
STYREMØTE I OSEBAKKEN ANDELSGÅRD

Tid: 19. oktober 2015 kl. 19.00-21
Sted: Keims Gård – i Festes møtelokale

Til stede: Gunn Marit Christenson, Bjarne Nærum,, Geir Gonsholt-Hansen, Bente Brathen samt Anna Sofie Willumsen

Forfall:  Lene Kleven, Lill Aina Ausland, Anne Mjelva samt Endre Løwe
Møteleder:  Gunn Marit Christenson
Referent: Anna Sofie Willumsen

Sak Ansvar Aktivitet

Sak 45/15  Godkjennelse av møteinnkalling og referat - 24. juni og 12 august 2015

Referatene godkjent av de som var på møtet Alle

 

Sak 46/15 Økonomi

Budsjett kjernedrift for 2015  er vedlagt -finnes også i dropbox 

Status vedr innbetalinger av kontingent: 

Der er pr. 24/9-15 fakturert for 305.800 kr

Status er, at vi etter al sannsynlighet går i underskudd på rundt 50.000 kr

Vi må gjøre en analyse på, hva der er realistisk til neste år ift både antallet av andelshavere, 
prosjektpenge og spons.



Status spons

Det går fremad, men det går litt tregt og det blir etter sannsynlighet først synlig i neste driftsår.
Der er avholdt møter med SiTel og skal avholdes et ytterligere møter med SiTel for å få avklart om de 
er med på en samarbeidsavtale for 2016. (Bente og Bjarne)
Der er kontakt med Skagerak Energi – de har fått tilsendt skisse ift muligt samarbeide. (Bente)

Samme skisse sendes til Funnemark (Gunn-Marit tar den videre).

Ift  budsjett 2016

Forslag om å lage budsjett for 2016 basert på 150 andelshavere. Kontingent er et emne, som er vi må
diskutere igjen. 
ASW, GM og Bente lager et utkast til budsjett til neste styremøte.

Bente hører Tove Hoppestad, hvor mange familieandeler de har i år.
Wwoofére i 2016. Dette må vi diskutere på neste møte.

Bente & 
Bjarne

Gunn-Marit

ASW, GM og
Bente

Sak 47/15 Åkeren

Status i åkeren

Der er innkalt til evalueringsmøte med de som har hatt ansvarsområder rundt produksjonen i åkeren i 
starten av november.  

På bakgrunn av dette møte, kunne vi lage en Q&A med de vanligste spørsmål om åkeren, økologisk 
dyrkning, vekstskifte, høsting mv, som kan legges på hjemmesiden, sendes til (gamle og) nye 
andelshavere.



Sak 48/15 Bydyrkerne 

Status og videre arbeide med prosjektet

Der er nesten klar til rapportering på forprosjektet.

Områderne er 
-innovasjon
-formidling
-møteplassen

Der er inngått en samarbeidsavtale med Borge Skole om å bruke andelsgården som arena for  
undervisning. Både Borge Skole og Borge SFO har allerede denne sesong kjøpt «test»andeler.
Folkeuniversitetet har tatt oss inn, så vi kan byte ut kurser, som utløser studiepoeng 

Barnehagene: Grep Rønningen barnehage: intensjonsavtale om barnehagekonsept

Gartnerløkka har tatt imot Epleslang og vil gjerne være samarbeidspartner. 

Det viktige er nå at få forprosjektet ferdig og rapportert. Etterpå skal der sendes en søknad om penge 
til hovedprosjektet. Bente og Gunn-Marit har ansvar for dette.

GM, BB og 
ASW

Bente og 
Gunn-Marit

Sak 49/15 Arrangementer 2015-2016

 Bjørk Vik dagene -hvordan gikk det? 
Anders trakk seg fra arrangementet – Rent Mel i Posen brukte i stedet litt grønnsaker fra 



åkeren til pai, som ble solgt på Biblioteket på arrangementet fredag og lørdag.

 Høsttakkefest – hvordan gikk det? Fellesarrangementet er uttsatt til mars. 
Konseptet for årets høsttakkefest ble derfor som tidligere med felles buffet. Avholdt på Borge 
skole d. 15. oktober. En hyggelig kveld tross lite fremmøte.

 Fermenteringskurs hos Lene – hvordan gikk det? 
Lene ikke tilstede på møtet – vi får en tilbakemelding senere.

 Armchair gardening hen over vinteren. 
Det er veldig positivt å ha aktivitet hen over vinteren. Ingen av de fremmøte i styret har 
kapasitet før jul – forslag om å gjøre det på nyåret. 

 Felles arrangement med Slow Food og Århus Andelsgård i mars.

Sak 50/15 Årskalender

Aktiviteter, roller og ansvarsfordelinger internt i styret

Bente har laget et utkast til et årshjul med ansvarsfordeling mellom styret, daglig leder og gartner. 
Dette settes på agendaen til neste møte

Sak 51/15  OA  - pleie av bynære kulturlandskaper for Fylkesmannen 

Fylkesmannen ønske å pleie det bynære kulturlandskap og har spurt Endre om dette er et arbeide, 
som han/vi kunne utføre.

Se vedlagte søknad og epost.



Dette er umiddelbart tenkt som et samarbeide med MDG, hvor OA og MDG kan dele inntekten.

En prinsipiell diskusjon av om OA ønsker å samarbeide med et politisk parti.

Styret ønsker ikke å diskutere saken uten Endre er til stede. Saken settes på agendaen til neste møte.

Sak 52/15 Eventuelt

Forslag om en valgkomité ift valg av styret på neste årsmøtet. Innspill på mulige kandidater frem mot 
neste styremøte.

Forslag om å sende ut et spørreskjema til alle andelshavere for å få informasjon om, hvorfor man 
velger å bli andelshaver mv. Utgangspunkt i et spørreskjema som Dysterjordet Andelslandbruk har 
sendt til sine andelshavere. 

Neste styremøte d. 3. desember  hos Gunn Marit kl. 19.


