overvejes, hvordan HBV og Fonden kan gå sammen på lovlig juridisk grundlag i 

en samfinansiering af projekter. 

 

Afklaring af ansvarsfordeling og kommunikationsveje mellem hovedorganerne 

Som et overordnet billede for forholdet mellem de 3 organer kan anvendes en trekant med en stjerne ’i mid-

ten’. Den primære fælles opgave er den gensidige inklusion på stedet. 

På det kommende Periskopmøde, hvor Landsbyfonden er vært, er målet en start på afklaringen af organer-

nes roller enkeltvis og sammen. Der er også behov for opdatering af forskellige vedtægter, forretningsorde-

ner og mandater. Og sidst men ikke mindst er der brug for en stærkere koordination mellem de 3 organer, 

muligvis i form af en mindre fælles koordinationsgruppe, der mødes mere regelmæssigt end Periskopgrup-

pen, på basis af et arbejdsmandat. Forholdet mellem Visionsseminarer, Landsbymøder, Periskopmøder og 

koordinationsmøder bør afklares. Tilsvarende bør den gensidige orientering ud fra referater afklares, f.eks. 

omkring hvorvidt HBVs bestyrelse bør udsende referater til Levefællesskabet. 

Prioriteret opgave forude udover de nævnte: Så snart placeringen af det kommende kulturhus/ fælleshus 

er fastlagt, bør torveprojektet, inklusiv forbindelsen til det besluttede stald- og sti-projekt, udarbejdes i et tæt 

samarbejde mellem de tre organer. I denne sammenhæng skal visionsbrochuren opdateres. 

Det vil desuden på et tidspunkt være vigtigt at orientere Skanderborg kommunes planafdeling om de samle-

de Herthaprojekter for at afklare, hvad der ligger udenfor, hvad der ligger indenfor, og hvad der ligger på 

kanten af lokalplanen. 

 

Referenter: Jens Otto Andersen, Søren Hansen og Ole Uggerby 


