Referat Vintermøte 04.02.2016
Bærum Steinerskolen, Grav
Oppmøte: 34 stk andelshavere.

Sak
Åpning og
velkommen
Dyrkingsplan

Innhold
Styremedlem Simon ønsket velkommen.
Kurt
Tre spørsmål, tre grupper:
1. Hvilke nye grønnsaker?
I evalueringen kom det fram at andelshaverne ønsker seg blomkål, knollselleri, mais og rosenkål. Fikk i oppgave å velge to.
Gruppen: knollselleri og rosenkål
Innspill til le-gruppa: Høy mais.
Asparges som ny vekst. Tenke langsiktig. Også ev le-plante
Ønsket andre gulrotsorter. Nye typer. Pga smak.
Sukkererter også en mulighet som le-plante, men litt arbeidskrevende
Agurk i drivhus. Inger har litt erfaring nå, ønsker at hun fortsetter.
2. Leplanting mellom feltene. Hva skal vi ha?
Et år dette første året. Ettårige planter:
Tagetes, blomkarse, cosmos, solsikke, valmuer, kornblomst, ringblomst, agurkurt og honningurt.
Blande disse kulturene i hverandre i alle feltene.
Bryt erter istedenfor sukkererter.
Vil gjerne kunne spise det som er der og være bra for biene.
Redikker som går i stokk
Bondebønner
Passe på hvor vi sår korn pga allergikere
3. Hvilke grønnsaker skal vi lagre?
Lagre det som lagres godt.
Setter alt fram fra begynnelsen
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Gulrot, potet, rødbete, pastinakk (ute og inne), kålrot, nepe, løk: ta med hjem og tørke selv. Løkflette-dag. Persillerot, knollselleri.
Systematisk kunnskapsinnhenting. Litteratur: Høsting og vinterlagring av grønnsaker, Johannes Halvorsen Lund (Det norske
hageselskap)
Seminar om vinterlagring på økohelg
Velge nok av de sortene som egner seg til å lagres.
Lærer oss når de skal høstes og hvordan. For eksempel gulrot kan lagres i sand.
Utfordring at grønnsakene er høsteklare, men jordkjelleren er for varm.
Oppfordre andelshavere til å høste så mye som mulig når vi skal høste til lagring.
Testing av smak på de ulike sortene. Systematisk.
Tomater og tidlig bladgrønnsaker
Ønsker å få tomatene inn i drivhusene så tidlig som mulig. Har hatt bladgrønnsaker i drivhuset tidlig. Kan vi la være å dyrke
bladgrønnsaker i idrivhuset denne sesongen?
Innspill:
- Bladgrønnsakene i takrenner som vi henger opp under taket i drivhuset
- Bare i det lille drivhuset
- Bruke buer som vi har og legge plast over
- Friland
- Nytte oss bedre av Ritas kunnskaper om ville vekster
- Snakke med Århus om gode smakfulle tomater
- Flerårige grønne blader; Ineke har prøvd med flerårig ruccola. Rita har plantet udon. Går an å utvikle
- Sette i høstemelding at det går an å høste løvetann. Skolehagen stilles også til disposisjon.
- Overvintring av portulak og feltsalat under duk
- Tomatsorter i forhold til jordkvalitet
Korn
Vi kan få kjøpe av kornet som Norges Vel dyrker, høster og tørker. Hvilken sort ønsker vi?
- Naken sort
- Havre
- Quina
- Rug
- Spelt trenger en egen avskallingsmaskin…
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-

Bokhvete

Rabarbra
Forslag om å gjødsle og utvide rabarbrafeltet.
Forslag til nye sorter:
- Jordbærrabarbra
Visjonsdokumentet Visjonsgruppa: Gro, Cecilie, Kurt og Jolien og litt Karine. Sendt det ut på høring til kjernen, dyrkere, tautrekkere. Det som ble
presentert på møtet er et utkast. Ønsker innspill. Planen er å presentere et ferdig dokument på årsmøtet. Disponert dokumentet
rundt de tre pilarene i andelslandbruk: delt risiko, dialog, gjennomsiktighet. Lagt ved styringsdokumentene til kjernen.
Vi gikk gjennom visjonsdokumentet og fikk innspill fra vintermøtet
- Oppslutning om visjonene på de tre områdene. Skal henge høyt, langt eller kort fram i tid.
- Hva ligger i selvforsynt? Helt fra frøstadiet? Samarbeide med andre husdyrprodusenter?
- Liker hårete mål 
- Mye diskusjon rundt husdyrhold
- Jolien: vi kan ikke dyrke grønnsaker uten husdyrgjødsel. Vi skal etablere en gård, en organisme.
- Litt uenighet om vi skal vise vei for andre eller bli best mulig for oss selv
- Få det fram at vi gjør dette også utover 2026, for framtidige generasjoner
- Opptatte av drivstoff, energibruk når det gjelder maskiner
- Tror det er mulig å dyrke mer enn 10% av egne frø.
- Ikke stemning for å gå over til å selge grønnsaker. Vanskelig når vi ev skal samarbeide med et AS (Duggurd). Salg og kjøp
- Det blir en oppgave å oppdatere og redigere dokumentene som blir liggende på en felles plattform
- Etablere kunnskapsbase/leksikon istedenfor Rapidblad. Kanskje felles med andre andelslandbruk.
- Få det inn i målene at vi ønsker å legge til rette for at personer med spesielle behov får tilgang til å være andelshavere.

Det sosiale
engasjementet

Fantastisk jobbet dere som har laget det!
Vil ha hovedvisjonen og underteksten på forsiden
Jorunn presenterte eksperimentet med flyktningfamilien fra Nepal. Det ble litt for mye for dem med alt det andre som skjedde
rundt dem; integrering, jordskjelv i hjemlandet.
Vi fikk forespørsel fra en dame som var støttekontakt for en ung mann om de kunne komme å høste grønnsaker. Siden det ikke ble
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noe av med familien fra Nepal sa kjernen ja il dette. Jorunn presenterte (etter tillatelse fra familien) resultatet av at han fikk
mulighet til å komme til Øverland. Blant annet: bedret blikk-kontakt. Han er en forholdsvis lukket person, men kom mer «ut» etter
besøkene på Øverland. Bedret balanse. Gikk alene, trengte ikke enn arm å holde i. Trillet trillebår selv. Fikk brukt kroppen og
sansene som gjør at det skjer noe med ham som person. Familien og støtteapparatet merker positiv utvikling. De er veldig
takknemlig for muligheten.
Kjernen ønsker å ha dette med det sosiale engasjementet som et prøveår til. At kjernen har råderett over et visst antall andeler for
det sosiale engasjementet. Dette vil bli tatt opp på årsmøtet. Forslaget er tre engasjement.
Vintermøtet slutter hjertelig opp om dette. Vil også være et pluss i forbindelse med søknader.

Tautrekkerbehov.
Idedugnad
Avslutning

Referent Karine Granli

Vi har allerede da den unge mannen. Det også en familie formidlet av Bærum kommune (flyktninger) som er aktuelle. Skal de være
andelshavere på lik linje med oss eller skal vi lage egne retningslinjer?
Gjester. Vi byr på, spandere. Men de er andelshavere. Gjesteandel.
Annette fortalte om muligheten til å få utvikle ideer man går med, sette det ut i livet. Inspirere til å være tautrekker. Gitt henne mer
eierskap til andelslaget.
Møtet varte til kl 21.15, og vi fikk god bevertning 

