
 

 

UNGEMØDE VED JAN DAVID - NYETABLEREDE LANDMÆND 

Selvstændig landmand og hvad nu? 
 

Vær med onsdag den 3. april kl. 19.00 hvor LHN inviterer dig til en aften med 
masser af spændende input og samvær med andre unge nyetablerede 
landmænd. 
 

Bedriftsbesøg hos Årets Unge Landmand 2018 Jan David 
 

Kl. 19.00 byder Jan David velkommen på bedriften på Åbølvej 16, 6372 
Bylderup-Bov, hvor han vil fortælle om sin vej til målet, om sit liv på bedriften 
og om næste ”drømmemål”. Herefter er der rundvisning på bedriften. 
 

Aftenen byder herefter på en række relevante indlæg med debat, som du kan 
gå direkte hjem og bruge i din hverdag som virksomhedsejer og -leder. 
 
Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til og få gode råd af en række af 
LHN’s rådgivere. Vi serverer en sandwich og lidt drikkevarer i løbet af aftenen. 
 
 
 

 God personaleledelse kan være en svær størrelse, men det er helt sikkert 
vejen til en god bundlinje 

 Henrik Sønnichsen, Adjunkt - Underviser i Diplom i Ledelse hos 
University College Syd 

 

 Arbejdsgiverrollen og alt hvad det fører med sig af formelle krav og regler  

 LHN Lønservice kommer med gode råd og svarer på spørgsmål 
 

 Optimér og prioriter dine investeringer - hvad gør de bedste bedre? 

 LHN Driftsøkonomi og Strategi - Poul Erik Hedegaard & Rasmus 
Jørgensen 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

UNGEMØDE VED JAN DAVID  

 
Dato: 
3. april 2019 
 

Klokken: 
19.00 
 

Hvor  
Åbølvej 16, 6372 Bylderup-
Bov 
 

Tilmeldingsfrist: 
Den 27. marts til LHN på tlf. 
73 64 30 00 
 

Jan David 
-er i dag 34 år gammel og 
købte ejendommen i 2016 
med 280 køer og en ydelse 
på 22 kg mælk pr. dag.  
 
I dag står han med 340 køer 
og 33 kg mælk i daglig ydelse.  
 
Der er bygget ny gylletank, 
udvidet fodersiloer samt 
bygget en ny kalvestald.  
 
Rammerne tillader mellem 
450 og 500 køer.  
 

”Jeg vil hellere være et skridt foran, selv om 
det kræver lidt ekstra penge eller arbejde. 
Hvis man sakker bagud, kan man være sikker 
på, at det bliver endnu sværere at komme op 
på normalen igen”. 
 
Jan David om sin tilgang  
til arbejdet. 

 


