
FORENINGEN AF DANSKE  

SVINEKONSULENTER - NYHEDSBREV 

NOVEMBER 2021 

NYT FRA FORMANDEN 

Kære medlemmer 

Endelig kan vi lave et nyhedsbrev der ikke handler om at udskyde eller lukke noget ned. Langt om længe 

er Corona-restriktionerne løftet, og der er igen blevet plads til flere sociale aktiviteter. Det betyder også, 

at vi regner med at kunne gennemføre foreningens 50-års jubilæum den 6.-7. januar på Hotel Vejlefjord. 

Hvis du læser videre i nyhedsbrevet, får du lidt flere detaljer om den store fest.  

Foreningens aktiviteter har været lukket ned i det meste af både 2020 og 2021, men vi glæder os til at få 

gang i tingene igen. Der bliver blandt andet startet en ny erfagruppe op og vi planlægger at få Røgtertræf 

op at stå igen i 2022.  

Vi er rigtig glade for at så mange har bakket op om foreningen også her i 2021, selvom vi på mange måder 

har stået fuldstændig stille. Forhåbentlig gav den lille Blå Bog et enkelt eller to smil på læben, og så kunne 

vi jo hurtigt konstatere, at der er mange kreative sjæle i foreningen, når det kommer til at lave 

marcipangrise. 

De bedste hilsner 

Janni Hales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



NYTÅRSKUR OG GENERALFORSAMLING 2022   

50-ÅRS JUBILÆUM – DET DER VAR OG DET DER KOMMER 

Endelig tror vi på, at vi kan gennemføre nytårskuren på en måde, hvor vi kan give jer den fest, som I har 

fortjent, og afholde foreningens 50-års jubilæum med pomp og pragt.  

Det kommer som tidligere nævnt til at foregå den 6.-7. januar 2022 i vanlige rammer på Hotel 

Vejlefjord, hvor de endnu en gang vil tage sig pænt af os og hjælpe os til at få en fantastisk nytårskur. Vi 

ser gerne, at I støver de pæne sko og gallatøjet af, medbringer en kæmpe portion festhumør og rigelige 

mængder smil og gode historier, så vi kan få endnu en hyggelig aften sammen. 

Temaet for nytårskuren er: ’Det der var, og det der kommer’. Undervejs vil vi se lidt tilbage på de 50 år 

der er gået, og så vil vi prøve at komme med nogle indspark til hvad vi kan forvente os af fremtiden. Vi 

skal bl.a. høre om 3D printning af fødevarer, hvilke megatrends vi går i møde, og hvordan den unge 

generation kommer til at være som fremtidens fødevareforbruger, og vi skal se på, hvordan boligen og 

fremtidens køkken ser ud. Programmet er et langt stykke hen ad vejen genkendeligt, og vi holder os til 

’spa og spil’ konceptet, da det plejer at være jeres foretrukne netværksarrangement. 

Tilmelding til Nytårskuren åbner efter den 1. december – I får besked, når den online tilmelding er klar! 

 

 

 

 

 

 

LAMPETPRIS 2022 

Vi vil rigtig gerne have indstillinger til Lampetprisen. De indstillinger der kom til Nytårskuren 2021 

fortsætter i puljen til 2022, men der er plads til flere.  

Har du et forslag til hvem, der skal modtage årets Lampetpris, kan du sende navn og begrundelse til Janni 

eller Henrik senest den 15. december 2021. 

Janni: JHP@skiold.com 

Henrik: henrik.bech-pedersen@ceva.com 

”Lampetprisen gives til et medlem af vores forening (FADS), der 
gennem sit virke har gjort sig ekstraordinært positivt bemærket, såvel 

blandt foreningens medlemmer som i omverdenen” 
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PROGRAM – NYTÅRSKUR 2022 

TORSDAG DEN 6. JANUAR 2022  

14.00 Ankomst til Hotel Vejlefjord 

14.15 Årets peptalk - From pig to printer? 

3D printning af fødevarer – Er det fremtiden, og hvordan printer man overhovedet en 

bøf? 

Mogens Hinge, Institut for Bio- og Kemiteknologi - Process and Materials Engineering, 

Aarhus Universitet 

14.45 Networking - Spa og spil 

17.45 Generalforsamling 

19.00 Festmiddag – FaDS 50 år - Guld og galla 

FREDAG DEN 7. JANUAR 2022  

Dagens ordstyrer: Peter Nissen, Chefkonsulent, Landbrug & Fødevarer 

8.30  Åbning af nytårskuren v/Janni Hales, Formand 

8.35 Fremtidens fødevareforbrugere 

Hvordan bliver den kommende ungdomsgeneration som fødevareforbrugere? 

 Anne Marie Dahl, Fremtidsforsker, Futuria.dk 

10.00 Er samtalekøkkenet dødt i den fremtidige bolig? 

Hvordan bliver fremtidens bolig og hvilken rolle tilskrives køkkenet?  

