// Maskinstationen og Landbrugslederen
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Generalforsamling og virksomhedsbesøg
Region Vest den 3. november 2015
Virksomhedsbesøg på Bredal
Maskinfabrik
Arrangementet startede ved Bredals gamle fabrik i Bredballe ved Vejle hvor Jacob
Bangsgaard tog mod 24 veloplagte landbrugsledere. Historien om Bredal som maskinproducent starter i 1949. Det var her
de to grundlæggere startede op, ejeren af
den lokale smedje Poul Thøgersen og Niels
Sørensen.
Ved en guidet tur gennem fabrikken kunne vi se hvordan opskæring og svejsning af
jern og effekter sker med bl.a. laser teknik
og svejserobotter. Aksler og kasser til gødningsspreder bliver samlet og klargjort til
at blive transporteret til den ny fabrik for
videre proces. Der arbejder ca. 40 medarbejdere på denne afdeling.
Vi kørte videre ud til Bredals helt ny fabrik
på Nimbvej også i Vejle, hvor vi fik en kort
briefing i firmaets showroom om virksomheden og dennes produktområder. Derefter var der rundvisning i bl.a. et meget
imponerende pulverlakeringsanlæg, samt
en montage og lager afdeling. Der lå rigtig mange dele på lager som sikrer at man
som kunde til et Bredal produkt for fuld
tilfredshed for pengene.
Efter endt rundvisning gennemførte man
Regionsudvalgs mødet hvor Søren Wiese
førte os med sikker hånd igennem dagsordenen. Søren valgte også ved samme lejlighed at takke af for bestyrelsesarbejdet for
denne gang, b.la. ved at overdrage Land-

Lantbruksledaren

brugslederens Jubilæumsklokke
til Landsformand Frank Lorentsen.
Vi har i år måtte sige farvel i bestyrelsen til Søren Wiese, Bo Jensen, Jan Jørgensen. Stor tak skal
der lyde til de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres store
engagement i foreningen. Efter
valg af nye bestyrelsesmedlemmer bød Bredal efterfølgende på
en overdådig aftensmad med alt
hvad dertil hører.

Jacob Bangsgaard fra
Bredal fortalte om
bredals historie.

Tak til alle deltagerne samt
veloplagt besøgsvært.
PBV. Frank Lorentsen

Bestyrelsen i Region Vest
Henrik Galsgaard
Henrik Madsen
Frank Lorentsen
Morten Kærgaard
Kasper Henricksen
Christian Ejby

Skåne

Håller Vinterkurs i Domkyrkoforum i Lund

tisdag den 15. mars 2016.
Mer info kommer senare att meddelas

Ja, lidt sjov skal der da være plads til... her t.v. Søren Wiese afgående formand
i Vest og salgskonsulent Jack Petersen, Heden Maskinforretning A/S som giver
håndslag på "handlen". Sandheden er, at den store gødningsspreder er solgt til
Australien!
Landsformand / Markdriftsleder Frank Lorentsen, Avlscenter Rønshauge A/S,
Højrupvej 68, 7000 Fredericia. Tlf +45 61751244, E-mail.fblorentsen@gmail.com
Kasserer / Driftsleder Bo Jensen, Rudmevej 31, 5750 Ringe.
Tlf. 20 43 12 75, E-mail: landbrugslederen@gmail.com
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