
Bestyrelsesmøde via teams kl. 20:00 d. 3. maj 
 
Tilstede online: Rasmus, Helene, Morten, Sarah, Phie og Anders 
  

1. Siden sidst 
2. Antal medlemmer og økonomisk status 
3. Opfølgning på generalforsamling, herunder flerårligt budget 
4. Godkendelse af referat fra GF 
5. Stillingsopslag – ansættelsesudvalg 
6. Status på gårdene, herunder skiltning, træværksted og nye forvaltere 
7. Opfølgning på x gård, som har henvendt sig med henblik på generationsskifte. 

  
  

1: Rasmus orienterer om, at der er stor interesse for medlemsarrangementer, og det er 
svært at følge med administrativt. Helene fortæller kort om klimafolkemødet og hvordan 
vi evt. kan bidrage. 
  
2: Rasmus orienterer om, at der fortsat er medlemsfremgang, og at egenkapitalen er så 
stor, at vi selv kan agere bank og ikke gå ud og etablere mellemfinansiering på 
fondsbyggeriet. 
  
3: Rasmus har udsendt Excel ark, hvor der opereres med flere gårde. Der er enighed om, 
at Andelsgaarde skal købe og renovere kontant, selvom vi allerede nu kan gå i gang med 
en ny gård. 
  
4: Referatet er endnu ikke færdigt (mangler korrektur) og udsendes senere til 
godkendelse. 
  
5: Der er lavet et stillingsopslag, og Phie og Rasmus påtager sig opgaven som 
ansættelsesudvalg. Alle opfordres til at dele opslaget og kontakte relevante potentielle 
ansøgere. 
  
6: Skiltning laves færdig af Morten. Teksten er godkendt af Nanna og Christopher. Der er 
ansøgning om etablering af træværksted på Spaanbrogården. Bestyrelsen ser positivt på 
ansøgningen, men vil gerne have den uddybet. De nye forvaltere mangler blot at 
underskrive kontrakt. Rasmus fremsender kontrakt til dem. 
  
7: En gård har henvendt sig med henblik på generationsskifte. Gården undersøges 
nærmere, og det aftales at bestyrelsen holdes orienteret om den fortsatte proces. Det 
aftales også, at et evt. generationsskifte kun skal ske, hvis økonomien er til det, og det 



vigtigste er, at den nye leder, der skal ansættes, kan fortsætte denne evt. proces, da det 
vil lede til en yderligere udvidelse af foreningens arealer og virke. 
 


