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Et nyt foreningsår er godt i gang
Så er vi i gang med et nyt årti 2020, er startet meget
anderledes for de fleste andre år. Corona eller ej, vi skal
tænke og handle anderledes på rigtig mange områder .
Set fra mit eget vindue .... Forårs arbejdet er godt i gang,
vårbyggen er kommet op og græsmarkerne har fået gødning,
så nu kan vi godt starte vandingsmaskinen op, så der kan
komme gang i græsset, trods den megen nedbør først på året
er det ved at være tørt på de lette jorder.
Når nattefrosten stopper og der bliver lidt varme i jorden, så skal majsen såes.
På den politiske side, kan vi glæde os
over at sælgerpantebrevet er blevet
godkendt, en sag som vi i
familielandbruget har kæmpet for i flere
år.
En ny model for beskatning af
sælgerpantebreve er et af de vigtige
værktøjer til at løse udfordringerne med
generationsskifter, som er en af de helt
store udfordringer i dansk landbrug. Vi har brug for de unge mennesker , som
bidrager med ny viden , booster innovationsevnen og sikrer en udvikling, som er så
afgørende for vores erhverv.
Der er lavet et nyt udvalg i Sektionen Det er kommet til at
hedde "Inspirationsudvalget for livet på Landet" Anette Thomsen fra Østjysk
Familielandbrug blev formand .
Der arbejdes til stadighed på at gøre verdensmålene til hverdagsmål, så det er
emner der debatteres jævnligt.
Vi håber, at der snart bliver åbent op for lave
nogle arrangementer igen.
Så snart det bliver muligt, vil I blive indkaldt
til generalforsamling.
Med venlig hilsen
Formand
Anette Klausen
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Generalforsamling
Det har desværre ikke været muligt, at afholde vores generalforsamling p.g.a covid19. Formanden har lavet bertningen, så I får her lige et lille uddrag, så må vi se
hvornår det bliver muligt at afholde vores generalforsamling.
Uddrag fra formandens beretning:
I Familielandbruget Midtjylland vil vi gennem samarbejde, mangfoldighed, social
adfærd og arrangementer skabe en forening med synlighed i landdistrikterne og
vækst i medlemskredsen.
Derfor er det vigtigt for os at holde en række medlemsarrangementer i løbet af året,
men også at deltage i en række andre arrangementer for at profilere vores forening
udadtil.
Skivemødet
Den 3. maj deltog vi i Skivemødet sammen med Familieudvalget. Vejret var
desværre dårligt, så der var ikke så mange mennesker, som vi havde håbet på. Vi
havde smagsprøver med på både sød-, let- og skummetmælk. Det var en god måde
at komme i kontakt med folk på. Vi ville vise, at land og by er to spændende sider af
et Danmark i balance og give Skivemødets gæster mulighed for at kigge ind i
drømmene om lys, luft, egenproduktion af fødevarer og masser af plads til hele
familien.
Farmshow.
I juni var deltog vi i Farmshow i Skive. Dyrskuet trækker gerne et par 1000
mennesker til. Selvom regnen silede ned det meste af dagen, havde vi et pænt antal
besøgende i vores telt. Vi havde udstillet en række Madam Blå køkkenting og havde
også lavet en konkurrence om ældre landbrugsredskaber. Ved at deltage på
Farmshow fik vi vist vores forening frem og gjort opmærksom på vores eksistens.
Det er altid en fornøjelse at gå i dialog med medlemmer, potentielle medlemmer og
andre, der har lyst til en snak.
Udflugt til Samsø.
I det forgangne år har vi også været en tur på Samsø. 27 medlemmer havde meldt
sig til turen den 27. juni. Vi var på rundtur på øen med bus, hvor en guide blandt
andet fortalte os om det store økologiske gartneri, der ligger på Samsø. vi havde en
rigtig god og hyggelig dag, hvor vi også kom forbi et pottemagerværksted og var
oppe i et udkigstårn.
Vi sluttede dagen på Cafeteriakroen i Hampen.
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Grillaften hos Lise
Den 26. juli var vi til grillaften hos vores foreningssekretær Lise og hendes mand,
Jørgen. De bor på en ejendom i nærheden af Viborg, hvor vi blev forkælet med
lækkert grill-mad i den smukke have. Inden vi spiste, fortalte Jørgen om gårdens
landbrug og historie. Efter middagen fik vi en rundvisning i det nærliggende Boller
Krat, der er et beskyttet naturområde Det var en vellykket og meget hyggelig
sommeraften.
Åbent Landbrug i Them
Den 15. september deltog vi som hjælpere i Åbent Landbrug hos Hans Skovgaard i
Them. Sammen med Landboforeningen Midtjylland gav vi en hånd med på
parkeringspladsen og andre steder, hvor der var brug for assistance. Det er et større
set up at holde Åbent Landbrug, og der er brug for praktisk hjælp for at få det hele
til at forløbe efter bogen – og det gjorde det. Mange familier lagde vejen forbi, og
det var en rigtig hyggelig dag med godt vejr, rundvisning på gården og
traktorvognsture. I Familielandbruget Midtjylland giver vi gerne en hjælpende hånd,
når der er brug for det.
Årsmøde i Vingsted
I oktober var der årsmøde i Vingsted, hvor formand for Familielandbruget Lone
Andersen holdt sin beretning. Det var en beretning, som havde fokus på klima og de
fire verdensmål, vi arbejder med; Stop sult, Kvalitetsuddannelse, Klimaindsats og
Livet på landet. Samtidig var der møde i repræsentantskaberne.
Landbrugskonferencen
I november holdt vi for første gang Landbrugskonference sammen med seks andre
midt- og østjyske landbrugsforeninger. På
konferencen var en række af landbrugets
topfolk på talerstolen for at snakke
fremtidens klima, fremtiden finansiering og
fremtidens andelsbevægelse. Hvad er det for

