Referat fra landsmøde i Frie Bønder – Levende Land
lørdag, den 23. februar 2019
Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent, skriftfører og stemmetællere
2. Formanden beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg:
a) Formand
b) Næstformand
c) Bestyrelsesmedlemmer for 2 år
d) Suppleanter
e) Revisor
6. Eventuelt
1. Valg af dirigent, skriftfører og stemmetællere:
Gunnar Schmidt blev valgt til dirigent, og konstaterede at landsmødet var lovligt indvarslet.
Ruth Christensen blev valgt til skriftfører
Ingrid Sørensen og Jens Peter Olesenblev valgt til stemmetællere
2. Formandens beretning:
Hans Jørgen Nygaard aflagde beretning, han glædede sig over, at FBLL fortsat er en livskraftig
Forening, der holder medlemstallet! At det er en forening, der er vigtig i den opbrudstid vi befinder os
i, nu hvor industrilandbruget må erkende, at det ikke var muligt at vækste sig ud af problemerne.
Han fortalte om et fint samarbejde med NOAH, omkring arbejdet med ”EU’s Landbrugsordninger”
Formanden fortalte om et samarbejde med Jyderup Højskole, hvor der blev holdt kursus med titlen
”Det lille jordbrug”, som var en stor succes.
Han fortalte om foreningens deltagelse i 2 demonstrationer mod industrisvin, den ene på Tuse Næs og
den anden på Christiansborg Slotsplads.
Han konstaterede, at den forening som FBLL er rundet af, aldrig har været en mulig samarbejdspartner,
men at der heldigvis er mange gode samarbejdspartnere, som har deres oprindelse i civilsamfundet, et
forum som passer fint til FBLL.
Han sluttede sin beretning med at udtrykke et håb om at foreningen også fremover vil gøre sig gældende i skrift
og tale og rettede en tak til bestyrelsen, som har lagt et stort arbejde i at få bestyrelsen ja hele foreningen til at
fungere.
Han takkede Anders Clausen og Karen Olesen for det store arbejde de har haft med medlemsbladet
Også en stor tak til familien på Rolundvej i Gelsted for at lægge hus til bestyrelsesmøderne.
Debat:
- Anne Rehder fra ”Det lille jordbrug” på Jyderup Højskole takkede for samarbejdet og fortalte, at hun og
andre medlemmer ønsker at arbejde for FBLL. 9 medlemmer har meldt sig ind i FBLL.
- Der var workshop både på Jyderup og på Vestjyllands Højskoler – hvorfor kun samarbejde med Jyderup? –
kun der kunne DLJ oprette kurser.
- Anders Hedegaard fortalte at Christian Poll fra Alternativet har holdt foredrag på Hedegaard
- Et bedriftsbesøg til sommer efterlyses
- Hvorfor mødes med Folkebevægelsen mod EU? – FBLL blev indbudt til en drøftelse af indenrigspolitiske
problemer, initiativet var Karen Sunds.
- Med hensyn til støttemedlemskab er en vedtægtsændring tiltrængt – bestyrelsen blev opfordret til at drøfte
emnet og fremlægge forslag på næste landsmøde – Ole Davidsen henviste til de forslag han kom med sidste
år og opfordrede til, at de indgår i drøftelsen.
Alle forslag blev skrevet ned og bestyrelsen vil arbejde videre med det
Herefter blev beretningen enstemmigt vedtaget.
3. Fremlæggelse af regnskab:
Da kassereren var forhindret i at deltage, var det Henrik Kuske Schou, der omdelte og gennemgik det reviderede
regnskab, der blev gennemgået, debatteret og godkendt.
4. Indkomne forslag:
Der var ingen indkommet forslag

5. Valg af:
a) Formand: Hans Jørgen Nygaard var ikke på valg
b) Næstformand: Henrik Kuske Schou blev foreslået og genvalgt
c) Valg til bestyrelsen for 2 år:
Ole K Davidsen bad om ordet for at fortælle, at han ikke ønsker at genopstille til bestyrelsen, han vil dog
gerne arbejde med blad/kommunikation samt La Via Campesina.
