
   

Invitation til medlemsmøde – Torsdag d. 24. marts 
 
1. Nye grønne krav til landbruget  
      Det er i EU vedtaget, at 20 % af landbrugsstøtten fra 1. januar 2023 kun udbetales,   
       hvis bedriften lever op til nogle fastsatte grønne krav. De grønne krav er formuleret i  
       de såkaldte Eco-schemes. I Danmark er pt kun vedtaget få Eco-schemes, det vil sige,  
       at kun få grønne indsatser er godkendt til støtte. Hvilke muligheder efterlader det 
       bedrifterne? Hvordan kan du sikre dig den fulde landbrugsstøtte? 
       v.  Niels Lindberg Madsen, EU-politisk chef, L&F 
 
2.  Nye digitale ydelser på BoligPortal 
       Mange ejere af småhuse på landet har erfaret, at annoncering gennem BoligPortal 
      er effektivt, hurtigt administrativt let. BoligPortal er på vej med tilbud om  
      yderligere digitale hjælpeværktøjer – kontraktskrivning, ind- og udflytningssyn etc på  
      et brugervenligt og lavpraktisk niveau. Disse nye tilbud vil blive gennemgået og  
      drøftet.  v. Kasper Lysdal Hedegaard og Allan Høgh BoligPortal 
 
3.  Alternative varmekilder i småhuse på landet  

 Ejere af udlejede huse på landet oplever et massivt pres fra lejere for at få billigere 
 opvarmning, hvis boliger som udgangspunkt nu opvarmes med elektricitet eller 
 fyringsolie. Poul Klenz Larsen har en bred erfaring som uvildig rådgiver og vil bringe  
 os rundt i rækken af alternative varmekilder – pilleovne, luft-til-luft, pillefyr, luft-til-  
 vand og decideret jordvarmeanlæg. Hvad skal vi have os for øje ved valg – hvad er   
 anlægsinvestering, tilskudsmuligheder og driftsøkonomi ? 
 v. Poul Klenz Larsen, civilingeniør, PhD 

  
Program 
Kl. 13.00        Velkommen v. formand Claus Neergaard 

Kl. 13.10        1.  Nye grønne krav til landbruget  

Kl. 14.10        Kaffepause 

Kl. 14.25        2. Nye digitale ydelser på BoligPortal 

Kl. 15.10        Pause 

Kl. 15.20        3. Alternative varmekilder i småhuse på landet 

Kl. 16.15        Tak for i dag   

 

Sted: Skovridersalen, Holmegaard Gods, Holmegaardsvej 71, 4684 Holmegaard   
Tilmelding: Senest fredag d. 18. marts til foreningssekretær Charlotte Frimer Petersen  
på tlf. 61 75 43 20 (gerne sms) eller e-mail: cfp@loes.dk   


