
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Af formand 

Niels Jørgen Thomsen 

 

Mail: skovsminde.thomsen@mail.dk 

 

Telefon: 24 48 82 16  

  

 

 

 

 

Mørke skyer hænger over os 
 

Da jeg mødte ind på arbejde torsdag morgen, blev jeg mødt af fire grædende ukrainske medarbejdere. De var 

knuste. Deres verden var styrtet sammen. Det er ikke til at forstå, at der er krig i Europa.  

  

I landbruget har vi mange ukrainske medarbejdere, som har det rigtig skidt lige nu. Mange af dem har familie 

og venner i deres hjemland og er bekymrede for, hvad der kommer til at ske med dem. Nogle overvejer at 

tage til Ukraine for at kæmpe for deres land. Det er en dybt ulykkelig situation med mange udfordringer, der 

skal håndteres. Det kan være svært at arbejde på fuld kraft, når tankerne er et andet sted. 

 

Hos os har vi ekstra plads og har sagt til vores medarbejdere, at vi er klar til at huse deres familie og nære 

venner. Vi må stå sammen og gøre, hvad vi kan, for at hjælpe. 
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Generalforsamling 
 

Tirsdag den 15. marts holder vi generalforsamling i Østjysk Familielandbrug. Jeg håber, du har tid og lyst til at 

deltage i en spændende aften, hvor vi blandt andet skal stemme om ændringer i vores vedtægter. 

 

Tid: Vi mødes tirsdag den 15. marts til fælles middag klokken 18.00.Generalforsamling starter klokken 19.00. 

Sted: Velas, Trigevej 20, Søften, 8382 Hinnerup. 

 

Tilmelding: Du tilmelder dig her, på telefon 3092 6272 eller på mail til: hao@velas.dk senest den 9. marts. 
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Forslag til vedtægtsændringer 
 

Et væsentligt punkt på generalforsamlingens dagsorden er forslag til vedtægtsændringer. I bestyrelsen 

foreslår vi, at:   

1. det er fremmødte A- og B-medlemmer og deres ægtefælle eller samlever, der har stemmeret på 

generalforsamlingen. 

2. udvide bestyrelsen med en repræsentant for henholdsvis kvæg, gris, økologi, planteavl og 

deltid/aktivitetsudvalg, da vi ønsker at styrke det politiske arbejde. 

Som formand er det vigtigt, at jeg har fagpersoner at sparre med, så jeg er bedst muligt klædt på til at 

varetage alle faggrenes interesser i det politiske arbejde. Har du lyst til at stille op som repræsentant for enten 

kvæg, gris, økologi, planteavl eller deltid/aktivitetsudvalg – eller vil du vide mere - er du velkommen til at 

kontakte mig på telefon 2448 8216 eller din lokale forening. 

  

Vi starter med en ekstraordinær generalforsamling for at behandle forslag om nye vedtægtsændringer. Hvis 

vedtægtsændringerne bliver besluttet vil den efterfølgende generalforsamling køre efter de nye vedtægter.  

  

Du kan se forslaget til vedtægtsændringerne her - tilføjelser er markeret med rødt. 

  

  

Sådan ser ændringerne ud 
 

§5 

Alle medlemmer har adgang til generalforsamlingen, og til at udtale sig, men kun fremmødte A- og B-

medlemmer og deres ægtefælle/samlever har stemmeret. 

  

Generalforsamlingen har følgende dagsorden: 

1. Generalforsamlingen konstitueres ved valg af dirigent og stemmetællere. 

2. Formandens beretning. 

3. Beretning ved egne udvalg. 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 

5. Indkomne forslag. 

6. Valg af formand. 

7. Valg af repræsentant for kvæg. 

8. Valg af repræsentant for gris. 

9. Valg af repræsentant for økologi. 



 

10. Valg af repræsentant for planteavl. 

11. Valg af formand for deltid/Aktivitetsudvalg. 

12. Valg af eksterne revisorer. 

13. Eventuelt. 

  

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset det mødte antal stemmeberettigede. 

Afstemninger er skriftlige. Dirigenten kan dog lade mindre sager afgøre ved håndsoprækning, ét 

stemmeberettiget medlem protesterer herimod. 

