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Generalforsamling og virksomhedsbesøg
Region Øst den 4. november 2015

Virksomhedsbesøg på Johs.
Rasmussen i Svebølle og ved
Niels Mejnertsen
Arrangementet startede ved Johs. Rasmussens hovedsæde i Svebølle hvor en særdeles veloplagt Klaus Rasmussen tog os på
en gennemgang af firmaets historie som
startede tilbage i 1935 og frem til i dag,
hvor firmaet er en af de førende indenfor
tank og elements transport. Firmaet beskæftiger godt 250 medarbejdere fordelt
på 2 afdelinger samt afdelinger i Sverige,
Norge og Tyskland. Firmaet gør meget ud
af at uddanne medarbejderne så de fremstår som gode ambassadører for virksomheden samt anvender materiellet på mest
optimale måde.
På en rundvisning rundt på firmaets meget
imponerende domicil så vi både værksteds
og vaske faciliteter samt opbygningsværksted hvor man selv opbygger lastbilerne
med de specifikationer man nu ønsker. I
denne service afdeling beskæftiger man
ca. 40 mand.

Kasper Mejnertsen tog imod os og gav en
guidet tur rundt på ejendommen.
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Klaus W. Rasmussen fortalte om firmaets historie, Klaus er 3. generation
og han overtog efter sin far Per W.
Rasmussen i 2002.

Turen gik herefter til Niels Mejnertsen som ejer Mejnertsen
Mølle samt Mejnertsen Landbrug.
Her tog Kasper Mejnertsen
imod os gav en guidet tur
rundt på ejendommen. En af deres driftsgrene er Mejnertsen Mølle hvor man forarbejder økologisk korn til stenkværnet mel,
hvilket ud fra Niels Mejnertsens udsagn
giver en anderledes og bedre færdigvare.
Det økologiske mel omsættes dels via detailforretninger, men også via gård og netbutik.
Der kan læses
mere om Mejnerts
Landbrug og Mølle i
M&L oktober 2015
side 38.

Mejnertsen landbrug driver ca. 880 ha
økologisk landbrug på en meget innovativ
og moderne måde. Kasper fortalte levende om deres dyrkningsmetoder, sædskifte
samt div. tiltag ifm. med den økologiske
drift. Anvendelse af kløver som kvælstoffikserende afgrøde er en måde at sikre nok
næringsstoffer samt struktur i jorden så
afgrøderne får optimale forhold. En tur i
maskinhallen aflivede min egen personlige
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park som til enhver tid
kunne tåle en sammenligning med en traditionel
planteavlsbedrift i samme
størrelse.
Under spisningen delte
både Niels og Kasper ud
af både deres erfaringer og holdninger
både til økologisk og traditionelle dyrknings principper samt levestandarder.

Generalforsamling
tanke at når man var økolog kunne man
umuligt have en maskinpark som kunne
imponere. Det var dog ikke tilfældet. Vi
så en yderst moderne og velholdt maskin-

Efterfølgende afholdtes det årlige Regionsudvalgsmøde. Dirigent Poul Nyvang førte os igennem dagsorden for
mødet.

Grundet udflytning har vi måtte sige
farvel i bestyrelsen til Henrik Madsen og
Frank Lorentsen.
Tak til alle deltagerne samt veloplagte
besøgsværter.
PBV. Frank Lorentsen

Bestyrelsen i Region Øst
Jacob Palm
Mathias Skotte
Lars Rasmussen
Anders Olsen
Mathias Knudsen
Kasper Rasmussen (suppleant)
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