
Referat af bestyrelsesmøde med forvaltere, torsdag den 28. oktober, Indre 
By Kulturhus 

Deltagere: Rasmus, Phie, Sarah, Morten, Jacob, Sif og Andreas, Nanna og Christopher. Afbud 
fra Helene og Anders. 

 

 1: Orientering til bestyrelsen 

 2: Forvalterne 

 3: Kommende bestyrelsesmøder 

 

1: Ny gård: Rasmus og Jacob orienterede om arbejdet med at overtage en tredje gård. 
Bestyrelsen gav sin støtte til de fortsatte forhandlinger. 

Spaanbrogården: Kristoffer tegner på skitser til Spaanbrogården, som skal danne grundlag for 
proces med kommunen. Flot artikel i Fyens Stiftstidende - øvrig presseindsats afventer tegning 
fra Kristoffer. Skovrejsningsprojekt er vokset i ambitioner, og gruppen har leveret meget 
udførlige tegninger for hvordan projektet kan se ud. Vi søger støtte hos Nyskovfonden. Fordelen 
er, at vi kan få dækket en række udgifter, inkl vedligehold, mens bagdelen er, at nogle dele af 
skoven vil blive mere ’straight’ end planlagt – men der er stadig områder til vildere planer. 

Lerbjerggård: Drivhusbyggeriet er i proces. Træspær leveres i uge 44 – byggegruppen vil gerne 
være med til at samle disse. Selve byggeriet starter op i uge 47 og tager efter planen tre uger. Vi 
inviterer medlemmerne til housewarming med bobler i januar. Der har været besigtigelse med 
to potentielle entreprenører til hovedhuset; begge har lokalt tilhørsforhold, og vi har godt 
indtryk af begge. Rockwool og gipsplader er IKKE en løsning på Lerbjerggård; sprinkleranlæg 
kan være en nødløsning. 

Ny hjemmeside er blevet noget forsinket, da vi ikke har været tilfredse med bureauets første 
oplæg. Processen har derfor været sat på pause. Jacob og Morten giver den en runde mere. 

Kampagnen har været sat lidt på hold, fordi vi har afventet hjemmeside. Men vi går i gang nu – 
så kommer ny hjemmeside i kølvandet. Vi skal også have søsat julekampagne (som sidste år). 
Kompas leverer oplæg næste uge, som Anders og Jacob kan tage stilling til. Diskussion af hvor 
mange penge, der kan sættes af til promovering under kampagnen. Kompas har foreslået 
200.000, men det kan ikke loves på forhånd. Vi må gå i gang for mindre og se om det virker; 
herefter kan beløbet sættes op. Der blev taget virkelig gode billeder til hjemmeside og 
kampagnen til åbent hus arrangementet den 25. september. Vi bør overveje om ikke vi skal 
have en fast, årlig foto-session med medlemmer. 

 



2: Nanna og Christopher orienterede om året, der er gået. Flere udfordringer end første år, men 
også større omsætning. Oplever tydeligere opdeling mellem forening og virksomhed, som 
efterlyst efter første år. Tanker om økonomien har fyldt meget og kan skabe utryghed – behov 
for overblik og afsøgning af alternative indtjeningsmuligheder (ud vover 
grøntsagsproduktionen). 

Næste år er planen omsætning for 800.000 kr., bl.a. også med kurser og podningsaktiviteter 
samt elev fra den regenerative uddannelse i marken. Måske skal boden lukkes i hverdagen i 
ydersæsonerne for i stedet at etablere CSA kasser til interesserede medlemmer, hvilket dog 
kræver en logistisk afklaring. Mulig prøveordning med ægge-produktion i regi af tidligere elev 
Pernille – kræver en skarp fortælling og at hønsene ikke slagtes til salg hos os. Diskussion af om 
elever skal have løn, og hvem der skal betale den: Skal det være en del af foreningens model, at 
vi også tager ansvar for generationsskiftet ved at sikre elevløn? Skal vi fx søge støtte til at gøre 
dette muligt? 

Der er behov for at markhuset sættes i gang nu; pt spildes der for meget tid på unødvendige 
vandringer. Behov for mere faste priser for forvalter-ydelser for foreningen. Kan foreningen også 
hjælpe med fx ergoterapeutisk hjælp til arbejdsstillingen og hjælp til sponsorat af udstyr til 
græsslåning? 

 

Sif og Andreas orienterede om hvordan de er landet på Fyn og i foreningen. Har ryddet op og 
lært gården at kende. Har også oplevet et fint lokalsamfund, har dannet kontakter og netværk. 
Dejligt at hjem og toiletvogn er kommet på plads - ikke alle forvaltere vil være med på at bo i 
telt i to måneder. 

Mht planer for første sæson vil Sif gå ned i tid på studiet. Har anlagt forhøjede bede med flis i 
gangene – forhåbentlig holder det kvik nede. Vil begynde med forspiring i februar – har adgang 
til drivhus hos nabo. Vil køre indtil til midt-oktober, i første omgang med vejbod samt markeder 
i Kerteminde og Nyborg+ evt afsætte til restaurationer gennem nabo. 

Der er behov for økonomisk og juridisk hjælp – kan man lave en økonomigruppe blandt 
medlemmerne, som kan hjælpe? Også behov for hjælp til at organisere arbejdsdage og 
arrangementer, men her har de foreningen i ryggen og kan læne sig op ad Nanna og 
Christophers erfaringer. Er også tilmeldt et masterclass market garden kursus i Canada. 

 

3: Næste års møder skal i kalenderen med møder hver anden måned, herunder to halvårlige 
møder med forvalterne. Herimellem giver Jacob en statusorientering. Til næste møde holder 
Jacob et oplæg, som skal afføde en strategisk diskussion af hvor vi lægger fokus det kommende 
år. 


