Referat fra bestyrelsesmøde den 09.10.14 (møde 52)
Deltagere: Jens Gammelgaard, Niels Østergaard, Henrik Næsted Nielsen, Henrik Høy Thomsen, Jakob
Aagaard, Ole Lyngby Pedersen, Jeppe Ladefoged, Kristian Tybjerg Hansen, Jens Henrik Kirkegaard,
Ole Larsen, Karsten Nielsen og Helge Kjær Sørensen.
Afbud: Torkil Skovgaard Sørensen.
Dagsorden.
1. Godkendelse af referat fra møde 2/9
2. Meddelelser ved formanden
3. Nyt fra LMO-bestyrelse, LMO-udvalg
4. Nyt fra DLMØ
5. Grønne Råd, Deltidsudvalg, Det regionale planteavlsudvalg, Dyrskuet og Åbent Landbrug
6. Medlemskontingent 2015
7. Medlemsarrangementer:
8. Delegeretmødet 5.-6. november
9. Strategimøde for bestyrelsen – datoer?
10. Eventuelt - herunder næste bestyrelsesmøde

1. Godkendelse af referat fra møde 2/9
· Da referatet er kommet sent ud, godkendes og underskrives på næste møde.
2. Meddelelser fra formanden
· MRSA: Løbesedler på Alrø udløste en beslutning om et orienteringsmøde for medlemmer og
efterfølgende borgermøde.
Indledere: Robert Skov og Tinna Urth; SSI, Poul Bækbo, Anders Holm, Svend Ellemann
Eriksen. Der ledes efter en til at fortælle om MRSA i fødevarer.
To Anonyme breve om, at man håber, at mødet aflyses grundet smittefare.
- Henrik syntes det er en forkert måde vi forsvarer os på, vi kan jo også bære smitten ind i
stalden og denne debat handler kun om at vi bærer smitte ud af stalden. Hvor er Landbrug
& Fødevarer?
- Jens fortæller at det er drøftet på landsformandsmøde, og at Landbrug & Fødevarer godt er
klar over at de er kommet bagud og har svært ved at få tale/sendetid i pressen.
- Kristian foreslår at man gør som minkproducenterne og bruger reklamernes magt.
- Jens tager kontakt til L&F igen, skønt strategien her fra lige nu, er at tie det ihjel.
· Landformandsmøde: MRSA, Governanceudvalget var til debat, beslutninger herom tages på
delegeretmøde. Økonomi, Virksomhedsbesøg på grøntsags- og ægproduktion – Månsson A/S.
Kvælstofforsøg, grundvand og status på randzoner – staten er stævnet og man forventer at
sagen kan vindes.
· Koordinationsforums møde: Indsatsplaner; orientering og diskussion om holdning i
Skanderborg, særligt omkring pesticider. Ole Larsen syntes ikke der var meget nyt, enighed
om at man er uenige. Nitratsiden er der mere enighed om.
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Indsatsplaner: Indsatsplan Stautrup-Åbo – her planlægges et lodsejermøde sammen med
Landboforeningen Kronjylland og Østjydsk Familielandbrug.
Horsens Kommune: Inviterer til erhvervsmøde for medlemmer af Østjysk Landboforening og
Landboforeningen Odder-Skanderborg, d. 10. november.
Vandkursus: Jens har været på hygiejnekursus med vandværkerne. Enighed om at
medlemmer i vandråd betaler Jørgen Krog Andersen for at lave et modsvar til Odder
kommune. Måske skulle der laves et tilsvarende modsvar fra vandværker i Skanderborg
Kommune.
LandbrugetsHus: Det hele er lejet ud og det følger budgettet.
Erhvervshuset Boulevarden 13: Det går rigtig godt med udlejningen.
Høstfest: Det gik rigtig fint, 399 tilmeldte. Indeklimaet frygteligt. Det kan være svært at
ændre på, da det er naturlig ventilation. Musikken var god, men kunne måske godt spille lidt
mere ungt musik – det siger vi til dem og hyrer dem igen. Trænger til lidt nytænkning:
Forslag om billede reportage fra medlemmerne – skyd høsten med en præmie. Nye ideer
modtages gerne.
I 2015 afholdes høstfesten, fredag den 2. oktober.

