Til alle medlemmer i Holstebro Struer Landboforening

Nyhedsbrev – Marts 2020
Det er nu vi skal vise solidaritet og hjælpsomhed
Sandsynligheden for at vi landmænd, vores familier og medarbejdere bliver smittet med
Coronavirus er formentlig ikke væsentlig forskellig fra det, andre vil opleve.
Hvad gør vi normalt når sygdom optræder? Vi klarer en del af arbejdet fortsat, vi prøver at
hyre hjælp ind fra vikarordninger, naboer, familie og venner, men vores bedrifter er mange steder blevet så
store og komplekse, at vi kan klare flere dage ved lidt hjælp fra her og hist.
Specielt ejendomme med stor animalsk produktion kan blive udfordret, hvis der gennem flere dag vil være
flere sygemeldte.
Det er vigtigt, at vi i den aktuelle situation forsøger at hjælpe hinanden.
Hvis nogle af jer medlemmer kommer i en situation, hvor I har forsøgt alt og fortsat ikke kan få passet
besætningen, så ring til mig 6176 8400 eller N. K Fruergaard 4080 7200. Vi vil gøre alt for at hjælpe
med at få løst den aktuelle situation. Jeg lover ikke vi kan klare det hele, men det er nu, at vi skal
vise, at vi står sammen og kan hjælpe hinanden.
L&F/SEGES har samlet en lang række informationer om Coronavirus, dem kan du læse her

Aflyst generalforsamling
Vi har naturligvis aflyst vores generalforsamling som var planlagt til den 18. marts. Når
situationen igen er blevet normaliseret, indkalder vi til ny generalforsamling.
Sammen med SAGRO aflyses alle møder, kurser og arrangementer frem til og med 27. marts.

Rådgivningsvirksomheden kører uændret
Alle medarbejdere i SAGRO yder fortsat uændret rådgivning og service, enten fra de 4 huse eller
hjemmefra. Når vi mødes, giver vi ikke længere hånd og følger naturligvis Sundhedsstyrelses retningslinjer
om ekstra god hygiejne. Kan opgaven løses via telefon eller Skype, så gør vi det.

SAGRO og Holstebro Struer Landboforening leverer et flot regnskab
Udsættelse af vores generalforsamling har også den konsekvens, at vi ikke overfor generalforsamlingen
kan præsentere regnskabet for 2019. Du kan læse hele regnskabet ved at trykke her.
Som det ses, er resultatet af den primære drift negativ. Det havde vi også budgetteret med. Når vi slutter
med et pænt resultat, skyldes det vores ejerskab af SAGRO.
SAGRO har igen i år leveret et flot resultat på i alt 14,2 mio. kr. Resultatet fordeles til de enkelte foreninger i
forhold til antal aktive medlemmer. Resultatet fra SAGRO er derfor med til at styrke det arbejde, der gøres
på Axelborg og i vores egen forening. Selv om vi for nogle medlemmer har reguleret kontingentet for 2020,
har vi, om ikke landets laveste kontingent, så er vi blandt de absolut billigste.

Ulven hører ikke hjemme i Danmark
Så kontant var meldingen fra Pia Kjærsgaard, da Holstebro
Struer Landboforening havde inviteret hende til en ”Videns dag
om ulven”.
Da Pia Kjærsgaard har rejst en forespørgselsdebat i
Folketinget, fandt vi det vigtigt, at hun er klædt godt på, til at
tage debatten på et godt fagligt grundlag.
Vi havde derfor inviteret hende til Holstebro/Idom den 9. marts.
Jørgen Blazejewicz og kødkvægsavler Heine Stefansen var
nogle af dem, der fortalte hende om de kæmpe udfordringer de
oplever med ulven i deres hverdag. Selv om Pia Kjærsgaard
har stor indflydelse i Folketinget, fortsætter vi vores information
af de øvrige folketingsmedlemmer. Vi vil gøre vores til, at der
kan besluttes en ulveforvaltning, der gør det sikkert at holde dyr og færdes frit og sikkert i vores natur.

Ministermøde den 2. marts
Mogens Jensen og Martin Merrild mødte godt 100
medlemmer i Birk. Her fik de fremmødte
Fødevareministerens syn på landbrugets betydning og
påvirkning af klimaet og miljøet.
Efter mødet var der flere, der bemærkede, at sjældent har
fødevareministeren været så klar i sin tale. Vi kan synes om
ministerens udmeldingerne eller ej, men han repræsenterer
et flertal. I den efterfølgende debat, er det fantastisk at
opleve, hvordan L&F med Martin Merrild i spidsen dagligt,
med fakta, arbejder på at få fødevareministeren og hele
Folketinget i en retning, som fortsat giver os mulighed for at
være her. Det er et arbejde, der aldrig slutter og et arbejde, vi alle skal give vores bidrag til.

Workshop om klimamål i samarbejde med Tænketanken Frej
Sammen med Tænketanken Frej havde vi indbudt 20 landmænd til en
workshop om, hvordan landbruget kan nå de aftalte klimamål.
I workshoppen deltog Ida Auken og Tommy Ahlers. Trods sund skepsis i
forhold til at nå klimalovens mål med 70% reduktion af CO2 udledning i 2030,
blev der fostret vilde ideer og drømme-scenarier. Alle ideer, der vil indgå i det
idekatalog, som bliver udarbejdet med landbrugets egne forslag til forskellige
løsningsmuligheder.
Fortsat udvikling og forskning i endnu grønnere fremtidige løsninger gik igen i
flere af forslagene – alle forslag som kommer med videre i Frejs arbejde med
et idekatalog.
Selv om vi måske ikke alle har det samme politiske ståsted som Ida Auken,
var det vores oplevelse, at der blev lyttet og var en forståelse for flere af vores
synspunkter.

Vedligeholdelse af vandløb – det skal være i orden
Selv de bedst vedligeholdte vandløb har svært ved at aflede alt det vand, vi har fået det sidste halve år.
Vores oplevelse er, at vores kommuner langt hen ad vejen gør et
godt stykke arbejde med oprensning og vedligehold – men kan det
blive bedre? Det er vigtigt, at du som medlem giver os et praj, dersom
du oplever, at kommunerne ikke udfører det nødvendige
vedligeholdelsesarbejde, så vandløbene overholder gældende
regulativer.
Vi har fået en henvendelse fra en gruppe af medlemmer vest for
Holstebro, som har arealer til Storåen. Henvendelsen er også sendt
til borgmester H.C. Østerby. Vi er klar til at indgå i drøftelser, så vi på
bedst mulig måde sikrer afvandingen af vores marker.

Kristian Gade

