En forening,
der gør en forskel

Landboforeningen taler din sag
Østjysk Landboforening er en forening, der gør en forskel for
dig og din familie. Vi arbejder for at sikre en fair behandling
af landbrugserhvervet.
Vi arbejder på at skabe bedre forhold for alle landbrug, lige
fra store produktionslandbrug til mindre deltidslandbrug.
Vi er en del af Landbrug & Fødevarer, og vi trækker på den viden,
vi kan få fra vores hovedorganisation på Axelborg.
I Østjysk Landboforening har vi et konstruktivt samarbejde og
en god dialog med de tre kommuner, vores forening dækker,
nemlig Horsens, Hedensted og Ikast-Brande.
Vi har mange samarbejdspartnere og et stærkt netværk, og vi
arbejder med alliancer for at få indflydelse til gavn for erhvervet.
Vi arbejder for at fagligheden er i fokus i forbindelse med de
mange love, regler og ordninger, der indføres.
Vi taler din sag for at skabe gode forhold for dig og din familie.

Derfor er det godt at være
medlem af Østjysk Landboforening
• Vi kører konkrete sager for medlemmerne
• Vi fortæller om dét, landbruget bidrager med
• Vi arbejder med alliancer for at få politisk indflydelse
• Vi har et stærkt netværk med kommunerne
• Vi sikrer en professionel rådgivning
• Vi arbejder for, at fagligheden altid er i fokus
• Vi er medlemmernes talerør
• Vi er en del af
Landbrug & Fødevarer

Landboforeningen – en del af løsningen
Østjysk Landboforening har ca. 620 aktive og 250 passive
medlemmer i Horsens, Hedensted og Ikast-Brande Kommune.
Foreningen står bag rådgivningsselskabet LMO sammen
med syv andre landboforeninger.
Vi har tradition for at holde velbesøgte medlemsmøder.
Både erhvervspolitiske og faglige møder, men også møder
med kulturelt og socialt indhold for dig og din familie.
Bestyrelsesmedlemmerne er altid parate til komme ud
på møder og fortælle om det erhvervspolitiske arbejde.
Brug os - vi er her for medlemmernes skyld.
Foreningens hjemsted er LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13,
8700 Horsens, tlf. 7015 4000.

Det gør landboforeningen også…
Der er endnu flere gode grunde til et medlemskab, som
giver adgang til en række ydelser, bl.a. forsikrings- og
pensionstilbud, indkøbsklub, socialkonsulent samt at du
modtager LandbrugsAvisen.
Læs mere på www.olf.dk

