Tante Hertha
Nr. 261, 23. årgang, maj 2020

Påske-interiør i Burishus (Foto:
Anne-Lene)

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)
Forsidefoto: Corona over Hertha d. 14/4 (Foto: Randi)
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HerthaKalender
Maj 2020
Lørdag d. 2.
Tirsdag d. 5.
Onsdag d. 6.
Fredag d. 29.

Maj-marked m. bagagerumssalg
Sophiagruppen mødes
Stor fællesspisning (opslag på butiksdør)
Stor fællesspisning (opslag på butiksdør)

Juni 2020
Lørdag d. 6.
Onsdag d. 10.
Torsdag d. 11
Lørdag d. 27.

Fællesskabsdannende dag m. aftenfest Kl. 9-13
Stor fællesspisning (opslag på butiksdør) Kl. 17.50
Landsbymøde
Kl. 19-21
Ferie i Bofællesskabet

Kl. 11-16.30
Kl. 19.30
Kl. 17.50
Kl. 17.50

Overdethele
Pavillon
Salen
Salen
Overdethele
Salen
Salen

Det med lysegråt markeret er aflyst! Vær opmærksom på, at
nogle arrangementer kan være aflyst efter redaktionens afslutning. Følg med på www.hertha.dk - kalender.

Kære Alle
Der er jo ikke åben maj dag den 2. Maj, så i stedet laver vi Fællesskabsdannende dag, dog uden vi får mad. I stedet foreslår vi, at vi spiser medbragt mad sammen uden for Herthahus.

Vi mødes som sædvanligt kl. 9.00 til morgensang på nordsiden af Hertha
hus. Bagefter fordeler vi os i arbejdsgrupper som vanlig. Hvis nogen har
en ide til noget, som trænger til at blive gjort, må I gerne sende mig en
mail (Hanne). Opgaver vil være fællesarealerne ved Kirsten og shelterområdet ved Morten.
Håber vi får godt vejr og en god dag sammen.
Kærlig hilsen
Else og Hanne

Indhold i dette nummer:
Set og sket i måneden
Præsentation
Mit Hertha
Set og sket i måneden

s. 4
s. 7
s. 8
s. 11

Nyt fra Landbruget
Angående navne
Referater

s. 12
s. 14
s. 15
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Påskefrokost,
sammen
men hver
for sig.
Kongespil
i Nerthus, æggeræs i
Burishus
og frokost til
alle.
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Vores køer kommer jo på græs hver eneste dag... Ole styrer
flokken på vej ned i Engen. Josef kæmpede bravt, da de skulle
hjem igen… (Foto: Lars P)
Tv.: Det lykkedes os i
Nerthus at finde en
strand uden andre mennesker… gåtur, varm cacao på en solrig Corona
søndag.
(Fotos: Anne-Lene)

Herover: Ingen Påske-fri i
mejeriet. Vi melder fuld
fart og nu fuld køler i
“butikken.”
Tv.: Skærtorsdags solskin ved Ajstrup Strand
med gutterne fra
Burishus.
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Der er heldigvis stadig god aktivitet på legepladsen, selvom den er
lukket for udefrakommende. Lad
os håbe, at vi kan skåne børnene
for frygt for noget, som selv vi
voksne ikke rigtig forstår… (Foto:
Merete)

Hej! Jeg er den nye volontør
Jeg hedder Amadeu og jeg er
født i 1989. Jer er portugiser og
kommer fra Porto.
Jeg kan lide at have det sjovt,
jeg elsker livet og at have selskab. Jeg er et positivt menneske, som smiler det meste af
tiden. Jeg vil gerne lære noget
nyt hver dag, al viden og erfaring interesserer mig.
Jeg elsker film og jeg har arbejdet som filminstruktør med fiktionsfilm og dokumentarfilm. Udover det har jeg arbejdet med
musikvideos, reklamer og festivaler.
I denne filmverden har jeg også lært at være opmærksom på mine med
mennesker og jeg nyder at høre på eller fortælle en god historie.
Der er noget jeg ikke er så god til og det er at danse. Og det skal I nok få
lov til at se når vi en gang holder en fest med musik!
Jeg har været i Hertha i ca. to måneder og det har været skønt at mode det
her sted. Det er ligeså magisk som foråret. Alle de mennesker, som jeg har
mødt her har gjort deres bedst for at velkomme mig. Hertha føles som det
rigtige sted for mig.
Jeg glæder mig til at møde jer og lære jer at kende.
Amadeu
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Mit Hertha under ombygning
Af Leif Hansen
- med baggrund i 6 dages begivenheder april 2020

