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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:  Forår og mælkebøtter (Foto: Ole W.) 

Udplantning af porre og selleri på arbejdsdagen for forældre og levefæller (Foto: Ole W.) 
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HerthaKalender 
Juni 

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

Torsdag d. 2. Foredrag v/ Birthe Juul om Afrika  

   Åbent i Cafeen fra 18.30  kl. 19.00  Cafeen 

Mandag d. 6.  Lille Pinsefest med operakoncert kL. 15.00  Vestrundellen 

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

11. – 18. juni BEBOERNE HOLDER FERIE 

Torsdag d. 23 Skt. Hansaften (se herunder) kl. 17.30  På rundellen 

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: 

Annonceringer  s. 4 

Planetsegl: Mandag  s. 6 

Månedens kunstværk  s. 7 

Danmarksmester i skills  s. 8 

Brev fra Mikkel og Elisabeth                  s. 9 

 

Mens vi klapper hesten  s. 10 

Anina 70 år og 25 år i Hertha  s. 11 

Gartnerinyt  s. 12 

Indtryk fra arbejdsdag  s. 14 

Referater  s. 16 

Årets resterende Landsbymøder: 

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

Tag din mad med til fællesbord 

Tag service, kop, bestik og drikkevarer 

med 

og evt en stol til eget brug 

(HerthaHus har ikke service eller op-

vaskemulighed) 

Ca 18.30 Lette folkedanse/sanglege og 

bålfade til snobrød 

Ca 19.30 måske en båltale, bålet tændes, 

fællessange 

Alle er velkomne 

Skt Hansaften På Rundellen i Hertha Levefællesskab 

Torsdag 23. juni kl. 17.30 
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Optrædener til værkstedsfestivalen  
d. 2. juni. kl. 10-14 

 

Vi har sat en scene på 6 gange 7 m. i et 100 m2 rundt telt med mikrofoner, der kan optage korstem-
mer. 

Foran er der en åben plæne man også kan optræde på afhængig af  vejret. 

Der er tilmeldt 270 personer og måske kommer der 100 løse gæster. 

 

Vi har her lavet et program for de der ønsker at optræde. Der er plads 
til 20 min for hver. 

Programmet veksler mellem musik og bevægelse, i det store telt eller på plad-
sen foran.                      

 Husk at være klar med opstilling og optræden, da der for hver gruppe samlet 
kun er 20 min. 

 

Kl. 10.00 Festivalen åbner ( alt er på plads, klart til at tage imod – biler ude af området!!!!) 

 

 Rolige hestevogns turer rundt i Hertha under hele festivalen. 

 

Program: 

 

10.30-10.40 Velkomst med fællessang ved det sto-
re telt. 

Optrædener. 
11.00-11.20 Hertha sangkor 

11.20-11.40 Skanderborg Aktivitetscenter sang 

11.40-12.00 Hadruplund gymnastik 

12.00-12.20 Tornsbjerggaard musik. 

12.20-12.40 Århus idræt fællesdans 

12.40-13.00 Tung trafik ( band) 

kl.14.00 Afslutning med fællesbillede ved Lysbro fælles maleri. 

Alle de mange boder og workshops har åbne fra kl. 10-14. 

 

Til slut kl. 14.15 mødes en eller 2 fra hver til en kort fælles evaluering af da-
gen. 

 

Håber dette passer ind i jeres planer, ellers må i sige til. 
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Fugleturene starter som sædvanlig ved 

Herthas indkørsel / P-plads 
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Planet-kvaliteter: Måne    Træsnit af John Hansen 

Vers: 

I – månens sølvkræfter! I – altets spejl-

kræfter! 

Hjælp vores hoved, at verden må spejles 

deri på rette vis.  

Hjælp vores liv, for at det ud af det, fort-

sat må fødes det legemlige. 

