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Covid-19 har endnu betydet en omgang ned-
lukning. Jeg er ærgerlig over, vi ikke har kunnet 
holde generalforsamling i 2020. Det er nu be-
styrelsens indstilling, at den ordinære general-
forsamling ikke gennemføres i år, og at næste 
generalforsamling bliver i 2021. Der er meget, 
jeg gerne ville have sagt og hørt jeres mening 
om, samt have jer medlemmers synspunkter 
på. Jeres synspunkter er jo nødvendige for be-
styrelsens politiske arbejde.
 
Fra den planlagte beretning har jeg plukket 
nogle emner, som jeg her vil dele med jer:

•	 Efterafgrødekravet er ikke nemt at nå her 
på	egnen.	 I	år	gik	det	 lige	 -	 	 langt	de	fle-
ste steder, men det er noget, vi er nød til 
at få ændret på inden 2021. Efterafgrøder 
er kommet for at blive.  Desværre! Men vi 
skal have en reel mulighed for at kunne nå 
at så dem frem for det dato tyrani, som de 
aktuelle krav er udtryk for. Et krav om en vis 
procentandel grønne marker vil både være 
bedre for klima og miljø frem for datokrave-
ne, som er rent skrivebords idioti.

•	 Landbrugsstyrelsens IT-problemer synes 
ikke at ville tage nogen ende. Det er træt-
tende, at godkendelser af minivådområder  
og manglende udbetalling af støtte igen og 
igen kan undskyldes med IT problemer.

  

•	 Lokalt arbejder vi med kommunerne for at 
få en BNBO køreplan på skinner, og den er 
snart på vej, siger Lemvig Kommune. Så 
snart der er nyt, bliver den enkelte lodsejer 
selvfølgelig inddraget. Det er vort håb, at der 
kan landes frivillige aftaler i 2021. 

•	 I forholdt til § 3 arealer samarbejder vi med 
kommunen for at få renset ud i eventuelt for-
kert registrerede arealer, men det kræver, at 
I der har § 3 arealer er opmærksomme på 
at tage fat i planterådgiveren, så vi får de rig-
tige arealer tegnet op og derved undgå KO 
træk. Kommunerne er øverste myndighed i 
forhold	til	at	afløfte	en	forkert	registrering.

•	 Nationalt drejer det meste sig om klima, 
klima og atter klima. En evt. CO2 afgift vil 
kunne trække al produktionen ud af DK. 
Heldigvis er klimaminister, Dan Jørgensen 
enig med Landbrug & Fødevarer om, at en 
klimaafgift ikke skal ramme produktionen af 
sunde klimavenlige danske fødevarer.

•	 Gengodkendelse af pesticider, eksempelvis 
Reglone og  brugen af Roundup er væsent-
ligt for landbruget. For erhvervets og alles 
skyld skal vi stå sammen og få nedsat for-
bruget af Roundup. Uanset om det mest 
er følelser, bliver vi nød til at have respekt 
for omgivelsernes holdning til nedvisning af 
vore	afgrøder.	De	er	trods	alt	de	fleste.			

Formanden har ordet
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•	 Covid-19 og udbredelsen af denne kan 
være fatalt for os selv og  for vore andelsvirk-
somheder, hvorfor vi må hjælpe med til på-
passelighed, således at spredning undgås . 
Særlig Danish Crown kan være udsat, hvor 
griseproducenterne kan rammes dobbelt, 
hvor nu afrikansk svinepest (ASP) er kom-
met til Tyskland, og påvirker prisdannelsen 
på halvdelen af de smågrise, der produce-
res i Danmark.

 
•	 Landboforeningen skal have  lavet ny strate-

gi for 2021 - 2023, idet den hidtidige udløber 
med 2020. Da vi ikke har valg til bestyrelsen 
i år, har bestyrelsen besluttet at udskyde 
udarbejdelsen til efter generalforsamlingen 
den 16. marts 2021.

