
(85)   Referat af bestyrelsesmøde i Landsbyfonden d. 6-12-16
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) Sagen om videdesalg af byggegrund - kommentarer og afrunding af forløbet
Forslag: FU inviterer køberne til en snak oven på det tumultede forløb

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

a) Ombygning af Herthahus + nybyg af bofællesskabet 25-27
- Skal der prioriteres et terapilokale i Herthahus i stedet for toiletter ved Salen?
- Vedr. nyt tag på Herthahus - Hvilken type? - Skal vi have en ny pris på opgaven?
- Forældremødet
- Mødet med banken
- Fundraising
- Er Fonden sikker på huslejen fra beboerne i fremtiden - at de fortsat har økonomisk 
formåen?
- og status på Fondens økonomiske situation

b) Gennemgang af udvalgte punkter i Anbefalinger for god fondsledelse

6) Evt. + aftale nyt møde

ad 1) Dagsorden godkendt og sidste mødes referat underskrevet

ad 2) Siden sidst.....

a) Logbog over alle særaftaler vedr. Fondens udlejningsboliger laves allerede. Pe-
dellen noterer, hvilken type maling der bruges i den enkelte lejlighed og i det en-
kelte værelse, og Tommy noterer (evt. med foto), hvad der laves af specielle afta-
ler for et lejemål.

b) TSP skal lave ”ikke offentlig” del på Fondens hjemmeside. Spørgsmålet kommer 
op igen ifm. omlægningen af Herthas hjemmeside (se ad 6 a).

c) SC og SH mødes i starten af det nye år og fastlægger de endelige rammer for 
Fondens MUS-samtaler med Matthias og Tommy. Herefter fastlægges datoer in-
den for 1. kvartal.

ad 3) Ledelsesberetning fra forretningsføreren (orientering)

a) Der har vist sig problemer med gartneri bygningen - taget på jordkælder og sko-
trenden på sydsiden er begge utætte. Vi lapper i første omgang, men vil til 
sommer få lavet en sund løsning.

ad 4) Aktuelle sager til drøftelse / beslutning

a) Processen omkring videresalget af en byggegrund i gartneriet lykkedes i første 
omgang fint - jf. sidste referat. Men sagen fik en meget belastende anden halvleg



- ganske overraskende. Sagen taget til efterretning.
FU inviterer de nye købere til en snak oven på det tumultede forløb.

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

a) Ombygning af Herthahus + nybyg af bofællesskabet 25-27
- Skal der prioriteres et terapilokale i Herthahus i stedet for toiletter ved Salen? 
Anledningen til spørgsmålet er, at det nuværende terapilokale nedlægges ifm 
ombygningen. Spørgsmålet sendes videre til HBV.
- Vi er enige om, at der skal nyt tag på Herthahus ifm ombygningen - vi har for 
mange problemer med utætheder. TSP spørger i første omgang Olav Skovsted og
Leif Hansen, som har tegnet huset. Herefter muligvis andre eksperter for at finde
den bedste tagløsning.
- SC og TSP deltog i HBVs møde med beboernes forældre, hvor de fortalte om de 
forestående bofællesskabs-byggerier, at der er brug for hjælp til finansieringen 
og pegede på en række forskellige modeller for, hvordan forældrene kunne bi-
drage.
- Merkur tilbyder medfinansiering til både ombygning af Herthahus og til udbyg-
ning af Fælleshuset - byggekredit under byggeprocesserne og siden faste lån, 
hvis ikke kreditforeningen vil give os lån. Det faste lån tlbydes som F5-lån, hvis 
rente p.t. ligger på 3,72 %.
- Det besluttes at gå i gang med at søge byggetilladelse til ombygning af Hertha-
hus. TSP beder Leif Hansen gøre dette. HBV har afsat penge til at få lavet ud-
budsmateriale vedr. ombygningen af Sal m.v.
- Vedr. Fundraising:
Torveprojektet gik i stå med første arkitekt. Nu prøves igen med en anden arki-
tekt, hvor dialog og brainstorming drages ind.
Software A-G Stiftung har - mod forventning - endnu ikke svaret på vores ansøg-
ning om støtte til ombygning af Herthahus, men der er begrundet forventning 
om svar inden årets udgang.
Fundraisinggruppen har fået kontakt til Augustinusfonden og er i færd med at kl-
argøre en ansøgning om hjælp til både ombygning af Herthahus og til det nye bo-
fællesskab på 25-27.
- Politisk set er der ikke nogen garanti for, hvordan Bofællesskabets beboeres 
økonomi vil være i fremtiden, og dermed heller ikke om de vil få problemer med 
det nuværende huslejeniveau.
- Bestyrelsen udtrykker ønske om, at der laves hensættelser til større vedligehol-
delsesopgaver i fremtiden. Desuden at behovet for vedligehold årligt vurderes på
Fondens samlede ejendomsmasse.

b) Gennemgang af udvalgte punkter i Anbefalinger for god fondsledelse
Det besluttes i denne omgang, at følge anbefalingerne om redegørelse for besty-
relsens sammensætning m.v. som nævnt i § 2.3.4.
Til næste bestyrelsesmøde medbringer alle medlemmer oplysninger om sig selv - 
som beskrevet i § 2.3.4.
De sidste punkter tages op ved kommende lejlighed.

ad 6) Eventuelt

a) På mødet d. 30. november omkring kommunikation i Hertha fremkom et billede 
af forskellige kommunikationsopgaver i Hertha - heriblandt nye idéer til Herthas 
hjemmeside. Allan og TSP har grebet tråden og arbejder på et oplæg, som - dels 
fører Herthas hjemmeside over på en mere sikker platform - dels imødekommer 
de nye idéer.


