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Sak 
 

Innhold Ansvarlig Ev dato 

Fritt ord – hva er vi opptatt 
av? 

Fritt ord:  

Flere var noen minutter sene, men maten til tautrekkermøte 

senere på kvelden var klar. Det er fremsatt ønske om at vi skal 

stramme inn og forsøke å holde tiden. 

Møte er kort på grunn av Tautrekkermøte kl 19.00. 

Alle  

Evaluere Åpen 
dag/Høsttakkefesten 
 

Oppsummeringen  
Høstakkefesten; kommunikasjonen er viktig og at alle gjør det de 
får beskjed om. Tautrekker Tine Greve ble syk samme dag og 
Cecilie forsøkte å organisere arbeidet ved å delegere oppgaver i 
tillegg til å ha ansvaret for Åpen dag arrangementet. Det var færre 
som kom en vanlig til tross for fint vær og vi tviler på at alle som 
meldte seg på kom. Noen mente det var lite å spise (vi hadde ikke 
bakt potet/rødbet) ingen kaffe og dårlig pyntete kaker. Vi var rett 
og slett for få som bidro til at festen kunne bli som tidligere år. 
Hvor er engasjementet? Honning konkurransen til Kurt var 
fantastisk! Vi måtte lage suppe nummer to fordi en suppe sved seg, 
Espen tok på seg ansvaret for å lage ny suppe og den ble veldig bra.  
Skal vi ha fortsette å ha Åpen dag eller bare Høsttakkefest? Kjernen 
mener vi skal holde på Høsttakkefesten.  
Åpen dag; ca. 50 kom, flere fra ventelisten, vi hadde ca syv 
omvisninger og vi tenkte at det skulle komme flere. Veronica som 
var suppesjef på Åpen dag ble syk og vi måtte ha ekstra hjelp. Siden 
suppa gjestene skulle få ble svidd når halve kjelen var spist, var det 

Maria/Annette/Kirsti Marie  
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kanskje flaks at det ikke kom flere. Gresskarsuppen fikk alle smake 
på, men det var forvirring om hvem som skulle spise suppe når og 
flere gjester til Høsttakkefesten spiste suppe på Åpen dag 
arrangementet og gikk hjem. Stemningen var bra i sola. Vi tok med 
evalueringen inn i Tautrekkermøte.  
Kjernen mener vi ikke har engasjement nok til Åpen dag hvert år. Vi 
satser på Høsttakkefest 2019. 
 

Dyrkingen: Tar inn grønnsaker og forbereder vinteren. Håper varmen gir litt 
ekstra vekst. 

Kurt  

Søknad:  Jobber med søknaden til Landbruksdirektoratet (går via 
Landbrukskontoret i kommunen og avgjøres hos Fylkesmannen) nå 
– Kurt har hovedansvar. Kontrakt med Persbråthen innhentes. Vi vil 
sannsynligvis få et underskudd på det Nordre flatejordet i 2018. 

Kurt/Cecilie/Alle 
 

 

Investeringer: Vi presenterte forslag til drivhus bl.a. anbefalt av vår tidligere 
daglige leder Anja Bruland. Porsgrunn andelsgård har det samme. 
Vi velger etter grundig behovsanalyse gjennom mange år, 60m2, 10 
mm polykarbonat kanalplater, gotisk buet hus fordi at snøen sklir 
av og med trerammer for estetikk og bærekraft. Huset produseres i 
Latvia, fri frakt og vi kan grave fundament til det kommer tele, vi får 
ca 10% rabatt nå i lavsesongen. Vi tenker på løsninger for 
oppvarming (fra overskuddsvarme i Flisfyrrommet) og eventuelt 
solcelle energi ved behov for belysning.   
 
Oppalet vil bli spredt på egen produksjon og flere leverandører 
(som deHaaz, Bergsmyrene m.fl.) fortsatt. Det er viktig å kunne 
produsere noe oppal selv.  
 
Kjernen får tilsendt tidligere utsendt beslutningsmateriale på nytt. 
 

Alle  
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Årshjulet Høstmøte dato skal settes. Vi skal fortsette arbeidet med HMS, 
oppdatert verneskjema lages i vinter og vi må vurdere forsikringer 
av eiendeler. 

Cecilie  

Budsjett Sette inn strømmålere, pluss legge inn vedlikeholdsutgifter. 
Investeringer i lukevogn, vannpumpe m.m. Vi skal ha eget 
budsjettmøte. Timefordeling skal avklares. 

Cecilie/Kurt  

Eventuelt  Alle  

Under streken:    

Høstmøte Forslag: Onsdag 21 november 
Evaluering 1.11 

Cecilie 
Kurt 

 

Økonomi Neste møte Cecilie  

    


