Referat kjernegruppemøte Øverland Andelslandbruk 14.09.21
På Teams: kl 19 – 21.50
Til stede: Kirsti Marie, Liv, Raymond, Kurt, Marte, Tikki og Cecilie (ref).

Sak

Fritt ord – hva er vi opptatt av?
1. Dyrkingen:

Innhold

Fritt ord: Snakker om hendelser på gården.
Status fra Tikki: Vi får skryt i flere e-poster. Dukene har vært et bra tiltak, vi har klart å
luke gulrøttene og alt annet, ingenting har blitt borte fra oss. Rosenkål går ikke så bra,
bare halve feltet er i vekst, for noen av småplantene ble spist. På hagejordet går det
imidlertid bra. Drivhuset fra Solborg er gratis; 5x18 m, Håkon godkjente og hentet det, vi
skal etablere det i høst for særlig dyrking av tidlige grønnsaker. Setter det på høyre side av
chiliveksthuset. Tomatilloene er suksess for dem som ønsker å prøve noe nytt. Hagejordet
har levert. To senger i to rader med neper, lite blir høstet. Grøfting trengs foran
tomatdrivhuset, de har fått for mye vann under kraftige regnskyll.
Skogshagen; vi har fått masse flis med tanke på dette feltet. Vi har begynt på det øverste
jordbærfelt. Kirsti Marie må gjerne bli med. Høstmøte blir stedet å presentere planen for
skogshagen. Jordrottene kommer der jorda er pakket og de trives best der det skjer lite
med jorda. Vi tenker å bare starte i høst og gjerne kjøpe epletrær. Fellesdugnad med
Veronica i høst.
Rotselleriene ser veldig fine, de har fått mye stell og er fine. Gresskarene høstes ofte for
tidlig. Vi kan lage flere høstefilmer og invitere til Høstekurs.
Lage banner med Øverland Andelslandbruk som står på jordet fra neste året.
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AnnMari ønsker ikke å holde i den lukkede facebook gruppa. Vi skal ta inn flere
administratorer.
2.10 på Vippa; Magnus kan bli med istedenfor Kurt som ikke kan. KM, Liv, Tikki, og
eventuelt Magnus.
Kirsti Marie kan skaffe staur til grei pris.
Potetkjelleren er klar for gresskar og potet som skal høstes snart.
Vi må ha høstekurs for andelshaverne for mange, særlig nye ndelshavere, kan for ofte for
lite. La oss lage det samme opplegget som for omvisningene til neste år. Raymond tar
første runde ned høstekurs i år og melder dato til Tikki, som også gir tips om hva som er
viktig nå.
Vedtak: Bruke midler til skogshagen fra Kirsti Marie, hun skal sjekke om midlene kan
dekke dette planter og ikke bare gjerde.
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Høsttakkefesten
søndag 19.9:

Laget opplegg for organisering og fordeling av oppgaver – sender invitasjon 15.9 og påmelding Alle
med Høstemeldingen, svarfrist 17.9. Yr sier overskyet og ca 11 grader.
Deltagere; Liv, KM, Cecilie, Tikki, Håkon og Marianne som møter kl 11. Carolyne vil bidra.
Fra til tid: 12-15. Påmelding innen 17.9. Det er mulig å melde på senere, men færrest mulig
pga innkjøp.
Kjøpe smørpakker fra Rørosmeieret. Ta med papp skåler. Kirsti Marie kjøper. Cecilie lager
varmt vann til urtete og urtevann i kanner. Tikki tar med til suppa og kontakter blogger for
bistand. Håkon er sjefsfyrer og alle skal lære det.
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Økonomi:

Ny regnskapsfører er på plass (en tidligere kandidat takket likevel nei etter fire måneder) og
hun skal også ta medlemsregisteret: Kathrin Guttman heter hun og har vært andelshaver med
familien i mange år. Vi får dermed ikke excel oppsettet på tallene før i oktober, men tall per i
dag er: Sparekonto: 206.000 og driftskonto 533.000. Håkon laget oversikt over andelshavere,
vi mangler over 20
60.000 i inntekt ifht budsjettet.

Cecilie

Målet er å presentere prelimenært regnskap på Høstmøte i november.
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Hønegruppen:

Materialer og drift ref. e-post fra Liv.

Liv/Alle

30 andeler er solgt, til 250 kr., de henter egg fem ganger, 8-10 egg per gang. Dugnad hver
torsdag. Det er krav fra Mattilsynet på tak for høneholdet. Reglene skal endres og vi er i dialog
med gruppa om dette. Det gjelder særlig ansvar for hønene. Kyllinger døde i høst, men
dyrlegen mente de ikke kunne gjort noe annerledes.
Vedtatt: Vi betaler ut 11.500 for materialer til tak på Hønsehuset. Kjernen lager premisser for
hønseholdet og ønsker rapportering.
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Norges Vel:

Informasjon om faktura, ingen nyheter om salget. De skylder oss om lag 30.000 kr i
feilfakturert mva på jordleie.

Cecilie
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Marianne:

Skade på varebil Marianne lånte av broren ved henting av tomatplanter med brorens bil,
bidrag? Vi har ikke ansvar eller juridisk forpliktelse til å dekke egenandelen. Leie av
Bilkollektivet koster ca 3500 kr. med tilstrekkelig forsikring.

Cecilie/Liv/Tikki

Vi har etablert retningslinjer: Egenandel dekkes av andelslaget ved skade på privatbil. Ved leie
av bil skal alltid egenandelen sjekkes og være lav, fordi det er bedre å betale høyere leie.
Egenandel var 10.000 kr. Vedtak: Kjernen vedtar å dekke egenandelen.
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Rense navn? (Uansett er info tilgjengelig på tavla) Se Dyrkingssak.

Cecilie/Håkon
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FB gruppa for
andelshavere:
Skogshage:

Planer nå. Se dyrkingssak.

KM/Tikki
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Avtale Høstmøte

Innhold, visjonsdokument, evaluering. Tar det på neste møte og på Vippa.

Cecilie/Kurt

10 Til informasjon:

Steinerskolens elever fungerer greit i bruket, barnehager som andelshavere kan gjøres mot
tilstrekkelig bemanning ved besøk (Steinerbarnehagen kjøper nå en stor andel til full pris
høster hver 14.dag), høsting ved sykdom/vi tillater andre andelshavere å høste, praktikant
kommer to uker fra 28.9

Alle

11 Eventuelt:

Ingen innmeldte saker

