Tante Hertha
Nr. 257, 23. årgang, januar 2020

TV2´s små film om Lars og Hertha kan ses her: https://www.tv2ostjylland.dk/
sitesearch?soegning=hertha

Tante Hertha er Hertha Levefællesskabs informationsblad, som udkommer
ca. d. 1. i hver måned. Redaktør: Allan Elm. Redaktionsudvalg: Helle Hansen, Per Clauson-Kaas, Ole Wadsholt og Anne-Lene Jappe.
Folk, som ikke er bosiddende i Hertha og som ønsker at abonnere, kan
henvende sig til redaktøren på tlf. 3840 3401 eller pr. mail. Referater
o.lign. som ønskes bragt, forudsættes af redaktionen at være klare og
egnede til offentliggørelse!
Deadline for stof til bladet er d. 20. i måneden før til:
tante@hertha.dk eller i postkassen Landsbyvænget 2A, mærket
’Tante Hertha’. Stof, som kommer efter deadline, kan ikke garanteres
bragt!
Tante Herthas mail-adresse: tante@hertha.dk.
KALENDER PÅ HERTHAS HJEMMESIDE www.hertha.dk opdateres løbende.
Hertha er på Facebook (bestyres af Anne-Lene)
Forside: Endnu et fremragende julespil i Hertha (Foto: Ole W.)
Redaktionelt: Tante Herthas redaktionsgruppe benyttede årets sidste møde til kort at evaluere bladets layout og redaktionelle linje. Der blev udtrykt
almindelig tilfredshed med bladet. ”Man bliver glad af at få det i hånden” og
”Der er noget både til vore hæmmede og vore ”normalthæmmede” og til
dem, der helst bare vil kikke billeder”. Ingen fandt anledning til at ændre
navn eller layout på bladet.
Adresselisten over dem, der får bladet tilsendt pr. post blev kikket igennem, og dem, der ikke kendes og/eller som ikke er medlem af Hertha Støtteforening, vil sammen med dette blad få et lille brev med tilbud om at blive slettet af listen/melde sig ind i Hertha Støtteforening/få det pr. mail eller give besked om at de fortsat ønsker det tilsendt pr. porto-post. Med
ønsket om et godt og berigende 2020
Med ønsket om et godt nyt år til hele Levefællesskabet!
Redaktionsgruppen: Helle, Ole W., Anne-Lene og Per, Allan

2

HerthaKalender
Januar 2020
Torsdag d. 2.
Tirsdag d. 7.
Onsdag d. 8.
Mandag d. 13.
Mandag d. 27.
Tirsdag d. 28.
Uge 3

Værkstederne starter
Møde i Sophia-gruppen
Suppe i Cafeen
Samtaler om antroposofi
Samtaler om antroposofi
Suppe i Cafeen
Bofællesskaberne på vinterferie

kl. 19.30-21
kl. 17.30-18.30
Kl. 19.30-21
Kl. 19.30-21
Kl. 17.30-18.30

Pavillon
Cafeen
Cafeen
Cafeen
Cafeen

Lørdagscafé
5G møde

Kl. 14-16.30
Kl. 19.00

Salen
Salen

Februar 2020
Lørdag d. 1.
Torsdag d. 20.

Englen Gabriels bebudelse i julespillet 2019. (Foto: Ole W.)

Sæt kryds i kalenderen d. 20 feb. kl.19, hvis du er interesseret i at høre
mere om 5G stråling, og hold øje med et opslag efter nytår.
Hilsen
Randi og Leander

Indhold i dette nummer:
Aktuelt og præsentation
Sådan laver du tandpasta
Mit Hertha

s. 4
s. 7
s. 8

Set og sket i måneden
Landbrugsnyt
Referater

s.10
s. 12
s. 14
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Studiekreds
Vores antroposofiske studiekreds, der har eksisteret i mange år, har over
nogle få gange beskæftiget sig med "Goetheanistisk samtalekunst" og har
nu planlagt at gå i gang med Rudolf Steiners "Teosofi."
Vi mødes for tiden hos Jytte Germundsson, Landsbyvænget 3, så vidt muligt hver tirsdag kl. 9.15 - 10.15. Vi begynder i det nye år tirsdag den 14.
januar.
Kontakt gerne Jette Boye på tlf. 2074 3713, hvis du ønsker at være med i
gruppen.
Med venlig hilsen - Jytte, Jette, Esther og Ole W.

