«La oss prate om det»

generasjonsskifter og menneskelige relasjoner på gården
Lampeland Hotell 15. februar 2019
 ER DU en av de unge som har lyst til å ta over gården, men ikke helt vet når det skal skje?
 ER DU en partner som lurer på hva som er din plass og dine rettigheter på gården?
 ER DU i ferd med å overdra/overta gården og lurer på hvordan det vil gå? Er du klar for endringene?
 ER DU bror eller søster til en som skal ta over gård – og lurer på hva som skjer?

På dette seminaret er temaet gode relasjoner - både mellom menneskene som skal drive gården, og til det
miljøet de er en del av. Det handler både om relasjoner mellom partnerne som driver gården, mellom
generasjonene: både de som har eid før og de som kanskje snart skal ta over, og om relasjonene til bygda.
Seminaret tar for seg både de menneskelige og de juridiske sidene av saken, og innlederne har både
ekspertise, erfaring og hjertevarme.
Målgruppe: framtidige, tidligere og nåværende eiere av gårdsbruk – flere generasjoner er velkomne
Dato: lørdag 15. februar 2019 kl 10 – 16 inkl. lunsj
Sted: Lampeland Hotell, Stasjonsvegen 4, 3623 Lampeland
Pris: Kr 350,- pr pers for lunsj og kaffe.
Påmelding: Klikk her for påmelding – påmeldingsfrist 1. februar
Arrangementet er støttet økonomisk av prosjektet, slik at flest mulig fra gården kan delta.

Program
Kl 10.00
Kl 10.15 -11.30

Kl 11.30-12.30
Kl 12.30-15.30

Kl 15.30-16.00

Velkommen ved arrangørene
«La oss snakke om det» ved Håvard Altern
Hva er utfordringene på en gård – og hvorfor er det så vanskelig å snakke om
det?
Lunsj
«Den gode grunnmuren» ved Marit Sand Deinboll
Hvordan ha gode prosesser og lage gode juridiske avtaler? Innledning, dialog
og gruppearbeid
Avslutning med presentasjon av oppfølgingstilbud fra arrangørene

Innlederne
Håvard Altern
Pensjonist. Tidligere gårdbruker på Modum, journalist og
trygdesjef, mm. Utdannet som sosionom. Samlivspedagog og
kursleder ved Modum Bad og i privat praksis. Stadig aktiv som
skribent og samfunnsdebattant.

Marit Sand Deinboll
Advokat med kontor i Numedal, født og oppvokst på gård
i Uvdal. Jobber bl.a. med eiendomsoverdragelser,
ektepakter, samboeravtaler, arv og skifte. Hun vil heller
være med på prosesser i forkant med å lage gode avtaler
enn å komme inn når alt er usikkert og har skjært seg.

Ta med mor og far, partner, søsken, barn, svigerbarn og alle
som vil - til en lærerik dag på Lampeland!

