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Din foretrukne rådgivningspartner
Vi yder professionel rådgivning til landbrug og andre erhvervsdrivende
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Odsherreds Landbo | Revision
REVISION TIL LANDMÆND
OG ANDRE ERHVERVSDRIVENDE

R

egnskab, skattespørgsmål med mere er

Vi har ekspertisen til at løse alle opgaver inden for

vigtige områder for alle vores kunder. Vi vil

økonomi. Vores medarbejdere er eksperter inden

gerne, at vores kunder skal fokusere på,

for deres felt og holder sig løbende ajour med

hvad de er gode til – at drive landbrug for eksempel

økonomiske spørgsmål – både på den korte og

– og ikke bruge al deres energi på at tænke i

lange bane, så vi kan tilbyde den absolut bedste

løbende bogføring, administration og lignende.

rådgivning omkring regnskab, strategi og udvikling.
Vi har stor efterspørgsel på kompetent
økonomirådgivning, og betjener mere end 650
landmænd og andre erhvervsdrivende.
”Du er altid velkommen til at kontakte os med
spørgsmål eller for at aftale et møde.
Du behøver ikke at være medlem for at henvende
dig.”
- Ulrich Goth

ET LEVENDE RÅDGIVNINGSHUS

L

andboforeningen er vores fundament og

Vi har alle kompetencer ”in-house” og kan dermed

har i over 130 år serviceret og rådgivet kunder

give dig en helhedsorienteret rådgivning. Det

inden for primært landbruget, samt andre små

gælder eksempelvis rådgivning vedr. ejendom og

og mellemstore erhvervsdrivende.

jura, driftøkonomirådgivning, ansættelsesforhold og
meget mere.

Som medlem af Odsherreds Landboforening får du
rådgivning i særklasse. Vi tilbyder højt specialiseret

Har du spørgsmål, er du velkommen til at

rådgivning til alle stadier i din virksomhed.

kontakte os på 59 91 04 87

Det kan være alt fra opstart af virksomhed til
salg af ejendom eller ved gennemførelse af
generationsskifte.

Odsherreds Landbo | Forening

Medlemsfordele:

• Falck; få 15 % på din sikkerhed og tryghed
i hverdagen.

Som medlem af Odsherreds Landboforening
har du en række fordele. Vidste du, at du f.eks
kan spare mange tusinde kroner om året på
forsikringer?

• Få 30 % rabat på Q8s bilvask og spar altid
penge på brændstof.
• Mortalin; Få op til 10 % rabat på
produkter og serviceydelser til skadedyrs
bekæmpelse.

• Få målrettet rådgivning og medlemsrabat
på forsikringer.
• GruppeLivsforsikring – billig
basisdækning
for dig og din familie.
• LandmandsPension med lave
omkostninger samt attraktive
tillægsforsikringer ved sygdom og død.
• Få op til 12,5 % rabat på mobiltelefoni.

... og meget mere

På www.ohla.dk kan du finde
et stort udvalg af ejendomme
til salg eller blive skrevet op i
vores køberkartotek.

Like os på Facebook
og bliv løbende
opdateret på nye
tiltag m.v.

Odsherreds Landbo | Mægler
SPECIALISTER I KØB OG SALG AF EJENDOMME

D

er er mange aspekter forbundet med handel

med fordel kan udføres inden ejendommen udbydes

af ejendom, ikke mindst den økonomiske

til salg.

del. Hos Odsherreds Landbo Mægler er

vi specialister i køb og salg af landejendomme og

Som køberrådgiver, fører vi dig også sikkert igen-

tilbyder rådgivning, skødeskrivning og salg af alle

nem en handel, der er ligeledes mange overvejelser

typer fast ejendom bl.a. parcelhuse, sommerhuse,

– fra valg af ejendom, korrekt handelspris, og hele

grunde og ejerlejligheder.

den økonomiske del, hvor vi deltager i forhandlingen
med pengeinstituttet.

Ofte når der handles Landbrugsejendomme er der
samtidig brug for udarbejdelse af forpagtnings-

Kontakt os for en uforpligtende salgsvurdering

kontrakter, lejekontrakter,udstykning af jordarealer,

eller aftale for møde

betalingsrettigheder, ejendomsavance- beregning
– alt sammen indenfor vores ekspertise.