•	 Vi har i det forgangne år øget samarbejdet 
både politisk og i forhold til efteruddannelse 
af rådgivere og assistenter med 5 andre for-
eninger, der også har forening og rådgivning 
i samme hus. Det er et samarbejde, der teg-
ner godt for vore fremtidige muligheder.

•	 Åbent Landbrugs ”3. søndag i september” 
skulle i år have været hos Peter Just i Lin-
de, men også her sætter covid-19 en stop-
per. Herfra skal lyde en tak til alle værter i 
Lemviggården for at fremvise deres del af 
dansk landbrug, samt de landbrug, der har 
åbnet dørene for gæster i årets løb. Det kan 
vi godt være stolte af. 

•	 Da muligheden ikke er på en generalfor-
samling, benyttes lejligheden her til at takke 
bestyrelsen, medarbejderne og Henrik for et 
godt samarbejde i det forgangne år. 

•	 Til slut vil jeg opfordre alle læsere til at del-
tage i et af de mange spændende møder 
omtalt her i bladet. Jeg vil glæde mig til at 
mødes med jer medlemmer, høre jeres hi-
storier og bærer jeres ønsker om fremtidige 
muligheder og aktuelle urimeligheder videre 
til Axelborg.

Morten Agger
formand

Formanden har ordet - fortsat
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Indhold: En landmand bør være en god handelsmand eller -kvinde, men her i corona lock 
 down skal du i endnu større grad også være en handlingens mand/kvinde. For  
 12. år i træk rejser AgroMarkets de kommende måneder rundt i landet for på deres  
	 HandelsErfa	møder	at	give	flere	hundrede	landmænd	holdepunkter	i	det	bevæge-	
	 lige	råvare-	og	det	skrøbelige	finansmarked.	Hvad er forventningerne til råvare-,  
 kød-, mælke-, energi- og pengemarkedet?
                      Indlæg ved chefanalytiker og handelsrådgiver John Jensen
 Se desuden artikel på side 19
Tid:  Torsdag den 29. oktober 2020 kl. 19.00
Pris: 250 kr.
Sted:  Kantinen på Noatun, Industrivej 53, Lemvig
Tilmelding: Tlf. 9663 0544 eller ll@lemvig-landbo.dk senest tirsdag den 27. oktober kl. 09.00

AgroMarkets aften

Indhold: Økologisk planteaften med fokus på årets forsøg og aktuelt nyt.
 I løbet af aftenen kommer vi også ind på dyrkningen af vårbyg, havre, rug, hvede,  
 majs, hestebønner og vinterraps.
Tid:  Torsdag den 5. november 2020 kl. 19.00
Sted:  Kantinen på Noatun, Industrivej 53, Lemvig
Pris:  200 kr. 
Tilmelding: Tlf. 9663 0544 eller ll@lemvig-landbo.dk senest onsdag den 4. november kl.12.00

Økologisk planteavl

I denne coronatid skal vi alle passe på hinanden og undgå smitte.

Til vore møder vil der være god plads. Vi vurderer fra gang til gang, 
om	vi	kan	være	i	egne	lokaler.	Hvis	ikke	flyttes	mødet	til	et	andet	sted.

Der vil selvfølgelig være håndsprit til rådighed.

Vi følger og overholder de gældende anbefalinger.

Har du symptomer, skal du blive hjemme.



Mødeprogram 2019 - 2020
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Indhold: Fællesmøde med Danmarks Naturfredningsforening.
 Emnet er: Biodiversitet - et fælles ansvar.
 Fra Danmarks Naturfredningsforening deltager Thyge Nygaard, Landbrugspolitisk  
 seniorrådgiver og Sebastian Jonshøj, vicepræsident
 Fra Landboforeningen vil miljørådgiver Lene Gadgaard deltage med et indlæg.
Tid:  Torsdag den 12. november 2020 kl. 19.00
Sted:  Kantinen på Noatun, Industrivej 53, Lemvig
Tilmelding: Tlf. 9663 0544 eller ll@lemvig-landbo.dk senest onsdag den 11. novenmber kl.12.00

