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Tante Hertha er Hertha Levefællesskabs informationsblad, som udkommer ca. d. 1. i hver 

måned. Redaktør: Allan Elm.  Redaktionsudvalg: Helle Hansen, Per Clauson-Kaas, Ole Wads-

holt og Anne-Lene Jappe. 

Folk, som ikke er bosiddende i Hertha og som ønsker at abonnere, kan henvende sig til re-

daktøren på tlf. 3840 3401 eller pr. mail: tante@hertha.dk 

 

Dette og de sidste års Tante Hertha kan ses på hjemmesiden: www.hertha.dk under 

’Nyheder’. 

 

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. Sendes til: tante@hertha.dk eller 

i postkassen Landsbyvænget 2A, mærket ’Tante Hertha’. Stof, som kommer efter dead-

line, 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:  Fra Lars K.´afskedsfest. Foto: katrine. 
 
Redaktionelt: Spørgsmålet om censur i Tante Hertha har været rejst og drøftet i den forløbne 
måned. Holdningen er klar i redaktionsgruppen: Vi censurerer generelt ikke.  Hvis der er tvivl 
hos redaktøren om det betimelige i at bringe et givet indlæg, vendes det med redaktionsgrup-
pen, og hvis gruppen finder, at et indlæg er på kanten af det etisk forsvarlige, henvender vi os 
til forfatteren. Forretningsbetingede annoncer bringes ikke.  
Red. 
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HerthaKalender 
April 

Fredag d. 1.   25 års gartneri juibilæum  Kl. 15   Gartneriet 

Lørdag d. 2.  Biodynamisk havebrugskursus kl. 10-16  Gartneriet 

Lørdag d. 2.  Fest i og for Herthahus  Kl. 17.30  Herthahus 

Tirsdag d. 5.  Landsbymøde   kl. 19-21  Salen 

Onsdag d. 6.  Suppe i caféen   kl. 17.30  Caféen 

Fredag d. 22. Energimøde    kl. 19-21  Caféen 

Maj 

Tirsdag d. 3.  Årsmøde i Hertha Støtteforening kl. 19.30  Pavillonen 

Lørdag d. 21. Porre-/selleriplantning/male-dag 

   for forældre og Levefællesskab    Overdethele 

Juni 

Torsdag d. 2. Værkstedsfestival 

Søndage kl. 19.30-20.00 Stilhed i Stalden 

Torsdage kl. 16.00-18.00 Åbent Værksted 

 Indhold i dette nummer: 

Afsked med Lars  s. 4 

Fællesledelsen  s. 6 

Månedens kunstværk  s. 7 

Hjælp til Ukraine  s. 8 

Gartnerinyt  s.  9 

Kulturgruppen på Turnerudstilling s. 10 

 

 

Indtryk fra Henne Strand  s. 14 

Planetsegl: Saturn  s. 15 

Præsentation  s. 16 

Grus på Sporet  s. 16 

Landbrugsnyt  s. 17 

Referat fra FL møde  s. 18 

 

Kære levefæller 

Så åbner vi igen op for suppeaftener. Hurra. 

Næste gang onsdag d. 6.4. fra 17.30-18.30. 

Der er stadig brug for flere folk, så skriv til mig, hvis du 

har lyst og overskud til at være med til at lave suppe.  

Suppen er vegetarisk. 

Hilsen Hanne 

Husk Hertha Støtteforenings årsmøde 

Mødet afholdes i caféen torsdag d. 3. maj kl. 19.30, og vi håber mange møder op. På mødet 

vil der blive givet en årsberetning, der vil blive fremlagt årsregnskab, og der vil finde valg 

sted til bestyrelsen og til repræsentation i Landsbyfondens bestyrelse efter indstilling fra Støt-

teforeningens bestyrelse. Rasmus Lund er indstillet. 

Desuden vil der blive orienteret om idéerne i planlagte byggerier + efterfølgende kaffebord. 