Efter 24 års liv som mobil beboer i Hertha Levefællesskab, til fods og på
cykel, blev der tirsdag den 14. april sat mig et drastisk punktum!
Til alt held skete mit cykel”styrt” midt i Hertha, hvor en kreds af behjertede
levefæller samlede sig og støttede mig, deriblandt min hustru Ditte og lederen af vores biodynamiske landbrug Lars Pedersen, som jeg på cykel energisk havde eftersøgt for at ville stille ham nogle spørgsmål om staldbyggeriet.
Nu sad/lå jeg så der ved landsbyvængets nordlige vejkant med underkroppen udstrakt mod syd i retning af landbrugsbygningen og overkroppen let
løftet mod nord med Lars som støtte bagfra; og rundt omkring med Ditte og
venner som også var kommet tilstede.
Vores fåmælte ordveksling handlede ikke så meget om landbrugsbyggeri. Vi
ventede alle på den tilkaldte 112 – ambulance ude fra! Og den kom!
Mit Hertha-legems liv anbringes af de to ambulancefolk forsigtigt på båre og
bringes til indlevering på Horsens Sygehus. Det er hen på tirsdag eftermiddag. Efter forundersøgelse og røntgen konstateres klart hoftebrud, der nødvendiggør operation med indsættelse af hofteprotese. Operationen planlagt
til onsdag formiddag udskydes til over middag. Modtagelse i operationsstuen føles som ved en festlig sammenkomst af venner. Det er overraskende
hvor meget tryghed, der kan skabes i alle led af den lægelige handlen, selv
ved patientens partielle følelses- og tankevågenhed undervejs gennem 2,5
times operation. Til slut erklæres processen i smittende glædesfyldt gestus
som vellykket!
Tak til alle gode magter, der har indstiftet en så generøs praksis!
Allerede næste dags formiddag er den terapeutiske proces i fuld gang: Prøveopstandelse på stuens gulvplan, indøvelse i oprejsthedens og den frie
gangs mysterium, i samtale og vejledende samtænkning med behændigt
belevne medarbejdere og støttet fra hospitalets køkkenregion med regelmæssige måltider af høj økologisk kvalitet.
Fra midt torsdag til lørdag middag forberedes hjemsendelsen ved en række
målsættende øvelser: Gang med krykker, gang på trappe, egenaktivitet i
bad, gennemgang af hjælpemidler til låns hjemme m.m.
Tak til alle kære hjælpere i Horsens!
Tak for alle opmuntrende ord og hilsner, blomster og lækkerier, samt alle emails, der tikkede ind til Ditte.
Min tilbagekomst var i Dittes regi under forberedelse med samtaler om begivenhedernes gang og praktiske forberedelser for hjemkomst.
Hjemkommet lørdag til Landsbyvænget 10 stavrede jeg lidt rundt uden for
huset med mit gangstativ og mødte da opfordringen fra min nabo Tove Veilgaard: Leif, hvad med at skrive om dit Hertha i ”Tante Hertha”?
Kære Tove:
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De seneste aktiviteter med at komme på omgangshøjde med aktuelle
spørgsmål om det nyeste landbrugsbyggeprojekt i Hertha havde sendt mig
på vejen hen over Herrens mark for at lede efter Lars, og da ”skred” jeg i
svinget.
Allerede efter hjemkomst fra sygehuset lørdag havde jeg med Kennert Nielsen (forretningsfører for Landsbyfonden) projektets sagsakter fremme på
spisebordet i vores stueetage.
Når jeg nu skriver videre, følgende din opfordring, vil jeg tillade mig at betragte min legemligheds nedbrydning og genopbygning som forankret i
samme differentierede enhedsverden som ombrydning og genopbygning i
landbrugsindividualiteten Herthas bygningsbestand.
I denne dobbelthed ser jeg en syncronicitet af skæbnemæssigt forbundne