Biodiversitet - et fælles ansvar

Indhold: Der afholdes et fælles planteavlsmøde. 
 Undervejs i aftenen deles vi i to grupper. Den ene gruppe har fokus på grovfo-  
 der produktion herunder majs, græs og økonomi, og den anden gruppe har fokus  
 på korn og frø, herunder sorter og økonomi.
 I den fælles del orienteres om aktuelle emner og initiativer på miljøområdet.
Tid:  Torsdag den 19. november 2020 kl. 19.00
Pris:  200 kr.
Tilmelding: Tlf. 9663 0544 eller ll@lemvig-landbo.dk senest onsdag den 18. november kl.12.00

Dyrkning af korn, frø og grovfoder

Indhold: Præsentation af aktuelle fodrings – og produktionsmæssige forhold ved lokale   
 rådgivere. 
 Nærmere information følger senere.
Tid:  Torsdag den 26. november 2020 kl. 19.00
Sted:  Kantinen på Noatun, Industrivej 53, Lemvig
Pris:  200 kr.
Tilmelding: Tlf. 9663 0544 eller ll@lemvig-landbo.dk senest onsdag den 25. november kl.12.00

Fodringsmøde

Indhold: Nytårskur med en let frokost og politiske indlæg 
 Nærmere information følger senere.
Tid:  Januar 
Sted:  Kantinen på Noatun, Industrivej 53, Lemvig
Tilmelding: Annonceres senere

Nytårskur
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Indhold: Udvalget for Planter & Miljøs beretningsmøde
	 Udvalgets	formand	Jens	Erik	Nielsen	aflægger	beretning,	og	der	foretages	valg	til
 udvalget for Planter & Miljø.
 Sidste nyt fra landsforsøgene.
 Aktuelt nyt fra Plante & Miljø.
Tid:  Torsdag den 21. januar 2021 kl. 19.00
Sted:  Kantinen på Noatun, Industrivej 53, Lemvig
Tilmelding: Tlf. 9663 0544 eller ll@lemvig-landbo.dk senest onsdag den 20. januar kl.12.00

Beretningsmøde - udvalget for Planter & Miljø

Indhold: Kvægudvalget	aflægger	deres	beretning,	og	der	afholdes	valg	til	udvalget.	
 Nærmere information følger senere.
Tid:  Torsdag den 4. februar 2021 kl. 19.00
Sted:  Kantinen på Noatun, Industrivej 53, Lemvig
Tilmelding: Tlf. 9663 0544 eller ll@lemvig-landbo.dk senest onsdag den 3. februar kl.12.00

Kvægudvalgets beretningsmøde

Indhold: Carl Aggerbo vil undervise nye og letøvede brugere i Farmtracking.
 Få data på gødskning og sprøjtning i hus med Farmtracking på din mobiltelefon. 
 Få styr på dine data fra marken. Logbog for såning og høst på økologiske ejen- 
 domme.
Tid:  Tirsdag den 23. februar 2021 kl. 13.00 - 15.30
Sted:  Kantinen på Noatun, Industrivej 53, Lemvig
Pris: 200 kr.
Tilmelding: Tlf. 9663 0544 eller ll@lemvig-landbo.dk senest mandag den 22. februar kl.12.00

Kursus i Farmtracking

Indhold: Planterådgiver Thomas Gram vil samle landmænd, driftsledere og maskinfører fra  
 en stribe bedrifter til en dag, hvor der er plads til erfaringsudveksling og ny inspiration.
 Emnerne er blandt andet: Gradueret såning af korn i foråret 2021. Automatisk regu- 
 lering af sprøjten ved vækstregulering og svampesprøjtning af korn og gradueret  
 gødskning af korn på baggrund af biomasse.
Tid:  Tirsdag den 2. marts 2021 kl. 08.30 - 12.00
Sted:  Kantinen på Noatun, Industrivej 53, Lemvig
Pris: 200 kr.
Tilmelding: Tlf. 9663 0544 eller ll@lemvig-landbo.dk senest mandag den 1. marts kl.12.00

