
(82)   Referat af bestyrelsesmøde i Landsbyfonden d. 14-6-16
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) Ledelsesberetning fra forretningsføreren (orientering)

3) Aktuelle sager til drøftelse / beslutning

a) Overtager HBV det ledige skur i Norrøn?

b) Vil Fonden tilbagekøbe grunden, Demetervænget 1? (...fortsættelse fra sidst)

c) Norrøn skal males....

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

a) Skal Fonden have en sundhedsordning for sine ansatte?

b) Økonomistrategi

 - Hvor landede HBVs mulighed for at ombygge ved Sal, foyer og vaskeri?
 - Referat af FUs møde med HBVs ledelse om ombygning af Herthahus

 - 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?

5) Evt.

a) Er det relevant for Fonden at være aktiv i LØS? (OU)

b) Er der behov for fælles P/R-strategi, herunder hjemmeside? (OU)

c) Referater på hjemmesiden? Opdatering af hjemmesiden? (OU)

ad 1) Dagsorden reduceret og godkendt

 - Punktet om afklaring af ejerforholdet til Fælleshuset udsættes til et møde med Fæl-
lesledelsen efter sommerferien.

 - Punktet om vedligeholdelsespligten af terrasser afventer yderligere undersøgelser.
Referat af sidste møde underskrevet

Fremover tilføjes "Siden sidst..." som et fast punkt på dagsorden.

ad 2) Ledelsesberetning fra forretningsføreren

a) En af de store ruder i stalden er baldret. Forsikringens selvrisiko er 9.000 kr. Det
bliver en udgift for Fonden.

b) En stor rude i havedøren i nr. 18 er punkteret. Forsikringen betaler ikke, når ru-

den er punkteret. Fondens udgift.

c) Norrøn: Der skal laves et omfangsdræn på nordsiden - ca. 14.000 kr. Ejerforenin-
gen betaler (Fonden ejer ½-delen).

Stien mod vest skal flyttes - ca. 3.000 kr. Fonden betaler.

d) Vævehuset blev malet på forældrearbejdsdagen. Siden er det malet 2. gang af 
betalt arbejdskraft. Udgift ca. 4.800 kr. til medhjælpere + ca. 7.000 til Matthias 

(2. gang). I alt maling for 25.000 kr. 

e) Aninas gasfyr larmer i skorstenen. Problemet har stået på længe. Smeden har 
gjort mange forsøg på at løse problemet. Importøren har nu været på besøg. 

Tommy afventer rapport fra smeden.



f) Tommy går over til styresystemet Linux på kontoret, for fra august kan man ikke
længere bruge Dropbox på Windows XP. Alternativt kan Windows 7 købes, hvor-

imod Linux er gratis og kan lige så meget.

g) Vi har nu rundet 120 gaver på 200 kr. (eller mere), og Fonden er dermed stadig 
med i momskompensationsordningen.

h) Ifm. fundraising rettet mod forældre - man kan ikke fordele fradraget fra en stor 

gave over flere år - fradraget gives det år, hvor gaven gives.

ad 3) Aktuelle sager til drøftelse / beslutning

a) HBV overtager det lille skur i Norrøn ifm. lejemålet af nr. 11AB. Huslejen stiger 
herved fra 5.067 til 5.099 kr./mdr.

b) Tankerne om at bygge medarbejderboliger på en eller to grunde i gartneriet 

droppet. Fonden er dermed ikke interesseret i at tilbagekøbe grundene.

c) Norrøn skal males, og det er en for stor opgave at klare med frivillig arbejds-
kraft. Peter Fisker har givet et tilbud på 227.000 kr. for hele opgaven (algeaf-

rensning, grunding og 2 x linoliemaling). Der arbejdes videre med en plan, hvor 
vi selv maler husfacaderne 2 gange, og Peter gør alt andet. Vi forestiller os at 

male i september.
Der er ikke penge nok på ejerforeningens konto. Der kan blive tale om, at ejerne

må betale et ekstraordinært bidrag. (Fonden ejer ½-delen). Tommy tager FU 
med i aftalerne med ejerforeningen på Fondens vegne.

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

a) Det besluttes, at Fonden pr. 1-8-16 infører en sundhedsordning, magen til den 

ordning, HBV har for sine ansatte (som den ser ud på nuværende tidspunkt).

b) Der nedsættes en gruppe (OU, TSP, Finn Boisen m.fl.), som undersøger hvordan 
finansiering af ombygning og herefter husleje kan fordeles mellem HBV og Fon-

den for Salen, foyeren og vaskeriet i Herthahus. OU indkalder.

Vedr. ombygning til lille enhed i vestenden af Herthahus, blev det besluttet, ind 
til videre at holde fast i Plan A (den som er tegnet) og afvente svar fra Software 

A-G Stiftung. Plan A er, pædagodisk set, den bedste løsning. Når der kommer 
svar fra Software, tager vi fat på opgaven igen.

Det blev nævnt som idé, at Fonden og HBV kunne deles om opgaven med at fi-

nansiere det nye bofællesskab på 25-27. Evt. ved at HBV finansierede støttelej-
ligheden.

Det er ikke nogen god idé, at Fonden sælger værksteder til HBV. Dels vil Fonden 

miste den tilhørende lejeindtægt - dels går det imod den måde, opgaverne ind 
til videre har været delt på.

ad 5) Evt.

a) Det ønskes at få LØS op i bevidstheden. Fonden beder FL tage emnet op og fo-

reslår, at Butiksgruppen abonnerer på nogle centrale tidsskrifter, så de kan læ-
ses af alle i Caféen.

b) Spørgsmålet om der behov for fælles P/R-strategi, herunder ændring af den nu-

værende hjemmeside, bringes op senere - gerne med et forarbejde i en mindre 
gruppe.

Næste bestyrelsesmøde aftales over mail


