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Når vinteren rinder 
 Torrild, Joh.  

Skjoldborg, Joh. 
 
 

 

Når vinteren rinder i grøft og i grav 
og rugens krøllede blade 
sig ranker i solen, som spejles i hav 
jeg griber med længsel, knap ved jeg deraf 
min hakke, min skovl og min spade. 
 
Jeg hvæsser på stenen den rustnede æg 
og retter den bøjede plade 
så springer jeg uden for mur og for væg 
hvor marken har klumper og mosen har klæg 
med min hakke, min skovl og min spade. 
 
Jeg lytter til vårens syngende kor, 
til lærken, den jublende glade, 
vi kender hinanden fra somren ifjor, 
den kvidrer, jeg grøfter og graver min jord 
med min hakke, min skovl og min spade. 
 
Når solen går ned i et luende bål 
bag lynghedens vidtstrakte flade, 
jeg retter min ryg og jeg skimter et mål 
da blåner og blinker det blanktslidte stål 
i min hakke, min skovl og min spade. 

  



Dagsorden 

Årets planlægningsmøde foregår i: 

Salen på Rudolf Steinerskolen, Stavangervej 3, 8600 Silkeborg 

torsdag 11. januar kl. 19.00 – 21.30 

19.00 Velkomst og fremlæggelse af årets resultat 

Janus fremlægger det økonomiske resultat for 2017. 

19.15 Gennemgang af budget og fastsættelse af pris 

Janus gennemgår budgettet for 2018. 

Der lægges op til at prisen reguleres op med 1,01 % hvad der svarer til nettoprisindekset 

fra foregående år. 

Der er mulighed for debat og uddybende spørgsmål. 

Prisen vedtages 

19.40 Debat og beslutning om kommende sæsons afgrøder 

Janus fremlægger allerede planlagte ændringer i dyrkningsplanen. 

Det fremlagte og nye forslag fra medlemmerne debatteres. 

(Send meget gerne dine ønsker til nye afgrøder til janus@blakgaarden.dk inden mødet) 

Vedtagelse af dyrkningsplanen 

20.10 Pause 

20.20 Medlemmernes deltagelse i det praktiske arbejde 

Evaluering af dette års forsøg med at fordele enkelt rækker til medlemmerne. 

Gennemgang af et nyt forslag hvor ugerne og ikke opgaverne fordeles mellem 

medlemmerne. 

Vedtagelse af fremgangsmåde ved fordeling af praktiske opgaver. 

Gennemgang af ikke udtømmende liste med opgaver som kan vælges af medlemmerne. 

Fordeling af disse opgaver. 

21.00 Valg til kernegruppen 

Der skal vælges 3 personer til en kernegruppe, ? personer fra den nuværende kernegruppe 

genopstiller. 

21.15 Eventuelt 
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Budget for Blakgårdens kundebonde fællesskab 2018 

   
Resultat 2017 Budget 2018 

 Kundebonde medlemskaber 456 622 t kr. 

Intern afregning af æg -24 -34 t kr. 

Salg af grøntsager ud over kundebonde-medlemmer 7 7 t kr. 

Tilskud til økologisk jordbrug 2 2 t kr. 

Bruttoudbytte 441 597 t kr. 

        

Udsæd -24 -30 t kr. 

Gødnings omkostninger -13 -17 t kr. 

Biodynamiske præparater 0 1 t kr. 

Indkøb af æg -41 -56 t kr. 

Indkøb af grøntsager hvis vi mangler basis varer 0 0 t kr. 

Omkostninger ved bihold -2 -4 t kr. 

Diverse -22 -28 t kr. 

Stykomkostninger -102 -137 t kr. 

      
 Energi -11 -13 t kr. 

Transport af trailer -24 -24 t kr. 

Leasing af trailer -19 -19 t kr. 

Maskinstation samt leje af maskiner -14 -15 t kr. 

