
 

Til alle medlemmer i Sydvestjysk Landboforening 

 

Nyhedsbrev August 2017 

 

Ny hjemmeside. 

Så har vi i Sydvestjysk Landboforening også fået vores egen hjemmeside – en hjemmeside, hvor du altid 

kan blive opdateret med, hvad der sker i foreningen. Har du ikke været inde på siden – tryk på www.svlf.dk 

og bliv opdateret. 

 

Tak for opbakning til Ribe Dyrskue. 

9.000 gæstede Ribe Dyrskue i fredags – et besøgstal vi er ganske godt tilfreds med, når vi tager vejret i be-

tragtning. Tak til alle jer, der fandt tid til at besøge skuet, jeg håber, at I havde en god dag. Selv om det er 

Sydvestjysk Landboforening, der overordnet er ansvarlig for dyrskuet, er det dyrskueudvalget og den store 

flok af frivillige hjælpere, der igen i år sikrede at Vi - land og by i fællesskab kunne holde denne festdag. 

Med de mange frivillige timer der bliver ydet i forbindelse med opbygning, afvikling og efterfølgende op-

rydning, forventer vi, at dyrskuet giver et lille økonomisk overskud. 

At måle dyrskuets succes alene på det økonomiske resultat vil dog være forkert – jeg er sikker på, at de 

mange, ikke landbrugere, der var på dyrskuet, er gået hjem med en positiv oplevelse af det, vi arbejder med i 

vores hverdag – derfor er den samfundsskabende værdi langt større end det, vi kan læse i regnskabet. Tak til 

alle – også jer der udstillede – uden jer ikke noget dyrskue. 

NB – nok regnede det i fredags, men skulle vi holde dyrskuet i dag, havde det været umuligt, da store dele af 

pladsen står under vand. 

     
Ribe Dyrkuet en Folkefest for Land og By – tak til alle udstiller og jeg der besøgte skuet 

 

Landbruget og den kommunale dagsorden. 

Den 21. november skal vi stemme til regions- og kommunevalget. Vi har planlagt møder med flere kandida-

ter – Esbjerg og Varde Kommuner – op til valget. For at sikre de mest aktuelle emner bliver bragt i spil både 

ved møderne og i øvrigt op til valget, er det vigtigt, at alle I medlemmer giver os indspil, hvis I oplever 

kommunale opgaver, i relation til vores erhverv, der ikke bliver løst på tilfredsstillende vis. Det er inden 

valget vi har behov for at vide, hvad de enkelte partier og kandidater står for. I er altid velkommen til at rin-

ge til mig eller andre i bestyrelsen med emner, vi skal bringe op. På hjemmesiden ses hvilke møder, der vil 

blive holdt. 

 

Vi sender et gavekort på 500 kr. til dig. 

I bestyrelsen har vi igangsat en medlemskampagne, der skal skaffe flere aktive medlemmer i foreningen. 

Med det arbejde vi laver lokalt og gennem vores fællesskab i Landbrug & Fødevarer, udføres der arbejde for 

alle landbrugere i Danmark. Der er dog nogle, også i vores område, som ikke er medlemmer – dem vil vi 

naturligvis gerne have som medlemmer. Til arbejdet med at få flere medlemmer, har vi behov for din hjælp 

til at anvise ny medlemmer. For hvert nyt aktivt medlem du anviser (inden 1. september),som resulterer i et 

medlemskab, sender vi et gavekort på 500 kr.  

Vidste du i øvrigt, at kontingentet i vores forening er 2 – 3.000 kr. billigere end i vores naboforeninger mod 

nord og syd. Slogan for vores medlemskampagne er ”Vores Fællesskab – din styrke” 

 

Med ønsket om tørvejr og en god høst 

 

Niels Laursen 

http://www.svlf.dk/

