
(77)   Referat af bestyrelsesmøde i Landsbyfonden d. 15-12-15 

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

Søren Christensen (SC), Søren Hansen (SHa) og Tommy Schou Pedersen (TSP) (referent) 

Afbud: Thyge Madsen (TM) 

 

Dagsorden: 

1) Godkendelse af dagsorden + underskrivning af sidste mødereferat 

2) Velkommen til Sibylla Hofstetter og konstituering af bestyrelsen 

3) Ledelsesberetning fra forretningsføreren (orientering) 

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

5) Aktuelle sager til drøftelse / beslutning 

a) FU lægger op til, at der bevilges til udskiftning af udhusdøre i 19-rækken på sydsiden. 

Dørene koster 5.000/stk., hertil kommer isætning. Der er tale om 4 døre for Fonden. 

De 4 ejere betaler selv. 

b) Flere vejlamper i Herthas vestende. 6 stk. á 2.500 + opsætning + delvis ny føring af 

kabel 

c) Afklaring omkring Fondens bogholder 

d) Opdeling af pedellens ansættelse 

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

a) Budget 2016 til godkendelse 

b) Tilbageblik på mødet med HBVs bestyrelse og de konklusioner, der kom ud af det. 

c) Aftal formen for evaluering af bestyrelsesmedlemmer 

 

 

ad 1) Dagsorden godkendt og referat fra sidst underskrevet 

ad 2) Velkommen til Sibylla Hofstetter (SHo), netop valgt til bestyrelsen på Landsbymødet. 

Bestyrelsen konstituerer sig med SC som formand efter SHa, som gerne vil trække sig 

tilbage. OU fortsætter som næstformand. SHa fortsætter sin deltagelse i bestyrelsen 

frem til næste valg i april, så længe TM er fraværende. 

FU består fortsat af SC, SHa, GH og TSP. 

ad 3) Ledelsesberetning fra forretningsføreren 

a) Der har igen været stormskade på staldens rygning af ovenlys. Der skal laves en 

stærkere konstruktion, end der blev gjort sidst (for et år siden). Forsikringen betaler 

udbedring af skaden, og udgiften til forbedring må Fonden betale - evt. med tilskud 

fra entreprenøren, der stod bag den svage løsning sidste år. 

FU vurderer, om sagen skal tilbage til bestyrelsens bord. 

b) Vi takker ja til professionel hjælp til flyttesyn / flytterapporter, når lejere flytter ud og 

ind. Det er en lettelse, at det er en udefra, der afgør niveauet for istandsættelse, og 

det er et skridt i retning af at følge en mere generel praksis. TSP mødes midt i ja-

nuar med ”Henrik”, som har 20 års erfaring på området. Han vil sandsynligvis også 

kunne hjælpe os på plads ift. den nye lejelov. 



c) Det ser ud til, at Fonden skal til at indsende specificeret vedligeholdelsesregnskab 

for sine udlejningsejendomme til Grundejernes Investeringsfond. 

ad 4) Beretning fra netværk 

Forskningsforeningen, som har lokaler i Burishus, vil muligvis mangle økonomisk 

formåen i det kommende år. Det betyder, at forskningsforeningens horisont i sin øko-

nomi er kortere end de 6 mdrs. opsigelsesvarsel, men forventningen er, at det som i 

de seneste år vil være muligt at realisere driften med støtte fra fonde, medlemmer og 

virksomheder, dvs. uden eksternt finansierede forskningsprojekter med overhead. 

På periskopgruppemødet kom der fokus på, at Fællesledelsen har et kolossalt stort 

ansvarsområde. Det betyder, at ikke alt nås. Ydermere oplever flere af Fællesledel-

sens medlemmer en stærk modstand fra HBVs ledelsesgruppe ift at udføre sit arbej-

de. Fællesledelsen er trængt. 

Fundraising gruppen har haft møde med Bent Nielsen, som er arkitekt på stiprojektet. 

Projektet er klar til, at der søges penge til finansieringen. 

ad 5) Aktuelle sager  

a) Der bevilges til udskiftning af udhusdøre i 19-rækken på sydsiden. Der er valgt en 

facadedør til 5.000/stk., idet de billigere udhusdøre ikke findes på de aktuelle mål. 

Der er tale om 4 døre for Fonden - så 20.000 for dørene og maks. 10.000 for isæt-

ning. De 4 ejere betaler selv. 

b) Der er brug for flere vejlamper i Herthas vestende. Et forslag, som bakkes op, skit-

serer 6 nye lamper (á 2.500) og 3 gamle fjernes. På godt halvdelen af strækningen 

skal der laves ny kabelføring. 

Der foreslås en 3-deling af udgiften (Fonden, Fælleskassen og HBV). Fonden er i 

billedet som udstykker af grundene, Fælleskassen som vedligeholder af eksiste-

rende vejlamper og HBV får lamper på Pavillonens P-plads. 

c) Fondens bogholder, Kurt Holm-Jørgensen (KHJ), er for en tid ophørt med at arbej-

de for Fonden, fordi han har fået forvirrende meldinger om sine ansættelsesforhold 

i Hertha. TSP har gjort flere forsøg på at opklare sagens sammenhæng gennem 

møder med OU og KHJ. Først dagen efter dette møde bliver der et møde med bå-

de OU, KHJ og TSP. 

Får Fonden ikke KHJ tilbage som bogholder, står revisionsfirmaet klar med kapaci-

tet på området. 

d) Der er problemer med at fortsætte ordningen med fællesansættelse af pedellen. 

En aftale, hvor Fonden, HBV og Fælleskassen i fællesskab har ansat pedellen. 

Ordningen administreres i Fondens administration. HBVs revisor mener, at der skal 

lægges moms på de afregninger, der foretages mellem Fonden og HBV på pedel-

lens arbejde. Momsen heraf er et stort beløb. 

TSP går i dialog med revisionskontoret med et forslag til ændring af afregningsfor-

men. 

ad 6) Tilbagevendende temaarbejde 

a) Ikke nået 

b) Mødet mellem bestyrelserne for hhv. Fonden og HBV gav et godt perspektiv på 

samarbejdet. HBV fremlagde en prioriteret ønskeseddel over de byggeprojekter, 



man ønsker sat i værk over sigt. Enighed om, at byggeprojekter skal besluttes i ro 

og mag ud fra de nødvendige tal og med alle processer i orden. Det blev aftalt 

sammen med HBV at finde de områder/projekter, som kan løses og finansieres 

ved fælles hjælp. 

Konkret er der i øjeblikket tale om at ombygge vestenden af Herthahus. Bestyrel-

sen vil på sit næste møde arbejde i dybden med ombygningen af Herthahus, for at 

komme nærmere på, hvilke etaper det skal deles i. 

c) Ikke nået 

 

 

 

Næste FU-møde bliver tirsdag d. 5-1-16 kl. 17 

Næste bestyrelsesmøde bliver et forlænget møde tirsdag d. 12-1-16 kl. 18.30-21.30 


