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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 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: 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 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:  Fra Herthahus-festen. Foto: Maj Lading. 
 

Korrektion: Der manglede billedtekst til ”månedens kunstværk” i sidste nummer. Der 
skulle have stået: Påskepynt efter inspiration fra hønsegården. Strikket /hæklet i uld-/
silke-garn udstoppet med kartet uld. Hanens ben formet af piberenser. Bor nu i Kbh. og 

Gl.Øm 
God Påske ønsker 

Ellinor 

Dramatisk og smuk vejrsituation fanget af Stine 
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HerthaKalender 
Maj 

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

Lørdag d. 14. Morgen-fugletur – start ved cykelskur/P-plads   kl. 4.00–7.00 

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

   for forældre og Levefællesskab    Overdethele 

Onsdag d. 25. Caféen åben    kl. 14-16.30  Caféen 

Søndag d. 29. Butik/Indkøbsforening Generalforsamling kl. 10 Caféen 

Juni 

Torsdag d. 2. Værkstedsfestival    kl. 10-14  Rondellen 

Lørdag d. 4.  Aften-fugletur – start ved cykelskur/P-plads  kl. 20.30–23 

11. – 18. juni BEBOERNE HOLDER FERIE 

Søndage kl. 19.30-20.00 Stilhed i Stalden 

Torsdage kl. 16.00-18.00 Åbent Værksted hos Sibylla & John (sommerferie juni, juli, august) 

 Indhold i dette nummer: 

Morten, Ditte og A-L på Island  s. 4 

Forårets fugleture i   s. 5 

Månedens kunstværk  s. 6 

Geder, fotos  s. 8 

Fjernvarme / Grundejerforening  s. 9 

ISCA-konference  s. 10 

Gartnerinyt  s. 11 

 

Afskedsfest for Herthahus  s. 12 

Referat fra FL møde  s. 18 

Værkstedsfestival  s. 14 

Marie Årup Larsen – mindeord  s. 15 

Referat fra FL møde  s. 16 

Mystik i Salen  s. 18  

Årets resterende Landsbymøder: 

Onsdag 8.6. – Tirsdag 24.8. – Mandag 4.10. – Tirsdag 16.11. - alle dage kl. 19.00 til 21. 

Hertha Støtteforenings årsmøde – Bemærk ændringer! 

Mødet afholdes TIRSDAG d.3. maj kl. 19.30 i pavillonen – ikke som annonceret i caféen. 

Vi håber, at mange møder op. På mødet vil der blive givet en årsberetning; der vil blive frem-

lagt årsregnskab, og der vil finde valg sted til bestyrelsen og til repræsentation i Landsbyfon-

dens bestyrelse efter indstilling fra Støtteforeningens bestyrelse. Bestyrelsen har indstillet 

Rasmus Lund. 

Desuden vil der blive orienteret om det planlagte byggeri, som jo for nuværende er gået i stå. 

I henhold til foreningens vedtægt vil der blive aflagt en kort rapport om foreningens arbejde i 

det forløbne år, og der vil blive fremlagt regnskab. 

Så er der kaffe, og efter kaffen bliver der, som lovet på sidste årsmøde, mulighed for en 

rundvisning i det nye bofællesskab Vidarhus, som nu er helt færdigt og vel fungerende. 

Bestyrelsen består af følgende medlemmer: 

Sibylla Hofstetter, Jytte Germundsson, Søren Hansen, Per Clauson-Kaas, Helle Hansen 

(formand), John Hansen, Tommy Schou Pedersen, Katja Polikova, Anne Frost. 
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4 birketræer måtte lade livet for at 

skaffe lys og næring til æbletræer-

ne. (Fotos: Helle H). 

Morten K, Ditte & Anne-Lene rejste i starten af april til Laugurvatn på Island hvor den 10. 
Nordisk Allkunst festival afholdes i juni 2022. 

