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Salling og Fjends Herreds Indkøbsforening 

Ågade 8 – 7800 Skive 
 

Yder lån til  

Jordbrugere og virksomheder i landdistrikterne. 

Til køb af traktor og maskiner. 

  

Fordelagtig rente p.t. helt nede på 4,5 % så tør du vente! 

 

Se betingelserne på vores Hjemmeside  

Eller ring til                   

Kristian Vestergaard 21 46 86 77                                                                                                   

www. flmj.dk 
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Nyt fra Formanden 

Så  ser vi frem til en spændende tid. 
Nu gik foråret tidligt i gang hos alt og alle, og sikke et forår. 

Dejligt at se alle de farver naturen kan byde på, tag ti-

den til at nyde den, vi passer jo på den hver dag. 

Synes også vi kan se fremad, vores landbrugspolitik vir-

ker, vi bliver hørt mere og mere, selvom meget går rig-

tigt langsomt oplever vi at landbruget har en værdi for 

samfundet og er med til at skabe værdi for alle. 

Sommeren er lige om hjørnet og selvom mange har 

oplevet store regnmængder, så kan vi mærke varmen 

er på vej og først slæt græs er lagt i stak. 

En spændende tid for vores forening er også lige om hjørnet, f.eks. har be-

styrelsen har sat hinanden stævne en dag, for at udarbejde en plan for mere 

synlighed, og en plan med at fastholde medlemmer, samt skaffe nye til. 

Nyt liv i huset på Ågade, nu er det, som mange nok allerede har hørt, lykke-

des os at får huset lejet ud for en længere periode, og hvor er det dejligt at 

vide der kommer liv i vores hus igen og det ikke bare skal stå tomt hen.   

Efter en kamp på snart fem år er det lykkedes os, og herfra skal der lyde en 

stor tak til alle for en god opbakning. Vi frem til i bestyrelsen, at kunne komme 

til at bruge mere af vores tid på foreningsdelen. 

Jeg vil også sige vi har haft en rigtigt god generalforsamling, dejligt der mød-

te mange op for at dele vores fællesskab på den måde, håber endnu flere vil 

tage sig tiden til at kigge ind næste år. 

Nu håber jeg så mange som muligt kigger ind til os på vores stand ved 

FARMSHOWET på dyrskuepladsen i Skive, der er kaffe på kanden og alle er 

klar til en go snak. Så kig ind på stand nr. 28, den 14 juni 2014. 

Kan alle ha en rigtigt god sommer og hold øje med vores hjemmeside, for 

Aktiv Familielandbrug kommer først ud igen i starten af december og har I 

ideer dertil, så send dem endelig frem.  

Niels H. Kragh 
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Frå generålforsåmlingen 2014  
 

Generalforsamlingen blev holdt på Asmildkloster Land-
brugsskole, den 27. marts. 

Formanden, Niels Kragh fremlagde årets beretning, og 
udtrykte tilfredshed med resultatet i LMO og understre-
gede i denne forbindelse medarbejdernes gode indsats. 
Årets fusions med LRØ og senest tilgang af Samsø, så der 
nu var 8 foreninger i sammenslutningen, blev berørt  

Videre kom Niels ind på at langt de fleste møder og arrangementer afholdes i 
fælles regi gennem LMO. Nogle af disse kunne måske godt holdes i forenings-
regi. 

I den kommende tid skal der findes en ny formand for rådgivningsselskabet. 

Niels imødegik lejlighedsvis kritik af Axelborg og tilkendegav, at hvis man kom 
i huset fik man indtryk af et meget travlt sted, hvor hver en stol snurrer. For-
mandsmøder har hidtil været holdt på Axelborg men vil fremover lejlighedsvis 
blive henlagt til andre steder i landet. Formanden omtalte muligheden for at 
besøge Axelborg, som en arrangementsmulighed, der kunne tages op af for-
eningen med en fælles bus. 

Randzoneproblematikken blev omtalt som træls for nogle, medens andre må-
ske tjente på det. 

De 7.000 indsigelser mod vandplanerne kan tages som udtryk for en branche 
som ikke sover i timen, men som er parat til at tage kampen. 

Foreningen havde kontaktet samtlige kommuner i foreningens dækningsom-
råder for at tilbyde sit engagement i nedsættelse af nye vandråd, dog forelø-
big uden held i dette område. Til gengæld var formanden tilbudt plads i vand-
råd i Nordjylland. 

