Referat fra bestyrelsesmøde
Tirsdag, den 13. april 2015 (Møde 56)
Afbud: Torkil Skovgaard.
Henrik Christensen deltog fra Landboungdom.
Dagsorden
1. Evaluering af generalforsamlingen og bestyrelsesarbejdet
2. Konstituering
3. Nyt fra Landboungdom v/ Henrik Christensen
4. Landmanden kommer til byen v/ Kristian Hansen, Åbent Landbrug Odder
5. Opfølgning på strategidag v/ Anders Søgaard
6. Meddelelser ved formanden
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9. Grønne Råd, Deltidsudvalg, Det regionale planteavlsudvalg, Dyrskuet og Åbent Landbrug
10. Eventuelt
1. Evaluering af generalforsamling og bestyrelsesarbejdet 2015
- Generalforsamling i 2016: Afholdes tirsdag den 15. marts, kl. 19, Odder Parkhotel.
- Vi var lidt færre end de foregående år, måske grundet det tidlige forår. Det gik også rigtig
trægt med tilmeldingen.
- Vi syntes, der var meget lidt debat, måske er det prisen for at være så mange. Det handler
også om at landboforeningen har afholdt mange gode arrangementer, hvor emnerne er
debatteret, så medlemmerne har været omkring det. Hvor er dem som i andre sammenhænge
er meget kritiske også over for L&F? Måske kunne vi bestyrelsesmedlemmer selv tage
nogle emner op og direkte sætte dem debat.
- Det går for langsomt når maden kommer ind.
- Den håndholdte mikrofon virkede ikke godt nok.
- Ventilationen virker ikke ordentligt.
- Alle var godt tilfredse med beretningen, de markante holdninger og de svære vilkår.
- God presseomtale efterfølgende – det var meget positivt.
Bestyrelsesarbejdet: Vi har en god bestyrelse, alle er godt tilfredse og fremmødet meget stabilt.
2. Konstituering
Jens Gammelgaard blev valgt til at repræsentere LOS i LMO-bestyrelsen og Ole Larsen opstilles til
et af de 2 mulige supplerende mandater iht. nye LMO vedtægter.
Henrik Christensen fra Landboungdom deltager som gæst på delegeretmødet.
Der findes et særskilt referat fra konstitueringen.
3. Nyt fra Landboungdom v/ Henrik Christensen
- Der mangler lidt nye i bestyrelsen og der mangler én i repræsentantskabet for at det er
fuldtalligt.
- Det er blevet lidt bøvlet, at man skal tilmelde sig på nettet og ikke får tilsendt et girokort i
forbindelse med den årlige fornyelse af medlemsskabet – det fungerer ikke helt godt, og der
mistes medlemmer herved.
Medejere af LMO
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Lige nu er der 62 medlemmer, hvilket er et stort fald i forhold til de foregående år. Der
plejer dog at komme nogen til i forbindelse med traktortrækket.
Godt i gang med planlægningen af lokalt traktortræk, den 30. maj.
Regionstræk afholdes den 4. juni på Jordbrugets UddannelsesCenter.
Renovering af banen ved Boulstrup – der er sat 20-25.000 kr. af i år til projektet.
Henrik tilbyder landmænd som har elever, som gerne vil med til arrangementerne, at de kan
blive afhentet af andre medlemmer.

4. Landmanden kommer til byen 15/5 v/ Kristian Hansen, Åbent Landbrug Odder
Forslag til køb af borde og stole (omkring kr. 20.000,-) – Godkendt.
Annoncering af sponsorater til madboden – Godkendt.
Gris til farestien og klappegris - Godkendt.
Kristian og Lilli arbejder videre.
- Kom gerne og gi ‘en hånd med.
- Det vil være fint at dele vand ud med logo.
5. Opfølgning på strategidag
- Hvert bestyrelsesmedlem tager fat i fem potentielle medlemmer – HKS finder ud af
hvordan vi kan gøre det i praksis, blandt andet ved at lave en intelligent søgning på
jordbesiddere kørt op mod medlemsregistret.
- Flere opgaver fordelt til bestyrelsesmedlemmerne – Alle skal have en kontakt og en opgave
lokalt – så vi får markedsført foreningen og får dialog med området. Det kunne være:
Ole Larsen - Skanderborg Kommune, Ole Pedersen – Odder Kommune, Niels Østergård Kysing Sø/Norsminde Fjord, Kristian Hansen – Odder Vandråd (grundvand) osv.
- Kommunekontakten til Aarhus varetages af Jens Gammelgaard.
- Næste års strategidag kunne omhandle vores muligheder og brug af (sociale) medier.
- Kan vi udarbejde et visitkort, som bestyrelsesmedlemmer kan have med rundt, når de
møder potentielle nye medlemmer?