Bestyrelsen består af følgende medlemmer: Sibylla Hofstetter, Jytte Germundson, Søren Han-

sen, Per Clauson-Kaas, Helle Hansen, John Hansen, Tommy Schou Pedersen, Katja Polikova, 

Anne Frost. 
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Kære Lars 
Vi savner dig og dit smil meget, her få dage efter du er flyttet. Men alt det vi har oplevet 
sammen gennem 26 år, kan ingen tage fra os. Mange billeder og tanker toner frem, når man 
tænker tilbage. 

På den første sommerferietur til Læsø var der en praktikant med, der var sygeplejerske og 
med det fineste lyse hår. Da du opdagede det, blev du pludselig meget syg, rystede over det 
hele. Vi måtte tilkalde hjælp (sygeplejersken), så fik du trøst og omsorg, og 10 min efter var 
du rask igen. 

En dag vi aldrig glemmer er den 8 marts 2002. Om natten var der udbrudt en stor brand i 
Herthahus. Alle blev reddet ud, og om morgenen sad vi i nattøj chokeret  og rystende i Bu-
rishus´s stue omgivet af brandmænd og redningsfolk, der ville samle op på nattens hændel-
ser. Mange græd eller så forstenet over på det brændte Herthahus. Men noget var vigtigere. 
Det var din fødselsdag; den var vigtig, du fik en sang, så taget var ved at løfte sig, og da den 
var slut, græd vi videre. 

I gennem årene har du hver lørdag eller søndag alene gået ned for at hilse på køerne. De 
kendte dig og du dem. 

Musikken, morgensamlingen, skuespil - her ville du bare være med, også selv om fysikken 
begyndte at svigte dig. De sidste år blev du båret for at være med i julespillet. I Tryllefløjten 
ville du spille Nattens Dronning sammen med Randi. Du opfandt selv din rolle, som den der 
kunne bære hendes kniv på en pude, mens du sang med på bedste vis. 

Og her tilsidst, da dine ben ikke kunne bære dig, havde du fløjten med til hver eneste mor-
gensang. En vigtig stund for dig var især, når Lars Munksgaard læste værkstedsskemaet op, 
og når det blev nævnt, hvem der skulle arbejde med Nis i stalden, kom det hver morgen fra 
dig: ”Og mig også!” 

Ja, og et ordensmenneske har du altid været. Ingen har styr på sine ting og sin bolig som 
dig. Ingen kan ordne en opvask i køkkenet som dig, og ingen kan  bestemme som dig, hvem 
af pædagogerne, der skal hjælpe dig og med hvad. Ja, og så må det stadig gerne være lyshå-
rede sygeplejersker.  

Ja Lars vi savner dig. 

Per C-K Fotos: Katrine, Helle, Ole w. 
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Fællesledelsen – snart fortid 

I mere end 25 år har en gruppe mennesker mødtes omtrent hver 14. dag. Det bliver 546 

gange ifølge det sidst udsendte referat fra Fællesledelsesmødet.  

546 gange af i hvert fald 2 timer. Det er måske i omegnen af 1100 timer – næsten et helt 

arbejdsår (når diverses helligdage, ferier mv. er trukket fra). Dertil kommer udarbejdelse af 

dagsordner og referater. Mange forskellige personer har gennem årene ydet en arbejdsind-

sats i Fællesledelsen. Sikke en bedrift.  

Det er mange år siden, der har været kampvalg. Der er ellers i de nuværende vedtægter en 

meget sindrig måde at afgive og optælle stemmerne på. Optællingsprincipperne skulle være 

nogle af de mest ”retfærdige”, der kan opdrives. Men jeg vil ikke bruge plads på at berette 

om disse principper, da de næppe heller i år behøver at blive taget i anvendelse. 

Dette valg til Fællesledelsen på det kommende Landsbymøde, bliver sandsynligvis det sidste i 

Hertha Levefælleskabs historie. Der har jo i flere år været vedvarende ønsker om, at Fælles-

ledelsen skulle omdannes til en grundejerforening. Dette arbejde er lige sat i gang, men der 

skal ifølge vedtægterne være en Fællesledelse, indtil noget nyt tager over.  

