Referat fra bestyrelsesmøde den 02.09.14 (møde 51)
Deltagere: Jens Gammelgaard, Niels Østergaard, Henrik Kjeldsen, Henrik Høy Thomsen, Jacob Aagaard, Ole
Pedersen, Jeppe Ladefoged, Kristian Hansen, Jens Henrik Kirkegaard. Kommer senere: Ole Larsen
Afbud: Torkild Skovgaard

Dagsorden.
1. Nyt fra LMO-bestyrelse, LMO-udvalg
2. DLMØ
3. Grønne Råd, Deltidsudvalg, Det regionale planteavlsudvalg, Dyrskuet og Åbent Landbrug
4. Governanceudvalget – Hvordan skal vore valg være – 3 bilag vedhæftet
5. Udlejning Boulevarden 13
6. Arrangementer
Fredag, d. 19/9 kl. 18.00 Spektrum: UdviklingOdders Erhvervspris 2014 – indstilling udsendt
Tirsdag, d. 23/9: Feeding the Future, Vestermølle – invitation vedhæftet.
Tirsdag, d. 30/9: Østjylland arbejder for Danmark – invitation fra Skanderborg Kommune.
7. BNBO. Indsatsplanlægning til grundvandsbeskyttelse i Aarhus, Skanderborg, Odder.
8. Anbefalinger fra vandråd til 2. generations vandplaner – Politisk behandling i kommunerne –
Indsigelse til åbning af rørlægning fra Landboforeningen.
9. Medlemsarrangementer:
10. Strategimøde for bestyrelsen – datoer?
11. Meddelelser ved formanden
12. Ansøgning om bidrag til det uofficielle Danmarksmesterskab i Gourmetgrise – bilag vedhæftet.
13. Eventuelt - herunder næste bestyrelsesmøde
Referat
1. Nyt fra LMO-bestyrelse, LMO-udvalg
· Svin: MRSA problematikken blev drøftet og besluttede ikke at kommentere det offentligt dog
har Peter Sommer været på TV og gjorde det rigtigt godt. To nye ansættelser på kontoret,
grundet travlhed. Manglende opbakning til informationsmøder og tema aftner. Debat om
hvordan vi kan producere flere slagtesvin.
· Kvæg: Ikke afholdt møde siden sidst
· Økologi: Henrik deltog ikke i sidste møde, og der er ikke kommet noget referat
· Deltid: Det går godt, der har vært en fin sommertur med 70-80 deltagere. Der er snart årsmøde
hvor enten Torkild eller Jakob deltager.
· LMO: Bestyrelsesmøde og strategimøde: Budgetterne holder rigtig fint. Det kniber dog lidt hos
kvæg og svine afdelingerne og der må på sigt tænkes i samarbejder. Der er en god likviditet.
Generelt god økonomi og en netto tilgang på 187 nye kunder.
Der er en god stemning i ”husene” og man forsøger at skabe fælles fodslag og ejerskab.
Alle lokaler er udlejet i både Horsens og Søften.
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2. DLMØ:
·
·

Der har været en del udfordringer og Landboforeningen Midtjylland og Østjydsk
Familielandbrug har valgt at opsige samarbejdet pr. 1/1 2015, fordi de ikke kan acceptere
kontingentstrukturen.
Der laves et nyt budget for de resterende foreninger, som fortsat prioriterer samarbejdet. Det
bliver måske nødvendigt med en lille kontingent stigning.

3. Nyt fra udvalgene:
·

·
·
·
·

·

Grønt Råd Skanderborg: Mest snak om festivallen – blandede meninger om den sag. Hans Brok
fortæller at man har gjort en indsats for at undersøge hvad der bliver brugt af pesticider i andre
institutioner – de blev overraskede over hvor lidt man gjorde for at begrænse forbruget. Nu
laves et samarbejde med JU for at lære institutionerne om mulighederne. Der er afholdt
biogasmøde i Miljø og plan.
Grønt Råd Århus: Århus Vand har meddelt byrådet at de ikke kan finde de jordarealer som er
forudsat i Indsatsplan Beder.
Grønt Råd Odder: Der er vedtaget en plan for beskæring af grøftekanter. Der er givet 5 årig
dispensation til en enkelt landmand, hvilket har skabt uenighed.
Det regionale planteavlsudvalg: Ikke afholdt møde siden sidst.
Dyrskuet: Evaluering møde – i store træk gået fornuftigt. Lidt mindre besøgstal særligt fredag.
Prisstigningen opvejer det nogenlunde men måske er det også prisen som er medvirkende til det
faldende besøgstal. Man overvejer at maskinforhandlerne kunne dele fribilletter ud til kunder.
God stemning omkring afvikling og ros til hjælpere fra foreningerne.
- Landbrugets stand: Er det skønne spildte kræfter eller skal vi gå mere aktivt ind i det?
Problemet er, at det aldrig er udarbejdet en aftale, om hvem, som skal tage beslutninger og
planlægge/udføre opgaven omkring landbrugets stand på dyrskuet – Jens tager det med på
møde med foreningerne.
Åbent Landbrug:
- Åben Gård på Bredballegaard er aflyst grundet MRSA – Sundhedsministeren har besluttet
at ingen med svin må have besøg. Vi forsøger at flytte nogen af aktiviteterne til
Vejlskovgaard.
- Høstfest i Skanderborg bliver flyttet fra byparken til Adelgade. Det er en udfordring at
Kultiverne er på tur og derfor ikke kan hjælpe til.
Der bliver ikke farestald og grisevæddeløb, grundet MRSA.

