AFTALE FOR:
YDUNS HAVES Fællesskabsstøttede Landbrug
Med denne kontrakt tilmelder du dig Yduns Haves Fællesskabsstøttede Landbrug,
for derigennem at blive forsynet med økologiske grøntsager
og støtte op om driften af Yduns Have.
Aftalen er gældende fra uge 23 - uge 50 2017.
Hvis du ønsker at være med i sæsonen 2017, skal du sætte kryds i én af nedenstående
ruder, skrive dine personlige oplysninger og aflever aftalen i den røde postkasse i gårdbutikken eller scan den ind og send den til e-mail oe_boerenn@hotmail.com. (eller hos
Mai på kontoret i det lille grønne skur), Herefter vil du få tilsendt en faktura til din oplyste mailaddresse, som bedes betales inden 14 dage, hvis andet ikke specificeres under
”særlige betingelser” i denne kontrakt.
Du vil så være medlem af Yduns Haves Fælleskabsstøttede Landbrug.
Hvis du har spørgsmål, så kontakt Rasmus på 24415791 el. oe_boerenn@hotmail.com
MEDLEMSKABSTYPE:
Der er tre forskellige former for medlemskab:
Lille:

6 stk. enheder, hver uge i sæsonen.

Kryds en rude:

Kontingent 2250kr (ca 80 kr. per uge)

- Ex. enlig eller et par med køkkenhave, som ønsker at supplere.

Mellem: 10 stk. enheder, hver uge i sæsonen.

Kontingent 3400kr (ca 120 kr. per uge)

15 stk. enheder, hver uge i sæsonen.

Kontingent 4900kr (ca 175 kr. per uge)

Stor:

- Ex. et par eller en familie med køkkenhave, som ønsker at supplere.

- Ex. en familie, som spiser mange grøntsager. El. en gruppe der går sammen.
Ved hver type medlemskab, betales der før sæsonen starter.

EN ENHED:
En enhed kan bestå af: 1 kg kartofler el. 1 bakke tomater el. 1 knoldselleri m.m. Enhedens
størrelse vil variere hen over sæsonen, ligesom at flere ”små” ting kan lægges sammen og
udgøre en enhed.
RISIKO & GEVINST:
Enhedernes størrelse kan påvirkes af naturens kræfter. I en god sæson, kan enhederne
være større, så vi undgår at smide de gode grøntsager ud. Men på en dårlig sæson vil
enhederne være mindre, da vi må deles, om det der er.
Man kan altså sige, at vi i fællesskabet deler risiko og gevinst.
SÆSON:
Sæsonen består som udgangspunkt af 28 uger: fra uge 23 til 50. Men kan blive kortere
eller længere alt efter vejr og andre uforudsigelige forhold. Vi regner med at starte op torsdag d 8 juni 2017.

