Referat kjernegruppemøte Øverland Andelslandbruk 13.04.21
På Teams: kl 19 – 21.30
Til stede: Kirsti Marie, Liv, Raymond, Marte, Henrik, Tikki og Cecilie (ref). Annette deltok også.

Sak
Fritt ord – hva er vi opptatt
av?
1. Oppsummering
Årsmøte 2021
2. Påmeldingene

Innhold
Alle signerer utsendt liste med personlige opplysninger for
Brønnøysund, prokura, signaturrett og banken.
Protokollen ligger på nettsiden.
Vi ønsker å se fremover og kommer til å presisere at alle må følge
kjørereglene.
Vi trenger om lag 90 nye andelshavere, fristen for de som har stått
på ventelisten har ikke gått ut enda. 210 grønnsaksandeler er tegnet
nå.

Ansvarlig
Alle
Alle

Cecilie/ Håkon

Idemyldring til dekning i lokalavisen Budstikka.
3. Dyrkingen

Vi blir oppdatert av Tikki på oppal og dyrking. Mye arbeid gjøres med
kompost og jordforbedring. I påsken stiklet vi tomatplanter hos Finn
på Bergsmyrene, det er kontroll på dette. Thomas, rådgiver fra NRL
kommer snart på årets første besøk.
Spørsmål om Christian Sønstebø kan få gratis stor andel mot bruk av
traktor.
Kan Hernan og Arlene få fri andeler, to små andeler, for arbeidet de
gjør, om lag fire til seks timer per uke i sesongen.
Begge er vedtatt av kjernen.

Tikki

Ev
dato
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E-post til hovedgartner som har en form som ikke er i tråd med
kjørereglene våre; Tikki har snakket med henne og kjernen sender et
svar med henvisning til hvordan man skal oppføre seg hos oss.
Skogshage; planer kommer og er interessante. Flere arbeidsgrupper
blir involvert og det åpner seg muligheter for fellesdugnader.
Flere kommer nå og jobber for oss, både nye og gamle andelshavere
- det er veldig fint!
Grønne Fingre; tirsdag-lørdag og onsdag – søndag er foreslått.
Kjernemedlemmene ønsker å delta på disse så langt det er mulig.
4. Åpningsdagen/
omvisninger

Åpningshelg/ Covid -19 smittevernreglene bestemmer: 1.5 Kirsti
Marie, Cecilie, Liv og 2.5 kl 12 Kurt, Henrik, Raymond, Marte

Alle

Vi tar alle omvisninger, vi bruker kalenderen som ifjor. Marte blir
med og lærer. Sender ut manus som utgangspunkt.
Film blir laget med omvisning om nødvendig. Henrik bidrar her.
Teams kan kanskje fungere med færre med.
5. Regnskapsfører/
medlemsregisteret

Maria Smit har takket ja, hun kan ta begge deler. Det blir da ikke
30.6 tall, men Tikki kan informere om driftskontoen. Maria skal ha
tilgang til Matrix og banken, så starter hun med opplæring fra Håkon
og Birgitte primært. Håkon og Cecilie lager arbeidsinnstruks for
medlemsregisteret.

Cecilie

