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En varm og tør sommer er blevet afløst af godt med vand de seneste 
uger. Mange steder i landet har det været så tørt, at der nok bliver mangel 
på grovfoder. Kornpriserne er steget en del de seneste uger, og vi venter 
spændt på, hvad foderet skal koste til vinter. 
På Landsskuet nød vi stor glæde af det dejlige vejr, især om aftenen var 
temperaturen helt perfekt. Der var i år tilmeldt mange Limousiner, og 
det var igen en fransk dommer, som var godt tilfreds med kvaliteten af 
Limousinerne. Et stort tillykke til Eva F. Hansen og Erik Kjær Carstensen 
som vandt interbreed for handyr med tyren Slågård Bernard. Læs alt om 
Landsskuet på side 8-13.
Den 6.-7. november er der efterårsmøde i Dansk Limousine Forening i det 
"midtjyske” område.  Der er lavet et flot program med nogle spændende 
besætningsbesøg, og aftensfest i  Silkeborg. Vi håber at se en masse af 
foreningens medlemmer. Læs mere om efterårsmødet på side 4-5.
Som noget nyt vil der fremover i Limousine Nyt, være en side som hed-
der ”Nyt fra områderne”. Her vil de forskellige områdeudvalg skrive lidt 
om, hvad der sker i netop deres region. 
Vi håber at der er god opbakning, til de forskellige arrangementer rundt 
i landet.
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Vi venter spændt på
foderpriserne
 Af Søren Grunnet

formandens hjørne

kalenderen

dansk limousine forening 
Agro Food Park 15 · Skejby · 8200 Århus N
tlf. 87 40 52 63

dansk limousine forenings bestyrelse:
Formand: Søren Grunnet
Elkjærhøjevej 10 · 7190 Billund 
mobil 22 33 62 12
e-mail: sg@dansklimousine.dk

Næstformand: Karen Marie Jessen
Fuglehøjvej 3 · 6920 Videbæk
tlf. 97 17 20 06 · mobil 24 44 50 06
e-mail: kmj@dansklimousine.dk

Bent Kloster
Granlyvej 2 · 6500 Vojens
tlf. 40 31 17 86
e-mail: bsk@dansklimousine.dk

Jane Kofod
Grevinge Bakker 7 · 4571 Grevinge
Tlf. 5965 9872 · mobil 2872 0712
e-mail: jk@dansklimousine.dk

Ingolf  Vinding
Bækgårdsvej 4 · 7200  Grindsted
Tlf. 7534 8378 ·mobil 2467 0107
e-mail: iv@dansklimousine.dk

sekretariatet
Jørgen Skov Nielsen, tlf. 8740 5263
e-mail: jsn@vfl.dk
Agro Food Park 15 · Skejby · 8200 Århus N

avlskonsulent
Jens Christian Holgaard
Tlf. 2936 4302
e-mail: jch@ju.dk

Udvalgsansvarlige:
Avlsudvalget: Ingolf Vinding
Aktivitets- og PR-udvalget:  
Karen Marie Jessen
Information- og redaktionsudvalget:  
Søren Grunnet

landskonsulent:
Jørgen Skov Nielsen · Dansk Kødkvæg   
Agro Food Park 15 · Skejby · 8200 Århus N
tlf. 87 40 52 63 · e-mail: jsn@vfl.dk

Individprøvestation:
Tilmelding til individprøve:
Linda Kristensen, Viking Danmark, 76 60 30 83
e-mail: lks@vikingdanmark.dk

kødafsætning:
Arne Dyrebjerg · Friland A/S
tlf. 89 19 27 84 · fax: 89 19 23 51
e-mail: dyre@friland.dk

landmandskontakt:
Jens Peter Nannerup
tlf. 89 19 27 62

formand for limousine Unik:
Ingolf Vinding
tlf. 75 34 83 78

Udstillingsmateriale
Karen Marie Jessen · Fuglehøjvej 3 · 6920 Videbæk
tlf. 97 17 20 06 · mobil: 24 44 50 06

limousineboden
Ingrid Christiansen · Rude Havvej 117 · 8300 Odder
tlf. 8655 8007 · mobil: 2191 8146

foreningens formål er at varetage
limousineavlens og limousineavlernes interesse.
redaktion:
Henvendelser vedrørende det redaktionelle indhold rettes 
til redaktøren: Søren Grunnet · Elkjærhøjevej 10 
7190 Billund · mobil 22 33 62 12
e-mail: sg@dansklimousine.dk

Indsendte artikler udtrykker ikke nødvendigvis bladets 
synspunkter. Bladet påtager sig intet ansvar for priser 
i annoncer med videre.
Limousine-nyt udkommer i starten af følgende måneder: 
Januar, marts, maj, juli, september samt november.

sidste frist for indlevering af tekst og annoncer 
til limousine nyt nr. 153 er 1. oktober.
medlemskontingent: 
Medlemskontingent pr. år
Kr. 1.000 + moms
Juniormedlem indtil det fyldte 25 år
Kr. 500 + moms

grafisk tilrettelæggelse/produktion:
Give Bogtrykkeri A/S · Vestergade 7E · 7323 Give
Tlf. 75 73 22 00 · www.give-avis.dk

Eftertryk kun tilladt med nøjagtig kildeangivelse

1.-8. september: Limousine Foreningens studierejse til Limoges.
17. september: Områdearrangement i område Nord
21. september: Områdearrangement i område Syd
2. oktober: Område Sjælland, Øerne og Bornholm’s efterårstur til Jylland
8.- 9. oktober: Kimberskuet i Års
6.- 7. november: Dansk Limousine Foreninǵ s efterårsmøde i Silkeborg
30. november -
3.december:  Agromek 
29. januar 2011:  Dansk Limousine Foreninǵ s
 Avlsdyrauktion

