Referat fra bestyrelsesmøde den 24.11.14 (møde 53)
Deltagere: Jens Gammelgaard, Niels Østergaard, Henrik Næsted Nielsen, Henrik Høy Thomsen, Jakob
Aagaard, Kristian Tybjerg Hansen, Jens Henrik Kirkegaard, Ole Larsen, Karsten Nielsen og Helge
Kjær Sørensen.
Afbud: Torkild Skovgaard, Jeppe Ladefoged, Ole Lyngby Pedersen, Lilli Bach.
Gæster: Søren Kreutzfeldt og Niels Hansen fra Odder-Skanderborg Landboungdom
Dagsorden
1. Besøg af Odder-Skanderborg Landboungdom (OSLU)
2. Godkendelse af referat fra møde 2/9 og 9/10
3. Meddelelser ved formanden
4. Nyt fra LMO-bestyrelse, LMO-udvalg
5. Nyt fra DLMØ
6. Grønne Råd, Deltidsudvalg, Det regionale planteavlsudvalg, Dyrskuet og Åbent Landbrug
7. Forslag til Budget og medlemskontingent 2015 - vedhæftet
8. Godkendelse af vedtægter for Vikarservice Lillebælt v/ Jens Henrik Kirkegaard
9. Medlemsarrangementer:
- Torsdag, den 27/11 kl. 10-12. Kontrolleret dræning. Mødested: Boulevarden 13.
- Vestermølle debatmøde: Hvornår? – Emne?
10. - Strategimøde for bestyrelsen – datoer?
- Mandag, d. 8/12 kl. 15-20: MF(V) Jakob Ellemann-Jensen – programudkast vedhæftet.
- Fredag, d. 12/12 kl. 18: Julefrokost, Gersdorffslund – invitation udsendt
11. Eventuelt - herunder næste bestyrelsesmøde.
1. Besøg af Odder-Skanderborg Landboungdom
· Søren og Niels orienterede om foreningens arrangementer, hvor der er rigtig god opbakning fra
medlemmerne.
· Lokalt traktortræk den 23. maj 2014 og regionstræk den 4. juni.
Traktortræk giver god økonomi for landboungdom foreningen. Der er p.t. 99 medlemmer, hvor
af de fleste er fra Odderområdet og knapt så mange fra Skanderborg. Det vil være godt med en
opfordring fra landboforeningen, til deres medlemmer, om at opfordre de unge til at blive
medlem.
· På regionsbasis samarbejder man om at besøge landbrugsskolerne, hvor der samarbejdes om at
lave aktiviteter for eleverne og her igennem skaffe medlemmer.
· Landboungdom er rigtig glad for midlerne man får fra foreningerne.
· Der planlægges et fagligt arrangement omkring færdselssikkerhed til foråret.
· Praktikudvalget deltager i debatten omkring elevforhold: Er elev lønnen for høj? Skal de følge
de andre erhvervsuddannelser? Skal eleverne have SU på skoleopholdet i stedet for løn fra
mester?
· Anmodningen om observatørpost i Landboforeningens bestyrelse er modtaget og behandles på
næste bestyrelsesmøde.
· Landboungdommens program skal markedsføres via gruppemail til medlemmer og på lbfos.dk
· Landboforeningen er meget glad for- og afhængige af den hjælp landboungdommen yder til
div. Åbent Landbrug arrangementer.
2. Godkendelse af referat fra møde 2/9 og 9/10:
Referater blev godkendt og underskrevet uden bemærkninger.
Medejere af LMO
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3. Meddelelser fra formanden:
· Landbrugshistoriske møder afholdes på museet – der mangler stadig tre i rækken.
· USA turen der er afholdt informationsmøde – der er tilmeldt 20-25 prs.
· Fødevare- innovationsmøde afholdt i Horsens kommune: Et rigtigt godt møde. Borgmester
Peter Sørensen siger at de er til for at hjælpe erhvervet.
· Vestvejen forlænges forbi Landbrugets Hus. Derfor eksproprieres nogle m2. Prisen forhandles
der med Horsens kommune om.
· I/S Landbrugets Hus betaler ombygning for LMO til en pris af kr. 160.000, på betingelse af at
huslejen ikke kan ændres.
· Anne- Marie Kjær vil gerne fortsætte sin ansættelse efter 27/2 2015 hvor hun bliver 65 år.
· Kirsten Brosbøl inviteres til DLMØ- møde, først i det nye år.
· Affaldsindsamlingsdag 19/4 2015, afholdes i Skanderborg, arrangeret af DN v/Klaus Egholm.
”Godt initiativ” – Helge udarbejder et svarforslag omkring at Landboforeningen ikke deltager.
· Indsatsplan Beder: Der sendes et brev til lodsejere om muligheden for hjælp i
Landboforeningen. Der skal laves noget politisk benarbejde omkring Jakob Bundsgaard og
Benjamin Simsek. Når Indsatsplan Stavtrup-Åbo kommer i høring indkaldes til lodsejermøde.
· MRSA- information og borgermøde forløb rigtig godt. Stort fremmøde og meget stor
medieomtale. På baggrund af artikel i Information den 22. november vil vi fremover besvare
ved enten at ignorere eller udtale, at det er useriøst.
