Foreningen Andelsgaarde
Bestyrelsesmøde
Tirsdag d. 17 september 2018 kl. 17:00-21:00 hos Rasmus og Ida
Deltagere: Rasmus Willig, Morten Dall, Kristoffer Tejlgaard, Helene Bjerre-Nielsen

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referat godkendt.
2.

Siden sidst

3.

Orientering om medlemsstatus
Vi er nu 1109 medlemmer

4.

Orientering om økonomisk status
Likviditeten er på cirka 130.000 kroner.

5.

Orientering om donation fra Bodil Pedersens Fond på 30.000
kr. http://bodilpedersenfonden.dk.
Vi har med glæde modtaget 30.000 kr. skal gå til legalitetskontrol og revision af
eksisterende og nye andelsmodeller.

6.

Orientering om møde med Coop og Grantoftegaard
Grantoftegaard, fondsdrevet økologisk landbrug i Ballerup, inviterede Andelsgaarde til en
dialog om fælles interesser og samarbejdsmuligheder. Der var et positivt møde med
meget fælles fodslaw, men desværre var hektarprisen – så tæt på København –
umiddelbart for høj til Andelsgaarde. Vi fortsætter dog den gode dialog.
www.grantoftegaard.dk
Vi har også haft et konstruktivt møde med COOP crowdfunding. De udbyder tre modeller
for crowdfunding, hhv. lån, gave-for-donation, og ren donation og vi fortsætter dialogen,
så det senere kan drøftes om og hvordan vi kunne samarbejde.
www.crowdfunding.coop.dk

7.

Orientering om PBS & Mobile Pay v Helene
Vi er i proces og forbereder Andelsgaarde til at være klar til at modtage betalinger på
både PBS og mobile pay.

8.

Orientering om sikkerhed ved PBS-betalinger v Morten
Vi har undersøgt reglerne for opbevaring af cpr-numre og taget de nødvendige
forholdsregler.

9.

Orientering v Ditte om medlemsindbetalinger
Ditte er i gang med at ajourføre medlemslister og indbetalinger.

10. Orientering om og drøftelse af skattefritagelse som almennyttig forening v Rasmus
Bestyrelsen besluttede at søge om godkendelse af status som almennyttig forening,
således at medlemmernes donationer kan blive fradragsberettigede.

11. Drøftelse af handlingsplan.
Bestyrelsen diskuterede koncept og besluttede at arbejde på en konkretisering til næste
møde.

12. Drøftelse af punkter til næste nyhedsbrev
Punkter drøftet.

13. Fremtidige mødedatoer
Næste bestyrelsesmøde: 10/10 klokken 17 hos Morten

14. Evt.
Dagbladet Information har givet tilladelse til Rasmus’ klummer om Andelsgaarde kan deles
med foreningens medlemmer, og sørget for at honoraret doneres til foreningen.

