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Ad 1) Organisationen:
Omfatter i første omgang Jordbrugsfonden Samsøkologisk (herefter kaldet fonden) eftersom det er
Fonden der lægger linien, tilrettelægger udviklingstiltagene og leverer det daglige arbejde til både egne
projekter, men også til sit datterselskab, Samsø Økojord A/S, der som bekendt ”køber” sine ydelse her.
For at styrke Fonden både strategisk og ledelsesmæssigt fremover, skal der ansættes en direktør , der kan
handle på bestyrelsens vegne, er ansigtet udadtil og indadtil på Samsø, har det daglige ledelses- og
beslutningsansvar og varetager de opgaver og ansvarsområder som er beskrevet i vedtægternes paragraf
s. 11 stk 1.-5.
Konkrete opgaver i forbindelse med opstart og drift af landbrugsejendomme, forædlings- og
salgsvirksomhed mv. , kontakten til forpagtere samt administrationsopgaver mv., udføres af en driftschef
En formidlings- og kommunikationsstategi er afgørende for fondens succes. Arbejdet omfatter
kommunikation og nyhedsformidling via relevante medier til alle interessenter, såvel indadtil som udadtil.
Dertil kommer løbende opgaver med fondsansøgninger ect., udføres af en kommunikationsmedarbejder.
Forslag: Bestyrelsen beslutter opgavefordelingen og bemyndiger formandsskabet til at arbejde videre med
ansættelse af en direktør for fonden.
Ad 2) Alstrup 2, ”Yduns Have”:
Erhvervelse af fondens første ejendom i Alstrup 2, ”Yduns Have” den 1.maj 2016 er det afgørende skridt
efter 3 års arbejde der startede i foreningen Økologisk Samsø som blev stiftet i 2013 og herefter Fonden i
2014, der igen stifter et datterselskab Samsø Økojord A/S i 2015.
Efter det første års drift med forpagterskifte, etablering af administration, oprydnings- og
vedligeholdelsesopgaver samt foreningens etablering af have og foreningsaktiviteter, er tiden kommet til
at planlægge og beskrive de fysiske rammer for de tre aktører her; nemlig fonden, forpagterparret og
foreningen. Planlægningen bør ske på baggrund af indput fra de tre aktører, således at der skabes gode og
bæredygtige rammer for fremtiden. Dette kunne samlet indgå et et stort udviklingsprojekt sammen med
finansielle samarbejdspartere fx RealDaniaFonden m.fl ?!

Forslag: Der nedsættes snarest muligt, en ide-gruppe med repræsentanter fra fonden og foreningen ,der
sammen med forpagterne,Bjarke og Hester, finder frem til et konkret forslag til de fysiske rammer i
Alstrup 2.
Ad 3) Ejendomme, Forpagtere, Kapital:
Igennem et næsten afsluttet projekt fra 2015 til 2017 med ”Det Samfundsnyttige landbrug”, Økologisk
Landsforening og Fonden, har disse overskrifter været gennemgående. Arbejdet og erfaringsindsamlingen
er langt fra afsluttet, for at kunne opnå den nødvendige viden og erfaring.
Der planlægges for øjeblikket køb af gård nr 2 og 3 m.fl , kontakten til potentielle forpagteremner samt
rejsning af kapital. Der kræves en særlig indsats fra fondens side hvis denne del af opgaven skal lykkes.
Forslag: Der foreslås at køb of jord og ejendomme får højste prioritet i den kommende tid samtidig med
salg af aktier. Herefter tilbydes de enkelte ejendomme til forpagtere som vi allerede har kontakt til eller
søger efter. Der bør snarest udarbejdes et større 2-3 årigt projekt, hvortil der ansøges om støtte i en ell
flere fonde i forening fx Villum m.fl.
Ad 4) Forarbejdnings- og forædlingsvirksomhed:
Etablering af Samsø Slagtehus amba, har fra startet været et stort ønske og det er lykkedes ved en stor
indsats igennem 2016-17. Selvom slagtehuset ikke formelt er hjemmehørende under fonden, regnes den
som et resultat fra fondens side og forventes indtil videre at blive drevet med hjælp herfra. Ønsket om
etablering af et gårdmejeri i forbindelse med opstart af en mælkeproduktion er ligeledes en stor opgave
der venter forude. Af andre ønsker kan nævnes gårdbutik, cafe med demo køkken osv. Disse tiltag bør
ligeledes planlægges og gennemtænkes i forbindelse med køb og omlægning af gårde til økologisk
produktion.
Forslag: Der bør snarest udarbejdes et forslag til etableringen af et mejeri, der kan indgå i det ovenfor
nævnte 2-3 årige projekt, som forprojekt inden den egentlige fysiske etablering.
AD 5) Vores historie.
Vi skal skrive vores fælles historie koblet sammen med en beskrivelse af de næste 3 års opgaver der på en
letforklarlig måde viser hvilke resultater vi ønsker at opnå, så vores samarbejdspartere, fonde ,
offentligheden og ikke mindst vores eget bagland kan se hvor vi vil hen.
Forslag: Arbejdet med ”historieskrivningen” sættes i gang snarest.
NB. Bestyrelsen prioriterer rækkefølge og tidsplan for de ovenfor nævnte projekter og opgaver.
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