Vers: 

Den sølvagtige måne taler i maj tiden  

gennem det blomstrende kirsebærtræ, 

hvis blomster om sommeren 

modner til frugter: 

Oh, menneske 

Forvandel ligesom planterne 

det lavere til det højere, 

rens drifterne, bliv moden og høst livets 

frugter. 

Dag: Mandag                                   Lyd: ei 
Træ: Kirsebær                                         Tone: h 
Metal: Sølv                                              Farve: Violet 
Organ: Hjerne/underliv                                     Sten: Perle/månesten 
Plante: Ris                                            Symbol: Styring 
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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.  

Inspiration efter kursus med kunstneren Tine Hind. 
Hanne 
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Sophia Rosa Antorini: Danmarks bedste kokkeelev 

Sophia har vundet DM i Skills for kokkeelever i weekenden 28. til 30. april. Hun er siden sep-

tember 2021 kokkeelev hos Restaurant Fru Larsen i Laurbjerg, hun er 21 år og datter af Yun 

Mi og Michael. 

Det var en stor dag for hende, da hun fik 

diplom og en statuette overrakt af tidli-

gere statsminister Poul Nyrup Rasmus-

sen. Konkurrencemenuen var delvis bun-

det og bestod ved semifinalen bl.a. af 

Rødspættefilet Florentine i en nyfortolk-

ning som forret, hovedrettens tema var 

svinekæber og kalvebrisler med Arla 

Unika Gammel Knasost som delingredi-

ens, og desserten skulle være en form 

for vandbakkelser. Bedømmelsen gik 

også på teknikker og omgangen i køkke-

net. I konkurrencen deltog 10 kokkeele-

ver fra landets erhvervsskoler. I alt 49 

erhvervsuddannelser var repræsenteret 

ved DM i Skills 2022. 

Ved finalen var de 10 kokkeelever redu-

ceret til 5. Opgaven gik ud på at lave en 

middag med forret og hovedret til 12 

kuverter og en dessert til 4 kuverter på 

4 timer og 10 minutter. ”Vi fik udleveret 

en råvarekurv med hovedemnerne til 

middagen. Resten af ingredienserne 

måtte vi selv bestemme,” forklarer Sophia. Hovedretten var en Tomahawk-steak 

(svinekotelet-udskæring med ben). I retten skulle indgå Arla Unika Trefold-ost. Desserten 

skulle tilberedes af pærer, marcipan og Arla Unika Karamelsten. 

”Jeg var da spændt. Det er jo heller ikke til at vide, hvordan det er gået for de andre, men 

det var en skøn fornemmelse, da ens navn blev udråbt fra scenen,” siger Sophia og tilføjer: 

”Man synes altid, at noget kan gøres bedre. Alle laver fejl, men der var også noget, som var 

ok, hvilket dommerne også syntes.” 

Uddannelsens skoledel gennemføres hos College 360 i Silkeborg, som Sophia roser for faglæ-

rernes og hele personalets fantastiske opbakning. Hun skal til svendeprøve i september og er 

til november udlært kok efter 4 års læretid. 

Vi ønsker hjerteligt til lykke! 

(Artiklen er skrevet med Folkebladet og Ugebladet Skanderborg som kilder og med enkelte direkte 
citatkopier. Billedet af Sophia er hentet fra Skills Denmarks eget arkiv. OW) 
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Hej i Hertha 
 
 
Når I læser dette er året her på Fosen folkehøjskole 
ved at nå de sidste skridt. Elisabeth er tilbage i Dan-
mark (hun har fået et sommerjob de næste tre må-
neder på smakkecenteret på Strynø og tager en lille 
uges ferie inden), og jeg går med skoleåret helt til 
enden. 
 
