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Nyhedsbrev – juli 2017 

Nyt fra formanden  

Kære medlemmer  

Er det ikke snart ferie? I kender sikkert godt fornemmelsen – man arbejder som en sindssyg for at blive 

færdig til ferien, men omvendt er koncentrationsevnen stærkt reduceret, når man ser sine kollegaer gå på 

ferie en efter en, FØR man selv er så heldig. ”Godt, at de så skal på arbejde, imens jeg stadig feder den ved 

poolen”, tænker man i et forsøg på at overbevise sig selv om, at alt er i skønneste orden. Det har dog 

hjulpet os stakler tilbage på kontoret, at vejret ikke har været Danmarks fineste sommervejr endnu. Lidt 

regn gør ingen skade til, når man nu er strandet indenfor.  

Men faktisk er det slet ikke så skidt, at det ikke er godt for noget, at man måske slæber fødderne lidt 

langsommere hen ad gangen og stirrer tomt ud ad vinduet i længslen efter den spanske Sangria eller den 

italienske Ripasso. Vi har en tendens til at stresse så meget over at blive færdige til ferien, at hvilepulsen er 

skyhøj, når første feriedag så indtræder. Der går så derfra yderligere et par dage indtil man falder til ro og 

glemmer alt om måltal, faktureringskrav og milepæle. Måske skal vi allerede ugen op til ferien drosle lidt 

ned, så vi mentalt er klar til at falde til ro, når ferien starter. Det er lettere sagt end gjort – det er jeg med 

på, men hvorfor ikke prøve? 

Nuvel, hvornår sommerferien så end starter, så håber jeg, at alle vores kære medlemmer nyder den i fulde 

drag. Det er med at få ladet batterierne op til efterårets tørn, så vi er fyldt med energi til gavn for os selv, 

hinanden og den lille gris. 

God sommer 

p.b.v. 

Formand Lisbeth Shooter  
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Vedtægtsændringer 

På Nytårskuren 2017 lagde bestyrelsen op til 2 vedtægtsændringer: 

Det ene forslag vedrørte Punkt 5) Medlemskontingent, hvor forslaget var at lave en vedtægtsændring, 

således at de personer, der enten er ledige eller studerende (og ønsker at arbejde indenfor svinebranchens 

følgeerhverv) ved kontingentets forfald, skal have gratis medlemskab. Hidtidig har det kun været ledige, der 

kunne få gratis medlemskab, og studerende blev opkrævet 25 kr. Bestyrelsen begrundede 

vedtægtsændringen med, at det administrationsmæssigt er meget besværligt at opkræve blot 25 kr., og at 

vi gerne vil opfordre så mange studerende som muligt til at få kendskab til foreningen.  

Det andet forslag vedrørte Punkt 8) Regnskab, hvor forslaget var, at det både var formanden og kasseren, 

der skal have adgang til bankkonto og depot. Hidtidig har det kun været kasseren, der har adgang, men at 

to medlemmer af bestyrelsen har adgang, vil lette processen fx ved overdragelse af kassererhvervet. 

Ligeledes er det også besværligt at skifte kasserer i akutte tilfælde, hvis det kun er den siddende kasserer, 

der har adgang. 

På generalforsamlingen blev det aftalt, at medlemmerne stemte for begge vedtægtsændringer, men at 

ordenlyden skulle på ”værksted”. Aftalen var, at bestyrelsen skulle revidere formuleringen af vedtægterne 

og sende udkast til de nye vedtægter ud til medlemmerne til endelig godkendelse. 

Jeg har derfor vedhæftet udkast til de nye vedtægter, og jeres opmærksomhed bedes rettet på punkt 5 og 

punkt 8. Der er svarfrist senest d. 4. august 2017 for kommentarer til de rettede vedtægter. Kommentarer 

meldes tilbage til undertegnede på lish@seges.dk inden for den anførte deadline. NB!  INGEN ”svar-til-alle” 

ved kommentering af vedtægterne.  

 

Røgtertræf 2017 

Årets Røgtertræf på AU var godt besøgt af både jordbrugsteknologer og 

agrobiologer. Der var 23 deltagere med kun 1 afbud. Der var en del 

førsteårsstuderende til arrangementet, og der var god stemning på en varm 

dag op til en helligdagsweekend, imens 3 af vores medlemmer fortalte om 

deres vej ud i job. Der var masser af gode spørgsmål til volontørstillinger, 

udenlandsrejser og faglige prioriteringer. Sidst, men ikke mindst, gave Heidi 

en præsentation af vores FaDS-netværk, vores aktiviteter og kontaktflader. 

Tak til Malene Jørgensen, Janni Hales og Kasper Nordtorp for tre 

spændende og meget ærlige fortællinger om jeres karriereforløb. 

 

mailto:lish@seges.dk
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https://www.facebook.com/janni.hales?fref=mentions
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FaDS ERFA-grupper  

ERFA-nyansatte (grp.1) har haft et møde siden sidst, og det gik godt.  Deltagerne havde en rigtig god snak 

ved bordet rundt. Der arbejdes på sammenlægning med en anden ERFA-gruppe for unge i branchen, som 

har kørt nogle år, men hvor det er tyndet ud i antal medlemmer. 

ERFA-nyuddannede (grp. 2) har været på besøg hos Danish Crown, hvor 8 deltagere deltog. Gruppen er 

stadig ny, og derfor arbejdes der på at etablere et godt kendskab til hinanden, så gruppens medlemmer får 

de åbne snakke, der er rigtig gode at kunne have i en ERFA-gruppe. Næste møde er planlagt med et besøg 

hos Jyden Bur. 

Legater til studieture – HUSK DET NU! 

Hvis man er så heldig at skulle afsted på en faglig studietur, og man er medlem af FADS, er der mulighed for 

at kunne søge to rejse- og studielegater. Det er Jubilæumsfonden og Astrid og H.K. Olsens Fond. 

Midlerne er forbeholdt medlemmer, og uddeling sker hvert år pr. 1. april og 1. oktober. Der skal anvendes 

et ansøgningsskema, som fås hos Susanne Bach Frandsen (sbf@seges.dk). 

Der kan søges kollektivt men også individuelt. Ved kollektive ansøgninger skal der med ansøgningen følge 

en liste med navne på de personer, der søges rejselegat til. Det er ansøgerens opgave at dokumentere det 

nødvendige medlemsskab af foreningen (en af de faglige interesseforeninger som fx FaDS). En anden 

betingelse er, at tilskud er søgt og bevilget, inden rejsen foregår. 

Alle medlemmer i FADS kan derfor søge om et legat på 2.000 kr. Det kræver, at man er medlem og ikke har 
fået penge året før. Legater udbetales individuelt til medlemmer, selv om turen er arrangeret kollektivt, og 
legatet skal dække egenbetalingen til turen. 

 

Nytårskuren 2018 
 
Dato for Nytårskuren 2017 er den 4. – 5. januar 2018. Tid og sted vil blive annonceret senere.  

mailto:lish@seges.dk
mailto:sbf@seges.dk