Ole fortalte, at han har den opfattelse, at der i bestyrelsen er 2 fløje med modsatrettede interesser, en fløj,
der ønsker at Frie Bønder – Levende Land skal være en interesseorganisation for små og mellemstore
landbrugere, og en fløj, der ønsker hovedfokus på miljøbeskyttelse.
Han oplyste, at han især er utilfreds med de modstridende holdninger til følgende 4 punkter: Ulvepolitik –
gas – zonering og forholdet til Danmarks Naturfredningsforening, og uddybede sin holdning til disse
punkter.
Ole Davidsen spurgte til slut forsamlingen – hvem skal vi være:
En selvstændigt tænkende og handlende erhvervspolitisk interesseorganisation eller en miljøorganisation,
der i praksis optræder som et anneks til DN?
Forsamlingen kom dog ikke med et svar på ovenstående.
Tilbage til valg af bestyrelsesmedlemmer
Ole Færgeman blev foreslået og genvalgt
Tonny Hansen blev foreslået og genvalgt
Per Gullack blev foreslået og nyvalgt
Forslag: Anne Rehder, Per Ejvind Gram og Marie Klintrup
de foreslåede emner var ikke valgbare
Forslag: annoncere et ekstraordinært landsmøde om 2 uger for at få en bestyrelse på plads – ikke vedtaget.
Forslag: De 3 emner der ikke er valgbare, deltager i møderne som observatører – vedtaget
d) Valg af suppleanter:
Jens Peter Olesen blev foreslået og genvalgt
e) Valg af revisor for 2 år:
Egon Sørensen blev foreslået og genvalgt
Formanden takkede Tanja og Lars for at de igen i år har påtaget sig at sørge for, at landsmødedeltagerne får noget
rigtig god mad – hvorefter han overrakte ”Den komplette bog om grønsager, urter og frugt”
6. Eventuelt:
- Ole Davidsen opfordret kraftigt medlemmerne til at bruge foreningens Facebook til intern kommunikation
– kommentar: det er ikke alle, der bruger facebook.
- Forslag: Nyt fra formanden udsendes hvert kvartal.
- Ole Færgeman beklagede at Ole Davidsen ikke genopstiller til bestyrelsen.
- Bent Hindrup fra Dyrenes Beskyttelse, der er leder af projekt ”Velfærdsdelikatesser”, fortalte om projektet,
der ønsker at støtte de små landbrug, han gav udtryk for, at de ønskede at samarbejde med både Frie
Bønder – Levende Land og med NOAH, samt tilslutte sig La Via Campesina.
Der er indledt et samarbejde med Jyderup Højskole, fx skaffes der praktikpladser til skolens elever hos
producenter af ”Velfærdsdelikatesser”. Læs mere på: www.velfærdsdelikatesser.dk
Bent Hindrup fortalte også om engagementer i Afrika og mange andre spændende tiltag.
Formanden takkede Bent Hindrup for et spændende indlæg
- Herefter takkede formanden dirigenten for en god mødeledelse.
- Formanden rettede en stor tak til Karen Olesen for hendes store engagement i Frie Bønder – Levende Land
– herunder hendes indsats som bladredaktør og overrakte hende ”Det store svigt”
- Også en stor tak til Anders Clausen for hans store engagement i Frie Bønder – Levende Land
både som bladredaktør og som kasserer. Anders fik ”Fritidslandmandens bog om dyrehold” – formanden
afleverer bogen.
- Der var også tak til det afgående bestyrelsesmedlem Kristian Stokholm for hans aktive indsats i
bestyrelsen, han fik også ”Fritidslandmandens bog om dyrehold” – næstformanden afleverer bogen
- Til sidst overrakte han Peter Olesen, Rolundvej en lille gavekurv med en tak for husly igen – igen
- En stor tak til Ole Davidsen for mange års aktivt bestyrelsesarbejde
- Karen Olesen havde en hilsen med fra Eva og Jens Kurt Nielsen
Referatet godkendt af dirigenten