 

§6 

Bestyrelsen består af den generalforsamlingsvalgte formand og de generalforsamlingsvalgte 

repræsentanter for faggrenene kvæg, gris, økologi, planteavl samt formand for deltid/Aktivitetsudvalg. 

Derudover består bestyrelsen af op til 2 repræsentanter fra hver lokalbestyrelse, valgt af hver af de 

respektive lokalbestyrelser inkl. den af generalforsamlingen valgte formand. 

Alle i bestyrelsen vælges for 1 år af gangen. 

Vælges en fagrepræsentant ikke på generalforsamlingen, har bestyrelsen ret til efterfølgende at vælge 

denne i medlemskredsen. 

   

Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde med valg af næstformand og 

medlemmer til deltid/Aktivitetsudvalg. Formand og næstformand må ikke være fra samme lokalforening. 

Hver lokalforening har max 4 stemmer i bestyrelsen uanset antal indvalgte fagrepræsentanter og lokale 

bestyrelsesrepræsentanter. 

Hver lokalforening afgør, om de bruger de op til 4 tilladte stemmeberettigede pladser i bestyrelsen. 

  

§12 

Beslutning om opløsning forudsætter tillige, at 3/4 af de stemmeberettigede går ind herfor. 

 

 

  

 

 

 

Trafiksikkerhed: Tænk jer om, og vis hensyn 
 

Familielandbruget er gået sammen med Rådet for Sikker Trafik for at sætte fokus på, hvordan unge på 

landbrugsskoler kan opnå større sikkerhed i trafikken. Som led i det initiativ har vores næstformand Ralf 

Jensen og jeg flere gange været på Jordbrugets Uddannelsescenter i Beder for at skabe opmærksomhed om 

de farlige situationer, der kan være i trafikken – og hvordan de kan undgås. De unge er vores fremtid, og vi vil 

gerne være med til at passe på dem. 

 



 

Det har været fornøjelse at opleve den positive energi, de unge har spillet ind med. 

  

 

 

Philip Storm var en af deltagerne: Vi har fået et anderledes indblik i trafiksikkerhed og hørt historier, der var 

meget voldsomme. Det har fået mig til at tænke over, at jeg skal huske at tjekke, om alt er, som det skal være, 

når jeg sætter mig ind i traktoren, og være opmærksom i trafikken. 

 

 

 

 

Pløjedage 
 

I weekenden holdt vi pløjedag hos Hans Sørensen i Ørum på Djursland. Det var et vellykket arrangementer 

med 40 deltagere - heraf mange unge - som fik tips og tricks af den tidligere verdensmester i pløjning, Jens 

Iversen. Til arrangementet var der mulighed for at få indstillet ploven og blive klogere på, hvordan du sparer 

brændstof, laver et pænere stykke arbejde og sparer på sliddelene. 

 

Du har stadig mulighed for at deltage i en pløjedag den 5. marts klokken 8.00-16.00 hos Steen Holst, Adslev 



 

Hedevej 3, 8362 Hørning. Du skal tilmelde dig til Hanne Østergaard på mail: hao@velas.dk eller telefon: 3092 

6272 senest i morgen fredag kokken 12:00. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

    

 

 

Kontakt foreningssekretariatet på telefon 87 28 26 02  

 

 

  

  

 

 

 

mailto:hao@velas.dk
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flfmo.us4.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Df60bc41fa9b57b5c88261f064%26id%3D6393433a07%26e%3D74eebc037a&data=04%7C01%7Chao%40velas.dk%7C78551199f2d34e0c709208d9fcf5a7ed%7Cc8358ca1ec594ba583dbf239da5a7bf1%7C1%7C0%7C637818954315323948%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=PKWyvXFns2vvsfu7zAl6Gadoqnsps15s2UPS3YQi8%2F4%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flfmo.us4.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Df60bc41fa9b57b5c88261f064%26id%3D5178251218%26e%3D74eebc037a&data=04%7C01%7Chao%40velas.dk%7C78551199f2d34e0c709208d9fcf5a7ed%7Cc8358ca1ec594ba583dbf239da5a7bf1%7C1%7C0%7C637818954315323948%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=R25Y7TFgejWiv3hxQ84MtiQY4QqgEPbXegImRQjZewM%3D&reserved=0

