
 
Foreningen Andelsgaarde  
Bestyrelsesmøde  
Tirsdag d. 18 november 2019 kl. 18:00-21:00 hos Anders og Phie  
Deltagere: Helene, Phie, Anders, Morten, Kristoffer og Rasmus 
 

Dagsorden 

1: Godkendelse af referat 

2: Orientering 

3: Nyt fra RealDania 

4: Betalingssystem 

5: Økonomisk status 

6: Medlemsstatus 

7: Hegn omkring fremtidig skovhave 

8: Administrativ hjælp 

9. Evt.  

 

1: Referat godkendt 

2: Der er nu taget svampeprøver i hovedhuset, og der skal tilsyneladende tages flere for at 

vi har det fulde overblik, og kan lave en udførlig renoveringsplan. Før vi er afklaret vil vi 

afholde medlemsarrangementer på den Grønne friskole og Hjalte som nu er praktikant vil 

leje Christianshavns beboerhus til en medlemsfest i februar.  

3: Gode nyheder. RealDania har informeret om, at de har bevilliget 1. mio. kr. til 

fælleshuset under en klimaskærm (drivhus). Vi har imidlertid ikke fået nogen 

bevillingsskrivelse endnu, og må se om der er nogle forbehold, som vi skal være 

opmærksomme på. RealDania ønsker imidlertid, at pressen allerede orienteres, og det 

blev besluttet, at Rasmus med hjælp fra Ida og resten af SoMe holdet skriver Nyhedsbrev, 

og orienterer medlemmerne om den glædelige nyhed.  



4: Betalingssystemet har drillet og ud af det blå pålagt ca. 12 medlemmer moms. Sofie har 

skrevet ud til alle, der er blevet berørt og de 38 kr. bliver nu tilbagebetalt.  Fejlen er 

korrigeret, og Morten har bestilt et test-betalingskort og holder løbende øje.  

5: Foreningens formue er d.d. 849.532 kr. 

6: Medlemstallet er d.d. 1039 betalende medlemmer og fortsat stigende. 

7:  Det blev besluttet at anvende midlerne fra Fogh Fonden til at opsætte hegn om den 

fremtidige skovhave som Nanna og Christopher vil plante over vinteren. 

8: Det blev besluttet at Sofie kan ansættes 1 time om dagen for at besvare mails, da vi ikke 

længere kan følge med de mange henvendelser. Der er tidligere afsat midler hertil i 

budgettet, men vi har endnu ikke haft behovet. Alle er enige om at det er vigtigt, at vi 

fortsat kommunikere, at vi er en arbejdende bestyrelse, der arbejder gratis og frivilligt, 

således at alle medlemmernes midler går til køb af gårde og jord. Det bemærkes også, at 

forudsat at medlemstallet er stabilt, så kan vi komme videre med den næste gård allerede 

om 2 år. Stiger medlemstallet kan det gå endnu hurtigere.  

9: Anders er næsten færdig med ny kampagnefilm til Coop Crowdfunding og alle særtryk 

er klar. Alle særtryk doneres af Anders og af Edition Copenhagen, som har doneret alle 

trykkeomkostninger. En stor tak til Anders og Edition Copenhagen. Rasmus tager kontakt 

til Coop og får det formelle på plads. Det besluttes, at vi forsøger at komme på 

platformen i december. Vi håber at de mange medlemmer som har efterspurgt en sådan 

mulighed vil købe et særtryk, da det vil forøge foreningens formue, hvis crowdfundingen 

bliver en succes.  

 

  

 

  

	


