Til Alle medlemmer
Nyhedsbrev November 2017
Kampen for retfærdighed
En del af foreningens medlemmer er blevet kontaktet af energinet.dk med henblik på nedgravning af kabel
fra vindmølleparken Vesterhav Nord. Som lodsejer kan man ikke modsætte sig, at der nedgraves kabel på
ens ejendom. Det vi som landboforening kæmper for er, at de, der skal have nedgravet kabel også sikres
mod, at de efterfølgende skal have omkostninger, som følge af at der er nedgravet kabler på ens ejendom.
I juridisk forstand taler man om ”Gæsteprincippet” og en fravigelse fra ”Gæsteprincippet”
Energinet.dk vil i forbindelse med nedgravningen fravige ”Gæsteprincippet”, hvilket efter vores vurdering
kan have konsekvenser, der ikke i tilstrækkeligt omfang kompenseres for. Som udgangspunkt er vores klare
holdning – er du gæst på en ejendom, så skal den forlades, uden der efterfølgende kan komme
omkostninger til værten.
Landbrug & Fødevarer har rejst en principsag mod energinet.dk i forbindelse med kabel nedgravning fra
vindmølleparken Krigers Flak. Vores krav til energinet.dk er, at de i forbindelse med nedgravningen fra
Vesterhav Nord skal kompensere lodsejere på samme vis, som de vil blive pålagt, når der falder dom i
Krigers Flak sagen.
Mere end 100 af de lodsejere, der bliver berørt af kabel nedgravningen, vil nu samlet føre sag mod
energinet.dk – juridisk og økonomisk er foreningen ikke part i sagen, men I kan regne med vores opbakning
til sagen.
Vandpriser er ikke glemt efter valget
Inden kommunevalget havde vi en del kontakt til kandidater, der stillede op til kommunevalget.
Hovedparten af disse kandidater var enige i vores synspunkt om, at vandprisen skal afspejle de reelle
omkostninger. Vores påstand er, at der skal være en prisdifferentiering, så jo mere vand der aftages,
reduceres prisen pr m3 – en såkaldt trappemodel.
Fra vandværkerne har der kun i meget begrænset omfang været forståelse for vores synspunkt. Ifølge
vandforsyningslovgivningen har man som lodsejere ret til at etablere egen vandboring, hvis der ikke kan
leveres vand på økonomisk rimelige vilkår – en tilladelse der dog skal gives af den enkelte kommune.
Hvis vandværkerne fortsat ikke vil justere priserne vil vi aktivt arbejde for at Holstebro og Struer Kommune
giver tilladelse til privat vandindvinding. Vi ser dog meget hellere, at vandværkerne tilpasser deres priser,
så vi fortsat kan være en del af helheden.
Hvis nogle skulle være i tvivl om vore ønsker til vandpriserne er det en graduering, når der aftages mere
end 1.000 m3 – her kan vi se vandværker levere vand fra godt 3 kr. og mere end 10.000 m3. til en pris på
under 2 kr. – med den effektivitet som værkerne har i vores område, må det også være muligt!
Ændrede betingelser Gruppelivsordningen
For jer, der har tegnet en gruppelivsordning, er dækningen nu ændret fra 65 til 67 år. Gruppelivsordningen
er også ændret, så der nu kan vælges mellem 2 grupper. For dig/Jer der har gruppeliv, kan det måske være
interessant at ændre gruppe – se vedlagte. For jer der ikke har tegnet gruppeliv, kan det være interessant,
hvis du ikke har behov for dækninger på flere millioner kroner. I gruppelivsordningen er den højeste
udbetaling ved død 600.000 kr. Ved visse kritiske sygdomme udbetales 50.000 kr. og ved ulykke udbetales
op til 760.000 kr. (méngrad 100 %).

Ordningen er også rigtig god, hvis din ægtefælle af helbredsårsager, ikke kan blive forsikret. I
gruppelivsordningens gruppe 1 er ægtefælle/samlever fuldt dækket efter 12 måneder uden at skulle
aflevere en helbredserklæring.
Dit eget helbred behøver heller ikke altid at have været i top. Der spørges kun til helbred 3 år tilbage i
tiden, og der er generelt lempelige helbredskrav.
Endelig kan gruppelivsordningen være en god ide for dem, der ikke har tillægsforsikringer på deres
pensionsopsparing.
Som aktivt medlem af Holstebro Struer Landboforening kan du blive medlem af Gruppelivsordningen for
blot 114 kr./md. pr. person – se vedlagte flyer.
Medarbejderjulegaver
Igen i år er det muligt at købe julegaver til medarbejdere m.fl. i vores gaveshop – tryk på efterfølgende
links – "Medarbejderjulegaver - det er billigt"
Regionalt Planteavlsmøde
Husk, det er på onsdag den 6. december, Landbrug & Fødevarer holder regionale møder med fokus på
resultater og nye muligheder i planteproduktionen. Mød op og hør, hvor planteavlen er på vej hen og
deltag i debatten.
Der bliver blandt andet indlæg om De Syv Synder, det faglige og politiske arbejde bagved og et blik på
fremtidens muligheder for dansk planteproduktion.
På mødet vil Torben Hansen, formand for L&F, Planteproduktion, Troels Toft, sektordirektør for Planter,
SEGES samt Niels Peter Nørring eller områdedirektør Anders Panum Jensen, vand- og naturpolitisk chef,
Landbrug & Fødevarer have indlæg.
Undervejs vil der også være mulighed for spørgsmål og debat.
Det er gratis adgang for alle interesserede.
Kontante medlemsfordele

Mange af jer medlemmer kender de muligheder medlemskabet af foreningen giver mulighed for. Da der
løbende kommer nye muligheder, vil det ikke være hensigtsmæssigt hele tiden at informere herom – du
kan trykke på nedenstående links og se de aktuelle medlemsfordele.

Nytårsmøde
Fredag den 5. januar fra kl. 13.00 – 15.30 invitereres alle medlemmer af Holstebro Struer Landboforening
til Nytårskur i Nupark – sæt X i kalenderen nu – invitation følger senere.
Generalforsamling
Foreningens ordinære generalforsamling afholdes onsdag den 14. marts.
Med venlig hilsen

Kristian Gade

