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Solen bryder gennem skyerne – Thorsager, marts 2019

Jeg vil gerne starte med at takke jer alle endnu engang
for den store opbakning til årets generalforsamling.
Det var godt at få hilst på og snakket med flere af jer,
og det er netop jeres opbakning, der har en stor del af
æren for, at vores forening kører så godt, som den gør.
Bestyrelsen konstituerede sig efter mødet.
Vi har besluttet at fortsætte i det samme spor som
hidtil. Bestyrelsen kan se frem til at trække i arbejdstøjet.
Vi går en tid i møde med en del udfordringer. Vi har
fortsat et stort stykke arbejde at gøre med minivådområderne, men jeg tænker også på det kommende
kommunalvalg og ikke mindst valg til Europa-Parlamentet.

Vi har i de sidste mange år manglet en landmand i EUKommissionen og ikke mindst en dansk landmand i
Landbrugskommissionen. Sådan en landmand er der
denne gang repræsenteret på stemmesedlen.
Han hedder Asger Christensen, stiller op for Venstre,
medlem af Kolding Byråd, og han er Syd- og Sønderjyllands kandidat til Europa-Parlamentet. Ved valget i
2014 fik han næsten 15.000 personlige stemmer og er
således 2. suppleant for Venstre i parlamentet. Han får
min stemme.
Der er bestemt kommet forår i luften, og vi trænger til
en god vækstsæson.
God arbejdslyst.
Hans Gæmelke

Vi ved allerede nu, hvornår vi skal stemme til EuropaParlamentet. Det bliver den 26. maj, og jeg har et stort
ønske om at få stemt en rigtig landmand ind.

DJURSLAND LANDBOFORENING

Formand
Hans Gæmelke
Mobil 4029 4111
Mail: hans@lundballegaard.dk
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RIDDEREN PÅ VANDGAARDEN

Gunnar Sørensen modtog i februar 2019 dronningens ridderkors, da
han i 17 år har været byrådspolitiker i Syddjurs Kommune. På billedet
ses han med hustruen Mette og parrets to døtre.

Ridder af Dannebrog, byrådsmedlem og landmand. Kært barn har mange navne.
Gunnar Sørensen kan inden længe fejre, at det er 40 år siden, at han valgte at drive
Vandgaarden videre efter morbror Henry.
Af Sabrina Brohus
Pludselig en dag stod han i døren med skødet i
hånden. Morbror Henry var aldrig blevet gift. Han vidste, at han ikke ville efterlade sig nogle efterkommere,
og han ønskede sig, at Gunnar Sørensen og hustruen
Mette skulle overtage Vandgaarden og drive den som
deres egen.
”Vi havde lige købt hus i Rønde. Det kom noget bag på
mig. Det var meningen, at jeg på sigt skulle overtage
mine forældres gård ved Egens, som der allerede var
planer om at udvide. På det tidspunkt var min far ikke
klar til at lade sig pensionere, så vi takkede ja”, lyder
det fra Gunnar Sørensen, som 1. august 2019 kan
fejre, at det er 40 år siden, at han valgte at sige ja til at
drive Vandgaarden i Vrinners videre.
ARVEN AF HISTORIE OG PORCELÆN
Stuehuset står flot, hvidt og nymalet. I sommer blev
parrets ældste datter gift på ejendommen, og Gunnar Sørensen havde i perioden op til haft travlt med
penslen. På bagsiden af huset er der blevet bygget en
udestue. I den kan parret nu nyde morgenkaffen med
kig ud over vandet.
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”Den udestue kostede mig otte kilo på kroppen i sommer”, siger Gunnar Sørensen med et smil.
I stuehuset står den ”fine stue”, næsten som da parret
overtog huset. Langbordet, som er dækket med blå
dug, der sirligt matcher de blå gardiner, står klar til at
modtage familien ved højtiderne. Væggene er dækket med blå platter i Kongeligt Porcelæn. Til højre for
døren hænger rummets ældste platte fra 1908, hvor
huset blev bygget. Her er Jomfru Maria afbilledet med
det lille Jesusbarn. Da Gunner Sørensen overtog huset,
var der platter fra husets opførelse i 1920, og familien
har sidenhen indkøbt platter, så samlingen nu er komplet fra 1908 til dato.
”På skødet stod der, at platterne og et ældre chatol
hørte til huset. Så det har vi beholdt og ført videre”,
fortæller Gunnar Sørensen.
Morbror Henry fortalte Gunnar Sørensen alt om
gårdens oprindelse. Hvordan der blev lånt 20.000 kr. til
at bygge for, men at huset kun kom til at koste 18.000
kr., og de resterende penge blev sat i banken. At det
sand, der blev brugt til at bygge huset med, kom nede

LANDMANDSPORTRÆT
fra stranden lidt længere nede ad vejen, og at træet til
huset blev hentet i Rosenholm Skov.
Vandgaarden er Gunnar Sørensens mors fødegård.
Morbror Henry drev gården fra sin fars død i 1929 til
1979, og da parret i en alder af 23 år overtog gården,
var det ikke kun jord og bygninger, der fulgte med –
det gjorde Henry også. I 8 år boede familien sammen
i huset, og Henry arbejdede helt frem til en måned
inden sin død, 87 år gammel.
”Han fik jo pludselig en familie, og han livede helt op.
Vores ældste var fire år, da han døde. Hende var han
meget glad for”, fortæller hustruen Mette Sørensen.
NYE TIDER PÅ VANDGAARDEN
Da Gunnar Sørensen overtog Vandgaarden, var der,
foruden planteavl, 24 køer. Efter nogle år blev der udvidet med 80 kreaturer, men køerne blev sat ud i 2008.
”Hvis vi skulle fortsætte, så skulle vi bygge nye stalde.
Desuden har vi ikke så meget jord omkring gården, og
al kørsel med møg skulle igennem byen”, siger Gunnar
og peger ud på marken bagved stuehuset, hvor han
har de 34 ud af 380 ha. Det resterende ligger mellem
Vrinners og Egens.
Gunnar Sørensen arbejdede fuld tid på gården og
havde i 80’erne to ansatte. I dag har han en enkelt
mand, der arbejder på gården, og han har holdt ved i
snart 20 år.
For tre år siden skete der imidlertid noget nyt på Vandgaarden. Gunnar Sørensen besluttede sig for at sætte

”Vi havde lige købt hus i Rønde. Det kom
noget bag på mig. Det var meningen, at jeg
på sigt skulle overtage mine forældres gård
ved Egens”. Gunnar Sørensen, landmand og
byrådspolitiker.
ploven på standby og begynde at bruge metoden pløjefri dyrkning af jorden. En nabo havde gennem længere
tid brugt metoden, og da Gunnar Sørensen jævnligt gik
og tænkte på, at han nåede for lidt, så tog overvejelser
om plovens endeligt ikke lang tid.
”Vi brugte alt for meget tid på at køre rundt med
ploven. Det var nærmest dræbende. Det her er langt
nemmere, og vi sparer timer, diesel og CO2”, lyder det
fra Gunnar Sørensen.
Sidste år kom han med i landboforeningens erfagruppe med pløjefri dyrkning, og det er han glad for.
”Det er rart at se, hvordan de andre gør det, så kan
man jo gøre det, som passer til ens tempo. Desuden
kommer man jo rundt og ser de andre gårde, og der
bliver sparket nogle dæk. Det er altid interessant at se,
hvordan de andres afgrøder står”.
Her efter tre år tænker Gunnar Sørensen, at han
måske efter skiftet bliver en anelse klemt i udbyttet,
men med de reducerede omkostninger, er han sikker
på, at det går lige op.

Det er snart 40 år siden, at Gunnar Sørensen og hustruen Mette
overtog Vandgaarden i Vrinners efter morbror Henry.

Landboforening.dk
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FAKTA
· Vandgaarden driver 380 ha planteavl, hvoraf
de 140 er selvejet.
· På markerne er der lige nu raps, vinterbyg,
hvede, rug og maltbyg.
· For 3 år siden startede Gunnar Sørensen med
at bruge metoden pløjefri dyrkning.
I stuehuset står den ”fine stue”, næsten som da
parret overtog huset.

”Vi fortsætter, og så justerer vi, hvordan vi gør hen ad
vejen. Det er en mere bæredygtig måde at drive jorden
på, og det betyder også noget for dem, vi omgiver os
med, som altid har en holdning til landbruget. Det skal
man også tænke på”, mener han.
Men når solen skinner, så er det alligevel en temmelig stor udfordring, som kan være svær for en garvet
landmand at overkomme.
”Når solen skinner, og alle de andre er ude at køre,
så vil jeg også gerne afsted. Men vi må vente, til det
er helt tørt, så vi ikke ødelægger såbedet”, forklarer
landmanden.
”DET BLIVER 1000 KR.”
Udover at være planteavler så er Gunnar Sørensen
også byrådspolitiker og sidder i dag som formand
for Udvalget for erhverv og beskæftigelse i Syddjurs
Kommune. Han har været i byrådet i 17 år, og det i sig

BLÅ BOG:
63-årige Gunnar Sørensen ejer og driver Vandgaarden i Vrinners. Her bor han med hustruen
Mette, som han mødte, da han gik på Malling Landbrugsskole.
Sammen har parret to døtre på 30 og 33 år samt to
børnebørn og en mere på vej.
Gunnar Sørensen har i sine unge dage siddet i
bestyrelsen i landboforeningen - dengang det hed
Kalø-Knebelvig Landboforening, samtidig har han i
25 år været i bestyrelsen i ”foderstoffen”.
I kraft af sit arbejde i byrådet er Gunnar Sørensen
udpeget til at sidde som næstformand i Viden Djurs
og i FGU’s bestyrelse. FGU står for Den forberedende grunduddannelse. Uddannelsen henvender
sig til unge under 25 år, der endnu ikke er parate til
at gå i gang med eller gennemføre en anden ungdomsuddannelse.
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· På gården findes der, foruden en hund, 20
ammekøer.
selv giver muligheden for at takke ja til Dronningens
ridderkors. For et par måneder siden modtog Gunnar
Sørensen, sammen med to andre kollegaer i byrådet,
den fornemme titel ved en ceremoni på rådhuset.
”Med medaljen var et dokument underskrevet af Prins
Joachim, en bog som beskriver, i hvilke anledninger jeg
må bære korset og så et girokort på 1000 kr., som er,
hvad det koster. Det morede vi os over”.
Gunnar Sørensen har nu ikke tænkt sig at pryde sig
med korset i tide og utide, men er glad og beæret over
at modtage det.
”Det er da rigtig sejt. Der har været langt mere respons
på det, end jeg havde regnet med”.
Ridderkorset er et symbol på 17 års arbejde for det
nærområde, som han holder så meget af. Et symbol på
den politik, som er hans helt store interesseområde,

”Han fik jo pludselig en familie, og han livede helt op. Vores ældste var fire år da han
døde. Hende var han meget glad for”.
Mette Sørensen,
hustru til Gunnar Sørensen.”

hvor han, efter eget udsagn, kan få mulighed for at få
det store overblik og gøre noget for det samfund, han
lever i.
”Jeg startede med at komme med i Økonomiudvalget i
to perioder og er nu i gang med den tredje periode som
udvalgsformand. Det giver en kæmpe indsigt i, hvad
der foregår i kommunen”, siger Gunnar Sørensen.
Lokalpolitikeren har mange gode historier fra et liv
med lokalpolitik, men han husker særligt tiden efter
kommunesammenlægningen, hvor Syddjurs Kommune skulle have tilpasset økonomien, blandt andet
med fyringsrunder og tre lukkede skoler lige før et
kommunalvalg. Han mener, at det var det, som gør, at
Syddjurs Kommune står stærkt i dag.
”Det var ikke populært, men det var nødvendigt. Folk
må gerne være uenige med mig, frem med det, men
jeg synes ofte, at folk er forstående, når de får en
rimelig forklaring”, uddyber Gunnar Sørensen.

Henry drev gården fra sin fars død i 1929 til 1979, hvor
Gunnar Sørensen tog over. Henry arbejdede på gården
helt frem til en måned inden sin død, 87 år gammel.