I forlængelse af samme emne opfordrede formanden til, at man var opmærk-
som på at søge indflydelse i lokale Å-laug. 

Der blev udtrykt tilfredshed med at den annoncerede ændring af ha-grænsen 
for EU-ansøgninger om arealtilskud, igen var taget af bordet – ikke mindst 
takket være familielandbrugets betydelige indsats. 

Nu forestår der en kamp for at hindre den omsiggribende ændring fra skats 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=gybD1DMMEVljpM&tbnid=kNk0zz6iUurJXM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.oeck.dk%2Fcms%2F%3Fnyheder%2Fgeneralforsamling-2013.html&ei=7TOLU8G2FO354QSd0oDQBA&bvm=bv.67720277
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side mod ændring af beskatning og ejendomme på landet. Heldigvis ser det 
dog ud til at indsigelser mod den såkaldte alperegel havde fået ministeren på 
bedre tanker. 

Formanden omtalte de mange unge, der uddannede sig inden for landbrug, 
sammenhold med vanskeligheder med at etablere sig. I denne forbindelse 
kan pensionskassernes tilbud være et alternativ, men det kunne også være en 
farlig vej at gå og overoverskueligt hvordan det ser ud om 10 år. 

Mange unge vil gerne deltage i bestyrelsesarbejde, men tiden mangler. Hvor-
dan sælger vi det bedre, så flere interesser sig for organisationsarbejdet. 

Det er sjovt på landet. Det er ikke udkants Danmark, det er den gyldne kant 
eller den gyldne mark. I hvert fald er det et sted hvor der produceres gode 
fødevarer. Der blev givet udtryk for at L & F´ s imagekampagne, der nu har 
kørt i 3 år, også havde haft en effekt og været med til at give et andet syn på 
landbruget i dag. 

Sluttelig omtalte formanden det interne bestyrelsesarbejde, der gennem læn-
gere tid havde været præget af økonomiske udfordringer, der knapt havde 
levnet den ønskelige tid til egentlig foreningsarbejde, som arrangementer og 
profilering af foreningen. 

Det tidligere rådgivningscenter i Skive var tæt på udlejning og bestyrelsen er 
parat til at søge nye energi gennem en udviklingsdag, hvor nye tiltag drøftes. 

Endelig takkede formanden for godt samarbejde gennem året. 

Poul Olesen gennemgik regnskabet, som udviste et acceptabelt resultat på 
kr. 135.228.   

Niels Kragh blev genvalgt som formand 
Der var genvalg til bestyrelsen til Ole E. Pedersen, Henrik Nielsen, Flemming 
Dollerup og Søren Vestergaard. 

Som suppleanter  genvalgtes Henning Lassen og Aage Steffensen. 

Til deltidsudvalget genvalgtes Søren Vestergaard, Lone Rosenkvist, Flemming 
Kristensen, Flemming Dollerup og Kurt Mølgaard Larsen. 

