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Program for efterårsmøde 
2. - 3. november 2019

Område Nord inviterer medlemmer og ægtefæller til efterårsmøde 
med besætningsbesøg og besøg i Hurup på testcenteret for vindmøller i Østerild.

Lørdag
Kl.10.00  Kaffe og rundstykker og besætningsbesøg hos 

Jette og Jørgen K. Bertelsen, 
Havlandsvej 11, 7700 Thisted. 
(5 minutter kørsel til næste besætningsbesøg)

Kl.11.45  Besætningsbesøg hos Morten Jensen, 
Havlandsvej 4, 7700 Thisted. 
Her får vi en let frokost.

Kl.13.45  Kører vi til Testcenter for vindmøller  
Testcentervej 11A, Østerild, 7700 Thisted.

Kl.16.15  Indkvartering på Agger Tange Feriecenter, 
Vesterhavsvej 6, 7770 Vestervig. 
www.aggertangeferiecenter.dk   

Søndag    
Kl. 08.00 Morgenkaffe i restauranten
Kl.10.00  Besætningsbesøg hos 

Anna Dorte og Mogens Johansen, 
Toftumvej 9, 7760 Hurup Thy. 
Her afsluttes med grillmad.

  
Priser og tilmelding: 
Pris indeholder morgenkaffe lørdag, frokost lørdag, 
rundvisning på testcenter, 3 retters middag inkl. 
kaffe lørdag aften, (drikkevarer på egen regning) 
samt frokost søndag. 
Pris for arrangement uden overnatning pr. person 550,-

Overnatning: Lejligheder med 4 sovepladser 
inkl. sengelinned og håndklæder. 
2 personer i senge på værelse og 2 personer 
på sovesofa i stue plus et badeværelse. 
Pris pr. person kr. 200,- inkl. morgenmad 260,-
Pris for arrangementet pr. person kr. 550,- 

Tilmelding hurtigst muligt og senest d. 10. oktober til 
Hans Jørgen Mikkelsen  tlf. 9672 2238, mobil 4013 0875 
eller mail lisentorp9610@gmail.com

Jette og Jørgen K. Bertelsen
Gården er på 60 ha. Der har været malkekøer indtil for 9 år 
siden. I dag er limousine besætningen på 50 moderdyr 
plus opdræt, om sommeren bruges de til naturpleje. 
Besætningen stammer fra Palle Black. Der anvendes 
foldtyr i besætningen, kvierne insemineres.

Morten Jensen 
Det er en produktion besætning på 100 køer plus 
opdræt. Køerne bruges om sommeren til naturpleje. 
Bedriften er på 470 ha. Der drives planteavl og der 
drives maskinstation, der samles halm som sælges.

Testcentret for vindmøller
Vi har arrangeret en guide som vil fortælle om det at 
teste vindmøller, der er et stort lokale vi kan være i, 
det tager ca. halvanden time

Anne Dorte og Mogens Johansen  
Der på 15 moderdyr plus opdræt, der bliver gjort en del 
i avl og der sælges avlsdyr. Der udstilles på Landsskuet 
og Kødkvægskuet i Herning. 50 ha med planteavl og 
grovfoder. Køerne går hjemme ved gården.
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