selvstændige begivenhedsforløb.
Og nu: Mit styrt har foranlediget, som hos en afdød, et strømmende tilbageblik i et billedvæv af medvirkende handlen gennem tykt og tyndt i en periode på over 25 år i Herthas iværksætteri og byggeri. I det strømmende
tilbagesyn når jeg dertil, hvor du og din mand Ib var pionerer på den forholdsvis jomfruelige Hertha-mark. I var bl.a. selvbyggere, hvad jeg også
selv blev og tilmed som nabo til jer med jeres smittende energi.
Kære Ib:
Endnu tidligere ser jeg et urstade af fællesskabende samtale i
”landbrugsgruppen”, hvor du og jeg blev bedt om at finde frem til kropssproget i en central landbrugsbygning i den position på kanten af ådalen,
hvor vi i dag ser vores staldbygning.
Snart sagt alle byggehåndværk havde du tilgang til med tre mands kraft,
dertil biodynamisk landbrugserfaring og det socialterapeutiske.
Jeg på min side tilkendegav interesse for arkitekturformsprog i et biodynamisk landsbrugs bygnings landemærke med skulpturelle nuancer og samtidig indadtil funktionelt omkring arbejdet med koen under et saddeltags brede vingefang.
Vi arbejdede os sammen ind i sagen og barslede med et modelstudie i
1 : 100 sammen med et sæt tegninger. Vores fælles oplæg blev accepteret
som retningsgivende i grundtræk gennem alle efterfølgende 25 år med forskellige brugsmæssigt begrundede forvandlinger.
Der fremstod et billede:
En bred og hvilende bygning mod syd med markant sydgavl, indadtil orienteret mod koens fordøjelsesstofskifte med hele landbrugsindividualitetens
jordiske område. Og med en nordvendt bygningsdel (med det nuværende
mejeri) samstemt med koens kosmosvendte åbenhed gennem dens hornorganisme.
Og billedet var du for en stor del selv med til at omsætte i håndværksmæssig udførelse senere hen fra fundament til tag.
Kære Lars:
Ved de sidste 2 – 3 års udviklingsarbejde på en samlet staldarbejdspladsløsning har vi kraftigt reduceret gangafstandene i projektet rundt om den
centrale bygning. I tæt - føring til denne skabes nu en ny periferi af vandrette halvtage i taktfaste moduler, der afsluttes gennem sektioneret krumning mod sydøst og sydvest. Bag det således tilføjede halvtagsanlæg opleves hovedbygningskroppen som et gådefuldt bevæget hele: som en klump
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bred og hvilende mod syd, lettere opløftet mod nord. Frie vertikale indblik
til dens høje ”rumpegavl” mod syd og dens opløftende ”ansigtsgavl” mod
nord opnås, når man oplever hele situationen gående rundt om bygningen!
Sådan ville jeg i skrivende stund være tilbøjelig til med TAK at sammenfatte
hvad vi har opnået sammen indtil nu. Og så skete det da, at mit lemmebygværk brød ned og lå som en SFINX-skitse med underkroppen hvilende i
retning syd, ansigt og bryst let løftet og understøttet af dig fra nord!
Kære Kennert:
Nu har mit åbne brev lukket sig i mødet med sit eget udgangspunkt og
samtidig frigjort et ”SFINX-familieportræt” ved vejkanten i Hertha: Et udsnit
af samarbejdspartnere, liggende, stående, siddende i Herthas landbrugsbyggeproces, hvori du nu er ganske kraftfuldt tilstede. Du er i færd med at
iværksætte det videre forløb bl.a. i forhold til eksterne samarbejdspartnere.
Du har allerede indledt med vægtige tilskyndelser (se forudgående tekst).
Det skal nok foranledige en helt ny historie ???
Snip snap snude, nu er min historie ude …..
Tip tap tønde, så kan en ny begynde …..
Kærlig hilsen
Leif

