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Lerbjerggård 

Nanna og Chris arbejder for at få skolehaveprojektet op at stå. Der afventes endelig 
afklaring med kommunen vedr. vilkårene den 9. februar. Herefter deltager Jacob og 
Nanna i et møde med kommunen den 10. februar. 

Der holdes møde med ingeniører, som skal lave beregninger på hhv. statik og fugt til 
det kommende hovedhus, i uge 6. I denne uge holdes også møder med potentielle 
hovedentreprenører på selve boligdelen. 

Vi holder housewarming i Fælleshuset 4. februar. Herefter vil byggegruppen arbejde 
videre med små forbedringer, ligesom vi skal have fundet en løsning på endegulvet, 
hvor vi har været nødt til at bryde betonen op. 

Der er problemer med vandtrykket, og det skal løses, fordi Nanna og Chris bruger for 
meget tid på et ineffektivt vandingsanlæg. Der er blevet indhentet tilbud på nogle 
meget dyre løsninger, som vi prøver at finde alternativer til. 

Sammen med Camilla fra biodiversitetsgruppen har Jacob holdt møde med den lokale 
DN afdeling om fælles høslæt i det tidlige forår, inden der lukkes græssende køer ud på 
engen. Måske kan samarbejdet føre til mere, fx en grundigere registrering over tid. 

 

Spaanbrogård 

Stalden er klar til at få etableret gavl af murer og tømrer. Når dette arbejde er færdigt, 
kan Andreas gå i gang med at indrette deres kommende salgsstation i gavlen. 

Der holdes møde med ingeniører, som skal lave beregninger på hhv statik og fugt til 
det kommende hovedhus, i uge 6. 

Sideløbende med etableringen af hovedhuset forsøger vi at rejse fondsmidler til 
omdannelse af laden. 

Der er dialog med Sifs og Andreas’ nabo om at få byttet om på to mindre jordstykker, 
så det lille stykke, der pt ligger afskåret fra resten af markerne, kan ’komme hjem’ og 
blive sammenhængende med resten. 

 

Brinkholm 

Det nye mølleri er kommet så langt, at Nikolaj og Zoe er klar til melsalg. 

Der arbejdes videre med renovering af stuehuset, ligesom fælleslængen vil få en 
mindre behandling, så det kan tages i brug. Til maj søger vi Nordea Fondens pulje til 
forsamlingshuse om et større beløb til renovering af fælleslængen. 



I slutningen af 2022 fik vi 135.000 fra Nordeafonden til renovering af Trampestien. Bjørn 
fra naturgruppen har samlet en mindre gruppe til at stå for arbejdet, som starter op i 
februar. 

Linde-allé langs Kulagervej samt sø er lige på trapperne. Der arbejdes endvidere med 
planer om at afsætte et stykke på ca 5 ha nord for Tryggevælde Å til afgræsning; det 
kræver, at der kan etableres et frivilligt ko-laug til opsyn med de græssende køer. 
Torben fra naturgruppen kører med den bold. 

 

Fonde 

Vi har fået 50.000 kr. til skolehaveprojektet hos Nanna og Christopher fra Fællespuljen 
hos Fælleskassen. I alt er der dermed rejst penge for 325.000 kr. til projektet. Da det 
også omfatter udendørskøkken og udendørs langborde, er det også noget, der kan 
komme foreningen til gode til evt udendørs spisninger eller workshops. 

Der er sendt ansøgning på 150.000 kr til Energi Fyn til omdannelsen af laden på 
Spaanbrogård til et regenerativt forsamlingshus. Samme projekt har vi også uploadet 
hos Underværker, hvor vi har ansøgt om 1 mio. kr. – man skal have samlet 500 stemmer 
for at komme i betragtning. Vi runder 3.000 stemmer inden fristen 3. februar og ligger 
til at blive det projekt med flest stemmer og klart flest kommentarer. Forhåbentlig vil 
dommerne lægge vægt på dette. 

Der er sendt ansøgning på 17.000 kr. afsted til Naturstyrelsen (jagttegnsmidlerne) ang. 
støtte til etablering af sø på Brinkholm. 

 

Udvikling af ny model i Andelsgaarde 

Der arbejdes videre på at lande en model med Moanna, som sidste år var i praktik hos 
Nanna og Chris på Lerbjerggård. Moanna har fået adgang til et markstykke på 1 ha på 
Syrengården lige uden for Odense. Ved at lave et fem-årigt samarbejde med Moanna 
kan vi hjælpe en ung jordbruger i gang med produktionen og på den måde skubbe på 
for et grønt generationsskifte i dansk landbrug – også selvom vi ikke ejer jorden. 
Moanna holder nogle arrangement i regi af Andelsgaarde, så foreningen får lokal 
opmærksomhed og slipper for arbejdet med at erhverve og sætte bygninger i stand. 
Denne model kan udgøre et let supplement til vores fortsatte opkøb af gårde, som 
reelt ikke koster os penge, men tillader os at stikke flere flag i jorden og hjælper flere 
unge, regenerative jordbrugere i gang. Der holdes mødes med advokat, bank og 
naturligvis Moanna for at lande modellen. 

 

Udvikling af administrationen 

Ved hjælp af nogle centrale og meget kvalificerede frivillige er vi lykkedes med at få 
styr på hjemmeside, medlemshåndtering i forbindelse med betaling samt 
monitorering af kommunikationsindsats og medlemsfremgang i løbet af det sidste 



halve år. Det har givet os et mere professionelt setup, og vi fortsætter med denne 
opbygning. 

Der er dog nogle nøgleopgaver, som bliver nødt til at være betalte støttefunktioner, på 
samme måde som vi siden august har betalt et mindre beløb for SoMe 
kommunikationen. Det handler dels om opgaven som byggestyrer, hvor der har været 
samtaler i uge 5; Rasmus og Jacob overvejer stadig den rette kandidat og den rette 
fordeling af opgaverne. Dels vil det handle om en afvikler til vores arrangementer, som 
vi kommer til at skrue op for i 2023. Vi har stadig den gode og skarpe 
arrangementsgruppe til at lægge programmet, men der er brug for en overordnet 
ansvarlig for afviklingen; her er vi ved at få beskrevet funktionerne, som snart vil 
resultere i et opslag, hvor vi søger en deltids-afvikler. 


