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Kære medlem. 

  
Bestyrelsen siger tak for en rigtig god og meget velbesøgt generalforsamling. Vi synes, at det var 
en fantastisk dag med nogle virkelig lærerige og spændende foredrag af bl.a. Lone Landmand, 
Kristine Clement fra Greenpeace, Advokat Kurt Bardeleben og Peter Andersen fra Dover Sogns 
miljøgruppe. Vi blev vist alle en hel del klogere i løbet af dagen. Ca. 60 medlemmer var mødt frem. 
Det synes vi, var flot. 
Desuden var der en masse god snak og erfaringsudveksling imellem medlemmerne, der kom fra 
stort set alle egne af landet. 
Vi håber meget at kunne gentage succesen i 2022. Og vi håber at kunne sende en optagelse af 
oplæggene ud, så alle I, der ikke var til stede, kan se dem på et tidspunkt. 
Vi har nu afholdt vores første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Vi siger velkommen til 
de to nye bestyrelsesmedlemmer Vibeke og Poul. Skønt med nye ansigter og ny kampgejst. 
Desværre har vi måttet sige farvel til flere af de gamle bestyrelsesmedlemmer,  som har været 
nødt til at træde ud af arbejdsmæssige årsager. Og desuden bliver Frederikke og Helene nødt til at 
træde ud af bestyrelsen pga. lykkelige omstændigheder. Vi siger tak til dem alle og ikke mindst 
Helene for den store indsats, de har ydet hidtil. Vi har lov at håbe, at de vender tilbage. 
Fordi bestyrelsen er blevet noget decimeret, bliver vi nødt til at omprioritere vores indsats lidt i 
den kommende tid. Det betyder at bl.a., at hjælpen til enkeltsager i kampen mod 
produktionsudvidelser ude i kommunerne vil blive sat lidt på vågeblus det næste års tid, fordi det 
især har været Helenes fagområde. 
Til gengæld vil vi opruste på informations- og nyhedsfronten.  ”Viden er Magt”, som man siger. Vi 
mener, at en af grundene til, at svineindustrien får lov til at fortsætte sin fremmarch, er, at den 
brede befolkning, skatteborgerne og lokalpolitikerne simpelt hen ikke er klar over, hvad det 
egentlig er, der er på spil. Vi mener, at information og oplysning er nogle af vores stærkeste våben. 
Og vi kan love Jer, at vores kampgejst ikke er svækket. Vi håber, at I alle sammen vil være med i 
kampen. 
Hvis du, kære medlem, kunne tænke dig at give en hånd med til at begrænse svineindustriens 
overgreb på grisene og på Danmark og danskerne, så er du mere end velkommen 
Måske vil du hjælpe med det administrative i at drive foreningen 
Måske vil du hjælpe med at gøre vores hjemmeside mere spændende og informativ 
Måske ligger du inde med viden og ekspertise, som kunne være til gavn for alle os andre 
Eller måske noget helt andet…. 
Alt vil blive påskønnet. 
Fordi vi ikke er så mange i bestyrelsen for tiden, kan det godt være, at vi vil være lidt længe om at 
besvare evt. henvendelser fra Jer. Men vi skal nok lægge os i selen og gøre, hvad vi kan. Vi håber, 
at I vil bære over med dette og ikke holde Jer tilbage af den grund. 
  
Glædelig jul og rigtig godt nytår! 

  
Med optimistisk julehilsen 
  
Bestyrelsen for 
Landsforeningen mod Svinefabrikker. 
 


