
 

 

Til alle medlemmer i Herning Ikast Landboforening 

 

Nyhedsbrev – Januar 2020 
 
 

Godt nytår til alle medlemmer og jeres familier! 
 
Året er kommet godt fra start med vores Nytårsmøde, hvor knap 200 deltog og hørte foredrag af 
Hans Jørgen Bonnichsen, tidligere Chefkriminalinspektør. 
 
 
Generalforsamling 19. marts kl. 18.00. 
 
Programmet er endnu ikke helt på plads, men udover den formelle generalforsamling vil der som 
tidligere år være spisning og indlæg om erhvervets situation. Kom og hør hvad der røre sig i din 
forening, og brug din indflydelse. 
 
 
 
Din forening søger værter til 2 arrangementer: 
 
”Spise ved bondens bord” lørdag d. 16. maj kl. 11-14 
 
Nu kan du og din familie blive vært for nysgerrige børnefamilier, som ønsker mere viden om 
fødevareproduktion i Danmark. Du viser rundt på bedriften og serverer derefter et måltid mad. 
 
Du er vært for omkring 12 gæster og modtager 150 kr. pr voksen deltager til råvarer og 
drikkevarer. 
Deltagerens egenbetaling er 100 kr. pr. person. Børn gratis. 

Arrangementet er del af fødevarer- eventen ”Madmødet”, hvor 7 kommuner deltager. Madmødet 
er for alle der spiser, høster, tilbereder og bestemmer. Læs mere her: https://madmodet.dk/ 

 
Åbent Landbrug 20. september 2020 
 
Herning Ikast landboforening søger også en ny vært til Åbent Landbrug. Tidligere værter har nydt 
at gøre forbrugerne klogere på erhvervet og dansk fødevareproduktion. 
 
Kontakt Jørgen Krøjgaard, hvis du vil vide mere eller læs her: https://aabentlandbrug.dk/aabent-
landbrug 

 
 

  



 

 

Kommende arrangementer – sæt X i kalenderen 
 
Nedenstående er anført kommende medlemsarrangementer. Når vi nærmer os arrangementerne, 
vil flere detaljer og tilmelding kunne ske på SAGRO.dk 

• 22. januar Konference om klima og bæredygtighed, Skarrildhus. Husk tilmelding på 
SAGRO.dk 

• 31. januar – Studietur til Stauning Whisky og Restaurant Stauning Havn. Invitation på vej. 

• 2. marts – Minister Mogens Jensen og L&F formand Martin Merrild 

• 5. marts – ”Regnskabsmøde”, Aulum  

• 19. marts kl. 18.00, Birk Centerpark – generalforsamling 

• 16. maj kl.11-14: Spise ved Bondens bord  

 
 
Læs mere om Bæredygtighedskonferencen her. Husk tilmelding. 
 

 
 
 
 
Sven Agergaard 


