
 

 

Referat fra landsmøde i Frie Bønder – Levende Land 
lørdag, den 22. februar 2020 

 
 

Dagsorden i henhold til vedtægterne: 
1. Valg af dirigent, skriftfører og stemmetællere 
2. Formanden beretning 
3. Beretning fra udvalgene 
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 
5. Indkomne forslag 
6. Valg: 

a) Formand for 2 år 
b) Næstformand for 2 år 
c) Bestyrelsesmedlemmer for 2 år 
d) Suppleanter for 2 år 
e) Revisor for 2 år 

7. 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 
    Kristian Stokholm og Steen Jørgensen blev valgt til stemmetællere 
 
2. Formandens beretning: 
    Hans Jørgen Nygaard aflagde beretning og konstaterede, at det for foreningen har været en lang og spændende    
    rejse op ad bakke, men med et godt resultat. Foreningen har fundet mange gode samarbejdspartnere, der også   
    syntes, at landbruget frem over skal være anderledes skånsomt. 
    Han fortalte, at bestyrelsen har opstillet nogle fokusområder som vil blive fremlagt på en temadag for     
    medlemmerne. 
    Han fortalte om et borgerforslag foreningen har oprettet, det hedder ”Læg landbruget om” og så dannet en  
    statslig jordbrugsfond – han opfordrede deltagerne til at skrive under på forslaget på hjemmesiden. 
    Han beklagede den manglende kommunikation til medlemmerne og fortalte, at der er fundet en løsning på det  
    problem. 
    Han sluttede sin beretning med at sige, at han håbede, at foreningens medlemmer fortsat vil bakke op om  
    Foreningen, og han takkede bestyrelsen for samarbejde og gode stunder, samt Anders Clausen for at føre      
    regnskabet og familien på Rolundvej i Gelsted for deres gæstfrihed ved bestyrelsesmøderne 
    
3. Beretning fra udvalgene: 
    Henrik Kuske Schou orienterede om de af bestyrelsen nedsatte udvalg: 
    Politisk udvalg: Ole Færgeman, Tonny Hansen, Henrik Kuske Schou og Hans Jørgen Nygaard. 
    Internationalt udvalg: Ole Færgeman og Ole Davidsen 
    Natur, miljø og klimaudvalg: Alice Olsen, Per Gullack og Louise Hansen 
    Planteavls- og Husdyrbrugsudvalg: Per-Ejvind Gram, Anders Hedegaard og Henrik Kuske Schou 
    Udvalget for unge jordbrugere: Marie Klintrup og Anne Rehder  
    Interesserede medlemmer kan tilmelde sig udvalgene via foreningens hjemmeside 
    
 Debat: 

- Hvor mange medlemmer har foreningen – ca. 100 medlemmer i alt  
- Manglende kommunikation til medlemmerne – Marie Klintrup har påtaget sig opgaven 
- Efterlysning af digitale løsninger, fx at afholde digitale møder i stedet for fysiske 
- God ide med arbejdsgrupper, det kan aktivere medlemmerne  
- Tanker omforeningens/bestyrelsens virke, fx være opsøgende – styrkelse af de digitale platforme 
- Slå et slag for ejerskab, biodiversitet, strukturforhold mv. se Dalbyplanen 
- Der er en ledig plads: Skabe liv, lykke og gode levevilkår på landet 

Alle forslag blev skrevet ned og bestyrelsen vil arbejde videre med det 
Herefter blev begge beretninger enstemmigt vedtaget. 
 



 
4. Fremlæggelse af regnskab: 

Da kassereren var forhindret i at deltage, var det Henrik Kuske Schou, der omdelte og gennemgik det reviderede 
regnskab, der balancerede med 121.207 kr. regnskabet blev gennemgået og debatteret, renter og gebyrer til 
Merkur er ret store, bestyrelsen påtog sig at undersøge sagen. Der var et forslag om at bruge noget a overskuddet 
på medlemspleje og medlemshvervning. Regnskabet blev herefter godkendt.  
Hans Jørgen Nygaard takkede den nedlagte forening ”Landsforeningen for gylleramte” for at Frie Bønder 
modtog deres pengebeholdning da de lukkede foreningen. 
 

 
5. Indkomne forslag:    
    Karen Olesen havde fremsat følgende forslag:  
    Frie Bønders fremtid? – Hvor skal foreningen hen? - Hvad er formålet med foreningen? 
    En printet udgave af forslaget blev omdelt og gennemgået.  
    Der var forståelse for Karen Olesens bekymringer og løsninger blev drøftet – der blev henvist til den afgående  
    formands beretning, hvor han fortalte om en planlagt temadag i 2019, der var blevet aflyst og intentionen om at   
    der afholdes en i 2020. 
    Bestyrelsen vil arbejde videre med at finde de bedste løsninger. Mht. blad og nyhedsbreve er der styr på det nu. 
    Et flertal tilsluttede sig Karen Olesens forslag og bestyrelsens håndtering af forslaget. 
    Det blev efterfølgende foreslået, at medlemmerne skal have mulighed for at vælge, om de ønsker en digital  
    udgave af bladet, eller om de ønsker et blad tilsendt. 
    Der var et forslag om, at der også fremover sendes et girokort med ud til medlemmerne. 
 
6. Valg af: 

a) Formand: Hans Jørgen Nygaard modtog ikke genvalg 
Tonny Hansen blev foreslået – han præsenterede sig, hvorefter han blev enstemmigt valgt. 

b) Næstformand: Henrik Kuske var ikke på valg 
c) Valg til bestyrelsen for 2 år: 

Jan Olesen blev foreslået og genvalgt 
Marie Klintrup blev foreslået og nyvalgt 
Anne Rehder blev foreslået og nyvalgt 
Kristian Stokholm blev foreslået og nyvalgt  

d) Valg af suppleanter: 
Alice Olsen modtog ikke genvalg – Bo Glöde blev foreslået og valgt 
Henning K Kristensen blev foreslået  som observatør og valgt 

e) Valg af revisor for 2 år: 
Gunnar Schmidt blev foreslået og genvalgt  

 
7. Eventuelt: 
-‐ Ole Færgeman takkede den afgåede formand for et godt samarbejde/partnerskab og roste ham for at han har 

været ”bølgebryderen” når bølgerne gik højt i bestyrelsen. 
-‐ Claus Etzerodt efterspurgte deltagelse i dyrskuer – andre vil også være med. Bestyrelsen ser på det. 
-‐ Bo Glöde efterlyste ”reklame” til at sætte på fx døre/porte – god ide. Bestyrelsen finder ud af det. 
-‐ Bestyrelsen blev opfordret til at være mere udfarende – få omtale i medierne forslag: Få lavet en serie til avisen 

med titlen ”Småt er smukt” med billeder af små landbrug, der kan portrætteres. 
-‐ Herefter takkede formanden dirigenten for god mødeledelse. 

 
Næstformanden takkede Hans Jørgen Nygaard for hans indsats som formand og overrakte ham en gave, det var 
bogen ”Det store svigt”. 
Den afgående formand takkede af. 
Den nye formand afsluttede landsmødet. 
 
 

Referatet er godkendt af dirigenten 
 

 
___________________________________  ______________________________________ 
Referent: Ruth Christensen   Dirigent: Gunnar Schmidt 


