
STYREMØTE I OSEBAKKEN ANDELSGÅRD

Tid: 24. juni 2015 kl. 19.00
Sted: Hos Gunn Marit,  Osebakken,  Porsgrunn

Til stede: Gunn Marit Christenson, Bjarne Nærum, Geir Gonsholt-Hansen, Bente Brathen, Lene Kleven, samt Anna Sofie 
Willumsen og Endre Løwe

Forfall: Anne Mjelva, Lill Aina Ausland
Møteleder:  Gunn Marit Christenson
Referent: Anna Sofie Willumsen



Sak Ansvar

Sak 29/15  Godkjennelse av møteinnkalling og referat - 9. april 2015

Referat godkjent uten kommentarer Alle

Sak 30/15 Økonomi

Budsjett kjernedrift for 2015  er vedlagt -finnes også i dropbox

Status vedr innbetalinger av kontingent:

Der er pr. 19/6-15 fakturert for 264.700 kr (81 ordinære, 34 honnør/barn/student)

Der er pr 19/6-15 innbetalt i underkant av 230.000 kr (115 andeler).

Der er pt. 36 fakturaer, som ikke er betalt hvorav to ikke har forfalt.

Status spons

Søknad til Skagerak sendes nu før ferien med forespørsel på møte i august.

Verving andelshavere

– de som ikke har betalt – ca 35 -
Vi skal forsøke å ringe rundt til de, som ikke har betalt. Lene vil gjerne ringe rundt.

– nye

Studentsatsingen: der er avholdt møte Stian Flåterød, leder for studentsamfundet. Konklusjon er at der 
avholdes et nyt møte i august og der er vilje til samarbeide. 

Bjarne og Bente hører Stian om muligheten for at være med på studentuka, den første uke i august.

Fie

Bente, GM og 
Bjarne

Lene

Bjarne



Mulighet for å bli bydyrker allerede nå – og få tilgang til salgskanalen HÆFFRA?
Denne sak settes på agendaen på første møte etter sommerferien.

Sak 31/15 Åkeren

Status i åkeren

Det har vært en kald mai og det gror sakte og der er nok å gjøre med å så og luke.
Første reddik er klar til å høste!

Grønne Fingre

Timing på informasjon – det er ganske sent at få at vide at der er dugnad samme dag. 
Folk kan komme og luke når de vil, der står på listen hva der kan gjøres – og Endre er på åkeren hver dag kl.
9-15..

På lukedagene er det «betjent» og der er god respons på at der er noen tilstede.
Når der ikke kommer noen på lukedagene kan det være demotiverende for den, som har ansvaret for dagen.

Dugnad i juli blir onsdag kl. 8-20.

Endre forskyver sin tid i åkeren, så han kan være der når der er dugnad.

Ferieavvikling

Endre holder ferie fra d. 20. juli til og med 9. august. 
Galina kan tage første uke – de siste to skal vi dekke. Bente, Gunn Marit og Fie snakker sammen og lander 
den.

 

WWOOF – 
Vi har to ansøgere fra Milano, der er interesserede i at være hos oss de to første ukene i august.

Endre

Lene, Bente

Fie, Bente, Gunn 
Marit



Hosting request from Mirko Luparelli

«Hi, I'm Mirko and I'd like to stay in Norway this summer for two or three weeks with my girlfriend Licia from 
the first days of august. We really love nature, absolutely love animals and have some experience in working 
with the land. We share a strong interest towards nordic culture and think that those where you live are 
among the most beautiful places in the world! We live and work in Milan and we are eager to learn things, 
experience different lifestyles, get in touch with different way of thinking. I used google translate to 
understand your profile, it seems interesting to us.
Do you still have vacancies for that time? Thanks a lot.»

About

Hi, I'm Mirko, I'm a 3D artist and I work in Milan. I love nature, animals and the wilderness. I'm also a 
musician, mainly a singer, but I play guitar a bit and some other instruments to leisure myself and write my 
music.
I enjoy growing my plants in my balcony and taking care of them everyday.
Travelling has been always part of my life, so I'm eager to see new places and live different cultures.

Beslutning vedr wwoof:  Kan vi finansiere det og løse behov for bolig?

Vi har ikke kapacitet til at løse den økonomiske side i år... Fie sender ham et svar.

Fie

Sak 32/15 Høns og bikuber i åkeren

Høns:
Hvordan kunne vi gjøre det? Fordeler og ulemper
Økonomiske: man kan købe et hønsehus til 6 høner for ca. 5000 kr. Det har netting over mv og det kan 
udbygges. 
Det er ret og slet lukehjelp. Ulempen er at det er mer arbeid og de skal ha et sted og bo på vinterstid.
Det kan gå ind som en del af bydyrkerne. Det skrives ind i projektet og finaniseringen her.

Endre



Bikuber
Lene har været i kontakt med en birøkter, som har været og kigge på åkeren på fredag og det kunne funke, 
hvis de settes midt i engen. Der settes to kuber ud som en test.
Hvis det funker, kan vi tænke på lidt længere sigt ift at kunne tilbyde andelshaverne honning.

Sak 33/15 Bydyrkerne

Status og videre arbeide med prosjektet

Der begynner å tegne seg et hodeprosjekt etter fine tilbakemeldinger på statusmøtet d. 17. juni, hvor bla. 
ViG, Fylkeskommunen, Fylkesmannen, Porsgrunne Kommune var representert.

GM, BB og ASW

Sak 34/15 Epleslang

Under forutsetning av at vi ikke forplikter oss til utgifter ved signering av kontrakten som sådan, besluttes det 
at Osebakken Andelsgård ønsker å ha franchisen på Eplseslang for Telemark og vil lage en liten pilot i høst 
2015, hvis der er kapasitet.

Bente

Sak 35/15 Arrangementer 2015

Museumsfestival d. 27. juni – forespørsel fra Ragnhild Johansen:

Ragnhild Johansen6. juni 07:19
 En helt annen ting er at jeg styrer med Museumsfestivalen. En festival arrangert av Historielaget siste lørdag i juni. I år utvider vi med et lite 
marked, Rent mel i posen og Nennes Juicebar kommer, men jeg håper på flere, kunne det vært noe for Andelsgården?

Endre tager det arrangement. Bjarne svarer Ragnhild.

Bjarne og Endre

https://www.facebook.com/ragnhild.johansen.714


Mersmak siste helg i august

Vi kommer til at få tilbud om at få oppdrag om at koordinere øko-torget før og under festivalen.
Bente følger opp.

Høsttakkefest d. 15. oktober

Det er booket og kommer ind i programmet til Ælvespeilet. Der blir foredrag og konsert og mat.

Soppkurs med Langøya 5-6. september

En lang dag – de kan foreslå, hvordan vi gjennomfører det i år. Vi inviterer og distribuerer, men Langøya må 
stå for det praktiske.

Fie tager den videre..

Bente

Gunn Marit

Fie

Sak 36/15 HÆFFRA

Direkte salg fra lokale økologiske produsenter til andelshavere Endre

Sak 37/15 Eventuelt

Alle


