Referat kjernegruppemøte Øverland Andelslandbruk 01.06.2016
Stabburet kl 18-21.00
Tilstede: Cecilie, Anette, Paul, Ingrid, Kurt og Karine (ref).

Sak
Fritt ord
Dyrking

Utspillet fra
Dysterjordet

Utbygging nedenfor
barnehagen

Årsmøte

Innhold
La inn opplysninger i Brønnøysund. Annette ønsker seg en saksliste for hele året. Hva skal vi ha
en mening om? Oppdatert årshjul med saksliste sendes ut før møtet
Været er bra, det har regnet og det er varmt. Gode vekstforhold. Sår i flere omganger så ikke alt
blir modent samtidig. Ugraset har begynt å komme. Kjørt hjulhakke og traktor. Christinel (fra
NAV) begynte 24.05 og skal være her 3 dager i uken. Ineke har oppgaver til han en dag i uka.
Bærgruppa har også gitt han oppgaver. Han virker ivrig og at han syns det er gøy. Gjør en god
jobb. I morgen kommer det en skolegutt som skal være utplassert her i to dager. Kommet ca 10
stykker på dugnadene så vi får gjort det vi skal. Syns det var høstet litt lite reddiker og spinat så
denne uken er det doblet.
Daglig leder og styreleder i Dysterjordet andelslandbruk har sendt ut en e-post og ber om
innspill på opprettelse av en paraplyorganisasjon. Dette har vi akkurat svart på etter en
henvendelse fra Oikos og ressursgruppa. E-posten ble ikke sendt til Oikos. E-posten er
videresendt til Oikos og Marte Guttelsrød har svart ryddig og greit og redegjort for situasjonen.
Kjernegruppen forfatter et svar til Dysterjordet med «reply all» med støtte til Oikos og vår
oppfatning av at denne prosessen ikke bør kjøres i to løp. Kjernegruppa sendte felles svar til
Dysterjordet.
Utbygging av jordet nedenfor barnehagen og miljøtunet er avsatt til boligformål i
kommuneplanen. Reguleringsplanen ligger til behandling i planavdelingen. Jordvern er det
viktigste for oss. Vi kontakter Bondelaget i Bærum og sentralt. Og sender det til NV. Stille
spørsmål på representantskapsmøtet under sak 7. Formålet er å vekke forsamlingen. Vi tror ikke
vi kan stoppe prosessen. De i kjernen som har lyst kan formulere forslag til hva vi kan si og sende
til Karine.
Årsmøtet la på andelsprisen. Dette blottlegger en svakhet fordi det er de få som møter opp som
får mye makt. Barnefamiliene er nok for eksempel litt underrepresentert. Tenke på tidspunkt.
Øke dugnadstimer til 9 timer og si at 3 av dem er for årsmøte?
To faste punkter på Vintermøte: dyrking og økonomi. Ha budsjettet klart til vintermøtet. Legge

Ansvarlig

Karine

Karine

Ev dato
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Gjesteandeler
Filmprosjekt

Dyrehold
Jubileumshelg

Festival i Sandvika
Eventuelt
Neste møte

fram to budsjett et stramt og et romslig. Fortsetter neste møte.
To av tre gjesteandeler er fylt opp.
Zindy Roka forklarer at det er vanskelig å finne en familie. Vi holder en andel åpen inntil videre.
Det er mange grønnsaker å lage høstefilmer for så de tar en halvpart nå og neste halvpart til
neste år. Lager en pilot som vi får se og kan evaluere. Cecilie skal finne høsteeksperter på de
ulike kulturene. Lage det morsomt ved å vise hvordan man ikke skal høste. Kreativiteten
kommer til å blomstre.
Besøke gårder som driver med husdyr til høsten. Sende ut forespørsel til andelshaverne om
kompetanse.
Samarbeider med Oikos om middagen på fredag og kompostkurset på lørdag.
Det blir buss fra sentralen til Øvelrand på fredag betalt av Oikos. Til middagen blir det fire
helgrillet lam blir hovedrett og ellers mye ville vekster. Oikos betaler en kokk gjennom kvelden.
Litt uavklart om hvem det blir.
Ingrid presenterte programmet. Vi griller på lørdag.

Karine
Cecilie

Kurt/Paul

Henvende oss til Sætern gård for å få låne telt. Sende en e-post. Finnes det telt med gulv?

Karine

Invitere Budstikka. Cecile har kontaktinfo
Oikos kan betale for standen kr 900. Spørre om noen fra Wøyen vil være med. Paul tar ansvar
Onsdag 29.06 kl 18 Stabburet

Cecilie
Paul

