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Nestleder:

Askim Bondelag har per 31-.09.18 148 medlemmer.
Det har i lØpet av 2018 blitt avholdt 7 styremøter, i tillegg til løpende kontakt per
telefon/mail etter behov.
Følgende arrangementer og deltagelser siden forrige årsmøte 3L.LO.L7:

L7.1,L.L7:

Ledersamling Østfold Bondelag

24.0t.I8:

Lokallagssamling Østfold Bondelag

!4.02.L8:

Organisasjonskurs for lokale tillitsvalgte

15.03.18:

DialogmØte Askim Kommune

15.03.18:

Årsmøte Østfold Bondelag

22.03.18:

Kyllingdag

04.04.18:

Våronnmøte i Randulfstua på Askim Museum

07.05.18:

Ledermøte Østfold Bondelag

Juli

2019:

25.08.18:

/ Våraksjon

på Oraug

Vakter på Landsstevnet til BU på Kalnes
Gratis grillfest i Folkeparken i regi av «Gode Naboer».
Askim Bondelag stilte med tråtraktorer og traktorlappen til barn,
samarbeid med Askim BU.

22.09.L8:

BØnder i By'n

26.09.18:

Lokallagssamling Østfold Bondelag

28.09.18:

Markering av besøk fra kommunaldepartement,
i forbindelse med jordvernsaken på Hoen / Sekkelsten

i

Året 201g skilte seg fra tidligere år ved at det ikke ble arrangert Bondepub på starten av året.
Dette var en beslutning styret tok på bakgrunn av lav deltagelse de forrige årene, samt et
har vært
Ønske om heller å bruke tid og ressurser på arrangementer som erfaringsmessig
mer vellykket.
Torsdag Z2.mars ble det, tradisjonen tro, arrangert Kyllingdag på Oraug. Nytt av året med
dette arrangementet var at Østfold Bondelag i år hadde en våraksjon på denne tiden som vi
da valgte å slå sammen med Kyllingdagen. Målet med våraksjonen var å sette fokus på
husdyrhold, matproduksjon og råvarer, spesielt rettet mot barn og unge. Vitok
utgangspunkt ivaffelrøre og satte fokus på egg, melk og mel som noen av ingrediensene vi
finner i røra. Vi ordnet også i stand bålpanner som skulle gi rom for fine samtaler med
matprodukjon som samtaleemne. Dagen ble meget vellykket med kyllinger, enkel
matservering, gode samtaler og utelek ivinterens siste rest av snø.

VåronnmØtet ble i år avholdt 4.april og ble i siste liten flyttet til Randulfstua på grunn av
kjølig vær. På planen var temaene slam tiljordbruksformål og samarbeid med brannvesen i
fokus, i tillegg til at Landbrukskontoret holdt et innlegg. Vi ønsker å videreføre samarbeidet
med lndre Østfold Brann og Redning videre de neste årene. Målet er utarbeiding av
beredskapsplaner på hvert enkelt gårdsbruk som skal føre ti! effekivitet og mulighet til
raskere slukning dersom de skulle oppstå brann. For å nå dette målet ønsker vi i første
omgang å skape en god relasjon mellom bonden og brannvesen.
Lørdag 22.september gikk årets Bønder i By'n av stabelen. I år kom vitidlig igang med
planleggingen og hadde en målsetting om at arrangementet skulle bli minst like bra som i
20L7. Takket være god drahjelp fra Askimbyen AS fikk vi samlet mange utstillere, selgere og
deltakere, og vi kunne glede oss over et meget godt besøkt og gjennomført arrangement.
Askim Bondelag stihe med bålpanne, sauer og høner, tråtraktorer,løype og traktorlappen til
barn, og vi grilla og solge pØlser. LØrdag 2l.september 2019 går neste års Bønder i By'n av
stabelen, og da må vel målsettingen være å gjennomføre minst like bra som i 2018.

jordvern på agendaen gjennom hele året. Vi har vært aktive i
sakene som omhandler regulering av matjord ivår kommune og vi har blant annet levert fra
oss et høringssvar i forbindelse med reguleringen av jorda ved Sekkelsten. Vi har vært i flere
mØter med Senterpartiet angående denne saken.
I 2018 har Askim Bondelag hatt

Det har også i år blitt avholdt ett innledende møte med lederne i de andre lokallagene som
blir en del av nye lndre Østfold kommune. Tanken er at lokallagene skal bestå istØrst mutig
grad slik de er i dag, men med en ledergruppe på toppen itillegg. Dette samarbeidet
fortsetter videre a 2AL9.
I 2018 ble Askim BU opprettet og vi har gjennom hele året og gjennom noen arrangementer
hatt en god kommunikasjon med de. Tanken er å videreføre et slags samarbeid også i ZOtg
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