Nyhedsbrev – Februar 2018
God dialog med Vejen Kommune
I sidste uge havde vi netværksmøde med Vejen Kommune – et møde hvor der var mange emner
til behandling. Vi oplever en stor forståelse for de emner vi bringer op til drøftelse. Vand til
markvanding og bortledning af alt for meget vand på markerne, er en af de fællesopgaver der
fyldte meget. Vejen Kommune har startet en kortlægning af beskyttede diger – et område, hvor
der godt kan være forskel på kortmaterialet og det der fysisk er på markerne i dag. Vi har aftalt at
vi sætter os sammen med kommunen for at se hvilke løsningsmuligheder der kan bringes på
banen, da ingen har en interesse i at det bliver et konfliktområde.
I øvrigt vil jeg opfordre alle til at rette henvendelse til os i bestyrelsen, hvis der er områder vi skal
tage op overfor kommunerne i vores område.
Renholdelse af vore veje
Vi bliver fra tid til anden kontaktet af vejmyndighederne omkring renholdelse af vore veje.
Så selv om markerne er våde og vi let kommer til at slæbe jord og ensilage ud på vejene, er
det et område, hvor nogle af os godt kan gøre det bedre – lad os i fællesskab hjælpes ad
hermed.
Medlemskontinent – vel nok Danmarks billigste
I løbet af den næste uge vil der blive udsendt faktura på medlemskontingent. Vi har samme
kontingent som i 2017 – hvis ikke Danmarks billigste, så en af de billigste. Når vi kan fastholde det
lave kontingent er forklaringen den, at forrentningen af den kapital vi har indskudt i SAGRO og
vores del af resultatet i SAGRO bliver brugt til at holde kontingentet lavt.
Politisk interessevaretagelse lokalt og på landsplan er uden sammenligning her vi bruger de fleste
ressourcer, men som en del af medlemskabet har du/I også mulighed for at gøre brug af de
medlemsfordele der er gennem Landbrug & Fødevarer – siden med disse fordele er netop
opdateret – se her http://lf.dk/for-medlemmer/kontante-medlemsfordele
Husk Generalforsamling torsdag den 15. marts
Du vil senere modtage selvstændig indbydelse til vores ordinære generalforsamling, men sæt
I kalenderen torsdag den 15. marts, hvor vi kl. 18.30 starter med fællesspisning
Bjarne Larsen
Glimt fra vores nytårskur, hvor 65 medlemmer havde taget mod vores invitation

