
 

 1 

 

Årsberetning 2021 

Det har været et fantastisk år for Andelsgaarde. Vi har erhvervet vores anden gård, 

Spaanbrogård, og forhandlingerne om et generationsskifte af vores tredje gård, Brinkholm, 

blev påbegyndt i 2021 og faldt på plads i starten af 2022. 

 Andelsgaarde er vokset til 1991 betalende medlemmer per 31/12-2021 (vi er pt. 2.203 

betalende medlemmer), og vi har fået ansat Jacob Westergaard Madsen som 

foreningsdirektør. Vi har afviklet en masse succesfulde medlemsarrangementer, popup-

restaurant, markvandringer og foredrag. Nanna og Christopher, som har været vores første 

forvaltere, har fået selskab af Sif og Andreas, som blev forvaltere af Spaanbrogård, ligesom 

Nikolaj og Zoe er kommet til på Brinkholm i 2022. 

 Den stabile og støt stigende medlemstilgang har også betydet, at Andelsgaarde er ved 

at træde ud af sine første barnesko. Som enhver anden ny forening med vokseværk har vi 

løbende diskuteret, hvor lang tid vi kunne holde til at organisere alt frivilligt. Vi løb først panden 

mod muren i andet halvår af 2021, hvor vi kunne se, at overtagelsen af Brinkholm ville kræve 

en fuldtidsansat foreningsdirektør, der dels kunne stå for de forestående byggerier på 

Lerbjerggård og Spaanbrogård, dels kunne servicere medlemmer, forvaltere, fonde og andre 

stakeholders. 

  

Foreningsdirektør 

I september kunne vi med glæde tage imod Jacob, som ud over at have deltaget frivilligt i 

marken de sidste to år har alle de rette kompetencer. Jacob har tidligere stået bag opførelsen 

af rockmuseet i Roskilde og kom fra en stilling som museumsinspektør på Arbejdermuseet. 

Jacob har det perfekte match og har straks påtaget sig alle daglige opgaver og igangsat et 

hav af nye arrangementer som træpodningsworkshops, markvandringer mv. og ikke mindst 

den frivillige organisering af rejsning af den nye biodiversitetsskov på Spaanbrogård.  

  

Økonomi 

Det blev endnu en gang et år med økonomisk fremdrift for Andelsgaarde. Ved udgangen af 

året var egenkapitalen på 5.855.786 mio. kr. Det skyldes, at vi forpagter Lerbjerggård med 

forkøbsret og har hensat ca. 2,3 mio. kr. til tilbagekøbet. Den pæne egenkapital har også 

betydet, at vi ikke behøver mellemfinansiering til drivhusbyggeriet, som er doneret af 

Realdania/Underværker og LAG Halsnæs-Gribskov, hvor de respektive donationer først 

udbetales, når byggeriet står færdigt. Byggeriet er i skrivende stund påbegyndt og forventes 

at stå færdigt i juni 2022. Forsinkelsen skyldes COVID-19, der har gjort det svært at skaffe 

materialer. 

  

Spaanbrogård og biodiversitetsskov 

Spaanbrogård på Fyn er købt kontant for 825.000 kr. Gården er i en forfærdelig stand og er 

købt med henblik på at nedrive stuehuset og dele af de nedslidte staldbygninger. Sif og 

Andreas har fyldt hele fem containere med skrald fra gården, og der har været et professionelt 

rengøringshold forbi for at rydde det sidste. Sif og Andreas har lejet sig ind på nabogården, og 

Nyborg Kommune har allerede givet landzonetilladelse til nedrivning og opførelse af et nyt 

stuehus. Atelier Kristoffer Tejlgaard, som har været med i Andelsgaarde fra starten, har tegnet 

et nyt bæredygtigt fynsk bondehus med stråtag til Sif og Andreas, og vi forventer, at byggeriet 

allerede kan påbegyndes i indeværende år.  

 Sif og Andreas er ved at etablere grøntsagsproduktion og skovlandbrug med mange 

forskellige frugttræer, og på hovedparten af arealet rejses der biodiversitetsskov til glæde for 

fugle- og insektliv. Træerne skal efter planen plantes ud til april. Gården er beliggende kun 10 

min. fra vandet, og med tiden er det planen, at der kan etableres et par shelters/telte til 
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overnattende medlemmer. De første frivillige arrangementer har været afholdt, og der er flere 

på vej. 

  

Donationer og priser 

Andelsgaarde modtog Kunststyrelsens dristighedspris på 50.000 kr. og kom helt 

ekstraordinært i betragtning til Nordisk Ministerråds miljøpris. Vi fik ikke prisen, men har 

modtaget adskillige andre donationer, heriblandt anonyme donationer på i alt 360.000 kr., 

bl.a. igennem Merkur Fonden, som er givet til at rejse biodiversitetsskoven på Fyn. Desuden 

har vi modtaget i alt 558.000 kr. fra Gubra over en toårig periode og 75.000 fra Simcorps 

ESG fond. 

