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Nyt fra formanden
Lige lidt fra egen bedrift. Det har været et udfordrende år med sol
og regn som med- og modspiller.
Vandmaskinerne blev afprøvet i 2. og 3. kvartal. Så det har været
et godt udbytte i græs. Majsen har i år toppet med det største
udbytte på min bedrift 😊
Jeg har siden sidst deltaget i en del møder, hvor der er blevet
drøftet hold af køer i bindestald. Der er flere som mener, at de
bindestalde, der er, skal have lov til at blive anvendt, indtil ejerne
ikke ønsker at drive landbrug længere,
dog under forudsætning af at køerne
kommer på græs. Det er ensbetydende
med, at der ikke skal opføres flere
bindestalde.
Landbrug & Fødevarer har en vision om,
at landbruget skal være klimaneutralt i
2050. Det er umiddelbart en opgave, som
kan virke uoverskueligt her og nu.
Fakta er, at vi alle har en fælles opgave
om at nå dette mål.
Som det er i øjeblikket, er det ikke fakta,
der præger forbrugere og pressen. Det er de menneskelige følelser, der styrer i debatten.
Vi kan ikke redde verden via mavefornemmelser. Vi skal have faktabaseret viden, for at vi
som landmænd og forbrugere kan se, hvad der er rigtigt og forkert.
Familielandbruget har sat et mål om, at FNs verdensmål skal gøres til hverdagsmål.
FNs verdensmål lægger op til, at vi forbruger
anderledes og er mere omkostningseffektive. Vi
lægger også op til nye forretningsmuligheder i
landbruget.
Vores vision er, at alle medlemmer bruger FNs
verdensmål til at styrke og udvikle vores bedrifter
og til at bidrage til det gode liv på landet. Vi
fokuserer på fire områder:





Målet stop sult
Målet om kvalitetsuddannelser
Målet om klimaindsatsen
Og målet om livet på landet

Vi kan gøre noget både som forbruger og på
bedrifterne. Politisk kan vi skubbe på for at få fjernet mærkelige regler, som er med til at
modarbejde mere og bedre natur.
På vores bedrifter kan vi forsøge at øge produktiviteten ved at producere mere med
mindre og dermed bidrage til verdensmålet om at stoppe sult.
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Vi skal invitere skoleklasser ud på vores bedrifter. Du kan tilmelde dit landbrug som
besøgsgård, eller du kan henvise den lokale skole til at gøre brug at det materiale, som
findes på https://skole.lf.dk/

I dette skoleår er der foreløbigt 6511 skoleelever, der har besøgt en landmand.
Åbent Landbrug er også med til at øge forbrugernes viden om landbrug.
Naturindsatsen er noget, vi alle kan bidrage til, ved at vi får det tænkt ind på bedriften eller
i haven.
Hvis vi alle gør en
indsats, vil det betyde
noget i det samlede
billede.
Familielandbruget
Midtjylland er talerør for
Landbrug & Fødevarer i
mærkesager om de 17
verdensmål, så de bliver til hverdagsmål.
Familielandbruget arbejder også for andre vigtige sager som f.eks.:






At grundkontingenter og startgebyr ikke løber løbsk
Bagatelgrænser
Pantebrevsmodellen
Naturpleje
Omfordelingsstøtte

For at vi kan blive ved med at kæmpe for vores kerneværdier over for regeringen og i
samfundsdebatter, har vi brug for medlemmer, som bakker op om det politiske arbejde.
Det er vores opgave at sikre, at størrelsesøkonomien ikke overskygger livskvalitet og
muligheden for at drive alle størrelser af landbrug.
Hvis du ved, at din nabo ikke er medlem, så kunne du jo høre om han/hun ikke vil
være en del af vores fællesskab.
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Vi ønsker alle vores
medlemmer en rigtig
Glædelig Jul og et Godt Nytår.
Tak for jeres opbakning til foreningen.
Vi håber, at I forsat vil være med til at støtte op
om foreningen, både til de politiske- og
sociale arrangementer.

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 2019 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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Sommerudflugt til Samsø
Vores traditionsrige sommerudflugt gik i år til Samsø
De første friske deltagere hoppede på
bussen kl. 6.45, hvorefter der var opsamling
flere steder.
Vi var på en guidet tur rundt på øen, og
spiste en lækker
frokost i Sælvig.