Yoga i Hertha
bliver fra januar et aftenskolehold under AOF Skanderborg.
Dvs. har du lyst til at fordybe dig i yoga hver uge i salen hele foråret og
frem til sommer, er der her en fin mulighed.
- Holdet starter 28. januar - 28. april (kan forlænges efter første sæson
med maj og evt. juni).
- pris: kr. 870,- (12 gange)
- Tilmelding: aof Skanderborg (søg på ’yoga i Herskind’)
- Medbring egen måtte og tæppe.
De bedste hilsner fra
Mikkel BroStrøm
Skaber & ejer af Gyana
Tlf.: +45 4059 8984
www.gyana.dk

Mit navn er Birgit Bjerring Lykkegaard
Jeg er 52 år og nyansat pr 1. nov. 2019. Jeg er uddannet helsepædagog og
sygeplejerske. Begge professioner kommer i spil i denne ansættelse, hvor
jeg som sygeplejerske primært kommer til at hjælpe med tilrettelæggelsen
af det sundhedsfaglige arbejde i HBV efter gældende juridiske instrukser.
Mine pædagogiske timer kommer til at være i Lille Herthahus.
Som sygeplejerske har jeg erfaring fra arbejdet med patienter i afdelingen
for Blodsygdomme på Aarhus Universitetshospital, hvor jeg har arbejdet i
en del år. Tidligere havde jeg mit helsepædagogiske virke på Marjatta, hvor
jeg arbejdede som gruppeleder i en af børnegrupperne. Min helsepædagogiske uddannelse har jeg taget dels på Marjatta og dels på Rudolf Steiner
Seminariet i Järna, Sverige.
Privat er jeg gift, har 2 teenagebørn samt 2 voksne bonusbørn. Jeg nyder at
bo på landet, syd for Aarhus.
M.v.h. Birgit B. Lykkegaard
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Kære alle på Hertha
Så vil vi, Marianne og Alex Schlittler gerne kort præsentere os. Vi har allerede den 15. august købt Toke og Maikens hus, Landsbyvænget 19G, og er
per 1. december for alvor flyttet ind. Tiden siden den 15. august har vi
brugt til at sætte i stand, male og alt det, der medfølger når man overtager
noget nyt.
Vi kommer rejsende fra Fyn, nærmere Ølsted, hvor vi har medvirket ved
initiativerne Elmehøjen, bofællesskaberne Sophiagård og Midgård og specialklasserne, alle for udviklingshæmmede børn og voksne.
Herthas udvikling har vi fulgt lige fra starten, og vi kender en hel del af de
”ældre”, som vi også selv må regne os for…
Det, der har trukket rigtig meget i retning Hertha er, at også vores datter
Johanne, hendes mand Leander og de 2 børnebørn William og Olivia bor
her, ret tæt på: i nr. 19E.
I tiden siden august har vi haft mulighed at hilse på mange venlige Hertha
beboer, men langt fra de fleste. Det indhentes nu, da vi er fastboende.
Med mange hjertelig hilsner fra os begge.
Marianne og Alex
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Indtryk fra den hyggelige Grødnisseaften d. 6/12. Fotos: Jeanett
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Sådan laver du din egen tandpasta
som både er betydeligt billigere, såvel som sundere for din tand- og mundhygiejne end noget produkt, du kan købe. Bedst af alt: Dine tænder holder
længere, så også der er der penge at spare.
Ingredienser:
Kokosolie, organisk
Neempulver, en ayurvedisk plante, som kan købes hos helsebixen på nettet
Natron
Evt. pebermynteolie.
Tilbehør:
1 kop eller et bægre 75 ml. (lille kaffekop)
Sådan tilberedes tandpastaen:
Du fylder koppen 1/3 op med kokosolie. Derefter blander du 3 teskefulde
natron i. Så strør du 2-3 teskefulde neempulver i, samt evt. nogle dråber
pebermynteolie. Det hele røres grundigt sammen.
Til sidst tilsætter du kokosolie til koppen er helt fuld og røres atter godt
igennem. Så er tandpastaen klar til brug.
Anvendelse:
Du dypper tandbørsten i blandingen, og du behøver ikke at væde tandbørsten i vand før brug.
Fordele ved denne tandpasta:
Neempulveret tager sig af infektioner og skadelige bakterier, og virker i
dybden.
Tandlommen lukker sig og forsvinder.
Natron tager sig af misfarvningerne.
Kokosolien beskytter emaljen på tænderne og gør dem modstandsdygtige
for syrer fra madvarer og drikke.
Der undgås at bruge fluor, som er skadeligt for tænder og helbredet. Fluor
er en nervegift, som kan bevirke kalcinering (??) i kroppen (forhærdning)
Der er ingen skummemidler i tandpastaen, som i øvrigt er fuldstændigt
unødvendige.