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig med Anette Klausen som 
næstformand. 
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Derfor er jeg medlem åf Fåmilielåndbruget 
Jeg er født og opvokset på  låndet, nærmere betegnet på  Syrengå rden i 
Kollemorten – en gå rd på  38 tdr. lånd. Oprindeligt ikke et husmåndssted; 
men op gennem 60’erne blev det til et rigtig fåmilielåndbrug, hvor vi ålle 
hjålp til med bedriften, får, mor og ni børn. En fåntåstisk bårndom, hvor vi 
åldrig kedede os og hvor vi lærte, åt kun ved åt yde kunne mån må ske ny-
de! Jeg ser tilbåge på  min bårndom med glæde, åt være bonde er en livs-
stil!  
Jeg måtte dog med mig selv erkende, efter jeg havde tjent bønder i et par år, 
at strukturændringerne i landbruget gjorde det besværligt at følge den vej. 
Jeg valgte derfor at blive maskiningeniør.  
Jeg havde dog svært ved at undvære livet på landet og ikke mindst livsstilen, 
”leve i harmoni og af naturen”.  
Vi købte derfor i 1982 et lille husmandssted i Rønge ved Ulstrup, 14 tdr. land, 
hvoraf 2 tdr. Land er eng med 100 meter Gudenå. Altså bor vi i det smukkeste 
sted i Danmark (H.C Andersen skrev: ”Jylland mellem tvende have”, mens han 
så udover den dal med å og jernbane, skov og lyng, hvor mig og min familie 
nu har boet i 30 år.)  
Dagen efter vi ankom til Rønge, kom en ældre mand, Ejnar Lind, og sagde: 
”Når man bor på et husmandssted skal man også være medlem af familie-
landbruget.” Det har vi så været siden og vi har aldrig fortrudt det. Efter fem-
seks år, blev jeg medlem af lokalbestyrelsen; men da jeg blot var deltidsland-
mand kunne jeg kun varetage de lidt blødere værdier, bl.a. samfundskontak-
ten og ikke mindst deltidsudvalget, som jeg har været medlem af siden det 
blev dannet i ”Gammel Viborg Amt”.  
Min far var medlem af både landbrugsforeningen og af husmandsforeningen 
– i husmandsforeningen fordi Kollemorten lokalforening havde en allround 
konsulent, der hed Antonsen, han havde viden eller kunne skaffe viden om 
alle fagområder: plante, kvæg, svin, høns mm. + ikke mindst bygninger, både 
stuehuse og avlsbygninger.  
De fleste ko - og svinestalde og stuehuse, der blev bygget i Kollemorten og 
Giveomegnen gennem 60’erne og 70’erne, har han tegnet og projekteret.  
Kravet for at benytte ham, var at man var medlem af husmandsforeningen 
(senere familielandbruget). Han skaffede rigtig mange medlemmer!  
Gennem årene, har jeg virkelig prøvet, at få sådan allround konsulent til-
knyttet familielandbruget. Det er ikke lykkes helt endnu; men behovet for en 
sådan er blevet større, fordi antallet af deltidsbønder er vokset markant i den 
tid jeg har været med.  
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Der kan meget vel være tale om 20-40 tusinde deltids/fritidsbrug bestående af 
brugsstørrelse fra få tdr. land til flere hundrede hektarer – Det skal nok lykkes, 
da vi i allerhøjeste grad har brug for differentieret/tilpasset rådgivning til de 
mangeartede brug. 
Vi har selv måtte humpe os lidt igennem tiden, vi har gennem alle årene selv 
passet markerne, som typisk har været dyrket med korn og kartofler, lidt 
græs/hø og roer. I mange år havde vi fedekalve og et par heste, det har vi ikke 
mere efter kontrolkravene er blevet økonomisk overskyggende – og OK med 
det!  
Vi har altid haft en maskinpark der har kunnet indfri vores behov, ikke mindst 
mejetærskning. Vi startede med 4,5 fod JF, derefter flere selvkørende op til 10 
fods Dronningborg, lige nu en 10 fods JF.  
For os/mig er hele ideen med deltidslandbrug at man passer bedriften selv, 
derfor betegnelsen ”livsstilsbonde”, det er det vi er – jeg elsker det – det er 
det der giver livet værdi også. 
Kartoflerne har især været vigtige for vores børn, med dem har de nemlig 
lært at man skal yde for at nyde, de lærte hurtigt at hvis de samlede mange 
op, tjente de mange penge og dermed stor nydelse. Vi har nu gennem 30 år 
haft en kartoffelbod 
stående ved vejen, fra 
efter sommerferien til 
november, med ny-
opgravede kartofler. 
Det giver en daglig 
forpligtelse og også 
lidt ekstra penge. Det 
benytter vores nu 
voksne datter sig sta-
dig af som supplement 
til studierne.  
Jeg vil håbe, at vi 
snart får etableret en 
allround konsulent 
ordning, så vi kan varetage og hjælpe alle de mange deltids/fritidsbønder, der 
kører surt i det pga. manglende viden eller romantiseret syn på landbruget, og 
derfor efter få år lejer deres jord ud til en af de få tilbageværende fuldtidsbøn-
der. En stor del af ideen med at bo på landet er dermed gået fløjten.  

En stadig optimistisk og godt tilpas deltids/ livstilsbonde / fabrikant  
Flemming Kristensen.  
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Viborg Amts Indkøbsforeningen 

Yder lån til  

Jordbrugere og virksomheder i landdistrikterne. 

Til køb af traktor og maskiner. 

Max. lån per medlem 1.000.000  

 

Fordelagtig rente 

 

Se betingelserne på vores Hjemmeside  

Eller ring til                    

Kasserer Karen Carstens 87282574                                                                          
Driftsleder Poul Pedersen  40456485                                                             

www.Danskeindkobsforeninger.dk 

 

Familielandbruget MIDT-Jylland  

deltager også i år på MidtWest Farmshow i Skive, lørdag den 14. juni. 