udfordringer og muligheder,
fremtiden byder på, og hvad skal
der til for at løse dem? Der sker
meget hele inden for vores
erhverv, og vi havde netop valgt
de tre temaer, fordi de har stor
betydning for landbrugets
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udvikling. Vi er nødt til at følge med for at kunne levere kvalitetsfødevarer til et
samfund og verdensmarked, hvor kravene og mulighederne hele tiden ændrer sig.
Det var en spændende dag, hvor næsten 250 landmænd var samlet, og vi har
besluttet os for at gentage succesen igen i år.

Politik
I Familielandbruget Midtjylland arbejder vi på at påvirke den politiske dagsorden. Vi
ønsker at gøre en målrettet indsats for at forbedre forholdene for jer - vores
medlemmer. Det er vigtigt, at fagligheden altid går forrest, når politikerne træffer
beslutninger. Det er ikke altid, vi oplever, at den gør det.
I løbet af det sidste år har vi deltaget i en række møder for at gøre vores indflydelse
gældende.
Delegeret møde
Den 6. til 7. november var der delegeret møde i Herning, som er et politisk stormøde
over to dage. På det årlige møde er vi i dialog med Landbrug & Fødevarers
formandskab, som vi klæder på til at løse de opgaver og udfordringer, vi oplever, der
er inden for vores erhverv. Det er en god måde at mødes på og udveksle erfaringer.
Overskriften for dette års møde var klima, og der er ikke tvivl om, at vi styrer mod en
grønnere måde at drive landbrug på.
Politisk møde på Grauballegaard
Den 2. december havde jeg sammen med formændene for Landboforeningerne
Midtjylland og Kronjylland sat tre folketingspolitikerne i stævne på Grauballegaard
ved Silkeborg. Vi havde
besøg af Erling Bonnesen
fra Venstre, Lise Bech fra
Dansk folkeparti og
Henrik Dahl fra Liberal
Alliance. Formålet var at
drøfte landbrugets rolle
og værdi i samfundet og
styrke netværket mellem
det lokale og det
landspolitiske arbejde. Vi
drøftede både
restriktionerne med
ekstra efterafgrøder i
2020, de store vanskeligheder vi har med at etablere og få godkendt
minivådområder og Gudenåens oversvømmelse og de konsekvenser, det har.
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Foretræde for Miljø- og Fødevareudvalget
Den 15. januar havde vi i de midt- og østjyske landbrugsforeninger foretræde for
Miljø- og Fødevareudvalget. Vi havde taget turen til Christiansborg for at gå i dialog
med folketingspolitikerne om fremrykningen af kravet om ekstra efterafgrøder i
2020. Et krav der har store konsekvenser for mange af os.

