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Fra Klubbens arrangement i Fødevareministeriet den 10. april 2007. 

Møde med fødevareminister Hans Chr. Schmidt. 

 

 

Ved arrangementets begyndelse kl.16 måtte formanden meddele de ca. 45 fremmødte, at ministeren var ble-

vet forsinket af andre møder. 

 

Tiden indtil ministeren 

kom tilstede blev an-

vendt til at nyde det 

fremsatte traktement, 

kaffe og kage, og til so-

cialt samvær, hvorunder 

medlemmerne livligt 

drøftede både aktuelle og 

ældre begivenheder. 

 

Klokken godt 17 kom ministeren. Han indledte med at takke for invitationen til at fortælle om ministeriet. 

 

Ministeren fortalte indledningsvis lidt om sig selv og oplyste, at han oprindelig var musiklærer, noget han 

havde været meget glad for, hvilket også fremgik af hans beretning om undervisningen i klasselokalet.  

 

 

 
 

Men han var jo gået ind i politik og var blevet miljøminister og derefter fødevareminister. Ministeren talte 

engageret og morsomt om Fødevareministeriet og dets synlighed, og om mødet med de befolkningsgrupper, 

som embedet gav anledning til, fiskere, landmænd fødevareindustriens folk osv. Det mærkedes, at han følte 

sig godt tilpas blandt disse grupper. Også arbejdet i Bruxelles i ministerrådet blev berørt, bl.a. forhandlin-

gerne om fiskekvoter. Af de helt aktuelle emner blev dyrevelfærdssituationen omtalt på baggrund af pres-

sens artikler om grisetransporter til Rusland, og han fortalte, at han kraftigt opfordrede landmændene til at 

skaffe sig dokumentation fra vognmændene om at transportkravene var opfyldt. De nye fiskefartøjers ind-

retning og lugtgenerne fra landbruget blev også berørt, foruden landdistriktspolitikken og kolonihaverne. 
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Ministeren kom således godt rundt i emnerne for Fødevareministeriets virksomhed og det samme gjorde 

medlemmerne i deres spørgsmål til ham. 

 

Under ministerens indlæg serveredes en forfriskning. 

 

 

Arrangementet sluttede kl. 18.15. 

 

 

Du kan finde flere billeder fra arrangementet ved at klikke her. 

 

http://www.Klub60Plus.dk/Arrangementer/LM_070410/index.htm

