Til alle medlemmer
Nyhedsbrev Maj 2017
Kaffebordsmøde hos Familien Merrild
Mandag den 1. maj, blev der afholdt kaffebordsmøde hos Familien Merrild i Hjerm. Dagens gæst var
Thomas Danielsen med hvem vi specielt drøftede energi. Stikord fra mødet:
Grøn energi i udbud skal sikre den bedste pris for danske forbrugere.


Flere med ældre vindmøller havde et ønske om en ”bundpris” for el på spotmarkedet. Med den
nuværende elpris, vil det ikke være rentabelt at vedligeholde gamle møller.
 Ved værdisætning af biogas, skal man huske at værdisætte gyllens merværdi – bedre
kvælstofudnyttelse, mindre lugt osv. – og et vigtigt forhold, biogas kan lagres i naturgasnettet,
modsat hvad der er tilfældet for el fra vind og sol.
 Brugen af egenproduceret til erhvervsformål uden net betaling kan være med til at gøre det
interessant at drive virksomhed i ”udkants Danmark”
En god formiddag der havde samlet 16 deltagere.

Kaffe og en god debat med Thomas Danielsen

Ordentlig vandafledning skal hindre sådanne situationer

Arbejdet i vandråd skal sikre fortsat god vandledningsevne
I vores forening har vi bl.a. vandopland til Nissum Fjord. Arbejdet med at sikre vandløb, der kan aflede vandet fra
vores marker bliver udfordrende. Vi vil kæmpe med næb og kløer for at vandløbene bevarer deres
vandledningsevne.
Helle Borum, rådgiver i SAGRO er udpeget fra Landbrug & Fødevarer og Kristian Gade er udpeget fra Holstebro
Struer Landboforening.
Vi har deltaget i det første møde og oplevede en konstruktiv og respektfuld tilgang til opgaven fra både landmænd
og sportsfiskere.
I det fortsatte arbejde har vi brug for jeres hjælp. Har du viden omkring vandløb, der er forkert udpeget, er det
vigtigt, at du opdaterer os herom. På SAGRO s hjemmeside www.sagro.dk kan du læse mere herom og samtidig
indsende oplysninger.

Offentlig vandforsyning – ja, hvis prisen er korrekt
Landboforeningen er p.t. i dialog med Holstebro Kommune om pligten til at skulle aftage vand fra offentlig
vandforsyning. Som udgangspunkt anser vi det som fornuftigt med en offentlig vandforsyning med
rettigheder og pligter, når prisen på vand afspejler de reelle produktionsomkostninger. Vores krav er, at
der skal være en ”trappemodel” så prisen på en m3 vand er forskellig om man aftager 200 eller 10.000 m3
vand.
Arrangementer den kommende tid
I den kommende tid er der et væld af arrangementer i Holstebro Struer Landboforening.
”Ulven kommer” – nej ulven er her, og for nogle landmænd ganske udfordrende. Vi inviterer alle
medlemmer til informationsmøde onsdag den 24. maj kl. 19.00. Mødet holdes i Plexus i Idom – husk
tilmelding senest 23. maj
Fredag den 9. juni kl. 18.30, er der Familieaften hos Hestbjerg Økologi – en spændende aften venter for
hele familien – og ja vi spiser selvfølgelig grillet økologisk gris
Tirsdag den 13. juni fra 10.00 – 12.00 har vi inviteret Karsten Filsø på formiddagskaffe hos Anders Ørts,
Mejrup Hindkjær – en formiddagskaffe hvor temaet vil være forvaltningen af det åbne land og ikke mindst
en snak om vores grundvand – tilmelding senest 9. juni

Køb biletter til Holstebro Revyen nu
Vi har igen fået mulighed for at købe billetter til Holstebro Revyen til en meget fordelagtig pris. Inden
revyen starter, spiser vi sammen i salen, hvor revyen spilles. Vi har reserveret mange borde, så vi kan sidde
sammen. Du har mulighed for at invitere medarbejdere og venner med til dette arrangement. Vi sælger
billetterne efter princippet ”først til mølle” – send mail til nkf@sagro.dk senest den 1. juni med angivelse af
antal billetter der ønskes til forestillingen

Med venlig hilsen
Kristian Gade