Du kan finde os på stand nummer 28, mellem Himmerlands Grovvarer og  

Salling Grovvarer. 

Kig ind på standen og få en snak, vi giver nok også en kop kaffe! 

Du kan også deltage i en konkurrence om at vinde et gavekort. 
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Våndrå d 

Vi tog tidligt fåt i det med våndråd frå vor forenings side, vi deltog i et 

møde om Limfjorden, som Limfjordsrå det holdt. 

Vi gjorde også det at vi sendte et brev rundt til de 7 kommuner som vi har med 

at gøre i vores forening, bl.a. en lykønskning til genvalgte og nyvalgte borgme-

stre. I det tilbød vi vores indsigt i vandløb, set fra landbrugets side, i de vandråd 

de skulle stå for at oprettet i de forskellige kommuner. 

Vi fik svar fra de seks af dem og de kunne sige at alle pladser i deres vandråd 

var delt ud. 

Vi kom med i et underudvalg i Himmelland og troede så det løb var kørt. 

Kan sige at man skal ikke opgive noget på forhånd, for en dag lå der en be-

sked i min mail-Box; jeg er udtaget til at skulle 

sidde med i ”Vandråd Kattegat Skagerrak”. 

Jeg tog udfordringen op, for netop at finde ud 

af hvad der foregik og hvad det måske ville 

komme til at betyde for landbruget. 

Nu må et vandråd max være på 20 personer 

og her er vi kun 18, og jeg må sige at på det 
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første møde oplevede jeg at stort set alle vil at der skal være et landbrug og 

det skal kunne drives med godt landmandskab. 

Et par lystfiskerforeninger ville jo gerne have at de kan snakke med og have 

et godt forhold til de lodsejere som har jord ned til vandløb. De ville jo helst 

stå på kanten dertil og fiske, for det der med at skulle stå i vand til knæene, er 

ikke deres kop te. 

Ved det andet møde skulle vi på bustur rundt og se store som små vandløb, og 

netop der fik vi indblik i at, kan der opnås enighed om at der kan skabes et 

sundt vand- og dyremiljø, så er det ikke nødvendigt at tage landbrugsjord ind 

for at skabe det. 

For et godt vandløb skal ikke svinge 50 -100 meter fra side til side, bare 20 

cm - ja, I læste rigtigt, 20 cm er nok!  

De lystfiskere, der var med, kunne jo fortælle at det er nok, set fra fiskehøjde. 

Ganske vist er det langt fra vores område, men det giver en viden og et stort 

netværk, der lyttes til alle og der spilles ind med værdi skabene ting fra alle 

foreninger som deltager.  

Der er planlagt to møder endnu, så der skal nok komme en opfølgning. 

Med venlig hilsen  

Niels H Kragh. 
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Deltid 
Udvalgt artikel fra FlexNyt nr. 11 

Slut med åt tælle lysesiv 
2015 er det slut med at  NaturErhvervstyrelsens kontrollører skal tælle ly-

sesiv og tidsler på græsarealer, hvor man søger om EU-arealstøtte. Det  der 

resultatet af en langvarig drøftelse mellem landbruget, Naturstyrelsen og 

NaturErhvervstyrelsen. 

Til og med 2014 anvender NaturErhvervstyrelsen en liste over plantearter, 

som ikke må dominere på arealer, hvor man søger Enkeltbetaling. Den liste 

afskaffes, når Grundbetalingen indføres i 2015. Alle arter af græs, grøntfoder 

og naturligt forekommende urter er derfor tilladte på støtteberettigede area-

ler, også fx lysesiv, brændenælder, tidsler mv. 

”Jeg er meget tilfreds med, at vi får en forenkling på dette område, for regler-

ne er meget komplekse. Vi kan forhåbentlig få en større forståelse mellem os 

og landmændene, når vi ikke skal gå så meget i detaljer i kontrollen”, siger EU

-direktør Sarah Børner. 

Der må stadig kun være begrænsede arealer med træer, buske og andre 

vedagtige planter, herunder lyng, på støtteberettigede arealer. 

I grundbetalingen bliver det en støttebetingelse, at græsarealer hvert år 

skal slås eller afgræsses. Dette krav findes allerede i den nuværende Enkelt-

betaling, men som et GLM-krav. 

