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Nyt fra Formanden
I år var familielandbruget som vanligt
på Farmshow pladsen i Skive, hvor vi
bød på kaffe og småkager og en snak
om løst og fast.
Et tilbageblik på en meget varm og tør
sommer hvor vandingsmaskinerne har
kørt i døgndrift, men græsset alligevel
ikke voksede. 2. slet blev der ikke meget af, men markerne blev trods alt ved
med at være grønne, så de var klar til at
komme i gang, da der kom vand.
Mange steder begyndte det så småt at regne den 8. august om aftenen, hvor jeg sad i toget på vej hjem fra Axelborg, hvor vi forhandlede
Tørkepakke det meste af dagen. Det der kom ud af den, skal vi huske
at glæde os over, selv om vi ønskede mere.
Udflugten i år gik til Mandø og Ribe - en rigtig god dag.
Den 6. november besøgte foreningen Karup Kartoffelmelsfabrik
med ca. 50 deltagere. Vi fik en rigtig god rundvisning og forklaring på
hvad der sker med kartoflerne fra de tippes af i fødekassen til kartoffelmelet kommer i sække eller oplagres i en af de store siloer.
Den 12. november var Familielandbruget MIDT-Jylland medarrangør af
et møde med Miljø-og Fødevareminister Jacob Ellemann Jensen. direkte og ansigt til ansigt i Søften hvor vi var omkring 200 deltagere. Ministeren talte om den aktuelle politiske situation på landbrugs-, miljø- og
fødevareområdet set fra hans ministerstol, regeringens stol og venstres stol - en virkelig god aften, med rigtig mange gode spørgsmål.
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Finansloven for næste år, som blev offentliggjort fredag d. 30. nov. og
indeholder særligt et enkelt element, som vi i Familielandbruget kan være rigtig glade for.
At ”pantebrevsmodellen” som Familielandbruget har kæmpet længe
for, nu ser dagens lys, kan vi glæde os over - det er en stor sejr.
For at skabe bedre muligheder for generationsskifte for unge landmænd
indføres en model, hvor op til 10 pct. af købssummen kan genanbringes i
den solgte ejendom. Hvordan modellen konkret skal udmøntes skal først
bestemmes senere. Der afsættes 70 mio. kr. i 2020, 60 mio. kr. i 2021 og
55 mio. kr. i 2022 til udmøntning af modellen. Den varige udgift er 35
mio. kr.
Der arbejdes i øjeblikket rigtig meget på omfordelingsstøtten.

til alle
Med venlig hilsen
Formand
Anette Klausen
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Sommerudflugt til Mandø
D. 28. juni 2018
Vi startede dagen med rigtig flot vejr,
27 deltagere og rundstykker sponsoreret af Thorning bager.

Vi havde en rigtig god tur med Mandø-bussen, og havde en super guide,
som var en god og levende fortæller
med humoristisk sans.
En perfekt frokost blev indtaget på
Restaurant Vadehavet - fiskefilet,
frikadeller og store stykker hamburgerryg.
Efter frokost gik turen tilbage til
Ribe, hvor vi fik eftermiddagskaffe
og det sædvanlige gode hjemmebag, hvorefter der var tid til en lille
bytur.
Udflugten afsluttedes med aftensmad på Cafeteriakroen i Hampen
med en menu bestående af flæskesteg og citronfromage.
Anette
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Rundvisning på
Karup Kartoffelmelfabrik
D. 6. november 2018
En rigtig god dag med i alt 50 deltagere.
Vi havde en rigtig god fortæller i Rasmus, der levende og professionelt
fortalte om fabrikken, og hvor meget de får ud af én kartoffel, samt om
hele processen.
Der er i alt 257 avlere tilknyttet AKK Karup Kartoffelmelfabrik, og der
leveres kartofler fra dyrkningsarealer, der spænder fra 0,6 ha og op til
550 ha.
Efter rundvisningen sluttede vi af med kaffe, kage og spørgsmål fra deltagerne.
Bestyrelsen vil gerne sige tusind tak for den store opbakning til arrangementet.
Anette
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Var høsten 2018 en katastrofe?
Som bonde er det en dybt tilfredsstillelse at have en god avl. Således
var 2017 på denne måde et jubelår.
At priserne så ikke var helt i top,
blev lidt fortrængt. At høsten var
problemfyldt og vandprocenten lidt
for høj var til at leve med.
Billedet viser laden i december 2017