Og haha.. min egen tandlæge har rost resultatet uden at vide, at jeg har
brugt denne blanding.
Med venlig hilsen
Svend fra nr. 30
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Mit Hertha
Morgensamling i Herthahus
Af Cecilie Lemke
Jeg kom til Hertha den 1. juli 2019. Da sommerferien
sluttede fik jeg hurtigt en invitation til at være med til morgensamling i Herthahus. Jeg var spændt på at finde ud af, hvad det var.
Jeg har hurtigt lært mange af de mennesker, der bor i Hertha at kende her.
Morgensamling i Herthahus er på mange planer en stor oplevelse, og er
blevet en vigtig del af min morgen.
Jeg går altid derfra varm i hjertet, taknemlig, opløftet og med dagens vise
ord fra Steiner-ugevers-bogen klar i bevidstheden at tage med i dagens
arbejde. Og med en genfundet tro og tillid til, at der er godhed og plads i
verden til os alle PRÆCIS som vi er hver især.
Alle starter med at give hånd til dem, der allerede er ankommet, få øjenkontakt og sige godmorgen. Ofte kan et håndtryk ikke gøre det og et knus
bliver tilføjet. Korte beskeder og påmindelser bliver udvekslet. Roen sænker
sig, og der bliver slået tre slag på gongen.
Dernæst læses ugens ord fra Steiner-uge-vers-bogen. Der er altid noget at
hente i disse vers. Nogle af dem kan tage et par morgener at finde meningen i. Og somme tider kan meningen ændre sig alt efter hvad man nu lige
tumler med i livet fra den ene dag til den anden. Fx handlede et af efterårets vers for mig om, at hvis ikke vi har sjælen med, leves livet dødt. Så
jeg gik derfra den uge med en reminder om at have sjælen med i min dag
og min gøren. TAK.
Og det var bare den uge. På den måde får jeg uge for uge, hver dag, nye
ord og opmuntringer med til min dag.
Efter verset synger vi en sang, altid akkompagneret af fløjtespil, sommetider også klaver. Så læses der op af kalenderen, hvad som sker den pågældende dag, og hvem der skal hvad og hvilke værksteder de skal være på
den dag. Hvis nogen har fødselsdag bliver der nu sunget fødselsdagssang,
meget festligt med spjæt og klap. Årstidsbegivenheder kan også komme
ind, fx Lucia-fejring. Til sidst tager vi hinanden i hånden igen og siger i kor
“God arbejdslyst” til hinanden.
Der er så megen kærlighed, fællesskab, åbenhed, tid og oprigtighed tilstede
disse morgener, og det er stærkt og sjældent at opleve i denne tid og den
verden, vi lever i.

