ÅRSMØTE Øverland andelslandbruk 10. mars 2022

Sak 1
Valg av møteleder, referent, og to
personer til å underskrive
protokollen

Møteleder: Liv Berntzen
Referent: Kirsti Marie Hougen
Signering av protokoll: Jorunn
Liodden og Thomas Lavergne
Kirsti Marie Hougen referent

Sak 2
Godkjenning av innkalling og
dagsorden

Vedtak:
Innkallingen er godkjent
Dagsorden er godkjent

Sak 3
Årsmelding

Årsmelding for 2021 er
godkjent

Daglig leder Cecilie Rom gikk igjennom årsmeldingen.
Hovedgartner Tikki Tank-Nilsen tok punktet om dyrkingen og hun fortalte at
det ikke ble så vellykket med rødbeter, men at vi lærer av våre feil og vil justere
både dyrkingsmetode og mengde til neste år. Det vil være ere ting å høste til
våren i år, bl.a. vinterportulakk, spinat, pastinakk, purre og jordskokk.
Veronica supplerte med rapport fra bærfeltet som i 2021 ga stor avling. Til
tross for dette ble det raskt tomt bør vi prøve å unngå i 2022. Rådyrene gjør
stor skade på plantene, i 2022 kommer det viltgjerde og vi håper det vil sette
en stopper for dette. Mye jobb og behov for at dyrkerne legger til rette for
produksjonen. Bærgruppa ønsker ere og yngre folk. Alt i alt en bra sesong og
morbærtreet hadde tre bær etter 7 år på Øverland.
Kristin Wessel supplerte med informasjon fra hønsegruppa: Hønsehuset ble
inn yttet i 2021; mye bra og noe som ikke fungerer slik som det ofte er med
hus. Eggandeler testet ut. Vanskelig å holde varmen i huset over null, tjuvlånt
strøm. I all hovedsak fungerte det bra, ingen dødsfall Det var ikke optamalt
med kyllinger om høsten, men nå er de blitt voksne høner som snart begynner
å legge egg. I går 22 egg og 22 høner (det legges ere egg om sommeren). 1
hane. Det har ikke vært rev på besøk eller forsøk på graving, så hønene har
hatt det trygt i år.

Sak 4
Regnskap v/Kurt
Balanse og resultat godkjent

Regnskap for 2021 er
godkjent

Regnskapsfører Kurt Oppdøl gikk igjennom regnskap og balansen. Det kom
noen spørsmål som ble besvart:
-Underskudd på kr. 27 990,31 kom fordi det manglet 46 andeler. Vi er vant til
lange ventelister, det hadde vi ikke i fjor.
-Hønsehuset er nå lagt inn som en eiendel. Pengene er gitt som en gave og er
ført på kostnader og det skal ikke avskrives (det står i notene at det skal
avskrives). De 100 000,- for hønsehuset er ført under Reparasjon og
vedlikehold av bygninger.
-Pengene til Skogshageprosjektet (30 000,-) ble gitt av Sparebankstiftelsen og
har stått urørt. Pengene er ført som annen kortsiktig gjeld i tidligere regnskap/
budsjett.
-Høyt sukkerforbruk og det kom spørsmål om hvorfor. Sukker brukes til biene
og sukker er dyrt. Vi får refundert noe fra sukkeravgiften.
-Alle gartnerne er selvstendig næringsdrivende bortsett fra Tikki som er ansatt
gjennom Buskerud landbrukstjeneste.
-Annen fremmed tjeneste er konsulenter e.l.

Sak 5
Dyrkingen v/Tikki

Dyrkingsplanen er vedtatt

I tillegg til biodynakisk dyrking vil vi i år satse på regenerativt landbruk, en
landbrukspraksis som bygger opp og reparerer det naturlige kretsløpet. Vi vil
mikrogjødsle med mineraler og gjødsle med ferment. Nytt for sesongen er at vi
vil ha to vekstskifter, ett for grønnsaker som kommer raskt og ett for det som
skal lagres. Flere hold for å spre grønnsakene litt utover sesongen f,eks,
brokkoli i to omganger og for første gang blomkål (hvit og lilla ). Vi skal også
teste ut soya og sukkermais. Vi fortsetter å dyrke på Hagejordet og vil bruke
Flatjordet som produksjonsfelt: Potet, gulrot, sellerirot, neper, beter og kålrot til
lagring lengst bort på Flatjordet. Rabarbra og tomatavlingen skal økes. Det blir
solsikker som lebeplantninger og bievennlige planter.

Om salget av Øverland vestre

Sak 6
Budsjettet & ny pris v/Cecilie

Sigurd Bråthen snakket på vegne av familien som har kjøpt gården fra Norges
vel. De venter på at Bærum kommune skal behandle konsesjonssøknaden. De
er allerede andelseiere og forsikret oss om at både skolehagen til
Steinerskolen og andelslandbruket består. Vi får nå en 25 års kontrakt.
Budsjett for 2022 er godkjent
Forslag til ny pris er vedtatt

Hvordan angripe nordre jordet og utvide arealet
Cecilie gikk igjennom årets budsjett. Bl.a. har dyrkerne fått innvilget alle sine
ønsker bl.a. til plantemaskin og brenner. Vi får en ny betalingsløsning;
direktebetaling via nettsidene. Dette medfører noen ekstra kostnader og
dekkes inn av gaver og lukepenger.
Det ble diskusjon om antall andelshavere. I 2021 var det 343 betalende
andeler som dekker rundt 4-500 mennesker, er der mulig å øke antallet
andeler? Det ble også snakket om man kan utvide arealet ved f.eks. å ta i bruk
nordre jordet. Styret/Kjernen ble bedt om å se mer på dette.
Forslag om å Øke fra kr 4000,- for liten til kr. 4200.- og stor fra kr. 6000,- til
6300,I 2021 kjøpte 22% stor og 78% liten andel. brets budsjett er Basert på antall
som valgte stor/liten andel i fjor. Hvis vi ikke øker vil vi få et underskudd på 75
000,-. Det kom spørsmål om hvorfor andelsprisen stadig økes og forslag om å
øke andelen av stor andel og om å øke antallet andelshavere. Årsmøtet ga
mandat til styret/Kjernen om å se på forholdet andelshavere/andelspris og
sørge for en tydeligere beskrivelse av forskjellene på de to andelene.
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Vedtektsendringer v/Liv

Vedtektsendringene er vedtatt Primært justering av teksten og ordlyd i vedtektene så de er mer relevante for
dagens drift.

Valg v/Brita Børve

Valgkomiteens forslag er
vedtatt

Styret/Kjernen for 2022:
Liv Berntzen (styreleder)
Kirsti Marie Hougen
Marte Storrusten
Raymond Svendsen
Thor-Andre Svendsen
Eike Ziller-O (vara)
Karin Heyerdal (vara)
Revisor:
Karin Heyerdahl
Valgkomiteen besto av Håkon Amundsen, Brita Børve og Agnes Tank-Nilsen

Fra høstfesten
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