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Tak for opbakning til Ribe Dyrskue
Hele 9.000 gæstede dyrskuet den 28. juli på trods af, at det også var en sommerdag med megen
regn. Som arrangør af dyrskuet er besøgstallet vigtigt – det vidner om stor interesse for skuet.
Som landmænd får vi vist familien Danmark noget af det, vi arbejder med, og - ikke at forglemme de mange besøgende sikrer, at vi kan holde skue uden det påvirker foreningens økonomi i negativ
retning.
Vi har endnu ikke et endeligt regnskab, men som det ser ud nu, kommer vi ud på den gode side af
nul. Endnu engang tak til alle udstillere og de mange frivillige hjælpere.

Kommunevalg
Vi vil frem til kommunevalget den 21. november bruge tid og
kræfter på at klæde spidskandidater til valget godt på med viden
om vores erhverv. Vi har aftalt fire arrangementer frem til valget.
Se mere om de enkelte arrangementer på hjemmesiden – det er
også her, du melder dig til…
Vi håber at se mange af jer som deltagere til disse møder, så
kandidaterne kender jeres synspunkter og ønsker, og ikke mindst,
være med til at give dem en viden om landbrugets betydning og
de kommunale udfordringer, vi kan have.
Møderne holdes:
 Tirsdag den 3. oktober kl. 10.00 – 12.00 hos Søren Lundgaard, Darumvej 74A, 6740
Bramming – dagens gæst er fra Venstre, Jesper Frost, Esbjerg Kommune


Torsdag den 26. oktober kl. 10.00 – 12.00 hos Bjarne Nørtoft, St. Hejbølvej 11, 6870 Ølgod
– dagens gæst er fra socialdemokratiet, Søren Laulund, Varde Kommune



Fredag den 27. oktober kl. 10.00 – 12.00 på Borgmesterkontoret, Varde – Møde med Erik
Buhl, Varde Kommune.

Der vil blive holdt et møde mere i Esbjerg Kommune – mødedato endnu ikke på plads

Efterårsudlagte græsmarker skal tælle med
Vi har fra foreningen henvendt os til Esben Lunde Larsen med et ønske om, at græsmarker udlagt i
efteråret bør indgå i beregningen af 80 % græs og efterafgrøde for kvægbrug, der anvender undtagelsesreglen 2,3 DE/ha. Vi har i vores henvendelse anført de mange faglige begrundelser, vi kunne opliste. Vi har desværre ikke fået svar på vores henvendelse, men vi vil fortsat presse på for at få vores
ønske gennemført – det er fagligt og driftsmæssigt det eneste fornuftige.

Møde med Karen Hækkerup og Tom Axelgaard
Vi har tidligere udsendt indbydelse til møde med disse to personligheder – vi håber at se mange af jer i Esbjerg den 25.
september kl. 19.00 – husk tilmelding senest den 21.
september på 80 80 20 40

Åbent Landbrug på søndag
Husk at vi på søndag har tre landbrug i vores område, hvor der holdes åbent Landbrug. Jeg håber at
mange af jer vil få tid til at gæste nogle af jeres kollegaer og ikke mindst invitere nogle uden for vores
erhverv til at besøge de tre landbrug




Kjærgaard Landbrugsskole, Kjærgårdsvej 31, Bramming – malkekvæg
Højlund Agro – familierne Bendix, Kibsgårdsvej 11, Esbjerg N – malkekvæg
Joan og Kim Wolf, Forumvej 82, Varde – Mink

Vi glæder os til at se jer alle

/ Niels Laursen

