
Bestyrelsesmøde 20. januar 2022 hos Phie 
 
Til stede: Rasmus, Phie, Helene, Sarah, Morten og Jacob 
 
 
 

1: Orientering 
2: Brinkholm 
3: Lerbjerggård 
4: Kommende best.møder (inkl strategi-dag) 
5: Evt 

 

 

1: Orientering: 

Jacob orienterer om de mange forberedende møder med LandbrugsLaugets 
bestyrelse om det planlagte generationsskifte med Brinkholm – samt de mange 
undersøgelser af bygningsmassen. (forslag: sæt denne sætning ned under pkt 2 om 
Brinkholm. Jacob og Rasmus orienterer om drivhusbyggeriet på Lerbjerggård, som er 
lige oppe over. Der orienteres om skovrejsningsprocessen på Spaanbrogården samt 
om det byggeri (det er lidt uklart hvilket byggeri der er tale om, så det skal nok skrives), 
der kan sættes i gang nu, hvor der er givet landzonetilladelse. 

Rasmus, Sarah og Jacob tager til Jylland den 2. februar for at sondere terrænet ift 
etablereing  på Djursland med et ’bynært landbrug uden gård’. Samme tur går til 
Hjørring, hvor en kvinde ønsker at testamentere sin gård med 7 ha til Andelsgaarde. 

Kompas laver en ny hjemmeside for 100.000. De laver en makeover af den eksisterende 
med omtrentligt samme indhold, men nyt design og et par nye funktioner. Færdig i 
løbet af februar. Jacob gennemgår de foreløbige resultater af deres kampagne, som 
har vist fremgang på 300 medlemmer siden november. Beslutning: Bestyrelsen 
bevilliger yderligere 30.000 til næste del af deres kampagne, da udgifterne bliver tjent 
flerfoldigt ind via nye medlemskaber. 5 Media laver også historier hen over foråret. Har 
doneret 50.000 til engelsk oversættelse og vil så lave reportager fra arrangementer hos 
os oveni. 

Der er ansat en (i første omgang) frivillig ved navn Iain, som vil gennemgå og følge op 
på udestående medlemsbetaleringer med 3-5 timers arbejde om ugen, Det betyder, at 
vi kan holde styr på drop-outs, så listen med passive medlemmer ikke vokser sig stor.   

Mogens (bogholder) udarbejder  udkast til årsregnskab. Sætter det i system og gør 
arbejdsgangene simplere, så det fremover bliver meget nemmere for os med at sikre 
bogføring uden at købe timer hos revisor. Der forventes en besparelse. 

 

2: Brinktholm 



Hvis det kommende generationsskifte stemmes igennem af Brinkholms andelshavere 
på deres generalforsamling d. 22.1.2022, bliver bestyrelsen også bestyrelse for 
LandbrugsLauget. Dette diskuteres, og stedets potentialer vendes, ligesom de første 
renoveringsplaner gennemgås. 

 

3: Lerbjerggård 

Det diskuteres hvad der skal gøres for at få det forsinkede byggeri af hovedhuset i 
gang. Der er enighed om at præsentere Liljeborg for et alternativ som kan 
imødekomme det fordyrerede byggeri.  

 

4: Kommende bestyrelsesmøder: 

- 19. marts kl 10: Strategidag + kort best.møde hos Helene 

- 22. marts kl 19: GF (elektronisk) 

- 30. april kl 11-15: Åbent hus på Lerbjerggård med ’Mød bestyrelsen’ på programmet 

- 5. maj 17.30: Best.møde hos Phie 

- 3.-4. juni: Madens folkemøde 

- 11. juni kl 10: Best.møde på Brinkholm (om alt går vel) 

- En hverdag i uge 33 i forbindelse med BioBio festivalen (Phie vender tilbage) kl 14 

- 1., 2., 3. september: Klimafolkemøde 

- 25. oktober kl 17.30: Best.møde hos Morten 

- 1. december kl 17: Best.møde (sted følger) 

 

5: Evt 

Mulig udvidelse af bestyrelsen diskuteres og tages videre til strategidiskussionen. Der 
ønskes også en film med vores forvaltere: ’Dette er fremtidens landbrug’ 

 

 


