Til alle medlemmer

Nyhedsbrev Juli 2018
Sammenhold i en svær tid
Flere af vore medlemmer er desværre i en meget kritisk situation som følge af den ekstreme tørke,
der kombineret med lave priser på vore produkter, arbejdet i døgndrift med flytning af
vandingsmaskiner og kreditgivere, der skærper kravene til sikkerhed.
Det vil ikke være unaturligt, at medlemmer, der på den måde vil være ekstremt presset, kan miste
overblikket og kontrollen over situationen – både driftsmæssigt og på det personlige plan.
Vi kan ikke hjælpe med alt, men som bestyrelse i Holstebro Struer Landboforening vil vi gerne
stille os til rådighed.
Har du selv brug for en at vende situationen med, eller har du kendskab til en, eller nogen som
har, hører vi gerne fra jer. Vi vil da gøre, hvad der står i vores magt for at hjælpe. Det kunne være
et godt råd, eller skabe en kontakt til rette sted.
Møder med Holstebro og Struer Kommuner
Vi har indenfor den seneste måned haft møder med borgmestre, formænd for teknik og miljø og
ledende medarbejdere i Holstebro og Struer Kommuner. På møderne har vi drøftet vedligehold af
vandløb, skærpede fosforområder, markvanding, priser på brugsvand, indsatsplaner i
vandindvindingsområder, registrering af diger, rekruttering af arbejdskraft, kommunernes
muligheder for at understøtte vores erhverv og flere konkrete forhold.
Efter disse møder, er det glædeligt at kunne konstatere, at vi har to kommuner, der godt ved, hvor
meget fødevareproduktionen betyder for området. I begge kommuner møder vi stor velvilje, om
end der er forhold som vi havde bragt med til møderne, der fortsat skal arbejdes med. Hvis du
oplever udfordringer med kommunen, skal du ikke vente med at ringe – jeg oplever, at vi har et
godt samarbejdsklima, så kan vi hjælpe, er vi klar.
Luftledninger Idomlund-Grænsen
Første høringsperiode er slut og på baggrund af de mange protester, der er kommet, har energi-,
forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt bedt Energinet om en ny redegørelse med nye
vurderinger, der skal foreligge i september. Ministeren havde for nyligt møde med borgmestre fra
de berørte kommuner, og han har planlagt to borgermøder i de berørte områder i august (ét i nord
og ét i syd).
Landsskuet med mange besøgende
Med næsten 51.000 besøgende var Landsskuet igen stedet, hvor vi fik mulighed for at vise hvad
landbruget formår. Fra vores egen verden havde vi sammen med SAGRO en stand, hvor mange
medlemmer og kunder kiggede forbi.
Jeg håber, at jer der kiggede forbi oplevede, at vi har en
velfungerende forening og en professionel rådgivning der også
kan sparke til en fodbold. Det var også på Landsskuet, at
SAGRO skød sikkerhedskampagnen i gang – selv om vi har
travlt, må vi ikke have mere travlt end vi hele tiden har fokus på
egen og andres sikkerhed.
Følg sikkerhedskampagnen fra SAGRO - ”TH!NK SAFETY FIRST!”

Gør du brug af alle medlemsfordele?
Som medlem af Holstebro Struer Landboforening har du mulighed for at gøre brug af en række
medlemsfordele. Disse medlemsfordele bliver løbende opdateret. De opdaterede medlemsfordele
kan du se på https://www.lf.dk/for-medlemmer/kontante-medlemsfordele
Halmbørsen på hjemmesiden
Den ekstreme tørke gør at mange med husdyr vil komme til at
mangle halm. På SAGRO ´s hjemmeside er der en halmbørs, hvor
du har mulighed for at sætte halm til salg og indrykke besked,
dersom du ønsker at købe halm – se mere herom ved at følge dette
link http://www.sagro.dk/koeb-og-salg/halmboersen
Dejlig familieaften hos Jesper Hedegaard
Den 21. juni var 130 medlemmer samlet hos kalveproducent
Jesper Hedegaard i Borbjerg. Besøget startede med en
rundvisning i de nye stalde, hvor alle fik en oplevelse af en
effektiv kalveproduktion som kombineret med høj dyrevelfærd var
meget seværdigt. Herefter var de mest markfaglige en tur ude at
se afgrøderne. Således fyldt med faglige oplevelser var det tid til
at nyde gode grill bøffer, tilberedt af mesterkokkene Anders
Nørgaard og Jacob Skals. Vores oplevelser var af en sådan
karakter, at det kan de godt få lov til at gøre igen til næste år.
Således mætte var det tid til at høre Viktor Hedegård berette om
gårdens og sognets historie, krydret med anekdoter om nogle af
sognets tidligere beboere.
Tak til Jesper for en super aften.

Jeg ville gerne kunne slutte dette nyhedsbrev med at ønske alle en god sommer – for mig vil
ønsket til en god sommer være, at der kommer noget regn!

/ Kristian Gade