Hvad er du mest: Ridder af Dannebrog, politiker eller
landmand?
”Så er jeg landmand”. Svaret kommer prompte.
”Hvis jeg ikke bliver valgt, eller jeg ikke længere synes, det er spændende, så er jeg jo stadig landmand,
hjemme på gården”.

Gunnar Sørensen har de sidste 17 år været byrådspolitiker i Syddjurs
Kommune samtidig med, at han har passet ejendommen i Vrinners
med 380 ha planteavl og 20 ammekøer.

Landboforening.dk
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NYT FRA PLANTEAVLSKONTORET

CROPMANAGER
Der sker rigtig meget indenfor GPS/præcisionsjordbrug, og lige nu er det, set fra vores side, især interessant, hvad der sker på platformen Cropmanager.dk.
Cropmanger bliver fremover stedet, hvor der skabes
sammenhæng mellem satellitmålinger og mark- og
gødningsplaner. Skal der laves tildelingskort, bliver det
naturligvis mod betaling, men skal man ”bare kigge”, er
det fortsat gratis.
Man kan kigge på sine hvedemarker. Har man i
Markonline noteret sorter og sådato rigtigt, så kommer der et ret så overskueligt bud på vækstreguleringsbehovet, og det ser faktisk ud til at passe rimeligt
med den vurdering, vi selv kan lave i marken.
Nedenstående er vist et eksempel fra en bedrift, hvor
de marker, der er sået tidligst, og som nu står meget
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kraftigt, af systemet er beregnet og markeret som
røde – (dem med størst lejesædsrisiko) – og hvor
øvrige marker, der står mere normalt, er beregnet og
markeret som gule og dermed med lavere vurderet
lejesædsrisiko. Og ja, det passer faktisk med virkeligheden!
Vurderet i marken i marts skal der ca. dobbelt så stor
indsats til på de røde arealer som på de gule arealer på
denne ejendom.
Er der ingen hår i suppen? Der ses på hele marker, og
hvor en del af en mark er sået tidligt og resten sent, så
kniber det for systemet. Herudover er der jo en pointskala bag, fx er mark 2-1 kun et point fra at være i ”rød
klasse”, så man bør lige gå markernes point igennem
og sammenholde med det, man ser.

BEDRIFTSBESØG
Igen i 2019 står Planteavl for 4 bedriftsbesøg i maj
måned. De tre første besøg er traditionelle bedriftsbesøg på spændende bedrifter, der gør tingene på hver
deres måde.
Første besøg sætter fokus på minivådområder og
planteavl. Andet besøg sætter fokus på det at drive
planteavl og maskinstation på ”vores sydhavshalvø”.
Tredje besøg har fokus på præcisionsjordbrug og
planteavl. Alle aftener sluttes af med en øl/vand i
maskinhuset.

TILMELD DIG EN PRÆCISIONS-ERFA-GRUPPE
Mange har allerede førerhuset i traktoren fyldt op
med terminaler og skærme, som sammen med antennen på taget og input fra et computerprogram, f.eks.
CropManager, kan være med til at fordele en varieret
mængde gødning, kemi eller udsæd hen over marken.
Det kan give mening at graduere mængderne frem for
at køre samme mængde over hele marken, hvis der
er stor variation i marken. Efterhånden er teknikken
ved at fungere rigtig godt, men der kan være forhold i
marken eller tekniske udfordringer, som man gerne vil
snakke med andre om.

Den sidste tirsdag i maj er vores fokus i år på sprøjteteknik/kemi og forsøg. Dels skal vi i marken, og dels
skal vi efterfølgende se og høre om vaskepladser og
sprøjteteknik. Aftenen sluttes af med pølser, øl og
vand.

Vi er derfor ved at starte endnu en erfagruppe op
med fokus på præcisionsjordbrug, så hvis du gerne vil
være med, så kontakt planteavlskonsulent Michael
Erlang-Nielsen, tlf. 2835 0193, mail: men@landboforening.dk

Læs nærmere under arrangementer bagerst i bladet.

PLANTEAVL
Chef for planteavl
Carsten Kløcher
Telefon 8791 2073 – Mobil 2835 0191
Mail: ck@landboforening.dk

DLR Kredit - når der skal realkredit
til at realisere drømmen
Skagen

Kontakt dit pengeinstitut eller DLR Kredit
Område 85
Ole Moesgaard
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Mejlbyvej 606
8530 Hjortshøj
24 22 99 59
oma@dlr.dk
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Frede Lundgaard
Madsen
Søndergade 66
8883 Gjern
24 22 99 53
flm@dlr.dk
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ER DINE KØER TIL POWERNAPS ELLER
I SENGEPRAKTIK?

Køer har brug for liggetid, da mangel på hvile giver
stress og dermed påvirker dyrenes sundhedstilstand,
reproduktion, holdbarhed og mælkeydelse – dermed
også den enkelte kos dækningsbidrag. I LMO Kvæg
er vi begyndt at krydre vores videoanalyse af stalden
med loggere, som monteres på benet og indsamler
informationer om koens positionering hver andet sekund. Dermed kan vi få informationer direkte fra den
enkelte ko om hendes adfærd hen over døgnet.
Fra litteraturen ved vi, at køernes naturlige behov
for hvile blandt andet afhænger af race, laktationsnummer og laktationsstadie. I praksis spiller staldens
indretning, sengebåsens indretning og management
naturligvis også ind.
Grafen viser et eksempel på et hold, hvor den gennemsnitlige liggetid er 11 timer og 56 minutter – hvilket
umiddelbart er fornuftigt, gruppens sammensætning
taget i betragtning. Men gennemsnittet viser ikke, at
der også er en stor del af køerne, som ligger for lidt, og
en del, der ligger for meget. Den korte liggetid signalerer, at køerne er stressede og ikke kan finde ro i holdet.
Årsagen skal således findes på den enkelte ko, som fx
bliver ”mobbet”, ikke har fundet sin plads i hierarkiet
eller ikke kan finde en god plads at ligge på. Modsat
er en stor del af køerne med meget lange liggetider
karakteriseret ved, at de lægger sig færre gange i løbet
af døgnet, fordi det er forbundet med ubehag at lægge

LMO KVÆG
Kvægkonsulent
Mie Riis
Mobil 2147 5358
Mail: mir@lmo.dk
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sig og rejse sig. Her er det oftest klov-lemmelidelser
og sengens indretning, som er i fokus.
Indenfor besætninger har vi set, hvordan liggetiden
gennemsnitligt ændres positivt ved sand fremfor madrasser samtidig med, at variationen mellem køerne
var mindre i sandsengene end på madrasserne. I sandsengene var køerne samtidig hurtigere til at ”vende
sig” i sengebåsen, som tegn på komfort. Tilsvarende
har længden af sengebåsen betydning for den samlede liggetid og variationen mellem køerne.
I forbindelse med holdskifte påvirkes koens hviletid
negativt, særligt de første døgn efter skiftet, hvorefter
det stabiliseres.
Den landsdækkende spildkampagne i kvægbruget er
skudt i gang (tjek facebooksiden ”Jagten på spild”, hvor
du kan lade dig inspirere og komme med gode ideer
til dine kolleger). Spild af køernes potentiale koster, og
nogle af de store syndere er dårligt indrettede sengebåse og spildtid på opsamlingspladsen, som forværrer
symptomerne hos både de køer, som ligger for kort tid
og for lang tid.
Videoerne giver et godt overblik over rutinerne og vanerne, og med udgangspunkt i dyrenes egne ”fortællinger”, skal vi skabe vilkår i stalden, og med management give komfort og dermed højere produktion og
forbedret bundlinje.

De målte liggetider
er afbilledet på
x-aksen og med
frekvensen af
køerne inden for
hvert timeinterval.

Vestergade 108 • 8550 Ryomgård • Tlf. 87 74 12 34
www.vorupgruppen.dk • info.rt@vorupgruppen.dk
Mandag-fredag 6.30-17.30 - Lørdag, søndag og helligdage 9.00-15.00

Forår 2019
Gyllenedfældning med selvkørende gyllevogn som reducerer marktrykket
Gyllekørsel med slangebom op til 36 meter
Såning af vårsæd med gødningsplacering
Flytning af gylle med 2 lastbiler
Alt forefaldende maskinstationsarbejde udføres

Landboforening.dk
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DETTE SKAL I HUSKE, SELVOM I HAR
TRAVLT

Jeg møder ofte kunder, som har de præcis samme
udfordringer. Det kan eksempelvis være, at et medarbejderskift har gjort, at de er kommet bagefter med
at få tastet data, samt få afstemt deres E-Kontrol, da
den nye medarbejder ikke lige kender programmet.
Hvordan er det lige med flytninger i CHR-registeret,
og er der blevet ændret i værdierne i fodercomputeren
efter sidste høst?
Måske den nye medarbejder er vant til at arbejde med
et andet program, end det du har. Dette betyder, at
risikoen for fejl eller endda manglende registreringer
øges. Medarbejderen bruger samtidig mere tid på at
finde rundt i programmet, og der skal derfor bruges
mere tid på at indsamle de manglende registreringer.
Al begyndelse er svær, det kan derfor være en ide at
få lidt ”begynderhjælp” til at forstå og benytte det nye
program.
Den sidste aftager af smågrise indberettede dine
smågriseflytninger i CHR, men du har lige opdaget, at
den nye ikke gør det. Det, vi desværre ser mest af, er
mangler på de interne flytninger. Husk på, at det er
modtagerens ansvar at sikre den rette registrering,
men jer selv ved interne flytninger!

LMO SVIN
Svinerådgiver
Søren Andersen
Mobil 2077 3001
Mail: san@lmo.dk
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Nogle gange kan det være svært at huske, hvor i
fodercomputeren, det er, at I kan ændre energiværdierne på råvarerne. Hvis ikke ændringerne lægges
ind, kan der enten ske over- eller underforsyning af
f.eks. protein.

For sikkerhedens skyld...
UGELBØLLE EL-SERVICE APS

Sikkerhed for erhverv og private

Godkendt af forsikringsselskaberne & Rigspolitiet
· Alt i El-arbejde · Tyverialarmer
· Adgangskontrol · TV-overvågning
· Brandalarm
· Vagt og alarmudrykning
· Sikkerhedsrådgivning
Tangvejen 5, Ugelbølle, 8410 Rønde
v/Morten Sørensen

86 37 37 10

Som den opmærksomme læser vil have bemærket,
har jeg flere gange nævnt tid som en udfordring. Det
er vigtigt at overholde evt. deadlines for aflevering af
data. Samt ikke mindst at have tid til at lave den bedst
mulige indkøring for den nye medarbejder. Enten skal
der afsættes flere interne timer til at holde snor i diverse dataregistreringer, eller der kan hyres en ekstern
hjælper til disse opgaver, indtil den nye medarbejder er
kørt godt i gang.

VI HJÆLPER GERNE MED HELT
KONKRETE OPGAVER, SOM VIST
NEDENFOR.

Det er ret nemt at tage et billede af evt. lister, der skal
tastes ind i jeres program, dette er noget, vi som regel
kan gøre via fjernsupport, ellers kommer vi gerne ud til
jer, hvis opgaven er af mere praktisk karakter.

· Tastning af data
· CHR flytninger
· Afslutning af E-Kontrollen
· Type 2 korrektioner
· Praktisk aflastning ved spidsbelastninger
· Gennemgang af arbejdsrutiner
· Omkostningsjagt i stalden
· Afvikling af gårdkurser
·O
 plæring af nye medarbejdere i: farestalden,
reproduktions- samt klimadelen

Husk også, at det kan være, at behovet opstår i sæsonen, hvor der også ligger nogle timer udenfor stalden.
Ved at lave en plan for ekstern support skabes der en
produktionssikkerhed samt ro på medarbejderfronten.

Kontakt os gerne, da forsinkelser eller misforståelser nemt koster langt flere penge, end
man forestiller sig. Hvis det ønskes, kan vi lave
fastpris på opgaven.

Her kan vi være behjælpelige i en kortere eller længere
periode, alt afhængigt af hvilket behov I måtte have.