3. Nyt fra LMO-bestyrelse, LMO-udvalg
· Planter: Der er mange medlemmer, som er frustreret over nye regler og tiltag – har stor brug
for hjælp. Informationer om forsøgsarbejdet.
· Kvæg: Jeppe Ladefoged deltog ikke.
· Svin: Ikke afholdt møde siden sidst.
· Økologi: ”Boxersagen”. Frugtavler har haft et stort tab, L&F yder fuld kompensation – men
kun i år. Årsmøde afholdes på Fyn. Økologi i LMO strategiarbejdet – kun en tredjedel af
rådgivningen hentes i LMO, så her kunne være nye kunder at hente.
· Økonomi: Ikke afholdt møde siden sidst.
· LMO-bestyrelsen: Ikke afholdt møde siden sidst.
4. Nyt fra DLMØ
· Landboforeningen Kronjylland, Samsø Landboforening, Østjysk Landboforening, Djursland
Landboforening og LOS har holdt møde d. 29/9 omkring DLMØs fortsatte eksistens.
· Landboforeningen Midtjylland og Østjydsk Familielandbrug, som har udmeldt sig pr. 31/12
har på DLMØ-møde d. 6/10 fået tilbud om at blive i samarbejdet og være med i en basispakke
for 100 kr. pr. medlem. Det ser dog ikke ud til at have interesse. Begge foreninger vil fremover
få en regning, hvis de skal være med i forskellige sager – frist for endelig tilbagemelding er
inden næste DLMØ møde den 1/12.
5. Grønne Råd, Deltidsudvalg, Det regionale planteavlsudvalg, Dyrskuet og Åbent Landbrug
· Grønt Råd Skanderborg: Kulturstyrelsen ønsker fortidsminder plejet så de ikke gror til. Der
udsendes informationer, vejledninger og kampagne.
· Grønt Råd Århus: Intet at berette.
· Grønt Råd Odder: Prioriterings katalog er udarbejdet; Kysing gamle sø vil man genoprette,
hvilket landbruget er imod. DN er rigtig meget efter Åkær Gods – en problematisk fremfærd.
Paragraf 3-arealer: Spørgsmålet er, om der kan findes løsninger vedrørende fortsat afgræsning?
Hvis ikke, hvad sker der så?
· Deltid: Ikke afholdt møde siden sidst – Årsmøde afholdes den 25. oktober.
· Det regionale planteavlsudvalg: Henrik deltog ikke i mødet.
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Dyrskuet: Entréen diskuteres – udstillere mener at prisen er for høj og derfor var der ikke så
mange besøgene om fredagen. Foreløbigt regnskab viser et minus på kr. 55.000. Jens
Gammelgaard foreslår at underskuddet inddrages i LandbrugetsHus således at overskudsdelen
til foreningerne reguleres herefter.
Åbent Landbrug:
- Åben Gård: På Vejlskovgaard: 3500 – 4000 besøgende. Kristian Tybjerg Hansen syntes det
var en rigtig god dag, skønt at speake på vognen og anbefaler at man deltager som hjælper
– for det er super sjovt. Se film fra dagen her: https://www.youtube.com/watch?v=W_U35hY-v0
- Høstfest i Skanderborg: Der var mange mennesker på gaden, nemmere at stille an, de
forretningsdrivende var godt tilfredse. Der skal ikke være så meget tivoli, men flere lokale
fødevarer/gårdbutikker.

6. Medlemskontingent 2015
Vi skal have en drøftelse af, hvad vi gør, da Jens Gammelgaard forventer, at der bliver en forhøjelse
af kontingentet til L&F – håber, at der kommer svar inden næste bestyrelsesmøde.
7. Medlemsarrangementer
· 28/10 kl. 17: MRSA-informationsmøde for landmænd/ægtefæller/medhjælpere og kl. 19:
Borgermøde. Egmont Højskole, Hou.
· 29/10 kl. 19: Henrik Zobbe: Landbruget i Danmark - økonomi, produktion og miljø. Torrild
Forsamlingshus.
· 30/10 kl. 19: Infoaften om USA 29. maj til 15. juni 2015 v/ Kirsten Aagaard, Asien Tours,
Boulevarden.
· 10/11 kl. 08.30-15.45: Fødevarekonference, Bygholm Landbrugsskole
· 12/11 kl. 19: Torben Moth Iversen: Miljø og forurening siden anden verdenskrig, særligt
omkring landbrugets andel. Odder Museum (ref.: udsat).
· Vestermølle: Debatmøde: Hvornår? Hvilket emne? – vi overvejer og Jens Gammelgaard
kontakter Jørgen Lund Christiansen.
8. Delegeretmødet 5.-6. november:
Delegerede: Jens Gammelgaard, Ole Larsen, Jeppe Ladefoged, Kristian Tybjerg Hansen,
Karsten Nielsen og Niels Østergaard Christensen.
Vi har tre svine og tre kvæg stemmer. Her anbefaler Karsten Nielsen og Jeppe Ladefoged de
delegerede mht. kandidater.
9. Strategimøde for bestyrelsen – datoer?
Der er endnu ikke fastsat datoer.
10. Eventuelt - herunder næste bestyrelsesmøde:
- Næste møde: Mandag den 24. november – afbud fra Lilli Bach og Jeppe Ladefoged.
- Julefrokost: Fredag den 12. december på Gersdorffslund Kl. 18.00 – Lilli Bach udarbejder
invitation og aftaler nærmere omkring det kulinariske med Susanne Gammelgaard.
- Vikarservice har travlt og der er et fint overskud.

Referent Lilli Bach Andersen
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