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Velkommen Cecilie Rom ønsket velkommen og introduserte alle som er involvert i driften av Øverland 
andelslandbruk: Gartner Kurt Oppdøl, altmuligmann Håkon Amundsen, gartner Inger Haldis 
Svensen, gartner Ineke Zaat og bærentusiast Veronica Samycia. Cecilie er nå offisielt ny daglig 
leder. De øvrige medlemmene av Kjernegruppen (styret) er Simon Droger, Paul Bellini, Anette Dyvi, 
Maria Skolota og Kirsti Marie Hougen.

Om andelslandbruk i Norge Totalt 73 andelslandbruk i Norge, nå med eget nettverk i Oikos. 7000 mennesker spiser fra en 
andelsgård.

Bærgruppa Bærgruppa hadde bedt om ordet og innledet årsmøtet med et historisk tilbakeblikk: Veronica fortalte 
om bærgruppa og hvordan hun ble ansvarlig for bærene på Øverland. Jolien Perotti hadde spurt 
henne om hun var glad i bær, hvilket hun kunne bekrefte og vips hadde hun ansvar for 
bringebærene på Øverland. Hun startet forsiktig med noen rader Veten som etterhvert fikk følge av 
de mer smakfulle Askerbærene. Etter besøk hos Tom Harald Eckell ved Århus andelsgård og 
inspirert av «Back to Eden Gardening» kom ønsket om å dyrke solbær på flis. Håkon og Kurt pløyde 
opp og Veronica ødela akslingen på bilen da den var lastet full med aviser som skulle dekke jorda 
under flisen. Flis ble gratis tilkjørt og dermed var det klart for solbærdyrking nederst på Flatjordet og 
fin bæravling i 2017. Bringebærfeltet er stadig utvidet bl.a. med en gul sort, og det har vært forsøkt 
forskjellige bær med vekslende hell: Shisandra (Schisandra chinensis), Nankin Cherry (Prunus 
Tomentosa), Rips, Tinnved.  Tinnved er plantet langs den store garasjen til Stabekk.                                          
Inger skal på pilgrimstur og Ineke overtar derfor ansvar for tomatdrivhuset med mange nye sorter. 
Hun fortsetter prosjektet med bieblomster. Særlig viktig er det å ha planter som biene kan ha nytte 
av tidlig og sent i sesongen. Det vil også være mulig for andelshavere å høste blomster til snitt og 
Ineke forsøker seg med asparges og fortsetter med staudegrønnsakene.

Ordstyrer Simon Droger

Signatur Gro Harmer og Brita Børve

Referent Kirsti Marie Hougen

Dagsorden Godkjent v/akklamasjon

Årsmelding 2017 Anette gikk igjennom Årsmeldingen punkt for punkt. Rita fortalte om urtegruppen og at urtesirkelen 
leverte i fjor igjen, men at hun etter 12 år som tautrekker i urtegruppen har mistet litt gløden og derfor 
ikke kommer til å ha ansvar for denne i år. Urtesirkelen er bestemt inkorporert i dyrkingen, men vil 
nok savne Ritas grønne urtefingre. Det kom innspill på at det merkes hvilke urter som er plantet hvor 
så de som overtar vet hva som er hvor.                                                               
Konserveringsprosjektet kom godt i gang i fjor og hensikten er å utnytte ressursene bedre. Urtesalt, 
melkegjærede grønnsaker m.m. ble delt ut på vintermøtet. Prosjektet blir til en ny gruppe BRUK OG 
KONSERVERING og Rita håper mange andelshavere melder seg til denne gruppa.                               
Årsmeldingen ble godkjent v/akklamasjon