Dagen blev afsluttet med fællesspisning på
Cafeteriakroen i Hampen.
En hyggelig og god dag.

Familielandbruget MIDT-Jylland afholder generalforsamling
Vi møde på:
Dato:
Kl.:

Asmildklostervej 11, 8800 Viborg
24-03-2020
19.00 Fællesspisning

19.30 Generalforsamlingen
Tilmelding:

Senest d. 14.03.2020 på mail til lje@lmo.dk
eller tlf. 30500636
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Farmshow 2019
Familielandbruget deltog igen i år med en stand på Farmshow i Skive. Datoen var d. 15.
juni. Desværre lod skuets besøgstal meget tilbage at ønske, hvilket i høj grad må tilskrives
det dårlige vejr, som vejrudsigten også havde spået. Det regnede simpelthen det meste af
dagen.
Det dårlige vejr taget i betragtning havde vi
et fint antal besøgende på vores stand.
Vibeke og Jens fra Møldrup udstillede en
del af deres store samling af gamle
køkkenting, og både den og vores lille
konkurrence tiltrak sig stor opmærksomhed.
Konkurrencen bestod i år af et antal
landbrugsgenstande - mest af ældre
karakter - som hørte sammen 2 og 2.
Udfordringen var at parre tingene i deres
rette sammenhæng, og det gav anledning til
en del spekulation og diskussion.
Ved at deltage på Farmshow får vi vist
Den fine udstilling af gl. køkkenting
vores forening frem og gjort
opmærksom på vores eksistens. Det er
altid en fornøjelse at træffe både
medlemmer, potentielle nye medlemmer
og andre ikke-medlemmer, der besøger
os på standen og får en snak.

Der arbejdes ihærdigt på at finde de rigtige svar

Foto af standen som blev kåret til årets flotteste stand Smolleup skov/have service

.
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Nyt fra deltidsudvalget
Af Ole E. Pedersen, formand for deltidsudvalget i Familielandbruget MIDT-Jylland
Bestyrelsen i Familielandbrugssektionen har besluttet at oprette et nyt udvalg til at afløse
det nuværende familieudvalg og deltidsrepræsentationen. Mange vil opfatte det som en
sammenlægning af to udvalg, men sektionen har faktisk ikke haft noget decideret
deltidsudvalg, kun en deltidsrepræsentant som er valgt på Familielandbrugets årsmøde i
deltidsrepræsentantskabet. Dog har der det seneste års tid været nedsat en
arbejdsgruppe med en deltager fra hver region.
Det nye udvalg.
På Familielandbrugets
årsmøde d. 7. oktober i
Vingsted blev der redegjort
for beslutningen og
formålet med den nye
struktur. Familieudvalget
har på det seneste haft
problemer med at samle
kræfter til arbejdet, og det
vurderes, at der er så
meget sammenhæng i de respektive arbejdsområder, at en samkøring vil kunne styrke
Familielandbrugets samlede arbejde og kommunikation til medlemmer og omverden.
Eksempelvis er der i begge grupper stor interesse inden for direkte afsætning o. lign. Det
nye udvalg, som endnu ikke er navngivet, kommer det første år til at bestå af 2 personer
valgt af familieudvalget, 2 som er valgt af deltidsrepræsentantskabet og 2 fra
sektionsbestyrelsen. Deltidsrepræsentantskabet valgte Mandus Andresen fra
Sønderjylland og Ralf Jensen fra Østjylland.
Vores eget udvalg.
Hvor vidt omorganiseringen i Familielandbrugssektionen får konsekvenser for det lokale
her i vores eget lille Familielandbruget MIDT-Jylland, har vi ikke taget stilling til endnu. Vi
har et deltidsudvalg men ingen familieudvalg. Vi holdt et udvalgsmøde i juni, hvor vi
fastlagde den fremtidige opgavefordeling. Udvalget forventes ikke selvstændigt at lave
arrangementer og andre tiltag, men skal supplere og understøtte bestyrelsen i dette og i
andre sammenhænge, hvor det er relevant. Udvalget repræsenterer foreningen på
Landbrug og Fødevarers deltidsmøder og på regionale deltidsmøder.
Afhængig af det nye udvalgs inddragelse af og forventninger til de lokale udvalg må vi se,
om vi skal ændre på noget. Under alle omstændigheder er det ønskeligt, om nogen med
interesse for sagen, og især det gode landfamilieliv, vil tilslutte sig. Vi har brug for alle
gode kræfter, og der er gode muligheder for at gøre sin indflydelse gældende.
Nyhedsbreve.
Til slut en opfordring til at følge med i deltidsarbejdet via nyhedsbrevene fra L&F’s
deltidsrepræsentant Jens Simonsen og Danske Deltidslandmænds Facebookside
(”Danske deltidslandmænd”). Nyhedsbrevene udsendes både på Facebook og via e-mail.
Hvis du gerne vil på mail-listen, skal du skrive til schousimonsen@hotmail.com, eller til Ole
E. Pedersen på oleep@post.tele.dk. Det gælder selvfølgelig også om alt andet, der
vedrører deltid.
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Indkøbsforeningen har i år 80-års jubilæum