Blot for at nævne et par eksempler kommer der lige et par oplevelser fra
virkeligheden i en kærlig Hertha-morgen-verden:
At se Birgitte blive lykkelig langt ind i sjælen over at opdage, at hun i dag
skal være i bageriet med Randi. Strålende som en sol omfavner hun sig selv
og hopper et par gange højt op i luften og med et stort smil over hele hovedet hopper hun videre tværs gennem salen, og giver Randi en stor krammer
og fortæller hende højt og tydeligt med julelys i øjnene, at hun skal være i
bageriet sammen med hende i dag. Birgittes begejstring og umiddelbarhed
var meget smittende og oplevelsen sidder stadig i mig og kan bringe glæ-
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den og smilet frem i mit hjerte. Det er stort at blive mindet om begejstringens glæde.
Stort er det også, når jeg i 2 uger hver morgen bliver mindet om af
Arnanuguaq, at jeg skal komme til hendes fødselsdag. Hun kunne ikke lige
huske hver dag, men ”snart, snart”. Det er sørme da intention der vil noget,
målrettethed og ren kærlighed. Eller den uge, hvor Ole hver morgen sagde
til mig, at jeg næste tirsdag skulle kommet til morgenmad i Burishus. Det
gør godt at føle sig velkommen og ønsket. Det er god omsorg.
Eller den morgen hvor Bente med høj røst spurgte Per tværs over salen, om
der mon ikke var noget der bippede i hans øre? (Vi kunne alle høre en høj
vedvarende bippen fra Pers høreapparat). Hvortil Per svarede ”ja, ja, man
kan sørme da hurtig blive dømt handicappet her i huset!” Alle grinede befriende med lethed og rummelighed.

Hvis jeg en morgen trænger til at holde lidt i hånd stiller jeg mig ved siden
af Sarah, hun vil altid gerne holde i hånd. Og Arnanguaq er altid klar med
masse af knus, ryg-nusseri og puttensig-ind-til-en. Jacob og Lars er nogle
dejlige fjolle-hoveder, og Morten T. er en humør-bombe der altid har en
kæk bemærkning klar. Og sådan kunne jeg blive ved.
Jeg føler mig taknemlig og heldig over at være landet her i Hertha.

Foto: Ole W.
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Ca. 40 var mødt frem til forpremiere på TV2 /Sofus´ tre små film om Lars. De vistes
hhv. d. 23, 25 og 26 dec. I TV2´s 19.30 udsendelse, hvor de kan findes på deres
hjemmeside. To afsnit ligger på Youtube fra. d.21. dec. Og der kommer nogle små
facebook-klip på TV2´s facebookside henover julen.

Stemningsbilleder fra Luciafejring d. 13/12 ved morgensamlingen. Først fik alle et
lys, så tændte den første sit lys og tændte sidemandens, som tændte sidemandens
osv. indtil alle lys kunne sættes ned i grancirklen. Til slut uddeltes luciabrød. (Fotos:
Ole W.

10

Der støbes sokkel til den nye butik (Foto: Fra Facebook)

Medarbejdere, bestyrelse og terapeuter holdt julehygge med bl.a. lysedypning
d. 28/11 efter medarbejdermødet (Foto: Allan)
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Januar nyt fra landbruget
Af Lars Pedersen
Medarbejdere
Vi har i øjeblikket og de næste par måneder glæde af at have Morten i virksomhedspraktik i landbruget. Han skal være hos os i nogle måneder. Han
har klippet græsset rundt om stalden og vil i den kommende tid arbejde
med et fuglekasseprojekt sammen med nogle af brugerne i værkstedet.
Markerne
Kløvergræsudlægget i mark 7 rundt om shelterskoven står og strutter i det
milde vejr. Det skulle egentlig have været etableret året før, men på grund
af den tørre sommer i 2018 visnede det væk. Der blev derfor sået en ny
afgrøde af havre med kløvergræsudlæg i foråret 2019. På dette tidspunkt i
sædskifterotationen er der meget lidt kvælstof til rådighed for planterne i
jorden. Havren udviklede sig derfor heller ikke som jeg havde håbet. Der

