
(80)   Referat af bestyrelsesmøde i Landsbyfonden d. 19-4-16

Til stede: Grethe Harrebye (GH), Jens-Otto Andersen (JOA), Sibylla Hofstetter (SHo),
Søren Christensen (SC), Søren Hansen (SHa) og Tommy Schou Pedersen (TSP) (referent)

Afbud: Ole Uggerby (OU)

Dagsorden:

1) Godkendelse af dagsorden + underskrivning af sidste mødereferat

2) Ledelsesberetning fra forretningsføreren

3) Aktuelle sager til drøftelse / beslutning

a) Afsked med Thyge Madsen, som forlader bestyrelsen?

b) FU lægger op til, at FB godkender værelset, som lejere har lavet i 19F.

c) FU lægger op til, at Fonden betaler Forretningsførerens nye bærbare computer.

d) Hvem ejer Fælleshuset?

e) Beboernes husleje
 - Er vi politisk på vej til en forringelse af boligstøtten? (SH holder øje bl.a. hos LEV)

 - Fastholder vi ens huslejesats for alle beboere
 - Meddeler vi forældrene, at huslejeniveauet hæves, når boligerne forbedres?

f) Fremtidig husleje for Salen - fortsættelse fra sidste møde

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

a) Godkendelse af nyt fundats (det gamle er blot tilrettet nutiden)

b) Godkendelse af tilrettet mandat for FU (tilrettet aftalen på sidste FB-møde)

c) Præsentation / godkendelse af budget

d) Diskussion af indhold og udseende af Fondens hjemmeside

e) Generelt spørgsmål: Vil Fonden forbedre boliger med tilbygninger m.v.

 - Konkret: Lejer ønsker overdækning af tagterrasse mod øget husleje

f) Findes der eksempler på, hvordan HBV og Fonden kan samarbejde om de ønskede 
byggerier for Bofællesskabets beboere?

ad 1) Dagsorden godkendt og referat af sidste møde underskrevet

ad 2) Ledelsesberetning fra forretningsføreren

a) SH er nu udpeget af Antroposofisk Selskab til bestyrelsen for 1 år.

b) Kurt er tilbage som bogholder for Fonden. Vi har effektiviseret nogle processer, 

som vi forventer, vil reducere arbejdet med Fondens bogholderi fremover.
Kurt vil arbejde for Fonden 1-2 faste dage om måneden. Han vil gerne udføre ar-

bejdet fra sin vante kontorplads i Pavillonen. TSP orienterer personalet her og 
HBVs ledelsesgruppe, så Kurt ikke bliver involveret i arbejde til anden side på 

disse dage.

c) Vi skifter nu regnskabsprogram. Vores nuværende program, e-conomic, er ble-
vet voldsomt dyrt. Vi betaler for en masse muligheder, som vi ikke gør brug af.

Vi skifter til RegnskabPlus, hvor vi kun betaler for det ene tilvalg til basispakken,
som vi har brug for.



d) D. 6-4-16 blev Fondens årsrapport indberettet til Erhvervsstyrelsen.

ad 3) Aktuelle sager til drøftelse / beslutning

a) Bestyrelsen vil gerne sige tak til Thyge Madsen for sin deltagelse i bestyrelses-
arbejdet gennem mange år - med en god middag i byen. TSP kontakter Thyge 

og aftaler nærmere.

b) FB godkender der værelse, som lejere har lavet i det åbne rum på 1. sal i nr. 
19F. Det vurderes, at værelset vil være til glæde for de næste lejere også.

c) Fonden betaler en ny bærbar computer, som forretningsføreren har til rådighed.

d) Hvem ejer Fælleshuset? Fonden står som juridisk ejer, men hvordan er egentligt

historien og økonomien bag Fælleshuset? Spørgsmålet op igen næste gang på 
baggrund af den økonomiske / historiske baggrund.

e) Beboernes husleje

På det politiske / offentlige plan diskuteres besparelser til huslejetilskud. Hvis 
Bofællesskabets beboere rammes af nedskæringer i boligstøtten, kan det blive 

problematisk for Fonden - som det er påtænkt - at hæve huslejen i takt med at 
boligerne forbedres.

Vi holder øje med udviklingen og tager spørgsmålet op igen.

f) Her er den foreslåede fremtidige huslejesats for Salen sammenlignet med hus-
lejen for værkstederne, som det blev ønsket at se på sidste møde:

Bageriet: 96 m2 / Husleje 6.917 kr./mdr. (7.603, hvis bolig)
Vævestue: 66 m2 (+ 10 m2 hems) / Husleje 6.847 kr./mdr. (6.111, hvis bolig)

Vaskeriet: 36 m2 / Husleje 2.961 kr./mdr. (3.950, hvis bolig)
Salen: 157 m2 / Husleje 9.673 kr./mdr. er foreslået (11.305, hvis bolig)

Den fremtidige huslejebetaling for Salen træder først i kraft, når Herthahus er 
ombygget. Derfor er der ingen hast med endelig afklaring.

Det blev foreslået, at HBV - til den tid - betaler den fulde husleje, og at øvrige 
brugere - hovedsagligt Levefællesskabet / Fælleskassen - betaler til HBV ud fra 

en årlig vurdering af deres "forbrug".

ad 4) Tilbagevendende temaarbejde (f.eks. økonomi, budget, udbygningsplaner, strategi)

a) Tilretning / opdatering af Fondens Fundats godkendt. TSP indberetter til Civilsty-
relsen.

b) Tilrettet mandat for Fondens forretningsudvalg godkendt

c) Budget godkendt med den ændring, at der afsættes 200.000 kr. årligt til byg-

ningsvedligehold mod foreslået 160.000 kr. Bestyrelsen vil gerne være forberedt
på et eventuelt voksende behov for renovering af den aldrende bygningsmasse.

I 5-års budgetterne ønskes tilføjet en søjle med tallene fra det sidste årsregn-
skab.

d) Fondens egen hjemmeside er under udvikling. På mødet kom en del forslag til 

tilføjelser. TSP arbejder videre, og vi evaluerer igen på næste bestyrelsesmøde.

e) Fonden koncentrerer alle ressourcer på de forestående byggerier for Bofælles-
skabets beboere og tager derfor ikke andre byggeopgaver ind på nuværende 

tidspunkt. I konkrete tilfælde kan der være yderligere forhold, der skal med i 
overvejelserne.

f) Kunne man tænke sig, at Fonden og HBV (Bofællesskabet) går i kompagni sam-

men om nogle af byggeopgaverene? Spørgsmålet er blot rejst.
Desuden emner til næste møder:



 - Strategi ift. at købe flere almindelige lejeboliger
 - Vi skal nedsætte en byggegruppe til at holde sammen på tråde, inden vi star-

ter et byggeri op.
 - Vil salg af et af værkstederne styrke Fondens økonomi ift. financiering af de 

næste byggerier?
 - Økonomistrategi ift. Herthahus ombygning og ifm. nyt Kulturhus

Næste bestyrelsesmøde bliver tirsdag d. 24-5