2018 var udbyttemæssigt et katastrofeår og på denne måde ikke den
samme tilfredsstillelse, dog lidt mildnet af. at høsten gik let og uden problemer.
Ser man imidlertid på økonomien tegner der sig et billede, der viser, at
der ikke er meget forskel på et jubelår og et katastrofeår.
I tabellen er vist resultatet af mit landbrug, som alene er et panteavlsbrug.

Korn/mængde
Pris hkg. Korn - solgt
Salgspris korn i alt
Salgspris Halm
Udgifter til planteværn
Tørreudgifter
Nedgang i forhold til 2017

Tons
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.

2.017
629
110
692.000
27.000
60.000
11.000

2.018
416
143
595.000
45.000
34.000
-

Forskel

-

-

97.000
18.000
26.000
11.000
42.000
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Kornet bliver solgt i nabohandel, bortset fra et parti i 2017, der måtte omkring grovvarehandlen, fordi årets store og forholdsvise våde avl overskred eget plantørreri`s kapacitet.
Høsten 2017, blev solgt i marts 2018, bortset fra et mindre parti, der blev
solgt i december 2017. Gennemsnitsprisen endte på 110 kr.

Billedet viser laden i december 2018

Høsten 2018 blev solgt i november
bortset fra et parti, der blev solgt i
høst, direkte fra mejetærskeren.
Gennemsnitsprisen endte på 143 kr.
Som det fremgår af tabellen kunne ”katastrofen” begrænses til 42.000 kr.
trods en nedgang i udbyttet på 34 % - eller 213 tons.
Midt i nogenlunde egen tilfredshed, nager det alligevel, at prisen for min
hæderlige udgang på katastrofeåret 2018, bliver betalt af mine landmands kollegaer—primært svinebønderne.
Bent . R. Jensen—sekretær i Familielandbruget MIDT-Jylland—og bonde
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Familielandbruget MIDT-Jylland
Også i 2018, var Familielandbruget MIDT-Jylland repræsenteret på
årets Formshow i Skive.

Formiddagen var desværre ikke så godt besøgt, men det gav så en god
lejlighed til at komme rundt og se de øvrige aktiviteter.
Familielandbruget havde på standen en beskeden udstilling af gamle, i
dag, lidt sjældne redskaber, der gav anledning til en god snak med dem
som kom forbi og ivrigt gættede på, hvad redskaberne skulle anvendes
til. For mange, især ældre gæster, gav redskaberne anledning til at mindes en svunden tid.
Desværre var vejrguderne ikke helt samarbejdsvillige og regnvejr lagde
en dæmper på eftermiddagen, hvor pladsen tømtes efterhånden som
regnen fortsatte.
Kaj
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Farmshow

Viborg Amts Indkøbsforening
Yder lån til
Jordbrugere og virksomheder i landdistrikterne.
Til køb af traktor og maskiner.
Max. lån per medlem 1.000.000