Når den nuværende regel bliver ophævet, vil det kun være græsarealer, der 

søges støtte til, som skal plejes med slåning eller afgræsning. I den nuværen-

de Enkeltbetaling gælder reglen for landbrugsarealer, uanset om der bliver 

søgt støtte til dem eller ej. 

Hvis man som landmand ikke er sikker på, at man 

skal sørge for slåning eller afgræsning, kan man der-

for vælge ikke at søge støtte for marken. 

Reglerne vil være endeligt på plads den 1. august 2014. 

Kilde: NaturErhvervstyrelsen 
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Besøg på The Wild West Bison Farm - 
smag en ægte bisonburger 
Søndag den 31. august 2014 kl. 11 - ca. 14 
 

Vi mødes kl. 11 på Wild West Bison Farmen i Videbæk, hvor Peder 

Krogsgaard fortæller om sin farm i udstillingslokalet. 

Derpå kører vi tur i hans vogn ud og ser bisonokserne på marken. 

Tilbage på gården serveres der frisklavede bisonburgere, øl og vand 

kan købes. 

Bagefter hygger vi os med kaffe og 

kage, og ser os omkring i gårdbutikken 

og på farmen.  

 

Mødested: Wild West Bison Farm, 

Nygårdsvej 9, 6920 Videbæk. 

 

Tilmelding med betaling:  

Senest 25. august til Bent R. Jensen på 22335742 eller brj@lmo.dk.  

Betaling skal ske til reg. nr. 7890 kto. nr. 000 100 586 4 

Pris inklusiv rundtur, bisonburger og kaffe: 140 kr. 

Alle er velkomne. 

Læs mere om farmen her:  

http://www.thewildwestbisonfarm.dk/ 

Eller på facebook:  

https://www.facebook.com/

WildWestBisonFarm  

Arrangør: Deltidsudvalget 

http://www.thewildwestbisonfarm.dk/
https://www.facebook.com/WildWestBisonFarm
https://www.facebook.com/WildWestBisonFarm
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Planteavl 

AFGRØDENYT  
”Afgrødenyt” er et lille blad, som LMO udgiver ca. en gang om ugen igennem 

vækstsæsonen. Det kommer på e-mail eller pr. post til alle, som abonnerer på 

det, og det omhandler alt hvad der løbende er aktuelt i markdriften.  

Ved sammenlægningen af LMO og LRØ blev der behov for et fælles blad i ste-

det for de to, som de hver især udgav, og skabelsen af dette har været længe 

undervejs, idet det blev besluttet at udarbejde en hel ny generation af bladet 

med flere nye muligheder.  

Et par af ændringerne i forhold til tidligere er allerede blevet indført. Raps og 

frø er nu udskilt som særskilte tilvalg i abonnementet ligesom korn og grovfo-

der, og der er begyndt at komme videoklip ind som en del af indholdet. Disse 

videoklip ligger i øvrigt foreløbigt som frit tilgængelige på Youtube.  

Den nye generation af Afgrødenyt ventes at komme i løbet af sommeren. 

Der vil stadig være mulighed for modtagelse pr. post mod en merpris som hid-

til, mens den elektroniske udgave kommer til at ligge på LMO's hjemmeside i 

stedet for at komme som et vedhæftet dokument på e-mail. Man modtager 

stadig en e-mail, men den indeholder bare et link til en ”hemmelig” del af 

hjemmesiden og åbner det nye afgrødenyt-kompleks. Her vil man kunne se 

den helt aktuelle udgivelse og finde tidligere numre i en oversigt, så det er me-

get nemmere at finde tilbage til emner der er behandlet tidligere på sæsonen 

eller måske sidste år ved samme tid. Det er også tanken at indføre en søge-

funktion på hjemmesiden, så man kan komme ind i en artikel i Afgrødenyt, 

hvis man er ude efter noget konkret.  

Brugen af videoklip vil sandsynligvis stige betydeligt, da det ses som et godt 

medie til at illustrere ting direkte i marken, især overfor dem der har en lidt 

sværere tilgang til skriftlig information.  

Hvis du har spørgsmål eller også meget gerne kommentarer til Afgrødenyt, kan 

du kontakte Ulla Plauborg ved LMO eller undertegnede.  