Om det bliver lettere at få medlemmer af grundejerforeningen til at stille op til bestyrelsen, 

kan kun tiden vise. Men omdannelsen af Fællesledelsen til en grundejerforening skulle jo net-

op gøre det lidt mere klart, hvilke opgaver grundejerforeningens bestyrelsen skal tage sig af. 

Og jeg kan kun håbe, at en fremtidig bestyrelse for en kommende grundejerforening vil finde 

en mere generel opbakning i Levefællesskabet, end Fællesledelsen gennem årene er blevet 

mødt med.  

I forrige nummer af Tante Hertha blev det beskrevet, hvem Fællesledelsen består af. Det 

gentages hermed:  

Fællesledelsen består pt af:  

Mathias Heuberger – udpeget af HBV, Grethe Harrebye – udpeget af Landsbyfonden, Mathieu 

– på valg, Eja – på valg, Johanne – ønsker ikke genvalg, Rudi,  ?, ? Suppleant, ? Suppleant 

Så du kan nå det endnu – lige at give en sidste hånd med inden Fællesledelsen efter mere 

end 25 år lukker og slukker.  

Fællesledelsens struktur og møderammer er lavet noget om det sidste halve års tid. Der er 

nu nedsat et forretningsudvalg (FU), der lige nu er bestående af Mathieu og Rudi, med man-

dat til at tage sig det meste fodarbejde, så det derved forhåbentligt er så enkelt som muligt 

for en Fællesledelse, at gå i dialog omkring og ultimativt tage sine beslutninger på et så op-

lyst grundlag som muligt. 

Det er så dette FU, der ansvaret for at holde overblikket og den generelle røde tråd. 

Med et smurt maskinrum i form af sådan et FU har vi kunnet sætte mødefrekvensen ned til 

"kun" at mødes én gang i måneden á 3 timer, hvilket er noget nemmere at overskue, især 

som familie med småbørn, da vi tilmed har kunne få møderne lagt ind om eftermiddagen i 

stedet for om aftenen. 

Så for nye eventuelle medlemmer der tænker, det kunne være spændende at komme med 

om bord, inden det hele går i grundejerforenings-mode, men ikke helt ved hvad og hvor me-

get arbejde der ligger i det, så bestemmer man jo lidt selv, hvor meget energi man kan/vil 

lægge i det. Det vigtigste er, at man evner at se objektivt på tingene, og at det altid er den 

gode dialog, der skal gå forud for en bæredygtig beslutning. 

Vi glæder os til at se nogle flere medlemmer. 

Med venlig hilsen 

Fællesledelsen 
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Månedens kunstværk 

Vi præsenterer hver måned et kunstværk. Kunstneren selv er velkommen til at skrive lidt om sig selv, sin proces 

og værket, samt værkets titel og årstal. Formålet er at vise de kunstneriske talenter, som Hertha ofte ganske 

usynligt, rummer. Bidrag gerne med et billede af det bedste, du har lavet! Send det til tante@hertha.dk.  

Påskefamilier som bor hos Ellinor. 
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UKRAINE 

"When the war in Ukraine started on Febru-

ary 24th the bakery was closed, people with 

handicaps emigrated with their families, or 

stayed at home, or stayed in institutions 

where they live. Vlad took his family 

(including 3 years old daughter) to the bor-

der with Poland and came back to Kiev. He 

reopened the bakery and now bakes bread 

every day and gives it for free to soldiers, 

defenders of Kiev, police, hospitals, institu-

tions for people with handicaps or psychiat-

ricall situations. The bakery is financed only 

by gifts and charity." 

Dette er en besked fra en medarbejder på 

en Antroposofisk beskyttet arbejdsplads i 

Kiev. 

Vlad (Владислав Малащенко) startede for 

nogle år tilbage bageriet i Kiev som beskyt-

tet beskæftigelse for voksne udviklings-

hæmmede. "Good bread from good Pe-

ople."  

