Referat af kort bestyrelsesmøde lørdag den 19. marts hos Helene
til stede: Rasmus, Helene, Morten, Jacob, Anders. Afbud fra Phie og Sarah

1: Ny hjemmeside
2: Økonomi
3: Status på byggeprojekter
4: Status på Brinkholm
5: Aftale med Atelier Kristoffer Tejlgaard
6: Aftale med regnskabsansvarlig Mogens Schneevoigt
7: Næste bestyrelsesmøde med forvaltere

1: Ny hjemmeside ventes klar til lancering fredag den 25. marts. Den ligner den gamle,
men med helt nyt design og optimeret, så den fungerer meget hurtigere. Den får også
et par nye funktioner, ikke mindst ’Det sker’ modulet, som løbende oplister nye
aktiviteter på gårdene. Efter lanceringen tilføjes en engelsk oversættelse, finansieret af 5
Media.
2: Årsregnskabet er afsluttet, og der er lavet et foreløbigt budget for 2022, som vi kan
bruge mere dynamisk i forhold til beslutningstagning. Bl.a. viser det, at der er rum til at
købe en gård i Aarhus-området, hvis vi finder den rette.
3: Drivhuset på Lerbjerggård står snart færdig med ’ydre skal’. Herefter skal den indre
kerne opbygges. Til dette mødes arkitekterne (Lasse og Kristoffer) med Nanna og
Christopher samt Jacob og Rasmus for at diskutere behov, materialer og løsninger.
Deadline for denne del er sat til 1. juni. Markhuset på Lerbjerggård kan endelig komme i
proces; deadline for et nyt, funktionelt markhus er sat til 10. juni (taget skiftes senere til
stråtag). Igangsættelse af hovedhuset afventer stadig nyt fra Liljeborg, som vi rykker for
svar. Nyt hovedhus på Spaanbrogård afventer brandgodkendelse; herefter kan det
eksisterende rives ned, og en proces for det nye kan sættes i gang. Foreningshus i laden
laves der fondsansøgning på. Renoveringsprojekter på Brinkholm involverer
fælleslænge, hovedhus samt mølleri; alle dele er sat i gang.
4: Der arbejdes på tilpasning af vedtægterne for LandbrugsLauget, så de flugter med
Andelsgaardes. De skal vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, som afholdes
samtidig med generalforsamlingen for Andelsgaarde – når de er vedtaget, er
generationsskiftet endeligt bragt til ende.
5: Der indgås en fast aftale med Kristoffer for resten af 2022, så de mange projekter kan
blive fuldført i et ordentligt tempo.
6: Mogens Schneevoigt har hjulpet til med at få årsregnskabet færdigt samt optimere
processen, så den kan køre mere sømløst fremover. Det har været en kæmpe hjælp, og

Mogens tilknyttes på månedlig basis, så vi løbende laver regnskab og monitorerer
økonomien.
7: Næste bestyrelsesmøde holdes sammen med forvalterne 5. maj i drivhuset på
Lerbjerggård.
Herefter holdt bestyrelsen strategidag med fokus på de større linjer; dette vil fremover
blive afholdt hvert halve år. Der er mulighed for at høre herom til det kommende Åbent
Hus arrangement på Lerbjerggård den 30. april.