Erfa-dag præcisionsjordbrug
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Indhold: Spisning kl. 18.00
 Generalforsamlingen starter kl. 19.00 med dagsorden ifølge foreningens vedtægter,  
 samt evt. overrækkelse af legater fra Damgaards Fond.
Tid:  Tirsdag den 16. marts 2021 kl. 19.00
Sted:  Tangsø Centret, Solvangen 15, Bækmarksbro
Tilmelding: Tlf. 9663 0544 eller ll@lemvig-landbo.dk senest torsdag den 11. marts kl.12.00 

Generalforsamling - Lemvigegnens Landboforening

Indhold: Vi mødes i en endnu ikke udpeget besætning
 Efterfølgende frokost og analyse af resultaterne på Landboforeningen.
 Nærmere information følger senere.
Tid:  Onsdag den 10. marts 2021 kl. 10.00
Sted:  Annonceres senere
Tilmelding: Tlf. 9663 0544 eller ll@lemvig-landbo.dk senest torsdag den 4. marts kl.12.00

Årsmøde KvægNøglen

MØDE-KURSUSPROGRAM 2020 - 2021

Ved kørsel med dieselolie og landbrugskemikalier gælder der under visse omstændigheder sær-
lige uddannelseskrav. 

Hvis Covid 19-situationen tillader det, og vi kan få tilstrækkelige opbakning, ønsker vi at gennem-
føre et kursus i januar eller februar 2021. 

Skriv gerne til jtn@lemvig-landbo.dk, hvis du har brug for kurset.

Kursus vedr. transport af farligt gods

Indhold: Beretninger, regnskabsresultater 2020 for udvalgte bedrifter, aktuelle skattenyheder 
 og valg til driftsøkonomi- og regnskabsudvalg. 
 Nærmere information følger senere.
Tid:  Torsdag den 4. marts 2021 kl. 19.00
Sted:  Kantinen på Noatun, Industrivej 53, Lemvig
Tilmelding: Tlf. 9663 0544 eller ll@lemvig-landbo.dk senest onsdag den 3. marts kl.12.00 

Driftsøkonomi- og regnskabsudvalgets beretningsmøde
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Er du erhvervsmæssig bruger af plantebeskyttelsesmidler, eller skal du købe koncentrerede ke-
mikalier, så skal du gennemføre et opfølgningskursus hvert 4. år. 

Hvis du var på opfølgningskursus i perioden 1. juli 2016 - 30. juni 2017, er det igen tid til at kom-
me af sted.

Hvis du ikke har fået gennemført kurserne til tiden, mister du retten til at købe kemi og udføre 
sprøjtearbejde,	men	sprøjtecertifikat	eller	-bevis	bortfalder	ikke.	

Vi	opfordrer	til,	at	du	tjekker	gyldigheden	af	sprøjtecertifikat	eller	sprøjtebevis.	Et	kursusbevis
kan kun udstedes gennem godkendte skoler eller AMU-center. Et opfølgningskursus varer én
dag og begynder kl. 08.30 og slutter kl. 16.00. Der afsluttes ikke med eksamen. Gyldigt kursus-
beviskontrolleres af Landbrugsstyrelsen i forbindelse med kontrolbesøg.

Til kommende sæson tilbydes ikke længere sprøjtekurser på Uddannelsescenter Holstebro. Vi 
henviser derfor til kurser ved SAGRO Holstebro, Nupark 47, 7500 Holstebro.
AMU-pris: 756 kr. For personer udenfor målgruppen er prisen 1.536 kr.

Tilmelding foretages på http://www.efteruddannelse.dk/ 
Yderligere	oplysninger	kan	findes	på	www.sagro.dk/arrangementer	eller	du	kan	kontakte	sekre-
tær Lene Gripping på tlf. 7660 2390.

Opfølgningskurser i 2020:
19. oktober: Tema Salgsafgrøder: Birk Centerpark 24, Herning. Seneste tilmelding 12. oktober
29. oktober: Tema Salgsafgrøder: Nupark 47, Holstebro. Seneste tilmelding 22. oktober
26. november: Tema Grovfoder: Birk Centerpark 24, Herning. Seneste tilmelding 19. november

Det er også muligt at deltage på kurser i andre naboforeninger, hvis tidspunkt eller lokalitet pas-
ser bedre. 

