
»Vi skal vise, at vi tror 
på fremtiden for land-
bruget. Vi skal vise, 
at vi tror på et godt 
liv på landet, og vi 
skal vise, at vi tror på 
Familielandbruget.« 

Sådan indledte formand 
Niels Kragh sin beretning på 
Familielandbruget MIDT-Jyl-
lands generalforsamling, der 
traditionen tro blev holdt på 
Asmildkloster Landbrugs-
skole. Landbrugspakken er 
et skridt den rigtige vej. Men 
noget gik helt galt med land-
brugspakken. Vi må erkende, 
at ikke alle synes godt om 
dansk landbrug, og indimel-
lem 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 realityprogram 
på TV3. Men vi skal også se 
fremad, fortsatte Niels Kragh. 
Især glædende han sig over 
den store tilgang til landbrugs-

uddannelsen. Der er i øjeblik-
ket en utrolig vilje til, blandt 
unge, at VILLE landbruget. 
Han erkendte, at landbrugs-
skolerne har en svær opgave. 
Nogle unge vil gerne 150 køer 
og andre vil 500 – hvordan 
skal man rådgive? Forman-
den opfordrede til større soli-
daritet fra pengeinstitutter og 
kreditforeninger og efterlyste 
løsninger, der kunne bringe 
landbrugserhvervet videre. 

Der blev ikke udtrykt ube-
tinget tilfredshed med Fami-
lielandbrugssektionens ind-
sats, herunder synlighed og 
prioritering af fremtidige 
indsatsområder. Niels Kragh 
kunne til gengæld berette om 
en positiv besøgsrunde til de 
midtjyske borgmestre, hvor 
der blev udvist stor imøde-
kommenhed og forståelse for 
landbrugets vanskelige situa-
tion. Formanden overraskede 
forsamlingen ved at meddele, 
at han ønskede at stoppe som 
formand men gerne ville for-
sætte det spændende arbejde 
i bestyrelsen. Familielandbru-
get MIDT-Jylland måtte såle-

des vælge nye formand. Det 
blev den 55-årige Anette Klau-
sen, Karup. Anette Klausen 
er mælkeproducent og har i 
mange år deltaget i organisato-
risk arbejde, senest som næst-
formand i foreningen.

Noget gik helt galt med 
landbrugspakken

Anette Klausen blev valgt til 
ny formand for Familieland-
bruget MIDT-Jylland
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Generalforsamling

Familielandbruget MIDT-Jylland

 ■ Familielandbruget MIDT-Jylland 
har 359 aktive medlemmer og 
interessemedlemmer.

 ■ Årsresultatet for 2015 blev et 
tilfredsstillende overskud på 
546.859 kr.
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