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Vi gør en forskel
Vi er i en svær tid, hvor store dele af landet er lukket ned. Inden for vores erhverv fortsætter vi dog ufortrødent
med at producere fødevarer, og jeg er sikker på, at flere og flere får øjnene op for, hvor vigtigt et erhverv
landbruget er. Vi gør en forskel hver dag, og det skal vi være stolte af!
Landbrug & Fødevarer har valgt en forholdsvis lav medieprofil ud fra den opfattelse, at vi ved at holde fokus
på vores kerneopgave er med til at øge respekten for vores erhverv. Den strategi har vi selvfølgelig valgt at
lægge os op ad, selv om jeg personligt godt kunne tænke mig, at vi var lidt mere udfarende og gjorde lide
mere opmærksom på vores rolle under krisen. Det er ikke nu, vi skal fare frem med skarpe politiske krav om
bedre rammevilkår, men vi kunne sagtens fortælle om vores daglige arbejde med at producere fødevarer og
de udfordringer, vi møder under krisen. Det er for eksempel svært at få medarbejdere ind fra Østeuropa, som i
høj grad påvirker vores mink- og bærproduktion.

Foråret er over os

Med det flotte forårsvejr, vi har nu, er der god mulighed for at få startet en god vækstsæson. Mange er
kommet rigtig godt i gang her i marts. Foråret er en dejlig tid med sol på himlen, længere dage og større
optimisme. Det skal vi glæde os over. Det er nu, vi for alvor kan komme udenfor. Det er ikke mange uger
siden, vores marker sejlede i vand. Det er utroligt, hvor hurtigt alting skifter. Vandet synker, der kommer ikke
mere fra oven, og vores marker ser igen fine ud.

Generalforsamling
Den 9. marts holdt vi generalforsamling i vores landboforening. Vi nåede det lige, inden Danmark lukkede ned
– og tilsyneladende uden negative konsekvenser. Det er jeg glad for. Generalforsamlingen er en vigtig
begivenhed for bestyrelsens arbejde fremadrettet. Derfor er det også dejligt, at så mange af jer møder op.
Grønne og miljøpolitiske spørgsmål fylder meget i bestyrelsens arbejde, og de kom også til at fylde i min
beretning. Jeg kom blandt andet kom ind på BNBO og drikkevand, natur og biodiversitet og udfordringer og
indsatser på kvælstofområdet.
Valg
På generalforsamlingen blev jeg genvalgt som formand for vores forening – tak for tilliden. Susanne
Clemmensen blev valgt ind som nyt medlem af bestyrelsen. Jeg er sikker på, at vi får et rigtig godt og frugtbart
samarbejde. Susanne afløser Jens Jørgen Erichsen, som takkede af efter mere end 30 år i bestyrelsen. Tak
for den store indsats.
Henrik Buhl og Rasmus Johansen blev genvalgt til bestyrelsen. Erik Faber Rasmussen afløser Knud
Rasmussen som suppleant.

Jens Jørgen Erichsen takkede af efter mere end 30 år i bestyrelsen

Børn på landet
I de senere år har vi inviteret 0. klasserne fra byskolerne i Vejle på gårdbesøg, for at de kan opleve kalve og
køer på tæt hold. Det koncept ønsker vi at køre videre med i år og håber, at Danmark er tilbage ved normalen
midt i juni, så vi kan åbne vores døre. Hans Julius Skøtt Lervad fra Bjerlev har igen i år inviteret godt 300 børn
på besøg på sin bedrift den 11. juni, mens jeg åbner mine stalddøre i Skærup for 90 børn den 16. juni.
Det er altid en fornøjelse at have børn på besøg. De er nysgerrige og umiddelbare og oplever livet på landet
gennem deres sanser. En del af besøget er også busturen frem og tilbage og madpakken i det fri.

Følg os på Facebook
Hvis du ikke allerede følger os på Facebook, vil jeg opfordre dig til at gøre det. På Facebook kan du løbende
følge med i aktuelle politiske sager, hvad der sker i vores forening og inden for vores erhverv. Du har også
mulighed for at kommentere og give din mening til kende. Den er vi altid interesseret i at høre.

Du finder os på her

på Facebook.

Kontakt foreningssekretariatet på telefon 87 28 26 02

