Generalforsamling + konference i Danish Farmers Abroad.
Tid:
Sted:

Torsdag den 16. januar 2014 kl. 09:30
Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup

Dagsorden til generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Bestyrelsens årsberetning
3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse
4. Budget for det kommende år til godkendelse
5. Fastlæggelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revisor
8. Forslag fra medlemmerne
9. Eventuelt
På valg til bestyrelsen er : Erik Jantzen, Jens Ulrik Tarpgaard, Jytte Rosenmaj ---- der alle modtager genvalg --samt Bjarne Vest., som ikke modtager genvalg.
.

Konference: (for såvel medlemmer som ikke medlemmer)
Program:
Kl. 11:00: Hvad lærte DFAs medlemmerne om ”Large Scale farming”
i Rusland??
v.Ted Kallehave, Ukraine Agro A/S
og Knut Langeteig, Knivegård, Norge
Kl. 11:30: I ”Wolle Kirks” fodspor
- Agerbrug, kvægdrift og mejeribrug i Zimbabwe i 40 år
- før og under Mugabe
- og hvordan bliver det efter Mugabe
v. Mass Kirk, Harara, Zimbabwe
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Kl. 12:30

Frokost

Kl. 13:20:

Virksomheds obligationer --- en mulig finansierings model for
landbrugs virksomheder i udlandet??
v. Kenneth Larsen, partner, Keystones
og Peter Brincker Møller, Dansk OTC

Kl. 14:10:

Russia Baltic Pork Invest (RBPI) i fusion med børsnoterede CP
Food, Thailand
- Hvilke konsekvenser får fusionen for de danske og norske
aktionærer??
- Hvilke udviklings muligheder giver fusionen??
v. Thomas Nørgaard, CEO, RBPI

Kl. 15:10

Kaffepause og networking

Kl. 15:40:
BRIK-landet Brasilien
- Hvordan udvikler landet sig??
- Udviklingen i brasiliansk landbrug og dens struktur
- Hvordan er det at etablere landbrug i Brasilien??n
v. Bruno Østergaard, CEO, Agrobrazil, Brasilien

v. Erik Jantzen

Kl. 16:40

Afslutning:

Kl. 16:50

”Get together”
Der bydes på en forfriskning og gives mulighed for yderligere ”networking”

Pris for deltagelse i generalforsamling og / eller konference:
- Generalforsamling inklusiv kaffe og rundstykker:
- Konference inklusiv frokost og eftermiddagskaffe
(Faktura udsendes elektronisk)

gratis for alle
950 kr.

Tilmelding til såvel generalforsamling som konference til:
jvh.hinge@gmail.com

eller +45 24 24 27 70

Senest fredag den 10. januar
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Omtale af indlederne:
Ted Kallehave: Driver Lilliendal Gods ved Mern med planteavl. Har der ud over investeret i landbrug i England, Frankrig og Ukraine.
Var en af deltagerne på DFAs studietur til Rusland 6-12. oktober.
Knut Langeteig: Driver Knivegård ved Drammen i Norge med svineproduktion og
planteavl. Har der ud over investeret i landbrug i Polen, Ukraine og Rusland.
Også Knut deltog i Ruslandsturen.
Mass Kirk: Rejste i 1973 til Zimbabwe sammen med sine forældre Birte og Wolle Kirk
samt fire søskende. Har siden været med til at opbygge et landbrug med kvægdrift og
mejeridrift samt planteavl med bl.a. tobaks produktion i det afrikanske land.
Driver i dag landbruget sammen med sin bror Theis Kirk.
Kenneth Larsen: Partner i Keystones, der er specialister i forretnings udvikling og
kapital fremskaffelse. Fokusområdet er innovative og ambitiøse vækst virksomheder.
Kenneth er uddannet ingeniør B.Sc. E.E. fra Odense Universitet og har en MBA fra
Arthur D. Little School of Management, USA. Har 10 års international ledelseserfaring
fra Brüel & Kjær.
Thomas Nørgaard: ud over at være ejer at et større landbrug med svineproduktion
og planteavl ved Skanderborg er Thomas CEO for Russian Baltic Pork Invest, RBPI,
der har opbygget en stor svine- og plantebedrift i Kaliningrad.
Selskabet har netop indgået en fusions aftale med Thailands førende fødevare producent Charoen Pokphand Foods (CPF), der i de senere år har investeret massivt i den
russiske landbrugs- og fødevare sektor.
Bruno Østergaard: CEO for AgroBrazil og bosat i Brazilien. Har været med i selskabet siden opstarten i 2008.
Bruno er uddannet Cand. Agro og arbejdede i en årrække for Landbrugsrådets sekretariat i København og senere på Rådets kontor i Bruxelles. Har i den forbindelse været
involveret i en lang række landbrugsprojekter i Østeuropa, Asien, Afrika og Sydamerika.
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