Vi var meget tilfredse med vores besøg på Christiansborg og den dialog og interesse,
vi blev mødt med. Vi fremlagde en række alternative virkemidler til at begrænse
udledningen af kvælstof for udvalgets medlemmer og understregede, at vi har brug
for en større fleksibilitet og mere tid til at omstille os. Det nuværende virkemiddelkatalog er simpelthen for smalt. Det skal gøres bredere på både kort og lang sigt.
LMO og Centrovice blev til velas
Da vi var samlet her sidste år, hed foreningens rådgivningsselskab LMO. I dag hedder
det velas. Fusionen mellem LMO og Centrovice har skabt landets største
rådgivningsselskab, som er rustet til at rådgive både små og store bedrifter i
fremtiden. Det er rettidig omhu i en branche, som er præget af mange konkurrenter
om færre kunder. Med volumen følger høj faglighed. Velas kan både fastholde
nærheden til kunderne lokalt og kan samtidig sikre en større bredde af
medarbejdere, som i højere grad får mulighed for at blive specialister, der kan løse
de opgaver, der bliver efterspurgt.
Med fusionen har vi forholdt os aktivt til den strategi, Landbrug & Fødevarer har
lagt. Vi har nu fået Danmarks største rådgivningsvirksomhed med en bred pallette af
faglige kompetencer. Vi er klar til at gå fremtiden i møde og til at handle på de
udfordringer, vi møder på vejen. Vi har allerede set det i forhold til BNBO, hvor velas
med det samme trak i arbejdstøjet og stod klar til at hjælpe de berørte landmænd
med råd og vejledning. Det vil vi komme til at se mere af i fremtiden.
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Forårs hilsen fra minkavleren
Af Henrik Nielsen, Ålestrup. Næstformand Familielandbruget MIDT-Jylland
Hej derude - så er det tid for en hilsen fra Himmerland.
Det er en svær tid, vi har gået igennem - fra det blev en
realitet, at Danmark blevet ramt af Corona-virus.
Det har givet mange udfordringer både med at handle ind
og besøge hinanden. Nogle forretninger har måttet lukke
for ikke at sprede virus mere end højst nødvendigt.
Det er egentlig gået fint, da den bløde kurve blev holdt så godt og vel.
Mit landbrug hårdt ramt
Hvad har Coranaen gjort for mit landbrug? Det har haft den konsekvens, at vores
første auktion, som skulle have været afviklet i februar, blev aflyst. Opkøbere fra
Kina kunne ikke få lov at rejse hjemmefra, da landet var lukket ned på grund af
covid-19. Det er så sket i resten af verden nu.
Det er klart, at det påvirker vores syn på det hele, og at vi bekymrer os om, hvordan
det kommer til at gå. Får vi solgt nogle skind, eller gør vi ikke. Vi er i forvejen
presset, da vi har haft nogle svære år. Der har ikke været noget at skrive hjem om.
2019 og 2018 har været med relativt store underskud og tilbage i 2016 og 2017 har
været med mindre underskud.
At vi så skulle blive ramt af dette, har ikke gjort optimismen større - snarere
tværtimod. Jeg kan næsten ikke få større følelse af, at det her kan gå galt, men lad
os nu se, om det ikke kommer til at gå. Der bliver forhåbentlig en mulighed for at få
hjælp fra staten med enten moms retur eller hjælp til omkostningerne. Vi må se,
hvad det bliver til, og hvor mange penge, det bliver muligt at låne.
Første online-auktion
I skrivende stund er vi ved at afvikle april-auktionen, der holdes som en onlineauktion. Det er første gang i pelsauktionens
historie, at det bliver afholdt på den måde.
Efter den første dag med salg var der solgt 70
% af de skind, som var udbudt til en lille
prisreduktion i forhold til september i 2019.
Det er efter forholdene ikke så dårligt endda.
Det er selvfølgelig svært for opkøberne at
vide, hvornår der kommer gang i salget af pelsvarer igen, da det er umuligt at
forudse, hvor det hele bevæger sig hen. Samtidig har butikkerne været lukket i
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mange måneder. Jeg vil tro, at det kan rette sig, hvis der bliver bedre forhold til, at
folk kan komme ud og handle pels. Der bliver formodentligt et større online-salg,
men det må tiden vise. Det er helt sikkert en spændende tid, vi går i møde. Ud fra
den nedgang, der er i verdens produktion af pels, må det på et tidspunkt vende og
blive bedre. Det har jeg skrevet før, så hvornår vender det? Der er sket en nedgang i
verdens produktionen igennem de sidste år, og jeg tror ikke, at det er helt slut
endnu. Der kan blive skåret mere ned, hvis ikke prisen på skind retter sig på de to
sidste auktioner.
Bedriften slankes
Alt dette har medført, at jeg har været nødt til at slanke balancen på min bedrift
med salg af ca. halvdelen af min jord – jeg overvejer at leje resten ud. Der er også
blevet skåret til i maskinparken. Alt hvad der kan undværes og har en rimelig god
værdi, sælger jeg fra. Med det mindre areal er der ikke brug for helt så store
maskiner, og måske skal jeg lade naboen passe marken eller maskinstation. Bakken
er blevet noget stejl - nærmest lidt hen ad Alpe d`Huez, - men jeg er nødt til at
bevare optimismen, og med lidt sparsommelighed og lidt hårdt arbejde kommer vi
nok over til en bedre tid.
Landbruget generelt
Lidt fra farmen… I skrivende tid er der begyndt at komme hvalpe. Det er jo altid en
spændende tid, når det begynder at pippe
med nyt liv i kasserne. Så må vi håbe på, at
der bliver en god produktion, som kan
ligge til grund for et godt år til næste år.
Det har været et meget vådt 2019 og her
først på året 2020, men nu har det været
tørt i et godt stykke tid – så tørt at vi godt
kunne bruge en tår vand og lidt varme, så
alt kommer til at gro rigtig godt.
Det går heldigvis stadig bedre med dem, som har svin: Nu har de grundlag for bedre
resultater, men de trængte sørme også til lidt medvind efter så mange år med
dårlige priser.
For de landmænd, som laver oksekød, står det skidt til. Corona har heller ikke gjort
det nemt for dem at komme af med det gode kød. Landet er lukket ned, og der er
ingen runde fødselsdage eller andre festligheder, som bliver afholdt hverken
herhjemme eller i udlandet, så der er ikke så meget positiv at berette om i denne
trælse tid.
Mælkeproducenterne har en nogenlunde afsætning herhjemme, men i USA er der
mange, som lukker mælken ud i kloakken. De har det ikke nemt.
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Nu vil jeg slutte for denne gang med at ønske alle held og lykke igennem denne
Corona-tid. Jeg håber, det snart er ovre, så alt kan blive lidt mere normalt, og vi kan
komme til at se mere positiv på tilværelsen.
Mange hilsner Henrik Nielsen

