
 
 

Invitation til opstartsmøde for Andelsforeningen ”Verdens Rigeste Land-

mænd”, Nordsjælland 
 

Kan vi genrejse danskernes stolthed ved danske fødevarer, skabe arbejdspladser, hjælpe 

dyr, natur, miljø og klima over hele verden og samtidig få mønterne til at klinge i den dan-

ske statskasse? 

 

Det kan vi ifølge initiativtager Felix Bekkersgaard Stark med etableringen af andelsforeningen 

Verdens Rigeste Landmænd, Nordsjælland, og inviterer sammen med Nordsjællands Landbo-

forening til opstartsmøde for foreningen 3. maj kl 19:30 i landboforeningens mødelokale i 

kælderen på Industrivænget 22, 3400 Hillerød.  

 

Tanken bag foreningen er at samle en bred forsamling af mennesker, der ønsker at bidrage 

til at udvikle det danske fødevareerhverv, så danskerne igen bliver stolte af at Danmark 

mætter verdens munde. Foreningen vil arbejde for at etablere fonden ”Verdens Rigeste 

Landmænd”, der via frivillige bidrag fra private og virksomheder skal finansiere forskning i og 

udvikling af løsninger, der kan hjælpe fødevareerhvervet med at producere under større 

hensyn til dyrevelfærd, med mindre klima, natur- og miljøbelastning samt et bedre arbejds-

miljø. Denne investering vil ikke blot fremme en positiv udvikling af det danske fødevareer-

hverv og tiltrække ressourcestærke kræfter til erhvervet. Det vil også styrke Danmarks kon-

kurrenceevne og derigennem styrke hele det danske samfund.  

 

På mødet vil Felix Bekkersgaard Stark uddybe formålet med projektet og formand for Nord-

sjællands Landboforening Herdis Lindegaard Jespersen vil uddybe, hvorfor Nordsjællands 

Landboforening bakker op om idéen. Herefter er der åbent for spørgsmål og debat. 

 

Det vil være formålstjenligt, hvis du på forhånd har læst om Verdens Rigeste Landmænd via 

dette link: http://riglandmand.dk/om-verdens-rigeste-landmaend  

 

Du bedes meddele din deltagelse via mail til nola@nola.dk (emne: Møde Verdens Rigeste)  

 

Inviter gerne personer i din omgangskreds, der kunne have interesse i at styrke det danske 

fødevareerhverv gennem bæredygtig innovation og solidaritet med til mødet. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Felix Bekkersgaard Stark og Herdis Lindegaard Jespersen 
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