Bageriet har været beskyttet beskæftigelse 

hver dag, men stoppede brat med Putins 

bombning af byen.  

 

 

Jeg er også i kontakt med en Steinerskole, 

Phoenix for udviklingshæmmede børn, der 

ligger i byen Kharkiv i den nordøstlige del 

af landet. De fleste er flygtet, men tilbage i 

den bombede by er 4 lærere og 5 familier, 

der har tilknytning til skolen. Dem er jeg i 

kontakt med omkring deres situation. De 

ønsker ikke at forlade skolen, men som 

hun skriver:" We need to see how the  

situation goes and maybe we have to leave 

with the children to get them to safe  

places" 

Jeg samler penge ind og sender til en kon-

to i Belgien, hvor der er medarbejdere, der 

sørger for, at pengene kommer frem til 

Vlad og hans bageri. De lever af gaver og 

donationer for fortsat at kunne beskæftige 

og brødføde.  

Hvis du ønsker at støtte med større eller 

mindre beløb, kan du overføre til: Spare-

kassen Kronjylland  

Konto: 6129 0018376695.  

HUSK at skrive UKRAINE og evt. dit navn.  

Anne-Lene 
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Gartnerinyt april 2022 

Fuglene synger foråret ind i vores hjerter her midt i marts. 

Det er skønt at opleve den store glæde, gartnerholdet har 

ved det første forårsarbejde. Vi nyder alle igen at komme 

ud i jorden. Det er stadig lidt koldt, og vi skal vælge opga-

verne med omhu i forhold til fugtighed og vejret, men der 

falder en specielt ro over os, når vi falder ind i de kendte 

opgaver, som vi alle nyder. 

Vi har gjort bedene klar til den første kultivering og ud-

bringning af kompost, og så er vi på gode dage i gang 

med at få de fleste flerårige afgrøder luget godt og grun-

digt. Indenfor har vi sået de første frø - det er også et 

signal om, at året er i gang. I pauserummet er der sået 

tomater og basilikum, da de har brug for ekstra varme for 

at spire. I drivhuset har vi sået salat og spidskål til senere 

udplantning og radis. 

I år får vi igen komposten udbragt med maskinstation; det 

sparer meget hårdt arbejde, og vi kan komme hurtigere i gang med jorden. Marts måned har 

været tør og med meget sol, så jorden har allerede kunnet bære en traktor midt i måneden, 

så alt grøngødningen er findelt med slagleklipper. Således kan jorden bedre optage plantede-

lene. Skønt når foråret og arbejdet med jorden starter igen. 

Det er hvert år en kunst at få opbygget den bedste jordstruktur. 

Du kan hjælpe meget ved ikke at træde på jorden i bedene. 

De biodynamiske præparater er også blevet gravet op; en stor tak til mine hjælpere for det 

store arbejde. 

I april kommer vi rigtig i jorden og skal sætte jordskokker, løg, så radiser, majroer, kål, dild, 

kørvel og ærter. Sidst i måneden sår vi de tidlige gulerødder og solsikker, koriander og fenni-

kel.  

Efter påske kommer Ulla tilbage i gartneriet igen, og det glæder hun sig til. Josef kommer 

også tilbage og slår græs. Vi glæder os alle.   

Udenfor kan der nu hentes sølvbeder, grønkål, rosenkålsskud og blade - de vokser hele for-

året og både blade, skud og blomster smager godt. De er først færdige, når de bliver træede. 

Vent med persillen indtil der er et flag. I drivhuset er spinat, sennep-spinat og rucula nok 

snart færdig; med forårssolen kan de hurtig gå i blomst. Der er sat løg, som skal spises som 

forårsløg. 

Der er jordskokker, gulerod, rødbeder, 

kartofler, porrer og løg tilbage i jordkæl-

deren. Vi har travlt her i foråret, så vi 

har ikke tid til at stå og sortere grøntsa-

ger, så vi holder op med at købe ind 

snart. Det plejer vi også. 