Et fantastisk eventyr har det været, fuld af livslange 
oplevelser, og nye håndværksfærdigheder er der 
kommet til.  
Elisabeth har bl.a. arbejdet med kartning af uld og 
spundet og farvet garn med naturlige ingredienser 
som rødløg, lav og bark, og selvfølgelig strikket en 
masse fine herligheder - bl.a. to flotte striktrøjer og 
håndledsvarmere. Så har hun været på mange ture 
med hendes selvforsynings-klasse, hvor de har san-
ket og brugt det, der er i området. Selvforsynings-
klassen har brugt tid på planten "hør" (lin), hvor de 
har forberedt fibrene til at væve med og syet lintrø-
jer. Der var dage med læderarbejde, brødbagning 
med surdej, fiskeri med net under is og i åben hav, 
og meget, meget mere. 
 
I efteråret sejlede vi for sejl til en lille ø, hvor der kun 
lever får. 25 af dem blev sejlet ind til land, hvor de 
skulle på slagteri og videre til skolen. Kødet endte i 
fryseren, og skindet kom i skind-kælderen, hvor der i 
alt kom 230 stykke skind, som eleverne har garvet.  
Tilsammen har Elisabeth og jeg garvet 10 skin, hvor 
de er blevet garvet enten i hirse- eller bark-vand, 
alun salt eller en fedt garvning. Det har været en 
lærerig og spændende proces, som nu er blevet til et 
håndværk. 
Pilefletning kom også ind i varmen, og vi har begge 
lært at flette med pil. Jeg valgte at bruge hele året til 
at fordybe mig i faget, og har haft det som valgfag 
gennem hele skoleåret plus flere kurser. 
 
Jeg har brugt meget tid i træets univers, og der kom 
en masse ud af det. Der har selvfølgelig været fokus 
på at bygge båd, og det har virkelig været en lærerig 
proces på flere måder. Og de fleste aftener er gået i 
snitteriet, hvor jeg har lavet alt fra bark-bokse, 
skrumpekasse, træbestik (12 stk af hver Søren H. - 
haha), hårnål, tønder og meget mere. 
 
Der er meget at fortælle om året her på skolen, men 
det deler vi gerne, når vi mødes på vænget... 
 
Vi glæder os meget til at se jer alle igen i Hertha... 
 
De Bedste Hilsner 
Elisabeth og Mikkel 
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MENS VI KLAPPER HESTEN. 

Få er i tvivl om, at verden og vi går hårde tider i møde. Det, der i Hertha Levefællesskab alle-

rede har ramt os, er så stærkt stigende priser på nybyggerier, at ombygningen af Herthahus 

nu er udsat på ubestemt tid. Og helt aktuelt er det fra stat og kommune bestemt, at vores 

gasforsyning hører op ca. 2028-30. I alt har vi 42 gasfyr, som skal udskiftes med anden var-

meforsyning. Alle priser – især på gas og el - galoperer, og måske nærmer vi os hyperinflati-

on. 

Så jeg tror vi skal tænke os godt om, hvad angår nybyggerier og varmeforsyning. Jeg gætter 

på, at mange af os almindelige borgere har det dårligt med, at Herthahus skal rives totalt 

ned, inden et nyt hus kan bygges. Og nedrivning af et 25 år gammelt - og på mange måder 

velfungerende - hus kan vist ikke kaldes bæredygtigt! Staten har netop anbefalet, at man 

vedligeholder og ikke investerer i nybyggerier.  Ej heller er det umiddelbart til at forstå, at 

det velfungerende bofællesskab Nerthus skal tømmes, og funktionen skal ændres til værk-

sted. 

Så hvis nu vi vover at ryste posen – bliver bevægelige i tanken – og sætter gang i viljen, er 

der måske andre handlemuligheder. Nedenstående overvejelser er blot et forsøg på at antyde 

en anden vej at gå. Ikke et forslag. Ikke en handleplan. Men blot et forsøg på at tænke ud af 

buret. Vel vidende at nogle vil finde det provokerende f.eks. at pille ved, at der i løbet af kort 

tid skal huses 30 udviklingshæmmede, så kunne man jo stille spørgsmålet: Kunne det ikke 

ske hen ad vejen? Er 30 virkelig et helligt tal? 

