
 

Nyhedsbrev April 2019 

Ny bestyrelse 

Fantastisk at så mange var klar til at tage del i det fremtidige arbejde – ja bedre kan det ikke udtrykkes med valg af 4 

nye til bestyrelsen ved vores generalforsamling den 18. marts. Nedenstående et lille miniportræt af de nyvalgte. 

Svend Bodholdt Nielsen, Resenborgvej 20, Herning - 62 år 
Svendogmargit@hotmail.com Tlf. 20 44 55 55 
Minkproduktion på fuld tid med en medhjælper. 
Jeg vil arbejde for faglig oplysning. Mine mærkesager er afledning af vand og markvanding. 
Jeg har gennem flere år været organisatorisk aktiv i Familielandbruget – bl.a. i bestyrelsen for 
regnskabskontoret i Kibæk 
 

 

Carsten Høher – Thomsen, Tolsgaardsvej 7, Videbæk – 57 år 
Tolsgaard7@hotmail.com Tlf. 22 17 37 45 
Arbejder som smed på Kallesoe Machinery i Lem. 
Driver ejendom med planteavl efter Conservation Agriculture principperne. 
Har stor passion for jagt. Vil i bestyrelsen arbejde for større forståelse mellem landbrug og 
samfundet omkring os. 
 

 

Nina Svanborg, Bækmarksbrovej 94, Bøvlingbjerg 
Nina.svanborg@gmail.com Tlf. 29 25 96 63 
Mindre ejendom med naturpleje, produktion af pyntegrønt. 

Uddannet dyrlæge, arbejder med forskellige konsulentopgaver 

Vil i bestyrelsen arbejde for, at det bliver mere attraktivt for små selvforsynere at være medlem, at 

det bliver lettere at lave naturpleje og brøndejere passer bedre på deres vandforsyning. 

 

 

Poul Sørensen, Dalgårdsvej 74, Struer – 62 år 
Tove_molsted@hotmail.com Tlf: 20 96 52 90 
Driver en mindre nedlagt ejendom med kødkvæg. 
Arbejder som selvstændig, primært hos større svineproducent. 
Vil i bestyrelsen arbejde for at det bliver nemmere at drive et deltidslandbrug. 
Naturen og familien har 1. prioritet i fritiden. 
 

 
Årsmøde – Deltid 
Den 2. maj bliver der afholdt møde i Faggruppen for deltidslandmænd – mødet starter kl. 19.00 og afholdes i  Birk. 
Der vil være indlæg ved 1. viceformand i L&F Thor Gunnar Kofoed over emnet – ”Hvad kan L&F tilbyde mindre 
fødevareproducenter.  
Søren Skjølstrup Jensen, Vildbjerg, som blev kåret som fremtidens landmand, kommer og fortæller om hans 
nicheproduktioner. 
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Ulykkesforsikring til landbruget 
Har du et aktivt medlemskab, har vi sørget for, at du får den bedste pris på kollektiv ulykkesforsikring. Forsikringen 
dækker døgnet rundt – både i arbejdstiden og fritiden. 
Du kan vælge at forsikre dig selv, din ægtefælle/samlever og dine medarbejdere.  Du påfører blot de navne og cpr-
numre, der skal med på forsikringen.  
 
Tegning af forsikringen kræver ikke afgivelse af helbredsoplysninger. Forsikringspræmien er med nedenstående 
summer 

 Invaliditet med sum på 380.000 kr., 539 kr. 
 Invaliditet med sum på 600.000 kr., 850 kr. 
 Invaliditet med sum på 1.000.000 kr., 1.450 kr. 

Du kan læse mere om forsikringen og foretage tilmelding ved at følge dette link 
https://tryg.dk/erhverv/partner/landbrugfodevarer-ulykke  

Medhjælpermedlemskab 
Vi har flere gange drøftet muligheden for at få vores unge til at interessere sig for arbejdet, der laves i Landbrug & 
Fødevarer samt i de lokale foreninger. Vi kan nu tilbyde et medlemskab til vores unge medhjælpere til en meget 
fordelagtig pris.  
 

 Medlem af LU - 100 kr. plus moms 
 Ikke medlem af LU – 400 kr. plus moms 

 
For dette medlemskab får de unge mennesker del i en lang række medlemsfordele – Landbrugsavisen som e-avis, fri 
brug af LandbrugsInfo, brændstofaftaler og andre rabataftaler, som betaler kontingentet mange gange. Vores ønske 
er, at få de unge til at interessere sig for foreningsarbejdet. Hvis du har unge, for hvem det har interesse, send da en 
mail til nkf@sagro.dk med kontaktoplysninger. 
 
Trafiksikkerhed – hold vejen ren 
Foråret er en dejlig tid, men kan også være en farlig tid, hvis vi ikke tænker på 
vores medtrafikanter. Vi bør ikke have mere travlt med markarbejdet, end vi 
sikrer at vejen er rengjort og at gylle, der skal udlægges, nu også bliver udlagt i 
marken og ikke på vejen. 
 
Markvanding – vi kæmper for vandet 
Forhåbentligt kommer vi ikke til at skulle flytte vandingsmaskiner så meget i år, som vi gjorde sidste sommer. Vi 
oplever at kommunernes administrationspraksis for tildeling af vand, kan være forskellig og i nogle tilfælde meget 
restriktiv. Har du udfordringer med fornyelse eller nye vandingstilladelser, kan du altid ringe til vores 
Landboretskonsulent Helle Borum på tlf. 96 29 66 39 
 
God påske 
Med de mange gode dage vi har haft den seneste tid, håber jeg mange af jer vil være så langt med forårsarbejdet, at 
der også bliver tid til at slappe lidt af i påsken 
 
Lone Andersen 
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