Rente på nye kontrakter fra 1. januar 2017 er 3,5%

Se betingelserne på vores Hjemmeside
Eller ring til
Kasserer Karen Carstens 87 28 25 74
Driftsleder Poul Pedersen 40 45 64 85
www.danskeindkobsforeninger.dk
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Julehilsen fra Minkavleren
Endnu et år er ved at være gået med mange udfordringer både med
vejret og med økonomien i pelsdyrerhvervet, svineavlen og markbruget. Kvægholdet har haft et træls år med at få græs til foder. Majs har
sådan set givet én god avl. Her på stedet er vi lige i tiden ved at pelse
mink, så der er meget at se til i denne tid.
Indledningsvis kan jeg konstatere, at 2018 har været et meget træls
år. Priserne på minkskind er dykket til en gennemsnitspris på 218 kr. i
2018, i modsætning til det bedste år vi
havde i 2013, hvor vi fik 613 kr. pr.
skind. Det er en meget stor nedgang og
så fik vi kun solgt ca.
90% af de indsendte
skind. De sidste 10%
skal så sælges næste
år, sammen med
dette års produktion.
Udgifterne er ca. 280 kr. pr. skind, så
der mangler ca. 62 kr. pr. skind. For mit
vedkommende vil jeg tro, at jeg ender med et underskud på ca.
500.000 kr. Denne nedgang i indtjeningen giver mange udfordringer
med at få penge nok til den daglige drift. Det har givet mig et efterår
med mange bankmøder og mange timers samtaler og udregninger af
budgetter sammen med mine rådgivere. Disse møder har givet sig udslag i, at jeg reducerer fra 2.000 tæver til 1.500 tæver. Derved sparer
jeg løn og andre omkostninger, så jeg kan hutle mig igennem året og
håbe på bedre priser på skindene.
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Vi havde en sommer som var noget tør i år, så det kostede udbytte på
Vi havde en sommer som var noget tør i år, så det kostede udbytte på
markerne, men så skulle kornet da i det mindste ikke tørres. Jeg vil tro
at jeg høstede en ca. 45% mindre korn, hvorimod raps kun gav 20% mindre. Det har da også gjort, at jeg lejer mere af mit jord ud, for at kunne
få bedre tid til at se til minkene og
spare løn til ansatte.
Svinefolkene har også deres at slås
med. De skal betale mere for deres
foder og de får ikke så meget for deres kød. Jeg læste, at hver 4. svinelandbrug lever på bankens nåde, så
man må sige, at de også har nogle
store udfordringer.
Dem med kvæg er nok dem som klarer sig bedst lige nu, men der er også nogle af dem, som kan få noget at bøvle med, da denne sommer ikke
gav så gode græsudbytter. Der vil være nogle, som skal indkøbe foder
eller sætte køer ud for at få foder nok til næste sæson.
Nu må vi jo se, om jeg stadig har mink til næste år. Der skal genforhandles med banken i slutningen af februar, efter at vi har haft januar auktionen og her konstateret, om man kan se, at der er bedring i vente i løbet
af året med priser på minkene.
Nu vil jeg ikke trætte jer mere med disse trælse tider, men håbe på en
lys fremtid og ønske jer alle en

glædelig jul og et godt nytår.
Med venlig hilsen - Henrik.
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Det at være medlem af
Familielandbruget MIDT-Jylland og være
medejer af LMO?
Ind i mellem opstår der i medlemskredsen lidt forvirring om, hvor
medlemskabet hører hjemme.
Kontingentopkrævninger foretages af LMO og derfor kan man godt
forledes til at tro, at man har et medlemskab i LMO – Det er ikke
tilfældet.
LMO er en rådgivnings- og administrationsvirksomhed, der er ejet af
Familielandbruget MIDT-Jylland, sammen med 7 andre
landbrugsforeninger.
Familielandbruget ejer godt 8% af LMO og det årlige afkast af dette
ejerskab er en væsentlig forudsætning for, at kunne eksistere som
forening, uden at medlemskontingentet løber alt for højt op.
Skal man så bruge LMO som rådgivningsselskab, når man er medlem
af Familielandbruget MIDT-Jylland? – Nej, det skal man ikke.
Bestyrelsen vil bestemt anbefale, at man bruger LMO af mange gode
grunde.
LMO er Danmarks store rådgivningsvirksomhed på landbrugsområdet.
LMO kan rådgive dig hele vejen rundt om din forretning- fra engageret
faglig rådgivning i mark og stald til økonomisk og juridisk assistance.
LMO`s specialister er altid opdaterede på aktuel viden om planteavl,
kvæg og svin. De kender alle regler indenfor skat, regnskab, bogføring,
moms osv. De ved, hvordan landet ligger, og vi ser muligheder for dig
og din virksomhed.
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Søg legat til landbrugsuddannelsen!
Familielandbruget MIDT-Jylland råder over en skolefond (Viborg Amts Husmandsskolefond) med en formue på ca. ¼ mio. kr.

