
Referat kjernegruppemøte Øverland Andelslandbruk 19.11.2018 

Stabburet kl 18.00-21.30 

Tilstede: Annette, Raymond, Maria, Kirsti Marie, Henrik, Kurt og Cecilie (ref).  

Sak 
 

Innhold Ansvarlig Ev dato 

Fritt ord – hva er vi opptatt 
av? 

Fritt ord:  

Dugnadsprat – hvordan får vi til frivilligheten hos oss. Vi ser at det 

er økende frafall innen frivilligheten og må justere driften etter det 

fremover. Samtidig finne nye møteplasser hos oss for å få opp 

interessen.  

Har vi et behov for en levende Instagram konto, delte meninger om 

det, vi fortsetter diskusjonen. 

Vi tok runden omkring formen på møtene våre. Alle til stede synes 

det er fint at alle får snakke ut på kjernemøtene, og at det ikke 

utelukker ikke at sakslisten følges etter at Fritt ord er avsluttet. 

Formen er alltid viktig, særlig på Høstmøte og Årsmøte. 

Alle  

Sesongavslutningen på 
jordene: 
 

Ferdig med å ta opp gulrot, poteter, nepe, vintereddik, potet og 
rødbet og alt er inne på vinterlageret. 
Ute er det grønnkål, asiatisk salat, pastinakk, purre, broccoli, 
rosenkål. 
Vannet er steng for i år. 
Overfloden i år var agurk/squash/gresskar.  
Etterlyse bær ansvarlig – betale for timene neste år.  

Kurt  

Evaluering: Alle i kjernen bør fylle ut evalueringsskjema.  Kurt/Cecilie/kjernen  
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Spørsmålene er mye rettet mot fremtiden, vi ønsker likevel svar fra 
alle gamle andelshavere. Skjema har fått ros av flere andelshavere 
på e-post, takk! 

Økonomi: 
 

Resultat per 12.11 ble kommentert og vi informerte om og 
diskuterte differansene i forhold til budsjett. Vi bør finne ut hva 
differansen består av jordleie på 97.000kr og jordbruksstøtten 
(korn/grovfor) og eventuelt kontakte NV.  
Kjernen er fornøyd med tallene som er fremlagt og avventer 
endelig resultat. Estimert underskudd er om lag 100.000 kr.  
Vi er enige om at det ikke er relevant å sende ut denne til 
Høstmøte pga 12.11 tall og vi må ha avklart hva som går inn i 
tallene av produksjonsstøtte, etc. Tallene blir presentert på 
Høstmøte og kan alltid sendes ut på e-post. 

Cecilie/Kurt 
 

 

Prismodell og forslag til 
økning av prisen:  
 

Vi kan drøfte foreløpig oppsett på prisøkning. Først for å dekke inn 
underskudd på budsjett pga ansettelse, investeringer, jordleie, 
fellesutgifter, vedlikeholdskostnader og en lønnsjustering. 
Vi må også konkludere om vi ønsker å la familier med barn få rabatt 
for eksempel på den andre voksne og/eller la ungdom være 
«gratis». 
 
Vi lar vær å sette opp hva andre andelslandbruk gjør, men 
informasjonen er følgende priser: Nes 3000 kr., Århus 2600 kr., 
Virgenes 3790 kr, Wøyen 4000 kr. og uten egeninnsats pluss 1200 
Prisene er for grønnsaker, men er likevel ikke sammenlignbare pga 
ulike krav til deltagelse, antall grønnsaksslag og volum.  
 
Det finnes et forslag om å øke pliktarbeidet fra 6 til 9 timer med 
egeninnsats. Er det riktig å gjøre det når vi må øke prisen i år (mye 
på en gang)? Det er mange som ikke møter opp i dag og det blir 
dyrere andelpris pga at det blir behov for mange flere gartnertimer. 

Raymond/Cecilie  
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Det er viktig å understreke i kommunikasjonen med andelshaverne 
når vi informerer. 
Estimat av forbruk på grønnsaker koster; ref. Virgenes  
Det viktige er at vi styrer i minus og må derfor ha prisøkning.  
Konklusjon: Budsjett med underskudd – vi har ikke inntekter som 
vil dekker utgiftene vi har.  
 
Vedtak: 
Skal anbefale pris som gjør at budsjettet går i null.  
 

Notat om det Nordre 
Flatejordet  

Godkjenning for videre arbeid: Godkjent 
Setter sammen en arbeidsgruppe. Fortsetter å samle innspill.  

Alle/Cecilie  

Høstmøte Onsdag 21 november: Annette er ordstyrer 
Agenda:  
Evaluering 1.11: Kurt 
Dyrkningplan – kutte utgifter, bruke førsteprioritet grønnsaker: 
Kurt 
Økonomi: Cecilie 
Pris på en andel: Raymond 
Kjøpe inn: Henrik 

Alle  

Under streken:    

Kjernemøte og Årsmøte i 
januar 

Må ha ordstyrer til Årsmøte Annette  

Årshjulet 
 

Lage et nytt og presentere på neste kjernemøte 
Revidere HMS – vernerundeskjema i vinter 

Cecilie  