6. Meddelelser fra formanden
- Ny rapport fra Miljøministeriet, hvor det beskrives, at grundvandet ikke er truet af
landbrugets brug af pesticider. Rapporten er sendt til Aarhus Kommune. Aarhus Kommune
er dog ikke overbevist – men lover lige at ”klappe hesten”. Rapporten udsendes til
bestyrelsen.
- Der mangler ålegræs i Horsens Fjord – der fiskes muslinger, hvorved trawl og kæder
skraber ålegræsset op, hvilket vi tænker kan have en stor betydning for vækstbetingelserne
for ålegræsset.
- Kysing Sø; Det er muligt at søge midler fra Velux fonden til en forundersøgelse af
muligheden for genoprettelse af Kysing Sø. Lodsejerne er imod og MTU sagde nej til
forvaltningens indstilling.
- Nye medlemmer i foreningen: Peter Busk, Svejstrup (Marianne og Peter Busk blev tildelt
Søren Laugesens Mindelegat ved GF 2015) og Knud Andersen, Malling.
- Socialkonsulent: Jens Gammelgaard har spurgt ind til regningerne. Der har været en enkelt
sag som har kostet over kr. 20.000. Det er vigtigt, at socialkonsulenten husker at spørge, når
et medlem når mere en kr. 5.000 i forbrug. Der må ikke udføres gratis arbejde, hvis man
ikke er medlem.
- LMO tilbyder at så blomster langs veje – Kristian har gjort det på Alrø og det giver god
respons, så han opfordrer den enkelte landmand til selv at gøre det.
Medejere af LMO
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Niels Christensen fra Horsens Folkeblad/Odder Avis har indbudt miljøminister Kirsten
Brosbøl og Jens Gammelgaard til en dialog, og begge har sagt takket ja.
Landsformandsmøde afholdes hos LMO Søften med emnerne: Erhvervets økonomi,
SEGES, valgkamp, MRSA/antibiotika, vandplaner mm.
Forvirring omkring høringssvar: HKS fik præciseret, at det er 1. generations vandplan, hvor
L&F igen stævner staten.
MF(V) Troels Lund Poulsen nærmer sig et valg og vil gerne afholde et møde med
landmændene for bl.a. at fortælle, hvor han og partiet står. Der arbejdes videre med ideen,
da det giver god mulighed for at give landmændene en indsigt i betydningen af de
beslutninger der er på tegnebrættet. Der skal være flere politikkere tilstede for, at det giver
mening.
Tak fra Martin Merrild, formand for L&F for opmærksomheden ved sin 60 års fødselsdag.
Gave: Billet til verdensballetten på Møllerup Gods – blev givet af foreningerne bag DLMØ.

7. Nyt LMO
- Jens Gammelgaard har orienteret om vores utilfredshed med nedskæring af LMObestyrelsen til kun 1 repræsentant pr. ejerforening. HKS sender kopi af den underskrevne
kontrakt ud til bestyrelsen.
- Fællesmøde den 16/4 for alle folkevalgte i LMO. Det er spændende om det faglige indhold
og orientering om LMO vil få ejerforeningernes folkevalgte til at prioritere arrangementet.

7. Nyt fra DLMØ
- Vil opsige samarbejdsaftalen med Landboungdom Region Aarhus til genforhandling.
DLMØ vil gerne støtte landboungdom lokalt.
- Møde med miljøminister Kirsten Brosbøl om konsekvenser ved forslag til
Vandområdeplaner (Vandplan 2). Kirsten Brosbøl mente at Jens Gammelgaard er alt for
negativ og syntes af opgørelserne fra SEGES og L&F er forkerte. Indlæggende var rigtig
gode, DLMØ holdt fast og fik formidlet det ønskede – et godt møde, som gav fin presse.
8. Grønne Råd, Deltidsudvalg, Det regionale planteavlsudvalg, Dyrskuet og Åbent Landbrug
- Grønt Råd; Skanderborg: Ikke afholdt møde.
- Grønt Råd; Aarhus: Ikke afholdt møde.
- Grønt Råd; Odder: Ikke afholdt møde.
- Deltidsudvalg; Ikke afholdt møde.
- Det regionale planteavlsudvalg: Henrik deltog ikke på sidste møde.
- Dyrskuet: Jørgen Lund Christiansen holder dyrskuetalen. Der planlægges i samarbejde
med Cityforeningen om PR for dyreskuet i forbindelse med landmanden kommer til
Horsens, den 28.-30. maj.
- Åbent Landbrug Odder: Har haft et selvstændigt punkt.
- Åbent landbrug Skanderborg: Der arbejdes med Høstmarked i Skanderborg, første
weekend i oktober.
9. Eventuelt - herunder næste bestyrelsesmøde
- Næste bestyrelsesmøde blev aftalt til mandag den 18. maj kl. 19.00. Afbud fra Henrik
Næsted Nielsen.
- Ole Larsen og andre oplever flere hverveopkald fra Bæredygtig Landbrug.
- Sommerhyggeaften med ledsagere blev aftalt til fredag den 24. juli om aftenen.
Referent Lilli
Medejere af LMO
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