Ole E. Pedersen  - Repræsentant i LMO’s planteavlsudvalg  
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Kvægavl 

Sålmonellå Dublin  
 
Fra den 15. juli 2014 skal både malke- og kødkvægsbesætninger i salmonella-
niveau 2 og 3 have udtaget blodprøver hver tredje måned. Hvis blodprøverne 
viser , at der sker smittespredning, skal der udtages gødnings-og gylleprøver. 
Er disse også positive, vil besætningen blive mødt med krav om særslagtning. 
Kravet om blodprøver gælder også ny smittede besætninger, men dog først et 
år efter at besætningen er sat i niveau 2 (nysmitte: at besætningen ikke her 
haft salmonella i et år). Slagtekalvebesætninger er først omfattet af ovenstå-
ende krav pr. 15. juli 2015, dog skal de  også allerede nu have lavet en hand-
lingsplan for sanering hvis de er i niveau 2 eller 3. 

I perioden april-juni gennemfører Fødevarestyrelsen kontrolbesøg i 150  be-
sætninger  (både mælke- og ikke-mælkeleverende), der er i salmonella 2 eller 
3  i det højprævalente område. Besætningerne er udvalgt på nuværende tids-
punkt og de vil få 14 dages skriftlig varsel forud for kontrolbesøget. 
  
Under kontrolbesøget vil følgende indgå: 
  
1) Flytning af dyr. 
2) Handlingsplan for bekæmpelse af salmonella i besætningen. 
3) Hygiejneforhold. 
  
Hvis ovennævnte forhold ikke er i orden vil der forekomme indskærpelser, 
evt. påbud og opfølgende kontrolbesøg. 
  
Nu er 1. slet græs ved at være i hus, der ser ud til være gode mængder og for-
håbentlig også gode kvaliteter. 
  
Med håbet om en god sommer. 
  
Anette Klausen – Repræsentant i LMO’s kvægudvalg 



16 

Lidt om digitål post 
 

Siden 1. november 2013 har det været obligatorisk 

for virksomhederne at kunne modtage digital post 

fra offentlige myndigheder.  

Virksomheder skal tjekke posten på www.virk.dk.   

Fra 1. november  2014, gælder det også for alle borgere over 15 år. Det er 

dog muligt, som borger, at blive fritaget, bl.a. hvis man ikke har computer, 

internetforbindelse eller har en funktionsnedsættelse, som forhindrer en i at 

modtage posten digitalt. For at blive fritaget skal man møde personligt op i 

Borgerservice. 

Man skal inden 1. november 2014 tilmelde sig Digital Post – ellers vil det ske 

automatisk, såfremt man ikke har søgt fritagelse. Er man ikke blevet fritaget, 

vil man efter 1. november ikke længere modtage post fra offentlige myndighe-

der  i den gode gamle postkasse ved vejen. Det er ens eget ansvar at kontrol-

lere den digitale post. 

Tilmeldingen sker på www.borger.dk/post eller ved at klikke på ”Digital Post” 

øverst på www.borger.dk. Tilmeldingen kan også ske på www.e-boks.dk ved 

at tilmelde alle offentlige myndigheder som afsendere (inde i e-Boks) eller ved 

at klikke direkte på linket ”Tilmeld Digital Post fra det offentlige” på forsiden 

af e-boks.dk, efter log-in. Bruger man e-boks i forvejen til post fra private  le-

verandører, som bank og forsikringsselskaber  m.v., vil man ved at tilmelde sig 

digital post fra det offentlige, få det hele samlet i den samme ”postkasse”. 

Det er frivilligt, om en borger ønsker at benytte e-Boks, men det er ikke frivil-

ligt om en borger vil modtage post fra det offentlige digitalt. Borgerne kan få 

adgang til at læse posten både via borger.dk og e-Boks.dk. Indholdet og funkti-

onerne er det samme begge steder, der er blot forskellige adgangsveje. En 

tredje vej til postkassen, er e-boks via ens netbank.  

Man kan også sende digital post til offentlige myndigheder. 

I skrivende stund kan man ikke bruge NemID på tabletcomputere (iPad m. fl.) 
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og ”smartphones”, da de ikke kan anvende Java. Digitaliseringsstyrelsen er på 

vej med ny teknik, så det bliver muligt. Det er blevet udsat flere gange, men p.t. 

loves løsningen klar senest 1. juli i år.  

Kort fortalt går det ud på at Java programmet ikke ligger på ens udstyr, men på 

den hjemmeside man går ind på. 

Så vidt vides, kommer det også til at gælde for en almindelig computer/ bærbar, 

så skulle bøvlet med Java opdateringer gerne være fortid!  