3 x i Sverige, 3 x i Norge og 3 x på Fuglsø Centret på Mols i Danmark, og nu drager hele 
festivalen til Island, hvor 220 deltagere mødes i 4 dage. 

Morten & Ditte er ambassadører for festivalen, og vi mødtes med 5 fra Island for at tale om, 
hvordan programmet for dagene skal se ud. Vi boede på stedet, hvor festivalen skal afholdes 
og brugte mange timer på at vandre rundt og lære stedet at kende. 

Der blev heldigvis også tid til at være turister og besøge nogle af de smukke og barske se-
værdigheder. 

Nu er vi tilbage i Hertha og planlægger, hvordan vi formidler alt det, vi har oplevet, det del-
tagerne skal forberede og det vi skal have med herfra, når vi atter drager afsted. 

Guldkorn fra turen: 

Vi besøger Tingvellier på Island, over os kredsede en havørn. 

Ditte spørger om ikke det ville være dejligt, hvis man kunne flyve uden vinger, maskine eller 
luftballon. 

Morten K.: Hvorfor 
skulle jeg dog det? 
- jeg har en billet 
hjem med flyveren 
i morgen, det er 
meget nemmere. 

Venlig hilsen 

Anne-Lene Jappe 
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Jens-Otto Andersens nye bog forventes at 

blive oversat til dansk i løbet af året. Indtil da 

kan den f.eks. Bestilles her (gratis download 

som pdf) https://uk.biodynamiskforskning.dk/

index.php/books/ 

”Alderdom handler om at give dagene mere liv  

– og ikke livet flere dage” 

Enzo Bianchi, italiensk munk 

 

Fugleturene starter som sædvanlig ved 

Herthas indkørsel / P-plads 

Et par stemningsbilleder fra Herthahusfesten (Fotos:Helle H). Se også side 12 – 13. 
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Planet-kvaliteter: Sol      Træsnit af John Hansen 

Dag: Søndag                                      Lyd: au 
Træ: Ask                                             Tone: a 
Metal: Guld                                           Farve: Gul 
Organ: Hjerte                                        Sten: Diamant/rav/topas 
Plante: Hvede                                        Symbol: Beskyttende kræfter 

 
Sol! Din alt-belivende, alt-fornyende og alt-
bevarende, oplysende og  
gennemvarmende kraft – måtte den styrke  
vore hjerter! For at de forbliver rene  
som det pureste guld, urørlige/ ukrænkelige 
for alt nedbrydende; oprejste og sande,  
ædle og fulde af menneskeværd! 

Vers: 

Det gennemlyste højt ragende asketræ,  
den gyldne sols træ, taler: 
Oh, Menneske 
Vær rank og værdig 
Ød dig ikke til det uværdige 
Vær dig den rene menneskehedsudvikling 
fuldt bevidst. 
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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 kunstneri-

ske talenter, som Hertha ofte ganske usynligt, rummer. Bidrag gerne med et billede af det 

bedste, du har lavet! Send det til tante@hertha.dk.  

Verdens dejligste kattedame, Anina, fylder 70 år i maj. Her er de flotte hånd-
malede akvareller, hun har lavet til invitationerne.  
Katrine 
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Gede-kavalkade fra Sara N. og Stine 

For dem, der ikke har mulighed for at se gederne i dagligdagen, bringer vi her en lille kavalkade fra Sara 

N. og Stine. Den nye buk er den helbrune på de to første billeder… Og alle har det igen godt. 



 9 

MASSAKRER JEG HUSKER: 

Guernica i Spanien (Nazityskland) 

Oradour-Sur-Glane i Frankrig (Nazityskland) 

Lidice i Tjekkiet (-do-) 

Katyn i Polen (Sovjetunionen) 

My-Lai i Vietnam (USA) 

Srebrenica i Bosnien (Serbien) 

Sabra og Shatila i Libanon (Kristne falangister) 

Folkedrabet i Rwanda i 1994  

Butja i Ukraine (????) 