DLG INNOVATION
19.-20. JUNI 2019

• Præsentation af de nyeste sorter i vintersæd,
vårbyg og hestebønner.
• Kanonstart i vinterhvede og vårbyg
(coatning af udsæd og startgødninger)
• Vækstreguleringsstrategier ved forskellige gødningsniveauer
• Se de kommende nye svampemidler og svampestrategier i kornet
• Dyrkningskonkurrence med fokus på protein i vinterhvede
• Se eksperternes dyrkningsstrategier i hestebønner
• Arter og blandinger i mellem- og efterafgrøder
• Få majsen godt fra start med coatning af udsæden og
startgødning
• Nyhed: Økologisk sorter og gødninger
Sejet Planteforædling
Nørremarksvej 67
8700 Horsens

Åbningstider:
Den 19. juni kl. 10 - 19
Den 20. juni kl. 9 - 16

For mere information kontakt DLG ØSTJYLLAND,
Rapsgade 1, 8900 Randers C, Tlf. 3368 6300 eller
læs mere på www.dlg.dk/dlginnovation

A19040

DLG Innovation er en unik
event, hvor der er fokus på
planteavl i et højere gear.
Alt det bedste inden for
planteavl i Danmark kan
opleves, og hvor det er
muligt, kigger vi i
krystalkuglen. Eventen er
også for økologer.

Landboforening.dk
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NYT FRA BYGGERI & TEKNIK I/S

FORÅRSKAMPAGNE PÅ MASKINANALYSE

HVILKE OPGAVER KAN DU MED FORDEL
UDFØRE SELV, OG HVAD KAN LØSES BILLIGERE
MED MASKINSTATION?

Maskiner bliver ofte udråbt som den store synder til
at trække bedriftens økonomi i den forkerte retning.
Vores maskinanalyser viser dog, at det ikke behøver
at forholde sig sådan. Ofte er der opgaver, der er rigtig
god økonomi i at udføre selv. Og det er ikke nødvendigvis de opgaver, man selv havde forestillet sig var de
mest rentable. En maskinanalyse sætter fokus på, hvad
der bedst kan betale sig at udføre selv.

Mangler du et grundlag for dannelse af et maskinfællesskab, vil du vide hvad det koster at fremstille en foderenhed eller blot have overblik over hvilke maskinopgaver, der giver den bedste timeløn, kan du nu få udført
en maskinanalyse til forårs-kampagnepriser.
For yderligere oplysninger:
Energi- og teknikrådgiver
Kurt S. Mortensen
Mobil 4024 3081
Mail: ksm@byggeri-teknik.dk

KÆMPER FOR DE RETTE AFGØRELSER I LANDBRUGSSTYRELSEN
I Byggeri & Teknik I/S kæmper vi i øjeblikket en brav kamp for at få Landbrugsstyrelsen til at afgøre de gamle tilskudssager på en hurtig, men fair måde – men det kniber. Derfor har Byggeri & Teknik I/S arrangeret et
møde sammen med L&F, hvor vi igen vil forsøge at få styrelsen til at afgøre sager på baggrund af de rigtige
regler og på den rigtige baggrund.
Skulle du have en afgørelse, som du mener, er forkert, er du velkommen til at kontakte undertegnede, så
vil vi gerne se på, om der er chancer for at klage og dermed opnå en omgørelse af sagen. Det er dog op ad
bakke, men vi har eksempler på, at det nytter at klage og fremføre sine argumenter.
Direktør og teknikrådgiver
Flemming Hedegaard - Mobil 2025 2865, Mail: fh@byggeri-teknik.dk
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ENERGIGENNEMGANG OG ENERGITJEK
Lad Byggeri & Teknik lave en energigennemgang af din
ejendom og find ud af, hvor der kan sættes ind for at
sænke energiomkostningerne.
Bruger du mere energi pr. enhed du producerer, end
andre gør? Og har du den rigtige elhandelsaftale? Er
der energispare-potentialer på din ejendom? Disse
spørgsmål og flere til, kan du få besvaret ved at få en
energigennemgang af din ejendom.
Her sætter vi fokus på, hvor der kan sættes ind for at
sænke energiomkostningerne. Du får også et overslag
over, hvilke investeringer der evt. skal til for at opnå
besparelserne, og hvad der kan opnås i tilskud til investeringerne.
Og i forbindelse med miljøgodkendelse af ejendommen
er energigennemgangen også et godt værktøj, der gi-

ver solid dokumentation for ejendommens energiperformance.
Er du bare nysgerrig efter at vide, om der findes et
energisparepotentiale på din ejendom, kan du få udført
en energiscreening af ejendommen. Det kan vi udføre
uden at besøge dig, men blot ved at indsamle nogle
oplysninger fra dig. Også det kan du læse mere om på
vores hjemmeside.
Energi- og teknikrådgiver
Kurt S. Mortensen
Mobil 4024 3081
Mail: ksm@byggeri-teknik.dk
Energi- og teknikrådgiver
Gunnar Schmidt
Mobil 20897800
Mail: gus@byggeri-teknik.dk

Landboforening.dk
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ERFAGRUPPER
Et af de fora, hvor man allerhurtigst får udvekslet erfaringer om - og bearbejdet aktuelle problemstillinger og
nye tiltag i sin bedrift, er erfagrupper. Her er der en stor
grad af medbestemmelse om, hvilke emner der skal
drøftes, og hvilke nye input man har behov for at høre
mere om. Det er også ofte i en erfagruppe, man hører
om, hvad der ikke fungerer så godt, og hvilke erfaringer
kolleger har gjort sig med f.eks. noget nyt teknik.
Byggeri & Teknik starter nu hele 3 erfagrupper op.
Fælles for dem alle er, at de er rettet mod forskellige
målgrupper, og at det er teknik, der er fokus på. Vi
regner med et deltagerantal på 8 – 12 stk. i hver af de
3 grupper, som er:
Kvægbrugere med 150 – 450 køer
Vi kan kigge på maskinomkostninger til grovfoderproduktion, valg af læssemaskine, selvkørende fuldfoder
blandere og andre tekniske emner. Møderne vil typisk
finde sted på skift hos gruppens deltagere.
Svineproducenter med markbrug
Vi vil på skift holde erfagruppe-møderne hos grup-

18

Landboforening.dk

pens deltagere. Som udgangspunkt er det teknik, der
er fokus på. Forslag til emner kunne være byggeri med
økonomi i, præcisionsjordbrug, høstteknik i vanskelige
år, maskinøkonomi eller noget helt andet, der har med
teknik at gøre. Væsentligst er det, at der også er plads
til at udveksle erfaringer omkring teknikken.
Unge landmænd med teknik-interesse
Hvilken traktor har de laveste vedligeholdelsesomkostninger? Kan man helt undvære ploven? Disse, og
mange andre tekniske emner, vil vi tage fat på i denne
gruppe. Vi vil få input fra eksterne indledere og besøge
interessante steder, hvor der er teknik at kigge på. Kort
sagt – der skal sparkes dæk!
Erfagrupperne startes op, så snart der er mindst 8
deltagere tilmeldt i hver gruppe. For tilmelding og mere
information, kan du klikke dig ind på vores hjemmeside.
Energi- og teknikrådgiver
Kurt S. Mortensen
Mobil 4024 3081
Mail: ksm@byggeri-teknik.dk
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MIDTDJURS Kloak
SERVICE

v/ Susanne og Peter Ejlersen
Elholtvej 15 · 8581 Nimtofte
Tlf. 86 39 42 79 · Fax 86 39 42 74
www.midtdjurskloakservice.dk

TRANSPORT AF KORN TILBYDES
Al kørsel af korn med suge/blæse biler tilbydes.
Levering af materialer og kørsel med containerbiler.

RING
OG
NÆRM HØR
ERE

VOGNMAND
PETER JENSEN
Telefon 86 49 40 88
Vandværksvej 28
Assentoft
8960 Randers SØ
Landboforening.dk

19

NYE KRÆFTER I VIKARSERVICE ØSTJYLLAND
Fra årsskiftet er nye og yngre kræfter trådt til i VikarService Østjyllands ledelse
VikarService Østjylland, der med mere end 40 år på
bagen som landbrugets foretrukne leverandør af kvalificeret arbejdskraft, har fra årsskiftet overladt rorpinden til nye og yngre kræfter.
Annette Brændgaard, som siden 1985 har stået i spidsen for VikarService Østjylland, har fra årsskiftet valgt
at gå på pension og overlader i den forbindelse chefkasketten til Mette Brændgaard. Mette, der allerede har
næsten 10 års erfaring hos VikarService Østjylland, vil
således fortsætte det engagement og den professionalisme, der altid har kendetegnet VikarService Østjylland.

Service Østjyllands kompetente medarbejdere klar til
at træde til med kort varsel.

EKSTRA HÆNDER TIL LANDMÆNDENE
Mange landmænd er på nuværende tidspunkt meget
hårdt presset, ikke mindst på økonomien. Uanset om
det skyldes den ekstremt varme sommer, de lave
priser eller den konstante udfordring, det er at skaffe
kvalificeret arbejdskraft, så er VikarService Østjylland
naturligvis klar til at servicere områdets landmænd.
Er der brug for ekstra hænder i en spidsbelastningsperiode, eller er der af økonomiske hensyn nødt til at ske
ændringer i den faste medarbejderstab, så er Vikar-

For at komme rigtigt fra start med entreprenørafdelingen, har VikarService Østjylland sørget for, at
der er kompetente kræfter bag og har derfor ansat
Lars Arreskov Mørch, som har mange års erfaring
inden for entreprenørbranchen.

NYE INITIATIVER
VikarService Østjylland har satset stort, og har
startet en ny afdeling. Afdelingen har fokus på at
levere kvalificerede og kompetente medarbejdere til entreprenørbranchen. En branche, der
er væsentligt anderledes end landbruget, som
VikarService Østjylland efter så mange år har stort
kendskab til.

Den nye entreprenørafdeling har til formål at sikre
en kontinuerlig udvikling af VikarService Østjylland.

VIKARSERVICE ØSTJYLLAND

Forretningsfører
Mette Helene Brændgaard
Telefon 8644 7440
Mail: vikar@vikarserviceoj.dk
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BROKKEDAL MASKINSTATION
ENTREPRENØRARBEJDE
• Dræning
• Oprensning af søer og grøfte
• Udgravning ved byggeri
• Nedbrydning med sortergrab
- Rendegraver
- Gravemaskiner fra 1 - 28 ton
- Entreprenørvogn

MASKINSTATION
• Mejetærskning
• Presning af bigballer
• Pløjning
• Fræsning

Uforp
ligti
tilbud gende
gives!

Jørgen Hougård
Brokkedalvej 14 · 8500 Grenaa · Mobil 40296039 · Tlf. 86339254

Få et uforpligtende tilbud
af Christian le Dous
på tlf. 82 52 25 00
e-mail cd.roende@stark.dk

Totalpasning af juletræer • Grenknusning • Rodfræsning
Landboforening.dk
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FART OVER FELTET
Duften af benzin og brændt gummi fyldte luften, da 15 medlemmer af Sydøstdjurs
LandboUngdom kæmpede om æren til et actionpræget gokart-arrangement i Racehall Aarhus. Hele seancen sluttede selvfølgelig med hyggesnak og fadbamser, efter
især ét medlem havde givet de andre baghjul.
Tekst og foto: Daniel Skinbjerg
Vroom, vroom! Hos LandboUngdom handler det både
om at have det sjovt og lære noget nyt. Men nogle
gange mest om at have det sjovt. Det viste både drenge og piger fra Sydøstdjurs LandboUngdom, da de var
samlet til et hyggeligt fredagsarrangement med fart
over feltet i Racehall Aarhus.
Her blev de 15 LU-medlemmer placeret i hver sin gokart med ét enkelt mål: At komme først over målstregen. Og alt var på spil for deltagerne - både håneretten
og æren. To ting som 27-årige Ole Johnsen i sidste
ende løb med, da han gav resten af selskabet baghjul
og snuppede førstepladsen.
“Man har vel altid nogle rivaler, og de skal i hvert fald
hånes lidt i aften. Men så skal vi også ud og hygge os
bagefter. Det skal ikke altid kun være faglighed i LU,
der skal jo også være noget snak og underholdning,”
siger Ole Johnsen, der har været medlem af LandboUngdom i snart 10 år.
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VIGTIGT MED FÆLLESSKAB
Det er vigtigt, at der bliver lavet nogle fælles arrangementer, hvor alle kan være med. Og et arrangement,
som det, Sydøstdjurs har lavet, kræver ikke så meget
mere planlægning end en begivenhed på Facebook,
fortæller Jesper Bilde, som er formand for Sydøstdjurs
LandboUngdom.
”Bare fordi det hedder LandboUngdom, er det ikke alle,
som er nogle bonderøve. Derfor skal vi også ud og give
den lidt gas en gang imellem. Alle har det jo sjovt til et
arrangement som i dag, uanset om de vinder eller ej,”
siger Jesper Bilde.
Hele arrangementet blev sluttet af hos The Diner, hvor
snakken mellem medlemmerne gik over et glas fadøl.
Og i anledningen af, at det var fredag, blev det da også
til en selskabelig aften for dem, som drog videre ud i
det aarhusianske natteliv

NYE BESTYRELSESMEDLEMMER I
NORDDJURS LANDBOUNGDOM

NY FORMAND I SYDØSTDJURS
LANDBOUNGDOM

Norddjurs LandboUngdom har fået nye bestyrelsesmedlemmer, som er klar til at videreudvikle foreningen. Den nye
bestyrelse består af formand Jakob Laursen, næstformand
Mikkel Nørgaard Madsen, kasserer Line Vest Rasmussen,
Jesper Porse og suppleanterne Andreas Buchtrup og Emil H
Sørensen.