var rigtig meget anden plantevækst end havre, der bedre kunne vokse ved
det lave kvælstofindhold. Kløvergræsudlægget, der blev sået samtidig med
havren, klarer det bedre. Kløveren i blandingen fikserer kvælstof fra luften,
og som I kan se på det første billede herover, står den fint. Rugen på mark
9 og 10 (Sibylla og Johns) klarer sig også fint i det milde vejr (Billede 2 herover). Der vil dog blive lidt arbejde med at få jævnet og sået de områder,
hvor de store maskiner har kørt, da de skulle køre jord væk fra det nye bofællesskabs byggeri.
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Dyrene
Tyren Thorkil
har gået sammen med køerne
og løbekvierne i
perioden fra 23.
oktober til 16.
december. I
denne periode
har han løbet og
gjort alle hundyrene drægtige.
Han har været
nem at omgås og håndtere. Som jeg skrev i sidste nummer af Tante Hertha, fik han korn i en boks for sig selv mens køerne blev malket. Det var
dog som om han kedede sig lidt til sidst, da alle var blevet drægtige og ingen kom i brunst. Det bliver meget spændende at se kalvene, når de begynder at komme omkring 1. august 2020.
Det nye byggeri ved stald og gartneri har nu bevæget sig videre fra visionsog tegnefasen til beregnings- og godkendelsesfasen. Jeg har løbende orienteret omkring planerne på Landsbymødet, men her en lille opsummering.
Det nye byggeri skal give plads til vores maskiner under tag, give værkstedsplads til vores pedel, give bedre mulighed for røring af præparater,
give mulighed for at fodre til en hel uge, så der ikke skal køres foder ind i
weekenden samt give mere plads til værkstedsarbejde indendørs.
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Paradisspil d. 12/12. (Fotos: Ole W.)

(115) Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde i Landsbyfonden d. 20-11-19
Til stede: Grethe Harrebye (GH, referent), Jens-Otto Andersen (JOA), Rasmus Aagaard (RA) og Sibylla Hofstetter (SH)
Uden for mødet: Kennert Nielsen (KN) og Tommy Schou Pedersen (TSP)
Punkt på dagsorden:
Hvordan kommer vi videre med forretningsførerens arbejde efter TSPs fratrædelse d. 30. juni 2020?
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Det blev enstemmigt besluttet at arbejde på, at KN overtager posten, og
han tilbydes assistance og evt. kurser, i det omfang opgaven kræver det,
samt at der undersøges om nogle opgaver kan udliciteres.
TSP og KN opfordres frem til mødet i næste uge, hver især at udarbejde
deres billede af arbejdsområder og forslag til, hvordan de ser overdragelsen
kan finde sted, herunder også tidshorisont.
Efterfølgende udformer en samlet bestyrelse stillingsbeskrivelse, løn og
overdragelsesdato.
Kommende bestyrelsesmøder: onsdag d. 27. november kl. 15 onsdag d. 18.
december kl. 15

(500) Referat af Fællesledelsesmøde d. 20-11-19
Til stede: Camilla, Carsten, Hanne, John, Jonathan, Mathias, Merete og
Tommy (referent)
Afbud: Freja og Marianne
1. Møde med Rudi og Maja om deres ønsker til carporte på hhv. Demetervænget 3 og 5, og om hvordan de to carporte får en arkitektonisk samklang, som FL ønsker, at de får. Desuden hvordan de forholder sig til skel
og til hvert af de to huse, de hører til.

Projektet for Demetervænget 5 blev godkendt - det tænkes bygget nu. Projektet for Demetervænget 3 er ikke tænkt færdigt endnu - det bygges ikke
foreløbigt.
2. Marianne kommer ikke tilbage til FL efter sin orlov, så hun er således
ikke med i FL længere.
3. Fælleskassen har købt 10 m3 flis for 4.785 kr. til stierne i Hertha.
4. Fælleskassen betaler et årligt kollektivt kontingent for hele Hertha til
Herskind Forsamlingshus (2.000 kr.). Måske Kennert, som er med i forsamlingshusets bestyrelse, vil fortælle om mulighederne for brugen af huset....
5. Kamala fritages for betaling til Fælleskassen i det halve år, hun er bortrejst.
6. Mandat for gruppe, der indretter det nye varelager, godkendt. Der kom
tilføjelser til gruppens udkast til mandat.
7. Indledende forberedelser til det ekstra Landsbymøde d. 10. december.
Oplæsning af i alt 5 henvendelser fra Levefælleskabet, som kom på opfordring fra FL på sidste Landsbymøde. Camilla samler henvendelserne og
danner til næste gang et overblik, vi kan arbejde videre ud fra.
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(116) Referat af bestyrelsesmøde i Landsbyfonden d. 27-11-19
Til stede: Grethe Harrebye (GH), Jens-Otto Andersen (JOA), Kennert Nielsen (KN), Sibylla Hofstetter (SH) og Tommy Schou Pedersen (TSP, referent)
Afbud: Rasmus Aagaard (RA)
1)

