Foreningen Andelsgaarde.
Referat bestyrelsesmøde d. 6 juni 2020. Online møde via Zoom. Til stede Rasmus Willig,
Helene Bjerre Nielsen, Phie Amboe. Morten Dall og Anders Morgenthaler

1) Siden sidste
Der kommer løbende henvendelser fra gårde som gerne vil blive en del af Andelsgaarde.
Der er hovedsageligt tale om landmænd på vej på pension, der er nervøse for at den
lokale svineproducent kommer til at overtage deres bedrift. Disse gårde er ofte for store
for Andelsgaarde, og der er ikke forvaltere til dem.
2) Antal medlemmer
Der er stadigvæk en flot medlemsfremgang og Andelsgaarde har nu 1534 betalende
medlemmer.
3) Økonomi
Grundet den forsatte fremgang i antallet af medlemmer er det forventeligt at
Lerbjerggård vil være økonomisk bæredygtigt allerede 1 ½ år efter erhvervelsen. Det
betyder, at vi allerede nu kan gå i gang med at lede efter det næste landbrug.
Foreningens formue er pt. 2.444.288 kr.
4) Forvaltere
Det er svært at finde forvaltere som Nanna og Christopher. Der er få nyuddannede og de
fleste landmænd er på vej på pension, samtidig med at der uddannes langt flest til det
konventionelle landbrug og næsten ingen til økologisk eller andre former for regenerativt
landbrug. Rasmus vil derfor afholde et informationsmøde på Lerbjerggård efter
sommerferien, hvor vi vil søge efter nye forvaltere.
5) Nye gårde
En investor har henvendt sig og ønsker at stille likviditet til rådighed, så Andelsgaarde kan
få en gård på Helgenæs ca. 45 min – 1 time udenfor Århus. Købet vil indebære at vi kan
forpagte med en forkøbsret. Rasmus og Anders har haft møde et produktivt og positivt
med investor og Rasmus har desuden besøgt en potentiel gård med investor, men vi
mangler pt. en forvalter eller et forvalterpar.
6) Det besluttes at alle i bestyrelsen leder efter potentielle forvaltere, og også at det vil
være hensigtsmæssigt at lede efter forvaltere som udelukkende kan lave en
naturgenopretning for at øge antallet af potentielle kandidater.