Vedligehold -21 -22 t kr. 

Lønudgifter -99 -135 t kr. 

Aktiv landmand - leveomkostninger -111 -183 t kr. 

Investeringer over driften -3 -5 t kr. 

Ejendomsskat og forsikringer -6 -8 t kr. 

Diverse omkostninger -13 -15 t kr. 

Kontante kapacitetsomkostninger -321 -439 t kr. 

        

Afskrivninger landbrugsmaskiner -15 -19 t kr. 

Hensættelser til fremtidige investeringer 0 0 t kr. 

Resultat af primær drift 2 2 t kr. 

      t kr. 

Afkoblet EU-støtte 5 5 t kr. 

Forpagtning af marken -6 -6 t kr. 

Forpagtningsudgift lade og maskinhus -8 -8 t kr. 

Leje af drivhusplads til småplanter 0 -1 t kr. 

Renteudgifter -2 -1 t kr. 

Renter af egenkapitel 0 0 t kr. 

Resultat efter finansiering 0 0 t kr. 

    Fordeling af omkostninger på medlemmer: 
   Antal voksne medlemmer 105 139 Personer 

Børn 3 - 6 år 12 16 Personer 

Børn 7 - 13 år 29 38 Personer 

Børn 13+ år 10 13 Personer 

    Pris Voksne 5091 706 t kr. 

Pris børn 3 - 6 år  606/951 8 t kr. 

Pris børn 7 - 13 år 1212/1903 39 t kr. 

Pris børn 13+ år 2424/3806 26 t kr. 

I alt inkl. moms   778 t kr. 

Ekskl. moms   622 t kr. 



Blakgårdens kundebondefællesskab dyrker flere afgrøder i 2018 

  Nye afgrøder og mere af det samme Her reduceres der i mængden 

Basilikum/Grossblat/2.UP/dyrkes under plast Bladbeder 

Bladselleri/Tall Utah/UP Bønner 

Blomkål/1.UP/Neckarperle/Fiberdug Forårsløg 

Blomkål/3.UP/KS-KOB-JJ-REV Grønkål 

Blomkål/3.UP/Neckarperle Hokaido 

Blomkål/4.UP/KS-KOB-JJ-REV Porre 

Blomkål/5.UP/KS-KOB-JJ-REV 1. hold salat 

Blomkål/5.UP/Nuage Ærter 

Brocoli/Calinaro/2. UP Snitselleri 

Brocoli/Calinaro/4. UP   

Cikoriesalat/Sukkerhut/1.UP   

Dild+korriander/Tetra dild/2. S   

Dild+korriander/Tetra dild/6. S   

Dild+korriander/Tetra dild/7. S   

Fennikel/Fino/4. UP   

Fennikel/Fino/5. UP   

Forårsløg/Ischikrona/UP   

Glaskål/Lanro/2. UP   

Hestebønner/Ratio+Hangdown grünkernig   

Jordbær 3. år   

Skovjordbær/2. års/Mignonette   

Løvemund/b119/UP   

Radicchio/Treviso 206 TT/UP   

Radise/CherryBelle+french Breakfast2/4. S   

Roe/Blanc globe a collet violet/1.S   

Spidskål/1.UP/Eersteling/Fiberdug   

Spinat/KS-SPI-SV-GAM/2.S (fiberdug)   

Spinat/KS-SPI-SV-GAM/3.S (fiberdug)   

Spinat/KS-SPI-SV-GAM/4.S (fiberdug)   

Spinat/KS-SPI-SV-GAM/5.S (fiberdug)   

  
  
 

Meter række pr. voksen 

Antal meter dyrket 2015 (41 pers.) (58 hold) 93 

Antal meter planlagt 2016 110 

Antal meter dyrket 2016 (95 pers.) (83 hold) 135 

Antal meter planlagt 2017 156 

Antal meter dyrket 2017 (105 pers.) (117 hold) 170 

Antal meter planlagt 2018 (140 pers.) (160 hold) 179 

 

  



Andre opgaver der kan vælges af medlemmer 
Hvis du udfylder punkt 2 under praktisk arbejde på kundebonde aftalen vælges en opgave 

fra denne liste. 