Sphinx af Karl Ballmer 1931
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Hvor har det dog været skønt med alle de små indtryk vi har fået i den sidste tid. Oplevelser som vi
nok ikke havde fået på samme måde, hvis alt var
normalt. Dukketeater i vindueskarme, bål og sang,
fælles frokost, påskeharen kom til Hertha, maling af
æg, morgensang rundt omkring, dukketeater i
sandkassen og meget mere. Og hvor har det været
dejligt med alt det liv på legepladsen, børnene der
har leget, store som små. Især har der været stor
konkurrence i "Den store bagedyst" hvor nogen har
været dommere, nogen konkurrenter og andre hjulpet til med at finde pynt. Sikke en arbejdsomhed og
meget, meget smukke resultater! Hvor er vi taknemmelige over at bo sådan et dejligt sted.
Johanne
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Maj-nyt fra landbruget
Tekst og fotos: Lars Pedersen
Medarbejdere
Det er godt med stabil arbejdskraft i denne tid, hvor vores eksterne brugere ikke har haft mulighed for at komme på arbejde. Hver morgen har Ole,
Morten og Josef der bor i Burishus stillet på arbejdet i stald og mejeri. De
har hermed været med til at få tingene til at hænge sammen. For at gøre
vores fysiske berøringsflader så små og få som muligt, har vi valgt
at knytte de enkelte bofællesskaber og værksteder sammen. Burishus har
været tilknyttet landbruget og mejeriet. En stor tak til Ole, Morten og Josef. Vi glæder os til vi igen kan tage imod vores eksterne brugere. På det
nederste billede lyttes der til Dronningens fødselsdagstale.
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Markerne
I efteråret 2018 plantede vi en stribe frugttræer på markerne syd for stalden, og de fleste af dem er ved at have fået sig etableret. Der blev plantet
ægte kastanje, blommer, pærer, æbler og hassel. I bestræbelserne på at
få plantet flere træer i landbruget og i Hertha i det hele taget, har Tune taget podekviste fra nogle af de nuværende frugttræer og podet dem på
nye grundstammer. De har fået plads i en lille træbørnehave på runddelen. Vi har også fået sået havre med udlæg af kløvergræs i mark 21. Det er
marken vi har lejet af Tina og Rune, der bor på Engvej 2. Marken er på ca.
3 ha. Det er en lang proces at gøre jorden klar til såning. Vi startede i slutningen af marts med at give humuspræparat på det overvintrede rajgræs.
Herefter lukkede vi køerne ud på marken for at bide græsset i bund. Det
tog omkring en uges tid. Så var marken klar til at blive harvet. Den er harvet 4 gange med en harve med vingeskær, som kan gennemskære jorden
horisontalt, og 4 gange med en harve som er god til at gøre jorden jævn og
plan. Imellem hver harvning har jorden og græsset fået lov til at tørre ud,
så der kunne opstå et passende såbed for havren. Den blev sået i uge
15. Udlægget af kløvergræs blev sået et par dage efter. Engang i slutningen
af maj skal marken have kiselpræparat. Havren skal ikke høstes til modenhed, men ensileres, så det kan blive foder til køerne.
Dyrene
Som jeg har skrevet ovenfor, afgræssede køerne mark 21 før såning af
havren. Græsset var dog så kraftigt, at nogle af køerne fik græsforgiftning.
Ja man tror det ikke, men køer kan få for meget græs, hvis græsset er helt
nyt og kraftigt. Så koen Tanja måtte have besøg af dyrlægen en lørdag
morgen for at få styr på maven igen. For at modvirke at det sker igen, er
køerne kun på græs nogle få timer om dagen. Så får de mindre friskt græs, og de må så æde noget mere wraphø. Vi indvintrede 4 bifamilier i efteråret, men det er desværre kun de 3, der har overlevet. Der er en meget stor familie og 2 mindre.
De er allerede i gang med at indsamle pollen til deres yngel.
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Angående navne
I følge sagkundskaben kommer ordet ‘navn’ fra indoeuropæisk ‘nomn’ via
latin ‘nomen’ og germansk ‘namo’. Så er det på plads. men hvorfor giver vi
nogen eller noget et navn? - ja, det er vel fordi vi vil adskille den/det fra
andre - og for at gøre det, må navnet nødvendigvis sige noget/ nævne noget om den person eller ting, det drejer sig om. Ellers kunne man jo lige så
godt bruge numre (som ved militæret). Altså, navnet må sige noget om et
særligt fænomen - som i dette tilfælde skal være den gamle butik. Man kan
tage udgangspunkt i beliggenhed, tidligere anvendelse, fremtidig anvendelse, udseende, ønsker etc. Det er der allerede en del, der har gjort ved at
skrive forslag på sedlen på væggen i cafeen. Og her kommer nu disse forslag:
Den lille cafe, Hyggen, Stuen, Smørhullet, Mødestedet, Chilleren, Hyggekrogen, Den lille, Slap-af-en, Habitatet, Den gamle butik.
Der er mange fine ideer, som café-mandatgruppen vil tygge på og reducere, så landsbyen kan vælge mellem nogle få stykker.
Men mere om det senere.
Merete
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(506) Referat af Fællesledelsesmøde den 26. 2. 2020.
Mødeleder: John Referent: Carsten Afbud: Mathias
1. Møde med indretningsgruppe for varelager. Udsat
2. a) færdiggørelse af dagsorden. Herthahus-mandatgruppe og Østudvidelse
af caféøkonomi.
b) Camilla er udtrådt af Fællesledelsen.
c) Vi spørger ventelistegruppen om de sammen med kontaktperson vil
overtage mødet med nye tilflyttere. Tommy spørger.
3) Tove inviteres til næste FL-møde, hvor vi behandler referatet og udkommet af LM med henblik på kommende tiltag. Vi foreslår, at der oprettes to
mandatgrupper, der dels arbejder med vedtægter og organisation, dels arbejder med fortsættelsen af procesarbejdet på LM.
Bekymring vedr. økonomi til østudvidelse, da gulvet i cafeen skal udskiftes/
repareres.
4) Da der er udtrådt 2 medlemmer og 2 mere ønsker at udtræde, mangler
vi mindst 4 kandidater til FL, som vælges på LM den 2. april. Kandidaterne
offentliggøres mindst 2 uger før LM.
John, Merete, Freja og Carsten er på valg, og er villige til genvalg.
5) Vi har bevilget 5000,- fra Hjælpekassen til en værdigt trængende, møntet på en specifik udgift. Hanne giver besked.
6) Udsat.

