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KORT NYT FRA FORMANDEN  

 

Roskilde Dyrskue 

Endnu engang måtte vi se Roskilde dyrskue 

aflyst.  

 

Det er ærgerligt for alle, men specielt er det 

meget ærgerligt for os, der plejer at møde op 

med vores bedste dyr.  

 

Vi må håbe at udstillere, sponsorer og ikke 

mindst de ansatte hos dyrskuet kan bevare 

troen og motivationen, så der er energi til at 

skabe et godt dyrskue i 2022.  

 

Roskilde dyrskue er det østdanske landbrugs 

kronjuvel, og det største og mest succesfulde 

dyrskue i landet.  

 

Det skal vi altså bare holde flydende, så jeg vil 

opfordre alle til at bakke op om vores dyrskue 

ved enhver lejlighed. 

 

EU tilskud 

Vi i Familielandbruget har gentagne gange 

gjort opmærksom på det urimelige i at store 

landbrug modtager store EU tilskud til deres 

investeringer, imens mindre landbrug får 

afslag eller slet ikke kan søge, blot fordi deres 

investeringer er for "små".  

 

 

 

 

 

Nu er det så kommet frem, at meget store 

landbrug, i strid med reglerne, opdeler deres 

landbrug i flere selskaber. Derved kan de omgå 

max-grænsen for hvor stort et tilskud, der kan 

ydes til en enkelt investering. Den grænse er 

dog ellers stor nok i forvejen. Grådigheden 

kender tilsyneladende ingen grænser. 
 

Vi vil fortsat arbejde for få lavet reglerne om, 

så også mindre og fornuftige investeringer kan 

komme i betragtning. Tilskuddene burde 

tilskynde til at bevare så mange landbrug som 

muligt., ellers er det bedre at afskaffe 

ordningen. 

 

Generalforsamling 

Velkommen til generalforsamling. 
 

Trods lettede restriktioner er vi stadig i 

coronaens skygge. Vi håber dog ikke at det vil 

afholde nogen fra at deltage i vores 

generalforsamling den 17. juni. Vi vil 

selvfølgelig overholde myndighedernes 

anbefalinger, så alle kan føle sig trygge. 

  

Det har været vigtigt for bestyrelsen at vi kan 

mødes fysisk, og få en god debat og en god 

kollegial snak.  

 

 

 

 



 

 

Ønsket om at vi kunne mødes fysisk skyldes 

ikke mindst at vi foreslår at modernisere 

vedtægterne, så de kommer i overensstem-

melse med virkeligheden.  

Desuden håber vi at vi kan få 

generalforsamlingens tilslutning til, at vi kan 

gøre plads til et ekstra bestyrelsesmedlem, som 

ikke behøver at være et aktivt medlem. Det 

kunne f.eks. være en fra landboungdommen 

eller en anden person som kan berige 

bestyrelsesarbejdet. 

 

Vi håber at se dig til generalforsamlingen. 

Formand Ole Karmsteen 

 

 
GENERALFORSAMLING 

 

Torsdag den 17. juni, kl. 19:00 afholder Sjællandske Familielandbrug ordinær generalforsamling 

hos VKST, Fulbyvej 15, 4180 Sorø. Spisning fra kl. 18:00.  

 

I forhold til corona skal alle deltagere kunne fremvise et gyldigt coronapas og bruge mundbind 

indtil man sidder på sin plads.  

Tilmelding til Lene Hansen, 5786 5386 eller LMH@vkst.dk senest 10. juni.  

 

Dagsorden i forhold til vedtægterne:  

1. Valg af dirigent 

2. Valg af stemmetællere 

3. Beretning ved formand Ole Karmsteen for Sjællandske Familielandbrug 

4.   Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2020 for Sjællandske  

Familielandbrug til godkendelse, v/Jytte Kildegaard Poulsen, bogholder VKST 

5. Indkomne forslag 

Forslag skal skriftligt fremsendes til formanden med mindst 5 medlemmers underskrift senest 

14 dage før generalforsamlingen. 

Bestyrelsen stiller forslag om vedtægtsændringer, se nedenfor.  

6. Valg af formand 

På valg er Ole Karmsteen, modtager genvalg 

7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer  

På valg er 

- Poul Erik Lauritzen, modtager genvalg 

- Lone Nielsen, modtager genvalg 

- Thomas Jensen, modtager genvalg 

8. Øvrige valg: 

Til Gefions Deltidsudvalg er Poul Erik Lauritzen på valg til en 2-årig periode.  

9. Valg af revisorer: 

a. Sjællandske Familielandbrug  

På valg Margit H. Sørensen og Martin Hansen.  

Begge modtager genvalg.   

  b. Revisorsuppleant, nuværende Leif Christensen, ønsker ikke genvalg. 

10.  Eventuelt 
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VEDTÆGTSÆNDRINGER 

Drejer sig i store træk om tilrettelser, da Familieudvalget ikke længere eksisterer.  

 

Men følgende væsentlige ændring foreslås

.  

Nuværende §6 – Bestyrelsen 

 

Bestyrelsen består af indtil 8 medlemmer.  

 

Bestyrelsen sammensættes således:  

• Formand valgt på generalforsamlingen 

• Formand for familieudvalget 

• 6 medlemmer valgt på general-

forsamlingen 

Alle valg er 2-årige.  

