
 

 

 

Nyhedsbrev Februar 2018  

Jeg håber i alle har fået en god start i det nye år. I Familielandbruget Vest – Jylland havde vi sammen med 
nogle af vores naboforeninger en rigtig god aften den 11. januar, hvor vi drøftede nogle af de mærkesager I 
som medlemmer ønsker vi arbejder videre med. Ved vores kommende generalforsamling, vil jeg fortælle 
mere om vores arbejde lokalt og på landsplan.  
 
Sammen kan vi glædes over, at vi de seneste måneder har fået 12 nye medlemmer. Vi har i denne uge 
fået 3 nye medlemmer fra Thy Mors Familielandbrug – vi håber der kommer flere. 
 
Det er ikke størrelsen, men gørelsen 

I mange år har det været trenden at snakke stor, større, størst indenfor landbruget og de der ikke fulgte den 
trend blev ofte mødt af en hovedrysten. Men nu er bundlinje og livskvalitet heldigvis kommet mere i 
højsæde, og det manglede også bare, for en solid økonomi og forandringsparathed er det vigtigste, for at 
kunne agere i et erhverv med svingende priser.  
 
Som formand for familielandbruget, der varetager politikken for de små og mellemstore landbrug, glæder 
det mig at den nye SEGES udgivelse ”Hvor skal væksten komme fra?” rammer spot on på flere af 
familielandbrugets grundholdninger. I projektet er de gået helt tæt på de 2 procent dygtigste landmænd, 
hvor hovedparten af de sunde bedrifter har en omsætning på under 5 millioner, de spreder deres risiko, de 
er startet op med en mindre bedrift og de suger ny viden til sig, som de straks implementerer. Nogen af 
dem har oven i købet skaleret landbruget ned, da det har givet en bedre bundlinje. Det bekræfter min 
påstand om at det er gørelsen og ikke størrelsen, der afgør, om du har et levedygtigt landbrug, og det 
synes jeg er et særdeles vigtig budskab at få ud på landbrugsskolerne, Landboungdom, økonomirådgivere 
og de finansielle institutter. For økonomisk robusthed, livskvalitet og omstillingsparathed er et must på 
fremtidens landbrug. Det er dem der komme til at præge fremtidens landbrug i Danmark. 
 
Generalforsamling den 12. marts 
Du vil senere modtage indbydelse til vores generalforsamling, som vi holder i Herning. Vi starter denne 
aften med spisning kl. 18.30 
 
Medlemsopkrævning 
Indenfor den næste uges tid udsendes faktura med opkrævning af medlemskontingent. Kontingent er for 
2018 reduceret med ca. 1.000 kr. i gennemsnit for aktive medlemmer. Når vi har været i stand til at 
nedsætte kontingentet, skyldes det vores ejerskab af rådgivningsselskabet SAGRO. Som medejer af 
SAGRO får vi udbetalt renter af det vi har indskudt i SAGRO. Ligeledes får vi udbetalt vores andel af 
overskuddet i SAGRO. Vi er meget tilfredse med at kunne nedsætte medlemskontingentet samtidig med, at 
vi har en aktivitet som aldrig før. Med nedsættelse af kontingentet er vi nu en af landets billigste foreninger. 
Vi har dog plads til flere, så har du kendskab til nogle der bør være medlem af vores forening hører vi 
gerne herom – husk for hver henvendelse, der giver nyt medlem får du et gavekort på 500 kr. til Restaurant 
Flammen i Herning. 
 
Husk Kaffebordsmøde på mandag 
Vi har tidligere sendt dig indbydelse til 
Kaffebordsmøde mandag den 5. februar – 
der er endnu pladser, så husk tilmelding 
inden fredag kl. 10.00 på tlf. 80 80 20 40 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Lone Andersen 