7) Freja påtager sig at besvare mails til FL. Vi vil på LM søge en levefælle til
at kommunikere med omverdenen.
8) HBV forbereder udflytning fra Herthahus til 25-27.
9) Lab.
Modst. side og
th.: Jeg kom lige
forbi cykelbanen
den anden dag
og fangede flokken af børn/
unge, der tilsyneladende overvejede situationen, før Liam
lavede en lille
opvisning til ære
for fotografen.
K.h. Ole W
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(507) Referat for Fællesledelsesmøde onsdag d. 11-3-20
Mødeleder: John, referent: Freja. Afbud: Carsten
1. Møde med Indretningsgruppen for nyt Varelager til diskussion af forslag
kl. 20.00. Sibylla og måske også Tune kommer.
Sibylla var til stede og fortalte om den planlagte indretning af varelageret.
Der blev også talt om, hvordan budgettet var til udgifter til materialer.
2. Tove deltager i forberedelse af fortsat proces på LM d. 2. april kl. 20.30
Tove var tilstede; vi evaluerede forrige LM. Tove har Fællesledelsens opbakning til at tænke videre i, hvordan en fremadrettet proces kan forløbe. Både
FL og Tove foreslår, at der laves to mandatgrupper, hvoraf den ene skal
kigge på de formelle og uformelle strukturer i Hertha og tænke i eventuelle
nye baner, og den anden skal arbejde med, hvordan landsbyen involveres
og aktiveres i denne proces. Tove vil arbejde videre med en plan.
3. Indledning
a) Færdiggørelse af dagsorden
b) Opfølgning fra sidst og andre småtterier
Der blev rejst spørgsmålet, hvorvidt Tune havde de redskaber han skulle
bruge til at løse opgaven som vejmand? Carsten har på tidligere omkring
tromlen, er der styr på tromlen, er den klar? Carsten var ikke tilstede.

