Foreningen Andelsgaarde
Bestyrelsesmøde
Tirsdag d. 29. maj 2018 kl. 17:00-21:00
Hos Morten
Deltagere: Rasmus, Ida, Morte, Helene
Afbud: Kristoffer
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
2. Siden sidst
3. Orientering om medlemsstatus
4. Orientering om økonomisk status
5. Orientering om afsøgning af mulige gårde
6. Orientering om persondataforordning
7. Drøftelse af potentielle andelsmodeller
8. Drøftelse af punkter til næste nyhedsbrev
9. Fremtidige mødedatoer
10. Evt.

1. Referat godkendt
2. Rasmus svarer løbende på henvendelser. En landmand har meldt sig med en økologisk
gård, som endnu ikke er på markedet, men som han gerne vil sælge til Andelsgaarde.
En anden landmand har henvendt sig og er interesseret i at blive forvalter. Der er
kommet endnu en invitation til Folkemødet, hvor Andelsgaarde er inviteret af Dansk
Energinet til at debattere revitaliseringen af andelsbevægelsen. Jyderup højskole
afholder en festival og vil gerne donere et muligt overskud til Andelsgaarde. Rasmus
har givet interview til Merkur Banks blad og til Noahs netmagasin.
3. Der er nu 860 medlemmer i Andelsgaarde.
4. Foreningens egenkapital er 100.612,75 kr.
5. Andelsgaarde har set på to gårde, og har været i dialog om at leje med forkøbsret (se
punkt 7). På den ene gård var det panthaver, der ikke ønskede at udleje med
forkøbsret, og den anden gård blev solgt under dialogen. Vi leder videre og vil
eventuelt i næste nyhedsbrev opfordre medlemmerne til at komme med forslag til
konkrete gårde.
6. Bestyrelsen har forhørt sig hos advokat, Kristian Krüger, der vurderer, at vi ikke
behøver at tage særlige forholdsregler i forhold til GDPR. Databehandlingspolitik vil
blive drøftet på næste bestyrelsesmøde og derefter meldt ud til alle medlemmer.

7. Da Andelsgaarde ikke har nogen formue, har bestyrelsen besluttet at arbejde på at leje
den første gård med forkøbsret, og spare op til et køb under lejeperioden. Bestyrelsen
vil rådføre sig med en reviser for at få denne model godkendt. Rasmus tager kontakt til
revisor.
8. Punkter til næste nyhedsbrev blev drøftet.
9. Næste bestyrelsesmøde: 28/6

