Referat af Landsforeningen LandboSeniors
årsmøde den 26. og 27. marts 2018 på
Pejsegården i Brædstrup
I årsmødet var tilmeldt 266 personer fra 51 klubber.
224 deltagere var indkvarteret på dobbeltværelser, heraf 16 i Horsens.
14 deltagere var indkvarteret på enkeltværelser.
2 deltog begge dage, men overnattede hjemme.
20 deltog den 1. dag med aftenfest.
6 deltog kun den 1. dag om eftermiddagen.
Det var deltagerne fra Vesthimmerland, Purhus-Tjele og Nordsjælland der måtte indkvarteres i Horsens, fordi
Pejsegården og Brædstrup Kro havde misforstået hinanden mht. reservation. Jytte Nygaard påtog sig det fulde ansvar
for denne fadæse.
Bestyrelsen med ægtefæller mødte kl. 10 og alle deltog i de opgaver, der skulle løses inden deltagerne ankom.
Indskrivning, indkvartering og frokost forløb planmæssigt og tilfredsstillende.
Vores sædvanlige pianist, Ernst Nielsen, Nordsjælland, havde med kort varsel meldt afbud pga. sygdom. Han blev

erstattet af en professionel, Martin Jønsson, hyret af Jytte Nygaard. Han klarede opgaven fint.
Kl. 13:00 – 14;15 blev der afholdt generalforsamling, hvor formanden Povl Hansen bød velkommen.
Der foreligger et særskilt referat fra generalforsamlingen.
Kl. 15:15 -16:30 (lidt forsinket) holdt Bertel Haarder et fint foredrag med titlen:
Har højskolens og andelsbevægelsens værdier en fremtid?
Foredraget blev efterfulgt af spørgsmål og svar.
Kl. 18:30 – 24:00 var der aftenfest med en 3-retters menu og vin ad libitum, musik, fællessange, underholdning og dans
– alt sammen styret med sikker hånd af Landsforeningens næstformand Peder Chr. Ottosen.
Under middagen spillede Flemming Baade dæmpet musik.
Efter hovedretten underholdt violinvirtuosen Kim Sjøgren med sin fantastiske formåen med en violin og meget snak (for
meget snak efter manges mening).
Peder Chr. overrakte buketter til Kim Sjøgren og Jytte Nygaard.
Efter middagen gik dansen livlig til kl.24, hvor aftenen sluttede med ”Sku gammel venskab…”
Helhedsindtrykket af aftenfesten var, at maden var god, serveringen fin og effektiv og stemningen og humøret højt.
På anden dagen var der morgenmad fra 7 – 9, hvilket betød en god afvikling med rigelig tid.
Kl. 9:00 – 10;00 var der morgensamling med tidligere højskoleforstander på Bornholms Højskole, Lillian Hjorth-Westh,
der causerede over sange og salmer fra Højskolesangbogen. En rigtig god time.
Kl. 10:30 – 12:00 skulle formanden for Landbrug og Fødevarer, Martin Merrild, have holdt foredrag over emnet ”Dansk
landbrug i global sammenhæng”, men pga. sygdom havde han med kort varsel meldt afbud.
I hans sted kom viceformand Lona Andersen, som holdt et fint foredrag over samme emne. Det afstedkom en del
spørgsmål.
Kl. 12:00 – 12:30 præsenterede Tina Ravn Lauritsen, Topas Travel, de planlagte rejser til Grønland i 2019, som afvikles
i juni og september.
Formanden Povl Hansen afsluttede årsmødet med en tak for fremmødet og ønsket om en god hjemrejse og på gensyn
næste år.
Herefter var der frokost og hjemrejse.
Efter frokosten samledes bestyrelsen, som besluttede næste bestyrelsesmøde til
mandag den 7. maj 2018 kl. 10:00 på Pejsegården.
På dette møde foretages en evaluering af årsmødet og bestyrelsesmedlemmerne overvejer emner til næste års
foredragsholdere.
Bestyrelsen besluttede tillige, at der afholdes bestyrelsesmøde med ægtefæller/ledsagere hos Poul Jensen
torsdag den 6. september 2018 kl.10:30.
Tidligere er det besluttet, at næste årsmøde finder sted på Pejsegården
mandag og tirsdag den 25. og 26. marts.
Referent: Kristian Kamp Justesen