For gartneriet Birthe Holt 

Grøngødning under squash og 
grønkål, en ren glæde at se hvor 
godt det dækker jorden (Fotos: 
Birthe) 
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Lidt fra kulturgruppens besøg på Turner-udstillingen på AROS 
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Indtryk fra bofællesskabernes ferie ved Henne Strand 

Fotos: Anne-Lene 
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Rudolf Steiners planetsegl 

Udskåret af John Hansen. 

Vi bringer i dette og de næste 6 numre hver gang et af Rudolf Steiners planetsegl med beskri-

velse af deres betydning.  

Giv os, Saturn, din blykrafts vægt! Giv os din alders 
mandlige modenhed. 

Giv fasthed til vores personlighed! Og den fordy-
bende kraft til at gestalte. 

Omhyl bevarende vores ”Jeg” med en fast kappe, 
for at det i fuld vågenhed,  

bevidst, og i stille alvor – men dog i al godhed og 
varme - kan gribe sit væren. 

Rudolf Steiners 7 planetsegl blev første gang offentliggjort i 1907 i forbindelsen med en teosofisk kon-

gres i München. Rudolf Steiner var begyndt at omsætte dele af det okkulte skrift i plastiske og tegnede 

symboler. Disse symboler skulle synliggøres i kongresrummets kunstneriske udformning for at anskue-

liggøre den planetariske kraft/impuls. 

Ved i de vågne timer at beskæftige sig med disse former, forbereder man æter / billedkræfterne til fort-

sat at være i svingninger. 

Det er ikke kun det, vi ser 

med det fysiske øje, men 

hele strømningen i æterlege-

met, der kommer i bevægel-

se på forskellig vis, alt efter 

hvilket planetsegl vi iagtta-

ger. 

De 7 planetsegl var indhug-

get i kapitæler på 7 af søjler-

ne i det første Goetheanum, 

der nedbrændte i 1922. Søj-

lerne var fremstillet i de 7 

træsorter som passer til pla-

neterne.  

De snittede segl er 20 cm i 

diameter. 

Det første vers nedenfor 

læses op hver morgen i gart-

neri og landbruget. Versene 

er af Johannes Hemleben 

Det andet vers har en for mig 
ukendt forfatter. Oversat af 
Sibylla M Hofstetter 

Den blyforbundne Saturn taler 

 gennem den dunkle skovs træer, 

Graner, bøge og cypresser. 

Oh, menneske 

Føl ansvarlighed for din tids 

 og hele menneskets nød. 

Grib den inderlighed og alvor 

 de opgaver, som livet stiller dig. 

Ugedag: Lørdag                                   Lyd: u 

Træart: Bøg                                        Tone: g 

Metal: Bly                                          Farve: Blå 

Organ: Milt                                        Sten: Onyx 

Plante: Majs                                      Symbol: Indre sjælevarme 
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Grus på sporet 
Bidrag til Tanten Hertha april 2022 

Sporet vest for Engvej 2 har i over ½ år været meget 
vådt. Især ca. 100 m vest for Engvej var det slemt. Det 
var et stoppet dræn, der var årsagen. I nov.2021 fik 
Dallerup Maskinstation undersøgt det. Det blev et stort 
jordarbejde. Der blev gravet en dyb grøft ca.200 m vest 
for Engvej ned til Kristians Sø. Se foto. Det hjalp. Van-
det forsvandt næsten helt. Desværre var der endnu 
vådt og pløret på sporet.  

Efter nytår lovede Skanderborg Kommune at levere 2 
m3 grus ved Engvej 2 og andre 2 m3 syd for Præstbro-
vej 24, hvis vi så ville få det bragt ned til de våde ste-
der. Landmand Nis Jepsen lovede, at han med traktor 
og front-læsser vil hjælpe med det, men for at skåne 
græsset og for at undgå at køre fast, skulle det først 
være, når frost gjorde det muligt. Der kom ikke frost 
nok, og for et par uger siden med tørvejr blev gruset 

leveret.  
Udgravning fra sydvest 

  
Mit navn er Karina, og jeg er ny administrativ leder 

i HBV og har derfor til huse i Pavillonen. 
 