Jesper Bilde Laursen er blevet valgt som ny formand i
Sydøstdjurs LandboUngdom. Med nye bestyrelsesmedlemmer kommer nye ideer til aktiviteter for vores medlemmer
både faglige og sociale, så der er noget for alle, fortæller
Jesper Bilde Laursen, der glæder sig til at komme i gang.

Kontakt: Formand Jakob Laursen, tlf. 60169758.

Billede af noget af bestyrelsen i Norddjurs:
Fra venstre: Formand Jacob Laursen, kasserer Line Vest og
næstformand Mikkel Nørgaard Madsen.

Kontakt: Formand Jesper Bilde Laursen, tlf. 42375860

Billede af bestyrelsen i Sydøstdjurs: Fra venstre i øverste
række: Suppleant Rene Høgh Rasmussen, næstformand
Nicklas Ole Hansen, Anders Vinther og kasserer Helle
Hansen. Fra venstre i nederste række: Suppleant Søren
Hald, formand Jesper Bilde Laursen og sekretær Nicoline
Hansen.

LYNGFELDT
på Djursland

 Med mere end 40.000 reservedele
har vi den del, du skal bruge.
Ellers kan den altid bestilles hjem
til dig.
 Vi ved, at det er essentielt for
vores kunder, at kunne få hjælp,
når det brænder på.
 Vi har 24 timers vagtservice, der
altid står klar.

Langskovvej 4 . 8370 Hadsten
Telefon 8761 3333
info@lyngfeldt.dk
www.lyngfeldt.dk

Med mange års erfaring og fødderne solidt plantet i lokalområdet, er Lyngfeldt A/S fast besluttet på at levere varen til Djurslands kunder. Rasmus og Mads,
som begge er bosat på Djursland,
kender lokalområdet indgående.
De står klar til at rådgive dig om
maskiner, redskaber og reservedele.

Lyngfeldt forhandler mærkerne
New Holland, Kverneland, Kongskilde, Amazone, Siloking, Giant,
Stoll og GreenTec. Vi servicerer og
skaffer naturligvis reservedele til
alle mærkerne samt meget mere.

Vi står klar til at
hjælpe dig!

Reservedele:
Mads Andersen
30 21 43 73

Maskiner:
Rasmus Olesgaard
30 21 25 99

Landboforening.dk
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Sidste års havetraktortræk blev så stort et hit,
at vi gentager succes’en i år
Foto: Landbrugsmessen Gl. Estrup

LANDBRUGSMESSEN GL. ESTRUP 2019
VI SES DEN 25. OG 26. MAJ!
KØER, HESTE, FÅR OG HØNS
På en landbrugsmesse skal der selvfølgelig være dyr –
mange dyr! Vi glæder os derfor til en messe, hvor alle
dyrene igen er repræsenteret efter et år uden hestene,
der måtte blive hjemme sidste år pga. en ondartet virus.
Til gengæld havde vi rekordmange tilmeldinger af
kødkvæg sidste år, og med de mange forskellige aktiviteter inden for hesteområdet, der er i støbeskeen i
år, ser vi frem til at slå den nuværende rekord for det
totale antal tilmeldinger af dyr.
MESSETORVET – NYT AKTIVITETS- OG MØDESTED
Som noget nyt indretter vi i år foruden den store ring
et messetorv, hvor kunsthåndværkere, husflidsfolk
mv. kan leje en stand og præsentere deres varer for
publikum. På torvet er der desuden en scene, hvor der
bliver optræden af blandt andet Habengoods, der er
kendt for deres underholdende stomp show fra ”Dan-

mark har talent 2018”. Og den kendte Youtuber Albert
Dyrlund, både optræder og giver autografer - noget
der helt sikkert bliver et hit blandt den lidt yngre del
af publikum. Både Habengoods og Albert Dyrlund
er sponsoreret af ELRO Fonden, der således gør det
muligt for os at tiltrække flere gæster fra den yngre
generation, hvilket er med til at fremtidssikre Landbrugsmessen.
BØRNEDYRSKUE
Traditionen tro opfordrer vi alle børn og deres familier
til at deltage i vores store børnedyrskue. Her mødes
kaniner, ponyer, katte og hunde og måske en enkelt
skildpadde og dyster om flotte præmier. Dommere går
rundt og spørger børnene om deres viden om dyrene,
og der er både præmier til de børn, der ved mest om
deres kæledyr og til den flotteste pyntning af dyr eller
bur.
Vi er så heldige i år, at Ole Sommer Back fra Randers

LANDBRUGSMESSEN GL. ESTRUP

PR-koordinator
Karen Just
Mobil 2224 2174
Mail: pr.messe@gmail.com
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Regnskov har lovet at holde åbningstalen til børnene
og deres familier. Han ved om nogen, hvor vigtigt det
er at passe godt på dyrene, så de har det godt.

Foto: Landbrugsmessen Gl. Estrup

FRA NORGES VILDMARK TIL LANDBRUGSMESSEN
Sidste år var vores havetraktortræk et stort tilløbsstykke. Der blev dystet i forskellige kategorier og
kæmpet på livet løs af de unge deltagere, og denne
succes gentager vi i år.
Som nævnt i sidste nummer af dette blad kommer falkonér Flemming Sanggaard og optræder med sit rovfugleshow. Flemming har netop vundet konkurrencen
om at overleve længst muligt i den norske vildmark.
Det blev til hele 60 dage i alt, men vi er glade for, at
det ikke blev til endnu flere, så han kan overholde vores aftale om at komme til Landbrugsmessen igen i år
med sit flotte show.
BILLETTER I FORSALG
Som tidligere nævnt er det i år muligt at købe partoutbilletter i forsalg til en yderst favorabel pris. Et rigtigt
godt tilbud til alle dem, der gerne vil have det hele
med. Se mere herom på vores hjemmeside.
TILMELDING TIL MESSEN
Alle er velkomne til at udstille, og vi vil derfor gerne
indbyde firmaer, forretningsdrivende, foreninger, politiske partier m. fl. til at deltage med en stand på Landbrugsmessen.
Der er godt gang i tilmeldingerne på nuværende tidspunkt, men stadig ledige standpladser, så ring til Silke
Lorenzen på tlf. 2119 4428 eller mail messen@landboforening.dk, hvis du vil høre mere herom.

FØLG MESSEN PÅ HJEMMESIDE OG FACEBOOK
Se flere oplysninger om messens aktiviteter og program
på vores hjemmeside: www.landbrugsmessen.dk
og følg os på Facebook

Børnedyrskuet er et stort tilløbsstykke for børn
og deres søde kæledyr
Foto: Landbrugsmessen Gl. Estrup

Landboforening.dk
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Standard- og
tilpassede løsninger
Til svin, kvæg,
fjerkræ, mink
og aqua.

VITAMIN- OG
MINERALBLANDINGER
Vilomix hjælper dagligt både danske og
udenlandske husdyrproducenter med
at forbedre deres resultater i bedriften.
Vi tilbyder tilpassede vitamin- og
mineralblandinger, rådgivning og service
med fokus på optimering, trivsel og
overskud.
Kontakt os på tlf. 8887 5200 allerede i dag.

www.vilomix.dk

Hegnsklipning og
rabatklipning
udføres...
Ring og hør mere
Få et uforpligtende tilbud

BLACH-MASKINSTATION

52619

Ballevej 30 · 8570 Trustrup
Telefon 4033 0309 - 2012 0128 · jens@blach-lyngdal.dk

Hele bedriften på én forsikring
Også derfor er vi landbrugets foretrukne forsikringsselskab.
Ring og få en aftale med Exam. Assurandør Michael Frandsen
Telefon 44 74 12 14
Mobil
29 44 68 61
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SYDDJURS KOMMUNES NATURPULJE 2019
Syddjurs Kommune har afsat midler i form af en naturpulje til konkrete naturprojekter med henblik på at sikre og forbedre den eksisterende natur, udvikle ny natur, tilgodese truede arter og fremme biodiversiteten. Dertil kommer, at der også skal tilgodeses projekter, der har en rekreativ værdi og kan fungere som klimatilpasning mm.
HVEM KAN SØGE NATURPULJEN
Alle med lokalt tilhørsforhold i kommunen kan ansøge
projekter. Det kan være borgere, lodsejere, foreninger,
organisationer, grundejerforeninger med mere, der har
tilknytning til kommunen.
Projektet skal vedrøre arealer i Syddjurs Kommune.

Mille Rasch på 8753 5784 eller Lars Dyhrberg Bruun
på 8753 5256.

FØLGENDE KRITERIER VURDERES VED ANSØGNING:
·	At projektet tilgodeser truede arter
·	At projektet styrker naturindholdet i særligt værdifulde naturområder
·	At projektet fremmer biodiversitet
·	At projektet tilgodeser f.eks. klimatilpasning, beskyttelse af grundvand, rekreativ udnyttelse og lign.
·	At projektet bekæmper invasive arter

1. ansøgningsfrist er fredag d. 17. maj 2019.
2. ansøgningsfrist er fredag d. 13. september 2019.

ØKONOMISKE FORHOLD
Der er ikke krav om medfinansiering fra anden side,
men det vil være en fordel.
Som projektansøger kan du påtage dig en forpligtelse
for den fremtidige vedligeholdelse af projektet og
driften heraf.
For projekter, hvor støtten overstiger 100.000 kr., skal
projektregnskabet revideres af registreret revisor.

ANSØGNINGSFRIST
Der er to ansøgningsfrister årligt. I 2019 vil der være
følgende ansøgningsfrister:

Ansøgningen fremsendes til natur@syddjurs.dk
SYDDJURS KOMMUNE
Biolog Mille Maria Louise Rasch
Telefon 8753 5784 Mobil 40326088
Mail: milra@syddjurs.dk

Ekspert i
landbrugsrådgivning
Kontakt
Karsten Nygaard
på tlf.: 86 30 31 01

SÅDAN SØGER DU
Der tildeles midler 2 gange årligt. Behandling af første
tildeling sker efter sommerferien og anden tildeling
sidst på året.
Projekterne udvælges på baggrund af kriterierne.
Såfremt der ønskes rådgivning i forbindelse med
ansøgningen, er man meget velkommen til at kontakte
naturgruppen på natur@syddjurs.dk eller på telefon
til: Morten Aakjær Jørgensen på 8753 5264,
Landboforening.dk
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Merete Palk elsker at vinde. Hun har i mange år redet
dressur på konkurrenceplan. Privatfoto.

