Referat kjernegruppemøte Øverland Andelslandbruk 19.06.2017
Stabburet kl 19-22
Tilstede: Cecilie, Maria, Kirsti Marie, Kurt og Karine (ref).

Sak
Fritt ord
Dyrkingen

Ordningen rundt hjelp til
bærgruppa

Høstehjelpsfilmer

Innhold
Boller og brus! Vi feiere ansettelse av Kurt.
Det meste er sådd og plantet, ligger ganske godt an. Litt etterslep på planting av brett som
ikke ble plantet. På søndag kom det 13 stk på Grønne fingre og de plantet alle de
gjenværende brettene. Såingen har gått litt sakte for våren har vært litt kald og våt. Det har
ikke gått å følge planen som Kurt har satt opp. Det er noen vekster som fortsatt ikke er sådd.
Satser på å være ferdig til sommerferien. Det er sådd mye tettere og ikke i opphøyde bedd.
Det er litt annerledes å jobbe på den måten. Utfordringen nå er at såingen ikke er ferdig og at
ugresset kommer. Håkon er mer ledig og kan gå med hjulhakke. Kan la andelshaverne bruke
den, men de må ha opplæring. Prøver noe nytt på kålfeltet. Har lagt bioplast under og satt
opp bøyler med duk på. Håpet er at vi slipper å luke og at vi kan holde insektene unna.
Har problemer med kråker som tar frø og ødelegger kråker.
Det er færre av gresskarplantene som har kommet opp. Har sendt ut forespørsel for å se om
det er mulig å få flere planter.
Det viser seg at Christinel og Mikal ikke er så aktuelle alikevel. Veronica og Ineke har derfor
knyttet til seg andre og lar dem høste av de «ekstra» andelene.
Vedtak: De som hjelper Veronica og Ineke får lov å høste som takk for hjelpen begrenset til to
andeler. Det er Veronica og Ineke som er ansvarlige for å forvalte ordningen.
Legge inn linken til den aktuelle grønnsaken i selve høstemeldingen.
Vi trenger/hadde vært fint med filmer til de grønnsakene som det er lett å høste feil for
eksempel purre og pastinakk. Kjernen kommer med forslag på e-post. Ev legge inn
reklameinntekter eller lage kronerulling blant andelslandbrukene for å finansiere. Cecilie tar
ev en prat med Tove på Århus.
Det meste er filmet så Cecilie antar at de kan lages ferdig for kr 5-6 000. Når
halvårsregnskapet er klart ser vi om vi har rom for det i budsjettet.

Ansvarlig

Ev dato
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Evaluering
Traktorsituasjon

Grønne fingre og
påmelding

Oppsummering fra møte i
Styringsgruppen i
Andelslandbruksprosjekt til
Oikos

Representantskapsmøte

Drivhus

Møtet gikk bra. Alle la den gode siden til. God stemning og det var godt å se. God mat,
hyggelig med et felles måltid. Fint med en gjennomgang av kalenderne.
Rektor på Stabekk VGS ringte Cecilie etter at hun hadde snakket med direktøren for
Kurt
utdanning i fylkeskommunen. Han hadde laget en sak og sendt til departementet. Rektor sier
at mens vi venter på behandlingen av saken så kan vi finne minnelige løsninger. Kanskje vi kan
låne/bruke traktoren og «kalle» det å forberede undervisningen.
Det ser ut til å fungere ganske greit. Noen andelshavere som syns det er litt vanskelig. Kurt
spør de som kommer på dugnad for å lodde stemningen litt. Fått tilbakemelding på at
kalenderen er litt annerledes på nettbrett og mobil. Også noen som syns det er forvirrende at
det er to kalendere. Prøve å skrive litt mer om det i neste nyhetsmail. Kurt har inntrykk av at
det kommer litt flere på Grønne Fingre. Det kan også komme av at han sist skrev at det var 6
Grønne fingre igjen før ferien.
Cecilie sitter som en av to representanter for andelslandbrukenes i styringsgruppa til Oikos
sitt prosjekt. Det er ingen som har bedt Oikos om å være paraply og søke penger for å bygge
nettverk til landbruksforvaltningen. Oikos har videreført arbeidet som NV startet.
Landbruksdirektoratet krever at det skal være en styringsgruppe. Styringsgruppa består av:
Bondelaget, Småbrukerlaget, NORSØK, Matmerk, Sogn jord- og hagebrukskole, NV,
Landbruksforvaltningen, og to representanter valgt blant andelslandbrukene. Gruppa har fått
liten informasjon og er i praksis en referansegruppe. På sikt er det viktig at gruppa har mer
innflytelse. Oikos må ta en runde med Landbruksforvaltningen og rydde opp.
Oikos ønsker at forumet på andelslandbruk.no skal brukes aktivt. Styringsgruppen oppfordret
Oikos til å informere godt om dette på e-post for å flytte aktiviteten fra facebook til forumet.
Simon var vår representant på representantskapsmøte. Fagsamlingen var interessant. Det går
bra med Norges Vel økonomisk. Det satses på vedlikehold av bygninger og det vil ansettes en
som skal være bygningstekniskansvarlig.
Prosjektet er avsluttet, rapport sendt inn og vi har fått penger. Karine tar en runde med Tore
og NV ang endelig fordeling av midlene. Hvis forslaget fra Øverland godkjennes av NV vil vi få
dekket det ekstra arbeidet Kurt og Håkon har brukt. Vi vil ikke få dekket materialene til
testhuset, men vi har jo et bygg som vi kan bruke. Kjernen får tilsendt rapporten.
Såpbobledrivhuset er på banene igjen. Etter turen til Lindum har Kurt fått kontakt med
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Eventuelt

leverandøren. Han har tilbudt seg å komme hit til Øverland og presentere de nyeste
løsningene. Drivhusgruppa har en pause nå og samles til høsten igjen.
- Vi må få til et møte med NV og høre hvordan det går med fylkesmannen.

Neste møte

Doodle beg august

Under streken:
Drivhus Lindum
Møteplanlegging og
årshjul
Fryse andel og plass på
ventelilste
Onsdagsmøte
Integreringsprosjektet
med Norges Vel
Kartlegge høsting
Tidspunkt for vintermøte
Nettside

