
 

 

 

Nyhedsbrev Juni 2017 

Så er det igen blev tid til Nyhedsbrev fra din forening.  

I bestyrelsen har vi besluttet at der 8 – 10 gange årligt mailes nyhedsbrev til medlemmer med 

mailadresse. 

Nyt sekretariat 

Ved dannelsen af SAGRO blev det besluttet, at etablere et Politisk sekretariat, som skal servicere 

foreningerne bag SAGRO og dermed også vores forening. Vi har valgt at gøre brug af dette fælles 

sekretariat, da vi herved altid kan være opdateret og deltage i de fælles aktiviteter der laves 

ejerforeningerne imellem. 

Tak til Gitte Mejdahl for en kæmpe indsats. 

Med tilslutningen til det nye sekretariat har vores mangeårige sekretær Gitte Mejdahl valgt at 

koncentrere sig mere om sine regnskabsopgaver i SAGRO. Gitte vil dog fortsat arbejde med 

økonomi og regnskab i vores forening. 

Fra foreningen skal der lyde en stor tak til Gitte for hendes loyale arbejde for foreningen. 

Ny sekretær i foreningen er Niels Kristian Fruergaard, som også er sekretær i de andre foreninger 

bag SAGRO. 

Landboretsarbejde – noget du får for dit kontingent 

Når du betaler kontingent til foreningen har du også mulighed for at trække på vores 

Landbrugskonsulenter Helle Borum og Karen Vestergaard Thomasen. Hvis du bruger dem til 

opgaver der også kan have principiel interesse for andre, vil der ikke blive faktureret herfor – det 

er en del af det du får for dit kontingent. 

Arbejdet i Vandrådene 

En af de Landboretsopgaver der for tiden bruges mange ressourcer på, er arbejdet i de nedsatte 

vandråd. I vores område er der vandråd i oplandet til Nissum Fjord og Ringkøbing Fjord. 

I Vandrådet til Ringkøbing Fjord er vi repræsenteret ved Svend Bodholt og Nissum Fjord er Peder 

Nielsen suppleant. I begge vandråd er vi også repræsenteret ved Helle Borum. 

Meldingen fra arbejdet i begge vandråd er, at arbejdet foregår i en god og konstruktiv ånd.  

Medlemskampagne 

For at vi fortsat kan udvikle foreningen og varetage jeres interesser, er det vigtigt at vi har en stor 

medlemsopbakning. Vi har derfor nedsat et medlemsudvalg der skal udvikle vores 

medlemsaktiviteter, fastholde vores medlemmer og gerne skaffe nye medlemmer. Har du 



 

 

kendskab til jordbrugere der ikke er medlem, vil det være fint, hvis du minder dem om arbejdet 

foreningen laver for at vi fortsat kan drive vores landbrug, bo på landet og alt det vi står for. 

For nye medlemmer der melder sig ind i foreningen, vil det første år være kontingentfrit. 

Medlemsarrangementer 

Onsdag den 7. juni kl. 19.00- Markvandring og besøg i Søby Brunkulslejre – se vedlagte 

Torsdag den 8. juni – Heldagstur til Moesgaard Museum – se vedlagte 

29. juni – 1. juli, Landsskuet, Herning – her glæder vi os til at se dig i teltet på Landsskuepladsen 

sammen med SAGRO. Vi håber at se jer alle til en snak om vores arbejde – vi byder på kaffe og kage. 

Lørdag den 12. august – Aulum Dyrskue hele dagen 

 

Bestyrelsen i arbejdstøjet 

Den 23. maj havde vi bestyrelsesmøde hvor vi havde fokus på følgende emner: 

 Arbejdet i vores nye sekretariat 

 Information og PR 

 Medlemsaktiviteter 2017 

 Medlemskampagne 

 Landbrugspolitiske opgaver 

 Arbejdet i SAGRO      

   Bestyrelsen samlet 23. maj (Paul Pedersen var forhindret)  

Debatforum i Nyhedsbrevet 

Har du emner som vi bør interessere os for, er du altid velkommen til at kontakte os i bestyrelsen. 

Vi vil også fremover gøre det muligt, at bruge dette Nyhedsbrev som debatforum – send mail til 

vores sekretær på nkf@sagro.dk  

 

Med ønsket om en god sommer 

Lone Andersen 

mailto:nkf@sagro.dk

