Referat kjernegruppemøte Øverland Andelslandbruk 17.04.2018
Stabburet kl 18-21:15
Tilstede: Kirsti Marie, Maria, Henrik, Synnøve, Raymond, Kurt og Cecilie (ref). Ineke var tilhører og med under presentasjon. Simon og Paul var invitert, men
kunne ikke komme.

Sak
Fritt ord – hva er vi opptatt
av nå?

Innhold
«Fritt ord» med presentasjonsrunde – er det områder dere er spesielt
engasjert i? Mindre å lese etter hvert.

Ansvarlig
Cecilie/Annette

Presentere ny kjerne i et Nyhetsbrev med bilde. Offisielt takke av Paul
og Simon som trer ut, gaver fra Tibi og kort står i hylla på Stabburet!
Matservering; Løkpai med feltsalat og hylleblomstkake med kornblomst
blader.
Alle presenterte seg for hverandre.
Årsmøte:

Dugnad:

Referat er ferdig, sendes ut sammen med dette referatet. Brønnøysund
oppdateres. Kirsti påpeker viktigheten av å øke lønningene. Vi skal
diskutere prissettingen i kjernen samtidig med gjennomgangen av
økonomien fremover. Rapport fra Jorunn presenteres på hvert annet
møte. Matrix tilgang, hvem trenger det?
Ref. vedlagt notat (til kjernen) med kommentarer på dette fra Thomas
og Inger, vil vi og dyrkerne dette i år? Forslaget er å adoptere en
grønnsak, hensikten er å oppnå mer ansvarlighet i små grupper. Det er
åtte grønnsaksfelt. Kan de melde seg på for eksempel gulrot, så følger
de vekstskifte. Kurt kan ikke slippe løs alle. Trygge felt er for eksempel
løkfeltet, andre er mer krevende. Påmeldingen til en grønnsak krever
ansvar. Motivasjonen er det viktige, utover det vi har i dag. Det må
oppdages hvor fint det er å jobbe på jordet, frivillig tvang er bra
(Henrik/Raymond). Alene er bra, selvluking er et viktig tilbud. Kjernen

Cecilie

Maria/Kurt/alle

Ev dato
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Kontrakt:
Påmelding:

Dyrking:

Drenering:

Drivhus:

er for å sette opp alle andelshaverne inn i de åtte feltene på datoer ca
åtte uker frem i tid. Dette kan bli opp til dyrkerne. Vi tar opp igjen dette
neste møte med målsetning å forsøke om dyrkerne ønsker det.
Klar til signering, første faktura 1.4.19 på jordleien
Håkon melder at vi er 292 andelshavere nå, og han begynner på 2017
ventelisten nå. Markedsføring? La oss tenke på Åpen gård. Vi kan ha
det for oss selv uavhengig av Oikos også. Ide for august, også for
ventelisten. Ref. Veronica’s ønske om å lete etter aktive andelshavere.
Plast er på, grønt i det lille drivhuset, potet og polkabeter en måned til i
jordkjelleren, 600 kg settepotet er bestilt. Oppalsrommet er i år fylt av
purreplanter. Vi diskuterte salg av settepoteter, vanskelig å selge på
grunn av at vi ikke er mva registrert. Ugress – har vi en strategi? Svar
for 2018 kommer neste møte. Skal ha veiledning fra flere i år bl.a. Finn
fra Bergsmyrene gård (Biodynamisk Forening).
Hva er planen? Mer regn i fremtiden, er det tilskudd å få?
Landbrukskontoret, ved Hognestad, har gitt oss et kart over 40 år
gammel drenering, og det kan holde om det ikke er brudd. Vi må finne
ut om det fungerer og vi kan spyle opp eventuelt. Dette koster om lag
3.000 kr per dekar og rette opp, er det jordeiers ansvar om vi finner at
det er behov for dette? Vann kvaliteten i bekken bør følges opp (daglig
leder). Haster ikke i år fordi fristen for å søke midler har gått ut. Kirsti
skal se på løsninger med landskapsvern som alternativ. Hydroponiske
anlegg ble snakket om, kretsløpstanken er viktig.
Tar opp dette på neste møte. Tenke på dette i forhold til eget behov,
eksternt oppal (de Haaz) og det nordre jordet.

Cecilie/Annette/Kurt
Cecilie

Kurt

Kurt/ Kirsti/Ineke/Synnøve/Cecilie

Kurt/Cecilie

Referat kjernegruppemøte Øverland Andelslandbruk 17.04.2018
Stabburet kl 18-21:15
Tilstede: Kirsti Marie, Maria, Henrik, Synnøve, Raymond, Kurt og Cecilie (ref). Ineke var tilhører og med under presentasjon. Simon og Paul var invitert, men
kunne ikke komme.
Nordre Jordet:

Nyhetsbrev/sosiale medier:

Åpen gård:

Cicero:
Åpningsdag:
Eventuelt:
Jordkjelleren
Under streken:
Takknemlighetskultur
Visjonsdokumentet
Årshjulet
Gårdssamtaler
Økonomi
HMS

Kan jeg bruke daglig leder timer til dette? Eget prosjekt etter hvert? Det
er vanskelig å vite hva dette blir til og kjernen mener det er greit å
bruke timer på oppstart. Alle ga sin tilslutning.
Hvilken form – mer FB? Bloggen ok? Zoya kontaktet oss, vi skal møtes.
Se på andelslandbruk.no, oppdatere bilder og informasjon.Håkon
oppdaterer bloggen etter våre ønsker; kan Henrik og Maria se på
forslag til gode og enkle endringer. Klipp og lim arbeid?
Vil vi bli med, for sent for i år. Opprinnelig et Oikos prosjekt, vi trenger
etter hvert å markedsføre oss. Prosjekt for august i egen regi, invitere
inn ventelisten og Budstikka – arrangement og journalist.

Alle/Cecilie

Brev til nye andelshavere. Oppfølging? De kommer på Åpningsdagen.
29.4 kl. 12.00 Velkommen. Omvisning og aktiviteter. Budstikka – til
høsten. Eventuelt lage en tett på sak. Agurktiden - august

Cecilie
Annette/Cecilie

Det lekker vann, hva med betongen, må det gjøres noe mer?

Synnøve/Annette

Takke den gamle kjernen i Nyhetsbrev.

Annette

Ha dette som egen sak på et kjernemøte
Til neste kjernemøte - finpuss
Fortsetter, kommentar fra Cecilie; dette er et veldig bra tiltak.
Rapport; diskutere mva, prissetting, økt lønn m.m.
Røde kors skrin, førstehjelpsopplegg, Buskerud Landbrukstjenester
(BLT) HMS system for Kurt/dyrkerne; daglig leder ser på permen

Annette/Kirsti
Cecilie
Kurt
Cecilie
Cecilie/Kurt

Cecilie

Kurt/Cecilie

