Til alle medlemmer
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Nu kan du søge om tilskud til etablering af Minivådområde
Etablering af Minivådområder er en af de
kvælstofreducerende initiativer vi som landmænd
skal etablere som en del af aftalen for at vi kan
tildele mere gødning til vore marker. Sidste frist for
ansøgning er den 3. april. Vil du vide mere om det er
en ordning du kan gøre brug af, kontakt da vores
oplandskonsulent Karen Vestergaard Thomasen på telefon
96 29 69 32 – rådgivningen er gratis og alle omkostninger til
anlægget betales fra det offentlige.
Medlemskontinent – vel nok Danmarks billigste
I løbet af den næste uge vil der blive udsendt faktura på medlemskontingent. Vi har samme
kontingent som i 2017 – hvis ikke Danmarks billigste, så en af de billigste. Når vi kan fastholde det
lave kontingent er forklaringen den, at forrentningen af den kapital vi har indskudt i SAGRO og
vores del af resultatet i SAGRO bliver brugt til at holde kontingentet lavt.
Politisk interessevaretagelse lokalt og på landsplan er uden sammenligning her vi bruger de fleste
ressourcer, men som en del af medlemskabet har du/I også mulighed for at gøre brug af de
medlemsfordele der er gennem Landbrug & Fødevarer – siden med disse fordele er netop
opdateret – se her http://lf.dk/for-medlemmer/kontante-medlemsfordele

Husk Generalforsamling onsdag den 14. marts
Du vil senere modtage selvstændig indbydelse til vores ordinære generalforsamling, men sæt
I kalenderen onsdag den 14. marts, hvor vi kl. 18.30 starter med fællesspisning.

Fosfor er en kæmpe udfordring
I forbindelse med Landbrugspakken blev der indført begrænsninger for tilførsel af fosfor – en
beslutning der var nødvendig for at gøre EU tilfreds med Landbrugspakken. Fagligt er vi ikke
enige i, at fosfor udgør et problem – derfor har vi bedt ministeren om at undersøge det faglige
grundlag herfor. Det ændrer dog ikke ved, at det her og nu er et problem vi skal forholde os til. I
vores forening vil udfordringerne blive yderligere forstærket af, at områder der er udpeget som
særlige følsomme områder. Vi forfølger sagen.
Godt ind i det nye år.
Fredag den 5. januar havde godt 60 medlemmer taget mod invitationen til nytårskur – en god
faglig og social eftermiddag. Vi glæder os til mange fælles arrangementer i det kommende år.
Kristian Gade