Kurserne	kan	findes	på:
www.landbo-limfjord.dk, Skive
www.vestjysk.dk, Ringkøbing 

Sprøjtekursus

MØDE-KURSUSPROGRAM 2020 - 2021
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MEDARBEJDERE
Kontortid:
Mandag  - torsdag  kl. 08.00 - 16.00
Fredag   kl. 08.00 - 14.15

Telefon:  9663 0544
Mail:   ll@lemvig-landbo.dk 

Direktør:
Henrik Damgren

Sekretariat:
Lene Brixen    bogholder
Lisbeth Lystbæk   sekretær

Ejendom & Jura:
Bjarne Henriksen   advokat
Bente Braae Holmgaard  juridisk assistent
Bodil Kjærgaard Hansen  juridisk assistent

Vindmøller
Uffe	Christensen	 	 	 vindmøllerådgiver

IT
Henning Kaasgaard  it-rådgiver

Planter & Miljø:
Jakob T. Nikolajsen  chefrådgiver
Anne H. Ladegaard  planterådgiver
Anders Kjær    planterådgiver
Ingvard Kristensen   økologirådgiver
Jens Hejselbæk   planterådgiver
Kjeld Nørgaard   planterådgiver
Lene Gadgaard   teamleder miljø
Helle Kalkrup   miljørådgiver
Irene Lykke    miljørådgiver
Lotte S. Nielsen   miljørådgiver

Tlf.  Mobil  Mail

96630570 20465928 hd

96630541   lb
96630540   lil

96630555 21163360 bjh
96630573   beh
96630572   bkh

96630591 21270183 ufc

96630577 51245836 hk

96630553 21270346 jtn
96630554 30530572 al
96630552 40300986 akc
96630551 40300985 ihk
96630550 20965690 jh
96630548 30348569 kjn
96630549 24765395 lg
96630568 21416682 hek
96630557 91177225 il
96630556 40182554 lsn

(Skal du sende en mail til den enkelte medarbejder, udskiftes ll med medarbejderens initialer)
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Produktion og økonomi:
Annette Bøeg Bruun  chefrådgiver 
Camilla S. Pedersen  kvægrådgiver
Flemming Hølmkær  kvægrådgiver
Jens F. Thomsen   kvægrådgiver
Malene T. Refsgaard  kvægrådgiver  
Helle Kalkrup   kødkvægrådgiver
Jens Brixen    driftsøkonomirådgiver
Peder Østergaard   driftsøkonomirådgiver

Regnskab:
Jens Thomsen   økonomirådgiver
Karina V. Lyberth   økonomirådgiver
Lissi Kjær Christensen  økonomirådgiver
Søren B. Lund   økonomirådgiver
Anette Esbersen   regnskabsassistent
Benedikte Thorsen   regnskabsassistent
Birgit Blæsbjerg   regnskabsassistent
Caroline M. N. Kristensen revisorassistentelev
Else Marie Frandsen  regnskabsassistent
Elsebeth Toelberg   regnskabsassistent
Ina Dixen    revisorassistent
Lis Nygaard    regnskabsassistent
Louise Stokkendahl  revisorassistentelev 
Pia Ørts    revisorassistent

Tlf.  Mobil  Mail

96630560 30895461 ab
96630563 21270179 csp
96630561 51242680 fh
96630583 61148309 jft
96630562 40180915 mtr
96630568 24416682 hek
96630571 40264544 jb
96630580 21634679 peo

96630584 21416687 jt
96630581 24672492 kl
96630589 23665589 lkc
96630596 21270178 sbl
96630592   ae
96630579   bt
96630594   bb
96630586   ck
96630587   emf
96630578   et
96630588   id
96630595   ln
96630576   ls
96630582   pia

MEDARBEJDERE
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BESTYRELSE
Morten Agger, formand
Ellemosevej 6, Hygum, 7620 Lemvig
Tlf. 23280578     nr.byskov@gmail.com

