Referat
Foreningen Andelsgaarde
Bestyrelsesmøde
Mandag d. 30. april 2018 kl. 16:00-21:00
Hos Rasmus og Ida
Deltagere: Rasmus, Ida, Morten, Kristoffer, Helene
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
3. Siden sidst
4. Orientering om medlemsstatus
5. Orientering om økonomisk status
6. Orientering om besigtiget gård
7. Udfyldelse af aftaler omkring Mobile Pay og netbank
8. Drøftelse af budgetskabelon fra revisor
9. Drøftelse af potentielle andelsmodeller
10. Drøftelse af eventuel etablering af initiativgrupper
11. Fastlæggelse af datoer for fremtidige informationsmøder
12. Godkendelse af næste nyhedsbrev
13. Fremtidige mødedatoer
14. Evt.

1. Dagsorden godkendt
2. Referat godkendt
3. Siden sidst
a. Informationsmøde i Århus gik godt. Der kom cirka 30 mennesker. Der var en
del spørgsmål affødt af ordet ’produktion’, der giver forkerte industrielle
associationer. Det er mere rigtigt at bruge ordet køkkenhaver,
grøntsagsdyrkning, madskove eller lignende. En frivillig meldte sig til at samle
en Århus-gruppe.
b. Medlemsdatabasen trænger til opdatering: Nogle har betalt, men ikke meldt sig
ind. Andre har meldt sig ind, men ikke betalt. Andre igen har meldt sig ind og
betalt, men der mangler oplysninger. Alle der har betalt, skal have en kvittering.
4. Andelsgaarde har nu 816 medlemmer, heraf små 100 medlemmer i Jylland og enkelte
fra udlandet. Der tikker stadig medlemmer ind, dog i langsommere tempo.
5. Status den 23/4: 95.395 kroner i egenkapital.

6. Helene og Rasmus har besigtiget en interessant gård på Vestsjælland.
7. Aftaler blev udfyldt, så medlemmer fremover kan betale med mobile pay, og kasserer
samt formand kan få adgang til foreningens netbank.
8. Budgetskabelon (ikke budgetforslag, som skrevet i mødeindkaldelsen) blev drøftet og
godkendt med mindre rettelser.
9. Den første andelsgård kan teknisk set organiseres som både en klassisk forening og
som et klassisk a.m.b.a., og som forskellige kombinationer af de to grundmodeller.
Bestyrelsen rådgiver sig med jurister og revisorer for at finde den rigtige model, der
tilstræbes at være så enkel som muligt. Der skal være mulighed for at forvalteren ikke
er en enkeltperson, men også kan være et kollektiv (fx flere familier, en gruppe unge
mennesker eller lignende). Revisor (og muligvis advokat) inviteres til næste
bestyrelsesmøde. Formand og kasserer laver en oversigt over fordele og ulemper ved
de forskelle modeller til næste bestyrelsesmøde.
10. Ved gennemgang af medlemsdatabasen undersøger bestyrelsen, hvor i landet
medlemmerne bor, for at identificere, om der er potentiale for at danne
initiativgrupper, der kunne tænke sig at arbejde frivilligt.
11. Der skal holdes informationsmøde i Odense og København (som opfølgning på
lancering). Kristoffer finder lokaler og koordinerer datoer med Helene og Rasmus.
12. Punkter til nyhedsbrev blev drøftet.
13. Næste bestyrelsesmøde er den 29/5.
14. Eventuelt. Kort drøftelse Andelsgaardes kommende CO2-regnskab (kan vi regne ud og
formidle, hvor meget CO2, der bindes på en andel?).

