
(84)   Referat af bestyrelsesmøde i Landsbyfonden d. 1-11-16
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) Siden sidst.....

3) Ledelsesberetning fra forretningsføreren (orientering)

4) Aktuelle sager til drøftelse / beslutning

a) Vil Fonden betale for oprensningen af søen mellem nr. 12 og 14 hvert andet år?

b) Tilbud på trappe og gelænder på repos - 50.000 + moms. Hertil noget blikarbejde - i 
alt ca. 80.000. Skal arbejdet sættes i gang?

c) Hvad gør vi ved ”overpris” ved videresalg af byggegrund?

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

a) Ombygning af Herthahus - finansiering
 - Status på Fundraising gruppens arbejde
 - Finansieringen af ombygning af Sal og Vaskeri
 - Taget på Herthahus viser sig stadig at være i en utilfredsstillende tilstand. Skal ud-
skiftning af tag tages med i ombygningen?
 - Skal Fonden henvende sig til beboernes forældre med Tommys oplæg.
 - Forslag til emner ved henvendelse til banken

b) Gennemgang af udvalgte punkter i Anbefalinger for god fondsledelse
(markeret med rød skrift i vedhæftede)

6) Evt. + aftale nyt møde

ad 1) Dagsorden godkendt og sidste mødes referat underskrevet

ad 2) Der ligger nu en aftale om middag for bestyrelsen på Frederiksgade 42 i Århus kl. 19.

ad 3) Ledelsesberetning fra forretningsføreren (orientering)

a) HBV laver køkken hos Martin i Burishus. HBV betaler for etableringen og ligele-
des for reetableringen, når den måtte komme.

b) Vi siger ja til ny 5-års periode med nuværende forsikringsselskab og får dermed 
en rabat på 15 %. Forsikringen kan stadig godt opsiges inden for de 5 år.
De øvrige selskaber, som har tilbudt sig de senere år, har været dyrere.

c) Gulvfirmaet, Hammelsvang, som reparerede vandskaden på linoliumsgulvet i køk-
kenet i Herthahus sidste år, gjorde åbenbart ikke arbejdet godt nok - der var sta-
dig fugt i gulvet, og det buler nu op. Firmaet vil ikke tage ansvaret på sig - vi har 
prøvet med flere henvendelser.
Et andet gulvfirma har tilbudt at reparere skaden for 8.000 kr. Da beløbet er så lil-
le, rejser vi ingen sag.

d) Lejerne i 19B flytter ud pr. 1. februar 2017. De vil gerne selv sætte lejligheden i 
stand - det må de gerne. Bestyrelsen holder dog fast i, som det står i huslejekon-
trakten, at de skal være ude af lejligheden 14 dage før fraflytning, således at 



udlejer kan istandsætte, for at Fonden sikrer sig tid til istandsættelse, hvis noget 
skal gøres om.

ad 4) Aktuelle sager til drøftelse / beslutning

a) Der udarbejdes den bedste løsning for opsamling af det sand fra vejen, som fly-
der ned i søen mellem nr. 12 og 14. Om det er Fonden eller Fælleskassen, som 
derefter skal betale vedligehold af søen - tages op senere.

b) Det besluttes at sætte arbejdet i gang med udskiftning af trappe og gelænder til 
Buen, skønt vi derved overstiger årets budget for vedligeholdelse, idet vi på nu-
værende tidspunkt har brugt 149.000 kr. af årets afsatte 200.000 kr.
Vi vinder ikke noget ved at udsætte opgaven - og der kan være nogle sikkerheds-
mæssige grunde til at få trappe og gelænder udskiftet.

c) En af de solgte byggegrunde ved gartneriet ønskes videresolgt ubebygget til en 
mærkbart højere pris, end den er købt for af Landsbyfonden. Bestyrelsen finder 
ikke dette i overensstemmelse med tidligere praksis og stedets etik. Det beslut-
tes, at TSP kontakter advokaten for at afklare de juridiske muligheder for at 
bremse dette. TSP er i en positiv dialog med den videresælgende.

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

a) Ombygning af Herthahus - finansiering
- Landsbyfonden har modtaget 50.000 kr. fra Ellen Margrethe og Ebbe Robberts 
Fond til de forestående byggerier.
Desuden er der søgt et stort beløb hos den tyske fond, Software AG - Stiftung, 
men der er ikke kommet svar i efteråret, som ventet. Det aftales, at JOA og Allan 
Elm skriver til fonden for at høre, hvor sagen står.
- Opnås der enighed om det nye forslag om huslejebetaling for Salen i Herthahus,
giver det Fonden mulighed for at optage et lån på godt 2 mio. En mindre del skal 
bruges til at bygge nyt vaskeri, men der vil være en stor del (knap 2 mio.), som 
kan bidrage til finansieringen af ombygningen af bo-delen i Herthahus.
- Det virker efterhånden som passende - måske nødvendigt, at vi skifter taget på 
Herthahus ifm. ombygningen - en udgift i størrelsesordenen 1 mio. Vi tager ikke 
beslutning herom på nuværende tidspunkt.
- Den 17. november holder HBV møde for forældre. SC og TSP kommer på mødet 
og fortæller om bofællesskabsbyggerierne og om, at der er brug for, at forældre-
ne hjælper med finansieringen - enten ved gaver eller lån. TSP har lavet et oplæg 
med forskellige muligheder. Der er forældre/pårørende, som tidligere har tilken-
degivet, at de ønsker at hjælpe.
- Vi søger at få et møde med banken inden d. 17. november, således at vi er mere 
afklarede om de dele af finansieringen, som banken skal være med i. Ud over alle-
rede foreslåede emner, ønsker vi også at snakke med banken om crowdfunding.

ad 6) Evt.

a) FU-møderne starter op igen på onsdage. Første gang onsdag d. 9. november kl. 
10. Herefter hver 14. dag.

Næste bestyrelsesmøde bliver tirsdag d. 6. december kl. 19-21.