Viborg Amts Indkøbsforening
Yder lån til
Jordbrugere og virksomheder i landdistrikterne.
Til køb af traktor og maskiner.
Max. lån per medlem 1.500.000 kr.

Rente på nye kontrakter fra 1. januar 2020 er 2,5%
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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Temaaften om natur
Sådan kan du forbedre livsvilkårene for de vilde arter på din ejendom
27. maj 2020 kl. 19.00 – 21.30
hos lodsejer Peder Størup: Skellerupvej 57, 8600 Silkeborg
Tilmelding til Lise Jensen lje@velas.dk eller tlf. 3050 0636 senest d. 20.05.2020
Det er gratis at deltage.
Aftenen starter med en kort fortælling om de naturtiltag Peder Størup har gjort på
sine og nogle af hans fars arealer (fader er
tidligere konventionel svineproducent).
Et af hans budskab er, at hvis man mener
det med natur, skal man være klar på, at
det er permanente tiltag (med nuancer).
Peder Størup vil fortælle, hvordan det
begyndte og hvordan han er kommet
videre i løbet af årene og ikke mindst hvordan hans naturarealer spiller sammen
med ønsket om arters bevarelse og myndighedernes forskellige krav.
Vi skal på gåtur ud i denne perle af artsrigdom – se på vegetation, udvikling i
vegetation over tid, se på insekter og kryb og høre om de fordele og effekter han ser
ved helårsgræsning – og, ikke mindst, hører, hvad Peder Størup har på hjerte
omkring sit projekt. Medbring selv kaffe, kage og evt stol.
ALLE ER VELKOMNE 😊
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Det at være medlem af Familielandbruget MIDTJylland og være medejer af
?
Ind i mellem opstår der i medlemskredsen lidt forvirring om, hvor
medlemskabet hører hjemme.
Kontingentopkrævninger foretages af

og derfor kan man

godt forledes til at tro, at man har et medlemskab af
er ikke tilfældet.

