Referat kjernegruppemøte Øverland Andelslandbruk 16.11.2020
Stabburet kl 18.30-21.30
Til stede: Annette, Kirsti Marie, Liv, Håkon, Tikki og Cecilie (ref).

Sak
Fritt ord – hva er vi opptatt
av?

1. Dyrking inkl.
foreløpige planer
for 2021 inkl på
Hagejordet.

Innhold

Ansvarlig

Siste nytt fra livet på gården, arbeidsgruppene og annet.

Alle

Covid 19 regulerer hvordan vi sitter i klasserommet vi har lånt av
Stabekk vgs, kontoret på Stabburet er for lite. Vi har sjokoladekake og
kaffe for en gangs skyld.
Tikki la vekt på at det er mye å rydde overalt før vinteren, legge til
rette for neste år, plante vintervekster og frø og de legger plast på
hele hagejordet. Kommunen har vært på befaring for å legge skiløypa
utenom dukene og det blir tydelig merket.

Tikki/Håkon

Det er fortsatt grønnsaker på jordet, men vil andelshaverne komme
for så lite det er igjen? Grønnkålen blir spist av rådyrene med en gang
duken tas av. Det er poteter i jordkjelleren, noen få kålrabi og lite
annet.
Vi ønsker at jordkjelleren skal fylles med rotgrønnsaker om høsten og
vi bør planlegge for å produsere egne grønnsaker for lagring der.
Annette har vært tautrekker for jordkjelleren og siden hun
gjennomførte en oppgradering i 2015. Det blir nå enighet om tiden er
inne for at jordkjelleren nå skal ligge under hovedgartner og ikke være
egen arbeidsgruppe.
2. Endringer av
kontrakter 2021

Vi skal ha færre som jobber hos oss neste år, hovedgartner blir Tikki,
gartner to blir Håkon og vi skal ta inn en gartnerassistent i
høysesongen. Tikki og Håkon har et godt samarbeid.

Tikki/Cecilie/Håkon

Ev
dato
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3. Evaluering: Håkon
og Tikki presenterer
sitt forslag

Annette sender korrigeringer på spørsmålene til Håkon. Kirsti Marie
hadde innspill til skjema.

Håkon og Tikki/alle

Vi skal ha med presiseringer av prismodellen. Raymond får beskjed
om dette og ettersender til Håkon.

4. Prismodell/bærekra
ftig økonomi
5. Økonomi per 31.10

Vi snakket om frist og ble enige om desember sammen med et
Nyhetsbrev.
Arbeidsgruppe er etablert: Raymond, Mette, Thomas, Håkon, Tikki,
sekretær: Cecilie. Har kjernen ønsker eller føringer i deres arbeid? Nei,
Kjernen stiller seg åpne for hva gruppen kommer med.
Cecilie informerer – resultat sendt ut sent, Birgitte regnskapsfører er
en travel dame. En del poster må fremdeles justeres.

Raymond, Cecilie

Cecilie

Utestående beløp er honorar fra Tikki og Cecilie
6. Vintermøte 2021;
medio januar?

Det er usikkert med covid, men vi tenker på innleder, evaluering 2020,
dyrkningsplan (dyrkerne), regnskap/budsjett og visjonsdokumentet.

Alle

7. Invitasjon til den
nasjonale
nettverkssamlingen
20.11

Tema: bærekraftig økonomi: La invitasjonen ut på FB til alle
andelshavere. Det finnes mye god informasjon på denne siden:
https://www.andelslandbruk.no/ Vi er oppdatert på vår side, men er
åpne for innspill! Filmen vi har laget fra oss skal vises på
nettverkssamlingen og dere kan se ved å laste her: https://we.tl/t47eZRom3Th
Ingen saker

Cecilie/Annette/Tikki

8. Eventuelt