Jeg er 34 år gammel og bor i Ugelbølle med min familie, som for-
uden mig selv består af min mand, Martin, vores børn, Lucina på 5 år 
og Edvard på 10 måneder, samt vores kat, Molly. 
 
Min baggrund er indenfor finans og administration, og jeg har siddet 
i forskellige stillinger indenfor de områder både med og uden ledel-
se. Jeg har gennem en årrække også arbejdet frivilligt i bestyrelse og væresteder for en 
organisation, som beskæftiger sig med psykisk sårbare personer. 
 
Jobbet som administrativ leder har jeg søgt, fordi jeg længe har haft et ønske om at kunne 
bruge mine kvalifikationer i et job med mening, hvor jeg kan være med til at gøre en for-
skel for andre – og de ønsker mener jeg bestemt kan opfyldes i HBV. 
Jeg er i fuld gang med at sætte mig ind i organiseringen i HBV og hele strukturen omkring 
Levefællesskabet og Landsbyfonden. Der er naturligvis en hel del at holde styr på, men jeg 
synes, det er meget spændende, og jeg glæder mig hver dag over at lære noget nyt. 
 
Jeg ser frem til at kunne bidrage til at styrke HBV og skabe værdi for organisering, medar-
bejdere og beboere. 
 
I er meget velkomne til at komme og hilse på.  
 
Venlig hilsen 
Karina Degn 
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Landbrugsnyt april 
Den 1. kalv i 2022 er født, blev en kvie og hun er navngivet Bianca, en super lækker, sund 
og rask kalv, der stortrives. På lørdag 26. marts tager 8 beboere og jeg til Vildbjerg og af-
henter en gedebuk, jeg har købt som selskab til gederne. Således kan vi forhåbentlig få nog-
le gedekid. Han er en ung gedebuk, og jeg forventer ikke kid før tidligt forår 2023.  
 
Foråret 2022 er godt i gang, staldholdet går og venter på en høne eller to bliver skrukke, 
således vi forhåbentlig kan få nogle kyllinger. 
Vi saver træ og leverer på bestilling rundt i landsbyen; det er noget, beboerne er helt vilde 
med. Desuden har en praktikant, Victor hjulpet med at opgrave og plante igen, en flok plan-
ter fra rundt om Herthahus - dem vi syntes var værd at bevare. Victor kommer igen i uge 
14, hvor han går i gang med beskæring af nordhegnet. Ligeledes vil han, hvis vi finder flere 
”bevaringsværdige” planter og kan nå 
det - også opgrave dem og ligeledes 
genplante. Genplantningen foregår i 
”kolonihaverne” som forskellige folk i 
landsbyen har lånt. Vi prøver det 
bedste vi kan at undgå at skade 
”kolonihaverne”. 
Hele engen er i gang med at blive 
nyhegnet på helt samme måde som 
Slugten. Jeg glæder mig til at have 
nogle kreaturer gående dernede uden 
at være nervøs for, at de render ud. 
Hvis vejret holder, kører jeg humus-
præparat ud på alle marker primo 
april.  
Mvh Nis 

 
Desværre kunne gruset ikke blive kørt ud vest for Engvej 2. Ejerne var i gang med at finde 
dræn, der var ødelagt på deres jord. Se foto. De havde sat skilt op, at man i stedet nu kunne 
gå syd om ejendommen. Tak for det. Forhåbentlig bliver det snart klaret, og så vil gruset 
blive kørt ud på sporet. Lige nu ligger de 2 m3 på sporet lige vest for Engvej.  

Derimod blev de 2 m3 ved Præstbrovej tirsdag d.15. marts kørt ned på de mest våde steder i 
slugten.  Nis Jepsen og 3 hjælpere klarede det, og vi fik det udjævnet på sporet. Se foto. 
Desværre var det endnu blødt, så det medførte nogle steder kørespor på græsmarken. Ska-
derne kan sikkert senere udbedres. 

