
 
Forretningsorden for deltidsudvalget under LandboForeningen 
Midtjylland 
 
Hjemsted: Deltidsudvalget er et udvalg under LandboForeningen Midtjylland og hjemsted er: 

Asmildklostervej 11. 8800 Viborg.  
 

Formål: Deltidsudvalget i LandboForeningen Midtjylland sætter fokus på deltidslandmandens 

vilkår, og skal som sådan arbejde for at sikre optimal faglig og politisk indflydelse for 
deltidslandmanden og herigennem medvirke til at skabe så gunstige rammer som muligt for at 
deltidslandbrugene kan drives bæredygtigt. 
Udvalget vil arbejde i overensstemmelse med den overordnede målsætning for Danske 
Deltidslandmænd under Landbrug & Fødevarer, og vi vil samarbejde med de øvrige 
Landboforeninger og Familielandbrug i det midtjyske om tiltag for deltidslandmanden. 
Udvalget vil arbejde for at bevare/skabe liv på landet ved bl.a. at tage aktiv del i landdistrikt 
politikken, og som sådan ikke kun arbejde for landbrugere, men for folk der bor på landet i det 
hele taget. 

 
Opgaver: Deltidsudvalgets opgaver er ud over de i ”formål” beskrevne, at afholde mindst et 

sommer- og et vinterarrangement med tema primært rettet mod deltidslandmandens 
interesseområde.    

 
Udvalget størrelse og sammensætning: Udvalget består af fem medlemmer. For at være 

medlem af deltidsudvalget, skal man være medlem i LandboForeningen Midtjylland. Formanden 
for deltidsudvalget skal være valgt til LandboForeningen Midtjyllands bestyrelse. Udvalget 
konstituerer sig selv på årets første møde. 

 
Økonomi: Deltidsudvalget har som sådan ikke noget budget. Udgifterne til afholdelse af diverse 

arrangementer i deltidsudvalgs regi, afholdes af Landboforeningen. Formandsskabet i 
LandboForeningen Midtjylland skal godkende hvert enkelt arrangement og budgetoverslag for 
samme.  

 
Sekretær: Landboforeningens sekretær deltager i udvalgets møder som referent for udvalget.  

 
Udvalgets møder: Der afholdes normalt fire udvalgsmøder om året, der alle planlægges på 

årets første møde. Der kan efter behov afholdes ekstraordinære møder. Formanden indkalder til 
møderne ved udsendelse af dagsorden med mindst 8 dages varsel.  

Honorar: Der udbetales mødehonorar til de med dagorden indkaldte møder. Der ydes 

kørselsgodtgørelse til mødedeltagelse og andre aktiviteter der vedrører deltidsudvalgets 
aktiviteter. Honorar og kilometerpenge i henhold til satser vedtaget for LandboForeningen 
Midtjylland.   


