Nyhedsbrev Landboforeningen Odder-Skanderborg, nov. 2016
Vi landmænd kender alle til, at der opstår
uventede situationer på bedriften, hvor vi
har brug for ekstra arbejdskraft. Det kan
være ved sygdom og uforudsete hændelser,
som vi ikke havde set komme. Vi kan også
få brug for ekstra arbejdskraft ved
spidsbelastninger, i højsæsonen eller hvis
vi skal på ferie.

frem til den 1. oktober er der afløst i alt
40.000 timer.
Vikarservice Lillebælt arbejder med alle
driftsformer inden for landbrug - kvæg,
svin, mink, høns og planteavl – men også
med meget andet end landbrug. Der leveres
vikarer til håndværkere, entreprenører,
planteskoler, gartnerier, kirkegårde,
industrier – ja, til enhver virksomhed, som
mangler et par ekstra hænder i en kortere
eller længere periode. Der tilbydes også
hjemmeservice og rengøring.
Landbruget udgør omkring 25 procent af
opgaverne. De mange øvrige opgaver, der
udføres, betyder at vi i landbruget kan
serviceres. Vi skal skønne på, at vi har en
rigtig god vikarordning

Derfor er det godt, at vi har en ordning med
vikarservice. Her i vores område kan vi
trække på Vikarservice Lillebælt, der er et
professionelt vikarbureau, som dækker
Østjylland helt ned til grænsen samt Fyn.
Vikarservice Lillebælt er en fusion mellem
Vikarservice Fyn og Sydøstjysk Vikar- og
hjemmeservice. Det er en del af det
landsdækkende netværk, Vikarservice, der
har til formål at sikre en høj kvalitet og
professionel service til kunderne.
Som repræsentant for landboforeningen
Odder-Skanderborg sidder jeg i bestyrelsen
for Vikarservice Lillebælt, hvor jeg følger
arbejdet på tæt hold.
Hvor der før var mange mindre
vikarbureauer, er der nu en større
slagkraftig enhed med ca. 50 mand ansat,
heraf ca. 30 landbrugsvikarer. Her i 2016

Vi har en dygtig arbejdsfordeler, som
sikkert er kendt af mange, nemlig Kaja
Eriksen, der først i det nye år har 25 års
jubilæum i vikarordningen. Hun er god til
at få tingene til at gå op, og hun finder altid
ud af noget, når man henvender sig.
Læs mere om vikarordningen her:
http://www.xn--vikarservice-lillebltx3b.dk/

Plan for grundvandsbeskyttelse
Skanderborg Byråd har netop godkendt
forslag til indsatsplaner for
grundvandsbeskyttelse i Ry- og Låsbyområdet. Forslagene er sendt i høring i 12
uger frem til den 25. januar 2017.

I landboforeningen følger vi sagen tæt, og
vi argumenterer for, at landbruget ikke
påføres unødvendige restriktioner, som er
ødelæggende for erhvervet.
Vi holder møde for de berørte lodsejere
den 14. december, nærmere information
om dette møde følger. Vi vil opfordre til, at
man møder op og i øvrigt holder sig
orienteret på kommunens hjemmeside.
Møde med Nils Villemoes

Planerne får alvorlige konsekvenser for en
række landmænd, der vil blive pålagt
restriktioner. De omfatter tilsammen ca.
120 hektar landbrugsjord, hvor der lægges
op til pesticidfri dyrkning.
Vi har godt grundvand i Danmark og
heldigvis også i Skandrborg Kommune, og
det skal vi blive ved med at have nu og i
fremtiden. Vi skal passe godt på vores gode
grundvand, og vi skal holde øje med
udviklingen, det er vigtigt for os alle.
Men sagen er den, at vandets kvalitet er fin,
ja endnu renere end det vand, man køber
på flasker. Dét, der evt. kan måles i ganske
små koncentrationer, er fortidens synder,
og vi befinder os milevidt fra
grænseværdierne. Ved regelret brug af
pesticider er der ingen grund til
bekymring. Efter min mening går
Skanderborg Kommune både med livrem
og seler i denne sag og lægger sig i
slipstrømmen af Aarhus Kommune, som
fører en restriktiv politik på området.

Den 6. december kl. 19.30 har vi sammen
med vore naboforeninger arrangeret en
foredragsaften med Nils Villemoes om
ledelse. Der lægges op til en inspirerende
og underholdende aften i LandbrugetsHus i
Horsens. (Indbydelse er sendt ud).
Aktiv på Facebook
Som tidligere nævnt har landboforeningen
valgt at oprette en Facebook-profil for at
opnå synlighed og komme ud med
budskaber på de sociale medier. Find os
ved at logge på Facebook - skriv
Landboforeningen Odder-Skanderborg.
Ønsker man tekst og fotos lagt på, kan man
sende det til Lilli Bach, lba@lbfos.dk eller
kontakte hende på 5133 8957.
Med venlig hilsen
Jens Henrik Kirkegaard, Mesing
Bestyrelsesmedlem i Landboforeningen
Odder-Skanderborg

www.lbfos.dk