 

Hvis et bestyrelsesmedlem forlader 

bestyrelsen i en valgperiode, indtræder den på 

generalforsamlingen valgte suppleant.  

 

Bestyrelsens medlemmer skal være A-

medlemmer af foreningen, dog kan 

familieudvalgets repræsentant være B-

medlem.  

 

Bestyrelsen konstituerer sig med 

næstformand… 

 

Forslag til ændring §6 – Bestyrelsen 

 

Bestyrelsen består af indtil 8 medlemmer 

 

Bestyrelsen sammensættes således: 

• Formand valgt på generalforsamling, 

blandt A-medlemmer 

• 6 medlemmer valgt på general-

forsamlingen, blandt A-medlemmer.  

• 1 medlem valgt blandt øvrige medlem-

mer.  

 
Alle valg er 2-årige.  

 

Hvis et bestyrelsesmedlem forlader 

bestyrelsen i en valgperiode, indtræder den på 

generalforsamlingen valgte suppleant.  

 

Bestyrelsen konstituerer sig med 

næstformand… 

 

 

 

Nuværende §7 – Foreningens daglige 

virksomhed 

 

Regionssekretæren er foreningens daglige 

leder og er ansvarlig for den administrative 

ledelse af foreningens arbejder, herunder 

ansvarlig for foreningens bogholderi og 

regnskab. Vedkommende aftaler med 

bestyrelsen behovet for den nødvendige 

medhjælp og sørger for, at der føres fornødent 

protokol/referat over foreningens vedtagelser 

på generalforsamlinger samt bestyrelses- og 

eventuelt forretningsudvalgsmøder. 

Forslag til ændring §7– Foreningens daglige 

virksomhed 

 

Bestyrelsen er ansvarlig for at foreningens 

bogholderi og regnskab bliver udført af 

medarbejder fra rådgivningsselskabet med 

tilknytning til Landbrug & Fødevarer og 

SEGES. Ligeledes at der føres 

protokol/referat af foreningens vedtagelser 

på generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.  

 

Alle rettelser kan ses på  sjfl.dk

 

 

 

  

https://vkst.dk/sjaellandske-familielandbrug-2/arrangementer-nyt/


 

 

AKTIVITETSKALENDER 

14. juni, kl. 18:30 Bedriftsbesøg på Basnæs Gods, Basnæsvej 150, 4230 Skælskør.  

Fokus på kornlagre. Afgrøder: græsfrø, hvidkløver, sukkerroer, hvede og vårbyg 

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig p.g.a. corona og forsamlingsloftet.  

 

15. juni, kl. 9:00 Opfølgningskursus til sprøjtecertifikat, afholdes GuldboSund, Vibehaven 500, 4800 

Nykøbing F. Pris: 750 kr. + 126 kr. i AMU deltagerbetaling, priser er ekskl. moms.  

Tilmeld dig på 7027 9000 senest 10. juni.  

16. juni, kl. 13:00, Markvandring i forsøgsmarken, VKST Field Trials, Kongstedvej 90, 4100 Ringsted  

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig p.g.a. corona og forsamlingsloftet. 

17. juni, kl. 12:30, ADR-kursus. VKST, Fulbyvej 15, 4180 Sorø 

Pris: 600 kr. ekskl. moms. Tilmelding på vkst.dk, senest 10. juni.  

Sammen med Familielandbruget og Landboungdom arrangerer Tænketanken Frej 

24. juni, kl. 17:30 - 20:30 hos VKST, Fulbyvej 15, 4180 Sorø  

workshop ”Lad landet leve”  

Tilmelding på https://www.taenk-frej.dk/events/lad-landet-leve 

Det danske samfund er i evig forandring, og de seneste år er ingen undtagelse. Det store fokus på den grønne 

omstilling og det store fokus på bæredygtighed sætter stigende krav til både klimaaftryk og miljøpåvirkning. 

Det gælder både på landet og i byen. Men hvordan ser en bæredygtig fremtid på landet ud? Hvordan sikrer 

vi, at der på landet skabes bæredygtige vilkår for både mennesker, natur og dyr? Og hvordan kan landmænd 

og beboere på landet i fællesskab skabe en levende fremtid?  

Det er store spørgsmål, som vi i fællesskab forsøger at besvare ved en række workshops – og DU er inviteret 

med. Arrangementet er gratis. 

Ved tilmelding bedes du vælge, hvilket af følgende tre emner du ønsker at komme med input til på 

workshoppen: 

Gruppe A: Klima, biodiversitet og natur  

Gruppe B: Fremtidens landbrugere og beboere på landet 

Gruppe C: Generationsskifte og økonomi 

Følg med på https://vkst.dk/events/ da der kan komme ændringer og aflysninger på grund af Corona.  

 

Foreningens arrangementer omtales på https://www.facebook.com/sjaellandskefamilielandbrug/ 

VKST’s møder/kurser og andre aktiviteter kan ses på hjemmesiden www.vkst.dk 

https://www.taenk-frej.dk/events/lad-landet-leve
https://vkst.dk/events/
https://www.facebook.com/sjaellandskefamilielandbrug/
http://www.vkst.dk/

