
REFERAT STYREMØTE I 
OSEBAKKEN ANDELSGÅRD

Tid: 21. januar 2015 kl. 19.00
Sted: Keims Gård, Porsgrunn

Til stede: Gunn Marit Christenson, Bjarne Nærum, Anna Sofie Willumsen,Bente 
Brathen og Dominique Hardy

Forfall: Geir Gonsholt-Hansen, Jorunn Isaksen og  Eva Haukeberg Rinker

Referent: Anna Sofie

Sak Ansvar Frist

Sak 1/15 Godkjennelse av møteinnkalling og referat

Møteinnkalling og referat godkjent uten merknader

Sak 2/15 Økonomi

Budsjett for 2015

Kjernedriften

Med utgangspunkt i budsjett for 2015 – diskusjon av 
andelspriserne for 2015 . 

Da vi ønsker tilgang av studenter, settes prisen på 
student/honnør ned fra 1600 til 1100 NOK. 

Det diskuteres, om vi skal anskaffe/få/kjøpe tunnel, 
som kan brukes til opal og senere mer varmekrevende
vekster (f.eks. tomat, agurk, chili mv). Det undersøkes 
om vi kan finne en brukt tunnel.

 

Budsjettet for kjernedriften godkjennes.

Bydyrkerne
 Vi mangler 50.000 NOK for å ha prosjektet 
fullfinansiert. Der sendes søknad til Sparebank 1 
Grenlandsfonden om penge til vannposten.

Der er laget et detaljert bud budsjett for prosjektet, 
som kan ses i Dropbox.

I budsjettet inngår egenandel – så husk at al innsats 
der legges i bydyrkerne før prosjektet er fullfinansiert 
skal registreres som egeninnsats.  

Bydyrkerne settes i gang, når prosjektet er full 

Fie og 
Endre

Til neste møte



finansiert.

Sak 3/15 Bydyrkerne

Organiseringen av prosjektet er som følger:

Prosjektansvarlig: Anna Sofie Willumsen
Prosjektleder: Bente Bråthen

Temaer i prosjektet samt ansvarlig for tema:

Møteplassen: Gunn Marit 
Formidling: Bente Bråthen
Praksisplass: Anna Sofie
Skolehage: Bente Bråthen
Grønn Omsorg: Endre Løwe

For hvert tema i prosjektet er der allokert ressurser – både NOK og egeninnsats, og 
der for hvert område beskrives en intensjon ( innhold, organisering, økonomi ) der er
så konkret at det kan omsettes i et hovedprosjekt. Se budsjettet i dropbox. 

Sak 4/15 Årsmøte 2015

Årsmøtet avholdes d. 3. mars kl. 18.

Møtet deles i to: 

Det lukkede møte for andelshavere skal kun 
inneholde det som må være med jf. Vedtekten. Det 
sjekkes.

Valg til styret: Der er i år tre ledige plasser i styret.
Før neste møte kartlegges mulige emner til styret.

Budsjettet: der utarbeides en lite utredning vedr. 
Andelspriserne for sesong 2015da styret foreslår å 
endre prisene.

Det åpne møte 

Vi forsøker å få en ekstern oppleggholder til det åpne 
møte.

Prosjektet Bydyrkerne presenteres.

All det praktiske:

Forslag til sted:
Meirigården – Black Box – undersøkes

Fie

Gunn Marit

Fie og 
Bente

Fie

Neste møte

Neste møte 

Neste møte 

asap



KafeK

Ælvespeilet

Der er behov for lidt teknikk.

Fie og Dominique undersøker og Fie treffer en 
beslutning.

Fie sender innkallelse til årsmøtet til andelshaverne

Fie sender fakturaer for 2015 til andelshavere

Fie

Dominique

Fie

Fie

asap

asap

Evt.

Endre har en kontakt på Reaktorskolen, som kunne 
være interessert i et samarbeide vedr praksisplass.

Neste møte d. 26. februar kl. 19 i Keims Gård!

Gunn Marit Christenson Bjarne Nærum

Eva Haukeberg Rinker Dominique Hardy

Jorunn Isaksen Geir Gonsholt-Hansen

Anna-Sofie Willumsen