Så hvis nu Nerthus bevares som bofællesskab, og Herthahus ikke blev revet ned, men fik nye 

funktioner, hvordan kunne det så se ud? 

HERTHAHUS: Sal, køkken og opholdsstue bliver fortsat teaterværksted og MÅSKE vores fæl-

les nye kulturhus. Den østvendte ende renoveres til vævestue – pedelkontor – kreativt værk-

sted. Vaskeriet kan inddrages i værkstedsdelen. Den vestvendte ende kunne igen blive en 

udlejningsbolig. Eller blive 4-5 værelser til udviklingshæmmede eller andre. Ungdomsboliger 

måske. 

BURISHUS: fortsætter som nu, men kunne måske udbygges med et par værelser mod nord, 

så der kunne bo et par mere. 

VIDARHUS: 2 flytter ud, så der bor 10. 

BEBOERE I EGEN BOLIG: på nuværende tidspunkt 2, kan måske udvides med 1-3 

NERTHUS: Som nu, men brandsikres og gøres til blivende bolig for 6. 

Medarbejderne vil sikkert sige: ’Det er ikke ideelt’. Nej, men det ideelle er nok lidt i fare for 

tiden. og kan virke luksuriøst. 

Jeg er helt klar over, at en sådan plan (eller en anden plan) vil give Landsbyfonden grå hår i 

hovedet. Men det er jo ikke første gang i Levefællesskabets historie, at den er rendt ind i en 

mur og på snedig vis, er kommet lykkeligt og heldigt ud på den anden side. 

Det var som ansvarlig borger blot det, jeg ville sige. Det ville også være ansvarligt, hvis vores 

ansvarsbærende organer satte sig sammen til en drøftelse af situationen! 

Kærlig hilsen Søren Hansen. 
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Her er Anina på sin 70 års dag. 

Ikke bare den runde fødselsdag 

blev fejret, men værd at fejre var 

også, at Anina i år har sit 25 års 

jubilæum i Hertha. Hun flyttede 

ind 1 år efter de første 11 beboe-

re. 

Hun siger selv, at hun har haft 25 

gode år her. Og vi er enige med 

hende. Hun har bidraget til  

Herthas liv med sin humor, sin 

imødekommenhed og sit dejlige 

smil.  

Nedenfor et par illustrationer til Birte Juuls foredrag i Herthas sal torsdag d. 2. 

juni kl. 19 i caféen, som åbner kl. 18.30 
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Gartneri nyt juni 2022 

Så kom endelig maj måneds overdådige blomstervæld og varmen efter et koldt og tørt forår. 

Varmen har fået ærterne til at vokse kraftigt; de skal have hegn at kravle op ad. Courgetter 

og agurk og hokaido har vi sået 3 uger senere end normalt; de bliver nemt for store. Så er de 

blevet sået i kasser, og skal så hurtigere plantes ud. Det er en travl tid. I drivhuset er toma-

terne plantet ud - de mangler kun snore. Der er allerede sået en del afgrøder, og de skal nu 

luges og kultiveres, samtidig med at der skal plantes salat og andet ud.  

Tomaterne og basilikummen er nok plantet ud i drivhuset, når du læser dette. Tomatpasserne 

må gerne gå i gang med at fjerne sideskud. Jeg regner med, at I selv tager jer af det. Finder 

du nogen mariehøns, må du gerne sætte dem ind i drivhuset. De holder lus nede. Jeg har 

endnu kun fundet en enkelt. 

Senere vil jeg indkalde til kamilleblomst-plukning på blomster dage. Vi var en stor gruppe, 

der plukkede mælkebøtter først i maj, og det blev til meget, som ser fint ud, nu hvor det er 

tørret. Tak for det. 

