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Nyhedsbrev – april 2016 

Nyt fra formanden: 

Kære medlemmer 

Hermed det første nyhedsbrev i 2016. Den nye bestyrelse har haft det første møde, og posterne er som 

følger: 

 Lisbeth Shooter, SEGES Videncenter for Svineproduktion - formand 

 Henrik Bech Pedersen, Merial – næstformand 

 Rikke Ingeman Svarrer, SEGES, Videncenter for Svineproduktion – sekretær 

 Caroline Kold Simonsen - kasserer  

 Heidi Birch Wentzlau, SvineRådgivningen – arrangementsminister 

 Trine Sund Kammersgaard – suppleant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen til Caroline, som bliver præsenteret nedenfor. 

  

Den nye bestyrelse sammen med tidl. Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer 

Hanen. Fra venstre Heidi Wentzlau, Rikke Svarrer, Lisbeth Shooter, Henrik 

Pedersen og Caroline Simonsen 
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Præsentation af foreningens nye bestyrelsesmedlemmer: 

  
 

 

Evaluering af nytårskuren 2016: 
Vi fik simpelthen en super, positiv evaluering og kommentarer. Vi kan slet ikke få armene ned. Tak skal I 

have – det er en fornøjelse at arrangere en Nytårskur for jer, når I modtager det så vel. I var glade for, at 

der var god tid til at netværke – det er stadig primært derfor I kommer til Nytårskuren. Ligeledes var I 

meget glade for, at vi fik brugt Vejle Fjords fantastiske rammer både ude som inde.  

I forhold til temaet syntes mange, at det var et spændende tema med en ny vinkel på det. Dog syntes 

nogen, at temaet ikke bragte så meget fagligt nyt, og at temaet var meget fokuseret på niche produktion. I 

tog godt i mod vores indlægsholdere, og I var særligt glade for Bent Gråjkær (Westergårds Hotel), Brent 

Christensen (Hopballe Mølle) og Nicolaj Nørgaard (tidl. Agrovi nu LaDS) og Eva Kjer Hansen (V). I kunne godt 

lide Hans Aarestrups rabiate båltale, selvom at det kneb nogen at høre ham (det er derfor, at vi har købt 

ham en megafon) 

I synes også, at Anders Søgaard gør det godt som ordstyrer. 

Nytårskuren 2017: 
 
Dato for Nytårskuren 2017 er den 5. – 6. januar 2017. Tid og sted vil blive annonceret senere.  

Sæt allerede nu kryds i kalenderen. 

Betaling af kontingent: 

REMINDER! 

Caroline Kold Simonsen – kasserer 

Jeg er 30 år, er gift med Jens Christian og sammen har vi to 

tvillingedrenge på 2 år. Vi er bosiddende på en ejendom ved Hjørring, 

hvor vi driver ca. 110 ha jord i samarbejde med mine forældre. Jeg er 

opvokset på en gård med slagtesvin, og det har altid været arbejdet 

med dyrene der fangede min interesse. Jeg blev færdig som agronom 

(eller som kandidat i Animal Science, som det kom til at hedde) i 2012. 

Mit første job var som produktkonsulent hos Vilomix, hvor jeg var i ca. 

et år. I foråret 2013 startede jeg som rådgiver ved LandboNord 

Svinerådgivning. Her er mine primære arbejdsopgaver 

foderoptimeringer, foder- og råvarehandler, slagtesvinerådgivning, 

budgetter og DB-tjek. Jeg glæder mig til arbejdet som kasser i FaDS 

bestyrelse og at komme tættere på det store netværk som denne 

forening giver mulighed for.  
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Til alle medlemmer, som mangler at betale foreningskontingent for 2016 på 650 kr. Dette kan gøres ved at 
overføre penge til: 
 
Nordea 
Reg. Nr. 2600, 
Konto nr. 0166 508 010 
 
Husk at anføre dit navn ved overførslen! Hvis man har brug for en faktura, så kontakt kasserer Caroline Kold 
Simonsen på ckn@landbonord.dk 
 
Der vil også blive sendt en mail til jer, der ikke har fået betalt kontingent for 2016.  

”…og hvad er det nu, at jeg får for mit kontingent…” 

Som medlem af FaDS får man adgang til vores aktiviteter som omhandler networking på 3 niveauer: 

1) For dem under uddannelse – Røgtertræf 
2) For de nyuddannede og nystartede i branchen – FaDS ERFA gruppe for nystartede 
3) For alle alle inkl. de garvede - Nytårskur 

Vi har stor fokus på rekruttering ind i vores branche, som er svineproduktionens følgeerhverv. Vi arbejder 

alle inden for salg, service og rådgivning, og denne forening har et stort ansvar og en stor rolle i at prøve på 

at fastholde alle vores dygtige og engagerede kollegaer ved at styrke vores netværk. Foreningen ser det 

som en fælles opgave for FaDS medlemmer at bidrage til dette økonomisk bl.a. så vi kan afholde Røgtertræf 

og starte nye ERFA grupper.  