Hvis jeres viden ikke rækker om disse lokaliteter og hændelser, så slå op på 

Google eller spørg mig. 

Søren 

Grundejerforening 
I nu 26 år har vores fællesledelse fungeret som grundejerforening. 

Det fremgår af fælleskassen, at en del af fælleskassebidraget går til en grundejerforenings 

ansvarsområder. 

Nu kræver kommunen ifølge Herthas lokalplan, at der stiftes en egentlig grundejerforening. 

En lille gruppe, bestående af Karen og Hans Lindemann, Søren Hansen og Eja som en mulig 

kontakt til Fællesledelsen og Allan Elm som referent, er gået i gang med at lave en vedtægt. 

DET VILLE VÆRE ØNSKELIGT, OM EN ELLER TO FRA LEVEFÆLLESSKABET STOD PÅ GRUP-

PEN. 

Henvendelse til Søren Hansen 

Fjernvarme i Hertha/Herskind ? 

På mødet den 22/4 om Hertha Levefællesskabs varmesituation, når der lukkes for gastilførsel 

ca. 2028, blev det klart: 

At før Skanderborg kommune spiller ud med en plan om, hvor der kan etableres fjernvarme i 

kommunen og hvor der må etableres individuelle løsninger, kan vi ikke komme meget videre 

med løsninger for Hertha. 

Der blev dannet en gruppe, som har aftalt at mødes, når kommunen er klar med en plan. 

Regeringen har givet kommunerne en frist frem til 1. januar 2023. Indtil da må vi tænke os 

om og lappe videre på vores gamle gasfyr. 

På gruppens vegne 

Søren Hansen 

Gruppen består af: Rasmus Frost Lund, Jens Erik Treldal, Matthias Kurt, Søren Christensen 

og Søren Hansen. 
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Hertha har værtskabet for ICSA-konference 

på Audonicon til sommer (Nyt herom). 

De overordnede aftaler er på plads. De mange praktiske 

opgaver tager vi fat på at fordele og organisere, så de bli-

ver overkommelige at håndtere. Opslagstavlen ved varela-

geret vil blive brugt til at synliggøre arbejdsopgaverne og hvem, der er med i arbejdsgrup-

perne.ICSA-bestyrelsen oplyser, at der ultimo marts var ca. 120 tilmeldt konferencen – heraf 

70 fysisk tilstede. De øvrige følger konferencen via skærmen derhjemme. 50 oplægsholdere 

har meldt sig med indlæg. 

Konferencens tema er relevant i den store sammenhæng og på Hertha-niveau: Hvordan for-

bliver vi medansvarlige for samfundets udvikling? Hvordan videreudvikler vi de fællesskaber, 

som vi selv indgår i? 

Der er ved at blive sammensat et Hertha-hold, som giver oplæg og deltager i konferencen. 

Randi og Rasmus Lading er tovholdere på den del. Konferencens hjemmeside: 

www.icsacommunity.org. Se i øvrigt marts-udgaven af Tante Hertha. 

pva af forberedelsesgruppen, Ole Uggerby  

3 fortællinger om Hertha. Hertha-repræsentanter foran Solaris, Camphill i Hud-
son. Fotos: Ole U. 
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Gartneri-Nyt Maj 2022 

April har været en rigtig april med både høje temperaturer, frost og kulde og overvejende 

tørt. Det lykkedes at få løsnet jorden, og den er nu også vendt en gang med spaderullehar-

ven. Vi kørte komposten ud med maskinstation og kan nu tage bedene, efterhånden som vi 

skal bruge dem. Der er nu sået radiser, ærter, sat de tidlige løg og sået vinterkålene, persille, 

jordskokker, de tidlige kartofler – under plastik – og dild. Vi håber at få sået tidlige gulerød-

der, solsikker, blomster mm. Der er også flere hold salat på vej, og de første skal snart plan-

tes ud, nu er de ved at hærde af, så de kan klare udelivet. 