Indkøbsforeningen startede i 1939 med at yde lån til mindre jordbrugere.
Vedtægterne og betingelserne er løbende blevet tilpasset det landbrug som er i dag.
Hvis man driver landbrug eller andet erhverv i landdistrikterne kan man komme i
betragtning til lån, man kan dog max. låne 1,5 mil. per medlem.

I Viborg Amts Indkøbsforening er der ydet lån til bla. Mælkesilotanke,
klovbeskæringsbokse, minilæssere, traktor, mejetærsker, halmvogne, m m.
Med en fast rente på 2,5% er foreningen et godt alternativ til bank og leasing.

Viborg Amts Indkøbsforening Asmildklostervej 11 8800Viborg

Tlf. 40456485
Du kan læse mere om foreningerne på. www.danskeindkobsforeninger.dk
Eller kontakter driftslederen på tlf. 40456485
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Grillaften med Familielandbruget MIDT-Jylland
Fredag den 26. juli holdt Familielandbruget Midt-Jylland grillaften for alle interesserede hos
foreningssekretæren Lise Jensen.
Lise bor på en
landbrugsejendom i
nærheden af Viborg med sin
familie. I den utroligt smukt
anlagte have blev deltagerne
trakteret med lækkert grillet
kød og pølser. Husherren stod
for at grille. Der blev serveret
flere slags vine og alskens
tilbehør til kødet. Bagefter fik
vi en dejlig dessert. Vi sluttede
af med kaffe og kage.

Inden spisningen fortalte
husherren om gårdens
landbrug og historie.
Der var en guidet tur til
det nærliggende Boller
Krat, der er et beskyttet
naturområde. De, der ikke
deltog i vandreturen, sad
og nød udsigten over
haven fra terrassen til
lyden af det rislende
vandløb.

En rigtig dejlig sommeraften! Tak til Lise og familie for værtskab!
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Orienteringsaften om pension og julefrokost
Vi inviterer alle medlemmer til en
informationsaften om mulighederne
for at lave en god pensionsopsparing
hos Velliv.
Der vil være en repræsentant fra
Landbrug & Fødevarer og en
konsulent fra Velliv til at fortælle om
mulighederne for pensionsopsparing.
Der serveres efterfølgende en lækker julefrokost.
Vi mødes på:

Mønsted Kro, Holstebrovej 205, 8800 Viborg

Dato:

09-12-2019 kl. 19.00

Tilmelding:

Senest d. 05-12-2019 på mail til lje@lmo.dk
eller tlf. 30500636

Pris:

Aktive medlemmer gratis – man betaler selv for
drikkevarer.
Passivemedlemmer 150 kr. + drikkevarer