I maj fik vi sat kartofler, sået rødbeder, sølvbeder, gulerod, salat, dild og hokaido, bønner og 

tallerkensmækker. Og plantet spidskål ud. I juni skal vi plante flere salat ud, så der er nogle 

salater, når I alle kommer tilbage fra ferie i august; og der skal såes flere hold salat, dild, 

spinat, bønner og koriander. Hovedopgaven er dog at luge, kultivere og sørge for vand, hvis 

nødvendigt. Biodynamisk dyrkede koriander er rigtig god mod kræft. 

Vi købte grøntsager helt ind i maj, havde dog ikke tid til at fjerne spirer på dem, så der blev 

ikke spist så mange. Men vi får brugt op af det, vi købte. Nogle regnvejrsdage gav os den 

fornødne tid til at få de sidste passet.  

Vi er heldige at have Sara Vestergård, som er i slut praktik fra Beder planteskoles gartnerli-

nie. Hun har ikke arbejdet med jord før, men er lærenem og beboerne er glade for hende. 

Skønt for mig at kunne lære hende det, jeg gennem de sidste 40 år har samlet af erfaring 

mm. 

Hun er her indtil midt i juli, så i den travle tid. Der er pt. ingen volontører i gartneriet. 

I juni kan der høstes radiser, persille indtil det går i blomst, asparges indtil de bliver for træe-

de og stop ved st. Hans; det samme gælder for rabarber. Lidt dild mm. Både grønkål og ro-

senkål smager godt selv i knop (som broccoli) og i blomst; jeg lader dem stå lidt endnu. 

Sølvbeder er i E-sektionen; de vokser godt nu, og holder nok noget tid endnu. Det kølige vejr 

giver en længere høst på nogle afgrøder. Arnannguaq er glad for at samle top og køre det på 

komposten, men vær sød at lægge den i en bunke i enden af hvert bed og ikke spredt over 

jorden. På forhånd tak. 

I drivhuset satte jeg en del små løg, som så voksede til små fine forårsløg. Da tomaterne 

skulle plantes ud, måtte jeg høste dem; jeg lagde dem i en kasse i jordkælderen. Da jeg kom 

tilbage efter weekenden, var de nederste 10 cm ca. tilbage og toppen væk. Det hele var 

uskønt blandet sammen. Det var hele løget, som skulle bruges. 

Vi gerne vil have gæster til vores daglige pause kl. 10.30 ca. og du må selvfølgelig også ger-

ne komme og give en hånd med, når du har tid. 

Her i foråret har vi fået spredt komposten med maskinstation; det har lettet vores arbejde. 

Jeg brugt min nye rehabilitator helt fra begyndelsen af min jordbearbejdning. Det er en jord-

løsner med to modsat rettede ruller med kroge på, som løsner jorden og derefter vender det 

øverste lag let rundt, så man kan så grøngødning direkte, uden mere kørsel. Jeg har set dens 

effekt på jorden flere steder, og det er utrolig, hvor hurtig en god jordstruktur kan opnås med 

den, selv på en meget kompakt jord. Der er en film, hvor man kan se, hvordan en jord, som 

er blevet pakket af en for intensiv afgræsning af heste, med jordløsneren og to omgange 

grøngødning kan forvandles til en flot frugtbar jord på bare en sæson. Se den på You tube: 
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Vortex Vegie; From Horse Paddock to Living Soil. Den har sparet mig for meget kørsel og 

sammen med den store mirakelfræser, som jeg købte for et par år siden, og som jeg fandt ud 

af er rigtig god i tør jord, har jeg sparet en del arbejde. 

Har du mulighed for at hakke en time, luge, køre med hjulhakke eller andet, så send en sms 

eller mail, så kan jeg give dig en opgave. Det er fantastisk dejligt i gartneriet nu, både mor-

gen og aften. God og meningsfuld fitness!! 

Der er stadig en del jordskokker, som vi lige har gravet op. Lige nu er der kun kartofler, jord-

skokker og løg tilbage i og ved jordkælderen. Der bliver ikke købt mere ind nu. Det stopper 

normalt en måned før, men økonomien er fin. 

Hav en god sommer. 

