Referat Andelsgaarde bestyrelsesmøde søndag d. 4. oktober 2020
Til stede Rasmus Willig, Helene Bjerre Nielsen, Phie Ambo. Morten Dall, Kristoffer
Tejlgaard og Anders Morgenthaler

Tilstedeværende
1) Referat fra seneste bestyrelsesmøde
Godkendt
2) Dagsorden
Godkendt
3) Siden sidst/bordet rundt
Klar anbefaling af filmen ”Kiss the ground”
Statens Kunstfond har udpeget Andelsgaarde som vinder af ”Dristighedspris” i kategorien
”Arkitektur”. Vi er stolte. Kristoffer og Rasmus deltager ved overrækkelsen mandag d.
5.oktober.
Der arbejdes udvikling af andelsgavebeviser og t-shirts med tryk/broderet med logo.
4) Økonomi
Foreningens økonomi er sund. Der er plads til køb af en ejendom mere da egenkapitalen
nærmer sig 3 mio. kr. Der arrangeres et møde med Merkur Andelskasse om foreningens
videre økonomiske udvikling. Der oprettes også en konto i Nykredit for at øge foreningens
mulighed for realkreditfinansiering.
5) Antal medlemmer
Der er d.d. 1697 medlemmer og fortsat stigende.
6) Forvaltere
Arrangementet for potentielle forvaltere viste, at der er behov for bedre uddannelse og
praktisk erfaring, samt det særlige ”mix og drive”, som det kræver at være både
jordforvalter og foreningsrepræsentant. Den kritiske masse, der kan drive regenerativt
landbrug er meget lille, og vi bør derfor tænke i en ny selvstændig uddannelse.
7) Potentielle gårde
Sjælland: Der arbejdes på en interessant mulighed for i samarbejde med Dansk Økojord
A/S om opkøb af en ejendom sammen ved Ringsted, som skal bruges til landbrugsskole
for småproducenter (hvilket også vil bidrage til uddannelse af flere forvaltere til
Andelsgaardes fremtidige ejendommen).
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Fyn: Ejendom til salg nord for Nyborg i skovrejsningsområde. Potentiale for at blive til en
biodiversitetsgård, som flere medlemmer ønsker. Kristoffer besøger ejendommen.
Bestyrelsen blev enig om at byde på ejendommen, hvis besøget er positivt, og der kan fås
en positiv indikation fra kommunen vedr. tilladelse til skovrejsning.
Jylland: Ejendom på Djursland desværre solgt, så nu kikkes der videre omkring Århus
sammen med en mulig investor.
8) Status på Lerbjerggård
Tegningssæt af de nye bygninger bliver sendt til kommunen om et par dage. Der har
været lidt småjusteringer, men ellers som planlagt. Der bruges 5-10.000 kr. til
færdiggørelse af tegningerne og udarbejde og forundersøgelse af gården på Fyn.
Opdateret budget vedr. drivhusbyggeri godkendt af Realdania
Det går godt på gården med glade besøgende og Nanna og Christopher har klaret deres
første sæson over alt forventning.

9) Evt. udsmykning af foreningssalen i det nye hovedhus på Lerbjerggård
Bestyrelsen diskuterede forskellige udsmykningsmuligheder og blev enig om at kontakte
en kunstkurator til at komme med konkrete forslag, så kunsten kan tænkes ind allerede fra
starten. Der skal søges fondsmidler til udsmykningen.
10) Status på fondsansøgninger
Afventer svar fra VILLUM FONDEN på renovering af længden mod hovedgaden inkl.
indretning af undervisningslokaler (Lerbjerggård)
11) Ny dokumentarist
Foreningen har fået endnu en henvendelse om at følge Andelsgaarde. Men
henvendelserne er så mange fra forskere, studerende og dokumentarister, at det vil kræve
for meget arbejde af både foreningen og vores forvaltere som allerede afser meget tid til
pressehåndtering. Det blev derfor besluttet at takke nej.
12) Kampagnefilm mm
Ny kampagnefilm afventer ny ejendom. Der arbejdes videre på flere debatindlæg og
kronikker om udfordringerne ved omstillingen i landbruget.
13) SoMe
Overvejelser om at få nogle ”ambassadører” og micro-influencers på SoMe til at sprede
foreningens budskab og få flere medlemmer
14) Generalforsamling
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Der afholdes generalforsamling d. 26.november kl. 19. Mødet bliver online hos Advokat
Kim Meurs-Gerken. Bestyrelsen vil være samlet. En enig bestyrelse indstiller at formand
ændres til forperson, og at vedtægterne gennemgås med henblik på en revidering.
15) Bestyrelsessammensætning
Mulige nye supplerende medlemmer af bestyrelsen blev diskuteret. Kristoffer udtræder af
bestyrelsen i forbindelse med projektledelse af drivhusbyggeriet således at
armlængdeprincip overholdes. Den resterende bestyrelse fortsætter.
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