– Det

er en rådgivnings- og administrationsvirksomhed, der er
ejet af Familielandbruget MIDT-Jylland, sammen med 7 andre
landbrugsforeninger.
Familielandbruget ejer godt 8% af
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
som rådgivningsselskab, når man er
medlem af Familielandbruget MIDT-Jylland? – Nej, det skal man ikke.
Bestyrelsen vil bestemt anbefale, at man bruger
gode grunde.

af mange

er Danmarks store rådgivningsvirksomhed på
landbrugsområdet.
kan rådgive dig hele vejen rundt om
din forretning- fra engageret faglig rådgivning i mark og stald til
økonomisk og juridisk assistance.
’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 de ser
muligheder for dig og din virksomhed.
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Kontingent 2020
Når du betaler dit foreningskontingent, går en del af kontingentet til vores
lokalforening, mens en anden del går til Landbrug & Fødevarer.
Primærbestyrelsen i Landbrug og fødevarer har besluttet at ændre den
måde, de udregner deres del af kontingentet på. Fra 1. januar 2020 bliver
kontingentet dels beregnet ud fra et grundbeløb på 1000 kroner og dels ud fra
omfanget af din produktion:
Bedriftsmedlemmer
•
•
•
•

Grundkontingent
Betaling pr. hektar
Betaling pr. 100 kg N
Loft

1.000 kr.
13 kr.
10 kr.
7.500 kr.

For alle andre medlemmer er der faste satser:
Andre medlemmer
• Medejer/Driftsleder:
1.350 kr.
• Interesse:
1.175 kr.
• Andre erhverv:
1.350 kr.
• Medarbejder m. Landbo Ungdom: 100 kr.
• Medarbejder u. Landbo Ungdom: 400 kr.
I følgende skema kan du se, hvordan dit kontingent til både Landbrug & Fødevarer
og din lokalforening bliver regnet ud:
L&F

FLMJ

Kontingent

Bedriftsmedlemmer

1.000 + 13 kr./
hektar og 10
kr./100 kg N

1.300

Individuel

Medejer/driftsleder

1.350

750

Interessemedlemmer med avis

1.175

500

1675

Interessemedlemmer uden avis

-

500

500

Andre erhverv

1.350

Medarbejder uden LandboUngdom

400

-

400

Medarbejder med LandboUngdom

100

-

100
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”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,
gælder nu til 70 år.
• 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

Gruppeliv
Basal tryghed, hvis uheldet er ude. Landbrug & Fødevarers
gruppelivsordning er en grunddækning ved død, ulykke og visse
kritiske sygdomme.
Landbrug & Fødevarers gruppelivsordning består af en Livsforsikring og en
forsikring ved Kritisk Sygdom samt en heltids Ulykkesforsikring.
Forsikringerne oprettes samlet og med faste dækningssummer. Du kan
vælge mellem 2 forskellige grupper: Gruppe 1 med ægtefælledækning
dækker dig selv og din ægtefælle eller samlever. Gruppe 2 individuel dækker
kun dig selv og anbefales til dig, der ikke har en ægtefælle/samlever, eller
hvor denne er over 70 år.
Du kan oprette Gruppeliv hos din lokale forening. Det er også dem, der
opkræver forsikringspræmien. Forsikringen skal oprettes før du fylder 60 år,
og udløber først når du fylder 70 år.
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Ændringer gældende fra 2020
Fra 1. januar 2020 bliver Landbrug & Fødevarers gruppelivsordning forbedret
på flere punkter.
Først og fremmest udløber forsikringen først det år, hvor du fylder 70 år - i
stedet for 67 år.
Livsforsikringen får højere udbetalinger - især for de yngre:
•
•
•
•
•

20-29 år: 1 mio kr.
30-39 år: 800.000 kr.
40-49 år: 600.000 kr.
50-59 år: 300.000 kr.
60-70 år: 200.000 kr.

