Referat af Andelsgaarde bestyrelsesmøde mandag den 15. marts 2021, holdt on-line
Til stede: Rasmus Willig, Morten Dall, Helene Bjerre-Nielsen, Phie Ambo, Anders
Morgenthaler og Jacob Westergaard Madsen
1) Siden sidst
Rasmus og Jacob har været i Jylland for at se på gårde i Skive og Hjortshøj samt møde
potentielle forvaltere. Gården i Skive var for stor en mundfuld, især på grund af
bygningsmassen. Gården i Hjortshøj lå tæt på Århus, men lå ud til en trafikeret vej. Så ingen
nye gårde i denne omgang, men gode møde med de interesserede forvaltere, som
efterfølgende er sat sammen for at drøfte, om de evt. kunne have interesse i at forvalte
forskellige jordstykker på samme gård.
2) Økonomi, plus årsregnskab og generalforsamling
Foreningens formue er per dags dato 4.433.999 kr.
Årsregnskabet er blevet forsinket på grund af revisoren, så vi ved endnu ikke hvornår GF kan
afholdes.
3) Medlemsstatus
Vi er per dags dato 1.883 medlemmer, men hertil skal lægges Gubras 155 ansatte, så reelt har
vi rundet de 2.000 medlemmer, og vi stiger ca. 10-30 om måneden. Anders vil gerne lave en
story på dette.
4) Status på Fyn, ejendom og forvaltere
Vi er blevet forsinket på grund af Landbrugsstyrelsen. Sælger står pludselig med dobbelt
husleje, så vi har betalt ham 10.000 for at kunne rykke overtagelsesdatoen.
Vi kan muligvis være nødt til at oprette et Aps eller et Amba. Kim er på sagen, og der er
kontakt hver dag med landbrugsstyrelsen. Aps (anpartsselskab) er måske det nemmeste, da et
klassisk andelsselskab er lidt mere begrænsende – til gengæld er det symbolsk meget
stærkere og en bedre historiefortælling. Rasmus vender med Kim, hvad der er smartest.
Det er en absurd situation, men vi kan vende den til en positiv mulighed for promovering ved
at italesætte problemet, som jo siger noget generelt om et forældet system; ”Vi er klar, men er
systemet klar?” Der er behov for en sektor-revolution, og vores problem peger på dette behov
– vi kan starte en debat. Jacob samler op på dette og vender det med Anders inden mødet med
Urgent.Agency, som måske kan hjælpe med denne fortælling.
5) Status på Lerbjergård, ejendom og forvaltere
Der er kommet nedrivnings- og byggetilladelse. Forsikringer er i gang. Der er kun kommet
positive tilbagemeldinger på nabohøringen. Realdania er glade og har ønsket tillykke.
Jacob og Rasmus laver en række historier til FB og nyhedsbrev ud fra arkitekternes tegninger
og oplæg. Anders påpegede, at det er vigtigt at huske grøntsagerne i denne historie – det er
derfor, vi er her!
Efter planerne står drivhuset færdig til juni. Der er begejstring for, at det er endt med træ -og
ikke stål-spær. Det er en rigtig god historie, som Anders vil rykke på ift at markere os ift best
practice og udbudsmateriale. Det er oplagt at rykke på, når spærene sættes op (hvilket de gør
inden for en ret kort periode på under en uge). Hovedhuset venter på brandmyndighederne,
men er ellers en del af den samlede tilladelse.

Nanna og Christopher er godt i gang og har tre praktikanter dette forår, hvilket er en kæmpe
hjælp. Anders har vendt forretningsplan med dem og diskuteret hvor mange berøringer
forskellige sideaktiviteter kræver – resurserne skal bruges der, hvor de får mest ud af det.
.
6) Fortrolig henvendelse om evt generationsskifte
Rasmus har haft møde med forperson og kasserer og orienterede bestyrelsen herom.
7) Afrunding
Rasmus melder tilbage om mulige GF datoer.
Alle sætter x i kalenderen til medlemsdag den 24. april
Næste bestyrelsesmøde foregår fysisk den 3. maj.