I drivhuset er tomaterne og basilikum flyttet ud i boblefoliehuset, så de kan få mere lys. Vi 

skal snart prikle tomaterne ud i potter, så de får mere plads.  Vi skal også så courgetter og 

agurk i kasser. 

I maj skal rødbederne såes, sølvbeder, kartofler skal sættes, og der skal såes hokkaido, sa-

lat, bønner og tallerkensmækker mm. 

Det er en rigtig dejlig måned med meget arbejde, og vi håber på en god blanding af sol og 

regn. 

Det er skønt at opleve, hvor glade beboerne er for igen at komme i gang med jorden. De fin-

der deres kendte opgaver igen og glæder sig over det. 

Vi starter også med at plukke blomster til præparatfremstilling, mælkebøtte i april, kamille i 

juni og røllike i juli. Jeg sender mails ud, når tid er. 

Det er snart slut med grøntsager i jordkælderen. Der har ikke været så meget i april, da vi 

har haft travlt med at komme igang udendørs, og så må vi holde op med at købe ind. Der er 

også et større og større spild, som vi kommer ind i foråret. 

Der er lidt rucula, sennepspinat og rosma-

rin i drivhuset, purløg, syre og lidt andre 

urter udenfor. Hold dig orienteret på tav-

len i gartneriet. Der er stadig grønkål og 

rosenkål. Det er nu skuddene, som kan 

spises. Jeg lader de sidste planter stå lidt 

endnu. Der kommer snart asparges, og 

vent på flag ved rabarber. Ved asparges, 

husk kun at plukke dem, der er 15 cm lan-

ge eller mere. Og fordel din høst af stæng-

ler fra rabarberne og lad mindst 10 stæng-

ler stå tilbage på hver plante. Tag ikke kun 

fra de første de bedste planter, du møder. 

Det er svært at forudsige, hvad der ellers 

vil være, og det skifter meget med vejret. 

Kunde-bonde-mødet, som vi kun har en 

gang om året indbyder jeg til senere. Kom 

med alle dine gode forslag og refleksioner 

over det forløbne år. Så kan vi sammen 

bestemme, hvordan det nye år skal forlø-

be. 

Tak for en dejlig dag på mit og gartneriets 

jubilæum 1. april. 

De bedste forårsønsker for gartneriet Bir-

the Holt 

Små og store gæster fejrede gartneriets og Birthes 

jubilæum – Foto: Birthe H 
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Afskedsfest for Herthahus 

Billeder fra festen: 

Anne-Lene og Helle 

 

 

 

Farvel-sang på næ-

ste side – v/ Tove 

Vejlgaard 
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Herthahus skal bygges om  

snart er hele hytten tom 

men før kraner og bulldozer 

rundt i hele huset moser 

holder vi en lille fest 

vær velkommen du som gæst 

Dengang huset færdigt stod 

kom et værre flytte-rod 

mange unge skulle flytte 

hjemmefra og fik i bytte 

Herthahus som bolig ny 

– senere en hel landsby 
 

Bente, Freia og Lars K 

var de første, som vi så 

også Heino, også Ulla – 

Morten T og også Sara  

disse syv var med fra start 

glade var de - det er klart 
 

Andre flytted’ også ind 

Ja, der var en strøm så lind 

siden mange år er gået 

Vidarhus vi nu har fået 

større bolig sku’ vi ha 

Derfor er vi her i dag 

For det gamle hus skal væk 

– ikke helt – oh ve! oh skræk!! 

Nogle mure bli’r tilbage 

Som kan tale om de dage 

da det hele started’ op 

med erindringer i top  

Herthahus – igen vi ses 

efter ombygningsproces 

Så i aften vil vi feste 

SKÅL udråbe for dit bedste 

sikke en fest, vi også får 

når du smuk og færdig står  

Sang ved ”farvel-fest” for Herthahus den 2.4. 2022  
Melodi: Jeg en gård mig bygge vil 
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Værkstedsfestival i Hertha torsdag d. 2. juni kl. 10 til kl.14 

Vi er i fuld gang med at forberede festivalen. 

