
  

 
 
Til alle medlemmer i Sydvestjysk Landboforening 
 

Nyhedsbrev – April 2019 
 

Tre nye i bestyrelsen 
Efter generalforsamlingen har bestyrelsen besluttet at nedlægge posten som 2. næstformand. An-
ders Harck er næstformand, og jeg blev genvalgt som formand. Vi havde glædeligvis en general-
forsamling med flere kandidater til de ledige bestyrelsesposter. Nedenstående en kort præsentati-
on af de nyvalgte. 
 
 

Inger Lauridsen, Toftevej 30, Ovtrup – 65 år 
inger@olsenlauridsen.dk Tlf. 40 42 10 96 
Gift med Torben, der arbejder udenfor bedriften. Jeg har fuldtidsarbejde med vores 
økologiske malkekvægsbesætning. 
Som ny i bestyrelsen vil jeg tiltuske mig viden fra de øvrige bestyrelsesmedlemmer. 
Jeg vil have fokus på kvinder i landbruget samt landbrugets klimaudfordringer 
 

 
 

Dennis Lauridsen, Frøstrupvej 351, Varde – 36 år. 
trehojegaard@gmail.com Tlf. 40 45 23 94 
Har 500 søer og producerer grise til eksport. Driver 200 ha. primært med kartofler, 
frø og korn. Jeg er med i Faggrupperne Svin og Planteavl. 
I bestyrelsesarbejdet vil jeg have fokus på, hvordan vi får flere unge ind i erhvervet 
og som kartoffelavler, at vi har vand nok til optimal vanding.  
 

 
 
Henrik Hedevang Haahr, Mosbølvej 4, Strellev, Ølgod – 39 år. 
Henrik-haahr@outlook.com Tlf. 20 78 03 14 
Blev etableret som mælkeproducent med 430 køer for godt to år siden. 
Med for få unge, der søger vores erhverv, vil jeg have fokus på, uddannelse og rekrut-
tering. 
 

 
 
 
Esbjerg Kommune tilbyder vandløbssyn  
Formålet med vandløbssyn er afklaring af principielle 
uenigheder mellem bredejere og Esbjerg Kommune om 
vandløbsvedligeholdelsen. 
Vandløbssyn skal ses som et supplement til de eksiste-
rende muligheder for dialog med kommunen, som er på 
vandløbsområdet f.eks. via TipTak, de årlige vandløb-
slagsmøder og ikke mindst den almindelige dialog mellem 
bredejerne og kommunens vandløbsmedarbejdere. 
 
Har du en problemstrækning, hvor der brug for en afklaring af mere principiel karakter, skal du 
kontakte Stine Bundgaard senest den 17. april på mail: sbp@sagro.dk eller på mobil 40 29 58 85 
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Nu også app til vandløbsproblemer i Varde  
Efter opfordring fra Sydvestjysk Landboforening gør Varde Kommune det let 
at indberette vandløbsproblemer. 

For et par måneder siden var det Esbjerg Kommune, der udvidede sin "Tip 
Tak"-app til at omfatte vandløbsproblemer, og nu er turen kommet til Varde 
Kommune. Jeg vil opfordre jer til at gøre brug af de to kommuners app når I 
støder på udfordringer med vandløbene. Begge app’s er brugervenlige og 
sikrer en direkte vej ind til de rette medarbejdere ved kommunen.  

 
Årsmøde – deltid  
Den 2. maj bliver der afholdt møde i Faggruppen for deltidslandmænd – mødet 
starter kl. 19.00 og afholdes i Birk. Der vil være indlæg ved 1. viceformand i L&F 
Thor Gunnar Kofoed over emnet – ”Hvad kan L&F tilbyde mindre fødevarepro-
ducenter.  
Søren Skjølstrup Jensen, Vildbjerg, som blev kåret som fremtidens landmand, 
kommer og fortæller om hans nicheproduktioner. 
 
Ulykkesforsikring til landbruget 
Har du et aktivt medlemskab, har vi sørget for, at du får den bedste pris på kollektiv ulykkesforsik-
ring. Forsikringen dækker døgnet rundt – både i arbejdstiden og fritiden. 
Du kan vælge at forsikre dig selv, din ægtefælle/samlever og dine medarbejdere.  Du påfører blot 
de navne og cpr-numre, der skal med på forsikringen.  
 
Tegning af forsikringen kræver ikke afgivelse af helbredsoplysninger. Forsikringspræmien er med 
nedenstående summer 

 Invaliditet med sum på 380.000 kr., 539 kr. 
 Invaliditet med sum på 600.000 kr., 850 kr. 
 Invaliditet med sum på 1.000.000 kr., 1.450 kr. 

Du kan læse mere om forsikringen og foretage tilmelding ved at følge dette link 
https://tryg.dk/erhverv/partner/landbrugfodevarer-ulykke  

 

Medhjælpermedlemskab 
Vi har flere gange drøftet muligheden for at få vores 
unge til at interessere sig for arbejdet, der laves i 
Landbrug & Fødevarer samt i de lokale foreninger. Vi 
kan nu tilbyde et medlemskab til vores unge med-
hjælpere til en meget fordelagtig pris.  
 

 Medlem af LU - 100 kr. plus moms 
 Ikke medlem af LU – 400 kr. plus moms 

 
For dette medlemskab får de unge mennesker del i en lang række medlemsfordele – Landbrugs-
avisen som e-avis, fri brug af LandbrugsInfo, brændstofaftaler og andre rabataftaler, som betaler 
kontingentet mange gange. Vores ønske er, at få de unge til at interessere sig for foreningsarbej-
det. Hvis du har unge, for hvem det har interesse, send da en mail til nkf@sagro.dk med kontakt-
oplysninger. 
 
Niels Laursen 
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