
 

 

Evalueringsmøte, Nes Andelsgård, 19.nov 2019 

 

Møteleder: Karianne Nes 

Referent: Margrete Kvalbein  

 

Noen av årsmøtesakene tas nå, hovedårsmøtet blir 25.februar 

 

Karianne presenterte kjernegruppa og oppsummering av sesongen 2019 

Vi er 140 andeler + restaurantandeler - 164 bønder - ca 50 sorter grønnsaker 

Noen får svært mye arbeid sammenlignet med andre, særlig juli ble problematisk i år. 

Vi har også «Grønt fellesskap» - inkluderingsprosjekt med 3 syriske familier, samarbeid med Haugeåsen 

ungdomsskole og flere som besøker gården. 

Har fått til noen presseoppslag i år - ikke minst ifm 5-årsmarkering 

(Se også kjernegruppas årsrapport med skriftlig oppsummering) 

 

Gijs gartner oppsummerer året som bra! 

Løk fikk full klaff - finnes fortsatt i store mengder  

Solbærbuskene ga sine første bær - tidligere enn venta 

Søtpotet er forsøkt og fungerte ikke 

Vi strever med mye sprekker i gulrøttene 

Oppsummert: «Det er ikke lett å bli spesialist på 40 ulike grønnsaker» 

Vi kan ikke ha flere typer, om noe nytt skal inn, må noe annet ut. 

 

Ønsker om sorter til neste år: Pepperrot (enkelt! - Kjerstin har tips) 

Dara tipser om persilleblader som skadedyrbekjempelse 

Ammar er bekymra for agurker mm som tråkkes på av bøndene 

Bondebønder kom ujevnt i år - kan vi få til jevnere høsting? 

Ammar/Dara: Bønneskudd brukes i Asia - det går an med tidligere høstemelding 

 

EVALUERING 

Ny rekord med 54 leverte skjema (NB: av 140 andeler - fortsatt lav svarprosent) 

(Se egen presentasjon - noen hovedpunkter:) 

 ⁃ vi synes det blir for lite av drivhusgrønsakene - en kapasitetsøkning 

 ⁃ Jordskokk og bønner er det mye av - uten at det gjør så mye 

 ⁃ Enkelte andre grønnsaker vi får mye av, bør kanskje revurderes 

 ⁃ Mangold bør verdsettes mer  

Tallene viser at vi er ca 1/3 hver av Aktive bønder (høster ukentlig) - «På-og-av-bønder» og relativt passive 

(Høster av og til). Vi har hatt ca 30% turnover. 

14% jobber mer enn 21 timer i sesongen! 

93% vurderer det som sannsynlig å bli med videre (!) 

 

DISKUSJON 

Dara: Bør vi øke til 13 t andelsarbeid? 

Gulala og Dara har jobba mye på gården (delvis betalt) de siste to årene. Kan ikke arbeide like mye i 2020 

pga Andelsgård-prosjekt i Irak 

Tom: Ikke bærekraftig å jobbe som nå. Arbeidet fordeles veldig skjevt og krever at vi planlegger annerledes. 

Beregningen nå skal gi 8 pers (i snitt PR dugnad) - i praksis ligger vi langt under 

 

Karianne: ikke enig i beskrivelser av «mørke skyer»/manglende bærekraft 

Tror det har vært svikt i påmelding til dugnad/informasjon/oppfølging fra kjerneledelse. Tor bedre 

organisering kan løse utfordringene. 

 

Flere andelsbønder er redde for økte krav til dugnadsarbeid og «overvåkingskultur» 

Noen argumenterer for å heller kutte ned på antall grønnsaker (også fordi erfaringen viser at noen grønnsaker 

feiler) 

Mulige tiltak som nevnes i debatten: 

 ⁃ Send gjerne «nødmeldinger» i kritiske perioder 



 

 

 ⁃ Er det vurdert å differensiere pris - så de som jobber mindre betaler mer? 

 ⁃ Kan skjemaet endres - og kan det legges inn påmeldingskvitteringer og påminnelser? 

Noen bønder uttrykker overraskelse over at noen få jobber veldig mye mer. Viktig å være klar over. Viktig 

også at vi opplever at vår deltakelse er verdifull. 

 

Tom: Det gjelder å holde avtalen. Den består av betaling for grønnsakene med både penger og arbeid. 

 

Kjernegruppa jobber videre med dette fram til årsmøtet. 

 

ØKONOMI 

«Vi går ca 30 kr i pluss»  

Inge: Vi må tenke ut fra at vi skal gjøre dette også om 5 - 10 -15 år  

Viktig med god verdsetting av gartnerens avgjørende fagarbeid (300,-/timen) 

 

Priser vi går ut med for neste sesong (med forbehold om endring i årsmøtet) er en indeksregulering (har ikke 

vært gjort på flere år) 

Hovedpris: 3390,- for voksenandel (Karianne har hele prislista) 

 

Arbeid: 10 t  - antas delt i 4 økter på 2,5 timer: to før St.Hans - to etter. 
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