Regnskap 2017 Cecilie redegjorde for regnskap og budsjett. Kurt nå ansatt, dette har gitt økte kostader på lønn (+76 
000). Kurt ble ansatt fordi han hadde såpass stor arbeidsmengde gjennom året at hadde 
Arbeidstilsynet kommet, ville vi blitt pålagt å ansatte han. Resultatet viser at vi har redusert 
underskuddet  betraktelig til 61 000. Vi har god likviditet. engangssummen på 400,- ved innmelding 
gjør at dette stiger jevnt og trutt.
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Budsjett 2018 Budsjettet blir et styringsdokument for oss. Ansettelsen og økte honorarer er grunn til de økte 
kostnadene. Leie av de nye arealene er ikke med fordi dette skal avregnes mot landbruksstøtten. 
Andelsprisen er ikke høyere i år fordi vi mener at det ikke er forsvarlig så lenge vi ikke har noe mer å 
tilby enn det vi har hatt de siste årene. Her ble det en lengre diskusjon fordi mange mente at det var 
viktigere å få bedre likviditet bl.a. for å kunne kjøpe ny traktor. Mange andelslandbruk har høyere 
kontingent enn Øverland. Det ble også poengtert viktigheten av at de som jobber på jordet får en 
lønnsøkning tilsvarende konsumprisindeksen og at kontingenten burde økes for å dekke dette. Flere 
mente at man kunne øke litt, men at man måtte være klar over at det fantes en grense for hvor mye 
man vil betale for å være andelshaver og at det kan virke ekskluderende. Ventelisten blir stadig 
kortere, så hva tåler vi av frafall? 2016 økte vi medlemskontingenten fra 2500 til 3000. Kan vi ha en 
andelspris som er gradert etter inntekt? Det er vanskelig å få folk på dugnad og det er mange som 
ikke legger igjen sine seks dugnadstimer. Betaler man mer vil kanskje enda færre stille på dugnad 
og opplevelsen av idealisme blir mindre. Hvordan engasjere nye medlemmer? Dugnadsinnsatsen 
har vært forsøkt kontrollert gjennom påmelding på nett og det viser at vi har færre deltagere på 
dugnad i 2017 enn 2016.  Kan vi ha strengere kontroll med dugnadstimene og øke antallet timer for 
å få ned utgifter? Vi ønsker egentlig ikke å ha kontroll på dette, men beholde prinsippet om 
frivillighet. Kan man åpne opp for at man kan kjøpe seg fri fra dugnad. Det ble også kommentert at 
diskusjonen blir feil og at man heller burde se hva som eventuelt kan kuttes i det fremlagte 
budsjettet. Diskusjonen ble oppsummert med et forslag om å øke med kr. 100,- og et forslag om å 
øke med kr. 400,- Men først ble det stemt over det fremlagte budsjettet.                                             
Budsjett 2018 ble lagt fram for avstemming. 20 stemte for og 16 i mot. Det var derfor ikke behov for å 
stemme over de forslagene som ble fremlagt på møtet og budsjettet ble godkjent.

Dyrkingen Kurt fortalte om det nye vekstskiftet. og viste oss hva som skal dyrkes og hvor det skal dyrkes. Dill 
koriander, persille hører inn under gulrotfamilien og blir derfor dyrket sammen med gulrøttene og ikke 
midt i salaten som i fjor. Han har ekstra plass i squashfeltet, og det er ønske om flere typer gresskar. 
I 2017 ble det dyrket 30 rader med gulrøtter, dette var litt snaut og derfor øker vi til 40 rader i år. Blir 
det ekstra plass vil vi så gulrøtter flere steder. Vi planter noen rader med leplanter, det er ikke nok 
plass til å ha leplanter mellom alle radene fordi vi da vil trenge ekstra jord ved forskyving av 
dyrkingsarealet. Ønsker å dyrke mer salat om høsten i drivhuset som kan høstes i november. Sikori 
nytt i år. På sikt kan vi tilrettelegge for en mer systematisk leplanting.                                                   
I jordkjelleren havner de grønnsakene vi har til overs og det er håp om at økning av gulrotfeltene kan 
gi gulrøtter i jordkjelleren. 2017 var et rekordår for kepaløk og vi kan ikke garantere for at vi får like 
stor avling i år. Det legges opp til mer grønnkål, kålrot og rosenkål i år. Grønnkål som står utover 
vinteren er alt for fristende for rådyrene. I Hurdal Økolandsby flytter de derfor grønnkålen inn i 
veksthuset om vinteren, kanskje vi kan gjøre noe tilsvarende.                                                                                 
Aske fra flisfyren kan brukes f.eks. i jordbæråkeren eller rundt biene for å få i gang snøsmeltingen.                                          
Vi får parkere på parkeringen v/rabarbrafeltet, parkeringstillatelse ligger i jordkjelleren. 

