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Nye aftaler på plads
 Af Søren Grunnet

formandens hjørne

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

Ivar Nielsen
Fristrupvej 148 · 9760 Vrå
Tlf. 9897 4027 ·mobil 4018 2582
e-mail: in@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. 7228 6417
e-mail: jch@ju.dk

Udvalgsansvarlige:
Avlsudvalget: Jan Winum Povlsen, tlf. 2897 5001
Aktivitets- og PR-udvalget:  
Jane Kofod, tlf. 2872 0712
Information- og redaktionsudvalget:  
Søren Grunnet, tlf. 2233 6212

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

frilands-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
limou sineavlens 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. 161 er 1. februar.
medlemskontingent: 
Medlemskontingent pr. år
Kr. 1.000 + moms
Juniormedlem indtil det fyldte 25 år
Kr. 500 + moms

grafisk tilrettelæggelse/produktion:
Give Grafisk A/S · Østergade 3-5 · 7323 Give
Tlf. 75 73 22 00 · www.give-avis.dk

Eftertryk kun tilladt med nøjagtig kildeangivelse

Bestyrelsen i Dansk Limousine Forening har netop forlænget aftalen 
med foreningens sekretær Jørgen Skov og hans team i yderligere 3 
år. Jørgen gør en kæmpe indsats for foreningen og vi trækker meget 
på hans kæmpe erfaring, især i forbindelse med arbejdet omkring 
verdenskongressen. Vi har også forlænget med Jens Christian Hol-
gaard. Jens Christian gør en super indsats for avlsudvalget og rundt 
i besætningerne med kåringsarbejdet.
Den nye sædaftale som trådte i gang for et år siden, er nu ændret 
til at der er mulighed for tilbagekøb af tyren efter endt sædtapning. 
Det kunne måske være interessant for nogle opdrættere.
Der er nu X-vik og Y-vik sæd til rådighed af Ørnebjerggård Pollet 
Frode. Derudover er der stadig Y-vik sæd af Vesterhåb David. Sæden 
er til rådighed gennem Kvægavlsforeningen Viking.
Problematikken omkring afviklingen af handyrpræmien for besæt-
ninger under fem handyrpræmier, er endnu ikke klarlagt. Der har 
været et høringssvar ude omkring handyrpræmien, som vi i Dansk 
Kødkvægs bestyrelse har reageret på. Vi finder det helt urimeligt, 
at de små producenter således forfordeles. Der vil blive tale om ca. 
5.500 – ganske vist deltidsproducenter – der vil miste et årligt tilskud 
på 400-1.600 kr. At der er tale om en bagatelgrænse, kan vi have 
svært ved at forstå, eftersom det offentlige ikke har problemer med 
at opkræve beløb på 108 kr. og 130 kr. fra de samme producenter 
som betaling for diverse kontrolordninger. 
Bestyrelsen i Dansk Limousine Forening har lavet nogle gode afta-
ler med Codan og Q8, som vi håber at medlemmerne vil bakke op 
omkring.
Det giver selvfølgelig sig selv, at jo flere medlemmer der er med, jo 
nemmere er det at få endnu bedre aftaler i fremtiden.

Godt nytår til alle læsere af Limousine Nyt.

Dansk Limousine Forening mangler din
e-mail adresse!

Hvis du ønsker hurtig information fra foreningen,
så send din e-mail adresse til wib@lro.dk

Fotograf forside: Bodil Falkenberg
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I n d m e l d e l s e s k u p o n
Undertegnede ønsker at indmelde sig i Dansk Limousine Forening

®

!

Medlemskab af Dansk Limousine Forening inde-
bærer en række fordele for medlemmerne. Én 
af medlemsfordelene får man helt automatisk: 
medlemsbladet Limousine Nyt tilsendt med 
posten seks gange om året. Alle øvrige fordele 
kræver at man som medlem gør en egen indsats, 
enten i form af tilstedeværelse eller bestilling.

Fællesskabet i Dansk Limousine Forening kan 
stærkt anbefales. Jo mere man som medlem 
deltager i de forskellige møder, åbent-hus-
arrangementer, dyrskuer og studieture, jo 
stærkere et fagligt og socialt fællesskab vil 
man opleve. 

Ved at indgå en rådgivningsaftale med Dansk 
Limousine Forenings avlskonsulent kan man 
for kr. 1.995,- om året få omfattende faglig 
rådgivning, inkluderende blandt andet et to 

timers rådgivningsbesøg, fri telefonrådgivning 
og fri oprettelse af dyr på online-salgslisten. 

Ved indsættelse af tyre til individafprøvning på 
Aalestrup Avlsstation kan man som medlem af 
Dansk Limousine Forening opnå kontant tilskud 
til afprøvningen, når visse betingelser knyttet til 
dyrene er opfyldt.

Medlemskab af Dansk Limousine Forening åbner 
mulighed for økonomisk fordelagtig afsætning 
af slagtekalve via Limousine Unik, hvis besæt-
ningsforholdene kan godkendes af Dyrenes 
Beskyttelse i henhold til produktionskonceptet.

For at fremme lysten til at udstille/deltage på 
Landskuet i Herning i 2012, hvor der samtidig er 
Verdenskongres, er der en række ekstraordinære 
tilskud at hente: Dansk Limousine Forening beta-

ler udstillingsgebyret for ét enkeltdyr pr udstil-
lende medlem, udstillere fra øst for Storebælt 
kan få bropenge, og der er én gratis billet pr 
medlemskab til middagen fredag aften (uanset 
om der udstilles eller ej).

Som noget relativt nyt kan man som medlem af 
Danmarks største kødraceforening også opnå 
rabat på helt andre produkter. Hos CODAN kan 
man således tegne specialforsikring af enkelt-
dyr samt opnå samlerabat ved at samle sine 
erhvervs- og privatforsikringer hos dem. Hos 
Q8 kan man opnå klækkelige rabatter på diesel 
og fyringsolie til hjemmetank, indkøb af smø-
remidler samt benzin, diesel og bilvask på købt 
på købekort.

Medlemskab af Dansk Limousine Forening  - 
fællesskab, indflydelse og en god forretning 

medlemsfordele
dansk limousine forening

LIMoUsINE NyT- medlemsbladseks gange om året!

FæLLEssKAB

- med andre avlere

og producenter!

INDFLyDELsE

- mulighed for at blive hørt 

eller engagere sig i udvalg!

RÅDgIVNINg- på timebasis ellersom rådgivningspakke!

TILsKUD- til individafprøvning på Aalestrup Avlsstation!

LIMoUsINE UNIK

- gunstig afsætning

af  slagtekalve!

EKsTRA oRDINæRE TILsKUD

- i forbindelse med

Landsskuet 2012!

RABATTER- indkøbsaftale medQ8 hhv. CoDAN!

Sendes til Dansk Limousine Forening, Agro Food Park 15, Skejby, 8200 Århus N


