
Referat kjernegruppemøte Øverland Andelslandbruk 24.05.2018 

Stabburet kl 18-21:00 

Tilstede: Kirsti Marie, Maria, Henrik, Raymond, Kurt (til kl.19.20) og Cecilie (ref). Synnøve ble utsatt for et uhell på veien og kunne derfor ikke komme.   

Sak 
 

Innhold Ansvarlig Ev dato 

Fritt ord – hva er vi opptatt 
av? 

 
Fritt ord: Presentasjon av hverandre siden Annette ikke var med på 

forrige møte. Personnr. til Brønnøysund registrene ble samlet inn.  

Været var det viktigste samtale emne.  

Cecilie/Annette/alle  

Dyrkingen: Kurt og dyrkerne har det travelt med vanning som er krevende. Vanning 
tar tid fra såingen særlig. Vi skal oppfordre andelshaverne til å vanne 
når de er innom. Alle må spørre Kurt/dyrkerne om hvor behovet er når 
de er på gården. Det kan være aktuelt å få noen til å komme å stenge 
vannet på kvelden. SOS gruppa kanskje? Vi diskuterte å investere i 
vanntimer/mobil løsning? Det bør være mulig å lage vannoppsamling 
fra takene, låvetaket er stort. 
 
Nordre jordet: Kontrakt med Persbråten følges opp av Kurt, Håkon 
bidrar med arbeid om nødvendig. 
 
Drivhus: Anja i Blomsterhagen har investert i nytt drivhus fra Litauen, vi 
må få bedre forhold for vårt eget oppal. Brannvesenet skal bygge ny 
brannstasjon der drivhusene ved Griniveien står. Kurt og Håkon skal dra 
å se på dem om det kan være aktuelt med gjenbruk hos oss. Hvis det er 
det tar Cecilie kontakt med Kommunen/Brannvesenet. 

Kurt/Cecilie  

Oppmøte på dugnad: Vi holder på skjema Maria har laget og innfører ikke ideen om å 
adoptere en grønnsak eller et grønnsaksfelt i år. Årsaken er at etter å ha 
vurdert flere praktiske oppsett for administrasjon av gjennomføringen 
har kommet til at det er ganske komplisert. Derfor må ideen bearbeides 

Maria/Kurt/alle  
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over lenger tid enn dyrkerne har hatt nå, særlig sett ut fra 
varmen/vanningen som kreves for tiden. Det kreves en god del 
opplæring for at noen som ikke er dyrkere kan få ansvar for dette. 
 
Maria skal justere bruksanvisningen til å inkludere feltet som blir 
stående på søndager for selvluking/vanning.  
 
Vi skal vurdere å bruke et One Drive dokument og det kom et forslag 
om å dele ut tidspunkt for grønne fingre til alle andelshavere og som 
deretter må bytte innbyrdes om det ikke passer. Skolene bruker en slik 
modell for f.eks. foreldresamtaler.  
 
Flere i kjernen vil dytte på mer for å få andelshaverne til å møte opp til 
sine pålagte timer med grønne fingre. Dette er ikke «dugnad» fordi det 
er timer andelshaverne har sagt ja til i avtalen med oss.  
 
Vi fortsetter diskusjonen og ingen konklusjoner er gjort. 
 

Økonomi; begynne å 

diskutere prissetting, 

lønnsnivå, mva, 

familieandeler 

 

Delregnskap skal være klart til neste møte etter medio juni. Vi trenger å 
diskutere alle elementer i lys av budsjettet. 

Cecilie/Annette/Jorunn  

Årshjulet  

 

Oppdatert årshjul er laget med forslag om Åpen gård i 
august/september. Skal diskuteres med tautrekkerne i juni.  

Cecilie  

Tautrekkermøte dato og 
opplegg, hvem kan bidra 
med hva? 

Lager doodle for treff etter medio juni, legger kjernemøte før 
tautrekkermøte. Oppmøte er viktig for å dele informasjon i 
andelslandbruket. 

Cecilie/Annette  
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Til informasjon for kjernen: 

Utedo/harejakt og HMS/BLT 

Grunneier avgjør her, Norges Vel må informeres. Vi må søke om 
jakttillatelse eventuelt og søknad om tillatelse for bygging av utedo pga 
krav om dispensasjon fra Bærum Kommune Vann- og avløp for å sette 
opp utedo. Tett bygd strøk gjør at det er restriksjoner. Må ha 
polititillatese for å bære våpen i tettbygd strøk. 
 
Kjernen stilte seg skeptiske til om utedo er nødvendig gitt den greie 
avstanden til toalett på tunet. Jakt er ikke tillatt før i september og 
snare eller annet er ikke lov. Vi bør forsøke alternative løsninger. 
 
HMS: ny gjennomgang gjøres og kontrakt med LBT skrives under. Alle 
skal ha gjennomgang med Cecilie og underskrive. Førstehjelpskrin 
kjøpes inn til skjulet og motgift for bistikk allergi undersøkes. 

Cecilie/Veronica/Kurt/dyrkerne  

Under streken:    

Takknemlighetskultur  Annette  

Visjonsdokumentet Ha dette som egen sak på et kjernemøte  Annette/Kirsti  

Gårdssamtaler Fortsetter, kommentar fra Cecilie; dette er veldig bra tiltak.  Kurt  

    


