
Sammen
står vi stærkere
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Morten Agger, 
Lemvigegnens  
Landboforening

Lars Kristensen, 
Landboforeningen Limfjord

Leif Gravesen,  
LandboThy

Sammen om fremtiden

Vi tror på, at ingen kan møde  
fremtidens udfordringer alene –  
og at samarbejde og fællesskab 
flytter både holdninger og 
handlinger.

“
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De tre foreninger har peget på hinanden, 
som gode fremtidige samarbejdspartnere. 
Det er et godt match på mange områder – 
både forretningsmæssigt og geografisk, hvor 
der arbejdes med de samme miljømæssige 
udfordringer. 

Siden udmeldingen om ønsket om fusion i 
januar, har et fusionsudvalg arbejdet med den 
videre proces. 
Fusionsudvalget består af repræsentanter fra 
de tre foreningsbestyrelser, de tre direktører 
samt en ekstern konsulent. 

Fusionsudvalget og de tre bestyrelser er enige 
om, at en fusion understøtter både forretning 
og forening og styrker det vigtige fællesskab, 
som erhvervet repræsenterer.

De tre foreninger anbefaler, at der på 
generalforsamlingerne stemmes for en fusion. 

Landboforeningerne i Lemvig, Skive og 
Thisted har under deres arbejde med 
den fremtidige strategi set fusionen i det 
nord vestjyske som en oplagt mulighed.

“Én af bestyrelsens vigtigste opgaver er at sikre udvikling og 
rettidig omhu. Vi skal være kompetente og skarpe i både 
foreningen og rådgivningen, og hvordan vi fortsætter dette 
arbejde i fremtiden, er et naturligt fokus i strategiarbejdet”.

Lars Kristensen, formand i 
Landboforeningen Limfjord

Et fællesskab
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-  skabe en endnu mere attraktiv arbejdsplads, som kan 
fastholde og rekruttere kompetente medarbejdere fra 
et større geografisk område

-  fastholde konkurrencedygtig rådgivning på de 
agrofaglige områder og inden for ny teknologi, 
bæredygtighed, miljø m.m. til gavn for både  
fuldtids- og deltidslandmanden

-  stå endnu stærkere og samtidigt styrke indflydelsen  
på nationalt politisk arbejde

-  udvide vores synlighed, indflydelse  
og gennemslagskraft

-  udvide stærkere forankring i lokalområdet med 
bl.a. dyrskuer, Åbent Landbrug, samfundskontakt, 
medlemsaktiviteter m.m.

At skabe en stærk politisk forening med lokal forankring. 
En forening, der ejer og driver en fagligt velfungerende 
rådgivning, der leverer konkurrencedygtig rådgivning såvel 
økonomisk som fagligt.

En fusion giver mulighed for, at vi også i fremtiden 
kan tilbyde højt kvalificeret rådgivning inden 
for de nuværende kerneområder – i takt med 
strukturudviklingen i vores erhverv. En fusion medfører 
også flere ressourcer og giver samtidigt styrke til at 
udvikle og drive innovative tiltag til glæde for den 
enkelte landmand og erhvervet som helhed.

Foreningen og rådgivningen vil være én enhed - 
fordelt på tre lokationer. Der vil derfor fortsat være 
rådgivningscentre i Lemvig, Skive og Thisted. På den 
måde vil vi fastholde den lokale forankring for både 
vores medlemmer og medarbejdere samtidig med, at vi 
kan stille vores kompetencer til rådighed i et geografisk 
større område.

Vi ønsker at styrke vores nuværende og 
fremtidige position som landboforening og 
rådgivningsvirksomhed. Med fusionen vil vi …

Visionen for den nye forening er … 

Fremtidige kompetencer og organistation

Én forening i tre huse
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Skive

Lemvig

Thisted

Tæt lokal tilstedeværelse LandboThy
Silstrupparken 2
7700 Thisted

+45 96 18 57 00
info@landbothy.dk

Landboforeningen Limfjord
Resenvej 85
7800 Skive

+45 96 15 30 00
mail@landbo-limfjord.dk

Lemvigegnens Landboforening
Industrivej 53
7620 Lemvig

+45 96 63 05 44
ll@lemvig-landbo.dk
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En stærk og rummelig politisk forening 
med lokal forankring
Den nye forening vil være en stærk politisk forening med lokal 
forankring. Medlemmernes politiske talerør og en rådgivning i 
topklasse. 