”NU KAN JEG IKKE FORESTILLE MIG AT
LAVE ANDET”
Merete Palk var overbevist om, at det ikke var noget for hende at arbejde på et kontor. I dag kan hun ikke forestille sig at lave noget andet. ”Tænk, at man kan blive så
glad for noget, som man slet ikke vidste, man skulle”.
Af journalist Sabrina Brohus
Det er ikke nogen statshemmelighed, at medarbejderne i økonomiafdelingen i Djursland Landboforening har det rigtig godt med hinanden. I afdelingen er der frihed under ansvar og altid et hjælpende
råd, hvis det skulle blive nødvendigt. Da Merete Palk
i 2011 startede i lære som økonomiassistent, gik
det hurtigt op for hende, at de helt store jubilæer
dryssede ned omkring hende, og sammenholdet i
afdelingen var stor.
”Jeg kan huske, jeg tænkte, at det var helt vanvittigt
med alle de jubilæer. Jeg når nok ikke 40 års jubilæum, men jeg håber at kunne blive her længe. Det
her er bare lige mig – helt uden jeg vidste det”, lyder
det fra den 34-årige økonomiassistent, som blev
færdigudlært i 2014.
VILD MED SYSTEMER
Inden Merete Palk startede i landboforeningen, tog
hun en uddannelse som jordbrugsteknolog med
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speciale i heste. Det var, efter hendes eget udsagn,
ikke det klogeste valg, da der ikke var et job at finde.
Hendes morfar, som er gammel landmand, fandt en
dag en annonce fra landboforeningen, som søgte en
økonomielev.
”Han sagde, at det var et godt sted at være, og at
jeg skulle prøve at søge. Det gav jo pludselig god
mening, for min uddannelse ville ikke være spildt, da
jeg havde lært en del om gangen i marken og driften
på et landbrug – og så har jeg flair for tal”, lyder det
fra Merete Palk.
Hun er vild med orden, systemer og at få ting til at
gå op, men hun havde alligevel aldrig nogensinde
forestillet sig, at hun skulle sidde på et kontor.
”Jeg skulle ikke bare sidde dagen lang og glo ind i en
skærm, men sådan er det jo slet ikke. Det er meget
mere end det. Der er er altid nye ting, som man skal
lære og sætte sig ind i. Nu kan jeg slet ikke forestille

MEDARBEJDERPORTRÆT
”Jeg skulle ikke bare sidde dagen lang
og glo ind i en skærm, men sådan er det
jo slet ikke. Det er meget mere end det”.
Merete Palk, økonomiassistent.
mig at lave andet”, understreger Merete Palk, som til
dagligt sidder med bogføring, moms, skat og driftsregnskaber. Og hun er særligt glad for, at hun har
sine egne kunder, som hun kender og passer.
”Det er rart med ansvaret for sine egne kunder, som
man kan følge fra start til slut. Det giver rigtig god
mening for mig”, siger hun.
HESTE OG HÅNDBOLD
Når Merete Palk ikke jonglerer med excelark og tal
i landboforeningen, så er hun sammen med sine to
børn på henholdsvis 5 og 8 år, men hun har også en
anden passion.
”Når det lige passer, spiller jeg konehåndbold. Jeg
kommer ikke til træning, men kun til kampene”,
griner Merete Palk, som erkender, at det af og til kan
knibe med formen, når den ugentlige træning ikke
bliver holdt ved lige.
Fast træning med to små børn kan være en udfordring, men eftersom Merete Palk har spillet elitehåndbold i mange år, så har hun ingen problemer
med at hoppe på banen og finde sin plads.
”Jeg spiller med de tøser, som jeg også spillede med
førhen. Det er ikke på højt niveau, men vi ved præcis,
hvor vi har hinanden på banen”, fortæller hun.
Ind til for nyligt havde Merete Palk også hest, som
hun troligt passede og red konkurrencer på i dressur. Desværre endte den med at få et dårligt ben og
måtte aflives.
”Jeg elsker at ride. Jeg fik hesten, da den var 2 ½ år
gammel, og jeg red den selv til. Det er ikke bare et
stykke legetøj, som man smider væk igen. Det var
hårdt, men jeg skal ikke have hest lige nu. Det er der
ikke tid til”, lyder det fra økonomiassistenten.

Til dagligt bor Merete Palk i Grenaa med
sønnen Villads og datteren Isabella.
Privatfoto.

Merete Palk lægger ikke skjul på, at hun er et
konkurrencemenneske. Det gælder både på dressurbanen, håndboldbanen og på kontoret i Følle.
Altid i konkurrence med sig selv omkring de fastlagte deadlines og med tanken om, at man altid kan
forbedre sig fra gang til gang.
”Tænk, at man kan blive så glad for noget, som man
slet ikke vidste, man skulle. Det her er bare lige mig”,
lyder det fra Merete Palk.

FAKTA:

34-årige Merete Palk er økonomiassistent i Djursland Landboforening med speciale i moms og regnskabsopgørelse.
Hun bor i Grenaa med sine to børn på henholdsvis 8 og 5 år.
I 2011 blev hun elev i landboforeningen og i 2014 blev hun færdig som økonomiassistent.
Merete Palk er også uddannet jordbrugsteknolog med speciale i heste.
Landboforening.dk
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THI KENDES FOR RET
KAN DU GÆTTE UDFALDET AF EN TVIST?
Spørgsmålet var, om en udlejer af et parcelhus i
Nordjylland kunne kræve, at lejeren i forbindelse
med fraflytning skulle betale istandsættelsesudgifter, eller om lejeren havde krav på at få sit depositum
tilbagebetalt.
Sagen drejede sig om en mand, der havde lejet sit
hus ud til en kvinde i 3 år. Det fremgik af lejekontrakten, at lejemålet blev overtaget istandsat, og at
det skulle afleveres istandsat.
Kvinden mødte ikke op til flyttesynet, men afleverede i stedet nøglerne i postkassen. Få dage senere
sendte udlejeren en flytteopgørelse til lejemålets
adresse, som var kvindens sidst kendte adresse, da
kvinden ikke havde oplyst ham om sin nye adresse.

Flytteopgørelsen anførte bl.a.:
Indbetalt dep
Udgifter:
Maling
Tæpper
Udgifter i alt
I alt til indbetaling

24.000
20.500
3.700
24.250
250,00

Kvinden klagede til Huslejenævnet og krævede sit
depositum tilbagebetalt, fordi flytteopgørelsen
manglede specifikation og dokumentation for manglerne ved hendes fraflytning. Manden fremlagde
under sagen dokumentation for køb af maling, tilbud
på malerarbejde samt kvittering for rens af tæpper.
Manden gjorde under sagen gældende, at han
havde udarbejdet flytteopgørelse, der i overensstemmelse med lejelovens § 98, stk. 2, oplyste,
hvilke istandsættelsesarbejder der skulle udføres,
og at det i øvrigt tillige fremgik af lejekontrakten, at
lejemålet skulle istandsættes, hvilket kvinden derfor
ikke kunne være i tvivl om.
Kvinden gjorde under sagen gældende, at flytteopgørelsen ikke overholdt specifikationskravet i

lejelovens § 98, stk. 2, og at manden som udlejer
derfor havde mistet retten til at afkræve hende
udgifterne.
Byretten afgjorde sagen til kvindens fordel med
den begrundelse, at flytteafregningen ikke angav
en nærmere beskrivelse af manglernes karakter og
istandsættelseskravet, og at manden heller ikke efterfølgende foretog en præcisering heraf.
Uanset lejekontraktens bestemmelser om
istandsættelse af lejemålet var mandens reklamation overfor kvinden ikke tilstrækkelig klar og
præcis. Mandens senere fremlæggelse af dokumentation under sagen kunne ikke rette op på det.
Depositum skulle derfor tilbagebetales.

HVORDAN TROR DU LANDSRETTEN
AFGJORDE SAGEN?
Manden ankede til landsretten og gjorde gældende,
at lejemålet var nyistandsat ved kvindens indflytning, jf. lejekontrakten, og at kvinden derfor måtte
forvente, at lejemålet skulle males, efter at hun
havde beboet det i 3 år. Et lejemål skal nødvendigvis males, og tæpper skal skiftes eller renses efter
3 år. Mandens udgifter til istandsættelse af lejemålet blev senere dokumenteret ved dags dato kvittering og regning, og han havde ikke afkrævet hende
mere, end han havde afholdt af udgifter.
Landsretten anførte, at uanset lejekontraktens
bestemmelser om, at lejemålet var nyistandsat
ved indflytning og ved lejeforholdets ophør skulle
afleveres nyistandsat, var flytteafregningen ikke
tilstrækkelig specificeret til, at mandens krav derved kunne anses for at være gjort gældende. Da
manden heller ikke efterfølgende - inden for fristen
i lejelovens § 98, stk. 2 – præciserede sit krav, tiltrådte landsretten, at kvinden skulle have sit fulde
depositum tilbage med tillæg af procesrente, og at
manden skulle afholde sagens omkostninger.

JURIDISK AFDELING
Kitte Borup
Afdelingschef, jurist
Telefon 8791 2047 – Mobil 4049 8791
Mail: kib@landboforening.dk
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Fortsættes øverst på næste side

På denne baggrund stadfæstede landsretten byrettens dom. Juridisk afdeling bemærker, at Lejeloven er
særdeles omfattende og detaljeret, og at man som
mindre udlejer kan have vanskeligt ved at skabe sig
overblik og indsigt i alle Lejelovens 120 bestemmelser samt tilknyttet retspraksis. F.eks. giver Lejelovens § 98 stk. 2 kun udlejer en frist på 2 uger til at

gøre istandsættelseskrav gældende mod en fraflyttende lejer, og det er ingen steder angivet i selve loven, hvorledes mangler og udgifter skal specificeres.
Lejeloven kan opfattes som en beskyttelse af lejere
med mange ufravigelige frister, ofte på bekostning
af ikke-professionelle udlejere med et enkelt eller få
udlejningsmål.

L4Ht//,r111sservlce s
Telefon: 86 33 92 55 • Mobil: 40 16 77 74

NY HJEMMESIDE:

AKTUELLE TILBUD

PROFIL

WWW.AGRO-IT.DK

KOMPETENCER KONTAKT

TRÅDLØS TASTATUR OG MUS
LOGITECH WIRELESS COMBO MK330
Tastatur- og mus-sæt med 3 års garanti

299,00 DKK

Ekskl. moms

Kombinationen der giver dig
underholdning og mobilitet lige ved hånden.

AGRO-IT har fået ny hjemmeside med webshop.

Finder du ikke lige det du ønsker… - skriv eller ring til os, så er vi klar med et godt tilbud!
AGRO-IT A/S - Føllevej 5, 8410 Rønde - Tlf: 7027 45 00 - Mail: info@agro-it.dk
Landboforening.dk
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NAVNENYT
25 års jubilæum

BEDRIFTSBESØG
2019
Udvalget for Planter og Natur

Bogholder
LILLIAN JENSEN
kan den 1. oktober 2019
fejre 25 års jubilæum.
Jubilæet markeres internt

Tirsdag den 7. maj 2019 kl. 19.30
Bedriftsbesøg hos Mogens og Peter Hvid, Hevring
– med fokus på minivådområder og planteavl.
Sted: Voer Færgevej 41, Hevring, 8950 Ørsted

Udvalget for Planter og Natur

Tirsdag den 14. maj 2019 kl. 19.30
Bedriftsbesøg hos Helgenæs Maskinstation v/Ole
og Jens Jensen – med fokus på det at drive planteavl og maskinstation på ”vores sydhavshalvø”.
Sted: Bygaden 26, 8420 Knebel

Udvalget for Planter og Natur

Tirsdag den 21. maj 2019 kl. 19.30
Bedriftsbesøg hos Lasse Jensen, Højvang - med
fokus på præcisionsjordbrug og planteavl.
Sted: Fløjstrupkærvej 14, 8960 Randers SØ

Norddjurs LandboUngdom

Onsdag den 22. maj 2019 kl. 19.30
Bedriftsbesøg på Hevringholm v/Benny Kirkebække
Christensen. 730 ha intensiv planteavl.
Sted: Hevringholmvej 10, 8961 Allingåbro

Udvalget for Planter og Natur

Tirsdag den 28. maj 2019 kl. 19.30
Bedriftsbesøg hos Schmidt I/S – med fokus på
sprøjteteknik/kemi og forsøg.
Sted: Revnvej 14, 8500 Grenaa

Kvægbrugsudvalget og
Sydøstdjurs LandboUngdom

Dansk Landbrugsformidling
er en landbrugsspecialiseret
mæglervirksomhed.
Vi formidler såvel køb som
salg af alt – fra det mindre
hobbylandbrug til det store
produktionslandbrug.

