af Christian R. Paulsen - Økonomikonsulent

Landbrugets Talentfabrik
Landbrugets Talentfabrik har indtil videre haft en høj succesrate med at få etableret de unge
mennesker, som har deltaget. Kender du unge med etableringsdrømme, så læs med her
Årsagen
Landbruget står, som bekendt, stadig over for et stort generationsskifte. I Landbo Limfjord stiftede
vi derfor Landbrugets Talentfabrik for at hjælpe denne proces i gang. Vi tilbyder et fokuseret
mentorforløb tilrettet den enkelte samt årlige samlinger, hvor vi inspireres af spændende og
anderledes indlægsholdere. Mentorerne er alle sammen erfarne konsulenter i Landbo Limfjord.
Udfordringen
Vi oplever specielt to årsager, som gør at mange unge mennesker holder sig tilbage, fra at arbejde
videre med drømmen om at blive etableret som selvstændig landmand. Den ene årsag er de
mange historier om, at det ikke kan lade sig gøre at lave økonomi i landbruget, og den anden er de
skyhøje kapitalkrav, som pengeinstitutterne melder ud i dagspressen.
Vores oplevelse
Vores erfaringer er dog at der er mange i landbruget, som rent faktisk har en god økonomi, og at
opsparingen i virkelighedens verden ikke behøver at være på de urealistiske niveauer, som de
unge tudes ørerne fulde af. Det har vi efterhånden en del etableringer som bevis for.
Hvad der skal til
Der skal være en klar sammenhæng mellem de unge menneskers praktiske erfaring, og den
landbrugsvirksomhed som de ønsker at etablere sig på. Derudover skal der være en klar plan for
virksomheden, som dokumenterer velovervejede beslutninger og viser at der er sat en retning,
som den daglige drift og alle øvrige beslutninger retter sig ind efter. Dvs. ingen tilfældigheder. Det
er her vi kommer ind i billedet.
Hvad du kan gøre
Kender du en, som går med drømmen, så giv ham eller hende et praj om at vi står klar til at
optimere mulighederne. Har du en ansat, som overvejer at blive selvstændig, kan du som
arbejdsgiver tilbyde at betale de 6.000 kr. som det koster for hver påbegyndte 12 mdr. Beløbet er
fradragsberettiget for dig som arbejdsgiver. Første møde er gratis.
Hør nærmere
Næste udviklingsdag er d. 21/3 kl. 18.00 hos Landbo Limfjord. For nærmere information eller hvis
du ønsker at høre nærmere om Landbrugets Talentfabrik, så kontakt mig på 96153063 eller på
crp@landbo-limfjord.dk.
Husk at det KAN lade sig gøre!
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