Dagsorden godkendt

2)

Orientering

a) Fonden har - ved FU - bevilget 5.000 til opretning af haver syd for Vævehuset.
b) Der er søgt "byggetilladelse" om ændret anvendelse af 25-27, mens Herthahus bygges om. Det er kun 10 boliger i 25-27, så yderligere 2 boliger
tænkes indrettet i hhv. et terapilokale og kontorlokaler. Det hedder dog ikke
midlertidigt i kommunens øjne, når det er ud over 6 uger.
c) Fonden får muligvis en opgave med forandring af drænvands føringen
ved Engvej 3.
d) Fonden har netop modtaget 51.330 kr. i momskompensation for 2018.
3) Aktuelle sager til drøftelse / beslutning
a) Det er tidligere besluttet, at det depositum, som lejere betaler ved indflytning i Fondens lejeboliger, sættes ned til 3 mdr.s husleje - mod tidligere
ca. 6 mdr.s. Overgangen til det lave depositum sker kun ifm. nyindflytning.
Når Fonden om 2 - 3 år er færdig med de to store byggerier, kan det overvejes, om de resterende lejemål overføres til den nye ordning = det lave
depositum.
b) Ansøgning om bidrag til studietur svares med henvisning til at søge Fonden til Fremme af Antroposofisk, Kulturel Virksomhed (de støttede Ruslandsturen med 50.000 kr.).
c) Kort orientering om HBVs projekt for tilbygninger til stalden. Fonden har
ikke på nuværende tidspunkt midler til at betale for en landinspektør opmåling af den eksisterende staldbygning.
d) Fonden bevilger op til 15.000 kr. for at løse problemer med overfladevand i udstykningen på Demetervænget 1-5. Det er tidligere løst ud for Demetervænget 7.
e) Gennemgang af oplægget fra KN og TSP om overdragelsen af forretningsførerens opgaver til KN, når TSP fratræder 30-6-20. KN og TSP laver
en yderligere bearbejdning til næste møde. Bestyrelsen har netop modtaget
en ny henvendelse fra en person, som er interesseret i at overtage dele af
opgaverne. Vedkommendes forespørgsel er besvaret.
4) Tilbagevendende temaarbejde (f.eks. økonomi, budget, udbygningsplaner, strategi)
a) Byggeriet på 25-27 følger tidsplanen, selvom det er et rekord vådt efterår. Fonden giver julefrokost for håndværkerne fredag d. 13. december, og
bestyrelsen deltager. Rejsegilde på håndværkermanér bliver sandsynligvis i
uge 7, når alle spær er oppe.
b) Mandatgruppen for udarbejdelse af forslag til ombygning af Herthahus
ønsker møde med kommunen for at afklare muligheder for den fysiske udfoldelse. Bestyrelsen bakker op om mødet, men understreger, at der ikke er
taget stilling til løsninger, og at man afventer Fællesledelsens vurdering, når
der skal tages stilling.
c) Vedr. Fondens repræsentant i HBVs bestyrelse:
HBV ønsker en repræsentant fra Levefællesskabet, som ikke er ansat i HBV,
og som kan være interesseret i at skabe sunde forbindelser mellem lands-
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byen og HBV.
Næste bestyrelsesmøde bliver onsdag d. 18. december kl. 15