Jens Erik Nielsen
Sinkbækvej 14, 7660 Bækmarksbro 
Tlf. 20291754     vhede@mail.dk

Peter Just
Skærbækvej 11, 7600 Struer  
Tlf. 20735242     mail@s-b-g.dk

Thorleif Bjerre
Knudsigvej 3, Råsted, 7570 Vemb
Tlf. 20322281     thorleif@bjerre.dk

Brian Birch
Kobberholmvej 3, Tørring, 7620 Lemvig 
Tlf. 29848646     b_birch83@hotmail.com

Jeppe Bagge
Voldervej 22, Ramme, 7620 Lemvig  
Tlf. 61748855     bagge86@hotmail.com

Kristoffer Serup Hald
Damhusvej 59, Møborg, 7660 Bækmarksbro
Tlf. 23622775     hedevang@skylinemail.dk

Poul Nygaard
Kjærgårdsmøllevej 7, Resen, 7600 Struer
Tlf. 40331644     mail@poulkikkenborg.dk

Vagn H. Hansen
Toftvej 18, Vind, 7500 Holstebro
Tlf. 20203019     vh1@pc.dk

Mathias Østerby
Holmgårdvej 57, Møborg, 7660 Bækmarksbro
Tlf. 22645720     lillebjerg@mail.dk
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UDVALG
Udvalget for planter & miljø:

Jens Erik Nielsen, formand   se under bestyrelsen

Erling Forbech Christensen 
Klosterhedevej 4, Ølby, 7600 Struer
Tlf. 24675208     erling@forbech.dk

Mathias Østerby     se under bestyrelsen

Udvalget for kvæg:

Peter Just, formand    se under bestyrelsen

Nikolaj Mølgaard Nielsen
Gudumlundvej 10, Gudum, 7620 Lemvig
Tlf. 40434158     gudumlund10@gmail.com

Mogens W. Jeppesen
Ringvej 52, Nr. Nissum, 7620 Lemvig
Tlf. 51245741     jeppesen7810@hotmail.com

Vagn H. Hansen     se under bestyrelsen

Udvalget for driftsøkonomi og regnskab

Thorleif Bjerre, formand    se under bestyrelsen

Karsten Sahlholt Lauritsen
Fabjergvej 254, Gudum, 7620 Lemvig
Tlf. 26143155     97863155@gudumnet.dk

Poul Nygaard     se under bestyrelsen

Morten Agger     se under bestyrelsen

Udvalget for Åbent Landbrug

Brian Birch, formand    se under bestyrelsen

Brian Vad Nielsen
Armosevej 13, Heldum, 7620 Lemvig
Tlf. 22280561     brian.vad@hotmail.com

Steffan Sønderby
Møltrupvej 8, Lomborg, 7650 Bøvlingbjerg
Tlf.	61750223	 	 	 	 	 steffan@st-moltrup.dk
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Udlejning af bolig til børn mm - lovforslag
Indgrebet mod forældrekøb i virksomhedsord-
ning synes ikke så hårdt som frygtet.
Det er populært at investere i hus eller lejlighed 
og leje ud til sine børn. Hus eller lejlighed er ofte 
placeret i virksomhedsordningen, hvilket giver 
et rentefradrag på op til 56 %. Regeringen er 
kommet med et lovudkast, hvor rentefradraget 
kun er ca. 33 % = rentefradraget udenfor virk-
somhedsordningen. 
Renten	 skal	 ikke	 flyttes	 ud	 af	 virksomheden.	
Rentefradraget reguleres ved, at der indføres 
en rentekorrektion på den andel af gælden, der 
hører til den udlejede bolig.
Disse forældrekøbsejendomme kan dog stadig 
placeres i virksomhedsordningen og vil derfor 
ikke give en hævning.
Alle udlejninger til nærtstående rammes af de 
nye regler: udlejning til udlejers og ægtefælles 
børn, børnebørn og disses ægtefæller samt 
forældre og bedsteforældre.