c) Meddelelser, til- og fraflytninger m.m.
4. Godkendelse af staldprojektet
Fl blev præsenteret for de endelige tegninger for stald projektet, for så vidt
ingen ændringer fra da det blev præsenteret på LM. Dog med et lille obs
omkring nærheden ml. vej og pedelskur.
5. Mandat til gruppe, som arrangerer sommerfest - budget ? (sidste år
10.000 til band)
Der bevilliges 10.000 til sommerfesten.
6. Hvad er budgettet for årets Hertha-seminar? Søren C, Søren H, Peter,
May, Randi og muligvis Elisabeth forbereder idé udkast
55.000 pr 1 sep. 2020.
7. Indledende forberedelse af valg til FL på LM d. 2. april
Eja har meldt sig, men ikke flere !!
8. Godkendelse af Frejas forslag om kommunikation, præsenteret på et tidligere FL-møde. Og i den forbindelse: Hvem påtager sig opgaven med at
kommunikere med omverdenen, nu hvor Camilla er udtrådt af FL?
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Første del af dette punkt blev godkendt på forrige møde. Anden del: Vi
lader det komme på LM, hvem der kunne have lyst til at være kontaktperson for eksterne henvendelser? Lige nu ligger den meget hos Per, men
det er ikke holdbart.
9. Orientering fra HBVs bestyrelse, fra HBVs ledelse og fra Landsbyfonden
Mathias forlod mødet for at deltage i et hasteindkaldt Corona-møde i HBV
10. Skal FL gøre noget i forbindelse med corona-smitte?
Fl opfordrer alle levefæller til at tage de rette forholdsregler for at undgå
smitte.
11. Herthahus ombygning v. John.
Gruppen der blev nedsat med repræsentanter for alle organer arbejdere
videre med planlægningen af Herthahus ombygningen, som nu mere ligner en nybygning. Det undersøges hvad mulighederne er for at bygge nyt
syd for Herthahus. Man vil i så fald bevare det nuværende Herthahus til
andre formål.
12. Ole U. har sendt os en mail med et tilbud. Vi taler om det på næste
møde.

