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Det er vigtigere end nogensinde, at vi som erhverv står foreningspolitisk stærkt. Vi skal 
skaffe de bedst mulige rammebetingelser for vores erhverv. 
 

Kontakt LHN’s bestyrelse - vi arbejder for dig og er altid klar til en snak 
 

 

 

 

 

 

 

Christian Kock, formand 
-er 3. generation på ejendommen 
Stenbjerggård, som han overtog i 
2003. I dag huser bedriften 500 
økologiske køer plus opdræt. Der 
drives 240 ha egen jord. 
 

Christian har været en del af LHN’s 
bestyrelse siden 2009 og blev 
formand i 2021. Han er derudover 
LHN’s repræsentant i 
Kommunenetværk Haderslev.  
 

Fokusområder: Samarbejde, 
ledelse, udvikling og den sunde 
forretning.  
 

Dirk Bucka Andresen, næstformand 
-er 7. generation på ejendommen 
ved Bylderup-Bov, der i dag drives 
som et rent planteavlsbrug med 160 
ha. 
 

Dirk har været en del af LHN’s 
bestyrelse siden 2006 og han blev 
valgt til næstformand i 2021. Han er 
formand for Kredsforening Tinglev 
og LHN’s repræsentant for Åbent 
Landbrug.  
 

Fokusområder: Samspil med 
befolkningen, miljø og mindre 
bureaukrati.  

 

Dirk Nico Jürgensen 
-købte ejendommen ved Rødekro i 
1997. I 2011 blev ejendommen 
økologisk og i dag drives den som et  
planteavlsbrug.  
 

Dirk har været en del af LHN’s 
bestyrelse siden 2015 og er LHN’s 
repræsentant i Planteproduktion 
Region Syddanmark og 
Kommunenetværk Aabenraa.  
 

Fokusområder: Bæredygtighed, 
klima og grænseoverskridende 
samarbejde. 

 

Harro Marquardsen 
-overtog ejendommen i år 2000 og 
er i dag 10. generation på Fauerby. 
Der malkes 350 køer på 410 ha.  
 

Harro har været en del af LHN’s 
bestyrelse siden 2010 og er 
formand for Kredsforening Vest, 
LHN’s repræsentant i 
Kommunenetværk Tønder og 
Færdselssikkerhedsrådet Tønder 
Kommune.  
 

Fokusområder: Rammebetingelser, 
bedre lånevilkår for unge samt 
nærheden til LHN’s medlemmer. 

 

Jan David 
-købte ejendommen Åbølgaard i 
2016. I dag er der 400 køer og 
kalveopdræt. Der drives 230 hektar, 
hvor en del af arbejdet foretages 
med maskinstation. 
  
Jan har været en del af LHN’s 
bestyrelse siden 2018 og er LHN’s 
repræsentant i kontaktudvalget på 
skole- og landbrugsskoleområdet.  
 

Fokusområder: Unge landmænd, 
uddannelse og grundighed samt 
drivkraft. 
 

Uwe Matzen 
-købte Løjtved Nørregård i 1995. I 
dag drives der 450 hektar, hvoraf de 
330 hektar er egen jord. I staldene 
er der 340 malkekøer. 
 

Uwe har været en del af LHN’s 
bestyrelse siden 2015 og er LHN’s 
repræsentant i Sønderjyske 
Vandløb.  
 

Fokusområder: Bæredygtighed, 
færre regler samt kontakten til 
LHN’s medlemmer. 
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DIT MEDLEMSKAB GIVER DIG EN OGSÅ RÆKKE KONTANTE FORDELE 
Der er masser af besparelser til både bedriften og til privatlivet. Der er også gode tilbud til det aktive 
medlems ægtefælle/samlever, børn og ansatte. 
 

 
Landbrug & Fødevarers pensions- og forsikringsordninger giver dig, din familie og dine ansatte en 
række eksklusive fordele, som også kan mærkes på bundlinjen – det drejer sig om: 

• LandmandsPension 

• Gruppeliv 

• Sundhedsforsikring 

• Ulykkesforsikring 
 

Derudover får du som medlem af LHN og dermed L&F kontante rabatter hos en række virksomheder 
som f.eks.: Profil Optik, Dansommer, Novasol, Sol og Strand, DecoFarver, FitShop, FarmerKids, Falck, 
Tivoli i København, Tivoli Friheden, Legoland, diverse hoteller og meget meget mere. 
 
Se alle fordele for aktive medlemmer på www.lf.dk/medlemskab/kontante-medlemsfordele 
 
Øvrige LHN medlemsfordele 

• Gratis medlemsarrangementer 

• Gratis krise- og familierådgivning  

• Gratis adgang til Fællesdyrskuet i Aabenraa  

• Gratis adgang til Majslabyrinten i Uge ved Tinglev 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: Christian Kock, tlf.: 4077 8680 
Kredsforening Tinglev: Dirk Bucka Andresen, tlf.: 2539 8366 
Kredsforening Vest: Harro Marquardsen, tlf.: 2925 8350 

LHN – ALTID I BEVÆGELSE 

http://www.lf.dk/medlemskab/kontante-medlemsfordele

