
Referat kjernegruppemøte Øverland Andelslandbruk 15.11.2017 

Stabburet kl 18-21:30 

Tilstede: Paul, Kirsti, Annette, Maria, Simon og Cecilie (ref). Tale Helen Seldal fra Wøyen gård var observatør frem til kl 20.30.  

Sak 
 

Innhold Ansvarlig Ev dato 

Fritt ord – hva er vi opptatt av? Tale Helen Seldal presenterer seg med informasjon om Wøyen gård, vi 
sammenligner kontraktsbetingelser på bl.a. jordleie. Cecilie sender det siste 
visjonsdokumentet. 
  
Cecilie og Kurt deler møte oppsummeringer (fra møter vi har deltatt på eller 
holdt foredrag): Nettverket, Bærum Natur – og Friluftsråd og NV med flere 
møter: Leietakere på gården og to kontraktsmøter. 

 

  

Kontrakt med Norges Vel – hva 
er målet vårt nå? 

Vi ønsker å motta tilskuddene for jorda selv, slik at vi kan betale for oss. De 
foreslår 50.000 kr for jordleie og ca. 500 000 kr for lokalene, det siste er ikke 
mulig. Vi har realitetsorientert NV og tilbyr oss å betale for lokaler på om lag 
samme sum som tilskuddene for leie av den nye jorda, tilsammen hele 
Flatejordet.  
 
Vårt mål er å dekke leien med tilskuddene. Arealtilskudd er fra 40-500 kr og 
kulturlandskapstilskudd vil være til sammen ca 45.000 kr. Endelige 
beregninger gjøres av Kurt før møte med Norges Vel 17.11. Tilskuddene 
inkluderer 6 000 kr i egenandel. Og mulig får vi økologisk arealtilskudd og 
dette mener Landbrukskontoret i Bærum burde gå greit, så dette kommer på 
toppen. 
 
Klausul om usikkerheten ved å motta tilskudd? Det skal diskuteres på 
kontraktsmøte. 
 
I møte for leietakere på gården har Norges Vel instruert nye 
parkeringsbestemmelser: Vi kan ikke parkere bak låven. Anette sender e-post 

Cecilie, Paul,Kurt  
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om dette til hønegruppen som er de som bruker disse plassene nå på 
vinteren. Vi avventer NV på kontraktsmøte og sender felles e-post når vi har 
klarhet.  
 
Kjernen diskuterte flere løsninger omkring Flatejordet: Stabekk ønsker å ha 
plass til å snu sine kjøretøy, det er ikke aktuelt for NV å bygge nytt uten at vi 
dekker kostnadene, det er usikkert om det er greit å bruke p-plasser foran 
siloen, 5-6 plasser til sammen. Vi skal avklare p-plasser med NV på 
kontraktsmøte.  
 
Kjernen vil være visjonære på bruken av Flatejordet fremover så det er noe å 
tenke på i ledige stunder. 
 
Svarthyllhekken; må vi ta senere; vi tilbyr NV å kutte hekken selv i samarbeid 
med dem. 
 
Kontraktsforslaget presenteres av Paul på Høstmøte 22.11. 
 

Dyrkingen Det er frost og snø, lite står igjen ute, i drivhuset er det feltsalat og asiatisk 
salat som står lenge i frosten. 
 
Planen fra daglig leder er å ha månedlig møte med alle dyrkere fra neste 
sesong. 
 

Kurt  

Evalueringen Nå har det kommet over 80 svar og vi har grunnlag for å lage en evaluering. 
Siste frist er 17.11 og det kommer sikkert flere. 
 
Maria har laget flott statistikk over dem som har brukt grønne fingre skjema 
og arbeidsgruppe skjema for registrering. Det viser at det er de samme få 
som registrerer seg.  

Kurt, Maria, Cecilie  
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Dugnadsoppmøte er vanskelig og vi diskuterer alternative løsninger. 
 
Alle vil ikke delta på felles arrangement.  
 

Endringer i Brønnøysund og 
Cultura –  

Alle må huske å signere i Alt inn. OK? 
Cultura OK 

Cecilie  

Høstmøte  Planen:  
Evaluere – Kurt kan stille den opp for oss 
 
Cecilie ønsker velkommen, snakker kort om administrasjon, ansettelse og 
evaluering 
Maria presenterer oppmøte statistikk 
Kurt – dyrkingen og evalueringen 
 
Dyrkningsplan/Kurt, alle i gartnergruppen kommer frem for å presentere sine 
dyrkningsfelt 
 
Kontrakten; info/Paul,  
 
Budsjett: Rita/Cecilie: pris, antall 
 
Har tautrekkerne noe å si: Innlede med Rita og konserveringsgruppen, de 
som ønsker kan si noe.  
 
Praktisk:  
 
Maria har med saft 
 
Rita konserverings 

Kurt/Cecilie/Maria/Paul/Kirsti 
Marie 
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Kirsti: handler inn alt annet; Økologisk Kaffe/te, noe snacks 
 
Cecilie: Be om frivillige kaker! 
 
Henning: valnøtter, druer 
 
Honning? 
 
 

Hagejordet – frukthage - Ineke tenker på et eget prosjekt. Visjon; ha med Aina Bull Munster  
Mange måter å gjøre det på; romantisk skogshage eller dyrkningshage, 
permakultur, hvem lager planen? Pløye opp og så til noe nytt? 
Så pionerblanding, alfa-alfa er mulig. 
Hvem kan søke midler? Sende mal for søknaden til Sparebankstiftelsen? 
Deadline 1 februar. Cecilie finner og sender «Bie søknaden» til Kirsti Marie. 

Kirsti med Ineke og Aina evnt. 
fler 

 

    

Drivhusgruppen  Drivhus gruppen leverte sluttrapport. Sendt ut, sendes på nytt. Nå fire 
alternativer: Ingenting, nedgravd, såpebobler eller dobbelduk drivhus. Kurt 
mener på sikt er det fint å grave ned, men nå først bør det gjøres enklest 
mulig. Finansiering? 
Gjennomføre valg og bygging og finansiering.  
Få noen profesjonelle til å vise det for oss? 

 
Kurt 

 

Eventuelt:     

Utvikle en kultur hos oss 
- Kjernen bidrar først med å 
takke for gode innsatser 

Presentere kjernen, presentere ulike grupper i nyhetsbrev etter hvert. Skal ta 
bilde. 

Annette  

Rydde Stabburet Kjøper musesikkert stålskap til ca 5000 kr.  Blir bedre system i andre etasje. Kurt/Rita/Håkon/Ineke  

Admin. organisering Regnskapene kan føres ved hjelp fra Rita, men «flaggsaken» preger fortsatt 
tilliten i kjernen, vedtaket ble ikke effektuert, flaggene henger ikke oppe nå, 

Kirsti/Annette  
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det må mer dialog til.  

Neste møte i januar: Doodle   

Budsjett På e-post og diskuteres på neste kjernemøte   

    

Under streken:    

Ventelisten til Wøyen – vi 
tenker på dette 

   

Møteplanlegging og årshjul    

Fryse andel og plass på 
venteliste 

   

Onsdagsmøte i sesong med alle, 
dialog 

 Cecilie  

    

Kartlegge høsting  Maria  

Handlingsregelen, kan den 
kuttes? 

 Cecilie  

Familieandeler   Paul  


