
Landboforeningen
valgte ny formand

Der var fire kandidater til formandsposten, og
valgt blev Jens Munk Jensen, Veiling, med 59
stemmer

)en ny formand, Jens Munk Jensen

Thyrsting-Vrads Herreders Land-
boforening valgte paa sin general-
orsamling i gaar eftermiddag paa
Brædstrup Kro ny formand. Aksel
Frandsen havde ikke ønsket at fort
sætte, og der blev som hans
efterfølger bragt fire i forsiag. Ved den
skriftlige afstemning opnaaede
fens Munk Jensen, Veiling, 59 stem-
ner, og han var dermed valgt.

Generalforsamlingen havde sam-
et meget stor tilsiutning, og de
nange medlemmer var med til at
tylde den afgaaede formand, Aksel
Frandsen, Føvling.

Aksel Frandsen sluttede iøvrigt
sin beretning, som vi omtalte i gaar
med at takke for den tillid, der var
vist ham gennem de 12 aar, han
havde været med i arbejdet, deraf
le 10 som formand. Det har været
;ode læreaar for mig, sagde han,
)g det har været mig til megen
glæde og opmuntring. Han haabede
paa fortsat sammenhold indenfor
Landboforeningen.

Konsulent Kirkegaard gennemgik
regnskabet, der balancerer med
68.294 kr. og sluttede med en
kassebeholdning paa 77 kr. Status ba-
ancerer med 76.677 kr. og der er
69.091 kr. i formue. Medlemstallet
er 647, hvoraf de ca. 500 er aktive.
I den efterfolgende diskussion

;spurgte Tage Linnet, Vinding, hvad
nan forventede sig af
fællesmarkedet. Berge Rasmussen, Føvling,
kunne tænke sig regnskabet sendt
id til medlemmerne.
Formanden: — Regnskabet har

man kunnet faa 'hos konsulenten,
g med hensyn til fællesmarkedet
gaar vi ind paa samme vilkaar som
Le øvrige med hensyn til de opar-
bejdede lagre, som nu er en
hindring for os.

Anders Mortensen, Vinding, sag-
le, at landmanden burde have mere
or sine varer nu „Landsbladet"

stiger. Han spurgte iøvrigt hvad
Landboforeningerne gor for at faa
ndbrugets økonomi i orden.

Hertil Aksel Frandsen hjem-
memarkedsordninger, kornlov,
konantstøtte osv.

Tak til formanden
Til bestyrelsen i stedet for Jens

Munk Jensen, der blev formand,
algtes Knud Jensen, Vrads, og
om ny repræsentant for Voerlade-gård-Voervadsbro-Gandrup

valgtes Johs. Bagger, Voerladegaard.
planteavlsudvalget nyvalgtes

Ojvind Nielsen, Træden, I stedet for
Vagn Petersen, Terming, der ikke
ønskede genvalg. Til mode- og kur-
susudvalg nyvalgts Jens Nygaard,
Burgaarde, og Huno Christensen,
Levet. De øvrige valg var genvalg.

Den ny formand takkede for den
tillid, medlemmerne havde vist ham
og han rettede en særlig tak til Ak-
sel Frandsen for den gode maade,
han havde ledet foreningen. Med-
lemmerne rejste sig.

Formanden for kredsforeningen,
Aage Daugaard, Sdr. Vissing, tak-
kede Aksel Frandsen for godt
samarbejde og bed den ny formand
velkommen til et fortsat godt sam-
arbejde. Daugaard kom ind paa en
sammenslutning af landbo- og hus-
mandsforeningerne og sagde at der
ikke var nogen tidsfrist herfor. —
Kun udviklingen vii vise, om en
sammenslutning er paakrævet. Vi
skal were varsomme med at rare
ved dot bestaaende. Gaar vi sam-
men risikerer vi, at der kommer
endnu en forening, og saa er vi lige
vidt.

Der var endvidere tak til forman-
den fra konsulent Sorensen, glar-
mester Groth som formand for
Brædstrup Haandværker- og Bor-
gerforening, konsulent Kirkegaard
og Peter Sorensen, Dauding, der
navnlig takkede for Aksel Frand-
sens arbejde i fællesledelsen. Sog-
neraadsformand Hans Mikkelsen
sagde, at Aksel Frandsen har gjort
et stort arbejde. Det har været
dejligt med saadan en stridsmand.
Landbruget maa vise, at det ogsaa
har ret til at were her i vort sam-
fund, og der maa derfor udadtil
skabes sympati for landbruget. —
Landbruget er livsnodvendigt for
Danmark, og vi maa yderligere ud-
bygge forholdet mellem land og by.

Aksel Frandsen takkede for d
pæne ord, der var sagt til ham.
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