
(81)   Referat af bestyrelsesmøde i Landsbyfonden d. 24-5-16

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)

Dagsorden:

1) Godkendelse af dagsorden + underskrivning af sidste mødereferat

2) Endelig godkendelse og underskrivning af budgetter

3) Ledelsesberetning fra forretningsføreren

4) Aktuelle sager til drøftelse / beslutning

a) Der er et skur ledigt i Norrøn. Må dukketeatergruppen låne det uden vederlag?

b) Rudolf Steiner Skolen Århus spørger om sponsorstøtte. Vil Fonden bidrage?

c) Anerkendelse til Kurt for hjælp vedr. Fondens bogholderi

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

a) Godkendelse af ansættelseskontrakt for Fondens ansatte 

b) Skal Fondens have en sundhedsordning for sine ansatte? 

c) Hvem har vedligeholdelsespligten af terrasser og altaner i Fondens lejeboliger? Er 

det Fonden eller lejer?

d) Er det ok med 2 år mellem forsikringstjek fra andet selskab? 

e) Økonomistrategi
 - Strategi ift. at købe flere almindelige lejeboliger

 - Vil Fonden bruge sin forkøbsret ved videresalg af grunden, Demetervænget 1?
 - Økonomistrategi ift. Herthahus ombygning

 - Afklaring af ejerforholdet til Fælleshuset
 - Findes der eksempler på, hvordan HBV og Fonden kan samarbejde om de ønske-

de byggerier for Bofællesskabets beboere?
 - Vil salg af et af værkstederne styrke Fondens økonomi ift. finansiering af de næ-

ste byggerier?

ad 1) Dagsorden godkendt og referat af sidste møde underskrevet

ad 2) 5-års budgetter godkendt og underskrevet

ad 3) Ledelsesberetning fra forretningsføreren

a) Trappeopgangen til Buen skal renoveres, og træværket kan ikke reddes. Vi af-
venter tilbud på trappe og gelænder i galvaniseret stål.

b) Norrøn skal males. Efter overvejelser om den store arbejdsopgave kan udføres 

af frivillige hænder, afventer vi nu tilbud i menu-form fra Peter Fisker (maler). 
Herefter vil vi se, om dele af opgaven egner sig til eget arbejde.

Ejerforeningen står med opgaven. Fonden ejer ½-delen af ejendommen.

c) Aninas gasfyr larmer i skorstenen. Det generer både Anina og naboer. Smeden 
har gjort adskillige forsøg på at stoppe det, men det er ikke lykkedes endnu. 

Han trækker nu importøren herud for at gennemgå fyret.
Der er flere gasfyr af samme type på Landsbyvænget med samme problem.



d) Stien mellem Norrøn og Burishus skal flyttes. Den blev oprindeligt anlagt, så 
den mindskede haven til nr. 9A, idet første ejer ikke ønskede så meget have at 

vedligeholde. Nu skal stien omlægges, så den får den "rigtige" placering.
Vi afventer tilbud fra entreprenør. Herefter vurderes hvem der skal betale.

Samtidig skal der drænes på nordsiden af huset. Derpå kommer også tilbud.

ad 4) Aktuelle sager til drøftelse / beslutning

a) Det ledige skur i Norrøn hørte til Stigbilledforskningens lokale - det lokale, som 
nu er inddraget i HBVs lejemål til praktikanterne.

Det undersøges nu, dels hvem der betaler huslejen for skuret, og dels hvor man-
ge der kunne tænke sig at bruge det, inden noget besluttes.

b) Fonden bidrager ikke med sponsorstøtte til Rudolf Steiner Skolen Århus - det lig-

ger ikke indenfor Fondens formål.

c) Kurt (Fondens nye bogholder) har været med til at føre Fonden gennem nogle 
betydningsfulde og økonomisk frugtbare valg de sidste år. Fonden honorerer 

med et kroophold for 2.

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

a) Standardkontrakten for Fondens fastansatte godkendes.
Bestyrelsen efterlyser en oversigt over de forskellige ansættelsesforhold, som 

bruges, og hvornår de bruges (fastansættelse og "daglejer").

b) På næste møde diskuteres, om Fonden skal have en sundhedsordning for sine 
ansatte. Inden mødet udleveres den sundhedsaftale, som HBV bruger ift. sine 

ansatte.

c) Før vi tager stilling til, hvem der har ansvaret for vedligeholdelse af terrasser og
altaner, vil vi undersøge, om lejeloven siger noget på området.

Op igen næste gang.

d) Da vi gennemgik de 16 anbefalinger for god fondsledelse, godtog vi oplægget 
om at skulle gennemgå Fondens forsikringer en gang om året. Det viser sig, at 

de nye tilbud ikke matcher prisen på vores nuværende forsikring. Derfor går vi 
nu over til kun at gennemgå forsikringer hvert andet år.

e) Økonomistrategi

Det undersøges - dels hvor mange af grundene på Demetervænget, der ønskes 

videresolgt - og dels om HBV vil være i stand til at bygge et dobbelthus til udlej-
ning. Huset tænkes som medarbejderboliger, men skal indgå i ventelisten sam-

men med Fondens udlejningsboliger - foreløbigt helt på idéplan.
HBV undersøger inden næste bestyrelsesmøde, om det er en realistisk mulighed

- set fra deres side.

Der er netop kommet svar fra Software AG - Stiftung på fundraisinggruppens 
(Fondens) henvendelse om hjælp til ombygning af Herthahus. I løbet at et par 

uger får vi svar på, om de vil gå ind i projektet. Først til efteråret kan vi vente 
endeligt svar.

Fundraisinggruppen prøver gennem 3 + 3 gruppen at søge økonomisk og anden
hjælp fra forældrekredsen.

HBV har tilkendegivet, at de kan påtage sig udgiften til ombygning af Salens 
faciliteter og til flytning af Vaskeriet.

Den resterende ombygning af Herthahus, som Fonden skal stå for, koster 5-6 
mio.

Der er kommet nye idéer til ombygningen af Herthahus. HBVs ledelse inviteres 



med til næste forretningsudvalgsmøde for at diskutere disse - også ud fra pæda-
gogiske synspunkter.

Landsbyen arbejder i øjeblikket med at finde ud af, hvordan Kulturhuset (videre-

bygningen af Fælleshuset) skal se ud. I den forbindelse ønskes ejerforholdet om-
kring bygningen afklaret. Er huset Fondens eller Fælleskassens, eller en kombi-

nation? Til næste møde søges opklaret, hvordan anlægsudgifterne i sin tid blev 
finansieret.

Der skal arbejdes videre med spørgsmålene på næste møde om 3 uger.

Næste bestyrelsesmøde bliver tirsdag d. 14-6


