
 REFERAT - STYREMØTE I OSEBAKKEN ANDELSGÅRD 

Tid: 11. februar 2016 kl. 19.00
Sted: Keims Gård -  hos Feste Landskap

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

Forfall:  Geir Gonsholt-Hansen og Lill-Aina Ausland
Møteleder:  Gunn Marit Christenson
Referent: Anna Sofie Willumsen

Sak Ansvar Aktivitet

Sak 1/16  Godkjennelse av møteinnkalling og referat – 4. desember 2015

Referat fra styremøtet d. 4. desember er vedheftet. Også tilgjengelig på dropbox Alle

 Referatet godkjennes med en enkelt justering.

Sak 2/16 Regnskap 2015

Foreløpig regnskap for 2015.

Gjennomgang av resultat regnskapet. Der er et underskudd på 21.092,85 + pengene til vannposten.

Akkurat nå blir skatter og avgifter betalt, men andelsgården er både tidligere og nåværende daglig 
leder lønn skyldig.

Bente



Regnskapet godkjennes av styret.

Forslag om å tydeliggjøre, hvilke poster, der hører til kjernedriften og hvilke der hører til prosjekt 
Bydyrkerne. Der utarbeides en note til årsmøtet, som forklarerregnskapet.

Sak 3/16 Avtale vedr jordleie

Se vedlagte saksbeskrivelse.

Vi har vært i dialog med Petter Borgestad i hele prosessen vedr bygging av gjenbruksdrivhuset i 
åkeren og det har været en positiv og fin prosess.

I januar ble der utarbeidet et forslag til en ny leieavtale, ble det indikert at prisen ville gå opp til 40.000 
i år – men vil gjerne opp i 50.000 kr i leie med årlig indeksregulering fremover.

Der har været dialog med en jordeier på Vallemyrene, men også her blir jordleien på samme niveauet.

Vi tar en runde til og ser om der dukker noe opp i løpet av de neste ukene. 

Endre føller opp sine kontakter vedr muligheter for leie av jord rundt kjølnes.

Gunn Marit føller opp forespørsel til Porsgrunn Kommune

Bente kontakter Landbruksselskapet og hører om de har kjennskap til jord, som kunne være ledig.

Nytt møte mandag d. 22. februar kl. 19-20 på Keims med denne ene saken på agendaen.

Endre

Gunn Marit

Bente

Fie

Sak 4/16 Budsjett 216

Budsjett kjernedrift for 2016



Status på spons og samarbeidsavtaler

Det er vanskelig å få inn spons. Pga fusjonen på HiT er avtalen med SiTel redusert til 10.000

Skagerak har takket nei

Endre tar kontakt til kommunen vedr. muligheter for samarbeide rundt flyktninge.

Godkjennelse av budsjettet for 2016

Prisene på andele diskuteres og det besluttes å legge seg på samme prisniveau som Århus 
Andelsgård. Der innføres familieandler og der skilles mellom student og honnør.

Prisstrukturen for andeler i 2016:

Ordinær andel: 2500
Familie andel: 4000

Honnør andel: 1600

Student: 1100

Lønn nivået for gartner og daglig leder fastholdes som i 2015.

Med disse rettelser godkjennes budsjettet av styret.

Sak 5/16 Tvungen dugnad?

En prinsipiell diskusjon av om vi skal innføre tvungen dugnad?

Erfaringen fra de første tre sesongene viser, at det er vanskelig for gartneren og innleid gartnerhjelp å 
rekke alt i åkeren. Og i denne sesong er der enda fler prosjekter, som krever timer, hvis vi skal lykkes.

Dette blir en sak på årsmøtet.

Det fremlegges på årsmøtet at vi er i mango for dugnadhjelp.  Vi vurderer om vi skal gjøre det som 
Lene og 
Gunn-Marit



tvungen dugnad, men i år oppfordres alle å bruke min 3 timer i åkeren i løpet av sesongen. 

Med 160 andelshavere er det 480 timers hjelp i åkeren.

Sak 6/15 Bydyrkerne – utsettes til styremøte d. 14. mars

Status og videre arbeide med prosjektet

-Gjenbruksdrivhuset – vi har fått penge og den konkrete planlegging er i gang.

Orientering om prosjektet

Sak 7/16 Årsmøte 

Praktisk:
D. 3. mars kl. 19-21
Sted: Biblioteket – ved porselensveggen

Utarbeidelse av regnskap - Bente
Utarbeidelse av årsmelding – Gunn-Marit & Bente
Valg av styre for 2016 – Lene og Bjarne: uformel valgkomite finner kandidater og finner navne til ny 

Agenda for årsmøte
1. Åpning av møte og opptelling av møtende andelshavere
2. Valg av møteleder og protokollunderskrivere



3. Årsmelding og regnskap for 2015
4. Budsjett for 2016
5. Valg til styret 
6. Dugnad i åkeren – Lene og Gunn Marit 

7. Presentasjon av Tunet og Bydyrkerne

8. Evt

Sak 8/16 Årskalender – utsettes til styremøte d. 14. mars

Fordeling av oppgaver 

Aktiviteter, roller og ansvarsfordelinger internt i styret. 
Årskalender ved heftet. Finnes også i  Dropbox: Årskalender.

Alle

Sak 9/16 Oppstart i åkeren – utsettes til styremøte d. 14. mars

1. Veksttunnelen – hvordan får vi opp – er der avtaler med Porsgrunn Videregående om det? 
Hvem har ansvaret for denne?

2. Utvalg av grønnsaker i åkeren og bestilling av frø – frø skal vi gjerne bestille i midten av 
februar, hvis vi ikke skal risikere at vi ikke kan få det vi vil ha. Fie og Endre har foreløbig tenkt:
- Urte området gjentas ikke i år – urtegruppen kom aldr i gang og der er rigelig med andre 
prosjekter, som krever hender og timer i år. Og så skal etablere permanent urte  område neste 
år
- fler blomster til insekter og mennesker
- fler forskjellige bondebønner (grønne samt lilla og/eller sorte)
- Både gule og blå mais (hvis Fies prøve avling fra 2015 vil spire)

https://www.dropbox.com/s/0uchp38fa1pfgz4/%C3%85rskalender%202016.xls?dl=0


- tidlig og sen potet (hvis vi får tak i det)
Er der noen ønsker til endringer ift grønnsaker i åkeren? 

3. Opal – vi har en utfordring i år, da vi ikke kan ha opal på Hoppestad gård. Hvordan løser vi 
den? Vi trenger opal av rundt 10.000 kålplanter..

Sak 10/16 Arrangementer – utsettes til neste møte d. 14. mars kl. 18-20

 Årsmøte d. 3. mars

 Workshop med kunsthallen d. 17. mars + arrangement d. 20. mars: kompostering av plast

 Hel økologisk kveld på Biblioteket d. 17. mars kl. 18:30-21 – andelsgården har en time til 
rådighet: Økologisk dyrking/vekstskifte/Bydyrkerne?

 Oppstartsmøte – informasjonsmøte for gamle og nye andelshavere og interesserte bydyrkere?

 Kveldsseminar om økologisk landbruk d. 16. februar på Ås. OA skal si litt om «Andelsgården 
som sosial aktør i nærmiljøet». 

Sak 11/16 Spørreundersøkelse til andelshaverne – utsettes til styremøte d. 14. mars

Vi har tidligere talt om en spørreundersøkelse til andelshaverne med inspirasjon i den, som 
Dysterjordet har brukt. 

Når er riktig timing?
Noe særlig vi gjerne vil spørre andelshaverne om?

Sak 12/16 Evt