Tirsdag den 6. juni 2019 kl. 19.30
Bedriftsbesøg hos Jacob Thomsen, Kni.
Malkebedrift med 240 jersey-køer.
Sted: Skansevej 3, Kni, 8586 Ørum Djurs

Økologiudvalget

Tirsdag den 18. juni 2019 kl. 19.30
Økologisk bedriftsbesøg hos Kannegaard Økologi –
med salg af økologisk kød direkte til forbrugeren.
Sted: Lerbjergvej 20, 8370 Hadsten

Deltidsudvalget

Kontakt Tine Birgitte Juhl,
ejendomsmægler MDE
Føllevej 5 · 8410 Rønde
Tlf.: 7027 4141

Torsdag den 13. juni 2019 kl. 19.30
Naturpleje, hegning og minivådområder – hos Sten
Randers Knudsen, Udbygaard
Sted: Estruplundvej 74A, Udby, 8950 Ørsted

tbj@landbrugsformidling.dk
www.dansklandbrugsformidling.dk

Vel mødt!
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27.
APRIL

07.
MAJ

14.
MAJ

21.
MAJ

Lørdag den 27. april 2019 kl. 14.00

Traktortræk på Gl. Estrup

– med hoppeborg og andet sjov for børnene. Der serveres forfriskninger i løbet af dagen.
Pauseshow med 4-hjulstrækkere. Trækkere skal tilmelde sig på 6016 9758 senest en uge før trækket
på sms, med navn, medlems nr., traktor samt klasse.
Fribilletter til trækkeren + én hjælper. Indvejning fra 12:00-13:30.
Mødested: Randersvej 2, 8963 Auning
Pris: 50 kr. Børn under 12 år gratis
Arrangør: Norddjurs LandboUngdom
Tirsdag den 7. maj 2019 kl. 19.30

Bedriftsbesøg hos Mogens og Peter Hvid, Hevring
– med fokus på minivådområder og planteavl. Planteavlskonsulent Peter Hvid
og afdelingschef Rikke Skyum deltager på aftenen.
Mødested: Voer Færgevej 41, Hevring, 8950 Ørsted
Arrangør: Djursland Landboforening – Udvalget for Planter og Natur
Tirsdag den 14. maj 2019 kl. 19.30

Bedriftsbesøg hos Helgenæs Maskinstation v/Ole og Jens Jensen

ARRANGEMENTER - FAGLIGE

FAGLIGE ARRANGEMENTER

– med fokus på det at drive planteavl og maskinstation på ”vores sydhavshalvø”.
Planteavlskonsulenterne Peter Hvid og Christina Siegumfeldt deltager på aftenen.
Mødested: Bygaden 26, 8420 Knebel
Arrangør: Djursland Landboforening – Udvalget for Planter og Natur
Tirsdag den 21. maj 2019 kl. 19.30

Bedriftsbesøg hos Lasse Jensen, Højvang

– med fokus på præcisionsjordbrug og planteavl. Planteavlskonsulenterne Charlotte Udsen
og Michael Erlang-Nielsen deltager på aftenen.
Mødested: Fløjstrupkærvej 14, 8960 Randers SØ
Arrangør: Djursland Landboforening – Udvalget for Planter og Natur

22. Bedriftsbesøg
på Hevringholm v/Benny Kirkebække Christensen
OKTOBER
– 730 ha intensiv planteavl med frø og kornafgrøder. Maskinpark, der er tilpasset nutidens behov.
Onsdag den 22. maj 2019 kl. 19.30

MAJ

25.
MAJ

28.
MAJ

Stort tilhørende bygningsanlæg, som kan opbevare og håndtere hele produktionen.
Der serveres grillpølser og øl/vand.
Mødested: Hevringholmvej 10, 8961 Allingåbro
Arrangør: Norddjurs LandboUngdom
Lørdag den 25. og søndag den 26. maj 2019

Landbrugsmessen Gl. Estrup

– besøg landboforeningens stand på Torvet – A32. Læs mere om messen side 24
Arrangør: Landbrugsmessen Gl. Estrup
Tirsdag den 28. maj 2019 kl. 19.30

Bedriftsbesøg hos Schmidt I/S

– med fokus på sprøjteteknik/kemi og forsøg. Flere planteavlskonsulenter deltager på aftenen.
Mødested: Revnvej 14, 8500 Grenaa
Arrangør: Djursland Landboforening – Udvalget for Planter og Natur

Landboforening.dk
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ARRANGEMENTER - FAGLIGE

06.
JUNI

07.
JUNI

13.
JUNI

15.
JUNI

18.
JUNI

15.

SEPTEMBER

28.

SEPTEMBER

JULI /
AUGUST
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Torsdag den 6. juni 2019 kl. kl. 19.30

Bedriftsbesøg hos Jacob Thomsen, Kni

– malkebedrift med 240 jersey-køer. En kvægbrugskonsulent samt planteavlskonsulenterne
Christina Siegumfeldt, Henrik Østergaard Nielsen og Kristian Brøsted Pedersen deltager på aftenen.
Mødested: Skansevej 3, Kni, 8586 Ørum Djurs
Arrangør: Djursland Landboforening – Kvægbrugsudvalget og SydØstdjurs LandboUngdom
Fredag den 7. juni 2019 kl. 18.30

Sommerfest/medhjælperfest

– Festen vil være gratis for medhjælpere, som har hjulpet til vores traktortræk i 2018.
Tilmelding: Senest den 29. maj til Line Vest på 5239 3501
Pris: 200 kr. for medlemmer. Andre (evt. venner/familie) 350 kr. inkl. mad og drikke.
Gratis for hjælpere til traktortræk.
Mødested: Fausing Forsamlingshus, Vestervangsvej 7, 8961 Allingåbro
Arrangør: Norddjurs LandboUngdom
Torsdag den 13. juni 2019 kl. 19.30

Naturpleje, hegning og minivådområder

– hos Sten Randers Knudsen, Udbygård. Hegnstyper v/Jørgen Schmidt, Lime Hegn.
Minivådområder v/afdelingschef Rikke Skyum.
Mødested: Estruplundvej 74A, Udby, 8950 Ørsted
Arrangør: Djursland Landboforening – Deltidsudvalget
Lørdag den 15. juni 2019 kl. 15.00

Traktortræk i Ørum Djurs

– en dyst på hestekræfter og chaufførens tekniske køreegenskaber. Tag familien med.
Mødested: Knivej 2, 8586 Ørum Djurs
Arrangør: SydØstdjurs LandboUngdo
Tirsdag den 18. juni 2019 kl. 19.30

Økologisk bedriftsbesøg hos Kannegaard Økologi

– med salg af økologisk kød direkte til forbrugeren.
Økologi- og planteavlskonsulent Henrik Østergaard Nielsen deltager på aftenen.
Mødested: Lerbjergvej 20, 8370 Hadsten
Arrangør: Djursland Landboforening – Økologiudvalget
Søndag den 15. september 2019 kl. 10.00 – 16.00

Åbent Landbrug

– landsdækkende arrangement med åbne gårde. To landbrug på Djursland slår dørene op for offentligheden denne dag, nemlig Lisbeth og Ib Damgaard Andersen, Lindå Hede og Møllerup Gods.
Læs mere på www.aabentlandbrug.dk
Arrangør: Landbrug & Fødevarer
Lørdag den 28. september 2019 kl. 10.00 – 14.00

Høstmarked i Grenaa

– land og by mødes på Torvet i Grenaa, som danner rammen om det store og spændende Høstmarked, som henvender sig til alle.
Mødested: Torvet ved Kirken, Søndergade 1, Grenaa
Arrangør: Djursland Landboforening i samarbejde med ShopiCity Grenaa

Djurslandgården holder igen besøgsdage på flere gårde hen over sommerferien – læs mere på
www.landboforening.dk/djurslandgården

Landboforening.dk
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Tirsdag den 14. maj 2019 kl. 7.00 – ca. 20.30

Tur til Bovbjerg Fyr og Strandingsmuseet i Thorsminde
– med guidede ture.
Mødested: Allingåbro Hallen kl. 7.00
Tilmelding: Senest den 10. april til Madsens Turist: madsensturist@mail.dk
Pris: 550 kr. pr. deltager
Arrangør: Rougsø-Sønderhald Seniorklub

Tirsdag den 14. maj 2019 kl. 8.00

Tur til Silkeborgsøerne

– med stop ved Himmelbjerget. Sejltur med Hjejlen.
Guidet rundvisning på Kunstcenter Silkeborg Bad.
Mødested: Landbocentret i Følle – afgang kl. 8.00
Tilmelding: For flere pladser, ring på tlf. 8791 2000
Pris: 879 kr. pr. deltager
Arrangør: Djursland Landboforening – Seniorudvalget

Lørdag den 1. juni til fredag den 7. juni 2019

Bustur til det sydlige Polen

– med stop i Dresden på vej derover. 4 nætter på Hotel Konradówka i Karpacz.
Besøg og overnatning i Berlin på vej hjem.
Mødested: Landbocentret i Følle – afgang kl. 7.00
Tilmelding: For flere pladser, ring på tlf. 8791 2000
Pris: 5.549 kr. pr. deltager inkl. halvpension. Enkeltværelsestillæg: 1.300 kr.
Arrangør: Djursland Landboforening – Seniorudvalget

ARRANGEMENTER - SENIOR OG ØVRIGE

SENIOR OG ØVRIGE

Onsdag den 5. juni til fredag den 7. juni 2019

3-dages tur til Tyskland

– Flensborg, Slesvig og Rendsborg. ”På sporet af Danerne”.
Mødested: Allingåbro Hallen kl. 6.15
Tilmelding: For flere pladser, ring til Madsens Turist på tlf. 8648 8049
Pris: Fra 3.200 til 3.400 kr. afhængig af deltagerantal. Enkeltværelsestillæg: 350 kr.
Arrangør: Rougsø-Sønderhald Seniorklub

Onsdag den 19. juni 2019 kl. 19.30

Årsmøde med beretning, regnskab og valg

– derefter foredrag v/sognepræst Henrik Oest om ”Livskvalitet handler også om humor”
Mødested: Fausing Forsamlingshus
Tilmelding: Senest den 12. juni på tlf. 8791 2000 eller via www.landboforening.dk
Pris: Gratis
Arrangør: Rougsø-Sønderhald Seniorklub
Torsdag den 26. september 2019 kl. 7.00

Landboforening.dk
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ARRANGEMENTER - SENIOR OG ØVRIGE

26.