Sporet vest for Engvej er nu igen farbart, men man skal 
gå syd om Engvej 2, og det er fortsat bedst, at man har 
vandtæt fodtøj på. Sporet er en trampesti og ikke for 
dårligt gående og heller ikke for løsgående hunde. De 
skal være i snor. Jeg sørger for, at der er foldere i fol-
derkasserne i Hertha, ved P-plads ved fugletårnet og 
ved Præstbrovej 24. 

Hans Gravsholt. Tlf. 4043 3471 og 8695 4155 

 

Udgravning fra nordøst Sporreparation d. 15.03-2022 

Bianca. Foto: Sara N. 
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Referat Fællesledelsesmøde 546 

Mandag d. 7.3.2022 13:00 - 16:00 

Mødeleder: Mathieu, Referent: Rudi, Deltagere: Mathias, Grethe, Johanne, Mathieu, Eja, 

Rudi. Afbud: 

Forkortelser: FL - Fællesledelsen. FU - Forretningsudvalget. LM - Landsbymødet. FK FF - 

Fælleskassens Forretningsfører 

1. Indledning (30 min) 

a. Godkendelse af dagsordenen 

● Mail fra FK FF 

○ Omkring variable % satser giver anledning til nogle spørgsmål 

○ Vi må fortsætte som vanligt for nu med det godkendte budget, og om et halvt års tid eva-

luerer FL på det og mødes med FK FF 

○ Større aconto opkrævning fra gas end først antaget 

○ Gas priserne er meget uforudsigelige lige nu, og derfor foretager FL sig ikke noget, da 

budget er godkendt og ikke har plads til yderligere gasregning udvidelse i. Når året er omme, 

må der tages stilling til, om der skal tages fra egenkapital til yderligere gasregning 

○ FK FF foreslår at gøre intern revision. 

○ FU tager en stikprøve denne gang for god ordens skyld 

○ Der kigges på, hvem der generelt kan føre revision med regnskab fra 2023 og frem 

● Mail fra Merete med spørgsmål til FL fra sidste LM 

○ Mail blev drøftet, og Eja tager direkte kontakt til Merete 

b. Opfølgning fra sidst 

● Kontrakt til FK FF - Er den underskrevet? 

○ Den er på vej 

● Grundejerforening-gruppen 

○ Mødes d. 22/3-2022 til det første møde. 

○ Det generelle arbejde med de nye vedtægter forventes at tage det næste års tid. 

○ LM vedtægter skal kigges på helst samtidigt, da der vil være et sammenspil med vedtæg-

terne for Grundejerforeningen. 

○ FL sætter dette i værk efter næste valg til FL 

● Herskindgruppe, kulturhus/foreningshus i Herskind. 

○ Der er taget kontakt, og et møde bliver sat op. 

○ FU skriver ud til de andre fra Hertha, som også har vist interesse, så vi kan danne en fæl-

les tilbagemelding. 

● HBV på intern ventelisten 

○ Den ligger nu hos Fonden, som må drøfte det videre forløb. 

2. Information fra (30 min) 

a. Ventelistegruppe: 

● Afløser for Johanne. 

○ FL skønner, at der på nuværende tidspunkt ikke er  behov for en direkte repræsentant for 

FL i Ventelistegruppen, grundet i at Rudi sidder der i forvejen. 

b. Landsbyfonden: 

● Der modtages nu tilbud fra entreprenører d. 25/3, og ud fra dem arbejdes der videre. 

c. HBV: 

● Afløser for Rasmus, Karina er nu startet og ved at sætte sig ind i det hele. Det skal nok 

blive godt. 

d. Forretningsudvalget: 

● Kontrakter til fælles sekretærrolle. 
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○ Eja underskriver på FL vegne, og så tager FU dem med til Fondens Bogholder, der håndte-

rer det formelle derfra. 

● Ansøgning af midler. 