(501) REFERAT AF FÆLLESLEDELSESMØDET 4/12-19.
Tilstede: John, Hanne, Jonathan, Carsten og Merete
1. Marianne og Svend fra nr 30 blev budt behørigt velkommen til Hertha.
2. Et par interne småtterier. - Og Merete viste Fælleshusgruppens foreløbige planer for østudvidelsen i form af Leifs tegninger og model. Der blev nikket anerkendende og arbejdet fortsætter.
3. Angående dispensationsansøgninger om lejligheder i Hertha: En enig FL
har besluttet ikke at give dispensation til nogen af hensyn til dem, der har
stået på ventelisten i årevis, og som aldrig får en chance, hvis der hele tiden dispenseres.
4. Camilla Elg var desværre ikke til stede p.g.a. sygdom, men havde sendt
en meget lang mail med sine tanker om de indkomne forslag som grundlag
for næste LM. Desværre var den sendt så sent, at kun én havde læst den.
Derfor blev vi enige om, at vi hver især skulle gå hjem og studere den for
derefter at sende vores tanker desangående til Camilla hurtigst muligt, så
hun kan tilrettelægge LM sammen med Tove og Hanne.
5. Om det første møde i mandatgruppen for udvidelse af HH fortalte John,
at Fonden vil kontakte kommunen for på forhånd at høre, hvad der er lovligt. Først derefter vil man gå igang igen.
6. Orientering fra HBV’s bestyrelse, HBV’s ledelse og fra Fonden - disse udgår, da repræsentanterne ikke var tilstede.
7. Der taltes om hjælp ‘udefra’ til revision af vedtægter - fx. måske juridisk
bistand og/eller fra hjælp Eja, som har kendt de forskellige grupper ‘intimt’
gennem mange år.
8. Ang den god stemning i Hertha: John elsker at være med i
‘Paradisspillet’! Det er en god ting - og pianisten tildeles en stor kurv med
Hertha-varer til max 500kr.
Merete Milner
referent
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(117) Referat af bestyrelsesmøde i
Landsbyfonden d. 18-12-19
Til stede: Grethe Harrebye (GH), Jens-Otto Andersen (JOA), Rasmus
Aagaard (RA), Sibylla Hofstetter (SH) og Tommy Schou Pedersen (TSP, referent) Afbud: Kennert Nielsen (KN)
1)Dagsorden godkendt og tre foregående referater underskrevet
2)Fra næste år starter vi møderne med en kort samling - oplæsning af Rudolf Steiners ugevers. Dette eventuelt efterfulgt af 10 minutters samtale
over ugeverset.
3)Orientering
a)Der er netop udsendt statusbrev til alle de fonde og personer, som har
tilkendegivet støtte til Fondens igangværende bofællesskabs-byggerier.
b)Vi har taget kontakt med 2 parter/firmaer angående overdragelse af Fondens ejendomsadministration. Fra det ene firma foreligger et tilbud - det
andet firma mødes vi med d. 4. februar. Først herefter arbejder vi videre
med overdragelsen.
c)Fondens forretningsudvalg (FU) har netop holdt julefrokost for alle 10
håndværkere fra byggepladsen. Det blev taget godt imod, og her - som på
byggepladsen - var en godstemning.
4)Aktuelle sager til drøftelse / beslutning
a)Bestyrelsen godkender en justeret ansættelseskontrakt for KN som overtager opgaven som Fondens forretningsfører fra 30. juni 2020, når TSP fratræder.KN ansættes med 20 timer om ugen, og starter 1. februar 2020.
Ansvarsområderne er gennemgået - nogle områder kan umiddelbart overdrages, og det bliver de - mens andre overdrages gradvist i perioden frem
til TSPs fratrædelse. Opgaven med at repræsentere Fonden på Fællesledelsesmøderne, vil blive varetaget af bestyrelsens medlemmer i en turnusordning. Dette evalueres efter et år. Bestyrelsen finder en afløser for KN i Fondens bestyrelse, så KN er ude af denne, når har overtager posten som Fondens forretningsfører d. 30. juni. b) Præsentation af forslag til placering af 4
-6 nye P-pladser i Hertha, som skal etableres, før kommunen vil give ibrugtagningstilladelse til det nye bofællesskab. Bestyrelsen ønsker en mere
præcis optegning, der viser P-pladsen syd for nr. 33 og pladsen ved stalden.
5)Tilbagevendende temaarbejde (f.eks. økonomi, budget, udbygningsplaner, strategi)
a) Kort gennemgang af opdateret 5-års budget. Med friske tal fra byggeriet,