Skolefondens midler kan søges af
alle unge, hvor forældrene har tilknytning til Familielandbruget
MIDT-Jylland og hvor legatet bruges til ophold på en godkendt landbrugsskole.

Ansøgningen indsendes til Familielandbruget MIDT-Jylland inden, henholdsvis
1. nov. og 1. maj og bliver behandlet på
bestyrelsesmøde umiddelbart herefter.
Ansøgningsskema kan downloades fra
vor hjemmeside www.flmj.dk under
skolefond og enten mailes til foreningens sekretær på brj@lmo.dk eller sendes til adressen, Ågade 8 A, 7800 Skive.

Yderligere oplysninger
ved foreningens bestyrelse eller ved foreningens
sekretær, Bent R. Jensen
brj@lmo.dk – tlf. 22 33
57 42.
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Kontingent 2019
Primærbestyrelsen i Landbrug og fødevarer har besluttet, at kontingentet i 2019 øges til niveauerne vist i tabellen nedenfor. Det betyder, at kontingentet
vil stige med hhv. 100 kr., 200 kr., 300 kr. og 400 kr. for de fire kategorier af aktive
medlemmer, mens prisen for et interessemedlemskab stiger med 85 kr.
Fra 1. januar 2019 introduceres et ny medarbejdermedlemskab. Kontingentet for et
medarbejdermedlemskab bliver 400 kr. hvis medarbejderen ikke har et medlemskab
hos LandboUngdom og 100 kr. hvis medarbejderen er medlem af LandboUngdom.
Medlemmer af den nye medarbejderkategori vil få adgang til de kontante medlemsfordele hos L&F.
Primærbestyrelsen besluttede tidligere på året at anvende samme model ved kontingentopkrævning i 2019 som i de tidligere år. Den nye produktionsbaserede kontingentmodel vil først blive implementeret med virkning fra 1. januar 2020.

Kontingent for 2019

Niveau - omsætning
< 500.000 kr.
500.000-2,5 mio. kr.
2,5 - 5,0 mio. kr.
> 5 mio. kr.
Interessemedlemmer med avis
Interessemedlemmer uden avis
Medarbejder uden LandboUngdom
Medarbejder med LandboUngdom

Landbrug Familie- Kontingent
& FødevaI
rer
landbruget alt
1.275
1.200
2.475
2.575
1.200
3.775
3.815
1.200
5.015
5.085
1.200
6.285
1.045
366
1.411
500
500
400
400
100
100
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Familielandbruget MIDT-Jyllands økonomi viser
en sådan stabilitet, at bestyrelsen finder det forsvarligt, at fastholde
denne del af kontingentet uændret.
Den nye medlemskategori af medarbejdere, har bestyrelsen foreløbig
besluttet, ikke at belaste med en kontingentandel til Familielandbruget,
begrundet i, at dette må være en investering i fremtidens nye aktive
medlemmer.

”Hvad får jeg som medlem?”


Medlemskab af Landbrug & Fødevarer



Landbrugsavisen, leveret på bopælen



Favørpriser på specialmagasiner, som f.eks. Kvæg, Hest, Svin osv.



Mulighed for at tegne gruppelivsforsikring til fordelagtig præmie



Mulighed for pensionsordninger



Mulighed for sundhedsforsikring



Indkøbsklub med gode rabatter



Mulighed for at bruge dit medlemsnummer som bruger-id på
www.landmand.dk og få nyheder, faglig opdatering, vejrudsigter
m.m.



Mulighed for at deltage i møder, udflugter m.m. arrangeret af Familielandbruget



Mulighed for indflydelse på det erhvervspolitiske arbejde
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Familielandbrugets Seniorklub Skive

Kære medlemmer
Hermed oversigt over programmet for 2019. Vi haber i tager godt
imod det. Der vil som sædvanlig blive sendt invitationer med mere
udførligt program ud efterhanden som tiden nærmer sig. I vil ogsa
modtage invitationer fra Familielandbruget Midt-Vest til deres arrangementer.