Vi håber, at rigtig mange vil være med til hygge denne aften, der
vil også være mulighed for at komme med gode ideer til næste
års arrangementer.
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Temaaften om natur
Sådan kan du forbedre livsvilkårene for de vilde arter på din ejendom
27. maj kl. 19.00 – 21.30
hos lodsejer Peder Størup: Skellerupvej 57, 8600 Silkeborg
Tilmelding til Lise Jensen lje@lmo.dk eller tlf. 3050 0636 senest d. 02.09.19
Pris medlemmer gratis ellers er det 50 kr./deltager.
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.
Familielandbruget MIDT-Jylland er vært ved kaffe og kage.
ALLE ER VELKOMNE 😊
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LANDBRUGSAVISEN
Har du oplevet, at avisen er udeblevet?
Det sker desværre af og til.
LandbrugsMedierne, som udgiver avisen,
oplyser at Bladkompagniet, som
distribuerer avisen, har pligt til at køre ud til
dig med det manglende eksemplar, hvis
udeblivelsen anmeldes indenfor de første
par dage. Anmeldes det senere, når næste
avis er udkommet, er det derimod Landbrug
og Fødevarer, der kommer til at betale en
evt. eftersendelse med posten.
Vi vil derfor gerne opfordre til at anmelde en
udeblivelse hurtigst muligt, gerne om
mandagen, hvis avisen ikke er kommet om lørdagen eller søndagen. Derved kan
distributøren forhåbentlig indse det fordelagtige i at levere den første gang. Nuvel, vi kan
som medlem læse avisen på internettet, men vi betaler for at få den på papir, så det skal vi
have.
Anmeldelse kan ske på en af følgende måder:
1. Udfyld formularen på www.landbrugsmedierne.dk/service (klik på ”reklamation”)
2. Ring til LandbrugsMediernes abonnementsservice på tlf. 33 39 47 90.
3. Ring til vores sekretær Lise Jensen på lje@lmo.dk eller tlf. 30 50 06 36, som så vil
anmelde det for dig.

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.
Driftsleder Kristian Vestergaard mob. 21468677
mail: krv@lmo.dk
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Det at være medlem af Familielandbruget MIDTJylland og være medejer af LMO?
Indimellem 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 syv 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 bliver alt for højt.
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 største 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 inden for skat, regnskab,
bogføring, moms osv. De ved, hvordan landet ligger og 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.
 Samlever/Ægtefælle:
700 kr.
 Bortforpagter*:
1.250 kr.
 Interesse:
1.175 kr.
 Andre erhverv:
1.350 kr.
 Medarbejder m. Landbo Ungdom: 100 kr.
 Medarbejder u. Landbo Ungdom: 400 kr.
*Ved bortforpagtermedlemskaber opkræves desuden et beløb pr. hektar, der svarer
til 2/3 af prisen pr. hektar for et bedriftsmedlemskab.
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

Bortforpagter

1.250

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
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

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.

pensionen ud af mursten og jord.

Opsparing til alderdommen er en investering som er
særlig vigtig, når du ikke kan forvente at trække

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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Vinterhalvår 2019-20 - Familielandbrugets
Seniorklub 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

Kære medlemmer og kommende medlemmer
Hermed oversigt over programmet for vinterhalvår 2019-20. Vi håber i tager godt
imod det. Vi arbejder allerede nu med programmet for næste sommer, så I må
gerne komme med forslag til rejser, ture og arrangementer.
Bowling: Hver onsdag kl. 9.00 hos Bowl`n`Fun. Pris 40 kr. incl. sko og kaffe. Første
gang efter jul onsdag 8. januar. Ingen tilmelding. 15. januar afsluttes med 1
rundstykke til kaffen og præmier til de 2 bedste, tilmelding onsdagen før.
Foredrag torsdag 4. februar kl. 14.00 hos Bowl`n Fun Skive med Kurt Lomborg fra
Kjeldbjerg der fortæller om sit Himalayan Project. Han har hvert år i de sidste 20 år
rejst til Nepal og hjulpet med at bygge skoler mm. Han er en god fortæller. Alle er
velkomne, så tag gerne naboen med. Pris 100 kr. tilmelding senest 1 uge før
Generalforsamling onsdag 18. marts kl. 18.00 Aktivitetscentret indkaldelse efter jul
Åbningsrejse med Hanstholm rejser 27. marts 3 dage. Pris 2.598. Se
www.hanstholmrejser.dk. Tilmelding snarest til Bent. 15 rejser reserveret, først til
mølle.
Seniorklubben giver et tilskud på 50% af tillæg eneværelse dog højst 500 kr. når
rejsen er betalt.
Tilmelding rejser: I melder jer til hos os og vi melder videre til rejseselskab, som
opkræver betaling og udsteder rejsebevis.
Med venlig hilsen Kristian
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Afsender:
Familielandbruget MIDT-Jylland
Asmildklostervej 11
8800 Viborg

www.flmj.dk
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