Referat frå årsmøte lørdag 2.mars 2013 på Ommang Søndre
Dette var en vårlig dag med sol, snø og vind. Vi møttes inne i penstua.
Gertjan beskrev fjoråret 2012. Det var et vanskelig år på grunn av været. Det var mye regn,
vanskelig vekst og innhøstnings-forhold. Vi fikk ikke så bra kvalitet på foret og kun hvete
fikk matkvalitet. Og vi klarte ikke å høste all potet på grunn av regnet. Mange av grønnsakene
var små, med unntak av kålvekstene som trivdes godt i det våte klimaet som var i fjor.
Dessuten mistet vi tre geiter på grunn av rovdyrangrep.
Bente fortalte om hva som foregår nå på gården. Vi er så heldig å ha Enrico (italiensk
meierist) tilbake på gården. I år yster han også andre hvitoster enn gouda: Rico en ost som
ligner litt på goudaen og parmesan. Ellers koker vi nå og fremover mye surost, da Tine har
lagt ned produksjonen av den. Denne sommeren kommer vi til å ta i bruk mobilt ysteri som
ble bygd nede på gården i fjor. Vi frakter det opp til setra for å yste der når dyrene beiter. Vi
skal også se om vi kan få kokt brunosten der oppe. På Sankthansaften er alle velkommen til
feiring på setra.
Denne sommeren inviterer vi til hesjing av gras til høy. Alle kan også delta i dyrkingen av
grønnsakene. Det blir flere anledninger for å komme til gården og delta i ulikt arbeid.
Dette året har vi fortsatt god hjelp fra Steffen og Florent her på gården.
Vi hadde bokføring av varehenting 2012. De som ønsker kan be om å få oppgitt beløpene de
har hentet varer for. Denne bokføringen tar mye tid for oss og vi må diskutere en annen måte
å gjøre dette på.
Velkommen til gamle og nye andelshavere i 2013 på Ommang eller på Bondens marked!