4. Governanceudvalget:
·

Udvalget skal komme med en indstilling til, hvorledes primærsidens beslutningsstrukturer,
kompetencer og sammenhæng mellem medlemmer og besluttende organer skal se ud.
Jens redegjorde for indstillingen.

5. Udlejning Boulevarden 13:
·
·

Der er kommet skred i udlejningen, med en ny udlejer, som dog i dag har meddelt at han har
mistet sit ene agentur, og derfor har brug for en eller anden form for betalingsordning.
AdioNova: Det er ved at falde på plads, at de rykker ned i modsatte ende og får indgang via
mødeindgangen. Der skal sættes en glas dør i, så der bliver muligt, at lave en adskillelse som
venteværelse. Dalum i kælderen vil gerne i Audio Novas lokaler. Så der bliver en del rokade for
at få ”kabalen” til at gå op.
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6. Arrangementer:
Fredag, d. 19/9 kl. 18.00 Spektrum: UdviklingOdders Erhvervspris 2014 – indstilling udsendt
· Vi har indstillet ”Fru Møllers Mølleri” – og hun får den fordi hun har vovet pelsen og forsøgt
mange nye tiltag – en fantastisk indsats.
Tirsdag, d. 23/9: Feeding the Future, Vestermølle – invitation vedhæftet.
· Ole Larsen og Jens Gammelgaard er tilmeldt. Kom endelig flere fra bestyrelsen.
Tirsdag, d. 30/9: Østjylland arbejder for Danmark – invitation fra Skanderborg Kommune.
· Inviteret til fællessalen på Christiansborg – Ole Larsen og Jens Gammelgaard deltager.
7. BNBO: indsatsplan til grundvandsbeskyttelse, Aarhus, Skanderborg, og Odder kommuner.
·
·
·
·

·

Det er et område der trækker tænder ud, Århus Vand har bedt politikkerne om hjælp fordi man
ikke kan finde de jordarealer som er besluttet. Der arrangeres et møde for at orientere om vores
holdning. Det er den anden indsatsplan ud af 17, så der er lang vej endnu.
Vi er bekymret for at hvis det ender med en ekspropriering, for så stavnsbinder man flere
landmænd som ikke kan udvide/ eller sælge.
I Skanderborg er der en rigtig god dialog.
I Odder kører det på høje nagler. Vandværkerne var til møde med vandrådet, hvor Jens, Ole og
Helge deltog. Orbicon kom med et oplæg, og det var tydeligt at beslutningerne i Odder er taget
derfra. Det forsøges at finde en fornuftig løsning, bruge flertallet og lande det uden der bliver
”krig” i byrådet.
Der er i sommer kommet brev ud til en række ”borgere” om restriktioner for brug af gødning og
pesticider i Indsatsplan Boulstrups område. Det drejer sig om 2.632 ha. Jens har bedt om møde
med Odder kommune her om.

8. Anbefalinger fra vandråd til 2. generations vandplaner – Politisk behandling i kommunerne –
Indsigelse til åbning af rørlægning fra Landboforeningen.
·
·

Helge redegjorde for forløbet og hjælp fra Vagn Pedersen til at udarbejde en indsigelse.
Man er glad for at vandrådene er oprettet/ flyttet fra staten – det er generelt gode indstillinger
som er kommet fra vandrådene.

9. Medlemsarrangementer:
·
·

Fredag, den 3. oktober kl. 18: Høstfest Spektrum, hvor Jens håber at se rigtig mange.
MRSA-orienteringsmøde: Der er enighed i bestyrelsens om at det vil være en rigtig god idé
med et møde for medlemmer sidst i oktober. Der afholdes et møde mellem politikkere,
landboforeningsformænd og dyrlæger.
29. oktober 2014: Henrik Zobbe, Torrild Forsamlingshus: Landbruget i Danmark - økonomi,
Produktion og miljø.
12. november 2014: Flemming Just, Odder Museum: Miljø og forurening siden anden
Verdenskrig – specielt landbrugets andel.
14. januar 2015: Torben Moth Iversen, Odder Museum: Landbrug og samfund –om
Andelsbevægelsen, landbrugets politiske indflydelse, samt EUs landbrugspolitik.
Februar 2015: Henrik Zobbe, Odder Museum: Fremtidens landbrug – herunder erhvervets
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·
·

forhold til det omgivende samfund. – disse arrangementer har Jens været med til at planlægge
og vi har besluttet at give kr. 5000.- til arrangementerne.
Vestermølle debatmøde: Vi skal planlægge en orienterings/debat aften – uden DN
USA i 2015: Der er et rejseforslag fra Dumas-Johansen og der indkaldes til orienteringsmøde i
oktober.

10. Strategimøde for bestyrelsen: Punktet flyttet til næste møde
11. Meddelelser ved formanden: Punktet flyttet til næste møde
12. Ansøgning om bidrag til det uofficielle Danmarksmesterskab i Gourmetgrise:
Punktet flyttet til næste møde.
13. Eventuelt - herunder næste bestyrelsesmøde.
· NÆSTE MØDE TORSDAG, DEN 9/10 kl 19.00.
· MRSA: Den største problemstilling er at familier og deres børn bliver syndebukke i skolen,
børnehaver og offentlige rum.
Det er besluttet ikke at have åben 3. søndag i september på gårde med svineproduktion.
MRSA kan spores tilbage til 1980 i Vestafrika.

Referent Lilli 2/9
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