For gartneriet Birthe Holt 

Forårsfotos: Rita 
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Nye venskaber i herthas favn. Sikke en glæde. Sikke en rigdom. Fotos: Freja 
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Megen forædling af materien og mellemmenneskelig interaktion fandt 

sted på arbejdsdagen i maj. Fotos: Ole W. 
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Referat af Fællesledelsesmøde 548  
Mandag d. 2.5.2022 14:00 - 17:00 

Mødeleder: Mathieu. Referent: Rudi. Deltagere: Mathias, Grethe, Mathieu, Eja, Rasmus, 

Rudi. 

Forkortelser: FL - Fællesledelsen, FU - Forretningsudvalget, LM - Landsbymødet.  

FK FF - Fælleskassens Forretningsfører. 

1. Indledning (20 min) 

a. Godkendelse af dagsordenen 

● Godkendt 

b. Opfølgning fra sidst 

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

○ Der er taget kontakt til den nye administrative leder for HBV, som har taget det med vide-

re.  

○ Beløbet lyder på 2.500 Kr. /år 

i. Godt med en formalisering af aftalen. 

○ Der kommer en regning fra HBV for 2022. 

i. Generelt skal HBV blot sende en regning pr.år for denne græsslåning. 

● FU spørger lige ud til den daværende Hertha seminar-mandatgruppe for at høre om deres 

tanker, og lufte vores 

○ Der er kommet nogle svar fra gruppen. 

○ Der ikke noget fast fra gruppen på nuværende tidspunkt. 

○ FL ser det som yderst vigtigt at der bliver talt om fremtiden for Hertha. Defor foreslår FL 

umiddelbart et Hertha vision seminar, hvor de ansvarsbærende organer fortæller om deres 

fremtidsbilleder for Hertha, og hvor levefællerne bliver opfordret til at med-skabe Herthas 

nye visioner. 

○ Dato for dette seminar er ikke fastsat endnu. Hertha seminargruppen bliver spurgt om, de 

vil drive dette projekt frem. 

● Mere nyt fra den nye Grundejerforening gruppe? 

○ Næste FL møde 2/6 kommer Søren Hansen for at snakke LM formål. 

○ Der kigges lige nu i gruppen bl.a. på tinglyste deklarationer og servitutter. 

2. Information fra (25 min) 

a. Ventelistegruppe: 

● Marianne L. Pedersen indtræder som repræsentant fra Levefælleskabet. 

● John Hansen indtræder som repræsentant for Støtteforeningen. 

● Mandat opdateret med nye navne og andet. Skal godkendes af FL. 

○ Mandat er hermed godkendt 

b. Landsbyfonden: 

● Rasmus Aagaard er trådt ud af fondsbestyrelsen og Rasmus Lund er trådt ind. 

● Der snakkes meget energioptimering. 

● Der arbejdes videre med arkitekten omkring Herthahusombygningen. 

c. HBV: 

● Glæder sig til turen til Järna (Sverige), hvor medarbejderne skal deltage i et weekend kur-

sus. 

● Sommerferie planlægning. 

● Ny administrativ leder (Karina) er kommet godt i gang og bringer nye og gode kompetencer 

til HBV med sig. 

d. Forretningsudvalget: 

● Ansøgning af midler 

○ 3000 Kr. fra kultur og fællesskabskassen til værkstedsfestival. 

○ Set i lyset af, at værkstedsfestivalen ikke ligger på et hensigtsmæssigt tidspunkt for leve-

fællerne, og at budgettet for kultur ville blive brugt op, vælger FL ikke at bevilge de ansøgte 

3.000,- 
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○ Legeplads faldsand. 

○ Faldsandet er efterhånden blevet til jord på legepladsen, og sikkerheden er dermed ikke 

optimal. 

i. FL godkender derfor legegruppens ansøgningen på 4.000 til faldsand. 

● Legeplads 

○ Nyt gyngestativ er sat op. 

