
(83)   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) og Tommy Schou Pedersen (TSP) (referent)

Afbud: Søren Hansen (SHa)

Dagsorden:

1) Godkendelse af dagsorden + underskrivning af sidste mødereferat

2) Siden sidst.....

3) Ledelsesberetning fra forretningsføreren (orientering)

4) Aktuelle sager til drøftelse / beslutning

a) Godkendelse af rumopdeling i nr. 19C (Tommy anbefaler godkendelse)

b) ”Tak for deltagelse i Fondens bestyrelse” til Thyge Madsen - Hvordan gør vi?

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

a) MUS-samtaler med Fondens ansatte.

b) Skal Fonden lave kvartalsregnskab, eller er ½-års regnskab tilstrækkeligt?

c) Ombygning af Herthahus - finansiering

d) Skal der samles op på mødet med FL ang. Fælleshuset?

e) Gennemgang af udvalgte punkter i Anbefalinger for god fondsledelse

6) Evt.

ad 1) Dagsorden godkendt og sidste mødes referat underskrevet

ad 2) Punktet ”Siden sidst...” skal fremover være et punkt, hvor Forretningsudvalget samler 

op på de emner, som ikke er færdiggjort, og som kræver indsats.

ad 3) Ledelsesberetning fra forretningsføreren (orientering)

a) Genvalgt til bestyrelsen er:

SC (valgt af Hertha Støtteforening) og JOA (valgt af Landsbymødet)

b) Kurt takker nej til kroophold, som bonus for godt arbejde, men er glad for aner-

kendelsen.

c) Fundraising gruppen har søgt Software om 2,4 mio. og Salling Fondene om 1,5 

mio. til ombygning af Herthahus.

d) Landsbyfondens hjemmeside (landsbyfonden.dk) er nu kørende

e) Norrøn skal males - delvist frivilligt - delvist prof. arbejde. Projektet er nu udviklet 

til en reduceret udgave, hvor kun den nødvendige behandling udføres. Hermed 

kan ejerforeningens konto afholde alle udgifter - uden ekstra bidrag.

ad 4) Aktuelle sager til drøftelse / beslutning

a) Bestyrelsen godkender rumopdelingen, som giver et ekstra værelse i stueetagen i 

nr. 19C.

Desuden ønskes det, at der over alle lejlighederne føres en slags logbog, hvor alle 

særlige forhold er noteret.



b) Bestyrelsen inviterer Thyge Madsen til en middag i byen. Middagen tjener både 

det formål, at bestyrelsen mødes uden for mødelokalet, og det formål, at sige tak 

til TM for en værdifuld indsats i bestyrelsen.

TSP spørger TM om en dato, og JOA og SC finder et godt sted til middagen.

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

a) MUS-samtaler med Fondens ansatte vil blive afholdt af SC og SH ud fra den ansat-

tes besvarelse af et valgt standardskema. Det drejer sig om Matthias og Tommy, 

men ikke Kurt og Inger. TSP sender skema til SC og SH.

b) Fonden laver som udgangspunkt kun ½-års regnskab - ikke kvartalsregnskab. Fon-

dens økonomi er meget forudsigelig og uden store udsving.

Bestyrelsen vil derimod på med mellemrum sætte fokus på den økonomiske til-

stand, på de udsving, der er i den ellers stabile gænge og høre uddybende om 

fundraising gruppens arbejde.

c) Ombygning af Herthahus - finansiering

TSP fremlægger en betragtning for, hvordan HBV som lejer af Salen i Herthahus, 

kan finansiere dennes ombygning, som til gengæld ikke afspejles i huslejen. Idéen

skal bearbejdes - i samråd med HBVs revisor - og siden præsenteres for HBVs be-

styrelse.

Taget på Herthahus viser sig stadig at være i en utilfredsstillende tilstand. Det må 

bringes ind i overvejelserne, om det skal renoveres ifm ombygningen?

FU vil gerne mødes med banken, men det udsættes til vi ved mere om vores øko-

nomiske formåen - om vi får støtte fra Software og fra Salling Fondene.

Fonden vil siden henvende sig til beboernes forældre, præsentere situationen og 

bede om hjælp til restfinansieringen.

d) Fonden har ikke noget at samle op fra mødet med Fællesledelsen ang. Fælleshu-

set?  Fællesledelsen fører processen videre.

e) Gennemgang af udvalgte punkter i Anbefalinger for god fondsledelse

- - - ikke nået - - -

ad 6) Evt.

a) Der er netop kommet tilbud på ny trappe op til Buen plus gelænder på repos - 

50.000 + moms. Hertil kommer noget blikarbejde - i alt ca. 80.000.

TSP undersøger, hvor meget der er tilbage af de 200.000, som er afsat til vedlige-

holdelse i 2016. Herefter besluttes, om renoveringen skal iværksættes.

b) TSP skal forsøge at lave en ”ikke offentlig” side på Landsbyfondens hjemmeside, 

hvor bestyrelsen kan finde dokumenter i opdaterede udgaver.

c) OU bringer et forslag til gennemgang af fælles kommunikation - for Landsbyfon-

den, Fællesledelsen og HBV - bl.a. på den fælles hjemmeside, hertha.dk

OU foreslår, at der indkaldes til fællesmøde om kommunikation på HBVs næste 

bestyrelsesmøde.

Næste bestyrelsesmøde bliver tirsdag d. 1. november


