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Generalforsamling: Tak for god opbakning
Tirsdag aften holdt vi den årlige generalforsamling. Det var en rigtig god aften, der både bød på et
spændende foredrag af Inger Støjberg, en god beretning af den afgående formand og valg til
formandsposten. Det var dejligt at se så mange af jer.
På generalforsamlingen blev jeg valgt som foreningens nye formand. Jeg har været næstformand i en
årrække og er klar til at tage tørnen som formand i en periode. Tak til Frede for den store indsats, han
har bidraget med i de efterhånden mange år, han har været engageret i vores forening.
Vi fik også valgt fire nye ansigter ind i bestyrelsen. Det er dejligt med flere yngre kræfter til at løfte
opgaven. Velkommen til Erik Johnsen, Jakob Adler, Christian Børgesen og Nikolaj Salhøj Rask. De
afløser Frede Lundgaard Madsen, Klaus Høeg, Casper Højte og Mads Niær Kristensen, som også skal
have tak for deres indsats. Flemming Ejlersen og Torben Kuhr blev genvalgt til bestyrelsen. Henrik
Vestergaard blev valgt som suppleant.

2

Foreningen inviterer til Frede Lundgaard Madsens
afskedsreception
Efter 24 år med fuld knald på foreningsarbejdet har Frede valgt at give stafetten videre. Frede har været
foreningsmenneske med stort F og er gået til opgaverne med et utroligt engagement og
ildhu. Landboforeningen Midtjylland har nydt godt af Fredes engagement gennem alle årene, og vil
gerne sende ham godt på vej til det næste kapitel af hans liv. Vi vil derfor invitere til en afskedsreception
fredag den 8. april 2022 kl. 14-16.30 på Asmildklostervej 11, 8800 Viborg. Der vil blive serveret lidt
godt ganen.
Vi håber, at mange medlemmerne og samarbejdspartnere vil lægge vejen forbi. Vi ser frem til nogle
hyggelige timer sammen. Af hensyn til traktement er tilmelding nødvendigt TRYK HER.
Med venlig hilsen – Bestyrelsen

Dialogmøde for lodsejere og vandværk om BNBO
Bor du i Viborg, Silkeborg, Randers eller Favrskov kommuner? Så kom og bidrag til en god dialog om
BNBO (boringsnære beskyttelsesområder).
7. april kl. 19-22 på Asmildklostervej 11, Viborg
Hvordan skaber vi holdbare og frivillige BNBO-aftaler, som både lodsejere og vandværker kan se sig
selv i? Hvordan sikrer vi en god proces? Kom med til en aften med information, dialog og øvelser om
den rigtige proces.
Tilmeld dig her senest 4. april, eller send en mail til lje@velas.dk.
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Spot på bestyrelsesmedlemmer: Torben Kuhr
- Grunden til, jeg bliver siddende i bestyrelsen og stadig synes, det er spændende at være en del af, er fordi,
det giver den direkte adgang til Axelborg. Det er vigtigt med en stemme ude fra gårdene af. Vi skal give dem
viden fra landbruget om, hvad vi for eksempel mener, der skal laves om, for ellers tror jeg, det kan blive svært
at drive landbrug i Danmark. Det er den måde, vi får vores budskaber bedst igennem på, og en mulighed for at
få lov til at påvirke.
- Før jeg trådte ind i bestyrelsen, deltog jeg på nogle delegeret-møder i Herning. Jeg blev faktisk lidt skræmt
over, hvor mange foreninger, der var, og hvor mange folk, der egentlig sad på Axelborg. Jeg synes jo, vi skal
fusionere nogle af alle de landbo- og husmandsforeninger, der er i Danmark. Der er over 40 foreninger i
landet. Og jeg er glad for, at Søndergård prøver at rydde lidt op på Axelborg. Det er et kæmpe apparat. I
Jylland burde der bare være tre foreninger: nord, midt og syd. På Fyn kan det jo godt fungere med en forening,
der dækker mange kommuner og et stort område. Jeg tror, det vil være nemmere at tage seriøst, og man vil
have en stærk bestyrelse bag i det politiske arbejde.
Torben bor i Gjern, hvor han har 170 hektar planteavl og 8000 slagtesvin. Han sidder med i forskellige
landbrugsfaglige udvalg.
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Medlemsdag om Hjarbæk fjord 30. april i støbeskeen
- Vi vil gerne fra bestyrelsen opfordre medlemmer til at komme med til det her arrangement, hvor vi vil
sætte fokus på fjorden. Vi er jo mange, der afvander i fjorden, lige fra Randers, over Viborg og op mod
Skive. Vi vil fortælle lidt om forsøget med mini-vådområdet og det store vådområde ved Skals enge, hvor
der blev anlagt stier, som mange i dag går ture på. Det giver noget goodwill til landbruget, lyder det fra
Asmus Klith Forum, bestyrelsesmedlem, der selv bor i Skals.
Mere information og tilmeldingslink kommer i næste nyhedsbrev.

Kontakt foreningssekretariatet på telefon 87 28 26 02
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