
 
 
Foreningen Andelsgaarde  
Bestyrelsesmøde  
Tirsdag d. 4 juni 2019 kl. 17:00-19:30 hos Ida og Rasmus 
 
Deltagere: Rasmus, Morten, Helene og Kristoffer 
Afbud: Phie og Anders 
 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
2. Siden sidst 
3. Orientering om medlemsstatus 
4. Orientering om økonomisk status. 
5. Fortløbende budget  
6. Orientering om renoveringsbudget af Melbyvej 129 
7. Renoveringsplan 
8. Juli og august måned 
9. Fondsansøgninger  
10. Første medlemsmøde d. 22 juni 13-15:00. 
11. Opgavefordeling over sommeren 
12. Partnermedlemskab  
13. Status på hjemmeside 
14. Drøftelse af punkter til næste nyhedsbrev.  
15. Fremtidige mødedatoer 
16. Nye gårde 
17. Evt.  

 
 
 
 
1: Referat godkendt.  
 
2: Aftale med forpagterpar er på plads, leje med forkøbsret er på plads, ny hjemmeside 
med betalingssystem er oppe og kører uden fejl. Kampganefilm er udsendt. Logo på 
plads. Istagram og facebook genetableret og der postes løbende.  
 



3: Der 460 medlemmer som har konverteret i skrivende stund. Der kommer mellem 5-20 
nye medlemmer til om dagen. 
4: Foreningen har pt. 160.000 kr. i egenkapital.  
 
5: Det fortløbende budget godkendt. 
 
6: Midlertidigt budget godkendt. 
 
7: Renoveringsplan udarbejdes med fremtidig byggestyrer 
 
8: I juli måned danner vi et overblik over renoveringen og der skal etableres vand og el. 
Der fastsættes to arbejdsweekender i slutaugust. Christopher har evt planer om at plante 
læhegn allerede i august, hvor medlemmerne kan hjælpe.  
 
9: Rasmus tager en samtale med ejer med hensyn til fondsansøgninger. Villum fonden 
søges med ca. 5 mio. kr. 
 
10: Godkendt. Kristoffer bestiller toiletvogn 
 
11: Bestyrelsen ankommer to timer før og gør klar til at modtage medlemmerne. 
 
12 Partnermedlemskaber: I udgangspunktet differentieres og gives ikke rabat. Så hvis en 
virksomhed har 500 ansatte og de tilbydes medlemskab eller for den sags skyld en 
andelsboligforening koster det også 150 kr. om måneden per person, men der gives kun 
en stemme for ikke at skabe uligevægt i foreningen.  
 
13: Hjemmesiden kører og vil få et tjek i august, når de første erfaringer er på plads. 
 
14: Nyhedsbrev: Der skal udsendes et nyhedsbrev hvor konverteringen til 150 kr. om 
måneden er pædagogisk forklaret.  
 
15: Næste bestyrelsesmøder er 14 august, 18 september, 23 oktober i Melby klokken 18:00 
 
 
 
 
 


