
Bestyrelsesmøde d. 6 januar 2020. Hos Rasmus og Ida kl. 19:00 
 
Til stede: Rasmus Willig, Ida Willig, Morten Dall, Anders Morgentahler, Helene Bjerre 
Nielsen og Kristoffer Tejlgaard 
 
 
Referat  
 
 
1: Siden sidst 
 

a) Sofie er nu vendt tilbage på mailen fra barsel, og er betalt for at håndtere mail 1 
time om dagen. Der er ingen væsentlig post på e-boks eller indkommende mails, 
som bestyrelsen bør tage stilling til. Dog to henvendelser fra Århus og muligt 
samarbejde som Rasmus vil følge op på den kommende måned. Rasmus har fulgt 
op på vores forsikringer og vi er nu også dækket mod internettyveri.  
 

b) Liljeborg Ejendomme har tilbudt at opføre nyt hovedhus efter at der er konstateret 
hussvamp og opstille beboelsespavillon. Opførslen af nyt hovedhus ændrer ikke 
ved den oprindelige aftale ”leje med forkøbsret”. Kommunikationen med Liljeborg 
er afstemt, og der nedsættes en styregruppe med Kristoffer og Rasmus som laver 
en plan for resten af gården, der meldes tilbage til bestyrelsen for endelig 
godkendelse. 

 
4: Medlemmer  
Vi er nu d.d. 1324 medlemmer.  
 
5: Økonomi 
Foreningens formue vokser stabilt efter 7 måneders medlemsindbetalinger. Den generelle 
medlemstilgang forventes, at generer ca. 35.000 kr. om måneden til ekstra hensættelser. 
Der skal imidlertid trækkes ca. 40-60  manglende medlemsindbetalinger fra, som nu synes 
at være gennemsnittet for de samlede månedlige betalinger. Der er pt. ingen udestående 
regninger - og vi forventer at komme i gang med årsregnskabet snarrest muligt.   
 
 
6: Kampagnefilm  
Fremtidig kampagnefilm/plante træer. Anders vil forsøge at filme plante træer. Der 
koordineres med Helle Solvang mv. Nanna og Christopher informeres herom 
 
7: Foredrag og arrangementer  



Der er flere arrangementer på og udsendes om ca. 14 dage via nyhedsbrev. 
 
8: Mailsystem 
Ekstra mail, omdirigering af medlemsfornyelser. System til GF, Woocomerce og Quick 
Pay? Morten har sorteres i mail og de sorteres nu automatiseret forløbende. Morten ser 
nærmere på et samlet system til den kommende generalformsaling i marts.  
 
9: Bestyrelse  
Evt. udvidelse af bestyrelse fra 5-7 eller 9 personer. Andelsgaarde vokser og har behov for 
flere kompetencer og det blev besluttet at lave en bruttoliste med forslag til nye 
bestyrelsesmedlemmer, der vil arbejde frivilligt og tage sig af praktiske opgaver. 
 
10: Årsregnskab 
Rasmus starter årsregnskab med Augusta Revision, og får tilbud på en bogholder, 
eftersom Foreningens vækst nu kræver ekstra administrative ressourcer. Det blev besluttet 
at kontakte Krogerup Højskole medhenblik på at afholde Generalforsamling i marts med 
fællesspisning og eventuel procesdag med dannelse af frivillig grupper.  
 
11: Skovlandbrug  
Budget for træ og låger til markerne blev godkendt. Rasmus orienterer Hjalte, Nanna og 
Christopher herom næste dag.  
 
12: Jf. punkt 10. Hertil har Augusta revision givet en fin rabat grundet vores almennyttige 
formål 
 
13: Organisationsdiagram 
Helene udarbejder adresseliste på alle frivillige kræfter i foreningen, så vi får et 
overskueligt organisationsdiagram. 
 
14: Hjemmeside 
Ændringer til hjemmesiden laves af Rasmus og Morten, så snart der er tid. 
 
15: Næste bestyrelsesmøde. Helene udsender Doodle.  
 
16: Donationer 
Byggeselskabet Maj har givet en donation i form af gratis arbejdskraft. Der vil blive lavet 
hønsehus og grøntsagssalgsbod. 
 



17: Det blev ydremere besluttet at vi samlet set har behov for forsigtigt at investerer i 
foreningen. Sofie kan gå fra en time til to timer om dagen, vi har behov for en bogholder 
og der skal findes en koordinator for organiseringen af frivillige grupper.  
 
 
 


