Bilag A Formandens beretning

Foreningen Andelsgaarde blev stiftet i marts 2018, og efter generalforsamlingen i marts
2019 og stor interesse for Andelsgaarde gik vi for alvor i gang. Denne formandsberetning
redegør for de største aktiviteter i foreningen fra marts 2019 til marts 2020.
Medlemmer og organisering
Ved udgangen af 2018 havde Andelsgaarde 1186 medlemmer, der betalte 150 kr. om året.
Ved udgangen af 2019 var antallet af medlemmer 1324, der betalte 150 kr. om måneden,
som er at betragte som meget tilfredsstillende – også set i betragtning af, at der kommer
flere og flere til. I februar blev der afholdt en medlemsaften, hvor det første startskud blev
taget til at danne frivilliggrupper.
Den daglige ledelse varetages af formanden i tæt samarbejde med de øvrige
bestyrelsesmedlemmer. Derudover er Hjalte Betak og Sofie Exner ansat et beskedent
antal timer om måneden, hvor de lægger et stort arbejde med at støtte op om
kommunikation til medlemmer, aktiviteter i foreningen mv.
Den første gård: Lerbjerggård
Den 1 juni 2019 fik vi vores første gård i Melby ved Liseleje i Nordsjælland. En af
grundende til at det netop blev Lerbjerggård, var den gode beliggenhed tæt på offentlig
transport og jorde, der passede til Andelsgaardes formål.
De første forvaltere: Nanna og Christopher
Andelsgaardes første forvaltere er Nanna Thomsen og Christopher Lieblein Lundgren, der
begge er uddannet på Kalø Landbrugsskole. Nanna og Christopher står for det
landbrugsfaglige på Lerbjerggård, og tager også imod medlemmer på arbejdsweekender.
Over vinteren har Nanna og Christopher også holdt en del foredrag for interesserede, og
har lavet et samarbejde med Krogerup Højskole om formidling og afsætning af
grøntsager.
Jord, træer, buske, planter og dyr
Jorden på Lejrbjerggård har været konventionelt dyrket og er udpint - og Nanna og
Christopher har derfor gødet jorden med biodynamiske præparater, og sået et hav af
forskelligartede efterafgrøder med henblik på at forbedre jordstrukturen. De første
forberedelser til årets første grøntsagsproduktion er allerede i gang, og der er etableret
skovlandbrug ved hjælp af ca. 75-100 fremmødte medlemmer, der på kun 4-5 timer
plantet over 500 træer og bærbuske på gården. Processen med at blive omlagt fra
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konventionel til økologisk landbrug er allerede igangsat og Lejrbjerggård forventes at
blive økologisk certificeret i 2021. Der er etableret insekthegn og der er igangsat en
biodiversitetsgruppe, som det kommende år vil arbejde for flere fuglehuse på hele
ejendommen, ligesom der vil blive lavet en plan for resten af jorden så den samlede
biodiveristet forøges.
Bygninger på Lerbjerggård
Samtidigt med forberedelsen af jorden, er Lerbjerggård også under renovering. Desværre
opdagede vi en hussvamp i sensommeren, men den alvorlige situation blev vendt til
noget positivt, da vi nu er i gang med at få skitseret et nyt hovedhus og få en plan for de
øvrige bygninger. Den samlede skitsering for hele gården forventes at blive afleveret til
Halsnæs kommune i marts måned 2020, og herefter påbegyndes
byggesagsbehandlingsprocessen og den endelig projektering af hele byggeriet.
Arbejdsweekender
Der har løbende været indkaldt til arbejdsweekender med stor succes. Alle
arbejdsweekender er frivillige, og det har været dejligt at, se hvordan vi er begyndt at lære
hinanden at kende og hvordan nye idéer er bliver materialiseret til glæde for foreningen
og jorden.
Økonomi
Andelsgaarde er født uden egenkapital og Lerbjerggård er derfor lejet med en forkøbsret.
Efter generalforsamlingen i marts 2019 overgik medlemskabet til at koste 150 kr. om
måneden. Det betyder at foreningen nu opbygger egenkapital i et
stadigt hastigere tempo med henblik på at benytte sig af forkøbsretten af Lerbjerggård.
Medlemsundersøgelse
I 2019 har vi også fået lavet vores første medlemsundersøgelse, for at blive klogere på,
hvem vi er, og hvordan vi bedst kan komme videre. Svaret var meget klart i forhold til
hvilke gårde, medlemmerne ønsker: Andelsgaardes medlemmer vil gerne have gårde,
hvor der arbejdes med at forøge biodiversiteten markant, og hvor der på sigt kan
tilbydes muligheder for overnatning.
Jylland og Fyn
2019 har været et særligt år fordi vi har fået vores første gård på plads, børnesygdomme
med betalingssystemer er ved at være overstået, og vi er nu påbegyndt den frivillige
organisering i foreningen, således at vi er klar til at gå i gang med de næste gårde. Der er
også løbende dialog med nye forvaltere, som står klar når den næste gård falder på plads.
Vi regner med at starte flere kampagner op i løbet af året mod særligt Jylland og Fyn, så
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der er et solidt medlemsgrundlag til de næste gårde. Bestyrelsen har også allerede holdt
de første møder med potentielle gårde og forvaltere på Fyn og Jylland.
Fonde
I 2019 har Andelsgaarde været heldige at få støtte fra forskellige fonde. Vi har fået
fondsmidler fra Fogh Fonden, RealDania, og har indhentet midler via Coop Crowfunding.
Donationerne er i nævnte rækkefølge givet til redskaber og materialer, et drivhus som
fælleshus og til et skovlandbrug, hvor sidstnævnte blev opført under den succesfulde
crowdfundingperiode.
Rasmus Willig, Formand for Andelsgaarde
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