
Referat kjernegruppemøte Øverland Andelslandbruk 24.10.2016 

Stabburet kl 19-21.30 

Tilstede: Cecilie, Simon, Paul, Annette, Kurt og Karine (ref).  

Sak 
 

Innhold Ansvarlig Ev dato 

 Fritt ord    

Drivhus Drivhusgruppa lager et testdrivhus i skråningene ved tavla. Her skal det måles først og fremst 
temperatur. Det skal være et byggemøte for testdrivhuset i morgen. Gruppa jobber tett på 
Norges Vel ved Tore Filbakk.  
 
Når det gjelder plassering i av det store drivhuset har eiendomsavdelingen i NV sagt ja til 
plasseringen i skråningen ved tavla og utenfor flisfyren. 
Kjernegruppen snakket litt om de to plasseringene, fordeler og ulemper. Når drivhusgruppa 
har laget sin innstilling/forslag sendes det til kjernegruppa og så på høring blant 
andelshaverne.  

Kurt og Simon  

Dyregruppe Dyregruppe var på gårdsbesøk på Svartskog. De driver med utegris (225), høner, ammekyr 
(30) og sau (50) i tillegg til potet og skogsdrift. Dyregruppa tenker i første omgang å starte 
med gris. Grisungene kjøpes på våren og slaktes på høsten. Investeringskostnader vil ligge på 
kr 50 000. Det som fortsatt er litt uvisst er røktingen, men det bør nok være noen som skal 
lønnes for å røkte. Gruppa skal ha møte igjen i november. Det er planer om å søke midler fra 
Sparebankstiftelsen. Prosjektet skal presenteres på vintermøte og innlemmes i budsjettet. 
Kjernegruppa diskuterte hjemmesakt.  

Paul  

Mastergrad Kjernen er positiv til at mastergradsstudenten kan komme å gjøre feltarbeid. Vi inviterer 
henne til neste kjernegruppemøte hvor hun får en halv time i starten til å presentere sin 
oppgave. 

Karine  

Andelskatter Det har kommet opp et forslag om å få andelskatter hit til Øverland. En andelshaver har 
tilbudt oss to kattunger. Dyregruppa undersøker hva katter trenger. En utfordring kan være at 
noen andelshavere vil reagere på at de ikke skal bo inne hos noen. Det er nok et poeng at de 
vennes til å bo ute og at det er en gruppe mennesker som har et spesielt ansvar for kattene 
etter modell fra hønegruppa.  

Paul  

Hjemmeside - blogg Karine prøver å samle Ingrid, Håkon, Kurt og Vilde til et eget møte om hjemmesiden. Gjerne Karine  
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før budsjettmøtet. 

Ressursgruppe – prosjektet 
til Oikos 

Oikos har søkt om videreføring av andelslandbruksprosjektet. Der foreslås det at det skal sitte 
to representanter for andelslandbruk i ressursgruppa. Cecile følger opp på vegne av Øverland. 
Ha en pool med landbruksmaskiner innen nettverket. 

Cecilie  

Øverland Gård Marianne i Duggurd laget en facebookgruppe for å utvikle Øverland. Hun laget så en søknad 
til landbruksforvaltningen. Etterpå sendte hun en e-post til NV og informerte om det hun 
hadde gjort. Adm dir i NV var ikke fornøyd med at noen andre enn NV hadde søkt om midler 
til utvikling av Øverland. Han ville vite om andelslandbruket og kooperativet var med på 
dette. Cecilie ga klar beskjed om at dette var ikke andelslandbruket og kooperativet med på 
og at vi ikke hadde sett søknaden. Takk til Cecilie for at hun reagerte raskt. 

Cecilie  

Plastlegger En plastlegger er et redskap til traktor som legger plast i en operasjon. Særlig aktuelt for 
kålplantene. Alle kålplanter må ha duk over. Kurt ønsker også bøyler til å legge duken på. 
Kostnad for brukt plastlegger kr 25 000 inkl mva. Kanskje leie den ut til andre andelslandbruk. 

Kurt  

Traktor Stabekk VGS har kjøpt ny traktor som vi kan få leie. Før de kjøpte den spurte de oss om hva vi 
trengte i en traktor. Den nye har mange av disse spesifikasjonene og er absolutt noe vi kan ha 
bruk for. Stabekk kommer tilbake med priser. 

Kurt  

Budsjett Sende ut beskjed til tautrekkerne om å melde inn behov til budsjettet. Karine  

Oppdragssamtaler Karine gjennomfører oppdragssamtaler før jul.  Karine  

Julebord Annette sjekker med Rita om gjentagelse av fjorårets suksess Annette  

Neste møte Mandag og onsdag er de dagene som passer for Anette. Kjernegruppa vil gjerne ha med Vilde 
og Ingrid. Vi prøver å legge neste møte på dager som de kan. Karine kontakter dem før det 
sendes ut doodle. Neste møte blir i slutten av november begynnelsen av desember.  

Karine  

    

Under streken:    

Demokratisering – årsmøte    

Hjemmeside    

Drivhus Lindum    

    


