Foreningen Andelsgaarde
Referat fra Bestyrelsesmøde Tirsdag d. 3. april 2018 kl. 8.30 - 10.30
NXT, Nybrogade 26A
Referent: Ida Willig
Deltagere: Rasmus, Ida, Morten, Kristoffer, Helene
1. Ad) 1: Godkendelse af referat fra stiftende bestyrelsesmøde
a) Referat fra stiftende generalforsamling blev godkendt
2. Ad) Siden sidst
a) Refleksioner fra lanceringen: Dejligt, at se så stort et fremmøde, og at der kom så
mange forskellige mennesker med så mange, gode idéer. Og dejligt, at der kom så
mange gode og konstruktive spørgsmål. Bestyrelsen arbejder på at lægge et kort
referat ud fra aftenen. Til fremtidige møder skal vi huske at få navn og e-mailadresser
på gæster, fx i forhold til at rekruttere frivillige i fremtiden.
b) Rasmus sender et forslag til kronik om Andelsgaarde til bestyrelsen til næste
bestyrelsesmøde
c) Kristoffer arbejder videre på formidling af arkitekturplan for fremtidens
andelsgaarde
e) Flere melder sig som frivillige og tilbagemeldingen er ”Tak! Vi vender tilbage, så
snart vi har et bedre overblik over mulige opgaver”.
f) Rasmus tager kontakt til revisor og får lavet et økonomisk udkast for at
sandsynliggøre køb af gårde og den daglig drift
g) Der er flere interview og omtale på vej af Andelsgaarde. Vi afventer og hvis der
opstår tvivlspørgsmål skal kommunikationen være præcis i bestyrelsen
Ad 3) Medlemsstatus
a) Status på medlemmer er 608. Bestyrelsen er ved at undersøge, hvordan
medlemmerne fordeler sig i landet.
Ad 4) Økonomisk overblik, budget
a) Status på indbetaling af kontingenter er knap 74.000 kroner, heraf enkelte
donationer. Primære opstartsudgifter for foreningen er advokatbistand,
hjemmeside og informationsmøder.

Ad 5: Overordnet strategi (hvor mange medlemmer skal der være før vi køber en
gård?)
a) Dette afhænger af den kommende udredning af økonomien og fordelingen af
medlemmer i landet, men et skøn går på 500 medlemmer, således at økonomien er
robust fra starten.
Ad 6: Kontakt til fonde
a) Helene har indledt uformel dialog med udvalgte fonde.
Ad 7: Kommunikationsstrategi og plan
a) Bestyrelsen svarer på alle henvendelser fra presse, medlemmer andre
interesserede, og fordeler henvendelserne imellem sig. Rasmus er kontaktperson
indtil videre.
b) Rasmus har lavet aftale med Information om, at skrive en klumme hver 5-6 uge om
Andelsgaardes opstart.
c) Andelsgaarde sender nyhedsbrev ud en gang om måneden. Første nyhedsbrev
sendes ud i denne uge. Indhold: Lancering – tak for tilliden fra 600 mennesker til at
danne en forening med det formål at undersøge muligheden for at lave
andelsgaarde over hele landet samt om kommende Informationsmøder.
Ad) 8: Informationsmøde d. 25. april - hvor, hvem og hvordan, herunder Århus?
a) Kristoffer undersøger om vi kan være i Dome of Visions
Ad) 9: Nuancering af andelsmodellen, herunder kontakt til ABF
a) Helene og Rasmus tager kontakt til ABF for at undersøge, hvad foreningen eventuelt
ville kunne bidrage med i forhold til etablering og drift af fremtidige Andelsgaarde.
Ad) 10: Kontakt til bank, med hensyn til finansieringsmuligheder
a) Helene og Rasmus tager kontakt til Merkur Bank og Fælleskassen for at undersøge
fremtidige finansieringsmuligheder.
Ad): 11 Fremtidige mødedatoer
a) Næste møde: 30/4 klokken 16 hos Ida og Rasmus, 29/5 klokken 17 hos Morten.