○ Sidste gynge kommer snart op, og højden på gyngerne justeres efter forskrifterne. 

○ Faldsand kommer på inden så længe  

● Mail fra Merkur hvor vi skal have opdateret dokumenter omkring hvidvask. 

○ Listen af FLs medlemmer hos Merkur skal opdateres og nødvendig legitimation tilsendes. 

○ FU får samlet sammen med FK FF, så Merkur får alle de oplysninger,de skal have 

3. Velkommen til Rasmus Lading - (15 min) - FU 

a. Fedt du vil være med.l Tak for det :-) 

b. Snak omkring hvorfor vi står midt i et skifte til Grundejerforening 

c. Legitimation til Merkur 

● FU forhøre Merkur hvordan de kan få de oplysninger på en sikker måde. 

4. . Status fra FK FF med overgang til punkt 5 - (30 min) - FU 

a. Generelt hvordan går det med opgaven? 

● Det går fint med ikke så mange forstyrrelser ● Tager den måned for måned. ● Kontoplan er 

ved at være der, hvor den skal være, men har ikke været uden bøvl, så det tager længere 

end forventet inden der er helt overensstemmelse mellem den, regnskab og budget. 

b. Kommunikation. 

● Mandatgrupper, der har et fast budget, kontakter Søren C direkte 

○ Alle andre søgte midler skal direkte til FL. 

● Når FL skriver ud til ansøger med svar på ansøgninger, så er FKFF på CC, så han bliver op-

lyst omkring beslutningerne. 

○ Samme gælder når FK FF svarer på en henvendelse på mandatgrupper indenfor budget, så 

er FU CC på dissemails. 

c. Udvikling af procentsatserne. 

● Procentsatserne og hvad de forskellige kasser indeholder vil kunne ændre sig hvert år. 

d. Udvikling af gas-udgiften i fælleshuset. 

● Større acconto end først antaget og som er i budget, grundet de stigende gaspriser. 

○ Vi ved reelt ikke før året er omme hvor stor regningen bliver, men en mérudgift må vi for-

vente. 

5. Placering af økonomiposter, i forhold til ny grundejerforening - (60 min) 

- Eja? 

a. Alle posterne i budgettet blev gennemgået med henblik på at vurdere hvilke poster, der vil 

ligge under hvad FL forudsætter at en grundejerforening skal tage sig af, og hvilke poster 

umiddelbart hører i en anden kategori. 

● Det er stadig uvist hvilke opgaver den fremtidige grundejerforening skal tage sig af, især 

om kulturdelen stadig kan høre herunder. Men der er enighed om at undgå at adskille FLs 

nuværende ansvarsområder fra hinanden så vidt muligt. 

6. Årshjul - (15 min) - FU 

a. Generel info om hvad FU tænker omkring kommende årshjul. 

● FU holder overblikket og har ansvaret for at holde styr på hvad der skal nås gennem året. 

Især vigtigt i forhold til LM. 

7. Eventuelt (10 min): 

● Passer nuværende mødetidspunkt? 

○ Prøver at blande det lidt, så alle kan være med og giver sig lidt. 

○ Næste FL møde er d. 23/5 kl. 15:00-17:30. 

● Referater i Tante Hertha 

○ Skal til en general drøftelse. Bliver taget op på et kommende FL. 
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Referat af Landsbymøde d. 5 april 2022 
Ordstyrer: Søren H., Referent: Anne  

Valg til FL -Søren H 
Eja og Mathieu genvælges. Rasmus Lading vælges ind, mens Johanne træder ud af FL. 

Denne fællesledelse fortsætter til den nye grundejerforening opstartes.  

Der arbejdes lige nu på at lave vedtægterne til den nye forening. Søren H. vil skrive mere om 
det i næste udgave af tante Hertha og her er man velkommen til at melde sig, hvis man øn-
sker at være med i gruppen. 

Valg til Fonden - Søren H. 
Jens Otto genvælges for 1 år.  

