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Tlf.: 24 22 99 53

Kære medlem af LandboForeningen
Midtjylland
Så er året 2019 ved at rinde ud, et år som på mange
måder har været skelsættende for dansk landbrug.
Vi har haft en rigtig god høst, priserne på vore produkter har været stabile, og for svineproducen-terne
må man sige, at 2019 har været et rigtig godt år.

Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg, nemlig
Erling Bonnesen fra Venstre, Lise Bech fra Dansk
folkeparti, og Henrik Dahl fra Liberal Alliance. På
mødet orienterede vi politikerne om nogle af de
ting der udfordrer lige nu, herunder
efterafgrøder, problemerne med afvanding af
markerne og de store vandmasser i Gudenåen.
Politikerne gav fif den anden vej til at få vores
budskaber bedre igennem til de politikere, der
ikke har landbruget som deres spidskompetence. Efterfølgende var vi på Svostrup Kro, hvor vi

Vi har været udfordret mht. vejret i efteråret, hvor vi
har oplevet ekstrem meget regn, med alle de problemer som det medfører med oversvømmelser m.m.
Vi kan se ind i et 2020 med forsat god afsætning og
gode priser på vores produkter.
Nu må det så vise sig, hvad der kommer til at ske
med Brexit i Storbritannien.
I bestyrelsen vil vi også i 2020 arbejde for at finde
pragmatiske løsninger omkring kommunernes
udpegninger af BNBO områder. Vi vil også forsat
holde presset på alle Gudenå kommunerne for at
forbedre afvandingen, ligesom vi gør mht. Viborg
kommune og NørreÅen.

alle fik syn for sagen med hensyn til den høje
vandstand i Gudenåen.

Møde med m. ministre på Grauballegaard
Mandag d. 2 december deltog
Landboforeningen Midtjylland i et møde på
Grauballegaard med 3 medlemmer fra

Dit kontingent ændrer sig
Den 1. januar sker der en ændring i det beløb, du
betaler i foreningskontingent til din lokale forening
og Landbrug & Fødevarer. I stedet for at betale
kontingent ud fra din omsætning, skal du i fremtiden
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– som aktivt medlem - betale kontingent ud fra din
produktion. For andre medlemskaber er der faste
satser.

Kommende medlemsarrangementer:

Men hvorfor ændre den måde kontingentet
beregnes på? Formålet har været at finde den mest
fair måde at fordele omkostningerne på og samtidig
skabe en mere smidig måde at skaffe de nødvendige
informationer på.

Arrangement hvor du kan blive informeret om
hvordan du sikre dig selv og din familie med en
pensionsopsparing Katja Elberg fra

Den nye model har været undervejs siden 2017. Et
udvalg af nye og erfarne medlemmer med forskellige
størrelser bedrifter har udarbejdet modellen, der har
været til høring i alle lokale foreninger og derefter er
blevet besluttet i en revideret form.

28.01.2020 Medlemsmøde m. fokus på
pensionsopsparing

L&F og en repræsentant fra Velliv vil forstå denne
del.
Torben Worsøe journalist v. Landbrugs Avisen vil
fortælle om hans liv som fotograf og
klummeskribent i Landbrugs Avisen samt hans liv
som husmand i Ho.
Ivan Damgaard fra SEGES kommer med et indlæg
om generationsskifte.
02.03.2020 Møde med
fødevareminister Mogens
Jensen

Du vil få et nyhedsbrev med mere information om
den nye kontingentmodel og beregningen af dit
kontingent omkring samme tid, som du modtager
din opkrævning, først i det nye år.

Kl. 19.00-21.00 på Sagro, Birk
Centerpark 24, 7400 Herning

På mødet kan du høre om
efterårets varmeste politiske emner og deltage i
debatten. Der vil være oplæg ved både
fødevareminister Mogens Jensen og formand for
Landbrug & Fødevarer Martin Merrild.
Undersøgelse om klimaforandringer Kære
landmand! Hvad er din holdning til
klimaforandringer? Sådan spørger Jeppe Skovgaard
Brandtoft, der er geografistuderende ved
Københavns Universitet. Han er ved at skrive
speciale om, hvordan danske landmænd forholder
sig til klimaforandringer. Vi har lovet at sende et
spørgeskema videre, der spørger ind til, hvordan du
forholder dig til klimaforandringer, klimatiltag
økonomi og generationsskifte. Undersøgelsen er
anonym. Den sendes ud til 17 landboforeninger.

Du skal tilmelde dig på www.lfmo.dk eller på telefon
87 28 26 02 senest den 26. februar.
Jeg vil på bestyrelsens vegne ønske alle medlemmer
i LandboForeningen Midtjylland en
Glædelig Jul og et rigtig godt Nytår.
Med venlig hilsen

Frede Lundgaard Madsen

Har du lyst til at hjælpe Jeppe med din besvarelse,
skal du klikke her: https://www.surveyxact.dk/LinkCollector?key=3M3Q6NE2JNC6.
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