af Metha J. V. Poulsen – sekretær

Det kan godt betale sig
Er du aktiv landmand, så kan et medlemskab af Landboforeningen Limfjord godt betale sig. Vi har nogle af
landets laveste kontingentsatser – og så er vi til for dig. Et medlemskab bidrager til det politiske arbejde
både på foreningens niveau og i Landbrug & Fødevarer, og vi varetager alle landbrugets interesser uanset
bedriftsform eller størrelse. Vi afholder løbende spændende møder og arrangementer og sender jævnligt
nyhedsmail ud med sidste nyt.
FOREDRAG – ET TILBUD KUN TIL MEDLEMMER AF LANDBOFORENINGEN LIMFJORD
Vi har lige haft besøg af Inger Støjberg – nu får vi besøg af Thomas Mygind. Er du medlem – så skynd dig at
tilmelde dig og din ægtefælle på 96153000. I en tid hvor glæden ofte overskygges af brok og bekymring,
giver Thomas os en inspirerende og underholdende foredrag om trivsel og personlig overskud. Et suverænt
– forrygende – opløftende – tankevækkende og uforglemmeligt foredrag. Så sæt x i kalenderen mandag d.
11. marts 2019 kl. 19.00.
RABAT OK – ET TILBUD TIL AKTIVE MEDLEMMER AF LANDBOFORENINGEN LIMFJORD
L&F har indgået en aftale med OK, der sikrer rabat på brændstof til bedriften. Rabatten gælder levering til
hjemmetanken og erhvervskort - og forudsætter cvr.nr. Rabatterne er særligt fordelagtige for de
medlemmer, der bruger under 50.000 liter om året. Bruger man mere end det, kan man typisk få en
individuel aftale.
Rabat pr. 1.000 liter, ekskl. Moms, leveret i hjemmetank:
- Off Road Diesel 1.700 kr.
- Landbrugsdiesel Plus Farvet 2.100 kr.
- Transportdiesel 1.400 kr.
- Fyringsolie 2.050 kr.
Se mere på: https://lf.dk/for-medlemmer/kontante-medlemsfordele/ok-erhvervskort
Som du kan se, er der fordele ved at være medlem af Landboforeningen Limfjord (udover Landbrugsavisen,
muligheden for landmandspension, sundhedsforsikring, gruppeliv og rabat på Falckabonnementer, rabat på
hoteller og fri adgang til LandbrugsInfo m.m.).
Med dit medlemskab støtter du foreningens arbejde med at påvirke politikere, myndigheder og
organisationer til bedre vilkår for landbruget. Vi er repræsenteret i mange forskellige lokale og regionale
råd/grupper og samarbejder. Vi ved alle, at dansk landbrug er presset på mange fronter, og der ligger
meget arbejde for vore fødder. Men et stærkt sammenhold og loyalitet gør os stærkere. Hjælp os. Bliv en
del af sammenholdet. Meld dig ind i Landboforeningen Limfjord.
PS: Melder du dig ind inden d. 29. januar – er du også stemmeberettiget på Landboforeningens
generalforsamling d. 30. januar d.å.
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