Referat kjernegruppemøte Øverland Andelslandbruk 27.05.21
På Teams: kl 19 – 21.30
Til stede: Kirsti Marie, Liv, Raymond, Kurt, Marte, Tikki og Cecilie (ref).

Sak

Innhold

Fritt ord – hva er vi opptatt av?

Ansvarlig
Alle

Fritt ord: Snakker om hendelser på gården
1. Dyrkingen: Status fra
Tikki

Tikki informerer om utplantingen, er på oppløpssiden med å få ut alle plantene og sådd ut alle
frø. Noe poteter igjen å sette, vanskelig å komme ut på jordet fordi det er vått. Ellers i rute,
været er veldig vekslende og litt kaldt, plantet ut kålrabi i dag.

Alle

Trenger større oppmøte på Grønne Fingre – vi må trå til og oppfordre til oppmøte.
Det er bladlus på tomatplantene vi skal hente i morgen – hvor mye lus er det egentlig?
Antallet er viktig og vi er litt stresset for dette.
Vanningsannlegget er ikke helt klart, vi har likevel tid til dette.
Fremover vil vi dele Høstemelding og administrasjon, siste kommer i Nyhetsbrev sjeldnere.
Høstemeldingen kommer på fredag, i løpet av dagen.
2. Representantskapsmøte
i Norges Vel 2 juni
3. Samarbeid med
landbrukssamvirkespesia
lister Seland Orwall
4. Status medlemmer –

Vi har fått informasjon fra Norges Vel (NV) om deres planer for salg av gården, saken skal
presenteres på representantskapsmøte 2 juni. Liv møter og har stemmerett, Cecilie deltar
også – digitalt møte.
Vi har dialog med dem vedrørende; MVA til NV på leien, de mener at dette muligens ikke er
rett, vi ser på eksisterende kontrakt om det er relevant å fornye den før et eventuelt salg?
Seland Orwall foreslår sponsing ved å profilere logoen for lavest mulig honorar.
Vedtak: Sponsing fra Seland Orwall er ok
Vi mangler omkring 80 andelshavere og det er en stor utfordring nå. Vi har følgende betalte
andeler:

Cecilie/
Tikki/Liv
Tikki

Håkon/Alle

Ev
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Plan for å øke
antallet/undersk
udd

204 liten
59 stor
Som gir 1 193 000 kr. Vi mangler om lag 320 000 kr for å få dekket budsjettet per i dag.
Vi fortsetter å oppfordre til å dele FB siden vår, legger stadig ut nye saker der og på Insta. Vi
har laget poster/reklame å henge på matbutikkene, biblioteket etc.
Alle i kjernen – og andelshavere kan printe, henge opp og levere ut! Alle tar kontakt med
relevante medier. Oppfordre til deling fortsatt. Vi har vært i Budstikka med forside,
oppfordrer alle til å være kreative og drive markedsføring den neste måneden.

5. Hønseandel – info fra
Kristin/Cecilie

6. Kurs; ville vekster, mat
for intolerante, flere?
Pris.

7. Omvisninger – kan dere
ta en fremover?

Skal ta inn omkring 15 hønseandeler a 300 kr, for 12 egg per måned og oppmøte med arbeid i
hønsegården en torsdag i måneden. Antallet vurderer Kristin fortløpende. Marianne bidrar
med tilsyn når hun er på jobb. Ellers blir det tilsyn hver dag 7/7 - fra noen i hønegruppa.
Kristin er ansvarlig for oppfølging og administrasjon av høneandelene og skal selge egg til
produksjonen stabiliseres. Fakturaer betales av henne og vi fører prosjektregnskap. Da
vurderer vi om det er rom for 17 andeler til, til sammen 32 andeler.
Venter og ser på erfaring. Vi skal annonsere i neste Høstemelding. Takk for innsatsen - så vi
har en suveren ny hønsegård!
Vi skal vise hva man faktisk får i år; grønnsakene, læring, opplevelsen og arbeidsgruppene. Er
det vår oppgave å formidle kurs? Det er mye å lære hos oss uansett. Rendyrke konseptet vårt
med oppal, produksjon, høsting og tips til matlaging. Vanskelig å sette grenser for hva som er
relevant av eksterne kurs.
Avventer dette, vi kan forsøke å legge lenke til eksisterende kurs i Nyhetsbrevet etterhvert.
Alle melder til Håkon når de kan ta en runde med omvisning, Kurt er først ut om et par uker.
Det er bare seksti nye inne nå og de har stort sett fått omvisning.

Cecilie

Alle
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8. Møte og Sommerfest for
tautrekkerne - alle

Dato: Møte med tautrekkerne først kl 17, fyring, mat kl 18.30. Sommerfest (-:

Cecilie/Alle

9. Ny arbeidsgruppe i
Biodynamisk dyrking

Kurt har sagt ja til å være Tautrekker, gruppa kommer på listen.

Cecilie/Kurt

10. Eventuelt:

•
•

Annonsere Hadeland kjøttandeler? Reinspikka kjøtt-tilbud kommer og skal vurderes.
Evaluering av kjernen etter Årsmøte: Kjernen jobber med saken.

Alle