Have ansvaret for FB siden og give den mere liv. 

Det forventes at der 1 gang om måneden laves en opdatering. (eks. Grøntsags marken 

besøges, der tages et godt billede, der skrives en lille tekst om en aktuel afgrøde, evt. 

referat af en kort samtale med Janus hvor du stiller ham et spørgsmål du gerne vil have 

svar på. Evt. en opskrift) 

2 personer: Elisabeth +  

Fordele brochurer til biblioteket, medborgerhuset m.m. 

Det forventes at der regelmæssigt ca. hver anden måned tjekkes at der ligger foldere 

fremme på relevante steder. 

1 person: Kirsten 

Bage kage og sørge for kaffe til kundebondedagene 

Det forventes at du sørger for forplejning ved 2 kundebodedage. 

3 personer:  

Information til rækkerne i marken. 

Lave nogle skilte der kan placeres i marken for at lette adgangen for de øvrige medlemmer. 

Sørge for at disse skilte er hensigtsmæssigt placeret i løbet af sæsonen. 

2 personer: 

Sørge for kaffe og kage til planlægningsmødet 

Det forventes at du bager kage og sørger for forplejning til planlægningsmødet. 

2 personer: 

Hjælpe med såning af småplanter 

Stående arbejde. 

Det forventes at du kan komme mandag 19. marts kl. 12.30 til 14.30 

Det forventes at du kan komme mandag 15. april kl. 12.30 til 14.30 

Det forventes at du kan komme mandag 7. maj kl. 12.30 til 15.30 

2 personer: 

Organisere og transportere mælkesyregærede grøntsager 

Du sørger for at aftale tid med og bringe råvarer til firmaet FermentOne i Brædstrup. (2. 

uge i oktober) 

Fragte grøntsager fra Blakgården til dem og hente de færdige glas igen. (ca. 4-5 uger 



senere) 

Hente 2. hold syrnede grøntsager. (ca. 4-5 uger senere) 

1 Person: 

Hjælpe med pasning af bier og slyngning af honning 

3-4 personer: Claudia, Stephan,  

Rykke for kundebonde aftaler 

Du ringer rundt til de medlemmer som endnu ikke har afleveret en aftale for den 

kommende sæson eller givet tilbagemelding om at de ikke ønsker at være med, senest 28. 

februar. 

Foregår i tiden fra den 28. februar til 15. marts. (evt. længere hvis det ikke lykkedes) 

2 personer: 

Slå græsset i gangene 

Du skal være erfaren med at køre traktor. Græsset slås efter behov i gangene på grøntsags 

marken. 

2 personer: 

Præparatarbejde 

De biodynamiske præparater er et anliggende for dig. Du har lyst til at lære at sætte dig ind 

i dette arbejde og gennemføre det på Blakgården i samarbejde med landmanden. 

1-4 personer: 

Plukning og indfrysning af bønner til hele fællesskabet 

Hvis der bliver for mange bønner plukker du disse, fryser dem ind og fordeler dem i poser 

til de øvrige medlemmer af fællesskabet. 

2 personer: 

  



Aftale om solidarisk kundebonde fællesskab 

Blakgården v/Janus Z. Sølvsten og kundebonde medlemmerne danner et solidarisk fællesskab, hvor målet 

er at forsyne medlemmerne med lokale fødevarer produceret på Blakgården, samt at sikre en stabil, 

regelmæssig og omkostningsdækkende indtægt for Blakgården.  

Forbindelsen mellem Blakgården og kundebonde medlemmerne styrkes gennem kundebondedage og 

muligheden for at medarbejde på gården. Desuden afholdes der årligt et planlægningsmøde for den 

kommende sæson.  