En dag, der især henvender sig til de beskyttede værksteder i Østjylland, hvor 

borgere og medarbejdere kan knytte sociale relationer, venskaber og faglig ud-

veksling på tværs af arbejdssteder og værksteder fra de mange kommuner. 

En dag, hvor vi alle viser, hvad vi til daglig laver og er stolte af. 

Fra det Østjyske har 13 værksteder meldt sig. Institutioner fra Odder, Skander-

borg, Silkeborg, Favrskov og Aarhus. 

Vi regner med at kunne rumme 300-400 på dagen i de fire timer, festivalen har 

åben. 

Når vi talte op, hvor mange der kom fra de forskellige steder, var vi tæt på 300 

personer. 

Vi ser ikke, at stedet (græs-runddelen syd for Herthahus) kan rumme mere end 

400 mennesker. 

Så vi inviterer kun Hertha Støtteforenings medlemmer til at være med på da-

gen. Da det er en hverdag ( torsdag) er det jo også et spørgsmål om, hvor 

mange der har mulighed for at deltage. På dagen kan man ud over at se og 

opleve, hvad der sker i boder og workshops, købe mad og kaffe. 

Der bliver også brug for en hjælpende hånd med at gøre klar til festivalen. 

Sætte telte op, borde og siddepladser samt pynte pladsen op. Det håber vi 

bl.a. kan gøres  

på plante-/maledagen d.21 maj. 

Det er første gang, der laves en værkstedsfestival, så vi håber, det bliver en 

god dag. 

Herthas Værksteder 

Ensemblet, der gav koncert i Salen søndag den 24. april – Foto: Sille 

”Thank you for the music!” 
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Marie Årup Larsen 

Marie og Henrik flyttede til Hertha for ca. 11 år siden. 

Her har de fået deres to dejlige piger, Elisabeth og Elvi-

ra, og levet et kærligt familie- og fællesskabsliv med 

gode, stilfærdige relationer til naboer, med deltagelse i 

Levefællesskabets arrangementer og opgaver. Marie 

kæmpede i flere år med brystkræft, en kamp, som ef-

ter adskillige op– og nedture endte natten til påskedag, 

den 17. april. 

Marie startede sin uddannelse med at studere idéhisto-

rie på universitetet, hun skiftede til en uddannelse som 

jordbrugsteknolog, men valgte så at være hjemme hos 

børnene, mens de var små. Mens sygdommen endnu 

levnede plads til optimisme, påbegyndte hun en uddan-

nelse som zoneterapeut, men måtte selvfølgelig opgi-

ve, da sygdommen efter flere håbefulde perioder til 

sidst viste sig uhelbredelig. 

Marie var et meget positivt menneske, som altid mødte 

én med et smil og en varm hilsen. Hendes optimisme 

udmøntede sig bl.a. i, at da hun undervejs blev erklæret rask, inviterede hun og hendes fa-

milie hele Levefællesskabet til ”Julefredagsbar” den 21. december 2018 for at fejre det – og 

gentog invitationen godt en måned senere. Hun erklærede sin store taknemlighed for den 

støtte, alle havde givet hende og hendes familie, en taknemlighed hun og Henrik gentagne 

gange fremhævede. Således skrev Marie i slutningen af maj 2021, da kræften var vendt til-

bage:  

Det er en chokerende besked især, når der er børn indblandet. Men jeg vil bede jer om at 

møde os med god energi, eller i hvert fald bare som I er, og ikke "hvor er det synd for os" 

med hovedet på skrå, eller hele tiden med spørgsmål om hvordan det går ift behandling. Me-

get af vores dag går jo med alt muligt andet, så vi har ikke brug for at blive mindet om alvo-

ren i vores situation. Meget hellere blive støttet i at livet er dejligt.  