Derudover har I adgang til vores nyhedsbreve og Facebook gruppen, som vi opfordrer jer til at bruge aktivt 

fremadrettet til stillingsopslag, annoncering af kurser, arrangementer mv.  

Til sidst kan man også kun søge rejselegater fra Jubilæumsfonden og Astrid og H.K. Olsens Fond, hvis man 

er medlem af Foreningen. Se mere nedenfor. 

Er du ikke allerede medlem af vores Facebook gruppe? Find os på: 

 

https://www.facebook.com/groups/svinekonsulenter  

 

 

ERFA-gruppe for nyuddannede: 

Vi har med stor succes startet den første ERFA-gruppe, for unge og nystartede, og den er kommer godt i 

gang. Det ligger os meget på sinde, at vi får fat i de unge og nystartede, og at FaDS er et sted, hvor 

kræfterne samles og netværket udvikles. 

https://www.facebook.com/groups/svinekonsulenter
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ERFA-gruppen er en meget blandet gruppe, i forhold til baggrund og jobtype. Fælles for alle er, at man 

arbejder med salg, service og rådgivning til svineproducenter. Gruppen mødes 3 - 4 gange årligt, hvor 

formiddag vil gå med faglige ting i forhold til rådgivning, firmabesøg eller et indlæg fra folk, der også 

arbejder med svineproducenter, men på en anden måde som jer. Fx har gruppen allerede haft besøg af 

Morten Riget fra Nordea samt været på besøg hos Danish Crown i Horsens. 

Eftermiddagen går med bordet rundt, hvor det er aftalt, at der er åbenhed i gruppen, men lukkethed ud af 

gruppen. Så det I fortæller i gruppen, har de andre selvfølgelig tavshedspligt omkring.  

Så er du nystartet eller nyuddannet med første job i svinebranchens følgeindustri, og mangler en ERFA 

gruppe, så læs med her: 

FaDS tilbyder at hjælpe dig og andre i gang med en svinefaglig ERFA-gruppe. I ERFA-gruppen kan I mødes 

under fortrolige forhold og diskutere svinefaglige udfordringer eller vende oplevelser I har med kunder, 

opgaver, fakturering og arbejdsforhold.  

FaDS tilbyder en mentorordning og deltagelse de første gange I samles i gruppen og efterfølgende ved 

behov. Det vil give jer mulighed for at stille spørgsmål til medlemmer af FaDS med erfaringer indenfor 

rådgivning, salg, service og forskning i svinebranchen, samt at trække på det netværk FaDS er bygget op 

om. 

Sidder du i en allerede etableret ERFA-gruppe, som kun har været i gang i få år, er tilbuddet det samme. 

Mangler du en svinefaglig ERFA-gruppe eller kender nogen som gør, så henvend dig til Henrik Bech 

Pedersen på mobil: 24 24 01 23 eller på mail: henrik.bech.pedersen@merial.com   

Hvis det har jeres interesse, så vend det med jeres chefer. Det er også muligt at prøve at komme med en 

enkelt gang og se om det er noget for jer. 

Røgtertræf 2016: 

I år afholdes Røgtertræf på KU d. 10. maj 2016 fra kl. 17:30 – 19:30. Alle er velkomne - også selvom man 

ikke er studerende på KU. 

Der er indlæg ved svinerådgiver Kasper Nordtorp, Patriotisk Selskab, fagkonsulent Louise Oxholm, DLG og 

afdelingsleder Lisbeth Shooter, SEGES Videncenter for Svineproduktion, om deres karrierevej indtil nu. 

Derefter vil der være mulighed for at stille spørgsmål til indlægsholderne i mindre grupper.  

Der vil blive serveret sandwich og sodavand ved arrangementet.  Vedhæftet flyer fortæller mere om 

arrangementet. 

Legater til studieture: 

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. 

mailto:henrik.bech.pedersen@merial.com
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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 Birte Mortensen bim@vfl.dk, tlf.: 8740 5504. 

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

en liste med navne på den eller 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. 

 

Logo konkurrence: 

FaDS skal have nyt logo! 
 
Vi starter derfor en logo konkurrence, hvor vi udlodder et supergavekort på kr. 500,- til den person, som 
kan kreere det vindende logo. 
 
Konkurrencen har følgende faser: 

1) Indsendelse af forslag til FaDS nye logo. Stikordene fra Survey Xact’en, som medlemmerne svarede 
på sidste år er gris, ører, tryne og netværk. DEADLINE for indsendelse er onsdag d. 11. maj 2016 til 
lish@seges.dk 

 
Bestyrelsen udvælger de logoforslag, der skal til afstemning på Facebook 
 

2) Facebook afstemningen kører fra d. 12.-17. maj 2016 
 
Blandt alle jer, der stemmer, trækker vi lod om 3 flasker rødvin 
 

3) Bestyrelsen behandler afstemningsresultaterne ved møde d. 18. maj, hvorefter vinder logoet – og 
dermed Foreningens nye logo - annonceres. 

 

 

mailto:bim@vfl.dk

