Vi genopstiller ved generalforsamlingen 14.03.2018.
Er du også kandidat – så er du velkommen til at stille op.
Christian Pries Andersen. Jeg stiller op til bestyrelsen for at bidrage til varetagelsen af
alle landbrugeres interesser. Alle uanset bedriftstørrelse og driftsform, skal føle at
landboforeningen taler deres sag.
Desuden håber jeg at lidt yngre øjne på arbejdet, kan bidrage til at foreningen er et
attraktivt valg for yngre landmænd og ledere i landbruget.

Jakob Aagaard Sørensen. Jeg stiller op på GF for at deltids brug også bliver taget med på
råd i L&F og i lokalforeningen. Jeg mener det er vigtigt med Åbent Landbrug: Landmand
kommer til Odder og Skanderborg og Det Østjyske Dyrskue. Komme ud og få snakket og
vise hvad landbrug er. Mange har jo en holdning til landbrug, produktionsform og kvalitet
af de fødevarer vi producerer i landbruget,

Jens Gammelgaard. Jeg vil gerne fortsætte arbejdet som formand, da jeg mener, at der er
mange store udfordringer for vores erhverv der skal løses.
Efter mange år på posten mener jeg at have kendskab og erfaring med de myndigheder,
vi skal samarbejde med. Jeg arbejder for at give landmændene i vores forening de bedst
mulige arbejds- og rammevilkår.

Jens Henrik Kirkegaard. Jeg vil gerne genvælges for at støtte foreningen i at tale
landbrugets stemme over for det omgivende samfund. Her tænker jeg den store opgave
med at sikre medlemmernes ret til at dyrke jorden på den optimale måde, hvor der måtte
være grundvandsinteresser. Og i at løse problemet med N udvaskning på den mest saglige
måde! Og så har vi jo alle rolle i at deltage i Åbent Landbrugsarbejdet.

Ole Larsen. Jeg genopstiller til næstformandsposten fordi jeg syntes vi har en kanon god
forening som søger maksimal indflydelse og kæmper for fagligheden i den måde vi som
Landmænd bliver reguleret. Jeg vil gerne arbejde for at landbruget respekteres og
anerkendes både lokalt og i Danmark som helhed. Vi kan godt være stolte store som små
og der skal mere fokus på det gode liv på landet.

Niels Østergaard. Jeg genopstiller til bestyrelsen fordi jeg her har muligheden for
inddragelse og indflydelse. Jeg vil fortsat kæmpe for de rigtige målsætninger omkring
Norsmindefjord og opland. Jeg vil fortsat arbejde med Åbent Landbrug. Jeg ser det som
et redskab til samfundskontakt, et vigtigt ben i kommunikationen og dialogen med den
nære forbruger.
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