· Delegeretmøde: De delegerede var utilfredse med indsatsen fra fødevareminister Dan Jørgensen
og Miljøminister Kirsten Brosbøl. Derimod var det en god beretning fra Martin Merrild. Der var
alt for få positive historier om landbruget, såsom at dansk mad har den højeste
fødevaresikkerhed.
4. Nyt LMO bestyrelse og udvalg:
· Økonomiudvalget: Positive meldinger om at fusionen er ved at være på plads, der er generelt
oplevet stor opbakning. Der arbejdes meget med virksomhedsskatteordningen og her er LMO
rigtig godt med. Det samme gælder for Summax og E-faktura. Udviklings, værdiskabende
regnskabsmøde/forventningsafstemning samt evaluering var også godt.
· Planter: Møde i næste uge.
· Svin: VSP – Det forventes at håndteringen af støttemidler kommer til at koste omkring 35
millioner. (ref: sandsynligvis 55 millioner.) Der er drøftet følgende; mulighed for afholdelse af
en Fag dag, MRSA situationen, årshjulet og nye ydelser. I forbindelse med eksport skal der
opføres en ny vaskehal ved grænsen. Lige nu finansieres det af en opkrævning for hver slagtet
svin i Danmark, hvilket er urimelig og burde betales af dem som reelt eksporterer smågrise.
På svinekongressen var det en god beretning Erik Larsen leverede. Der var dystre prognoser for
erhvervet. Der er meget store udsving og store forskelle i negativ/positiv indtjening. EU-krisen
koster omkring 2,50 kr./kg kød.
Karsten og Niels er utilfredse med efterbetalingen fra DC. De mener den skal holdes oppe ved
at tære på egenkapitalen – Jens er ikke enig heri.
· Økologi: Der afholdes møde torsdag. Efterbetaling for kvæg 1,40 kr./kg.
· Kvæg: Næste møde afholdes 11/12 hos LMO i Søften. Kun 15% af kvægproducenterne har
positiv indtjening.
· LMO bestyrelsen: Næste møde afholdes 27/11.
Ny organisering af bestyrelsen: Ønsket er at bestyrelsen skal være meget mindre,
forretningsudvalget nedlægges, formandskabet skal bestå af to personer, fagudvalgene
nedlægges (da man som det er nu ikke bidrager til rådgivningen.) I stedet foreslås det at
ejerskabets bestyrelser, tre gange om året inviteres til informationsmøde.
Jens Gammelgaard tager følgende med fra bestyrelsen: Der skal sidde to fra hver forening i
bestyrelsen for at sikre kontinuitet og generationsskifte.
Medejere af LMO
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5. Nyt fra DLMØ:
DLMØ bliver med stor sandsynlighed reduceret til 5 foreninger.
6. Grønne Råd, Deltidsudvalg, Det regionale planteavlsudvalg, Dyrskuet og Åbent Landbrug:
· Grønt Råd Skanderborg: Intet nyt.
· Grønt Råd Århus: Intet nyt
· Grønt Råd Odder: Intet nyt.
· Deltid: Der afholdes møde 2/12. På årsmødet i oktober, blev Klaus Høegh frit valgt til
Landsudvalget for deltid.
· Det regionale planteavlsudvalg: Afholdt hos LMO i Søften. Drøftelse af hvad der skal til for at
få mere kvælstof.
· Dyrskuet: Har arvet 70.000 kr. til ærespræmier. Horsens City/event er positivt stemt for
dyrskuet.
· Åbent Landbrug: Der har ikke været afholdt møder. Der er planlagt møde i Odder udvalget
med evaluering af året der gik, samt drøftelse af aktiviteter for 2015. Der planlægges desuden
en hyggeaften for de frivillige hjælpere.
· Frøsalget: Henrik N. Nielsen deltager i frøsalgets generalforsamling.
7. Forslag til Budget og medlemskontingent 2015.
HKS gennemgik budget for Landboforeningen og JG gennemgik budget for landbrugets hus.
Kontingentet i gruppe 2. nedsættes fra kr. 3750 til 3500 – se specifikation på hjemmesiden.
8.

Godkendelse af vedtægter for Vikarservice Lillebælt v/ Jens Henrik Kirkegaard
LOS godkendte vedtægter for Vikarservice Lillebælt.

9. Medlemsarrangementer:
Jens Gammelgaard tilmeldes til arrangementet om kontrolleret dræning.
Vestermølle debatmøde: Der er endnu ikke besluttet et emne.
10. Eventuelt - herunder næste bestyrelsesmøde:
- Næste bestyrelsesmøde afholdes 22. januar
- Strategimøde afholdes 20. januar kl. 12.00 – 16.30
- Ole Larsen og Helge har deltaget i møde med Skanderborg Kommune omkring Knud Å.
- Foreningssekretærens arbejde fordeles således: Ved enkeltsager skal timer udfaktureres,
ved sager for flere medlemmer går det ind under foreningsarbejdet og betales af LOS.

Referent Helge

Medejere af LMO
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