Visjonsdokumentet Anette fortalte at vi ikke har innfridd alle ettårsmålene og at vi derfor vil videreføre dem til neste år. 
Ved gjennomgang av visjonsdokumentet har vi funnet at det allerede føles litt utdatert og at vi ønsker 
å lage en revidert utgave som er tydeligere og mer spisset. Visjonsdokumentet skal være et 
styringsdokument for Kjernen og må derfor være mer presis og målene må godt definert så de har 
relevans i driften av Øverland andelslandbruk.

Traktor I år vil Persbråten sørge for dyrking av det nye arealet og bruke sin traktor til dette. De to traktorene 
vi nylig kjøpte fra Norges Vel fungerer sånn passe og vi må skaffe oss en ny på sikt. Liten 4 
hjulstrekk traktor 400 000,-  Kjernen skal se nærmere på økonomien rundt dette. Responsen var 
veldig positiv på traktorrapporten fra Håkon og Kurt.

Gjesteandeler 1 flyktningeadel, 1 autist og 2 som sliter med sykdom. Vi har fått veldig positive tilbakemeldinger fra 
disse, med unntak av flyktningeandelen som ikke har vært benyttet. Vi vil jobbe for å få fylt 
flyktningeandelen. Det ble ikke åpnet for utvidelse av disse andelene.                                      
Forslaget ble godkjent v/akklamasjon.

Valgkomiteen Veronica, Ingrid Indegaard og Kurt utgjorde årets valgkomite. Cecile går ut av kjernen i og med at 
hun nå er daglig leder, Anette er på valg som ny leder, Simon og Paul har takket nei til en ny periode. 
Forslag til nye medlemmer: Henrik Venneberg og Raimond Svendsen. Forslag til ny vara: Synnøve 
Hench. Revisor: Tom Rysstad sa ja til gjenvalg. Valgkomiteen fortsetter ett år til.                     
Godkjent v/akklamasjon 
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Kontrakten Leiekontrakten m/Norges Vel gikk ut i år og vi har brukt mye tid på å forhandle med dem.  Det har 
vært tøffe forhandlinger, men vi endte opp med å få gjennomslag for våre krav. Arealet blir utvidet  og 
vi disponerer 160 daa (Nordre flatejordet). Dette betaler vi 80 000,- + mva + fellesutgifter, men vi får 
anledning til å søke landbrukstilskudd så det skal ikke koste oss noe. Kontrakten har 10-års varighet 
og vi må finne ut hva vi ønsker oss for det nye arealet, forslag ønskes.

Nordre flatejordet Hva gjør vi her? Kjernen ønsker å få innspill til en idégruppe og idémyldring. Her ønsker vi å tenke 
annerledes og å ha et tett samarbeid med Norges Vel. Kanskje noe á la Eden project i England: 
Jordvarmebasert drivhus og mange bærekraftige prosjekter. Åpent for publikum. En utopisk tanke 
eller i tråd med Norges vels visjon? Visningssenter for bærekraft og energigjenvinning. Dette er noe 
som er ønsket og vedlig i tiden. OIKOS er veldig interessert i slike prosjekter og det er mange som 
vil ønske å samarbeide om noe sånt. Eat prosjektet, Geitmyra (Tore Faller) skole. Kommunen må 
involveres, golfbil, parkering unna områdene osv. osv. Foreløpig er alt veldig vagt, men det vil 
komme mer informasjon og muligheter til engasjement etterhvert.

Hagejordet Grønngjødsles i år (ettårige og flerårige). Kart skal hentes ut så man får oversikt over 
grunnforholdene og eventuelle vannledninger. Jordprøver skal tas. Utførelse og planlegging settes i 
gang og det skal søkes midler til høsten. Aina, Ineke og Kirsti. Prosjektet har manglet litt retning og 
Aina etterlyste fremdrift og åpenhet om prosjektet.

Ved veis ende Øverland Andelslandbruks årsmøte 2018 ble langt og preget av engasjerte diskusjoner. Dette lover 
godt for vårt tolvte år som andelslandbruk.
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