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Nye i bestyrelsen 
Ved generalforsamlingen i marts blev Søren Markvorsen, Holstebro og Robert Lynge Andersen, Resen 
nyvalgt til bestyrelsen, da Jens Lindbjerg og Ulla Merrild ikke genopstillede til bestyrelsen. 

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig med Kristian Gade som formand og Anders 
Nørgaard som næstformand. 

Ved det konstituerende bestyrelsesmøde blev det besluttet, at nogle af de væsentlige arbejdsområder for 
bestyrelsen den kommende tid vil være: 

 Klimasikring Holstebro 

 Vandløbsvedligehold 

 Deklarationer – el kabler 

 Ulven 

 Skærpede fosfor områder 

 Dyrkningsretten – 
vandindvindingsområder 

 Dige - problematikker 

 Politiske og sociale arrangementer 

 Vandpriser   

 

Har du opgaver, som du ønsker foreningen skal tage sig af, er du meget velkommen til at ringe til en af os i 
bestyrelsen. 
 
 
Husk at tilmelde Faunastriber 
Sidste år blev der i foreningens område sået 36 km Faunastriber. Ejvind 
Hansen, Naur, som forestår såningen har modtaget mange tilmeldinger, men er 
klar til at modtage mange flere. Fra bestyrelsen vil vi stærkt opfordre til, at alle 
hjælper til med at få sået Faunastriber, så vi på den måde bidrager til at skabe 
øget trivsel for naturens vilde dyr og bier. 
Tilmelding direkte til Ejvind Hansen på telefon 24 24 97 68 inden udgangen af 
april. Du betaler for så arbejdet - Holstebro og Struer Kommuner betaler dele af 
omkostningerne til frø. 

Familie- og grill aften 

Sæt X i kalenderen torsdag den 21. juni, hvor vi har Familie- og Grill aften hos Jesper Hedegaard i 

Borbjerg. Her vil vi se og høre om moderne kalveproduktion. Aftenen slutter som vanligt af med, at vi 
smager på alt godt fra grillen og synger sange som vi alle kender. 

Landbruget kommer til byen 
Fredag den 11. maj vil landbruget invadere Store Torv i Holstebro med kalve, grise, kyllinger, får og lam, 
mange maskiner og flere børneaktiviteter. 
Med dette arrangement søger vi at give ”Familien Danmark” lidt af et indblik i det vi arbejder med i vores 
hverdag. 

Vores erfaringer fra tidligere er, at mange gerne vil snakke med os 
landmænd, om det vi beskæftiger os med i vores hverdag. 

For at vi kan få snakket med vores forbrugere vil vi gerne, at jer der kan 
afse et par timer denne dag, kommer og fortæller om landbrug og din 
hverdag som landmand. Vil du hjælpe, ring da til N.K. Fruergaard på tlf. 40 
80 72 00 inden den 1. maj. 

/ Kristian Gade 

 