Program 2019

Bowling: Hver onsdag kl. 9.00 (-juli maned) hos Bowl`n`Fun. Pris 40 kr.
incl. sko og kaffe. Første gang onsdag 2. januar. Ingen tilmelding. 18. januar og 14. august afsluttes med 1 rundstykke til kaffen tilmelding onsdagen
før.
Foredrag 18. februar kl. 14.00 Bowl`n Fun Skive med Annette Lind MF
Fra Vestjylland til Christiansborg. Opvokset i Rødding
Generalforsamling onsdag 20. marts kl. 18.00 Aktivitetscentret
Velvære Polen 4.- 8. marts Med Sørens rejser. Gentagelse af de sidste 2
ars ture. Pris 2.295 tillæg for eneværelse 575** Ring og forhør
Åbningsrejse med Hanstholm rejser 22. -24. marts Ogsa gentagelse
Pris 2.598 tillæg for eneværelse 600**Pladser ring og forhør
Kør selv tur i maj måned Lundholm Teglværk Stoholm dato senest til
generalforsamlingen
1-dags tur til Axel Månsson a/s Brande juni. Økologisk gartneri. Ikke
færdigplanlagt
4-dages tur til Norge med Hanstholm rejser 19.-22. august Pris 3.498
(rabat 300) tillæg enev. 1.050** Se www.hanstholm-rejser.dk
Cirkusrevyen 2019 Aalborg Kongres & Kulturcenter september?? Dato følger
Julefrokost 28. november kl. 18.00 i Aktivitetscentret
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** Seniorklubben giver et tilskud pa 50% op til 500 kr. nar rejsen er
betalt.
Tilmelding rejser I melder jer til hos os og vi melder videre til rejseselskab som opkræver betaling og udsteder rejsebevis. Hurtig tilmelding giver mulighed for at vælge de bedste sæder i bussen.
Bestyrelse:
Kristian Vestergaard formand
Bent Søgård næstformand
Lis Nielsen

23264421 krve@outlook.dk
20238252/97534252 bentkarin@live.dk

28812407/97547161 lisnielsen90@yahoo.dk

Margrethe Pedersen
Irma Kristensen
Ellen Marie Sørensen suppleant
Viggo Kristensen suppleant

97561011 normargrethe@gmail.com
31314645 bryrupvej@outlook.dk
40222609 egogel72@hotmail.com
31314656 bryrupvej@outlook.dk

Tilmeldinger til Bent eller Lis, gerne på mobil – sms, så sender vi en bekræftelse på sms.
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Indkøbsforeningen for
Salling og Fjends herreder
Låner ud til køb af traktorer og maskiner.
Udbetaling 25%, løbetid 5 år, fast rente 3,5% p.a.
Ring eller send en mail, hvis du vil høre nærmere om
hvordan du investerer uden at belaste din driftskredit.

Bestyrelsen i Familielandbruget MIDT-Jylland
Pr. 28/3 2017
Anette Klausen (fmd.)

Åhusevej 52
7470 Karup

9745 6170
2395 9432

klausen_cows@hotmail.com

Henrik Nielsen (n. fmd.)

Evaslundvej 4, Østerbølle
9620 Ålestrup

2078 0153
9865 8335

henielsen1000@gmail.com

Ole E. Pedersen

Møllebakken 18,
8850 Bjerringbro

8668 3267
2388 4360

oleep@post.tele.dk

Kaj Skov Pedersen

Bækkegårdsvej 27,
8800 Viborg

8664 5622
4054 5625

kaj-skov@live.dk

Lone Rosenkvist-Jensen

Bøllingsøgårdvej 11 D,
8600 Silkeborg

8686 7528

lr@boellingsoe.net
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Afsender:
Familielandbruget MIDT-Jylland
Ågade 8 A
7800 Skive

www.flmj.dk
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