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Kære medlemmer – på bestyrelsens vegne,
tak for at vi endnu et år måtte tegne.
Vi fik os igen etableret på ny,
så vi kunne gå i gang med arbejdet uden at kny.
Vi tog de samme roller os på,
det var nemt, da I lod bestyrelsen som samlet flok bestå.
Sidste kur var igen i Vejle.
Vi var spændte på om I kunne lide det - eller om vi ville fejle.
Men igen kvitterede I for badetid og spil,
og debattere emnerne I gerne vil.
Af Due uden sko,
I af hjertet lo.
Men Berthel og Alban kunne ifølge jer præstere,
og seriøse perspektiver på emnerne levere.
Og selvom Fru Dam var en rigtig kryster
Fink tager teten og ej på hånden ryster,
Som sektordirektør i 4 dage tog han chancen,
og hjalp os så kuren holdt kadencen.
Og vedtægter blev ændret selvom om I mene,
at bestyrelsen skal have sit på det rene,
før at man stiller op med nye forslag.
Der I en løftet pegefinger os gav.
Men nu kan formanden også pengene håndtere,
det gør det nemmere at overlevere,
når for eksempel der skal skiftes kasserer.
Og Foreningen vil gerne hjælpe, når man står uden stilling,
medlemskab er nu gratis, så her spares en skilling.
Studerer man og kan man li’ gris,
kan man også være medlem til en fordelagtig pris,
på kroner 0 - for vi skal nemlig derhen,
hvor vi kan generationsskifte de “gamle sure mænd”.
Vi kan i år igen stolt rapportere,
at vi har fremgang af medlemmer, og vi bliver flere og flere.
Foreningen tæller 150 - herunder 2 vi vil ære,
Og 11 nye, der gerne en del af flokken vil være.
Derudover 16 studerende som,

der var 3 styks vi lige har hørt lidt om.
Og lige som vi plejer har vi Røgtertræffet kørt,
og på erhvervsskolerne mange om det havde hørt.
Heidi var vært på AU - det gik rigtig godt.
18 deltog – det synes vi faktisk var flot.
Og 3 af vores unge, spirende stjerner,
gav indlæg som inspirerede de unge hjerner.
På sådan en varm maj-dag snakken den gik,
Og smag for svinebranchen de unge så fik.
Foreningen er netværket i branchen for grise,
Derfor vi vores ansvar må vise.
At hjælpe de unge, det er vores pligt,
så vi sikrer mange dygtige folk på sigt.
Vi derfor stadig ERFA-grupper køre,
til efteruddannelse og så de unge kan høre,
om hinandens erfaringer og kvaler.
Det er vigtigt, at man med andre om det taler.
Nystartet-gruppen tog på besøg mod nord,
hvor de både hørte om miljø og Agrinord.
Næste generation sikres – pigerne har lige den alder.
Barsler gør dog, at antallet af møder så falder.
To møder Nyuddannet gruppen har kørt,
Hvor de blandt andet indlæg fra JA har hørt.
Og besøg hos DC – en spændende seance,
Med sådan flok piger - Jacob tager en chance,
og fortæller med stor glæde og iver,
Det en god dag til gruppen dem helt sikkert giver.
Husk at medlemmer legater kan få,
hvis man skal på studietur, man søge må.
I 2017 SEGES’ tur til Spanien gik,
og 6 personer her legater så fik.
2 medlemmer ville gerne afsted,
til mere eksotiske steder – og der de legater fik med.
Montreal og Taiwan – de var henne,
på studieophold - det inspirationen kan tænde.

Kurens tema – det er anderledes i år,
end de to tidligere kure, men ny viden I får.
Ja-hat, nej-hat, klaphat – hvad vil du være?
Hvilken hat ønsker DU at bære?
Og hvad er det, der måtte det definere?
Ja, det er det, som vi i morgen skal konkretisere.
Er VI blevet symptomer af tiden,
hvor fokus er på effektivitet, omsætning og viden.
Har vi sat menneskelig forståelse til en side,
og kigger mest på, hvad vi bedst selv kan lide?
Vores egen personlige fremtoning betyder,
en masse – ja, det som en kliché nu lyder.
Hvordan påvirker det, når vi omkring kunderne færder?
Det betyder meget, hvordan vi os gebærder.
Om vi selv har ja-hat eller nej-hatten af eller på,
betyder noget for det respons vi vil få.
Og det at kende mennesker kan afgøre,
om vi dagsordenen og budskabet kan føre
til handling, så vi opnår det rette,
Så forståelse for dette, vores liv vil lette.
Skal vi for enhver pris få andre til at forstå,
det som vi selv står for, så de absolut må,
mene det samme som os – det er jo vigtigt.
Men er tilgangen vi tager nu også rigtig?
Måske skal vi vælge vores kampe – eller ændre strategi,
hvis argumenteret faglighed ikke nødvendigvis kan gi’.
For de hørte jo ikke, hvad vi sagde,
da vi for eksempel argumenterede imod burgrise dengang tilbage.
Hvad nu hvis vi ikke ”de andre” forstår,
så vores tiltænkte budskaber dem aldrig når?
Vil vi så fremstå,
som nogen man kan stole på?
Når vi kommunikere og agerer,
er det vigtigt - at det vi signalerer,
også er det vi leverer.
I år vi har bedt JER tage Ja-hatten på,
I noget helt nyt denne gang vil få.

Vi har lokket jer med,
her til Vingsted.
For vi mener at det er sundt med nyt,
og af og til sige pyt.
Kast jer med live og sjæl i farmerdyst legen,
Kæmp med ildhu og slå din kollega på stregen.
Glem alt om rødvinspatter og nøgen hud i år,
Mandesved og kvinde-hvin I istedet så får.
Dette vil være min sidste beretning,
da tiden skal bruges til at fokusere på min egen forretning.
Derfor vil jeg også takke for den tillid jeg har fået,
og jeg håber I føler - at det jeg lovede er nået.
Nyt logo er blevet kreeret.
Ny hjemmeside og Facebook har vi i bestyrelsen leveret
Fra bedemandsforretning til forening vi gik,
til bestyrelsen og medlemmer – tak for de 3 gode år jeg fik.
En ny formand skal der nu til – det giver rigtig god mening.
Pas på hinanden, vores branche og den gamle forening.