LOGISTIK:
Som udgangspunkt foregår afhentning hos Yduns Have i Alstrup. Dette sker hver torsdag
hele sæsonen, i tidsrummet 15:00-17:00. Tidspunktet vil være op til revurdering, hvis
behovet ændrer sig.
Når der afhentes grøntsager om torsdagen, vil den gamle garage på gården blive fyldt op
med markens friske grøntsager, høstet i dagene op til. Her vil medlemmer selv pakke
deres grøntsager med udgangspunkt i de ønskede antal enheder og præferencer.
Det er vigtigt, at alle medlemmer er indforstået med, at tage hensyn til de andre medlemmer og en evt. begrænset mængde af en bestemt grøntsag.
Vi tilstræber altid at have en vært til stede, som er klar til at dele erfaringer, fortælle om
ugens forskellige grøntsager og sorter, evt. dele opskrifter og indvi lidt i gårdens aktiviteter.
Har et medlem ikke mulighed for at møde inden for tidsrummet, vil der forhåbentligt være
et andet medlem, der kan være stedfortræder og overbringe grøntsagerne til
vedkommende.
UDBRINGNING:
Tanken er, at vi som fællesskab skal hjælpe hinanden med at samkøre, distribuere osv.
Igen i år vil medlem af foreningen, Jette Søgaard, gerne står for koordinering og udbringning af grøntsags kasser direkte til døren. Sammen med en flok søde medlemmer af
foreningen Økologisk Samsø vil de sammen sørge for at man får kassen leveret hver uge
i løbet af sæsonen. Det koster 10 kr. pr uge at få leveret, altså 280 kr. for en hel sæson.
Beløbet vil i år gå ubeskåret til foreningen Økologisk Samsø som tak for deres arbejde
med udbringning. Ønskes udbringning bedes man derfor overføre 280 kr. til foreningens
konto i Merkur Bank med fulde navn i posteringsteksten. reg. 8401 og konto nummer
0001194168, eller mobile pay: 61670944.. For spørgsmål og leveringsadresse bedes i
henvende jer direkte til Jette Søgaard på tlf: 25216173 eller e-mail: jettemsogaard@gmail.
com.
Det er også muligt at give sin andel væk en uge, hvis man f.eks. er på ferie eller på anden
måde hindret i at afsætte sine grøntsager.
Hvis du ikke kan få hjælp, kan du sende en SMS til Rasmus senest kl 16 på tlf.nr.
24415791, og han eller ugens vært vil herefter pakke en kasse med dine grøntsager.
Grøntsagerne vil blive sat i et af de 2 kølerum, til afhentning senest søndagen efter.
Der vil hver tirsdag, 2 dage før afhentning, blive sendt et nyhedsbrev per e-mail til
medlemmerne, hvor ugens grøntsags sortiment præsenteres.
PRAKTISK ARBEJDE:
Der vil, i løbet af sæsonen, opstå behov for hjælp til fysisk arbejde som plantning, lugning
eller høst. Men der vil også være mindre fysisk krævende arbejde som at lave opskrifter,
sende nyhedsbreve ud, bage kager, sætte kaffe over m.m. Tanken er, at medlemmer gerne
må byde ind med hjælp i sådanne tilfælde. Ved behov, vil der blive sendt en e-mail ud.
Det er vigtigt for os at understrege, at al hjælp er på frivillig basis, og at det ikke forventes
at medlemmer hjælper til med det praktiske, men at det selvfølgelig værdsættes meget,
og også plejer at være både hyggeligt og sjovt for de deltagende.

Yduns Have / v. Rasmus Kjærulff Rasmussen og Rene Malarik danner
sammen med medlemmerne:
Yduns Haves Fællesskabsstøttet Landbrug
Fællesskabets mål er at forsyne medlemmerne med årstidens økologiske grøntsager,
samt at sikre en stabil, bæredygtig og omkostningsdækkende produktion for landmanden.
Forbindelsen mellem Yduns Have og medlemmerne styrkes gennem regelmæssige besøg
og muligheden for at hjælpe til på gården.
Der afholdes i slutningen af sæsonen et møde hvor kommende sæson planlægges og den
foregående evalueres.
Her har medlemmerne medindflydelse på årets produktion.
Ved problemer i produktionen vil de blive tematiseret og behandlet, enten på den årlige
forsamling eller ved ekstraordinært indkaldte forsamlinger.
Yduns Have og medlemmerne forpligtiger sig til at være deltagende i en sæson, fra uge
23 til uge 50 2017.
Skulle der for et medlem opstå problemer som flytning m.m., kan husstand delen i enighed med Yduns Have overdrages til en anden, der udbetales som udgangspunkt ikke
indbetalt medlemskontingent.
SÆRLIGE BETINGELSER:

FAKTURERINGSOPLYSNINGER :

Alle felter SKAL udfyldes.

Sæt venligst x i foretrukne betalingsmetode:
Kontant
Mobilpay
Bankoverførsel

Antal medlemmer i husstanden:
Navn:
Telefonnummer (bruges som medlemsnummer):
Adresse:
Landsby:
Postnummer og By:
E-mail adresse (regning sendes på e-mail):
			Dato:			Underskrift:

MEDLEMSSKABET KAN TEGNES LØBENDE IGENNEM HELE SÆSONEN.
PRISEN AFHÆNGER AF ANTAL RESTERENDE UGER FREM TIL UGE 50.

Signeret kontrakt sendes skannet, eller som foto til
oe_boerenn@hotmail.com.
Kommer man forbi gården er man velkommen til at smide den i vores
postkasse (den røde i gårdbutikken eller den ved vejen) på adressen
Alstrup 2, 8305 Samsø,
eller aflevere den til Mai i det lille grønne kontor midt på gården :-)

