Af formand
Niels Jørgen Thomsen
Mail: skovsminde.thomsen@mail.dk

Telefon: 24 48 82 16

Delegeretmøde
Hvert år i november er der delegeret-møde i Herning. Det er en god måde at mødes på. I år var det dejligt, at
vi igen kunne samles oven på et heftigt år med både MeToo, mink og ny landbrugsaftale.

Delegeret-møde er grundstenen og demokratiet i vores organisation og en vigtig del i den kommunikation og
politikudvikling, vi arbejder med. Det er her, vi mødes på tværs af Landbrug & Fødevarer og alle
familielandbrug og landboforeninger i Danmark, og det er her, vi i fællesskab er i dialog med landspolitikere
med indflydelse på vores erhverv.

Hovedtalerne
På årets delegeretmøde holdt Søren Søndergaard sin første beretning under overskriften: Vi kan så meget i
dag - tænk hvad vi kan i morgen. Beretningen var løsningsorienteret, fremadskuende og holdt i en konstruktiv
tone, som jeg rigtig godt kunne lide. Vi kan godt være tilfredse med den formand, vi har fået.

Fødevareminister Rasmus Prehn holdt også en fin tale, hvor han anerkendte, at vi er en del af løsningen, og

at han vil gøre sit yderste for, at vi kommer til at tjene penge på den grønne omstilling. Miljøminister Lea
Wermelin var også på talerstolen for at snakke om biodiversitet og vandmiljø.

Afsked med Martin Merrild
For et år siden gik Martin Merrild af som formand for Landbrug & Fødevarer. Han var syg under sidste
års delegeret-møde, som også blev holdt digitalt på grund af Corona. Derfor var det først i år, at vi
officielt fik taget afsked med Martin, som har gjort det rigtig godt i alle årene. Han fik markeret lidt kant,
da han startede som formand – det var tiltrængt.

Fremtidens forening

Vi vil være Danmarks bedste familielandbrugsforening og har sat gang i en proces for dels at styrke det
politiske arbejde og dels at skabe så meget værdi som muligt for jer medlemmer. Vi arbejder på at:

•

skabe et tættere samarbejde mellem Østjydsk Familielandbrug og de fem lokalforeninger blandt
andet ved at holde to fælles møder årligt

•

styrke det lokalpolitiske arbejde i forhold til de enkelte kommuner

•

styrke det politiske arbejde i forhold til kvæg, grise, planteavl og økologi

•

udvide bestyrelsen i Østjydsk Familielandbrug med et kvægmandat, et
grisemandat, planteavlsmandat og økologimandat

•

skabe mere fleksibilitet, så lokalforeningerne selv bestemmer, hvilke to medlemmer der skal være en
del af bestyrelsen i Østjydsk Familielandbrug, så det ikke pr. definition er formand og næstformand

•

tilbyde arrangementer med stor værdi både fagligt, politisk og socialt

•

styrke medlemskommunikationen

Bak op om generalforsamlingen i din lokalforening
Jeg håber, det bliver muligt for os at mødes til generalforsamlingerne i foråret. Det er en god måde at bakke
op om din forening, høre hvad der rører sig i din forening og møde andre ligesindede.

Jeg har hørt på vandrørene, at nogle ikke møder op til vores generalforsamlinger, fordi de er bange for at blive

valgt ind i bestyrelsen. Sådan forholder det sig ikke. Du kan roligt møde op til en hyggelig aften og er ikke på
valg, medmindre du selv har udtrykt ønske om det.

Kontingent til L&F og din forening
Vi er ved at gøre klar til opkrævning af kontingent for dit medlemskab af vores forening. Du vil modtage
fakturaen i din mailboks i uge 2 eller 3. Hvis ikke er det en god idé at tjekke dit spamfilter. Taksten til
Landbrug & Fødevarer vil stige en smule. Det kommer dog ikke til at påvirke dit kontingent, da
foreningen betaler differencen.

Hvis du ikke er på PBS eller på leverandørservice, anbefaler vi, at du tilmelder dig hurtigst muligt - så
sker opkrævningen helt automatisk.

Som medlem af vores forening er du med til at styrke det politiske arbejde både lokalt og nationalt.

Vi glæder os til at se dig til arrangementer i det nye år.

Landbrugsaftalen
Det lykkedes at skabe et bredt politisk flertal for en ny landbrugsaftale. Det er det, Landbrug & Fødevarer og
os i de lokale foreninger har knoklet for. Det er fantastisk, at det lykkedes, selv om opgaven ikke er let. Nu er
tiden kommet til, at vi trækker i arbejdstøjet og handler. Vi skal have rykket os, inden aftalen genbesøges i
2023.

Jeg vil gerne opfordre til, at vi alle er åbne over for dialogen og forholder os til, hvordan vi hver især bedst
muligt kan byde ind. Vi er nødt til at gå til opgaven med et åbent sind, så vi kan levere det, der bliver forventet.

Arrangementer

I foråret er der en række spændende arrangementer på tapetet, som jeg håber, vi kan
gennemføre på trods af Corona. Du kan se frem til en aften om kødkvæg, en formiddag med

et pløjekursus og en tur til Axelborg. Nærmere information følger.

Online foredrag
Torsdag den 13. januar kl. 20.00 inviterer Familielandbrugets Inspirationsudvalg for Livet på
Landet til et foredrag med internationalt islæt. Med hjælp fra Den Grønne Pulje er der blevet
mulighed for at tilbyde et online foredrag med den amerikanske jordbrugsbiolog Dr. Elaine
Ingham. Temaet er:

Hvordan undgår du ukrudt i monokultur?

Tilmelding
Du kan læse mere og tilmelde dig her: https://logf.typeform.com/minusukrudt

Glædelig jul
Om få dage banker juleaften på døren, og det bliver tid til at prioritere familien, slappe af og nyde frirummet.
Selv om Corona igen spreder sig, håber jeg, du og din familie får en nogle rigtig gode dage og kommer raske
ind i det nye år.

Glædelig jul og godt nytår
/Niels Jørgen

Kontakt foreningssekretariatet på telefon 87 28 26 02