 

Ny hjemmeside og flere kampagner 

En donation, som vi har været meget glade for, er fra Kompas Kommunikation, som har 

hjulpet os med at skærpe vores kampagner og ikke mindst med en ny hjemmeside, som 

lanceres i 2022. Donationen betyder, at vi er begyndt at kende vores målgrupper bedre og 

kan begynde at annoncere mere målrettet, således at der er flere, der får kendskab til os. 

Kompas Kommunikation har sat som mål, at vi fordobler antallet af medlemmer det næste år 

ved hjælp af kampagnefilm og annoncer, som de bidrager med. 

  

Betalingssystem 

Årets største udfordring har været vores betalingssystem/medlemshåndteringssystem, som 

har drillet adskillige gange. Det har desværre betydet, at rykkerskrivelser i forbindelse med 

manglende medlemsbetalinger har været vanskelige at gennemføre og har medført et tab for 

Andelsgaarde. Vi kan ikke sige med sikkerhed, hvor stort tabet er, da vi aldrig kan vide, hvor 

stor en procentdel af rykkerne, som faktisk vil blive betalt. Men vi kan kun opfordre til, at alle 

tjekker deres medlemsindbetalinger.  

 

Betalingssystemet har været udfordret, fordi vi er begyndt at anvende vores betalingskort 

mere under COVID-19. Flere køb over nettet medfører, at flere kort spærres eller ”flagges” for 

en kort periode og derfor ”hopper af” betalingssystemet. Vi har derfor fået etableret 

MobilePay, som kan vælges, når man bliver medlem eller skal forny sin betalingsmetode, og 

hvor frekvensen af kort, som tilmeldes igen, er højere end ved Quickpay, som vi har anvendt 

indtil nu. Som konsekvens af problemerne med betalingssystemet har vi fået Iain ombord. Han 

har meldt sig som frivillig kassemester og vil fremover stå for inddrivelse af manglende 

medlemsindbetalinger, som forventes at blive bragt i orden medio 2022. En særlig tak til Iain 

for hans store frivillige bidrag! 

  

Ny skalerbar andelsmodel 

Vi kan se, at vores nye skalerbare andelsmodel er en succes. Tre gårde på fire år, og vi er kun 

lige begyndt. Økonomien er bedre end nogen andre landbrugs, og vigtigst af alt behøver vi 

ikke at gå på kompromis, men kan tilbyde vores forvaltere gode rammevilkår, så de kan dyrke 

jorden regenerativt og forøge biodiversiteten. I løbet af indeværende år vil den nye 

hjemmeside blive oversat til engelsk, så vi kan ”eksportere” vores nye skalerbare 

andelsmodel, hvor vi hele tiden sparer op til kontante køb af nye gårde og mere jord. 

Oversættelsen er doneret af fonden 5 Media i 2021, og vi håber meget, at andre lader sig 

inspirere til at starte Andelsgaarde op andre steder i verden! 

  

Hvordan kan du hjælpe til?  

I løbet af det kommende år vil vi lancere forskellige kampagner på de sociale medier, og her 

har vi brug for din hjælp. For hver deling og hver gang vi er nævnt i medierne, får vi nye 
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medlemmer. Det slår aldrig fejl. Så uanset om du hader fjæsbogen eller Instagram og andre 

sociale medier, så like og del og del gerne alt, hvad vi poster, på de sociale medier. Med flere 

medlemmer kan vi købe mere jord! 

 

Har du lyst til at gøre mere, så skriv til Jacob og kom med i bygge- eller biodiversitetsgruppen 

eller en anden frivillig arbejdsgruppe. 

  

En særlig tak til jer 

Vi er mange medlemmer, som aldrig har set hinanden, for ca. halvdelen af Andelsgaardes 

levetid er forløbet i skyggen af COVID-19. Tak for tilliden og for de mange søde 

beskeder/mails og tilsagn undervejs. I aner ikke, hvor meget det betyder, når vi sidder til ud 

på de små timer og ordner bilag og søger kommuner og Landbrugsstyrelsen om alle mulige 

tilladelser. 

 

En særlig tak til bestyrelsen i Andelsgaarde samt Sofie Exner, Anders Morgenthaler og 

Kristoffer Tejlgaard, som har lagt ekstraordinært mange frivillige timer i Andelsgaarde i 

indeværende år. 

  

Tak! 

  

Rasmus Willig, forperson for Andelsgaarde 