Forside foto: Bodil Falkenberg
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Område Nord
Områdeudvalget i Nord vil gerne arbejde 
på nogle fælles arrangementer, hvor limou-
sinefolk i vores område kan mødes omkring 
emner om dyrene - og få både et fagligt og 
et socialt udbytte heraf. 
Vi lægger ud med et besætningsbesøg her 
i efteråret hos Ejnar Jensen, Dover v. Hurup. 
den 17. sep. 2010.
Invitation med mere information om arran-
gementet kommer til områdets medlemmer 
med posten.
Nord’s Områdeudvalg: Flemming Andersen, 
Peter Sørensen, Hans Jensen, Jan Larsen og 
Flemming Jensen
 
Nyt fra område Midt
I Område Midt fik vi valgt 5 repræsentanter: 
Eivind Svejstrup, Hans Jensen, Palle Skov-
borg, Palle Black og Lene Black Sinkjær. 
Vi holdt vores første møde i juni måned. Her 
valgte vi i enighed Palle Skovborg som vores 
formand.
På mødet fortsatte vi arbejdet med at drøfte, 
hvilke opgaver vi kunne forestille os udvalget 
kunne varetage. Vi gennemtænkte blandt 
andet, hvilke aktiviteter områdeudvalget kun-
ne varetage året igennem. Vi drøftede åbent 
hus værter, kødkvægets dag, sommerarran-
gement osv.
Planlægningen af vores første store opgave 
er allerede fuldt i gang. Vi er, som I kan se 
andet sted i bladet, godt i gang med at 
arrangere efterårsmødet i november. Alle-
rede nu har vi set fordelen af, at vi er et 
udvalg, sammensat af vidt forskellige men-
nesker med forskellige interesser og fra for-
skellige områder i landet. På denne måde 
supplerer vi hinanden godt og vi har alle-
rede fundet en god måde at samarbejde på.  
Vores næste store opgave, går ud på at finde 
ud af, hvordan vi får samlet et meget stort 
geografisk område. Det er en stor udfordring, 
men vi håber på at kunne samle rigtigt man-

ge fra hele området til vores arrangementer.

Områdeudvalg Syd
Så sker der noget for området Sydjylland 
Vi i områdeudvalget vil gerne se samtlige 
limousinefolk i Sydjylland. Tag evt. din nabo 
med, han kan måske se, at det er limousiner 
han skal have fremover. Familiemedlemmer 
er også velkomne.

Arrangementet er den 21. september kl. 19.00 
ved Ingrid og Ingolf Vinding, Bæksgårdsvej 4, 
Ravlund, 7200 Grindsted.
 
Temaet er limousine slagtekalve og fodring 
med kolbemajs med mere.

Der vil være en repræsentant fra Danish 
Crown, som vil fortælle om hvor kiloene skal 
sidde, for at de kan koste noget.

Det vil være muligt at få kaffe og kage, til et 
beløb på 50 kr. i lokalet ved Ingrid og Ingolf. 

Vi håber fra Områdeudvalget, at der vil være 
stor tilslutning og en god snak. 
Tilmelding nødvendig, så der er kage og 
kaffe til alle. 
Til Peter Wagner Holst, 41830921 eller Rasmus 
Rasmussen, 40852328.

Områdeudvalg Fyn
Udvalget har flere spændende aktiviteter i 
støbeskeen.
Grillaften den 6. august er nu vel overstået.
 
Erfaringsudveksling: hvordan udvælger vi de 
dyr, der skal indgå i besætningen • fravæn-
ning: alder/fodring • håndtering af kalve • 
bedømmelse osv.
Mødeleder Lars Boye Larsen.
Skal vi have en ungdomsafdeling på Fyn?
Er der interesse for et før-dyrskue-møde?

Udvalget har besluttet at sende et lille spørge-
skema ud til alle aktive medlemmer , for her 
igennem at få et indtryk af, hvilke aktiviteter 
medlemmerne ønsker at deltage i.

Område Sjælland , Øerne og Bornholm
Vi arrangerer efterårstur til Jylland, hvor vi 
skal besøge 2 spændende besætninger og 
Ålestrup avlsstation. Fynboer, som har lyst til 
at deltage, er også meget velkomne.

Turen forgår:
Lørdag den 2. oktober 2010

Start fra:
Bilka i Slagelse, Idagårdsvej 1, kl. 7.30. 
Opsamling på Fyn ved motorvejsafkørsel nr. 
54, Vissenbjerg kl. 8.15.

Medbring:      
Madpakke til frokost.

Pris:              
Ca. 500 kr. som betales i bussen.

Hjemkomst:   
Ca. kl. 21 til Slagelse.

Besøg:         
Helge Bay-Smidt, Læsten ved Randers. Ca. 75 
køer plus opdræt.

Ålestrup avlsstation.
Per Lynge Lauersen, Arden. Ca. 25 køer plus 
opdræt.

Aftensmad:    
Let anretning hos Per Lynge Laursen.

Tilmelding:   
Senest fredag den 24. september til Arne 
Brandstrup, 5885 2351, Hans Kjeld Hansen, 
5946 1984 eller Sven-Erik Olsen, 5616 9442 
/2176 5442.

NB! Tag naboen med, så vi får fyldt bussen 
- det bliver billigere pr. deltager!!

Nyt fra områderne


