16. september 2021
Til alle medlemmer

I bestyrelsen har vi været nødt til at foretage nogle rokader/ændre arbejdsfordeling grundet at vores
formand Jens Gammelgaard midlertidigt har sygeorlov for behandling af en alvorlig kræftsygdom.
Bestyrelsen har derfor konstitueret Ole Larsen som formand i Jens Gammelgaards sygdomsperiode.
Tøv ikke med at kontakte et bestyrelsesmedlem, såfremt du/I gerne vil have emner/sager til
behandling i bestyrelsen. Næste bestyrelsesmøde er fastsat til onsdag, d. 6/10 kl. 19.
På bestyrelsens vegne
Jørgen Skov Nielsen
Foreningssekretær
jsn@velas.dk / mobil 25185693

Der er en del forskellige aktiviteter i den kommende tid:
Åbent Landbrug, søndag, d. 19. september kl. 10-16, Jordbrugets Uddannelsescenter,
Bredballegaard Afd., Nymarksvej 65, 8320 Mårslet. https://ju.dk/begivenheder/%C3%A5bentlandbrug-2021/
Har du/I lyst til at give en hjælpende hånd nogle timer i løbet af dagen, så ring eller skriv til René
Orholt (21848387 / reneorholt@gmail.com eller Niels Østergaard (40108031 / kysingoe@mail.dk
Vi håber at se en masse hjælpende hænder og en masse glade gæster til en dejlig dag på landet.
Generalforsamling i Seniorklub Odder
Torsdag, d. 30. september kl. 20.00, Restaurant Skovbakken, Odder
Indkaldelse er udsendt til medlemmer d. 7/9-21 + opfordring til medlemskab til medlemmer af
Landboforeningen over 60 år i Seniorklub Odders naturlige område.
Af hensyn til spisning kl. 18.30 bedes medlemmer af Seniorklubben og opbakning fra kommende
medlemmer tilmelde sig til Ingrid Christiansen ingridchria@gmail.com eller tlf. 21 91 81 46.
Tilmeldingsfrist spisning senest fredag, d. 24. september.
Høstfest, fredag d. 1. oktober kl. 18-01.00, Spektrum Odder
Musik: Kasper Hollaender
Tilmeldingsfrist: Mandag, d. 20/9: Bodil Møller, DLG 33686802

Valgmøder til kommunalvalget tirsdag, d. 16. november
Det er mere vigtigt end nogensinde, at vi får indvalgt medlemmer til kommunalbestyrelsen, som
kender til landbrug og kan tale vores sag.
Der er aftalt følgende valgmøder torsdag, d. 28. oktober kl. 19.00)
- Skanderborg Kommune, Vestermølle
- Odder Kommune, Odder Parkhotel
- Aarhus Kommune i samarbejde med Landboforeningen Kronjylland
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Landbrug & Fødevarer, delegeretmøde 10.-11. november i Herning Kongrescenter
Delegerede fra Landboforeningen: Ole Larsen, Henrik Næsted Nielsen, Brian Munk Hulgård, Claus
Fenger og Torkil Skovgaard Sørensen.
Medlemmer opfordres til at overveje/indgive emner til forelæggelse på delegeretmødet inden 1.
november, således der er tid til forberedelse.
Landbrugskonferencen mandag, d. 22. november kl. 14.30-21.00, Pejsegården Brædstrup
Se det spændende program https://landbrugskonferencen.dk/
Deltagelse er gratis for medlemmer inkl. husstand og medarbejdere.
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