Hvor er det? 

Kan nogen genkende dette billede - det hang  i Ågade 8 og er nu nedtaget. 

Det er taget af Kastrup Luftfoto i 1978.  

Kontakt Flemming på 20687296, eller mail: fledo@stensegaard.dk, hvis du 

kan genkende stedet, eller evt. gerne vil have billedet. 
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Sommerudflugt til Mors 
Torsdag den 10. juli 2014 

 

Familielandbruget MIDT-Jylland og Haveudvalget inviterer til Som-

merudflugt. Udflugten går i år til Mors, hvor vi skal se en masse me-

get anderledes natur og blandt andet besøge ”Årets Have”. 

 

07.30  Opsamling i Mønsted, ved garagen hos Mønsted busser 

08.00  Opsamling på LMO’s P-plads, Asmildklostervej 11, Viborg 

08.30 Opsamling på Ågades P-plads i Skive 

Efter opsamlingen kører vi til Mors og besøger Lis og 

Egon Mark på ”Nørremølle” i Rakkerby, hvor vi skal have 

kaffe og rundstykker. Lis og Egon vil fortælle om deres 

have og landbrug og vise rundt – deres have er udnævnt 

til Årets Have 2014. 

Ca. 11.30 Kører vi til Morsø Traktormuseum i Outrup. Her spiser 

vi vores medbragte frokost, mens en guide fortæller om 

museet. Bagefter går vi rundt ser på, og hører om de 

mange forskellige traktorer. 

Ca. 15.30  Besøger vi formanden for haveudvalget på Mors, Bente 

og Erling Andersen i Tødsø, hvor vi drikker eftermid-

dagskaffe. Bente og Erling vil fortælle om, og vise rundt 

i have og landbrug. 

Ca.16.45  Kører vi op til 

 
hvor vi skal spise aftensmad ca. kl. 18.00.  
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Hjemturen køres ned langs vandet, med udsigt til Fur, Glyngøre og 

Sallingsundbroen. 

 

Prisen er ca. 475 kr. for bus, rundstykker, gaver, guide og aftens-

mad. 

Tilmelding senest 1. juli, men gerne før, til: 

Inger: 2637 8021  Laurids: 8665 1164 Gudrun: 2615 0148 

Anette: 2395 9432  Kaj: 4054 5625   Ketty: 4025 3098 

 

Alle er velkommen 
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Besøg nogle af de mange åbne haver i regionen i løbet af 

sommeren — Du kan se oversigten på vores hjemmeside 

www.flmj.dk, eller kontakt haveudvalgets formand Inger 

Bach på 86682421 / 26378021 / dyrebakken@get2net.dk 
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Økonomi 

E-Arkiv E-Fåkturå 
Indlæg skrevet af Henrik Nielsen, repræsentant i LMO’ økonomiudvalg 

Her er et kort indlæg vedr. e-arkiv og e-faktura. På nuværende tidspunkt kø-

rer e-arkiv rigtig godt, jeg har kørt med det i et halv år nu. Det jeg synes er 

godt ved systemet er, at man kan få bilagene sendt lige når man har betalt 

dem, så skal man ikke døje med at have dem til at ligge i en dynge på skrive-

bordet. Jeg er dog ikke lige  selv helt der endnu, men arbejder på sagen.  

E-faktura er ikke helt i mål endnu, dels er det efterspørgsel fra landmænd og 

manglende udbud af leverandører, der udbyder løsningen; altså firmaer som 

landmænd handler med. Desuden har der været udfordringer med at få beta-

lingsmodulet til at køre, men det skulle dog køre nu, men omhandler kun kon-

to til konto betalinger. Den dag det hele kører upåklagelig vil jeg mene at beg-

ge systemer vil give en besparelse i tidsforbrug og penge. Der er lagt nogle 

artikler med som giver en forklaring på hvad det handler om, håber at det 

giver lidt indblik i tingene og kan I nu have en god sommer og en god høst. 

 

Henrik Nielsen  - Repræsentant i LMO’s økonomiudvalg 
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Heldagstur til Föhr, 

den grønne ø 
 

Onsdag den 3.  
september 2014 

 
Föhr rummer charmerende landsbyer, fuglekøjer, vindmøller, kirker, 
brede diger og millioner af trækfugle. Den danske Kong Christian d. 
7. og Dronning Mathilde ejede tidligere et sommerresidens på øen, 
hvor bl.a. H.C. Andersen ferierede. 