Midlertidig kompensation for selvstændige 
som følge af coronavirus / covid 19 (omsæt-
ningstab)
Den selvstændige skal senest den 8. december 
2020 indsende dokumentation for den faktiske 
omsætning i den periode, der er søgt omsæt-
ningsgodtgørelse for. Hvis den faktiske omsæt-
ning afviger fra periodens forventede omsæt-
ning,	 træffer	 Erhvervsstyrelsen	 herefter	 -	 på	
grundlag af det indsendte - afgørelse om evt. 

efterregulering af den udbetalte godtgørelse.
Et evt. tilbagebetalingskrav tillægges rente for 
perioden fra meddelelse om tilbagebetaling til 
den faktiske tilbagebetaling. Renten er mindst 
50 kr.
Man kan vælge frivilligt at tilbagebetale hele 
kompensationen eller en del heraf. Den frivilli-
ge tilbagebetaling skal mindst være på 10.000 
kr. Man skal være opmærksom på, at en evt. 
frivillig tilbagebetaling ikke refunderes, hvis den 
er forkert. Tilbagebetales hele kompensatio-
nen, lukkes sagen endeligt, og der sker ingen 
efterregulering i december. Hvis der vælges en 
delvis tilbagebetaling, vil der stadig ske en ef-
terregulering i december.

Udbetaling af indefrosne feriepenge
Folketinget har vedtaget en førtidig udbetaling 
af feriemidler. Det vil sige, at lønmodtagere ef-
ter anmodning kan få udbetalt op til 3 ugers fe-
riemidler optjent i perioden 1. september til 31. 
marts 2020 - midler der ellers først skulle udbe-
tales ved pensionstidspunktet.
Hvis midlerne udbetales fra FerieKonto eller fe-
riekasse, er midlerne beskattet ved indbetaling 
til kontoen og er derfor skattefrie ved udbeta-
ling.
Hvis midlerne erstatter ferie med løn, skal ud-
betalingen medregnes til den skattepligtige 
indkomst som A-indkomst, der betales arbejds-
markedsbidrag af. Man skal her være opmærk-
som på, at ”feriepengene” muligvis tillægges

Nyt fra regnskabsafdelingen
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indkomst over topskattegrænsen - eller en 
del af udbetalingen kommer op over topskat-
tegrænsen. For mange vil det således være 
en hårdere beskatning, end hvis udbetalingen 
sker, når man er gået på pension.

Forskudsopgørelse 2020 
SKAT danner løbende nye forskudsopgørelse 
for skatteydere - autoforskudsopgørelser. Det-
te sker, når SKAT får informationer om, at sid-
ste års indkomst er større end den indkomst, 
den gældende forskudsopgørelse er beregnet 
ud fra, eller hvis der er ændringer i andre ind-
komstforholde. 
SKAT sender ikke de ændrede forskudsop-
gørelser ud, de kan ”kun” ses i skattemappen. 
Hvis man har indberettet et mobilnummer eller 
en mailadresse, kommer der meddelelser om 
ny forskudsopgørelse ad denne kanal - ellers 
ikke. 

Vi får som rådgivere ikke meddelese om, at 
SKAT danner nye forskudsopgørelser. Det er 
derfor vigtigt, at I giver os besked herom, så vi 
- sammen med jer - kan vurdere, om forslaget 
skal accepteres, afvises eller ændres.
Oplysning om ændrede B-skatterater ses også 
i skattemappen. Hvis man er tilmeldt PBS, æn-
dres opkrævningerne automatisk.

B-skat 2020
Betaling af rate 5 (normal betaling den 20. maj 
2020) skal betales 21. december 2020.

Moms 2020
1. halvår skal indberettes senest 1. marts 2021 
og indbetales 1. marts 2021 - samme dato som 
2. halvår.

3. kvartal skal indberettes senest 1. marts 2021 
og indbetales 1. marts 2021 - samme dato som 
4. kvartal.

Bemærk at de to indberetninger skal ske hver 
for sig.

Gamle skatteregnskaber
Vi må endnu engang opfordre til, at man altid 
gemmer skatteregnskaberne - også ud over de 
5 år. De er meget vigtige, når der skal udarbej-
des avanceberegninger. 

