
Bestyrelsesmøde hos Rasmus, tirsdag d. 7 september 17:30 

Til stede: Rasmus, Morten, Helene, Phie, Sarah (online), Anders, Jacob og Kristoffer 
(orientering om byggeprocessen) 

 

1: Orientering fra bestyrelsen 

2: Medlemstal 

3: Status på økonomi 

4: Hovedhuset, Lerbjerggård 

5: Drivhuset, Lerbjerggård 

6: Status på Spaanbrogården  

7: Start af daglig leder i Andelsgaarde og opgavefordeling 

8: Samarbejde med komm.bureauer, ny hjemmeside og kampagnefilm 

9: Kommende evaluering af året der gik og næste år med forpagtere. Dato 
herfor skal fastsættes. 

10. evt.  

 

1: Rasmus og Jacob fortæller om on-boarding forløb med Jacob. Jacob er allerede i 
gang med arbejdsgrupper og kommunikationsopgaver med bureauer, der har tilbudt 
deres hjælp. Jacobs titel bliver ’Foreningsdirektør’. Sarah fortæller om positive 
oplevelser med markvandringer og tilstedeværelse på Bio Bio festivalen, kan godt 
gentages til næste år. Sarah orienterer også om Den Regenerative Jordbrugsskole, 
som Chris og Nanna bliver skolegård for – i det hele taget kan Andelsgaarde på sigt 
optage mange elever herfra, også på kommende gårde. Helene giver hemmelig 
orientering om donation til skovrejsning. Har ellers været engageret i 
Klimafolkemødet. Morten fortæller om arbejdet med at lave en model for hvordan vi 
kan lave pakker for store virksomheder. Kristoffer fortæller om det arkitektoniske 
arbejde med Lerbjerggård, hvor der har været et rolleskift (afskedigelser), som ændrer 
dynamikken og ansvarsfordelingen og kan skrue op for processen. Drivhuset skal op at 
stå, men er forsinket på grund af manglen på træ. Hovedhuset er der afleveret fuld 
materialeliste på, og projekteringen er færdig, så det er klar til at gå i udbud. Der er 
dialog med Nyborg Kommune om hvordan der kan bygges på Fyn, og de opleves som 
imødekommende. 



2: Medlemstallet er faldet for første gang, men det skyldes mistede og spærrede kort 
under sommerferien – så reelt er det steget. Betalende medlemmer: 2001. De facto 
medlemmer: 2068. 

3: Foreningen har pt 4.896.842 kr. stående i banken. Hertil kommer et udlæg på 
310.000 for nedrivningen, som vi får tilbage. Og gården på Fyn er allerede betalt 
kontant. 

4: Se Kristoffers orientering ovenfor. Kan stå færdig i 2023. Lejeperioden ophører i 2024, 
hvorefter det skal betales tilbage. 

5: Se Kristoffers orientering ovenfor. Nu er der reserveret træ til levering i uge 44, det 
kan bearbejdes i uge 46, hvorefter det kan rejses. Det kommer ikke på tale med stål-
spær. Der er indhentet bindende tilbud på både materialer og producenten, så det 
snart kan godkendes af bestyrelse + advokat. God ting ved forsinkelsen er, at det har 
vist sig, vi kan få store porte i enderne. Kan være rejst til jul. 

6: Kampagnechefen foreslår nyt navn. Opbakning hertil; laves som en 
medlemsinvolverende aktivitet på Facebook. Sif og Andreas har overstået oprydning. 
Skovrejsning kan komme i gang, så Sif og Andreas kan få indtjening i forbindelse med 
opsætning af hegn og plantning af træer. I det hele taget er det målet at holde 
økonomien og aktiviteterne internt i foreningen. Der diskuteres muligheder for 
overnatning i glampingtelte, som i så fald skal tænkes ind i planlægningen af skoven 
(potentiel sommerindtægt). Anders og Jacob laver oplæg. 

7: Jacob indkalder til 1:1 møder med bestyrelsesmedlemmerne om fremtidigt 
samarbejde og hvad hvert enkelt bestyrelsesmedlem kan levere. 

8: Kompas præsenterer nyt bud på kampagne, som er mere aktivistisk. De er 
kommercielt tænkende, og det kan vi bruge til noget. Urgent.Agency har præsenteret 
første udkast til design, hvor vi endte med at konkludere, at det vigtigste er 1) en fuldt 
funktionsdygtig side, som ikke laver ged i betaling 2) stærke billeder. Det sidste skal vi 
levere inspiration til. Vi skal have skaffet en fotograf, som Anders kan briefe, og som kan 
tage billeder i forskellige årstider. Årsbudget: 40.000 (10.000 per årstid) + forplejning. 
Anders og Phie undersøger om animationsskolen i Viborg kan tilbyde at lave en 
animeret film om jord, processer m.m. 

9: Jacob udsender doodle. Vi holder møder med forvalterne hvert halve år fremover. 

10: Rasmus informerede om processen med en gård, der har henvendt sig vedr. 
generationsskifte. Der er fortsat dialog om betingelserne for en evt overtagelse. Denne 
tager Rasmus og Jacob. Helene har fået en forespørgsel på Sejerø – det kunne være en 
mulighed at overtage en af de gamle landmænds gårde; Jacob følger op. 
Andelsgaarde skal med på Klimamarch til november. 

	


