Andelssamfundets værdigrundlag 2007
Indledning
Andelssamfundet i Hjortshøj (AiH) består af en række bogrupper, der har valgt at bygge og bo i
miljøvenlige huse og i et andelssamfund.
Dette fællesskab organiserer fx et varmeværk, en spildevandsordning med pil, et
økologisk/biodynamisk landbrug/gartneri, kolonihaver, delebiler, et erhvervsområde og et kulturliv.
Landbrugsjordens værdiskabelse består af: Produktion (æg, kød, korn, grøntsager og pil), Kultur- &
Fritidsliv (Spor i landskabet, idræt, kunst og friluftsliv) og Biodiversiteten på jorden.
Værdigrundlag 2007 bygger på AiHs Visionsskrift fra april 2006. Værdigrundlaget skal motivere til
at gøre noget sammen, og man kan læse mere om de forskellige bogrupper, AiHs historie og
hverdag på www.andelssamfundet.dk.
Målsætningen for Andelssamfundet:
Vores mål er ansvarlighed i omgangen med medmennesker, ressourcer og natur.
Det betyder at...
Andelssamfundet er et spirende sted for afprøvning og vidensdeling af økologi og bæredygtig
udvikling. Dette omfatter byggeri, landbrug, energiproduktion, social udvikling, kultur, forbrug,
fødevarer, affaldshåndtering og økonomi. Vi udvikler os i dynamisk samspil med det omgivende
samfund, bl.a. gennem aktiv formidling og erfaringsudveksling.
Andelssamfundet vedligeholdes med en høj grad af frivillighed, som kan være med til at sikre
motivation og medansvar for stedets udvikling. Lønarbejde kan forekomme ved fx drift eller
opgaver der ikke kan klares frivilligt.
Andelssamfundet tilbyder et aktivitetsniveau med plads til både familieliv, arbejde og fritidsliv.
Andelssamfundet muliggør en mangfoldighed i sammensætningen af beboere, for at skabe et
udviklende menneskesyn (uanset alder, handicap mv.).
Andelssamfundet har plads til projekter, og det er den enkelte person eller gruppe, der er ansvarlig
for sit projekt. AiH kan kræve en justering af projekter for at undgå at de belaster fællesskabets
økonomi og omdømme.
Andelssamfundet har en effektiv og moderne vidensdeling der sikrer åbenhed og viden både blandt
nuværende og kommende beboere, og i forhold til det øvrige samfund.
Andelssamfundet sikrer en klar mødekultur og kommunikation, hvor alle medlemmer kan følge
med i dagsordener, processer og beslutninger.
Andelssamfundet er stedet, hvor man kommer tættere på: sine fødevarer, kulturlivet, beslutninger
om ens nærmiljø, hverdagens hjælpende hænder osv.
Andelssamfundet tager mindst hvert 4. år sit værdigrundlag og sin målsætning samt den praksis, det
har udviklet, op til fælles debat med henblik på en eventuel revision.
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