MfTN nyhedsbrev #20
Tuse Næs, den 25. marts 2022.
Allerførst, velkommen til de medlemmer, der har meldt sig ind siden sidst. Du kan eventuelt læse mere om
foreningen på vores hjemmeside mftn.dk, eller på Facebook www.facebook.dk/mftndk.
Generalforsamling
Sidste år måtte vi udsætte generalforsamlingen til september grundet Corona, men i år kan vi afholde den
i henhold til vedtægterne, dvs. inden udgangen af april måned. Og det bliver så
Lørdag, den 23. april, kl. 11
i Huset på Næsset, Udbyvej 52, Tuse Næs, med kaffe og kage og følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Foreningens regnskab
4. Indkomne forslag
5. Foreningens budget
6. Valg til bestyrelsen
7. Valg af suppleant(er)
8. Valg af revisor
9. Eventuelt
Foredrag om Dansk landbrug –> se opslaget
I forbindelse med ”Forskningens døgn 2022” har vi inviteret tidligere overvismand, professor emeritus
Niels Kærgård fra Københavns Universitet til at holde et foredrag om Dansk landbrugs fortid, nutid og
fremtid
Onsdag, den 4. maj, kl. 19
i Huset på Næsset, Udbyvej 52, Tuse Næs.
Dansk landbrug har en glorværdig historie, men står i dag overfor store udfordringer.
Men hvordan kom vi egentlig frem til det landbrug, vi har i dag – og hvad bringer
fremtiden?
Engang var landbrug det dominerende erhverv i Danmark med over 200.000 små
familiebrug.
Kvæg, svin og planteavl gik op i en højere enhed – dyrene levede af planterne, planterne
af husdyrgødning, og restprodukterne fra oste- og smørproduktionen blev brugt som
svinefoder. Erhvervet var dominerende både i kulturlivet og i det politiske liv.
I dag har vi under 10.000 industrialiserede og specialiserede heltidsbedrifter. Næsten
ingen har både kvæg og svin. Brugene er store og effektive, men er også gældsplagede,
og mange har haft økonomiske problemer.
I foredraget beskrives udviklingen fra små familiebrug til det moderne industrialiserede
landbrug.
Er økologisk drift en mulighed? Er brugene blevet for store til at være familiebrug, eller
er de stadig for små til at konkurrere med kæmpebrugene i blandt andet USA? Ja, hvad
skal der i det hele taget blive af det danske landbrug?
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Landsmødet
Landsforeningen mod Svinefabrikker afholdt sidste år sit landsmøde den 30. oktober, og på programmet
var bl.a. oplæg fra Greenpeace (”Fra foder til føde”), af advokat Kurt Helles Bardeleben (om juraen), af
Lone Vitus ”Landmand” (”Mad vs. fødevarer”) og om Miljøforeningen Dover Sogn.
Slides fra disse oplæg kan ses på landsforeningens hjemmeside: landmodsvin.dk/links.html
hvor også landsforeningens seneste nyhedsbrev(e) er at finde: landmodsvin.dk/nyheder.html
Vælgermødet
Som optakt til kommunalvalget sidste år gik miljøforeningerne i Holbæk Kommune sammen om at
arrangere et vælgermøde med temaet ”Veje til en grønnere Holbæk Kommune”. Alle partier deltog, og der
kom omkring 120 tilhørere, hvilket gjorde vælgermødet til en succes – med Thomas Ubbesen som en god
og udfordrende ordstyrer.

Udby Vig
På generalforsamlingen vil formanden berette om nyeste data vedrørende Udby Vig. Er det fortsat en
miljømæssig katastrofe? Hvad kan gøres anderledes? Kan der trækkes paralleller fra andre kystområder?
Endvidere berettes nyt om vandkvaliteten fra Kisserup Vandværks generalforsamling, den 19. april 2022.
Kalender
Lørdag, den 23. april: Miljøforeningens generalforsamling
Onsdag, den 4. maj: Foredrag om dansk landbrug
Medlemskab af foreningen er gratis, men…
Vi er begyndt et nyt foreningsår, så hvis du ønsker at blive eller fortsætte med at være det, vi kalder
”bidragsydende medlem”, så send 50 kroner i kontingent til foreningens konto: 5373 – 0000242274,
eller med MobilePay til nummer: 110 594. Skriv gerne din email i kommentarfeltet.
Vi takker for din støtte! - vi er afhængige af den.
Med venlig hilsen
bestyrelsen.
2

