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VIBORG: Niels Kragh, for-
mand for Familielandbru-
get Midtjylland, overraskede 
på generalforsamlingen de 
fremmødte på Asmildkloster 
Landbrugsskole med at med-
dele, at han ønsker at stoppe 
som formand, men gerne vil-
le forsætte det spændende ar-
bejde i bestyrelsen.

Forsamlingen måtte såle-
des vælge ny formand. Det 
blev den 55-årige Anette Klau-
sen, Karup.

Anette Klausen er mælke-
producent med 45 sortbro-
gede køer på ejendommen i 
Høgild, som hun selv passer, 
med hjælp fra en udearbej-
dende gemal. Anette Klausen 
har i mange år deltaget i or-
ganisatorisk arbejde, senest 
som næstformand i familie-
landbruget.

Tror på landbruget
Da Jens Stengaard Nielsen ik-

ke ønskede genvalg til besty-
relsen, blev han afløst af Ole 
Wistrup, Nr. Rind. Der var 
genvalg til Ole E. Pedersen, 
Flemming Dollerup og Hen-
rik Nielsen, og sidstnævnte 
blev ved konstitueringen ny 
næstformand.

I beretningen konstate-
rede Niels Kragh, at det sun-
de og fornuftige liv, som man 
på landet er tilfreds med, ind 
imellem bliver set ned på. Det 
gode er ikke godt nok.

»Vi skal vise, at vi tror på 
fremtiden for landbruget. Vi 
skal vise, at vi tror på et godt 
liv på landet, og vi skal vise, at 
vi tror på Familielandbruget,« 
sagde formand Niels Kragh.

Christiansborg-cirkus
Han betegnede landbrugs-
pakken som et skridt den rig-
tige vej, da landmændene nu 
kan avle ordentlig foder her-
hjemme, uden at være nød-
saget til at hente det hjem fra 
andre lande.

»Men noget gik helt galt 
med landbrugspakken. Vi 
må erkende, at ikke alle sy-
nes godt om dansk landbrug, 
og indimellem kan man som 
landmand føle sig som jaget 

vildt. Jeg håber inderligt, at der 
snart falder ro på Christians-
borg. En gang imellem opfører 
nogle politikere sig som om, 
de deltog i et reality-program 
på TV3, hvor det alene drejer 
sig om at få omtale,« konstate-
rede Niels Kragh.

Han efterlyste en større ind-
sats fra de store andelsselska-
ber til at få hævet de lave priser 
på landbrugsprodukter.

Den afgående formand op-
fordrede til større solidaritet 
fra pengeinstitutter og kre-
ditforeninger og efterlyste løs-
ninger, der kunne bringe land-
brugserhvervet videre.

Niels Kragh kunne dog be-
rette om en positiv besøgs-
runde til de midtjyske borg-
mestre, hvor der blev udvist 
stor imødekommenhed og 
forståelse for landbrugets van-
skelige situation. Der blev ud-
trykt betydelig respekt for, at 
landbruget er en vigtig del af li-
vet på landet -  ikke mindst når 
det gælder landkommunerne.

Familielandbruget Midtjylland med kvindelig formand
Den hidtidige formand stopper og lader sig afløse af 55-årig kvinde.

Anette Klausen, Karup, er 
ny formand for Familie-
landbruget Midtjylland. 
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NEMT TRYGT BILLIGT

Tirsdag 26. april 2016 holder Viborg Fjernvarme
ordinær generalforsamling i Tinghallen i Viborg.
Dørene lukkes kl. 19.00.

Generalforsamlingen er for alle aftagere af varme
fra Viborg Fjernvarme. Efter generalforsamlingen er
vi vært ved et mindre traktement.

Bestil adgangskort senest tirsdag 19. april på
www.viborg-fjernvarme.dk eller ring til os på
87 27 58 00. Vi fremsender herefter adgangskort
pr. post.

Med venlig hilsen

ORDINÆR
GENERALFORSAMLING
2016

VIBORG FJERNVARME INDBYDER TIL
DAGSORDEN IFØLGE
VEDTÆGTERNE
1. Valg af dirigent.

2. Beretning for det forløbne regnskabsår.

3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til
godkendelse.

4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.

5. Investeringsplanen for det kommende år
fremlægges til orientering.

6. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af
investeringsplan for kommende år.

Bestyrelsen stiller forslag om ændring
af vedtægten.

7. Indkomne forslag fra medlemmer/varmeaftagere.
Der er ikke indkommet forslag fra
medlemmer/varmeaftagere

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er:
• Medlemsvalgt (ejere):

Mikael Møller, modtager genvalg
• Medlemsvalgt (private udlejere):

Per B. Jørgensen, modtager genvalg
• Varmeaftagervalgt:

Helle Henningsen, modtager genvalg.
• Varmeaftagervalgt:

Ewa H. Sørensen, modtager ikke genvalg.

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen. På valg er:
• Medlemsvalgt:

Leo Nørgaard, modtager genvalg
• Varmeaftagervalgt:

Erik Faarup, modtager genvalg.

10. Valg af revisor.

11. Eventuelt.

Du finder dagsordenen og alle bilag på www.viborg-fjernvarme.dk


