
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORDELE 
til dig, der er medlem  



 

Dit medlemskab styrker LHN og dit erhverv 

Hos LHN er vi overbeviste om, at det er vigtigere end nogensinde, at vi som 
erhverv står foreningspolitisk stærkt. Vi skal kæmpe i fællesskab for at skaffe de 
bedst mulige rammebetingelser for vores erhverv. Præcis dét kæmper LHN's 
bestyrelse ufortrødent for. Derfor skal der heller ikke herske tvivl om, at hvert 
eneste medlem tæller OG uden medlemmer ingen forening og ingen 
indflydelse.   
Som medlem af LHN bliver du også automatisk medlem af Landbrug  
& Fødevarer. Med medlemskabet af L&F har LHN en stærk og  
indflydelsesrig organisation i ryggen, der kæmper landbrugets  
sag såvel på landspolitisk som på EU niveau.                                                                            
Som medlem er du med til at sætte landbruget på den politiske dagsorden!  

 

Kontakt LHN’s bestyrelse hvis du har spørgsmål eller der er en sag, du ønsker at 
drøfte – vi er altid klar til en snak. 
Formand Jørgen Popp Petersen, tlf. 2142 9074 

Dit medlemskab  
giver dig en række kontante fordele: 

 

 Spar fx tusindvis af kroner på forsikringer, så er dit kontingent hurtigt 
tjent ind – se alle fordele for aktive medlemmer på 
www.lf.dk/medlemsfordele   

 Gratis adgang til alle LHN’s arrangementer  

 Gratis familierådgivningstimer – læs mere på www.lhn.dk 

 Gratis adgang til Fællesdyrskuet i Aabenraa  

 Gratis adgang til LHN’s majslabyrint – brug dit medlemskort 

 15 % rabat hos Feddersens Lædervarer i Tønder – brug dit medlemskort 

 Super IT tilbud fra JYSK IT – henvend dig til LHN 

 
LHN's kredsforeninger 

LHN har fire kredsforeninger, som sørger for lokale arrangementer  
i løbet af året. Følg med på www.lhn.dk. 

Kontakt 
Kredsforening Aabenraa: Dirk Nico Jürgensen, tlf. 2170 2242 

Kredsforening Haderslev: Hans Kock, tlf.  2091 0221 
Kredsforening Tinglev: Dirk Bucka Andresen, tlf. 2539 8366 

Kredsforening Vest: Harro Marquardsen, tlf. 2925 8350 

 



  

Vis dit medlemskort og få 15 % rabat  
hos Feddersens Lædervarer. 

Gælder dog ikke allerede nedsatte varer. 

FIND OS PÅ FACEBOOK og LIKE os. 
Udover skindtasker, kufferter etc. – har vi tøj fra B-Young. 
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