Vi er det politiske talerør, der vil arbejde for 
landbrugserhvervet i Nordvestjylland og tale vores 
medlemmers sag regionalt såvel som nationalt.

Foreningen og forretningen vil rumme 
konventionelt og økologisk landbrug, 
store og små bedrifter, fuldtids- og 
deltidslandmænd, traditionelt landbrug og 
nicheproduktion og alt derimellem. 

Ved at samle vores rådgivningskompetencer 
er der mulighed for at skabe plads 
og ressourcer til en højere grad af 
specialrådgivning til den enkelte kunde. 

Vi ønsker at tilbyde vores kunder og 
medlemmer den bedste rådgivning, der 
følger og er på forkant med udviklingen.

Politisk talerør Rådgivning i topklasse
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Medarbejderne er vores 
vigtigste ressource. Derfor er 
et af formålene med fusionen, 
at give plads til udvikling af 
medarbejderne, samt at sikre et 
større råderum i organisationen til 
at prøve nye opgaver, få flere interne 
sparringspartnere m.m. 

De tre rådgivningshuse bibeholdes,  
så vi sikrer fortsat lokal forankring  
og synlighed.

Hvordan sikrer vi, at vi kan 
fortsætte med de samme 
dygtige og engagerede 
medarbejdere?

At blive Danmarks største 
landboforening har aldrig været et 
mål i sig selv. Vi ved, at det vil stille 
store krav til vores indsats for at sikre 
den lokale synlighed og forankring. 
Vi fortsætter samme aktivitetsniveau 
lokalt og stadig med stor involvering 
af lokale ambassadører og ildsjæle.

Kan vi sikre den lokale 
synlighed og forankring 
selvom vi bliver større?

Spørgsmål Svar

Bestyrelserne ønsker at fremtidssikre 
og udvikle både rådgivning og 
forening, så fusionen er i vores optik 
rettidig omhu ved at ruste os til 
fremtidens struktur, krav og ønsker. 
Vi står stærkere, når vi forener vores 
kræfter, viden og ressourcer.

Det går jo fint nu med både 
rådgivning og forening, så 
hvorfor fusionere?

Hvis fusionen bliver godkendt på general-
forsamlingerne, kan den fremtidige 
organisering fastlægges. 

Et vigtigt fokuspunkt for fusionsbestyrelsen 
er at sikre en stærk organisation gennem 
kompetent ledelse. 

Selvom fusionen er betinget af godkendelse  
på generalforsamlingerne, har det været 
vigtigt at sikre momentum i processen. 

Arbejdet med at finde en direktør, som kan 
sætte sig ved roret, hvis fusionen bliver en 
realitet, er derfor afsluttet. Adm. direktør 
for en ny forening med rådgivning, vil være 
Henrik H. Galsgaard, som i dag er adm. 
direktør i LandboThy. 

Kompetent ledelse
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Landbr.areal - mio. ha.

Alle bedrifter

Heltidsbedrifter

Deltidsbedrifter*

1980

2,788

57.000
44.700

101.700 54.541 36.63779.338 42.099 33.607 30.065
2,647

35.240
44.098

2,646

22.458
32.083

2,633

12.412
29.687

2,626

10.776
25.885

2,580

8.795
24.812

2,551

7.015
23.050

1990 2000 2010 2015 2019 2025

Kilde Landbrug og Fødevarer, fremskrivning fra Kaiser 2017

Som det fremgår af nedenstående tabel, 
er det tydeligt, at landbrugsarealet i 
Danmark kun falder minimalt samtidig 
med, at antallet af bedrifter i Danmark 
har været stødt faldende i en årrække.  
I takt med at antallet af bedrifter falder, 
stiger størrelsen og kompleksiteten på 
bedrifterne. 

Det stiller nye og tilsvarende 
større krav til både foreningen og 
rådgivningen. Ved at fusionere de tre 
foreninger samler og supplerer vi vores 
ressourcer og kompetencer. Det er en 
fremtidssikring af den rådgivning, vi 
tilbyder, samt af det politiske arbejde 
for vores medlemmers vilkår.

Tallene




