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Invitation til landsmøde 

Landsforeningen mod Svinefabrikker holder landsmøde 
og generalforsamling 

 

Dato: Lørdag den 11. marts 2023 
Tidspunkt: kl. 10-16 
Sted: Østergade 33, 5500 Middelfart (tæt på stationen og med p-mulighed) 
Tilmelding: info@landmodsvin.dk helst inden 6. marts 2023 (skriv antal personer der kommer) 

 

Foreningen sørger for vegetarisk frokost inkl. en vand, samt kaffe/kage. Øvrige drikkevarer kan 
købes under hele mødet og betales med mobilepay. 

 

Landsforeningen mod Svinefabrikkers formål er at sætte fokus på konsekvenserne af industriel 
svineproduktion samt at facilitere rammen for, at grupper, enkeltpersoner og lokale 
miljøforeninger, der er udfordrede af denne produktion, kan mødes, blive klogere og netværke 
sammen. 

 

Landsmødet er foreningens stormøde, og her vil der både kunne opleves faglige oplæg, 
netværksdebatter samt foreningens generalforsamling. Denne gang vil der bl.a. være oplæg af 
Thyge Nygaard (Danmarks Naturfredningsforening) og Kristian Sloth samt lokale miljøforeninger. 

Er du udfordret af – eller interesserer du dig for - konsekvenserne af den industrielle svine-
produktion, så deltag i Landsforeningens mod Svinefabrikkers landsmøde. 

 

Bestyrelsen opfordrer til samkørsel. 

Spørgsmål eller kommentarer kan rettes til: info@landmodsvin.dk 
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PROGRAM: 
 
 

 

10.00 - 10.15 Ankomst og velkommen 

10.15 - 11.30 Oplæg v. Thyge Nygaard 

Thyge Nygaard er landbrugspolitisk seniorrådgiver hos Danmarks 
Naturfredningsforening. Thyge vil fortælle om DN’s arbejde med 
husdyrgodkendelser og miljøgodkendelser. 

11.30 - 12.30 Oplæg v. Kristian Sloth 

Kødets pris. Tidligere kampagneleder i Greenpeace og DR-journalist, Kristian 
Sloth, nu foredragsholder om landbrug, klima, miljø og biodiversitet, sætter 
det animalske landbrug under kritisk lup. 

12.30 - 13.30 Frokost/pause 

13.30 - 14.00 Generalforsamling 

14.00 - 16.00 Oplæg v. miljøforeninger fra forskellige dele af landet. Netværk og 
erfaringsudveksling inkl. kaffe og kage 

16.00 - 18.00 Tak for i dag, tid til at hænge ud og snakke sammen 
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Generalforsamling i Landsforeningen mod Svinefabrikker 2023 

 
Dagsorden til generalforsamlingen 

 
1. Valg af dirigent + referant 
2. Bestyrelsens beretning 
4. Indkomne forslag 
5. Foreningens regnskab 
6. Valg til bestyrelsen 

 

Poul Køhler, Peter Jacobsen og Kim Welcher er på valg, men grundet flytning af generalforsamling 
udskydes valg til bestyrelsen til foråret 2024. 

 

7. Valg af suppleant(er) 
8. Valg af revisor 
9. Eventuelt 

 
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger inden generalforsamlingen. 

Alle betalende medlemmer er stemmeberettigede til generalforsamlingen. 