På planlægningsmødet vedtages det kommende års dyrkningsplan og betaling fastlægges. 

Der vælges en kernegruppe blandt de eksisterende kundebonde-medlemmer, denne kernegruppe 

varetager fællesskabets interesser igennem regelmæssige møder med Blakgården v/Janus Z. Sølvsten. 

Kundebonde medlemmerne er bevidste om deres medansvar og solidariske risiko f.eks. ved høstudfald. 

Foreliggende problemer vil blive tematiseret og behandlet enten på det årlige planlægningsmøde eller ved 

ekstraordinært indkaldte forsamlinger. 

 Kundebonde medlemmerne kan hente frisk høstede grøntsager fra juni til oktober og lagrede 

grøntsager fra oktober til marts.(Der kan være overskud fra sidste års høst i april og maj måned) 

 Grøntsagerne vil 1-2 gange ugentligt blive leveret til afhentningsstedet i en køletrailer. 

 Fordelingen af grøntsager sker ved at medlemmerne betjener sig til eget forbrug. Dette sker under 

hensyntagen til, at der er nok til alle, også hvis der af enkelte grøntsager er begrænset mængde. 

Der tages kun til ca. en uges forbrug, på den måde har alle mulighed for at få så længe lager haves. 

 Æg kan ligeledes hentes i kølevognen eller på Blakgården. Max. 1 æg pr. voksen pr. dag. 

 Kølevognen vil være forsynet med en kodelås, som alle medlemmer kender koden til. 

 Det er desuden muligt selv at høste grøntsager markeret med flag på Blakgården. 

 Alle kundebonde medlemmer kan melde sig til kundebondedage på hjemmesiden. Her 

gennemfører vi større fælles aktioner i marken, laver fællesspisning, foredragsaftener m.m. 

 Praktisk arbejde:  

Punkt 1: Har du valgt dette punkt får du tildelt en uge hvor du skal komme i 2-6 timer. Ugen kan 

byttes med andre medlemmer. Du kan desuden møde op til kundebondedage, orientere dig i 

kundebonde app'en om aktuelle luge opgaver eller kontakte Janus for at få tildelt en aktuel opgave.  

Det forventes at du kommer 1-3 gange af ca. 2-6 timers varighed, i alt 6 timer på en sæson. 

Der er primært behov for hjælp i marken fra 15. maj til 30. oktober på tørvejrsdage. 

Du skal notere dit arbejde på et skema i den blå mappe i æg udsalget. 

Punkt 2: Du kan vælge en opgave fra listen som fremlægges på planlægningsmødet. 

Punkt 3: Du betaler et pristillæg og behøver ikke at deltage i det praktiske arbejde. 

 For at udnytte høsten optimalt er det en fordel at kunne forarbejde nogle grøntsager. 

De bestilte glas med forarbejdede grøntsager skal afhentes i kundebondevognen umiddelbart efter 

fremstilling. Der må kun bestilles til eget forbrug da der ikke indgår råvarer i prisen. 

 Slagtekyllinger hentes i en kummefryser på Blakgården. I den blå mappe er der en seddel hvor 

hentede kyllinger skal noteres. 

 Der tages forbehold for at hvis der ikke er bestillinger nok af et givent produkt, vil dette ikke blive 

produceret. Betalingen reduceres tilsvarende. 

 Kernegruppen og Blakgården laver til planlægningsmødet et budget, så medlemmerne kan få 

indblik i, hvilke udgifter der forventes for den kommende sæson. 

 Blakgården og kundebonde medlemmerne forpligtiger sig til at være deltagende et år fra primo 

april til ultimo marts det efterfølgende år. 

 Skulle der for et kundebonde medlem i løbet af aftaleperioden opstå graverende problemer som 

flytning m.m., kan medlemsskabet i enighed med Blakgården dog overdrages til en anden. 