SEPTEMBER

03.
OKTOBER

Tur til skønne Samsø

– med besøg hos Fru Møllers Mølleri inden overfarten. Guidet rundtur på Samsø.
Mødested: Landbocentret i Følle – afgang kl. 7.00
Tilmelding: Tidligst fra den 12. august og senest den 23. august på tlf. 8791 2000 eller via
www.landboforening.dk
Pris: 699 kr. pr. deltager
Arrangør: Djursland Landboforening – Seniorudvalget

Torsdag den 3. oktober 2019 kl. 19.00

Årsmøde i Djursland Landboforenings Seniorudvalg – med beretning v/formand Ole Andersen og valg til udvalget.
Mødested: Landbocentret i Følle
Tilmelding: Senest den 1. oktober på tlf. 8791 2000 eller via www.landboforening.dk
Arrangør: Djursland Landboforening - Seniorudvalget

Skybrud ved Kejlstrup, marts 2019
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Dir. nr

Mobil

E-mail:

Carsten Kløcher

chef for Planteavl

8791 2073

2835 0191

ck@landboforening.dk

Charlotte L. Udsen

konsulent

8791 2044

2835 0188

clu@landboforening.dk

Christina H. Siegumfeldt

konsulent

8791 2070

2835 0189

chs@landboforening.dk

Erik Silkjær Pedersen

konsulent

8791 2039

2835 0186

esp@landboforening.dk

Henrik Østergaard Nielsen

konsulent

8791 2037

2835 0185

hoen@landboforening.dk

Kristian Brøsted Pedersen

konsulent

8791 2035

2835 0187

kbp@landboforening.dk

Lene Lundgaard

konsulent

8791 2074

2835 0192

ll@landboforening.dk

Michael Erlang-Nielsen

konsulent

8791 2040

2835 0193

men@landboforening.dk

Peter Hvid

konsulent

8791 2054

2835 0184

ph@landboforening.dk

Irene Kjær Madsen

sekretær

8791 2083

2326 7060

ikm@landboforening.dk

konsulent

8791 2037

2835 0185

hoen@landboforening.dk

Erik Silkjær Pedersen

forsøgsleder

8791 2039

2835 0186

esp@landboforening.dk

Kjeld Andreasen

assistent

8791 2056

2939 5389

ka@landboforening.dk

LAND, MILJØ & ERHVERV

Dir. nr

Mobil

E-mail:

Rikke Skyum

chef for Land, miljø & erhverv

8791 2045

2028 0189

rsk@landboforening.dk

Sabrina Brohus

journalist

8791 2049

2274 8375

sb@landboforening.dk

Irene Kjær Madsen

sekretær

8791 2083

2326 7060

ikm@landboforening.dk

Rikke Skyum

konsulent

8791 2045

2028 0189

rsk@landboforening.dk

Mette Noe Bach

konsulent

8791 2041

3031 9934

mnb@landboforening.dk

8791 2042

2328 3458

sl@landboforening.dk

ØKONOMIAFDELINGEN

Dir. nr

Mobil

E-mail:

Henrik Larsen

chef for Økonomi

8791 2080

2481 6522

hal@landboforening.dk

Anne-Mette Hougaard

afdelingsleder

8791 2012

2481 6501

amh@landboforening.dk

Anders Lange

konsulent

8791 2028

2481 6559

al@landboforening.dk

Anne-Mette Hougaard

konsulent

8791 2012

2481 6501

amh@landboforening.dk

Christina Kjærsgaard

konsulent (barsel)

8791 2088

3036 8204

cbk@landboforening.dk

Frank Rasmussen

konsulent

8791 2081

2083 0362

fr@landboforening.dk

Bente Empacher

assistent

8791 2082

2427 3255

bem@landboforening.dk

Bente Mikkelsen

assistent

8791 2095

2336 4770

bmi@landboforening.dk

Eigil Thorsgaard

assistent

8791 2094

4011 3504

eit@landboforening.dk

Frank Bødker

assistent

8791 2089

2420 2651

frb@landboforening.dk

Inge Lise Sanko

assistent

8791 2016

6019 3350

ils@landboforening.dk

MEDARBEJDERE

PLANTEAVL

ØKOLOGI
Henrik Østergaard Nielsen
LANDSFORSØG

NATUR OG MILJØ

LANDDISTRIKTER OG ERHVERVSCOACHING
Silke Lorenzen

projektkonsulent

REGNSKAB OG SKAT

Landboforening.dk
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MEDARBEJDERE

ØKONOMIAFDELINGEN FORTSAT

Dir. nr

Mobil

E-mail:

Inger Marie Thuesen

assistent

8791 2021

2240 2152

imt@landboforening.dk

Iva Thomsen

assistent

8791 2013

2945 6376

ivt@landboforening.dk

Jette Hansen

assistent

8791 2025

2144 8243

jh@landboforening.dk

Lene Fisker

assistent

8791 2090

2465 7832

lef@landboforening.dk

Lillian Marxsen

assistent

8791 2092

2331 6434

lim@landboforening.dk

Liselotte Madsen

assistent

8791 2091

2335 6225

lom@landboforening.dk

Merete Palk

assistent

8791 2071

3112 6877

mpa@landboforening.dk

Rita Carlsen

assistent

8791 2017

4053 2235

rc@landboforening.dk

Aase Grand Pedersen

assistent

8791 2093

2444 1110

aag@landboforening.dk

Sandra F. Kjær

elev

8791 2031

2939 3905

sfk@landboforening.dk

Carsten H. Sørensen

afdelingsleder

8791 2076

4049 8331

cs@landboforening.dk

Erik Bendix Jensen

konsulent

8791 2084

2481 6524

ebj@landboforening.dk

Frank Rasmussen

konsulent

8791 2081

2083 0362

fr@landboforening.dk

Anders Lange

konsulent

8791 2028

2481 6559

al@landboforening.dk

Jens Loff

konsulent

8791 2086

3036 8927

jl@landboforening.dk

Inge Lise Sanko

assistent

8791 2016

6019 3350

ils@landboforening.dk

konsulent (barsel)

8791 2088

3036 8204

cbk@landboforening.dk

Inge Lise Sanko

assistent

8791 2016

6019 3350

ils@landboforening.dk

Liselotte Madsen

assistent

8791 2091

2335 6225

lom@landboforening.dk

Iva Thomsen

assistent

8791 2013

2945 6376

ivt@landboforening.dk

Henrik Larsen

chef for Økonomi

8791 2080

2481 6522

hal@landboforening.dk

Anne-Mette Hougaard

afdelingsleder

8791 2012

2481 6501

amh@landboforening.dk

konsulent

8791 2028

2481 6559

al@landboforening.dk

Dir. nr

Mobil

E-mail:

DRIFTSØKONOMI

PENSIONSOVERBLIK
Christina Kjærsgaard
FARMSEKRETÆR

DØDSBOBEHANDLING

STØTTEORDNINGER
Anders Lange

JURIDISK AFDELING
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Kitte Borup

chef for Jura

8791 2047

4049 8791

kib@juridiskafdeling.dk

Tine Birgitte Juhl

ejendomsmægler

8791 2046

6060 9196

tbj@juridiskafdeling.dk

Majbritt Kroer Svendsen

advokatsekretær

8791 2048

2084 7946

mks@juridiskafdeling.dk

Landboforening.dk

Dir. nr

Mobil

E-mail:

Hans-Henrik Dalsgaard

chefkonsulent og
foreningssekretær

8791 2030

2172 5303

hhd@landboforening.dk

Lillian Jensen

bogholder

8791 2053

5186 9404

lij@landboforening.dk

Anja Tvorup

sekretær

8791 2015

6129 5594

at@landboforening.dk

Anni Poulsen

sekretær

8791 2014

2426 4027

ap@landboforening.dk

Lisbeth Rasmussen

kantineleder

8791 2019

Cathrine T. Rasmussen

kantinemedarbejder

8791 2019

Lissy Lange

værtinde

8791 2019

Helle Dalby Rasmussen

servicemedarbejder

8791 2019

Lars Sørensen

servicemedarbejder

8791 2000

lbr@landboforening.dk

2961 2262

lkl@landboforening.dk

Mobil

E-mail:

AGRO-IT A/S

Dir. nr

Landbocentret Følle:

7027 4500

agro-it@agro-it.dk

Lars Krüger

chef for Agro-IT

7027 4500

lk@agro-it.dk

Peter Soelberg

it-konsulent/teamleder

7027 4500

ps@agro-it.dk

Betina Jensen

koordinator

7027 4500

bmj@agro-it.dk

Pia Jensen

sekretær

7027 4500

pj@agro-it.dk

DANSK LANDBRUGSFORMIDLING A/S

Dir. nr

Landbocentret Følle

7027 4141

Tine Birgitte Juhl
Majbritt Kroer Svendsen

direktør og ejendomsmægler,
MDE
advokatsekretær

Mobil

MEDARBEJDERE

SEKRETARIATET

E-mail:
info@landbrugsformidling.dk

7027 4141

6060 9196

tbj@landbrugsformidling.dk

8791 2048

2084 7946

mks@landbrugsformidling.dk
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AFDELING
Det naturlige valg...
Vi tilbyder alle professionel
juridisk rådgivning
Målsætning: At yde og sikre vores
kunder en høj faglig ekspertise
kombineret med menneskelig indsigt.
Kontakt os på tlf. 8791 2000

• Ejendomshandler
• Generationsskifte
• Landboret
• Leje- og forpagtningsaftaler
• Planlov
• Kontraktretlige forhold
• Testamenter og ægtepagter

www.landboforening.dk
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NYTTIGE KONTAKTER

Borup Advokater

Landbrug & Fødevarer Østjylland

Byggeri & Teknik I/S

Landbrugsmessen Gl. Estrup

Føllevej 5, 8410 Rønde
Tlf. 7020 8791
Kitte Borup, advokat
E-mail: kib@borupadvokater.dk
www.borupadvokater.dk
Birk Centerpark 24, 7400 Herning
Tlf. 9712 1211 Akut tlf. 2025 2865
E-mail: info@byggeri-teknik.dk
www.byggeri-teknik.dk

Djurs Revison

Føllevej 5, 8410 Rønde
Tlf. 8648 1466
Peter Engvang, reg. revisor
E-mail: pee@djursrevision.dk
Anita Nielsen, revisorassistent Tlf. 8791 2024
E-mail: an@djursrevision.dk

Føllevej 5, 8410 Rønde
Silke Lorenzen
Tlf. 8791 2042 / 2119 4428
E-mail: messen@landboforening.dk
www.landbrugsmessen.dk

LMO Kvæg

Trigevej 20, Søften, 8382 Hinnerup
Tlf. 8740 5000
www.lmo.dk

LMO Svin

Djurs Bioenergi amba

Trigevej 20, Søften, 8382 Hinnerup
Tlf. 8740 5000
www.lmo.dk

Familie og Samfund, Djursland

Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft
Helle Breindahl - koordinator
Tlf. 8639 6001 / 2055 3305
E-mail:koordinator@lag-djursland.dk
www.lag-djursland.dk

Rødeledvej 23, Rimsø, 8500 Grenaa
Lars Jakobsen - formand
Tlf. 4044 6808
www.djursbioenergi.dk
Broagervej 8, 8961 Allingåbro
Bente Sejersen Nielsen - formand
Tlf. 8648 0083
E-mail: bsn@primanet.dk
www.familieogsamfund.dk/djursland

Heste, fodring og pasning

Agro Food Park 15, Skejby, 8200 Århus N
Eric Clausen – landskonsulent
Tlf. 8740 5463 / 2171 7790
www.seges.dk/fagområder/heste

LandboUngdom Region Aarhus og 4H
Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N
Tlf. 8740 5000
E-mail: info@landboungdom.dk
www.landboungdom.dk
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Føllevej 5, 8410 Rønde
Rikke Skyum- sekretariatschef
Tlf. 2028 0189
E-mail: rsk@lfoj.dk
www.lfoj.dk

Landboforening.dk

Lokal Aktions Gruppe/Djursland

Læplantning

Lerbakken 64, 8410 Rønde
Sune Glitrup - konsulent, HedeDanmark
Tlf. 2048 7808
E-mail: sg@hededanmark.dk
www.hededanmark.dk

VikarService Østjylland

Haraldsvej 60C, 1., 8960 Randers SØ
Mette Brændgaard - forretningsfører
Tlf. 8644 7440
E-mail: vikar@vikarserviceoj.dk
www.vikarserviceoj.dk

Formand
Peter Poulsen, Sygehusvej 36, 8950 Ørsted
Næstformand
Jørgen Hougaard, Brokkedalsvej 14, 8500 Grenaa
Jacob Hougaard, Hovedvejen 84, 8586 Ørum Djurs

Tlf.