Fælleskassens økonomi - Søren C. 
Regnskabet er tidligere sendt ud på mail.  

Tre overordnede punkter: 
4 kasser bliver til 3, da kultur - og fællesskabskassen samles i én.  
Posterne er blevet mere udspecificeret  
Det er bestemt at procentsatserne til de forskellige kasser er variable  

Fælleskassens økonomi overdrages til grundejerforeningen når den tid kommer.  

Regnskabet godkendes.  

Budget for 2022 er sendt ud på mail.  

Præsentation af mandatgrupper  

Kulturgruppe – Søren C.  
Gruppen består af Tove V., Allan, Helene, Josef og Søren C. 

Der bliver hvert år fastsat et bestemt beløb til kulturgruppen.  

Man er velkommen til at komme med foreslag til gruppen. Beløbet er ikke til fester, men til 
koncerter, teater, sport og lign. Gruppen har tidligere udarbejdet en manual, så levefæller 
kan se hvad gruppen har mulighed for at støtte.  

Legeplads og cykelbanen – Morten 
Gruppen består af Morten, Rudi, Amalie og Katja 

Gruppen modtager hvert år 5000 kr fra fælleskassen.  

Cykelbanen - Der er bestilt stabilgrus til cykelbanen. Gruppen vil forsøge at få folk fra Her-
skind til at hjælpe med at reparere banen.  

Legepladsen – Der kommer et nyt gyngestativ. Derudover er gruppen i kontakt med FL, da 
legepladsen er offentlig og derfor skal have tilsyn.  

Fælleshuset – Merete  
Gruppen består af Esther, Merete, Søren C., Anne-Lene og Anne  

Gruppen modtager hvert år 5000 kr fra fælleskassen.  

Køkkenet og møbler i cafédelen er kommet på plads og bruges.  

Fælleshuset skal rengøres efter brug. Der vil komme huskesedler op.  

Der må gerne skrives i kalenderen når cafeen bookes eller hvis man låner noget.  

Gruppen ønsker at fællesrummet kommer på næste arbejdsdag, da bl.a. gardiner og gulvet 
trænger til at blive ordnet.  

Gruppen har fået 10.000 kr til at købe stole for. Der kigges efter stole som kan stables og 
evt. tages med ud. 

Ventelistegruppen – Kennert 
Gruppen består af Rudi.  

Reglerne for ventelisten er under udarbejdelse af FL.  To fra levefællesskabet har meldt sig til 
at træde ind i gruppen. Det afklares hvem der træder ind, før der meldes et navn ud.  
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Støtteforeningen mangler at komme med et medlem. Rudi arbejder lige nu med at sikre at 
loven for personlig data bliver overholdt. FL sender de nye regler for ventelisten ud på mail.  

Værktøjsgruppen  
Ingen har tidligere meldt sig til denne gruppe. Ib melder sig og vil snakke med tidligere med-
lemmer om opgaverne.  

Eventuelt 

Blomsterbed – Rita 
Vil nogen tage over på pasning af blomsterbedet i fællesområdet bag Rita og Susannes have? 
Meld gerne tilbage til Rita. Der er også mulighed for, at bedet kan komme med på arbejdsda-
gen i stedet.  

Flagstang – Esther 
Esther ønsker at komme af med flagstangen. Bjørke, Sibylla og Merete vil se på hvilken stand 
flagstangen er i, og om proportionerne passer, hvis flagstangen eventuelt flyttes op til fælles-
huset.  

Man skal meget, når man har vaskerivagten i  Vidarhus (Foto: Freja) 
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Vi er ej givet 

et hvil på noget trin 

Det virkende menneske 

må leve og stræbe 

fra liv til liv 

Som planter fornyr sig 

fra vår til vår 

så må man vokse 

gennem fejltrin til sandhed 

fra tanker til frihed 

gennem sygdom og død  

til skønhed, sundhed og liv 

R. Steiner 

(overs. Helle Hansen) 