Mette Mechlenborg, Seniorforsker, Strategisk rådgiver i det byggede miljø 

10.40 Fremtidens økonomiske rammer for dansk svineproduktion 

 Konjunkturanalyse på råvarer, fødevarer og det finansielle marked. 

 Helge Pedersen, Cheføkonom NORDEA 

11.40 Klima-korrekt kødproduktion  

Hvordan ser fremtiden ud for at optimere og producere kød med samfundsaccept? 

 Kristian Jensen, Danish Crown 

12.20 En ny fødevare på vej? 

 Hvordan går det med alternative proteinkilder og hvordan ser deres fremtid ud? 

 Carsten Lind, ENORM 

13.00 Tak for i år og frokost 

 

 



GENERALFORSAMLING 2022 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling den 6. januar 2022 på Hotel Vejlefjord. 

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde seneste den 15. december 2021. 

Dagsorden: 

• Valg af stemmetællere og dirigent 

• Optagelse af nye medlemmer m.m. 

• Formandsberetning v. Janni Hales 

• Fremlæggelse af regnskab v. kasserer Caroline Simonsen (fremlæggelse af 2 års regnskaber: 

regnskab 2019-2020 og regnskab 2020-2021) 

• Fastsættelse af kontingent for næstfølgende år 

• Indkomne forslag 

o Bestyrelsen foreslår en vedtægtsændring, se nedenstående 

• Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. På valg: 

O Henrik Bech Pedersen, næstformand – GENOPSTILLER IKKE 

o Jens-Erik Zerrahn, sekretær – GENOPSTILLER IKKE 

O Kira Langkjer, suppleant – GENOPSTILLER 

• Valg af revisorer og revisorsuppleant 

• Eventuelt 

BESTYRELSENS FORSLAG OM VEDTÆGTSÆNDRING  

Bestyrelsen fremlægger til generalforsamlingen den 6. januar 2022 et forslag til vedtægtsændring, der gør 

det muligt, at medlemmer, som skifter branche eller jobfunktion, fortsat kan være medlemmer, eller 

personer med dybdegående interesse indenfor et af svineproduktionens følgeerhverv kan blive medlem. 

Dette gøres i et ønske om at holde på foreningens medlemmer samt udvide foreningens medlems-

grundlag i en tid, hvor branchen skrumper/forandrer sig. 

Nuværende vedtægter: 

3) Medlemmer 

Der er to former for medlemskab. Som A-medlem kan optages personer med ansættelse i faglige eller 

forsøgsmæssige organisationer indenfor svineproduktion samt personer, der har en rådgivende, undervisende, 

formidlende eller salgsorienteret funktion indenfor svineproduktion. Bestyrelsen præsenterer nye A- og P-

medlemmer på generalforsamlingen. P-medlemmer er pensionerede A-medlemmer eller studerende. Kun A-

medlemmer har stemmeret ved generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen. Efter indstilling fra 

bestyrelsen kan generalforsamlingen udnævne æresmedlemmer. 

 

Forslag til vedtægtsændring: 

3) Medlemmer 

Der er to former for medlemskab: A- og P-medlemmer. Som A-medlem kan optages personer med ansættelse 

i faglige eller forsøgsmæssige organisationer indenfor svineproduktion samt personer, der har en rådgivende, 

undervisende, formidlende, salgsorienteret funktion eller generelt dybdegående interesse indenfor 

svineproduktionen. Tidligere A-medlemmer kan fortsætte som A-medlemmer ved branche- eller jobskifte. 

Bestyrelsen præsenterer nye A- og P-medlemmer på generalforsamlingen. P-medlemmer er pensionerede A-

medlemmer eller studerende. Kun A-medlemmer har stemmeret ved generalforsamlingen og er valgbare til 

bestyrelsen. Efter indstilling fra bestyrelsen kan generalforsamlingen udnævne æresmedlemmer. 



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. 

 

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 den eller de personer, der søges rejselegat til. 

 

Det er ansøgerens opgave at dokumentere det nødvendige medlemskab 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. 

  

TILSKUD TIL RÅDGIVERDELTAGELSE 

 

Studerende på Animal Science, Agrobiologi og Jordbrugsteknologi kan søge om et tilskud på 3.000 kr. 

pr. temagruppe/fag til relevante aktiviteter, som eksempelvis at få en rådgiver med ud på 

besætningsbesøg. Dog stilles der krav om at underviser og/eller rådgiver er medlem af FaDS. 

 

Kontakt FaDS’ formand Janni Hales for yderligere information. 

  

FACEBOOK 

 

Husk at du kan følge os på Facebook, hvor der både er mulighed for at netværke og dele viden, men også 

slå relevante stillingsopslag op eller søge efter f.eks. praktikanter eller en ny kollega. 

https://www.facebook.com/groups/svinekonsulenter  
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BESTYRELSEN 2020-2021 

 

Formand: Janni Hales 

Næstformand: Henrik Bech Pedersen 

Sekretær: Jens Erik Zerrahn 

Kasserer: Caroline K. Simonsen 

Arrangementsminister: Kasper Kvist Jacobsen 

Suppleant: Kira Langkjer 

 

 

 


