
 

 

 

 

 

 

 

Af formand 

Niels Jørgen Thomsen 

 

Mail: skovsminde.thomsen@mail.dk 

 

Telefon: 24 48 82 16   

 

 

 

Generalforsamling - datoen er sat! 
Endelig må vi samles, og vi har fået en dato i kalenderen for årets generalforsamling. Det bliver tirsdag den 

15. juni I Velas-huset i Søften. Klokken 18:00 spiser vi sammen, og klokken 19:00 går generalforsamlingen 

i gang.  

Du tilmelder dig på www.lfmo.dk eller til Hanne Hjortshøj Østergaard på telefon: 3092 6272. 

 

Det har været vigtigt for os at holde generalforsamlingen inden 

sommerferien, og jeg håber, at rigtig mange vil deltage, selv 

om vi først kan mødes senere på året, end vi plejer. 

 

Husk at medbringe Corona-pas – det kan vi desværre ikke 

komme udenom. 

 
 

 

Politisk Forum havde fint besøg 
I starten af maj holdt vi møde i Politisk Forum, som består af formænd og næstformænd i foreningerne bag 

Velas. I første halvdel af mødet var Det Konservative Folkepartis formand, Søren Pape Poulsen, på besøg, 

og efterfølgende deltog Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, og partifællen Troels Lund Poulsen 

virtuelt i mødet. 

Vi havde en rigtig god og frugtbar dialog, og jeg er glad for, at de ville mødes med os og høre vores 

holdninger til landbrugsudspillet, som vi arbejder hårdt på at påvirke, så vi kan få et bredt forlig. Det første 

udspil var en atombombe, som heldigvis blev i skuffen. I øjeblikket er vi på vejsidebombe-niveau, men vi 

håber, at det bliver en fuser.  

Jeg har også deltaget i et møde med Katrine 

Robsøe, der er valgt ind i Folketinget for Radikale 

Venstre. Det er vigtigt for os at mødes med 

politikerne for at kvalificere deres viden og fortælle, 

hvad der er vigtigt for os. Budskabet er, at vi ønsker 

en bred politisk aftale, og at vi sammen skal udvikle 

landbruget – ikke afvikle det. 
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Beder-sagen 

Overtaksationskommissionen er kommet med en afgørelse i Beder-sagen, og vi er i dialog 

med lodsejerne og Landbrug & Fødevarer om det videre forløb. Vi har et halvt år til at 

overveje, om vi vil acceptere afgørelsen, eller om vi tager sagen videre i retten. Der er 

ingen tvivl om, at det er en gennemarbejdet afgørelse, som er hård for de mindre landbrug. 

  

   

 

 

  

 

Affaldsindsamling 
I april deltog Randers Familielandbrug i den landsdækkende affaldsindsamling, som Danmarks 

Naturfredningsforening står bag, og som Landbrug & Fødevarer støtter. 

 

Så meget affald samlede de ind ved Gl. Århusvej i Randers Syd: 

 

83 kg. affald i alt 

600 stk. take-away emballage 

550 stk. plastik og cigaretskodder 

25 stk. mundbind 

63 dåser. 

 

Godt gået! 

 

Åbent Landbrug - vil du være vært? 
 Åbent Landbrug er en vigtig del af vores imagepleje. Ved at åbne 

dørene kan vi vise – og fortælle om – hvordan et landbrug fungerer og 

ser ud i dag. Har du lyst til at være vært ved Åbent Landbrug den 19. 

september kl. 10-16, skal du kontakte Hanne Hjortshøj Østergaard på 

hao@velas.dk eller telefon: 3092 6272. Hvis du har spørgsmål, kan hun 

også besvare dem. 

Når du har tilmeldt dig, får du tilsendt et link fra Åbent Landbrug-teamet hvor du i et enkelt set-up kan 

bidrage med din viden om gården og produktionen til gårdsiden på bookingportalen, hvor gæsterne melder 

sig til. 

 

I år kan du som vært vælge mellem to koncepter: 

 Åbent hus: i stil med det klassiske event med forskellige aktiviteter for gæsterne. Gæsterne booker sig ind 

i et af de to tidsrum 10-13 eller 13-16. Du har mulighed for at foreslå et max antal gæster pr. tidsrum (dog 

afhængig af de til den tid gældende Corona-restriktioner og øvrige forhold) 

  

Rundvisning: Du viser grupper af 10-25 personer rundt på gården kl. 10.00, 11.30, 13.00 eller 14.30. 

Bookingportalen regulerer antallet af gæster pr. rundvisning i forhold til den ønskede størrelse på gruppen. 
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Bondegårdsferier på Åbent Landbrugskortet 
Som noget nyt viser Åbent Landbrug Danmarkskortet nu også steder med bondegårdsferier – 

det er en ny medlemsfordel. Du kan se kortet her: https://aabentlandbrug.dk/ferie-paa-landet. 

  

  

 

 

 

 

Undersøgelse om diger 
Der er stigende udfordringer med at håndtere myndighedernes krav til at beskytte jord- og stendiger. Derfor 

håber jeg, at du vil tage dig tid til at besvare et spørgeskema om problematikken. Du finder det her: 

https://forms.office.com/r/Ju73pPyrUN 

Resultaterne vil blive brugt i en intern undersøgelse, der skal levere konkrete tal, som vi kan tage med, når 

vi går i dialog om problematikken med myndighederne 

og omverdenen. Selvom vi ikke kan løfte opgaver med 

sager på ejendomsniveau, har vi brug for din hjælp til at 

få mere viden om problemet, så det kan løftes på et 

politisk niveau. 

  

På forhånd tak. 
 

 

 

 

 

Besøg på Peters Planteskole i Sattrup 
Spændende besøg på Peters planteskole: 

 

Tid: Tirsdag den 22. juni klokken 19:00. 

Sted: Sattrupvej 7, 8752 Østbirk 

Arrangør: Østjydsk Familieudvalg 

 

Peter fortæller lidt om sin planteskole, og måske bliver vi inspireret til plantekøb. Det meste kommer til at 

foregå udendørs, men der er mulighed for at trække ind i drivhuset til kaffe og brød, som Familieudvalget 

byder på. 

 

Tilmelding  

Du skal tilmelde dig senest den 19. juni til Vibeke Wisti Lassen på telefon: 8694 8986 / 2381 9942 eller 

mail: vibekewistilassen@yahoo.dk  eller til Marianne Hammer på telefon: 2554 0057. 
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Markvandring 
Tiden er kommet til, at vi skal høre lidt om, hvad der sker i marken på Velas' forsøgsmarker i Harlev. Hvad 

er den nyeste strategi for afsluttende svampesprøjtning og strategi for tildeling af gødning. Vi har fået en 

Velas-konsulent til at deltage i markvandringen og komme med et bud på den optimale løsning. 

 

Tid: Torsdag den 10. juni kl. 19.00 

Sted: Labing Møllevej, 8462 Harlev. (kør efter flagene). 

 

LandboUngdom kommer med grillen, så der er lidt godt 

til ganen. 

 

Tilmelding 

Af hensyn til Corona og forplejning skal du tilmelde sig til Hanne Hjortshøj Østergaard på tlf. 3092 6272 

eller mail hao@velas.dk senest den 7. juni klokken 16.00. 

 
 

 

 

God weekend 
 

Efter al den regn håber jeg snart, vi får lidt varme 

og en rigtig god sommer. 

 

Vi ses til generalforsamlingen! 

 

Venlig hilsen Niels Jørgen 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

    

 

Kontakt foreningssekretariatet på telefon 87 28 26 02  
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