
(78)   Referat af bestyrelsesmøde i Landsbyfonden d. 12-1-16 

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

Søren Christensen (SC) og Tommy Schou Pedersen (TSP) (referent) 

Afbud: Søren Hansen (SHa) og Thyge Madsen (TM) 

Til stede fra kl. 19.30: Anne-Mette Christensen, Finn Boisen, Karen Lindemann og Per Clauson-Kaas 

(alle repræsentanter for HBVs bestyrelse og ledelse) 

 

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) Forslag til godkendelse af mandattillæg til Fundraisinggruppen ang. torve-/vejprojekt 

(vedhæftede mandattillægget er konfirmeret af FL) 

b) Vil Fonden støtte voksenskolen i Senegal med 6.000 kr.? (se 2 vedhæftede filer) 

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

a) Forslag til ændring af årshjul: 

Tommy foreslår, at godkendelse af budget lægges i 1. kvartal sammen med årsregn-

skabet 

b) Aftal formen for evaluering af bestyrelsesmedlemmer 

Alle opfordres til at gøre sig tanker herom inden mødet. 

Kl. 19.30: HBVs bestyrelse og ledelse inviteret til dette emne: 

Kommende byggeprojekter af bofællesskaber og værksteder 

Hvordan skal de prioriteres, hvilke opgaver indebærer de, og hvordan går vi videre? 

 

ad 1) Dagsorden godkendt 

ad 2) Ledelsesberetning fra forretningsføreren 

a) Der er lykkedes at finde en regnskabsmæssig tilfredsstillende løsning, så ordningen 

med den fælles ansættelse af pedellen kan bevares. Det er ordningen, hvor Fon-

den, HBV og Fælleskassen i fællesskab har ansat en pedel. 

b) Fonden har fået 53.208 kr. i momskompensation for 2014. 

Det er en stigning fra 36 % til 41 % af det ansøgte beløb ift. året før. 

ad 3) Fællesledelsen nedsætter snarest en gruppe, som skal udarbejde et oplæg til udbygning 

af Kulturhuset/Fælleshuset. Der ønskes repræsentation fra de forskellige organer i grup-

pen, men også at den er åben for alle. 

Bilerne er nu endelig overdraget fra Fonden til HBV. 

HBVs bestyrelse er i gang med at gennemarbejde de nye anbefalinger for god fondsle-



delse, skønt det ikke er et krav, da HBV nu registreres som en socialøkonomisk virksom-

hed i stedet for som en erhvervsdrivende fond. 

HBVs bestyrelse har igangsat en gennemgang af arbejdsgange i HBV for at effektivisere 

administrationen. 

ad 4) Aktuelle sager til drøftelse / beslutning 

a) Fonden tilslutter sig mandattillægget for Fundraisinggruppen, der herved får til op-

gave at formulere oplæg til et torveprojekt og søge om penge dertil. 

b) FB ser imødekommende på ansøgningen om støtte på 6.000 kr. til en handicappet 

elev på skolen i Senegal. Men det falder lidt uden for Fondens formål og ansøgnin-

gen sendes derfor videre til HBV, som har mulighed for at yde støtten. 

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

a) Fondens årsbudget fremlægges sammen med årsregnskabet. Det ændres i årshju-

let. 

b) En af anbefalingerne i God Fondsledelse er, at alle bestyrelsesmedlemmer hvert år 

evalueres. Bestyrelsen vælger selv, hvordan evalueringen skal foregå. 

FBs første oplæg til procedure er, at der bruges 20 minutter på hvert bestyrelses-

medlem. Først gennemgås konkrete emner: Har personen været tilstede, del-

tagende, velforberedt, haft lønnede opgaver, været inhabil. Dernæst en runde, 

hvor de øvrige siger positive og negative ting om personens indsats. 

Desuden skal den samlede bestyrelse evalueres. Dels kigges tilbage, og behand-

lingen af årets opgaver vurderes. Dels vurderes, om bestyrelsen har de nødvendige 

kompetencer. Mangler nogle, må de justeres ifm. de årlige valg. 

Fra mødet med HBVs bestyrelse og ledelse 

Det blev ønsket, at Fællesledelsen skaffer afklaring på spørgsmålet om 26 eller 30 

beboere i Hertha - og foreslået, at det blev på et Landsbymøde i en åben stemning, og 

hvor man så tingene i øjnene. 

Afklaring af dette spørgsmål er vigtig i planlægningen af Herthahusombygningen, som vi 

står overfor nu. 

HBV ønsker at få afklaret den samlede plan for ombygningen af Herthahus, inden 1. eta-

pe af ombygningen sættes i gang (den lille enhed). 

Der nedsattes en gruppe (Anne-Mette, Leif, Majken, Per og Tommy), som skal færdiggø-

re projektet for ombygning af Herthahus, som HBV ønsker det. Dette projektforslag vil 

HBV gerne have med til sit møde med Fællesledelsen d. 17. februar. 

Gruppen skal få afklaret alle praktiske spørgsmål: Kan etageadskillelsen m.m. leve op til 

myndighedskrav; kan vi bygge videre på nuværende varmeanlæg i huset; skal taget skif-

tes m.v. HBV har sagt god for indretningen af huset, som den viser sig i oplægget - dvs. 

det lever op til de pædagogiske krav. 

Når projektet - eller del af projektet - er afklaret og besluttet, kan vi spørge Klaus Pliscke 

om, hvordan Software A-G Stiftung vil kunne hjælpe os. 



HBV iværksætter nu lydisolering af salen i Herthahus. Det har længe været ønsket - alle 

parter er enige om, at det skal gøres - vi kigger på regningen senere. 

Der nedsattes en gruppe (Leif, Ole U, Per og Tommy), som skal færdiggøre projektet for 

om- og tilbygning af salen og dens funktionsrum (foyer, toiletter, kaffe/te/køkken til 50 

personer - og dermed flytning af vaskeriet). 

Fordi salen har en kunstnerisk karakter, sås der mulighed for fondsstøtte til denne om-

bygning. 

Der arbejdes på et oplæg til fordeling af husleje for salen mellem de parter, som reelt 

bruger den. Indtil nu har der ikke været særskilt husleje for denne del af huset. 

En tredie gruppe søger fondsmidler til staldprojektet (pauserum m.m.). Bent Nielsen 

(landskabsarkitekt) er med i gruppen. Han har stor erfaring på området og var frontfigur 

i projektet med broen ned til åen og fugletårnet. 

Desuden: 

- Kan der laves et terapirum ifm. tilbygningen mod vest? 

- Kan Fonden få input af likvid, ved at der lægges 3 måneders depositum på værkstedsle-

jemålene? 


