Invitation til landsmøde
Landsforeningen mod Svinefabrikker holder landsmøde – denne gang i Middelfart på Fyn.
Dato: Lørdag den 30-10-2021
Tidspunkt: 10-16
Sted: Østergade 33, 5500 Middelfart (tæt på stationen og med p-mulighed)
Pris og tilmelding: 100 kr. og tilmelding via:
https://place2book.com/da/sw2/sales/922mxxbp1u
Prisen dækker over forplejning i form af frokost og kaffe/kage.
Landsforeningen mod Svinefabrikkers formål er at sætte fokus på konsekvenserne af industriel
svineproduktion samt at facilitere rammen for, at grupper, enkeltpersoner og lokale
miljøforeninger der er udfordrede af denne produktion, kan mødes, blive klogere og netværke
sammen.
Landsmødet er foreningens stormøde, og her vil der både kunne opleves faglige oplæg,
netværksdebatter samt foreningens generalforsamling. Denne gang vil der bl.a. være oplæg af
Lone Vitus (Lone Landmand), advokat Kurt Helles Bardeleben, Greenpeace samt to lokale
miljøforeninger.
Er du udfordret af – eller interesserer du dig for - konsekvenserne af den industrielle
svineproduktion, så deltag i Landsforeningens mod Svinefabrikkers landsmøde.
Da der er et begrænset antal pladser, er det ”først til mølle”. Ved fuld bookning udstedes
ventelistebilletter, som man – bortset fra gebyret – først betaler for, hvis man får en plads.
Der vil være mulighed for køb af øl/vand – betaling med mobilepay.
Bestyrelsen opfordrer til samkørsel der hvor det er muligtJ
Spørgsmål eller kommentarer kan rettes til info@landmodsvin.dk
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PROGRAM:

10.00-10.30
10.30-11.30

Ankomst og velkommen
Oplæg v. Lone Landmand
Lone Vitus – bedre kendt som Lone Landmand.
Lone er uddannet mejeriingeniør, agrarøkonom og merkonom i
økonomistyring. Hun har tidligere være konventionel svineproducent med
plads i Danish Crowns repræsentantskab. Nu driver hun økologisk landbrug
på Brandbygegaard ved Odder, er debattør, vinmager og forfatter.

11.30-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00

Generalforsamling
Frokost/pause
Oplæg v. Kurt Helles Bardeleben
Kurt Helles Bardeleben er partner i advokatfirmaet Sirius-advokater i
København. Han har bl.a. speciale i offentlig ret, miljøret og planret.
Oplægget vil bl.a. handle om tabt ejendomsværdi for naboer til
svineproduktioner mv.

14.00-15.00

Oplæg v. Miljøforeningen Dover Sogn samt Miljøforeningen for Gammel
Susåland og omegn.
Her vil de to formænd fortælle om, hvordan det er at stifte en forening og
tage kampen op mod svineproduktionerne og kommunerne. Begge
foreninger har kæmpet en gæv kamp i løbet af det sidste års tid, og vil her
dele ud af deres erfaring.

15.00-15.30

Oplæg v. Greenpeace/Kristine Clement
Kristine arbejder for Greenpeace som kampagneleder for landbrug og skov.
Hun er kandidat i internationale udviklingsstudier og kommunikation.
Greenpeace udgav sammen med 5 grønne organisationer i 2020 rapporten
”Fra foder til føde”, som er en bæredygtig vision for dansk landbrug og
fødevareproduktion.
Kristine vil præsentere os for en spændende vision for fremtidens landbrug.

15.30-16.00

Kaffe/Kage og hygge samt fællessang ”Svinesangen”. (Bestyrelsen siger hej
til hinanden)
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Indkaldelse til generalforsamling i Landsforeningen mod Svinefabrikker 2021

Dagsorden til generalforsamlingen
1. Valg af dirigent + referant
2. Bestyrelsens beretning
4. Indkomne forslag
5. Foreningens regnskab
6. Valg til bestyrelsen
Der skal vælges 3 nye bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
Helene Meden Hansen (modtager ikke genvalg)
Arendse Plesner (modtager ikke genvalg)
Anni Jacobsen (modtager ikke genvalg)
7. Valg af suppleant(er)
8. Valg af revisor
9. Eventuelt
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger inden generalforsamlingen.
Alle betalende medlemmer er stemmeberettigede til generalforsamlingen.
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