Medlems informasjon

Januar 2009

Årsmøte 2009.
Årsmøte 2009 blir avholdt torsdag 12. mars, Orre Samfunnshus kl 19.00, vi vil
komme tilbake med mer informasjon og innkalling til årsmøte.
Sett av dagen allerede nå!

Rådgiverbesøk vinteren 2009.
Erik Jensen vil være her i uke 6 og 7. Erik har nesten fullt, klarer gjerne 1 – 2 besøk til.
Laura Jensen vil være her siste del av uke 7. Fullt.
Inge Larsen vil være her i deler av uke 7, har kapasitet til flere besøk.
NB, grunnet omorganiseringer i LVK har Niels Hjørnholm ikke muligheter for å
komme til Norge i forbindelse med denne besøksrunden. I stedet får vi besøk av
hans kvinnelige kollega Inge Larsen, hun er svinefagdyrlege på sammen måte som
Niels, hun har etter Niels sin vurdering den nødvendige kunnskap og erfaring som
skal til for å utføre rådgivning i våre besetninger. De av dere som ønsker en ny
rådgiver som kan se på besetningen med andre øyner bør benytte muligheten her. Vi
i styre håper alle tar vel i mot Inge.
Besøkslistene for Inge Nilsen sine besøk blir ettersendt. Erik sender sin liste direkte
til de han skal besøke. De som skal ha Laura på besøk er blitt informert pr. telefon.
Kontroller om tidspunktet passer, dersom noen ønsker å endre tidspunktet, ta
kontakt i god tid.
Dersom dere ønsker besøk av våre rådgivere nå eller senere i år, ta kontakt med Erik.

Rådgivning i 2009
For å kunne planlegge behovet for rådgivere for resten av 2009, ønsker vi at alle
vurdere sine behov og gi oss en tilbakemelding. Desto tidligere vi får beskjed, desto
bedre er det. All bestilling av rådgivning rettes til Erik.

Forumgris.no
Forum Gris sin hjemmeside er nå operativ, den blir løpende oppdater med aktuell
informasjon, blant annet prisene på våre suksessrike Forum Gris fòrblandinger.

Plenumsmøte vinteren 2009.
Invitasjon til plenumsmøte i Forum Gris.
Tid: Torsdag 12. februar kl 1900
Sted: Orre Samfunnshus, Orre.
Program:
Oppsummering av besøksrunde v/ Erik Jensen
 Fokusområder videre.
 Aktuelt tema.
Oppsummering av besøksrunde v/ Inge Larsen
 Inntrykk etter besøksrunde.
 Aktuelt tema.
Servering, smørbrød og kaffe.
Oppsummering av besøksrunde v/ Laura Jensen.
 Fokusområder videre.
 Management i smågris produksjon.
 Management i slaktegris produksjon.

Vel møtt til en interessant fagkveld!

Kontaktinfo i Forum Gris
Wenche H. Erga
Olav Tjelta
Magnar Fjellheim
Roald Fuglestad
Lars Oftedal
Erik Jensen

Hilsen styret!

Mobil
92466792
91196245
91318601
91148270
90784833
+4540305710

E-post
olav-e@online.no
olavtjel@lyse.net
maritmag@frisurf.no
roalfugl@gmail.com
loftedal@online.no
erj@srvest.dk