Jeg er så utrolig taknemmelig for at bo i Hertha og være omgivet af  

så rare mennesker. Jeg håber den her ubehagelige besked kan  

minde jer om alt det dejlige i jeres liv.  

Maries sidste fællesmail den 22. februar var en bøn  

om hjælp til rengøring. Handlekraftig til det sidste. 

Vi vil mindes Maries glade livsmod, hendes  

skønhedssans, hendes omsorg for Henrik,  

Elisabeth og Elvira – og hendes altid  

imødekommende væsen. 

Æret være hendes minde. 
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Referat Fællesledelsesmøde 547 mandag d. 4.4.2022  kl. 13:00 - 16:00 

Mødeleder: Mathieu 

Referent: Rudi 

Deltagere: Mathias, Grethe, Mathieu, Eja, Rudi 

Forkortelser: 
FL - Fællesledelsen 
FU - Forretningsudvalget 
LM - Landsbymødet 
FK FF - Fælleskassens Forretningsfører 

1. Indledning (10 min): 

a. Færdiggørelse af dagsordenen 
Godkendt 

b. Opfølgning fra sidst 
Ny grundejerforening - Hvordan står det til? 

o Gruppen har holdt to møder med 14 dages mellemrum 

o Første opgave er at definere hvilke opgaver en grundejerforening skal løse. Først og 

fremmest skal opgaverne, som de står beskrevet i Lokalplanen for Hertha Levefæl-
lesskab, løses. Om grundejerforeningen skal løse andre opgaver fx omkring fælleslo-
kaler og kulturarrangementer er til diskussion. 

o Der skal på næste FL-møde diskuteres, om posterne i Fælleskassens tre kasser er 
korrekt placeret 
 Dette er der allerede startet på med nuværende budgetopdeling 

o Grundejerforeningens bestyrelse skal vælges på grundejerforeningens generalfor-

samling, men det skal diskuteres, hvordan Levefællesskabets repræsentant til Lands-
byfondens bestyrelse skal vælges 
 Som det er i dag, finder dette valg sted på Landsbymødets valgmøde i april 
 FL vil bede gruppen om at afdække, om en grundejerforening skal have en forsik-
ring, der dækker, hvis personer kommer til skade ved almindelig færdsel på grund-
ejerforeningens område (dvs. veje, pladser og fx legeplads). 

2. Information fra (30 min): 

a. Ventelistegruppe: 

o Der er kommet 2 henvendelser på at finde en repræsentant fra Levefællesskabet 
Da der ikke ligger nogen officiel procedure ved sådan en situation, så bliver de 2 kan-
didater bedt om indbyrdes at finde ud af, hvem der skal være repræsentant 
En officiel procedure vil blive udarbejdet til fremtiden 

o Udkast til de nye ventelisteregler skal gennemgås og godkendes 

Punktet gennemgås senere på mødet 

o Bonus-spørgsmål fra HBV: 

Kan en beboer stå på den interne venteliste? 

o Der er stadig nogle uklarheder. FL opfordrer til, at Fonden og HBV tager et møde og 

får snakket det hele igennem og bliver afklaret 
Det er ikke noget, FL kan give yderligere svar på 

b. Landsbyfonden: 

o FU skal finde ud af budget omkring vedligehold af fælles havetraktor 

o Herthahus ombygning 

o Der har været møde med entreprenør om hvordan det eventuelt kan være muligt at 

komme i mål. Entreprenør skal hjem og arbejde, og svar herpå kommer d. 27/4. 
Sideløbende kigges der på budgetter og snakkes med banken. Alle involverede parter 
er og bliver underrettet løbende 

c. HBV: 

o Har været på tur til Henne Strand. Det var en succes 

o Lars Kongsted er flyttet. Det er et godt sted, han er kommet hen 

o Ny beboer kommer til sommer 
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d. Forretningsudvalget: 

o Rasmus Lading har meldt sig på valg til FL 
Dette er vi alle meget glade for :-) 

o Der er lavet revidering af regnskab sammen med FK FF 
Det ser fint ud 
Der skal stadig findes en permanent person, der kan føre revision med dette. FU har 
denne opgave. 

