Til alle medlemmer i Sydvestjysk Landboforening

Nyhedsbrev - juli 2018
Kom til Danmarks smukkeste dyrskue i Ribe
– sidste fredag i juli, i år 27. juli.
Dyrskuet i Ribe oplever stadig en stor opbakning fra alle udstillere – både af dyr og maskiner.
Vi har i år flere nye maskinhandlere på plads med over 25 nye traktorer fordelt på mange mærker
- og antallet af dyr er over 300.
Så rammerne til en god dag på Hovedengen i Ribe er på plads.
Hvad kan du som medlem af Sydvestjysk Landboforening bidrage med, for at Ribe Dyrskue også
fremover vil være en succes for vores forening?
Jo, hold en fridag og tag familien – unge som gamle – under armen og kør til Ribe Dyrskue. Selv
om rammerne er fine, er det allervigtigste – specielt for vore maskinudstillere – at der kommer
mange landmænd og tager en snak med dem. Har de haft en god dag med mange besøg, kommer de igen næste år. Og det sikrer dyrskuets fremtid. Du vil også møde naboer og kolleger og få
en snak.
Vi har en varieret program hen over dagen, så der er nok at se på for alle generationer – det meste af tiden med dyrene - og en enkelt gummistøvle - i centrum. For det er jo et dyrskue.
Sydvestjysk Landboforening har sit eget telt på pladsen. Her kan du få en snak med bestyrelsen,
der udover politik også vil demonstrere deres kunnen når de griller pølser til foreningens medlemmer og deres familie – husk at medbringe vedlagte værdikupon.
Baltic Pipe
Arbejdsgruppen, som er nedsat af de berørte Landbrugsorganisationer, arbejder for at lodsejerne
tilbydes så fordelagtige vilkår som muligt i forbindelse med etablering af Baltic Pipe. Der er ingen
Landsaftale på gasområdet, og derfor har de berørte lodsejere ingen retningslinjer at læne sig op
ad i dialogen med Energinet. Vi er i dialog med Energinet med det formål at lave en rammeaftale
med minimumskrav, som lodsejerne kan bruge som guide i deres egen dialog med Energinet. I
øjeblikket kontakter Energinet lodsejerne for at aftale et møde på de berørte ejendomme. Vil du
vide mere kan du kontakte din Landboretskonsulent Stine Bundgaard på tlf. 40 29 58 85
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). Vi vil løbende følge udviklingen og give vores indspil. Har du spørgsmål eller gode indspil
er det også Stine Bundgaard du kan kontakte.
Super aften i Tirpitz og Ho Ellipsen
Den 18. juni deltog godt 130 medlemmer i foreningens sommerudflugt til Tirpitz. Efter de mange
indtryk om hvordan livet tidligere havde været levet på Vestkysten, bygning af Tirpitz bunkeren der
aldrig blev taget i brug, kørte vi til Ho Ellipsen, hvor vi spiste medbragte sandwich, sang nogle
sange og nød en dejlig sommeraften hvorefter det igen var tid til komme hjem og flytte vandingsmaskiner.
/ Niels Laursen
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