
Foreningen Andelsgaarde  

Referat af bestyrelsesmøde  

Torsdag d. 28. juni kl. 17.30 - 21.00 hos Ida og Rasmus  

Deltagere: Rasmus Willig (ordstyrer), Ida Willig (referat), Morten Dall, Kristoffer Tejlgaard, Helene 
Bjerre- Nielsen (referat)  

 
 
 

1. Referat godkendt 
 

2. Siden sidst 
• Andelsgaarde har fået en donation fra Jyderup Højskoles elever, og Rasmus har været på 

besøg til foredrag og debat. 
• Andelsgaarde var på Folkemødet, blandt andet inviteret af Information. Helene deltog i 

debat i Landdistrikternes telt. Rasmus diskuterede også nye former for andelsbevægelser 
hos Dansk Energinet.  

• Efter Folkemødet blev Rasmus kontaktet af DJØFs forlag, og er gået i dialog om at lave en 
bog om andelsbevægelser.  

• Kristoffer afsøger stadig gode lokaler til infomøde i København 
• Rasmus har bedt om tilbud på bestyrelsesforsikring 

 
3. Orientering om medlemsstatus 

• Andelsgaarde har nu 924 medlemmer 
 

4. Orientering om økonomisk status 
• Der står 113.164, 25 kroner på kontoen.  
 

5. Orientering om fondsansøgninger 
• Der sendes en ansøgning afsted om 38.000 kroner til yderligere advokat- og revisorbistand 

 
6. Orientering om mailsystem 

• Vi arbejder på at overgå til MailChimp fra næste nyhedsbrev.  
 

7. Orientering om revisorgodkendelse af foreningsmodel 
• Bestyrelsen arbejder på at afsøge forskellige modeller for organisering af Andelsgaarde. 

Første skridt har været at afklare foreningsmodellen, hvilket er den nuværende organisering. 
Revisoren har godkendt modellen, der blandt andet indebærer at indtægter fra 
medlemskaber er momsfritaget. Overskud kan hensættes uden skat, hvilket betyder at 
foreningen kan opspare egenkapital til køb af gård eller mere land til en gård.  

 
 

8. Drøftelse af øvrige modeller 
• Research på andre modeller blev diskuteret, og der bliver arbejdet videre. 

 



 
9. GDPR 

• Hvad vi skal informere medlemmer om besluttes, når MailChimp er oppe at køre.  
 

10. Datoer for fremtidige informationsmøder 
• Informationsmøde i Odense bliver den 3 oktober. Der bliver informationsmøde i 

København den 18. september klokken 17.30.  
 

11. Datoer for fremtidige bestyrelsesmøder 
• Fastsat 

12. Drøftelse af punkter til næste nyhedsbreve 
Der skal udsendes et sommerbrev og et nyhedsbrev om informationsmøder 

  
 

13. Drøftelse af øvrige modeller  
Diskussion fortsættes til næstkommende møde efter yderligere revisorafklaring 

 
 
 


