
 

Til alle medlemmer 

Nyhedsbrev September 2017 

Vi har fokus på forsyningsselskaberne 

Vi har tidligere i et Nyhedsbrev beskrevet, at prisen på vand efter vores opfattelse ikke er tilpasset 

virksomheder, der bruger meget vand. Siden har vi oplevet, at enkelte vandværker er begyndt at tilpasse 

deres priser. Vi har fra landboforeningen foreslået en ”trappemodel”, så forbrugere med stort vandforbrug 

betaler en mindre pris for de m3, man aftager udover 1.000 m3. Vi er orienteret om, at alle vandværker i 

Holstebro kommune er kaldt til møde i slutningen af september – vi håber nu, der kommer skub i 

tilpasningerne. 

Nu er det ikke kun vandværkerne der har vores opmærksomhed – prisen på el er også en stor omkostning 

for os landmænd. Vi vil derfor i den kommende tid have fokus på, at leverandørerne af el passer det, der er 

deres forretning, og lader andre gøre det, de har forstand på. Vi har på tværs af landboforeningerne i det 

tidligere Ringkøbing Amt iværksat et analysearbejde – I vil høre mere herom senere på efteråret. 

 

Valg til forsyningsselskaberne 

Vil vi have ændret på den måde, forsyningsselskaberne agerer på, ja, så kan vi jo godt i skrift og tale gøre 

opmærksom herpå – men hvorfor ikke komme med, hvor beslutningerne træffes? 

Jeg vil derfor opfordre alle medlemmer til at møde op, når der skal vælges til repræsentantskaber og 

bestyrelser i de selskaber, der leverer el og vand. 

Møder op til kommunevalget 

For at sikre, at de politikere der stiller op til valgene i Struer og Holstebro Kommuner har et nødvendigt 

kendskab til landbrug og de kommunale udfordringer vi kan stå med, inviteres alle opstillede kandidater til 

”Informationsmøder”. 

 Tirsdag den 24. oktober holdes møde hos Nørgaard Agro i Hodsager for opstillede i Holstebro 

Kommune 

 Onsdag den 1. november holdes møde hos Lene og Bjarne Graversen i Linde, for opstillede i Struer 

Kommune. 

Klimasikring – Storåen/Holstebro 

Der har gennem nogen tid været arbejdet med planer, der skal forhindre, at Holstebro bliver oversvømmet i 

de perioder, hvor der kommer store vandmængder, og åen går over sine breder.  

Der er nu udarbejdet et projekt/forslag om etablering af dæmning og sluse ved Storåen, ikke langt fra det 

sted, hvor den nye motorvej passerer åen. I samme projekt indgår også forslag om i korte perioder at hæve 

vandstanden i Vandkraftsøen. 

Hvis og når dette projekt gennemføres, vil det få 

konsekvenser for de lodsejere, der har arealer ned 

til åen fra Vandkraftsøen og næsten til Hodsager. 

Der har været holdt et møde med disse lodsejere 

sammen med Holstebro Kommune og 

Vestforsyning. 

På mødet var der ønske om, at Holstebro Struer 

Landboforening skal varetage lodsejernes 

interesser. Vi har siden haft nogle møder med 

kommunen og Vestforsyning. I begyndelsen af 

oktober vil vi fra landboforeningen indkalde til møde 

for at se, om vi kan finde en fælles løsning for 



lodsejerne. Det skal siges, at vi har haft en konstruktiv dialog med kommunen. 

Vi har ligeledes fra landboforeningen indsendt kommentarer til debatoplæg, der er udarbejdet om projektet. 

Kabelføring fra nye havvindmøller 

Tirsdag aften havde Energinet.dk indkaldt til informationsmøde om kabelføring fra de nye havvindmøller, 

der skal opføres ud for Bovbjerg. Vi har sammen med Lemvigegnens Landboforening tidligere haft indkaldt 

til møde for at informere om, hvilke juridiske og økonomiske forhold man som lodsejer skal være 

opmærksom på. 

På mødet gav Kristian Gade tilsagn om, at Holstebro Struer Landboforening sammen med Lemvigegnens 

Landboforening vil koordinere en juridisk vurdering, som de enkelte lodseje kan have brug for. For at vi kan 

sende informationer til jer, der ønsker at være med i en fælles vurdering, har vi behov for jeres navn og 

mailadresse. 

Hvis du/I har naboer, der kan tænkes at ville være med i dette fællesskab, vil det være fint, hvis du 

orienterer dem om, at vi skal have deres mailadresse. Send en mail til nkf@sagro.dk, hvis du/I ønsker at 

være med. 

En aften med 3xP 

Hermed en lille reminder om landboforeningens arrangement den 19. oktober hos Humlum Kjoler. Da 

lokalerne hos Humlum Kjoler ikke levner plads til alle medlemmer, vil de ca. 60 pladser blive fordelt efter 

”først til mølle princippet”. 

Vi har kaldt denne aften 3xP, da vi skal høre og se noget om: 

 Politik – Marianne Bredahl fortæller fra sit daglige politiske virke 

 Pelse – Marianne er også pelsavler og vil fortælle lidt herom, og naturligvis skal vi også se, hvad 

pelse kan bruges til en kold vinterdag 

 Påklædning – Marianne ejer og driver Humlum kjoler, så derfor skal vi naturligvis også se lidt på 

tekstiler til fruen denne aften – der vil naturligvis være mulighed for at lave en god handel. 

Vi glæder os til en rigtig hyggelig aften, som naturligvis vil blive krydret med lidt sang, ost og rødvin.  

En aften med Holstebro Revyen 

Fredag i sidste uge havde 60 af foreningens medlemmer taget mod invitationen til at opleve Holstebro 

Revyen. Jeg havde desværre ikke mulighed for at deltage, men har fået refereret at det var en hyggelig 

aften med god forplejning, og at de tre stjerner, som Dagbladet har tildelt revyen, er passende. 

Kom til Åbent Landbrug 

 

 

 

 

 

 

 

 

 / Kristian Gade 

 

Husk at det er på søndag den 17. september, der 

holdes Åbent Landbrug over hele landet. Holstebro 

Struer Landboforening står bag arrangementet hos 

Mie og Torben Thorsen, Bjergbyvej 24, 7830 

Vinderup.  

Vi glæder os til at se jer på søndag … og det vil 

være en fantastisk god idé, hvis du/I inviterer nogle 

af jeres venner og bekendte, som ikke har deres 

daglige gang i landbruget. Hvis I skal se Kristian 

Gade rappelle fra en gastæt silo, vil det være 

omkring kl. 14.00. 

mailto:nkf@sagro.dk

