
Referat kjernegruppemøte Øverland Andelslandbruk 16.01.2018 

Stabburet kl 18.00-21.30 

Tilstede: Annette, Raymond, Kirsti Marie, Mariya på Skype, Kurt og Cecilie (ref).  

Sak 
 

Innhold Ansvarlig Ev dato 

Fritt ord – hva er vi opptatt 
av? 

Fritt ord:  

Kort pga lang agenda. Vi koblet opp Mariya på Skype og hun ble 

med på hele møte. 

Kurt hadde ferske dårlige nyheter om Persbråten, men vi må få 

bekreftet dette. 

Alle  

1. Regnskap 2018 
 

Vi har ønsket å ha Årsmøte over en måned tidligere enn «vanlig» 
slik at Håkon skal bli ferdig med medlemsregistreringen før 
våronna.  
 
Resultatet på -93 609 kr bedre enn budsjett pga investeringer vi 
ikke gjorde som lukevogn og dieseltank, fellesutgifter til NV ble ikke 
noe av. Noe mindre på kurs enn estimert. 
 
Drivhuset påvirker ikke resultatet, men balansen i 2018 og 
vedlikeholdet var uforutsette utgifter (en del av avtalen med NV 
som ikke var klar da budsjettet ble godkjent) vi har tatt i 2018. 
Arbeidet til Kurt og Håkon er ført som annen fremmed tjeneste i 
2018, det er samme beløp som ferieavløsningsbudsjettet.  
 
Ineke har fått 60 ekstra timer i 2018 for en ekstraordinær situasjon 
med vanning, opplæring av mange nye andelshavere og 
vedlikehold av urtesirkelen. 
 

Cecilie  
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Setter inn 12.000 kr for betaling av drivhusbygging. 
 
Vedtak: Godkjent  

2. Budsjett 2019 343 hele andeler av 3.700 kr gir 0 i budsjettresultat.  
18 gratis andeler som 2018; 5 kjernegruppen, 5 dyrkere, 2 regnskap 
3 gjestandeler videreføres, 1 daglig leder og 1 omvisningsandel.  
Økning på 5% på alle honorarer pga at vi ikke har justert timelønn 
på flere år. Vil justere med 3% fremover. 
Øke med 25 timer til Håkon (han trenger det i våronna), 60 timer 
Peter til vedlikehold bær, Ineke 80 timer oppal og 70 timer for å 
holde «grønne fingre» på søndager (hun har fått 50% 
søndagstillegg). Siri er tenkt å få en gratis andel administrert av 
Ineke for hjelp i Urtesirkelen (ny tautrekker?), i tomatdrivhuset og 
litt oppal. 
 
Økning i avskrivningene er for drivhuset.  
Håkon og Kurt skal ha 12.000 kr mer betalt for arbeidet med å sette 
det opp (ligger på driftsmaterialer) og oversikten finnes under egen 
fane som vedlikehold. 
 
Investeringer: Lukevogn Håkon 23.000 kr, jordfres 25.000 kr og 
7.000 kr. vanningsanlegg i resultatet 
Jordfres ligger med årlig avskrivning på 5.000 kr i resultatbudsjettet 
for 2019.    
 
Vedtak: Godkjent  

Cecilie/Kurt  

3. Ny prismodell 
 

 

• Ungdom gratis og «tapet» erstattes med 29 nye hele 
andeler. Vi får inn 11.600 kr til EK. 

 

Alle/Raymond/Cecilie 
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• 3 500 kr – 3 750 kr – 4 000 kr eller 3 750 kr Joliens forslag 
(maksimal risiko er 68 600 kr). 

 

• Alternativet til Raymond: å øke prisen på første andel og 
redusere på nr. to andel i samme husholdning. 

 
Holde arbeidsplikten fast på seks timer og fortsette å presisere 
viktigheten av å gjøre sin plikt hos oss. 
 
Vi ønsker å samle oss om forslag flest mulig vil akseptere.  
 
De viktigste argumentene er at vi ønsker at hele familier med barn 
og ungdom skal være med.  
 
Raymond skal utarbeide to alternativer som forutsetter gratis for 
ungdom opptil 18 år. 
 
Vedtak: Presentere to forslag kjernen står inne for på Årsmøte: 
 

1. Tredelt løsning med mulig tap (og subsidiering?) 
2. Familieandeler;  

• Stor familie med to voksne 7 500 kr eller 7400 kr 
(symbolsk motivasjon til å melde på to voksne uten 
at vi har «tap») 

• Liten familie med en voksen 3 750 kr. 
 NB. Hvis vi ikke setter prisen ned for Stor familie er denne 
modellen integrert i den første. 
Tar vedtak om forslag til innkallingen på e-post. 
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4. Dyrkningsplan 2019 I år skal vi forenkle produksjonen noe og redusere antall 
grønnsaksslag.  
I drivhusene beholder vi tomat og basilikum, i det lille dyrker vi 
bare chili. Ingen testgrønnsaker i år.  
Tatt bort vårløk på grunn av flerårig feltet. Salaten, kan vi dyrke 
plukksalat? Pallekarmer? 
Det blir heretter bare to grupper med grønnsaker. Vi forskyver 
dyrkningsplanen/innhøstingsplanen på kartet slik at sesongen 
starter i mars.  
Vedtak: Godkjent 

Kurt  

5. Årsmeldingen 2018 Sendt i går, fortsatt noen arbeidsgrupper som ikke har sendt inn, 
satt frist fredag 18 januar. 
 
Annette skriver innlegg og leser korrektur i helgen. 
 
Vedtak: Godkjennes  

Cecilie/Kurt/Tautrekkere/Annette  

6. Årshjulet Forslag til oppgaver 2019 er inkludert Cecilie  

7. Visjonsdokumentet Behov for revidering i 2019? I 2020 skal det revideres (hvert 5. år) 
Skal Årsmøte få en gjennomgang av måloppnåelse? 
Annette og Kirsti Marie presenterer ettårsmålene på Årsmøte i eget 
punkt. 

Annette/Kirsti Marie  

8. MVA 
registrering/Forsikring 

Legge frem analyser i løpet av første halvår Cecilie  

Eventuelt:     

Frukthagen Ny søknad, fremdrift (drenering, nematoder) og kjernen støtter 
Kirsti Marie i arbeidet med å drive prosjektet som tautrekker. 

Kirsti Marie/gruppen  