og med den ekstra lønudgift, som følger med overlappet mellem afgående
og ny forretningsfører. Budgettet godkendt.
b) Hvis opstarten på ombygningen af Herthahus udsættes, vil det ikke skade Fondens økonomi, selvom Herthahus derved vil komme til at stå uden at
give huslejeindtægt. Fondens ordinære drift er så sund, at der - efter afdrag
på byggelånet for det nye bo-fællesskab - stadig vil være et acceptabelt
overskud. I kraft af de store donationer fra fonde, bliver byggelånet nemlig
ikke så stort.
c) FB udpeger Søren Christensen til HBVs bestyrelse (med udpegedes accept).
Næste bestyrelsesmøder bliver onsdag d. 5. februar kl. 14.30 -17 og onsdag d. 26. februar kl. 14.30 -17
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Referat fra Fællesledelsesmøde
onsdag d. 18-12-19 kl. 20-21.45
Mødeleder: John. Referent: Freja.
Tilstede: Carsten, Jonathan, John, Tommy, Mathias, Camilla, Freja, Hanne,
Merete
Tove fra sekretariatet tilstede under punkt 1.
1) Forberedelse til Landsbymødet af igangværende proces og fastsættelse
af datoer
Camilla har samlet input fra Levefællesskabet og samlet et overblik Tove
har sendt et oplæg og deltager i punktet. FL har en opfattelse af, at der er
behov for at få klarlagt og fremlagt for LM, hvilke forskellige opfattelser, der
hersker omkring det, der ledte frem til Tommy ́s opsigelse. Repræsentanter
fra de involverede parter inviteres derfor til et møde, hvorfra der vil blive
lavet et referat, som vil blive præsenteret på næstkommende landsbymøde
tirsdag d. 25. februar kl.19-21, samt rundsendt som bilag sammen med
dagsorden til LM. Det pågældende møde ligger d. 3. februar kl 13.00 –
17:00. Camilla skriver og inviterer på vegne af FL-repræsentanter fra alle
involverede parter.
2) Indledning a) Færdiggørelse af dagsorden b) Opfølgning fra sidst og andre småtterier c) Meddelelser, til- og fraflytninger m.m.
3) Mandater for udvidelse af Fælleshuset og for nyindretning af køkken/gl.
varelager (forslag vedhæftet)
FL takker for det fremsendte og glædes over det store engagement. For at
vi kan behandle ansøgningen om mandat samt forespørgslen om godkendelse af specifikke planer, som gruppen også præsenterer i skrifterne, beder FL om, at mandatgruppen skriftligt adskiller mandatbeskrivelse
(gruppens ønske om at arbejde med planerne for indretning af fælleshus
mv.) - fra ansøgning om godkendelse af konkrete forslag til hvordan det
skal se ud. Vi glæder os til at sende jer godt videre på næste møde, men
tænker det er fint lige at have formalia i orden.
4) Orientering fra HBVs bestyrelse, fra HBVs ledelse og fra Landsbyfonden
5) Kort om revision af FLs vedtægter.
6) Den gode stemning i Hertha.
7) Evt. Tommy udtræder af fællesledelsen løbende. En repræsentant fra
Fondsbestyrelsen vil overtage hans repræsentation i FL. Opgaven vil gå på
skift i Fondsbestyrelsen. FL er betænkelige ved, at det ikke er en gennemgående person.
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TRO er erfaring af guddommeligt åndepust.
HÅB er erfaring af guddommeligt lys.
KÆRLIGHED er erfaring af guddommelig ild.
(Citat fra ”Meditation over Tarot”, oversat af Tove Vejlgaard)

Hvad kan Rudolf lide? Biodynamiske delikatesser
(oplevelsesmulighed nr. 8 hvis du skulle komme til Stuttgart i flg.
Politikens rejsetillæg 1. dec.):
”Lässig betyder afslappet, og Restaurant Lässig er helt nede på jorden, undtagen når det kommer til råvarerne. Her er ambitionerne
skyhøje med Demeter-certificering, et kvalitetsmærke inden for det
antroposofiske biodynamiske jordbrug baseret på Rudolf Steiners
filosofi. Kvaliteten kan smages - og Rudolf ville helt sikkert have sat
pris på stedets græskar-risotto eller rødbedesuppe med kokos.
(www.restaurant-laessig.de)”
Man kunne nu også som seværdighed i Stuttgart nævne verdens
første Waldorfskole (www.waldorfschule-uhlandshoehe.de)
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