Nyt fra regnskabsafdelingen - 
fortsat

Lissi Kjær
økonomirådgiver
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Vores direktør Henrik Damgren er fyldt 60 år. 
Desværre satte coronanen en stopper for, at vi 
kunne fejre ham som ønsket.

Når vi i Lemvigegnens Landboforening ikke har 
problemer med at få nye medarbejdere skyldes 
det ikke mindst, at fødselaren er en god direktør 
i øjenhøjde med os ansatte. En, der gør forenin-
gen til et godt sted at være. Også vore kunder 
har nydt godt af Henriks støtte og vejledning, 
når krise og nedtur har banket på.

Henrik løser selv opgaver for kunderne. En af 
hans spidskompetencer er vindmølleområdet, 
hvor hans unikke viden og indsigt har bidraget 
til at sætte Lemvigegnes Landboforening på 
landkortet med rådgivning af lodsejere.

Lemvig marked og dyrskue har været i en riven-
de udvikling i Henriks direktørtid. Han kommer 
med mange input til både den faglige og den 
underholdende del af et dyrskue, og han griber 

også gerne skovlen og hjælper med oprydnin-
gen efter køer og heste, og er heller ikke ban-
ge for at banke en pæl i jorden ved opstilling af 
ringen. Kort sagt: han er her, der og alle vegne. 

Det er også Henriks fortjeneste, at Lemvigeg-
nens Landboforening har trukket andre erhverv 
ind i foreningens hus, bl.a. dyrlægevirksomhe-
den, som kvægafdelingen har glæde af at spar-
re med.

Henrik har været direktør her på stedet siden 
2001. Tidligere var han forstander ved Kon-
gensgaard Landbrugsskole og senere leder af 
Agroskolen.

I sin fritid går Henrik på jagt, og han ses også 
ofte iført løbesko eller på cykel. Familielivet med 
hustruen Lisbeth og parrets tre voksne børn, 
svigerbørn og to børnebørn har høj prioritet. 

Henrik Damgren 60 år

Personale
Lemvigegnens Landboforening
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Peder Østergaard
driftsøkonomirådgiver

I Coronapandemiens skygge

Efterårsmånederne bliver ofte brugt til at kigge 
på	finansielle	prioriteringer	som	låneomlægning	
og investeringer. Det er næsten lige så sikkert 
som renter til banken. Til gengæld er penge i 
banken ikke lige så sikre, som de har været. I 
hvert fald ikke når du har overskud, for banker-
ne kræver gebyr – eller negative renter – for at 
låse bankboksen om natten. 

- Vi har meget længe anbefalet, at du holder dig 
til de variabelt forrentede lån. Men især i den 
aktuelle	coronasituation	er	der	flere	ting	at	hol-
de øje med end renten. For eksempel hvordan 
du undgår enorme bankgebyrer, siger Lene 
Krüger direktør hos AgroMarkets.

Derfor vil chefanalytiker fra AgroMarkets, John 
Jensen, til vores møde den 29. oktober give dig 
inputs til, hvad du kan gøre med de penge, du 
har til overs. 

Skal de blive stående på kontoen som likviditet, 
eller får du større gevinst ved at investere dem i 
værdipapirer? Eller i din egen virksomhed?

Det handler også om køb og salg

Dette efterår kan du dog ikke nøjes med at 
kigge på pengesagerne, for råvaremarkeder-
ne syder med aktivitet og udsving. Hverken 
produktion eller forbrug af landbrugsvarer går 
i stå, fordi verden er ramt af en coronapande-
mi. Men efterspørgsel og udbud kan svinge på 
en måde, ingen har erfaring med. Det samme 
gælder priserne, der kan vælge nogle uventede 
omveje.

- Med en verdensomspændende pandemi, 
som kan vare længe, har du endnu mere brug 
for at optimere på alle områder. Der sker så 
mange ting, du ikke kan påvirke. Derfor skal du 
være klar til at skrue på alle knapper, du selv 
kontrollerer, siger Lene Krüger.
 

AgroMarkets - 
I coronapandemiens skygge
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