Referat fra bestyrelsesmøde 25. oktober kl 17.30 i Demokrati Garage
Til stede: Rasmus, Helene (på telefon), Morten, Phie, Sarah, Bodil og Jacob
Afbud: Anders og Anders

Dagsorden for Foreningen Andelsgaarde
1.
2.
3.
4.

Opfølgning på orientering
Indstilling til en krisetid: hvordan kan vi indstille os på forskellige scenarier?
Håndtering af fondsbevillinger ift bonus
Evt.

Dagsorden for LandbrugsLauget a.m.b.a. (Brinkholm)
1. Orientering
2. Evt.

Foreningen Andelsgaarde
1: Jacob fulgte op på den skriftlige orientering. Der er fuld gang i byggeprojekter på alle
tre gårde. Der er kommet fondsbevillinger til både skolehaver på Lerbjerggård (125.000)
og naturprojekter på Brinkholm (135.000), og GreenSpeak har doneret godt 41.000 fra
deres seneste tildelingsrunde. Og der er fortsat støt medlemsfremgang på trods af den
økonomisk usikre tid.
2: Rasmus lagde op til en diskussion om hvordan vi bedre kan monitorere foreningens
økonomi ift en økonomisk krisetid. Der er risiko for færre medlemmer samtidig med
stigende priser, og derfor har vi behov for et reelt, dynamisk likviditetsbudget, som viser
hvordan likviditeten vil se ud i forskellige scenarier. Mogens, som hjælper med regnskab
og bogføring, har opstillet et budget, som viser, at vi selv i worst case scenario om få år
har opdateret tre gårde fuldstændigt og skabt optimale rammer for vores forvaltere,
uden at tage lån. Det er en god øvelse, som samtidig viser ansvarlighed ved at vi
forholder os til alle former for scenarier.
Én ting er økonomien; et andet er hvad vi kan kapere organisatorisk ift at udvide med
flere gårde pt. Der fulgte en diskussion om fokus skal ligge på konsolidering eller
udvikling. Der var enighed om, at hovedopgaven det næste år bliver at skabe de bedste
rammer for forvalterne på vores nuværende gårde. Hvornår og hvordan vi kan udvide
bliver taget op på et kommende bestyrelsesmøde, hvor vores kommunikation udadtil
også vil blive diskuteret.
3: Diskussion om foreningsdirektørens løn (blev taget af bestyrelsen alene, uden Jacob).
4: Vi følger op med et ekstra bestyrelsesmøde mandag den 7. november 15-17.30, hvor vi
følger op på juni-mødets strategisnak.

LandbrugsLauget a.m..a. (Brinkholm)
1: Jacob og Rasmus orienterede om renoveringsprojekter på Brinkholm, hvor fokus i
første omgang har ligget på dels energirenovering, dels optimering af forholdene for
melproduktionen. Der er installeret luft-til-luft appparater i alle tre lejligheder,
brændeovn på førstesalen, bestilt forsatsrammer, indkøbt træpiller til én mulig
frostmåned – alt sammen for at indstille os på forventeligt store energiudgifter. Der er
fortsat fremdrift i mølleri, hvor kornrenser m.m. nu også er installeret, ligesom der er
udbedret tagrender, også mhp vandopsamling. Hans og Peter har ydet en uvurderlig
indsats i forbindelse med disse projekter. Endvidere har naturgruppen arbejdet videre,
bl.a. med hasselmushegnet, og der er kommet bevilling fra Nordeafonden på 135.000 til
forbedring af Trampestien. Bjørn etablerer en trampesti-gruppe til dette arbejde.
2: Ingen punkter til evt.