Mobil

E-mail

8648 8061 4017 8061 peter@baekskovgaard.dk
8633 9254 4029 6039 brokkedal@mail.dk
8781 9009 2142 9216 j_hougaard@jubii.dk

Jens-Jørgen Henriksen, Nyhusvej 1A, 8585 Glesborg

2372 9896 henriksenis@mail.dk

Phillip Schmidt, Revnvej 14, Vejlby, 8500 Grenaa
Sekretær:
Rikke Skyum, Føllevej 5, 8410 Rønde

4030 0292 phillip@schmidt.mail.dk
8791 2045 2028 0189 rsk@landboforening.dk

ØKOLOGISK UDVALG

Formand:
Mikkel Juhl Nielsen, Tangbakkevej 3, 8410 Rønde
Næstformand:
Christian Vingborg, Gl. Tværvej 5, 8960 Randers SØ
Anne-Mette Christiansen, Tronkærvej 61, 8530 Hjortshøj

2360 0809 chrisogtina@gmail.com
8699 1820 2671 1820 hesselballemollegard@mail.dk

Jens Andersen, Teglmosevej 7, Dagstrup, 8544 Mørke

8637 6095 4074 6695 teglmose@moerkesnet.dk

Martin Vetter Jensen, Elkjærlundvej 2, 8961 Allingåbro
Sekretær:
Henrik Østergaard Nielsen, Føllevej 5, 8410 Rønde

6130 3403 mikkel.juhl.nielsen@gmail.com

5133 1334 enghavegaardmvj@outlook.dk
8791 2037 2835 0185 hoen@landboforening.dk

SVINEPRODUKTIONSUDVALG

Formand:
8633 2238 2128 0238 tjolesen@djurs.net
Thomas Olesen, Strandagervej 6, Karlby, 8500 Grenaa
Næstformand:
Morten Gert Nielsen, Elgårdsmindevej 9, 8960 Randers SØ 8649 4319 2168 6671 mgn.elgaardsminde@mail.tele.dk
Rasmus Brøgger, Stenledvej 5, Hyllested, 8400 Ebeltoft
2211 3954 rasmus@mejltangegaard.dk
Morten Møller, Aarhusvej 89, 8500 Grenaa
Jens Hjort Jensen, Lyngbyvej 113, 8570 Trustrup
Sekretær:
Hans-Henrik Dalsgaard, Føllevej 5, 8410 Rønde

4218 0691 aarhusvej89@gmail.com
8633 9282 2325 0876 faevejle@dlgtele.dk
8791 2030 2172 5303 hhd@landboforening.dk

KVÆGBRUGSUDVALG

Formand:
Mogens Hjort Jensen, Dolmervej 29, 8500 Grenaa
Næstformand:
Mogens Vetter Jensen, Elkjærslundvej 2, 8961 Allingåbro
Jacob Thomsen, Skansevej 3, Kni, 8586 Ørum Djurs
Jesper Lykke Andersen, Tolstrupvej 6, 8500 Grenaa
Nicolai Kruse, Kanalvej 40, 8500 Grenaa
Sekretær:
Tom Vestergaard, Trigevej 20, Søften, 8382 Hinnerup

UDVALGENE I DJURSLAND LANDBOFORENING

UDVALGET FOR PLANTER OG NATUR

8632 1670 2325 0878 bakkegaarden@c.dk
2124 8158 enghavegaardmvj@outlook.dk
2345 1405 byparken3@gmail.com
8633 1650 3032 7582 Jesperlykkeandersen@gmail.com
6172 2283 nicolai_kruse@hotmail.com
8728 2616 4034 4136 tov@lmo.dk

ØKONOMIUDVALG

Formand:
Erik R. Jensen, Voer Gade 1, Voer, 8950 Ørsted
Næstformand:
Per M. Pedersen, Jordemodervej 10, 8586 Ørum Djurs
Christian Greve, Bondhøjvej 36, 8950 Ørsted
Michael K. Vestergaard, Mosevej 4, 8950 Ørsted

8648 8579 4058 8579 faiskaer@gmail.com
8638 1049 4045 1049 permpedersen@gmail.com
8648 8028 2966 4728 christiangreve@hotmail.com
2924 4122 mosevej4@mail.dk

Peter Juul Sørensen, Skansevej 11, Fannerup, 8560 Kolind 8633 9141 2026 8141 hoejmosegaard@firma.tele.dk
Sekretær:
8791 2030 2172 5303 hhd@landboforening.dk
Hans-Henrik Dalsgaard, Føllevej 5, 8410 Rønde

Landboforening.dk
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UDVALGENE I DJURSLAND LANDBOFORENING

DELTIDSUDVALGET

Formand:
Christian Thomsen, Lindhøjvej 5, 8420 Knebel
Næstformand:
Jørgen Schmidt, Bondehavevej 2, Lime, 8544 Mørke
Asger Sørensen, Kaløvej 32, Eskerod, 8543 Hornslet
Jens Erik Nielsen, Hammelevvej 26, 8500 Grenaa
Niels Jørgen Josiassen, Sdr. Molsvej 13, 8420 Knebel
Sekretær:
Silke Lorenzen, Føllevej 5, 8410 Rønde

Tlf.

Mobil

E-mail

8637 2830 4045 6281 ctstiilbjerg@gmail.com
4058 4768 jorgen@limehegn.dk
8699 2236 2440 1680 eskerodovergaard@gmail.com
8632 5715 3032 8642 martor@stofanet.dk
4036 0103 nj.josiassen@hotmail.com
8791 2042 2328 3458 sl@landboforening.dk

UDVALGET FOR ÅBENT LANDBRUG DJURSLAND

Formand:
Hans Gæmelke, Estruplundvej 51, Ingerslev, 8950 Ørsted
Næstformand:
Birthe Koch, Dyringvej 11, 8585 Glesborg
Martin Vetter Jensen, Elkjærslundvej 2, 8961 Allingåbro

8631 7140 2156 8158 dyringvej11@mail.tele.dk
5133 1334 enghavegaardmvj@outlook.dk

Jens Erik Nielsen, Hammelevvej 26, 8500 Grenaa

8632 5715 3032 8642 martor@stofanet.dk

Karen Revsbech, Voer Færgevej 68, 8950 Ørsted

8648 8847 3113 8847 lykkegaarden@mail.dk

4029 4111 hans@lundballegaard.dk

Mogens Vetter Jensen, Elkjærslundvej 2, 8961 Allingåbro
Jacob Hougaard, Hovedvejen 84, 8586 Ørum Djurs
Rasmus Brøgger, Stenledvej 5, Hyllested, 8400 Ebeltoft
Sekretær:
Silke Lorenzen, Føllevej 5, 8410 Rønde

2124 8158 enghavegaardmvj@outlook.dk
8781 9009 2142 9216 j_hougaard@jubii.dk
2211 3954 rasmus@mejltangegaard.dk
8791 2042 2328 3458 sl@landboforening.dk

BESTYRELSEN FOR PROMENTA A/S / AGRO-IT A/S

Formand:
Mogens Hjort Jensen, Dolmervej 29, 8500 Grenaa
Hans Gæmelke, Estruplundvej 51, Ingerslev, 8950 Ørsted

8632 1670 2325 0878 bakkegaarden@c.dk
8648 5186 4029 4111 hans@lundballegaard.dk

Hans-Henrik Dalsgaard, Føllevej 5, 8410 Rønde

8791 2030 2172 5303 hhd@landboforening.dk

Rikke Skyum, Føllevej 5, 8410 Rønde

8791 2045 2028 0189 rsk@landboforening.dk

BESTYRELSEN FOR DANSK LANDBRUGSFORMIDLING A/S

Formand:
Per M. Pedersen, Jordemodervej 10, 8586 Ørum Djurs
Kitte Borup, Føllevej 5, 8410 Rønde

8638 1049 4045 1049 permpedersen@gmail.com
8791 2047 4049 8791 kib@juridiskafdeling.dk

Hans-Henrik Dalsgaard, Føllevej 5, 8410 Rønde

8791 2030 2172 5303 hhd@landboforening.dk

Erik R. Jensen, Voer Gade 1, Voer, 8950 Ørsted

8648 8579 4058 8579 faiskair@gmail.com

Rikke Skyum, Føllevej 5, 8410 Rønde

8791 2045 2028 0189 rsk@landboforening.dk

DJURSLAND LANDBOFORENINGS SENIORUDVALG

Formand:
Ole Andersen, Hovedvejen 44, 8586 Ørum Djurs

4042 9359 oleva@sol.dk

ROUGSØ-SØNDERHALD SENIORKLUB

Formand:
Aase Jørgensen, Søndergade 87, 8961 Allingåbro

3023 6319 aasejgl1@gmail.com

LANDBRUG & FØDEVARER - KOMMUNENETVÆRK

Norddjurs:
Hans Gæmelke, Estruplundvej 51, Ingerslev, 8950 Ørsted
Randers:
Morten Gert Nielsen, Elgårdsmindevej 9, 8960 Randers SØ 8649 4319
Syddjurs:
Hans Gæmelke, Estruplundvej 51, Ingerslev, 8950 Ørsted
Aarhus:
8699 9117
Niels Aage Arve, Krannestrupvej 1, 8530 Hjortshøj
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4029 4111 hans@lundballegaard.dk
2168 6671 mgn.elgaardsminde@mail.tele.dk
4029 4111 hans@lundballegaard.dk
2222 9917 niels.aage@krannestrup.dk

(Repræsentation i andre organer: Se www.landboforening.dk)

Landboforening.dk

BESTYRELSEN I DJURSLAND LANDBOFORENING
FORMAND:
Hans Gæmelke
Estruplundvej 51, Ingerslev
8950 Ørsted
Mobil: 4029 4111
hans@lundballegaard.dk

ØKOLOGISK UDVALG:
Mikkel Juhl Nielsen
Tangbakkevej 3, Følle
8410 Rønde
Mobil: 6130 3403
mikkel.juhl.nielsen@gmail.com

FRITVALGT:
Hanne Line Revsbech
Voer Færgevej 68
8950 Ørsted
Mobil: 2849 8847
lykkegaardenis@gmail.com

KVÆGBRUGSUDVALG:
Mogens Hjort Jensen
Dolmervej 29
8500 Grenaa
Tlf.: 8632 1670 · Mobil: 2325 0878
bakkegaarden@c.dk

FRITVALGT:
Esben Øvle Kristensen
Damkærvej 18, Homå
8500 Grenaa
Mobil:2094 1200
esben@homaas.net

SVINEPRODUKTIONSUDVALG:
Thomas Olesen
Strandagervej 6, Karlby
8500 Grenaa
Tlf.: 8633 2238 · Mobil: 2128 0238
tjolesen@djurs.net

FRITVALGT:
Jørgen Ivar Mikkelsen
Molsvej 108, Grønfeld
8400 Ebeltoft
Tlf.: 8636 5343 · Mobil:5192 5343
fammik.mols@gmail.com

DELTIDSUDVALG:
Christian Thomsen
Lindhøjvej 5
8420 Knebel
Tlf. 8637 2830 · Mobil: 4045 6281
ctstiilbjerg@gmail.com

ØKONOMIUDVALG:
Erik R. Jensen
Voer Gade 1, Voer
8950 Ørsted
Tlf. 8648 8579 · Mobil: 4058 8579
faiskaer@gmail.com

MEDARBEJDERREPRÆSENTANT:
Silke Lorenzen
Tlf.: 8791 2042
Mobil: 2328 3458
sl@landboforening.dk

UDVALGET FOR PLANTER
OG NATUR:
Peter Poulsen
Sygehusvej 36 · 8950 Ørsted
Tlf.: 8648 8061 · Mobil: 4017 8061
peter@baekskovgaard.dk

MEDARBEJDERREPRÆSENTANT:
Erik Bendix Jensen
Tlf.: 8791 2084
Mobil: 2481 6524
ebj@landboforening.dk

RING TIL BESTYRELSEN!
Djursland Landboforening er en interesseorganisation, der virker til landbrugets fremme gennem fagligt
oplysningsarbejde samt rådgivning og service.
Desuden har foreningen til formål at varetage medlemmernes erhvervspolitiske interesser og at tilbyde
medlemmerne kulturelle, sociale og faglige arrangementer.
Har du ”noget på hjerte”, er du velkommen til at kontakte bestyrelsens medlemmer.

Landboforening.dk
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ASGER
CHRISTENSEN
EU I ØJENHØJDE

LANDBRUGETS EU-KANDIDAT STÅR NR. 3 PÅ LISTE V

VI ANBEFALER AT STEMME PÅ ASGER
TIL EUROPA-PARLAMENTSVALGET D. 26. MAJ

HANS GÆMELKE

EVA KJER HANSEN

LANDMAND

MINISTER

kort og godt: 61 år
44Asger
Landboforening.dk

l

hustru og 4 børn

l

selvstændig landmand gennem 36 år

Annoncen er sponseret af Hans Gæmelke

l

byrådsmedlem i Kolding