o Ansøgning af midler  
3000 kr. fra kultur og fællesskabskassen til værkstedsfestival 
FL afventer uddybende svar fra ansøger, førend der kan tages beslutning om ansøg-
ningen 

o Nederst i referat er der en beskrivelse af, hvordan arbejdsgangen er, når der skal 
ansøges om midler 

o Café-mandatgruppen præsenterer på næste LM 
FU har svaret dem 

o Legeplads 
Mandatgruppen arbejder på højtryk for at finde hoved og hale i offentlig/privat-
legepladsregler for at kunne gå den mest farbare vej i forhold til reglerne 

3. Gennemgang af nye ventelisteregler med henblik på godkendelse (45 min) Rudi 

o De nye ventelisteregler er gennemgået og hermed godkendt 

o De nye regler er sendt med dette referat ud. De væsentligste ændringer listes her: 

Siger man “ja tak” til en bolig, ryger man nu nederst på ventelisten, og anciennitet 
opbygges igen over tid 
Tydeliggjort, hvilke boliger der er øremærkede familieboliger 
Det er ikke muligt at dispensere eller afvige fra ventelistereglerne 
Man optages med den dato, man har meldt sig til på ventelisten, igennem vores nye 
venteliste-e-mail 
Det er ikke muligt at stå passivt på en venteliste 
Al officiel kommunikation sker via hertha.venteliste@gmail.com 

o På et LM i efteråret vil FL gerne drøfte fremtidig placering af venteliste-mandat og 

tanker omkring den eksterne venteliste 

4. Overvejelse omkring FU mandat - FU kommer med et udspil - (10 min) - FU 

o Mandatet blev godkendt og sendes ud med dette referat 

5. LM vedtægter - Hvem gør hvad og hvornår - (30 min) - FU 

o Det er FL, der skal lave disse vedtægter 

o Der skal laves et FL temamøde omkring dette. Første punkt vil være at snakke LM 

formål 

6. Hertha seminar - Hvad gør vi? - (30 min) - FU 

o FU spørger lige ud til den daværende mandatgruppe for at høre om deres tanker og 
lufte vores 

7. Eventuelt (10 min): 

o Løst og fast blev vendt 

Note: Ansøgning af midler - Beskrivelse af arbejdsgang 

1. Sidder man i en mandatgruppe der har et fast årligt budget, så “ansøger” gruppen direk-
te hos FK FF, som p.t. er Søren C, og denne har myndighed til at godkende midler inden 
for disse budgetterede rammer 

2. Alle andre ansøgninger om midler, skal gå til FL 

a. Er beløbet inden for det LM-godkendte budget, så er det FL alene, der kan godkende 
sådanne midler 

b. Går beløbet ud over rammerne på et LM-godkendt budget og dermed må tages af FK 
egenkapital, så undersøges og vurderes det i FL, om de ansøgte midler er af en bæ-
redygtig art og sender det til godkendelse på næstkommende LM 
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Da Harry Potter og hans slæng havde trukket sig tilbage i det 

skjulte, tog nogle kreative lyskræfter over og sprængte rammerne 

totalt med deres skønhedsindsats. 
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Der er nu noget mystik i spil omkring perron 9¾ for ikke at tale 

om et sted, der kaldes Hogwarts. 

 

Fotos: OW 
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I dag stod Livets Træ nærmest i brand – og jeg fik associationer til den brændende torne-
busk ! Tænk engang, sådan en sen eftermiddag den 7. april udspiller der sig sådan et arke-

typisk drama lige uden for vinduet    
Tove V. 


