
Bestyrelsesmøde 9. marts 2023 
Til stede: Anders, Sarah, Bodil, Helene og Jacob 

Afbud: Rasmus, Morten og Phie 

 

Dagsorden 

1. Opfølgning på strategiproces, herunder oplæg om holdning til dyrehold 
2. Diskussion omkring foreningens forhold til forvalternes afsætning 
3. Diskussion af evt advisory board – hvad er dets rolle, hvem skal inviteres? 
4. Orientering 

 

1: Anders og Sarah orienterede om processen med at få skabt klarere procedurer for 
forholdet mellem forening og forvaltere, også med henblik på kommende forvaltere, så 
de tydeligt kan se hvad vi som forening forventer af vores forvaltere – og omvendt hvad 
de kan forvente af foreningen. Der har også været afholdt møde med Jesper fra Merkur 
Andelskasse for at drøfte et samarbejde om hvordan vi som forening kan hjælpe 
alternative modeller for landbrug i gang. Dette følges op i løbet af april. 

Foreningens holdning til dyrehold på gårdene blev også diskuteret. Alle anerkender, at 
dyr er en afgørende faktor i et regenerativt landbrug; diskussionen kan gå på, om de 
også må slagtes efter et godt liv som naturplejere. En endelig holdning skal landes på 
næste bestyrelsesmøde, hvor vi forhåbentlig er fuldtallige. 

 

2: Sarah og Jacob indledte en snak om hvad foreningen kan forvente ift forvalternes 
afsætning, ikke mindst CSA kasser og deltagelse på markeder. Der var enighed om, at 
det generelt er forvalternes egen beslutning ift hvad der gavner deres forretning bedst. 

 

3: Jacob orienterede om ønsket om at etablere et brede advisory board, som mødes lidt 
sjældnere end bestyrelsen (to gange om året) og kan rådgive og bruge sit netværk i 
forhold til at hjælpe foreningen. Deltagerne kan også være med til at blåstemple 
foreningen yderlige og give autoritet udadtil. Der var enighed om, at det er en god idé. 
Til næste bestyrelsesmøde byder alle ind med potentielle navne, inkl et par linjer om 
hvad de kan bidrage med. 

 

4: Jacob orienterede kort om byggeprojekter: Hovedhusene på hhv Lerbjerggård og 
Spaanbrogård afventer ingeniørberegninger, hvorefter der kan sættes gang i første 
fase. Fælleshuset på Lerbjerggård får etableret gulv med mursten i den sydlige ende, 
efter det blev besluttet at bryde det gamle betondæk ned. Dette etableres i slutningen 
af marts. 



Skattesagen om at blive godkendt efter ligningsloven fortsætter; vi skal have 
overbevist SKAT om at foreningen ikke har en kommerciel virksomhed med salg af 
grøntsager, men at dette ligger i forvalternes egne virksomheder. Ligeledes skal vi også 
overbevise dem om vores forsknings- og oplysningsindsats. 

Frida, som vi har i virksomhedspraktik, har fulgt op på efterårets 
medlemsundersøgelser med en kort analyse og sammenfatning. Denne udsendes til 
bestyrelsen. 

Årets generalforsamling bliver den 16. april på Krogerup Højskole. Der bliver et 
indledende program inden den formelle generalforsamling, hvor vi kan præsentere 
interesserede medlemmer for det frivillige arbejde, som Thomas og Niels Peter har lagt 
i at visualisere fx medlemsfremgang, kommunikation og antallet af arrangementer. 

 

 


