
(79)   Referat af bestyrelsesmøde i Landsbyfonden d. 1-3-16

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)
Gæster: Tanja Vilsen og John Schantz

Dagsorden:

1) Gennemgang af årsregnskab ved

Tanja Vilsen og John Schantz (Fondens revisorer fra Revisionsfirmaet John Schantz A/S)
Herunder spørgsmålene:

a) Gennemgang af principperne for hensættelser og status for Fondens aktuelle saldo 
af hensættelser

b) Skal vedligehold synliggøres i regnskabet?

c) Hvad bør vi hensætte til større udskiftninger?

2) Godkendelse af dagsorden + underskrivning af sidste mødereferat

3) Ledelsesberetning fra forretningsføreren

4) Aktuelle sager til drøftelse / beslutning

a) Diskussion af indhold og udseende af Fondens hjemmeside

b) Godkendelse af mandat for FU

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

a) Godkendelse af budget

b) Forslag: Forretningsføreren fratages/frigøres fra opgaven med at deltage i 
Fællesledelsesmøder

c) Forslag: Fonden indkalder til Periskopmøde med målet at nedsætte en 
arbejdsgruppe til at lave oplæg til gennemgang / nye vedtægter for organisationen 

i Hertha

ad 1) Landsbyfondens årsregnskab blev gennemgået. Årets resultat på 753.541 kr. er me-
get tilfredsstillende, og gennemgangen gav god forståelse.

a) I stedet for at betale skat af et beløb, kan det hensættes. Hensættelser skal ud-
deles inden for 5 år.

I 2013 hensatte Fonden 737.300 kr., som således skal bruges senest i 2018.
Hvis de investeres, vil investeringen + 25 % fratrækkes det hensatte beløb.

ad 2) Dagsorden godkendt og de sidste 3 referater underskrevet

ad 3) Ledelsesberetning fra forretningsføreren

a) TM ønsker at trække sig fra bestyrelsen - han har for meget andet arbejde til 
også at kunne rumme bestyrelsesarbejdet for Fonden. TM er udpeget af Antro-

posofisk Selskab. Bestyrelsen vil bede Selskabet udpege SH for det næste år, til 
der kan findes en permanent afløser.

b) I forbindelse med ombygningen af Herthahus, foreslås Salen skilt ud fra de nu-
værende lejemål, så der skal fremover betales husleje særskilt herfor.

På baggrund af en brugerundersøgelse lægges der op til, at HBV betaler 65 %, 
Fælleskassen 29 % og private 6 % af huslejen.

Det konkrete oplæg til huslejesatsen underbygges yderligere og bringes til god-
kendelse hos de forskellige parter.



c) FB ønsker et snarligt besøg hos Klaus Plischke (Software AG-Stiftung), idet han 
er på vej til at trække sig tilbage. Et udvalg (gerne samme personer, som mødte

ham sidst) tager til Darmstadt (hovedsædet for Software AG-Stiftung) med en 
beskrivelse af projektet for ombygning af Herthahus samt dokumentation for 

Fondens økonomiske situation.

ad 4) Aktuelle sager til drøftelse / beslutning

a) Udsat

b) Oplæg til FU-mandat godkendt med en lille ændring. Færdiggøres på næste 

møde.

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

a) Udsat

b) For 10 år siden, hvor der var gang i mange byggerier, ønskede SH at have for-

retningsføreren med til Fællesledelsesmøderne. Det er spørgsmålet, om det sta-
dig er aktuelt. Intet besluttet her.

c) Der har været samarbejdsproblemer mellem ledende parter i Hertha. Dette har 
givet anledning til at se på, om vedtægterne for stedets forskellige organer er, 

som de bør være.
Forslaget om - via et Periskopmøde - at nedsætte en arbejdsgruppe til at gen-

nemgå Herthas vedtægter og lave oplæg til eventuelle ændringer i organisatio-
nen - udsættes foreløbigt, idet der afventes igangværende processer.


