
 

 

 
 

Til alle medlemmer i Herning Ikast Landboforening 

 

Nyhedsbrev April 2019 
 
Bestyrelsen konstitueret 
Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig med 
Formand: Sven Agergaard 
Næstformand: Lars H Jensen 
Selv om, der løbende dukker mange nye sager op, som bestyrelsen skal tage sig af, 
vil der den kommende tid være fokus på markvanding, vandløbsvedligehold, 
vandværker og kommuners håndtering af Borings Nære Beskyttelses Områder – 
BNBO, landbrugets omdømme – skolekontakt, Åbent Landbrug m.m. 
Oplever du udfordringer, som vi skal tage os af – husk da, at vi altid står klar til at gøre en indsats. 

 
 
Ved generalforsamlingen blev Jakob Sig Hansen valgt til bestyrelsen, efter at han det sidste år, som 
suppleant, har været delvis med i bestyrelsesarbejdet.  Jacob er 30 år og driver sammen med sin far 
750 ha. planteavl – primært med kartofler, korn og frøgræs. De har derudover en svineproduktion 
med 500 søer hvor 2/3 sælges ved 30 kg.  
 

 
 
Møde med EU kandidater 18. maj  
Lørdag den 18. maj fra kl. 09.00 – 11.00 i maskinhuset hos Sven Agergaard, sætter 
vi fokus på konsekvenserne af Brexit for landbruget i Vestjylland – under 
overskriften ”Skal vi selv spise alt dansk bacon?” – vi kunne denne formiddag 
komme i tanke om at servere bacon m.m.  
Vi får besøg af EU parlamentariker fra Socialdemokratiet Christel Schaldemose, EU 
kandidat Erik Poulsen og formanden for danske slagterier Asger Krogsgaard – vi 
sender snart et mere detaljeret program – men glæd jer til æg, bacon og ja 
naturligvis mødet med dem, der ved noget om hvor vigtigt det er, at vi har et EU der fungerer.  
 
Medlemsmøde 6. juni 
Denne aften holder vi i samarbejde med DN medlemsmøde, hvor formanden for DN Maria 
Reumert Gjerding og 1. viceformand i L&F, Thor Gunnar Kofoed kommer og fortæller om, hvordan 
natur og produktion i fremtiden ikke behøver at være hinandens modsætninger. Vi planlægger at arrangementet 
holdes et naturskønt sted. 
 
Trafiksikkerhed – hold vejen ren 
Foråret er en dejlig tid, men kan også være en farlig tid, hvis vi ikke tænker på 
vores medtrafikanter. Vi bør ikke have mere travlt med markarbejdet, end vi 
sikrer at vejen er rengjort og at gylle, der skal udlægges, nu også bliver udlagt i 
marken og ikke på vejen. 
Herning kommune påpeger at der skal skiltes med undertavle – ”jord på 
vejen” og der skal fejes og rengøres når arbejdet er afsluttet. 
Jeg vil på det kraftigste opfordre alle til, at vi ikke bringer sikkerheden i fare 
– vi må ikke have mere travlt, end vi sikrer renholdte veje. 
 
 
 
 



 

 

 
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 
fødevareproducenter.  
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 ulykkesforsikring. 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 medhjælpere 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 – Landbrugsavisen 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 
foreningsarbejdet. Hvis du har unge, for hvem det har interesse, send da en mail til nkf@sagro.dk med 
kontaktoplysninger. 
 
 
Markvanding – vi kæmper for vandet 
Forhåbentligt kommer vi ikke til at skulle flytte vandingsmaskiner så meget i år, som vi gjorde sidste sommer. Vi 
oplever at kommunernes administrationspraksis for tildeling af vand, kan være forskellig og i nogle tilfælde meget 
restriktiv. Har du udfordringer med fornyelse eller nye vandingstilladelser kan du altid ringe til vores 
Landboretskonsulent Helle Borum på tlf. 96 29 66 39 – hun er sekretær for Task Force Markvand og har fingeren på 
pulsen. 
 
 
Sven Agergaard  
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