 

Program: 
07:00 Afgang fra Skive ved Søndercentres p. plads Ågade Der 

køres sydpå med pause undervejs, hvor vi får kaffe med et 
rundstykke fra bussen, vi fortsætter til Dagebüll 

 
12:35 Afgang med færgen. På overfarten får vi let frokost. Når vi 

ankommer til Föhr står bussen og guide klar til at vise rundt 
på øen. Turen vare ca.2 timer, herefter er der ca. 1 time på 
egen hånd i Wyk, inden vi sejler retur. Vi fortsætter til Græn-
sen hvor vi spiser en 2 rettes menu, inden vi fortsætter til 
Skive med lille pause undervejs. Hjemkomst ca.kl.23.00 

 
Alle medlemmer af Familielandbruget MIDT-Jylland er velkomne 

 

Priser: 700,- kr. pr. person inkl.: 
 
- Kaffe med rundstykke fra bussen om formiddagen 
- Færge.  
- Let frokost 2 frikadeller med kartoffelsalat og 1 øl 
eller vand. 
- Lokal Dansk talende Guide på Föhr 
- Rundtur på Föhr med lokalbus 
- 2 retters aftensmad 

Tilmelding senest tirsdag den 1. juli: til Bent Søgaard 

97534252 eller Lis Nielsen 97547161 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=eB9RHOr9YYqjdM&tbnid=1O6TpYaUZ5CnTM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.nordsee-club24.de/blog/regionen/nordseebaeder/nordseebad-wyk-auf-foehr.html&ei=8yI0U4L1J4TqywP2i4KYBA&b
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=-G6FA-yq1O9EKM&tbnid=iHS5V0k-DoV3mM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.auf-nach-amrum.de/attractions.html&ei=ZyU0U8XHA8yIyAOUsoDIDQ&bvm=bv.63808443,d.bGQ&psig=AFQjCNFRH-AwG-p
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Arrangementer 

Dato Kl. Aktivitet 

14. juni 08.00 MidtWest Farmshow i Skive 

5. juli 05.45 Heldagstur til Læsø 

10. juli 07.30 Sommerudflugt til Mors 

31. august 11.00 Besøg på Wild West Bisonfarm 

3. september 07.00 Heldagstur til Föhr 

 

 

  Bestyrelsen i Familielandbruget MIDT-Jylland 

Niels Kragh (fmd.)  Nørbækvej 15,  

8920 Randers NV. 

8645 4350 

2030 4043 

nielskragh@rejstrup.dk  

Anette Klausen (n. fmd.)  Åhusevej 52,  

7470 Karup  

9745 6170 

2395 9432 

klausen_cows@hotmail.com  

Ole E. Pedersen  Møllebakken 18,  

8850 Bjerringbro  

8668 3267 

2388 4360 

oleep@post.tele.dk  

Henrik Nielsen  Evaslundvej 4, Østerbølle 

9620 Ålestrup  

9865 8335 

2078 0153 

henielsen1@hotmail.com  

Kaj Skov Pedersen  Bækkegårdsvej 27,  

8800 Viborg  

8664 5622 

4054 5625 

kaj-skov@live.dk  

Flemming Kristensen  Slotsvej 19, 8860 Ulstrup  2120 8899  fkr@energimail.dk  

Lone Rosenkvist-Jensen  Bøllingsøgårdvej 11 D, 

8600 Silkeborg  

8686 7528  lr@boellingsoe.net  

Inger Bach  Borrevej 24,  

8850 Bjerringbro  

8668 2421 

2637 8021 

dyrebakken@get2net.dk  

Søren Vestergaard  Tastumvej 26,  

7850 Stoholm 

2889 1787 
9754 1331 

soerenkv@hotmail.com 

Flemming Dollerup Stensigvej 14, Kølsen,  

8831 Løgstrup  

2068 7296 fledo@stensegaard.dk  

mailto:nielskragh@rejstrup.dk
mailto:klausen_cows@hotmail.com
mailto:oleep@post.tele.dk
mailto:henielsen1@hotmail.com
mailto:kaj-skov@live.dk
mailto:flk@energimail.dk
mailto:lr@boellingsoe.net
mailto:iba@landogliv.dk
mailto:flk@energimail.dk
mailto:fledo@stensegaard.dk
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Afsender: 

Familielandbruget MIDT-Jylland 

Ågade 8 

7800 Skive 

www.flmj.dk 