Snart bliver vi måske så udviklet at vi også kan se gnomen!
Men her har vi ihvertfald hans hus.
Hilsen Ellinor og Ole.
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(508) Referat af Fællesledelsesmøde d. 20-4-20
Til stede: Carsten, Eja (i starten), Freja, Hanne, Johanne, John, Mathias,
Mathieu, Merete og Tommy (referent)
Afbud: Jonathan Gæster: Tune (under punkt 1)
1. Fremover holdes Fællesledelsesmøderne hver anden mandag kl. 19-21.
Vi sover på, om det vil være en idé at skifte mellem mandage og torsdage..... Altså: Næste Fællesledelsesmøde bliver mandag d. 4. maj kl. 19-21.
2. Tune er jo bevilget 2 timer/mdr., betalt af Fælleskassen, for at køre med
vejhøvl når behovet er der, og når vejret tillader det. Vejhøvlen har imidlertid været lukket inde af sand og skurvogn, traktoren har været i udu, og på
det seneste har vejen været så tør, at man ikke har kunnet køre med
vejhøvl. Det besluttes, at få 2 læs stabilgrus fordelt af vognmanden på vejene, og mens materialet er fugtigt, vil Tune køre med vejhøvl og bagefter
tromle det fast. Vi må ikke forvente at have en problemfri grusvej. Den vil
altid være levende og skifte med årstiderne. Vi kan hver især begrænse
dannelsen af nye huller ved at holde lav fart med bil.
Kør aldrig stærkere end 2. gear og tomgang i din bil.
3. Vi vil ikke have løsgående hunde i Hertha. Vi følger den almindelige lovgivning, som siger:
I bymæssig bebyggelse er det forbudt at lade hunde færdes på gader, veje,
stier eller pladser m.v., der er åbne for almindelig færdsel, uden at de enten
føres i bånd eller er i følge med en person, som har fuldt herredømme over
dem. En hund anses ikke for at være under ledsagelse, fordi den er under
tilsyn fra besidderens bolig eller forretningslokale. Det er forbudt at lade en
hund færdes på private arealer, som besidderen af hunden ikke har brugsret til.
FL henvender sig nu i et konkret tilfælde, hvor en hund ikke holdes inden
for lovens rammer.
4. FL ønsker at se et fler-årigt budget for drift og vedligehold af sø og
vandtrappe ved Herthahus, før der bevilges penge til oprensning af vandreservoir og indkøbes pumpe til vandtrappen. John går videre med sagen.
5. Freja og Maja får her ok fra FL til at bygge et cykelhalvtag på 3x3 meter
på nordsiden af huset. Det kommer ikke tættere på skel, end huset er.
6. Vedrørende Landsbymødet
a) Eja, Mathieu og Johanne tilbyder at træde ind i Fællesledelsen (Jubiii). Vi
afholder jo desværre ikke Landsbymøder, så valg til FL bliver holdt som
brevstemning over mail. Freja sender ud.
FL synes ikke om, at Fonden, når Tommy holder, bliver repræsenteret i FL
af skiftende medlemmer fra bestyrelsen. Mathias fortæller herom på Fondens næste møde.
b) Per har i mange år stået meget alene med en stor del af kommunikationen om Hertha udadtil. Han efterlyser ind imellem hjælp. FL vil på LM efterlyse personer, som på en eller anden måde vil gå med i arbejdet.
c) Vi udsætter snakken om dannelse af to mandatgrupper vedr. processer til Tove forhåbentligt kan være med på næste møde.
7. Nye hvid-vask-regler. Fælleskassens penge er fordelt i Merkur og Folkesparekassen. Begge pengeinstitutter stiller nye krav til os, som følge af Fi-
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nanstilsynets nye regler. Tommy har i den forbindelse genoplivet Fællesledelsens cvr. nr. Folkesparekassen kræver desuden, at vi som forening har
mindst én fra ledelsen, som samtidig er privat kunde i Folkesparekassen det er kravet ovenfra. Folkesparekassen har således lukket vores adgang til
netbank. De foreslår, at vi anvender en bank, som allerede er bredt repræsenteret i Hertha. Tommy mødes med Merkur om to dage og hører om vores muligheder der.
Desuden: Da Camilla er trådt ud af FL, fjernes hendes råderet over Fælleskassens konto i Folkesparekassen.
8. Fælleshuset
a) Oplæg til reduktion af Fælleskassens (FK) husleje for Levefællesskabets
andel af Fælleshuset efter at FK har betalt den nye tilbygning og HBV betalt
udearealet:
Indtil nu har FK betalt 20.000 årligt og Butikken også 20.000 årligt - altså
40.000 i alt. Det reduceres nu til ca. 15.000 kr. årligt, som vil være FKs %vise andel af driftsomkostningerne til Fælleshuset, der anslås til 7.520 til
ejendomsskat, forsikring og renovation + 24.300 til vedligehold (100 kr./
m2/år). Levefællesskabet råder over 113 m2 ud af husets 243 m2, som
svarer til 46,5 %.
b) Gulvet i den gamle Butik repareres (det lægges ikke helt om), og der
bygges en ny væg helt til loft ind mod det gamle brødudsalg. Gruppen undersøger i øjeblikket muligheden for at skifte køkkenet ud med et Ikeakøkken. De vender tilbage til FL inden køb.
c) Det aftales nu, at der ikke må parkeres foran Fælleshuset. Der må standses (parkeres kortvarigt), mens man handler.
9. Nyt fra mandatgruppen for ombygning af Herthahus. Det er nu besluttet
at gå efter at bygge nyt bofællesskab i stedet for at bygge Herthahus om.
Der er to mulige placeringer, som kommunen tilsyneladende kan godkende
- syd for Herthahus (men ikke ind i rondellen) og på Trekanten (i så fald
skal Pavillonen fjernes). Der vil være andre anvendelsesmuligheder for Herthahus, hvis det ikke skal være bofællesskab længere.
10. Vi skal finde en løsning for varetagelse af de opgaver, som Tommy plejer at gøre for FL, her inden 30. juni, hvor han stopper. Tommy lover at
komme med et skriv om, hvad han laver, og hvor lang tid han bruger på
det. Der har længe været talt om, at FL har brug for en lønnet sekretær. FL
ville så gerne have haft hørt Landsbymødet, om der er opbakning til ansætte en inden Tommy holder, så opgaven kan overdrages direkte. Freja formulerer og udsender en "høringsmail", som må være FLs lytteapparat, nu
hvor vi ikke kan afholde Landsbymøder.
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Ode til Herthas landbrug

Det er den herligste Tidsfordriv,
At agte på Dyrenes Færden og Liv!
At se, hvor de flokkes om Menneskets Hytte,
Nogle til Glæde og andre til Nytte,
I Skov, på Mark, i Stald og i Bur,
Hvert med sin egen Drift og Natur.
Og kan ikke Dyret græde og le,
Det kan dog kærligt på Mennesket se,
Det bringer sin Tak og klager sin Nød
Og elsker den Haand, som rækker det Brød;
Og derfor skal Mennesket Dyret agte,
Og gerne dets venlige Færd betragte.
Tekst af H.V.Kaalund (1818-1885)
En lille tekst - som fører tankerne på Hertha landbrug - selv om den er skrevet
150 år før!
Ole U.

Demokrati er en uafsluttet samtale…
Ôzlem Cekic (fremsendt af Helle)
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