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Hvorfor i alverden holde møde om noget, der sker om 2 ½ år? 

Fordi det ikke er bare så’en lige at arrangere en kongres i Danmark for landbrugsjournalister 
fra hele verden.  

 
Året er 2020 - og IFAJ har sagt ja til, at vi må være værtsland. 
Der er nedsat en arbejdsgruppe, som allerede først på året tog hul på arbejdet med at arrangere 
kongressen. De foreløbige budgetoverslag viser, vi har brug for at rejse ca. en million sponsorkroner til 
formålet – og det er her, du kommer ind i billedet. 
 
For at få det bedste overblik over, hvilke virksomheder, institutioner og fonde, der kunne tænkes at 
støtte os, har vi brug for, at alle hjerner lægges i blød.  
 
Iblødsætningen foregår  

lørdag den 11. november kl. 12.30  
hos Gudrun Andreasen, Potmosevej 24, Såby, 8752 Østbirk. 

 
Det er planen, at vi deler os op i grupper, der hver støvsuger 1-2 grene indenfor hele fødevareklyngen. 
Baseret på hvad vi kan finde på nettet, hjemmesider og hvem, der kender hvem, skal arbejdet munde 
ud i en liste med firmanavn, kontaktperson og mailadresses på sponsor-emner. Med den som 
udgangspunkt kan bearbejdningen af sponsorerne begynde. Medbring tablet, PC eller Ipad. 
 
Programmet er:  
12.30: Start med sandwich, te/kaffe i takt med folk dukker op. 
13.00: Der arbejdes  
15.00: Kaffe/øl/vand/kage-pause 
15.30: Der arbejdes hårdt for at blive færdig til 
Ca. 18.00 hvor der serveres en hed gryderet for dem, der har lyst at blive og runde dagen af over en 
hyggelig sludder. 
 
Tilmelding senest den 8. november til claus@chfoto.dk eller på 23 99 73 08 (Claus Haagensen).  
 
Hvis du har spørgsmål til mødet eller ikke kan komme men gerne vil give en hånd med, så ring til 
Hanne Gregersen, 20 91 70 60. Gudrun Andreasen, 42 40 89 65 eller Claus Haagensen, 23 99 73 08 
 

Vi lover en dag med hårdt arbejde og ganske givet en del sjov, så kom og vær med. 
 

 
Mange hilsner 
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