Den udbetalte sum ved konstatering af visse kritiske sygdomme forhøjes fra
50.000 til 100.000 kr.
Prisen stiger også en smule: Gruppe 1, der er inkl. ægtefælledækning koster
2.976 kr. om året. Gruppe 2, der kun gælder en person, koster 1.488 kr. om
året.
Dobbeltdækning
Hvis både landmand og ægtefælle/samlever er aktive medlemmer er det
muligt at lave en såkaldt dobbeltdækning, hvor begge opretter Gruppe 1 med
ægtefælledækning. Med dobbeltdækning er der dobbelt udbetaling ved
skadestilfælde.
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Vi mangler billeder til vores blad, hjemmeside Facebook og nyhedsbreve

Derfor laver vi lige en lille konkurrence, tag billeder som skildrer
dagligdagen og naturen på landet, og send dem til lje@velas.dk
Ved indsendelsen giver du accept på, at billederne må blive brugt på
hjemmeside, Facebook m.v.
Vi vil finde de 10 bedste billeder, som vil blive honoreret med vin eller
chokolade
Vinderen bliver offentliggjort på generalforsamlingen
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Nyt fra Seniorklubben Skive
Formand Bent Søgård

20238252 bentkarin@live.dk

Næstformand Lis Nielsen

28812407 lisnielsen90@yahoo.dk

Sekretær og kasserer Kristian Vestergaard

23264421 krve@outlook.dk

Bestyrelsesmedlem Margrethe Pedersen

51961023 normargrethe@gmail.com

Bestyrelsesmedlem Ellen Marie Sørensen

40222609 egogel72@hotmail.com

Program
Torsdag 11. juni kl. 8.30: Nationalpark Thy – middag på Stenbjerg Kro – guidet
rundvisning i Nationalpark Thy. Venø Bussen. Pris 500
Søndag 26. juli – torsdag 30. juli: 5-dages tur til Stockholm og Ålandsøerne med
Sørens Rejser. Pris 5.695 (rabat 300) Tilmeldingsfrist 1. maj
Onsdag 19. august kl. 9.00: Bowling efterfulgt af kaffe med 1 rundstykke og
præmier til de bedste
Onsdag 2. september kl. 19.30: Besøg og rundvisning på Hancock-bryggeriet.
Begrænset antal pladser først til mølle.
Tirsdag 27. oktober kl. 14.00: Kør selv tur til Thorsens Chipskartofler A/S - V.
Sneptrupvej 3, 7451 Sunds
Onsdag 25. november kl. 18.00: Julefrokost med musik og underholdning af Jens
Jakobsen. Aktivitetscentret
Der vil blive sendt invitationer med mere detaljeret beskrivelse af arrangementerne,
efterhånden som tiden nærmer sig. Der kan komme ændringer og tilføjelser til
programmet.
Tilmeldinger gerne som sædvanlig til Lis eller Bent. Ved betaling ved tilmelding
bankoverførsel: 8500 0004804643 mobilepay: 12537.
Med venlig hilsen Kristian Vestergaard
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Har du en exit-strategi?
Hvordan vil du leve, når du går på pension? Og hvad skal der være til dine efterladte? Få styr på
din pension nu!

LandmandsPension er Landbrug & Fødevarers pensionstilbud til medlemmer af landboforeninger
og familielandbrugsforeninger.
Opsparing til alderdommen er en investering som er særlig vigtig, når du ikke kan forvente at
trække pensionen ud af mursten og jord.
LandmandsPension kan også være med til at sikre dig og din familie økonomisk, hvis du mister
evnen til at arbejde, eller hvis du dør, før du når pensionsalderen. I ordningen er der nemlig
indlagt en forsikring ved tab er erhvervsevne samt mulighed for tilvalg af flere forsikringer - f.eks.
en livsforsikring.
LandmandsPension er også til landmandens ægtefælle. Mange ægtefæller/samlevere i landbruget
har deltidsjob eller er fuldtidsmedhjælpende på bedriften. Det betyder typisk at de ikke sparer op
til pension. Med LandmandsPension kan man komme i gang med det, og få de vigtigste
forsikringer med i pakken.
LandmandsPension er udviklet i tæt samarbejde med uafhængige eksperter, den er
økonomisk attraktiv og nem at overskue. Så du kan roligt tage fat i din pensionsrådgiver eller Tryg
og få truffet de beslutninger, der kan sikre dig og din families økonomi på langt sigt. Ring til Tryg
Landbrug på 7633 9800
Spar penge. Har du allerede en pensionsopsparing så få tjekket prisen. Der kan være mange penge
at spare; en prisforskel på 20.000-30.000 kr. om året er ikke usædvanligt.

LandmandsPension udbydes i samarbejde med

(tidligere Nordea Liv&Pension)
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Afsender:
Familielandbruget MIDT-Jylland
Asmildklostervej 11
8800 Viborg

www.flmj.dk
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