
STYREMØTE I OSEBAKKEN ANDELSGÅRD - REFERAT

Tid: 4. desember 2015 kl. 19.00
Sted: Hos Gunn Marit

Til stede: Gunn Marit Christenson, Bjarne Nærum, Bente Brathen, Lene Kleven, Lill Aina Ausland,, samt Anna Sofie Willumsen og
Endre Løwe

Forfall:  Anne Mjelva, Geir Gonsholt-Hansen
Møteleder:  Endre Løwe
Referent: Anna Sofie Willumsen



Sak Ansvar Aktivitet

Sak 53/15  Godkjennelse av møteinnkalling og referat – 19. oktober 2015

Referater godkjent og signert Alle

 

Sak 54/15 Åkeren

Avling og aktiviteter

Evalueringsmøte vedr åkeren d. 12. november. Til stede Endre, Bente, Lene og Anna Sofie

Møtet ble primært en brainstorm på utfordringer og hvordan de kan løses.

Dokument vedheftet.

På møtet ble det diskutert, hvordan vi kan håndtere de faktorer, som vi kan gjøre noe med. Vi tar 
dokumentet frem igjen, når vi skal begynne planleggingen i det nye år.

Diskusjon, vedr luking og fremmøte. Settes på som punkt på agendaen til neste styremøte ift at løfte 
det som sak på generalforsamlingen. 

 

Sak 55/15  Økonomi

Budsjett kjernedrift for 2015  



-Status pr. 31. oktober 2015 

-regnskap sendes asap.

Vi forventer et underskudd i 2015, men regnskapet er ikke ferdig. 
Derfor er der innkøbsstopp!

Settes på agendaen til neste styremøte.

Sak 56/15 Budsjett 2016

Budsjett for kjernedrift 2016

Utkast til budsjett vedlagt. Budsjettet er basert på 160 andelshavere fordelt på vanlige andeler, 
familieandeler og student/honnør andeler.

Gjennomgang av budsjettet  - og en del er lagt an på, at vi får inn en del penger i spons. Der jobbes 
videre med det, og budsjettet settes på agendaen til neste styremøte mhp godkjennelse.

Sak 57/15 Bydyrkerne 

Status og videre arbeide med prosjektet

Sluttrapporten blir skrevet asap så den kan sendes til de som har bevilget penge til forprosjektet.

Intensjonsavtaler, som er underskrevet: 

• Borge Skole: skolehageprosjektet

GM, BB og 
ASW



• Gartnerløkka: Avtale vedr. Epleslang. De bidrar med mer end vi hadde forestillet oss. VI skal 
primært bidra med franchisen og timer til Endre

• Hege Sundet og Tom Harald: grønnsakssatsing Telemark. Skal kvalitetssikre kurs, som vi 
gjerne vil byte ut. 

• Utkast til intensjonsavtale er sendt til Folkeuniversitetet. Vi avventer og  håper at kunne signere
før jul.

• Pt. ingen intensjonsavtale vedr. Meitemarkprosjektet, men det er på vei. Bla. En del av avtalen 
med SiTel og deres studentbarnehage 

Prosjektbeskrivelse sendt til Innovasjon Norge. De kan ikke være med videre, da der ikke er nok 
verdiskaping i det. De har ikke mulighet.

Søknad til Sparbank Stiftelsen vedr Møteplassen på 400.000 kr. Forventet svar i desember.

Da vi skal ha alt som gjennbruksmaterialer, kunne vi gå ut til div aktører  og folk og etterspørger det vi 
kommer til å trenge til møteplassen og ikke minst drivhuset.

Kunsthal Grenland vil gjerne jobbe med OA i prosjektet FLYT. Et delprosjekt, som kan gå inn unner 
Bydyrkerne. Bente og Hanne fra Kunsthallen har kontakten. 

Sak 58/15 Årskalender

Aktiviteter, roller og ansvarsfordelinger internt i styret

Gjennomgang av forslag til årskalender inkl forslag til fordeling av ansvar.



Alle i styret skal gå på Dropbox og sjekke, justere og tilføye samt sette seg selv på ansvarsområder.

Årskalenderen settes på neste møte, hvor den bør godkjennes av styret.

Sak 59/15 Valgkomité

Skal vi ha en valgkomité til valg av styret på årsmøtet?

Der lages ikke en valgkomite ift dette års valg. Bjarne og Lene tar ansvar for å ha styr på årets valg til 
styret.

Og så settes «valgkomité» på agendaen til årsmøtet ift. Valget i 2017.

Sak 59/15 Eventuelt
Tomat tunnelen blir satt opp av elever fra Porsgrunn Videregående Skole. Bente har kontakt til de. 
Geir og Endre lager bakkgrunnsbeskrivelse på tomatttunnellen. Geir har en del bilder, fra da de 
avmonterte..

Spons: Bente har purret på Skagerak ift spons for 2016 for å få en avklaring.

Biblioteket kunne være en arena for årsmøtet. 
Det kan være der også er andre muligheder ift samarbejde mellem OA og Biblioteket.

Gunn-Marit Christenson Geir Gonsholt

Bente Bråthen Lene Kleven

Bjarne Nærum Anne Mjelva


