Aftale om solidarisk kundebonde fællesskab
Jeg/vi ønsker at være med i Blakgårdens økologiske kundebonde fællesskab.
Aftalen er gældende fra:

01-04-21

til:

Denne aftale omfatter vores husstand på:
Antal

voksne

Antal

børn (3-6 år)

Antal
Antal

31-03-22
Pris hvis der betales pr. barn:

Pris hvis der betales for ældste barn:

5.100 kr. pr. person

5.100 kr. pr. person

625 kr. pr. person

981 kr. for husstanden

børn (7-13 år)

1.249 kr. pr. person

1.962 kr. for husstanden

hjemmeboende børn over 13 år

2.499 kr. pr. person

3.923 kr. for husstanden

Prisen kan reduceres for delebørn, efterskolebørn og voksne med mange dage væk fra hjemmet. Reduktion:

kr.

Tilvalg til kundebonde aftalen:
Antal

glas med surkål uden kommen á 400 ml, tillægspris 27 kr. pr. glas.

Antal

overraskelses glas bestående af syrnede grøntsager á 400 ml, tillægspris 30 kr. pr. glas.

Antal

glas med squash relish á 280 ml, tillægspris 21 kr. pr. glas.

Antal

glas med syltede squash á 280 ml, tillægspris 21 kr. pr. glas.

Kg

frosne slagtekyllinger, 85 kr. pr. kg
Jeg/vi ønsker ikke vores andel af honninghøsten. Honning skal afhentes på Blakgården.

Praktisk arbejde:
1. Jeg/vi ønsker at arbejde min. timer:

6,0

2. Jeg/vi har efter aftale en anden opgave i fællesskabet.
3. Antal voksne

Navne:
Opgave:

der ikke har mulighed for at deltage i det praktiske arbejde. Pristillæg:

1000 kr.

Andelsindskud:
Jeg/vi er allerede andelshavere. Jeg/vi ejer antal andele:

stk.

Jeg/vi ønsker at købe følgende antal andele á 5.000 kr.:

stk.

Jeg/vi indbetaler aconto andelskapital på 50 kr. pr. måned pr. voksen. I alt:

kr.

Betaling: (Alle beløb undtagen andelsindskud er inkl. 25% moms)
Kundebondekontingent for hele perioden, i alt:

kr.

Jeg/vi betaler hele beløbet ved sæsonens begyndelse.
Jeg/vi vil laver en fast månedlig bankoverførsel. Beløb:

kr./måned

Jeg/vi er indforstået med at mine/vores kontaktoplysninger vises på en liste på den interne medlemsside.

Navn:

Navn:

E-mail:

E-mail:

Telefon nr.:

Telefon nr.:

Adresse:
Postnummer:

By: -
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Aftale om solidarisk kundebonde fællesskab
Blakgården a.m.b.a. og kundebonde medlemmerne danner et solidarisk fællesskab
Formålet er at forsyne medlemmerne med lokale økologiske og gerne biodynamiske fødevarer produceret på
Blakgården, samt at sikre en stabil, regelmæssig og omkostningsdækkende indtægt for Blakgården a.m.b.a.
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 sammensættes en kernegruppe blandt de eksisterende kundebondemedlemmer. Denne kernegruppe varetager
fællesskabets interesser igennem regelmæssige møder med Blakgården a.m.b.a.
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 til eget forbrug kan ligeledes hentes i kølevognen eller på Blakgården.
• 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.
• For at udnytte høsten optimalt er det en fordel at kunne forarbejde nogle grøntsager.
Bestil derfor glas med forarbejdede grøntsager til eget forbrug.
• Slagtekyllinger hentes i en kummefryser på Blakgården.
I den blå mappe, i æggerummet 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 a.m.b.a. laver til planlægningsmødet et budget, så medlemmerne kan få indblik i, hvilke
udgifter og indtægter der forventes for den kommende sæson.
• Blakgården a.m.b.a. 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 a.m.b.a. dog overdrages til en anden.
• Praktisk arbejde:
Punkt 1: Har du valgt dette punkt forventes det at du kommer 1-3 gange af ca. 2-6 timers varighed, i alt mindst 6
timer på en sæson. Der er primært behov for hjælp i marken fra 15. maj til 30. oktober på tørvejrsdage.
Punkt 2: Du kan alternativt få en selvstændig opgave fra listen som fremlægges på planlægningsmødet.
Punkt 3: Du betaler et pristillæg og behøver ikke at deltage i det praktiske arbejde.
• Andelsindskud:
Blakgården a.m.b.a. er en del af Kundebonde a.m.b.a. som ejes af medlemmerne.
Hvert voksent medlem skal enten eje, købe eller spare op til en andel. Du hæfter ikke for mere end dit indskud.
Andelsindskud op til 5000 kr. udbetales ikke hvis du på et tidspunkt stopper som kundebondemedlem.
Andelshavere har stemmeret på genneralforsamlingen og kan vælges til bestyrelsen.
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