○ Caféborde godkendt på sidste LM ○ Midler til legeplads/cykelbane godkendt på sidste LM 

● Kloaknettet i Hertha. 

○ FL vil gerne udøve rettidig omhu i forhold til kloaknettet, som på sigt skal vedligeholdes, 

ved at sætte penge af til sådanne kommende poster. 

○ Der er aftalt med Landsbyfondens forretningsfører, at Fonden drifter nettet indtil 2024, 

hvor alle byggerier gerne skulle være overstået, og derfra overgår driften til Grundejerfor-

eningen. 

○ Ved overdragelse aftaler de 2 parter nærmere, om man eventuelt skal lave en inspektion 

af rørnettet for at se, hvilken tilstand det hele er i. 

○ Det skønnes, at en tilstrækkelig rettidig omhu vil udmønte sig i at aflægge 10.000 Kr. om 

året, startende fra 2024, og dette læner FL sig op ad. 

3. Hertha.dk er i en skidt teknisk forfatning (30 min) - Rudi 

● Der kunne midlertidigt ikke uploades dokumenter, men er nu oppe og køre igen. Den er 

dog stadig i en teknisk forfatning, hvor der skal kigges på opdateringer og generelt indhold 

og struktur 

● FL gør ikke noget på nuværende tidspunkt, men tager den op på et fremtidigt LM, om der 

er nogle, der vil være med til at tænke nogle tanker om, hvad fremtiden skal være for Her-

tha.dk, når vi tænker generel kommunikation, og hvad vi gerne vil vise udadtil. 

4. Legepladsen er offentlig med dertilhørende regler og reglementer (20 min)  

- Rudi 

● FL opfordrer til, at mandatgruppen spørger Herskind Borgerforening, hvad de gør med de-

res legeplads, så der kan komme en afklaring på hvilke muligheder, der foreligger for at 

overholde disse regler og reglementer. 

5. Overvejelse omkring FU mandat (30 min) - FU 

● Giver god mening at FU får mandat til at forberede og afklare de elementer, der ligger til 

grund for beslutningerne, der tages i FL. 

● FU kommer med et udspil til et officielt mandat på næste FL møde 

6. Kommende valg til FL (20 min) 

● FL arbejde er fornyligt blevet ændret i og med, at der er blevet udpeget et betalt FU som 

forventes at lette arbejde i FL. 

● FU skriver i næste Tante Hertha om, hvordan FU og FL arbejder i håb om, at det er nem-

mere for folk at forstå, hvad man går ind til. 

7. Eventuelt (5 min): 

● FL opfordrer alle de aktive mandatgrupper til at fortælle på LM, hvad der rører sig på deres 

respektive områder. 

● FL Indkalder FK FF til et FL møde i maj for at høre, hvordan det hele går. 

● Næste FL møde er 4-4/2022 kl. 13:00-16:00, og næste igen d. 2/5 kl. 13:00-16:00. 

Energimøde 

Til alle jer med gasfyr. Vi mødes icaféen kl. 19.00 d. 22. april, hvor vi tager hul 

på emnet. Derer lidt nyt bl.a. fra Landsbyrådet i Herskind, som er aktie om-

kring fjerrnvarme til flere landsbyer. 

Søren Hansen 
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Guldkorn 
Som nattevagt i Vidarhus har jeg her til morgen fået serveret visdommens 

ord til morgenmaden.  

Jeg spurgte Heino, hvad han skulle lave i dag, og han svarede:"Så lidt som 

muligt", og "passe på mig selv". 

Med håb om at vi alle tager disse vise ord alvorligt i dag, glædelig forårsdag. 

Kh Freja 

Til at forløse vor fortid kræves viden.  

Til at forme vor fremtid kræves mod.  

Til at opleve nutiden må udvikles hengivenhed.  

Vor tænkning behøver gåder for at vågne.  

Vore følelser behøver smerte for at modnes.  

Vor vilje behøver modstand for at vokse sig stærk.  

        R.Steiner 


