
Aftale om solidarisk kundebonde fællesskab Peters Gartneri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeg/vi ønsker at være med i Peters Gartneri´s økologiske kundebonde fællesskab. 
Aftalen er normalt gældende fra: 01.05. til 31.04. det efterfølgende år. 
2020 er opstartsår på aftalen og denne aftale er først klar pr. 1. august hvorfor årsprisen for 2020 
også er justeret fra 12 til 9 måneder. 
 

Denne aftale omfatter vores husstand på:   Årspris hvis der betales pr. barn:   

Antal voksne (fra 18 år)             3.600 kr. pr. person 
2020: 2700 kr. pr. person 

  

Antal børn (3-6 år)   450 kr. pr. person 
2020: 337,50 kr. pr. person 

  

Antal børn (7-13 år)   9oo kr. pr. person 
2020: 675 kr. pr. person 

  

Antal hjemmeboende børn fra 14 -17 år   1.800 kr. pr. person 
2020: 1.350 kr. pr. person 

  

I alt       

  
Jeg betaler hele beløbet ved sæsonens begyndelse _____________ 
Jeg/vi vil gerne betale over to gange ___________ 
 
Jeg/vi er indforstået med at mine/vores kontaktoplysninger vises på en liste på den interne medlemsside. 

Ja Nej 

                                                                                                  
Navn:  Navn:     
E-mail:                                                                                E-mail: 
Telefon nr.:                                                                          Telefon nr.: 
Adresse:                                                                             Adresse: 
Postnummer:                                                                      Postnummer:  
By:                                                                                      By:                                                                          
 
Kundebonde medlemmerne kan hente frisk høstede grøntsager fra maj til oktober og lagrede grøntsager 
fra oktober til april det efterfølgende år. (Der kan være overskud fra sidste års høst i april og maj måned). 
 



Aftale om solidarisk kundebonde fællesskab 
Peters Gartneri og kundebonde medlemmerne danner et solidarisk fællesskab. 
Formålet er at forsyne medlemmerne med lokale økologiske fødevarer produceret på Peters Gartneri, 
samt at sikre en stabil, regelmæssig og omkostningsdækkende indtægt for Peters Gartneri. 
Voksne kundebonde medlemmer forudsættes af være medlem af ”Foreningen for økologisk 
jordbrugssamvirke” (medlemskab tegnes hos Ole Lund tlf. 20 22 80 33 – og koster 150 kr. pr. år).  
Som kundebonde medlem er man desuden med til at sikre driften af en lokal fødevareproduktion baseret 
på økologisk, regenerativ drift, hvor der fokuseres på at opbygge jordens frugtbarhed for at tilgodese 
naturen og klima i højst mulig grad. 
Forbindelsen mellem Peters Gartneri og kundebonde medlemmerne styrkes gennem kundebondedage 
og muligheden for at medarbejde på gården. Desuden afholdes der årligt et inspirationsmøde for den 
kommende sæson. På inspirationsmødet kan medlemmer komme med idéer til det kommende års 
dyrkningsplan.  
Kundebonde medlemmerne er bevidste om deres medansvar og solidariske risiko f.eks. ved høstudfald 
af enkeltafgrøder. Foreliggende problemer vil blive taget op og behandlet enten på det årlige 
planlægningsmøde eller ved ekstraordinært indkaldte forsamlinger. 
 
Sådan foregår det: 
  

● Nye kundebonde medlemmerne får ved sæsonstart en kort introduktion i hvor og hvordan man 
kan høste og hente grøntsager. 
 
Peters Gartneri, Ørnevænget 37 – Mariendal: 

● Kundebonde medlemmerne kan i høstsæsonen juni til oktober selv høste grøntsager fra og hente 
lagrede grøntsager fra oktober til marts. (Der kan være overskud fra sidste års høst i april og maj 
måned). I høstsæsonen høster kundebondemedlemmer selv grøntsager fra områder markeret 
med grøntmalede pinde. 
 
Levering – Beder og Malling 

● Der vil i hele sæsonen 1 gang ugentligt i Beder og i Malling  (1 time hvert sted) være mulighed for 
at afhente grøntsager med videre fra bil – det aktuelle udbud er med, og man pakker selv de 
mængder man skal bruge. 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. 

● Alle kundebonde medlemmer kan som medlemmer af Foreningen økologisk jordbrugssamvirke 
deltage i høstdage, høstfest, markvandringer, fællesspisning, foredragsaftener m.m. 

● Kundebonde medlemmerne forpligtiger sig for et helt år ad gangen. Fra 1. maj til 31. april det 
følgende år. 

● Skulle der for et kundebonde medlem i løbet af aftaleperioden opstå graverende problemer som 
flytning m.m., kan medlemsskabet i enighed med Peters Gartneri dog overdrages til en anden. 
 
Praktisk 

● Den udfyldte og underskrevne aftale scannes og sendes til Peter Kirk Haustrup på email: 
peterkirkhaugstrup@gmail.com – hvorefter faktura tilsendes. Aftalen betragtes som endelig 
indgået efter betaling for fakturaen er modtaget. 

 
Yderligere information om Peters Gartneri og de grøntsager der dyrkes på: http://www.petersgartneri.dk 
 


