
  

 SJÆLLANDSKE FAMILIELANDBRUG 

 Velkommen i vores forening 

LOKALFORENINGER  
Sjællandske Familielandbrug er organiseret med en række lokalforeninger, 
der typisk dækker fra 2 til 5 kommuner. Lokalforeningerne giver medlemmer-
ne mulighed for at møde hinanden i lokalområdet, og dermed bliver det et 
sted for både fagligt, kulturelt og socialt samvær.  

 

VIL DU VÆRE MEDLEM?  
Ønsker du at blive medlem så ring til Jytte K. Poulsen på  tlf. 5786 5004. Vi er 
parat til at tage imod din indmeldelse eller fortælle mere om mulighederne 
i Sjællandske Familielandbrug. 

 

LANDBRUG & FØDEVARER TILBYDER 4 FORDELAGTIGE FORSIKRINGER 
Gruppelivsforsikring - Gruppepension - Sundhedsforsikring - Ulykkesforsikring. 
 
Aktive medlemmer har mulighed for at tegne 4 gode forsikringer, som alle har 
til hensigt at skabe mere tryghed i hverdagen. Tilbuddene supplerer hinanden 
og sikre derved både behandling og et økonomisk grundlag at leve videre på, 
hvis du bliver syg, kommer ud for en ulykke, dør eller bare ønsker at trække 
dig tilbage, for at nyde en behagelig pensionisttilværelse.  
 

 

Vi glæder os til at byde dig velkommen i  

Sjællandske Familielandbrug 

 

 

Formand:  

Ole Karmsteen, Algestrupvej 9, 4850 Stubbekøbing 
Mobil: 2926 6693—karmsteen@dlgtele.dk  

 

 

Fulbyvej 15 - 4180 Sorø 



Sjællandske Familielandbrug er en landbrugsfaglig forening, der arbejder 
for mere liv på landet, bedre vilkår for landbruget og landdistrikterne 

 

 

Sjællandske Familielandbrug har rod i Husmandsbevægelsen.  
Mangfoldighed, tradition, solidaritet og fornyelse går hånd i hånd.  
Her er det hvert  enkelt medlems argument og holdning, der tæller.  
I Familielandbruget har både mand og kone stemmeret ved valg til og i  
lokale og regionale foreninger. 

 

FORMÅL 

Foreningens formål er "at varetage medlemmernes faglige, økonomiske, 
sociale og kulturelle interesser indadtil og udadtil". Det formål forsøger vi at 
leve op til, ved dels at tilbyde vore medlemmer at løse service- og rådgiv-
ningsopgaver, dels ved at lave sociale og kulturelle arrangementer, som er 
med til at styrke og fastholde det gode liv på landet. 

 

VI VÆRNER OM SELVEJET 

I Sjællandske Familielandbrug lægger vi vægt på, at mangfoldigheden beva-
res. Vi ønsker en landbrugspolitik, der tilgodeser alle produktionsstørrelser 
samt miljø- og naturpleje, og hvor der skabes grundlag for så mange selv-
stændige landbrug som muligt.  

 

DELTIDSLANDBRUGET HAR STOR VÆRDI 

Vi arbejder for, at livet som landbruger og lønmodtager kan kombineres 
uden arbejdsmarkeds- og skattemæssige problemer.  
Vi prioriterer deltid- og fritidslandbruget højt.  

FOKUS PÅ HELHED 

Familielandbruget har øje for helheden. Foreningens Familie- og Havebrugsud-
valg giver medlemmerne adgang til oplevelser om familiernes trivsel og fritids-
interesser. 

 

VI SAMARBEJDER 

Rådgivningsopgaver for vore medlemmer løses efter samarbejdsaftale med  
Gefion, hvor der er en bred vifte af tilbud om rådgivning indenfor alle områder 
af et landbrug.  

Vi samarbejder med Landboforeningen Gefion om at varetage medlemmernes 
politiske interesser. Fx laver vi fælles høringssvar til kommunerne m.fl., i de sa-
ger, hvor vi har fælles holdninger. 

 

MEDLEMSKAB 
Kontingentet til Sjællandske Familielandbrug varierer efter dit landbrugs stør-
relse (antal hektar).  

Du kan se priserne for medlemskab på www.sjfl.dk  

 
Når du er medlem af Sjællandske Familielandbrug er du automatisk medlem af 
vores hovedorganisation Landbrug & Fødevarer. Som medlem har du mulighed 
for at logge dig ind på LandbrugsInfo.dk, som er Danmarks største landbrugs-
faglige informationsportal med uundværlige informationer om landbrug.   

Prisen på et abonnement på Landbrugsinfo er kr. 2.000,- for dem, som ikke er 
medlem af en forening Med et aktivt medlemskab af foreningen Sjællandske 
Familielandbrug er det gratis. 

FAGLIGT NYT 

- Dit medlemskab giver dig mulighed for aktuel information fagligt og politisk, 
når du hver uge modtager LandbrugsAvisen.  
- Du modtager MedlemsNyt i papirudgave ca. 4 gange årligt. 
- Du modtager Gefions elektroniske medlemsbrev ca. 15 gange årligt.  

http://www.sjfl.dk

