Generalforsamling + konference i Danish Farmers Abroad.
(Konferencen åben for såvel medlemmer som ikke medlemmer)
Tid:
Sted:

Torsdag den 17. januar 2013 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 : Lars V. Drescher, Richardt Duus og Niels Hjorth
Alle tre modtager genvalg

Konference: (for såvel medlemmer som ikke medlemmer)
Program:
Kl. 11:00: Hvad lærte DFAs medlemmerne i Kina??
v.Frank K. Johansen, CEO, Danrus Agro
Kl. 11:35: ”Large scale” mælkeproduktion i USA
v. Susanne Pejstrup, Logistic og ledelse – Lean Farming

Kl. 12:15

Frokost

Kl. 13:00:

Et Private Equity Fonds syn på optimering af værdi indenfor en
landbrugsvirksomhed
v. Rune Lillie Gornitzka, Director, Polaris Privat Equity
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Kl. 14:00:

Styring og ledelse af et stort planteavlsbrug kombineret med
kvæg- og fåreavl på 4 kontinenter (Verdensdele)
v. Hans Henrik Kofoed, CEO, Ingleby Farms

Kl. 15:00

Kaffepause

Kl. 15:30: Afrika:
a. Muligheder og udfordringer ved etablering af landbrug i Afrika
v. Peter Bernstoff,ejer,Gjessinggård Gods
b. Finansiering af landbrugs projekter i Afrika.
v. Listbeth Erlands, Seniorrådgiver, IFU

Kl. 16:45

Afslutning:

v. Erik Jantzen

Kl. 17:00

”Get together”
Der bydes på en forfriskning og gives mulighed for ”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@gmail.com

eller +45 24 24 27 70

Indledere: (omtale)

Frank Kartz Johansen: CEO i Danrus Agro der driver 45.000 ha agerjord i Rusland
og har en kvæg besætning bestående af 600 malkekøer.
Er der ud over direktør for Klitgård Agro, der driver 1.600 ha ager og har en svineproduktion på 2.100 årssøer full-line i Vendsyssel.
Frank var sammen med 25 andre DFA medlemmer på en spændende studietur til Kina
26. oktober – 4. november.
Susanne Pejstrup: Uddannet cand.agro, coach, projektleder og Lean manager. Har
de sidste 20 år rådgivet danske og udenlandske mælkeproducenter om emnerne
Lean, logistik, arbejdsrationalisering og ledelse.
Susanne arrangerede i november måned, sammen med DFA og Danace, en studietur
til USA med henblik på at studere ledelse og styring af meget store og rationelle malkekvægsbesætninger. I turen deltog repræsentanter for DFA medlemmer i Estland,
Slovakiet og Danmark
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Rune Lillie Gornitzka:
Er Director i Polaris Private Equity, der investerer i veletablerede danske og udenlandske selskaber med et godt udviklings potentiale og en omsætninger over EURO 25 mio.
Hans Henrik Kofoed: CEO i Ingleby Farms der driver ca. 83.000 hektar i USA, Peru,
Uruguay, Argentina, Australien, New Zealand og Rumænien. Der ud over ejer selskabet 7.200 hektar skov i Rumænien.
Ud over agerbrug og skovdrift har Ingleby Farms også ca. 30.000 stk. kødkvæg og
150.000 får i Argentina, Australien og New Zealand.
Peter Bernstorff: Agrarøkonom og HD i afsætning.
Ejer af Gjessinggård Gods, Tvede siden 1990 -- 600 hektar ager og 200 hektar skov.
Initiativtager og medejer af Gjessinggård / Demstrup maskine-samarbejde I/S, der driver 1.200 hektar agerbrug.
Initiativtager og medejer af Somawhe Estate i Zambia med 13.000 hektar jord, hvoraf
2.800 hektar er opdyrket.
Bor halvdelen af året i Sydafrika.
Lisbeth Erlands:
Seniorrådgiver i IFU, der er en selvejende statslig fond der
rådgiver og investerer sammen med danske virksomheder i udviklingslande. IFU har
aftalt investeringer i 750 selskaber i 85 udviklingslande. De samlede investeringer er
godt 100 mia. kr. hvoraf IFU har bidraget med 9 mia. kr. Dette har ført til etablering af
ca. 350.000 arbejdspladser.
En betydelig del af IFUs investeringer går i øjeblikket til projekter i Afrika.
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