Rikke Søegaard,
Ejendomsmægler

Hvis du påtænker et salg af din ejendom indenfor de

og økonomirådgiver.

næste par år, kan det være en fordel, at vi har

rs@ohla.dk eller

en dialog om det allerede nu. Der er måske tiltag der

tlf.: 59 91 04 87

FORENING, ØKONOMIKONTOR OG
MÆGLERFORRETNING UNDER ÉT TAG

H

os Odsherreds Landboforening tilbyder

Forretningen er delt op i henholdsvis forening,

vi totalrådgivning på alle de områder, der

revision og mæglerforretning, hvor revision stadig

betyder noget for din produktion, strategi

er vores hovedaktivitet.

og økonomi. Rådgivningen tilbydes til både hel- og
virksomheder - eksempelvis håndværksvirksomhe-

Specialiseret rådgivning
inden for de tre ben

der og ejendomsselskaber.

Medarbejderne i Odsherreds Landboforening

deltidslandbrug samt til andre erhvervsdrivende

er erfarne specialister med stort kendskab til
Vi har siden 1875 været forankret i Nykøbing

brancherne, de arbejder med. Flere af medarbejderne

Sjælland og har gennem årene sørget for at tilpasse

har været hos os i rigtig mange år. Takket være

os udviklingen på erhvervsmarkedet og kan dermed

den nye struktur har vi travlt og har derfor også

garantere tidssvarende rådgivning.

udvidet vores eksisterende medarbejderstab med
kompetente folk med stor erfaring.

Vores værdier
Professionalitet

Kunden i centrum

Partnerskab

Vi leverer kvalitet
gennem høj faglig
viden og prioriterer
punktlighed i arbejdet.

Du er altid i
centrum, og vi stræber
efter at skabe et godt
samarbejde i alle aspekter
af din forretning. Gennem
nærhed opbygger vi
langvarige relationer.

Vores partnerskab
er baseret på
tillid og tryghed i
rådgivningen, hvor
du får ærlighed og
loyalitet i alle aspekter
af forretningen.

Anlæg af ny kloak, reparation af
eksisterende, tv-inspektion samt spuling.
Ring for et uforpligtende tilbud.

LB

Lars
Bangsgaard

ALT I TØMRER- OG SNEDKERARBEJDE
Udskiftning af døre/vinduer • Tagarbejde/paptag
Køkkener og renovering • Om- og tilbygning
Mindre gravearbejde udføres med minigraver

Tlf.: 24 65 81 75

• Kelstrupvej 35 • 4560 Vig
www.larsbangsgaard.dk • Bangsgaard@mit.bolignet.dk

TØMRERMESTER SIMON FINDERUP ANDERSEN
Adresse:
Tlf:
Cvr.nr.
E-mail:
Specialer:

Møllevej 1, 4560 Vig
3177 8512
3512 7291
toemrermester_post@outlook.dk
Alt i tømrer & snedkerarbejde
samt totalentreprise og paptag
Brancheforeninger: Håndværk.dk
Etableret:
2015
Indehaver:
Simon Finderup Andersen

”Vi bygger på tillid og godt håndværk”

ALT I TØMRER- OG SNEDKERARBEJDE UDFØRES
• Døre /vinduer
• Paptag
• Køkkener
• Nybyg/tilbyg
• Renovering m.m.
Ring for uforpligtende tilbud

ning

Planteavlsrådgiv

Lokalt alternativ

• Mark- og sædskifteplanlægning
• Gødningsplanlægning/-regnskab
• EU ansøgninger/grundbetaling
• Markbesøg
• Udtagning af jordprøver
• ERFA grupper
• Pløjefri dyrkning og Conservation Agriculture
• Til alle landbrug – også deltidsbedrifter

www.plantevision.dk . Claus H. Mose . Mobil 28 60 52 11 . claus@plantevision.dk

• Concept: JS Media Tools A/S • 12676 • www.jsdanmark.dk

Møllevej 1 · 4560 Vig
Tlf. 31 77 85 12

