Bilag A Formandens beretning

Foreningen Andelsgaarde blev stiftet d. 21 marts 2018 med henblik på at udvikle nye
bæredygtige landbrugsmodeller i forening - og erhverve mindre gårde og omlægge dem
til bæredygtig drift til glæde for foreningens medlemmer. Foreningen fik fra første færd en
del medieomtale og har været omtalt i adskillige medier som Dagbladet Information,
Danmarks Radio, Landbrugsavisen, Jyllands-Posten og Politiken. Dagbladet Information
har desuden stillet en klumme til rådighed, hvor ideen er at beskrive op- og nedture ved
at starte en ny forening.
Foreningen har fra start oplevet en stabil medlemsfremgang og havde ved årets udgang
d. 31/1 1186 tilmeldte medlemmer. Medlemstilgangen er størst, når der har været
medieomtale, men der er også begyndt at komme flere drypvise tilmeldinger, hvilket
tyder på, at vores medlemmer er begyndt at tale med flere om foreningens formål.
Landbrugsloven tillader foreninger at erhverve landbrug, men der eksisterer ikke nogen
reel praksis herfor, og bestyrelsen har derfor haft adskillige rådgivende diskussioner med
revisorer og advokater i løbet af foreningens første leveår. Diskussionerne har været
informative, og det er bestyrelsens vurdering, at den manglede praksis på området
betyder, at vi må tage et skridt ad gangen.
Foreningen har ansøgt og modtaget 30.000 kr. fra Bodil Pedersen Fonden til udvikling af
flere andelsmodeller og juridisk bistand. Herudover har vi modtaget flere mindre
donationer fra vores medlemmer.
Bestyrelsen har forhandlet med et par gårde og særligt én over en periode på 2-3
måneder i sidste halvdel af 2018. Enderne kunne dog ikke mødes, og forhandlingerne blev
afbrudt. Vi er nogle erfaringer rigere, selv om vi havde håbet på at komme i mål med den
første gård i 2018. Men sådan skulle det desværre ikke være.
Det er endnu uvist, hvor den første gård vil ligge, men såfremt det er muligt, er det mest
ønskværdige, at der erhverves en gård på Vestsjælland placeret ca. 1-1,5 times kørsel fra
Sjællands Odde (Århus), Odense og København. På den måde er vi i centrum for flest
mulige medlemmer og kan herefter rykke videre til Fyn og Jylland.
Siden vi gik i luften d. 21 marts 2018, er vi blevet spurgt af flere journalister, om det ikke er
et naivt projekt. Det er det måske, men det er mere naivt ikke at prøve. Klima- og
biodiversitetskrisen er over os, og det er blevet klart, at vi alle sammen må finde en vej og
tage ansvar for at omlægge landbruget bæredygtigt, for det ser ikke ud til, at der er
politiske løsninger lige om hjørnet. Vi vil derfor blive ved med at tænke foreningen som
starten på en folkebevægelse, hvor vi igen får en forbindelse til landet og begynder at
binde mere C02, end vi afgiver. Vi har fået en fantastisk start og har nydt en enorm
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opbakning – og vores klare fornemmelse er, at vi kun står ved begyndelsen til en fødsel af
noget, som kan vokse sig meget større til glæde for natur og mennesker, by og land.
Rasmus Willig, formand for Foreningen Andelsgaarde
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