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1. Formanden har ordet. 

Kære landboseniorklubber. Det er en meget speciel, alvorlig, udfordrende og lidt 

surrealistisk tid vi befinder os i. Den nye virussygdom, Corona, fylder og betyder, at 

hele Danmark mere eller mindre er på stand-by. Vi er afventende og kan ikke gøre 

andet end at følge myndighedernes anbefalinger. Derfor har vi også måtte aflyse 

årsmødet på Pejsegården d. 30.-31. marts i år, og underretning er sendt til alle 

kontaktpersonerne i klubberne. Bestyrelsen er naturligvis rigtig ærgerlig over 

situationen, men det er vigtigt, at vi følger de retningslinjer, som myndighederne 

udstikker. 

Ingen kan se ind i fremtiden, og ingen ved, hvornår vi er på den anden side, men det 

erhverv, som vi i mange år har været - og nogen stadig er – en del af, kan vi være 

stolte af. Landbrugserhvervet sikrer en opretholdelse af den danske 

fødevareproduktion og leverance til butikkerne, og jeg tror, at dette er med til at øge 

respekten for erhvervet. Danskerne oplever det, hver gang de går i de næsten fyldte 

butikker (hvis vi da opfører os ordentlige og ikke hamstrer unødigt). Jeg håber, at 

danskerne vil huske det, når vi engang når på den anden side. 

Klimapartnerskabets rapport er fremlagt, men alle involverede er enige om, at man 

ikke går aktivt ind i den diskussion nu. Den tid kommer. Mange af de politiske issues 

– vand, miljø, klima osv. – er mere eller mindre sat i bero, men det skal nok komme 

igen, når vi har fået bugt med Covid-19.  

Jeg vil gerne opfordre alle til at passe ekstra på i denne tid. I har sikkert hørt det 1000 

gange men husk at vaske dine hænder tit – vand og sæbe er fortsat det bedste middel 

mod at sikre sig mod smittespredning. 
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De danske myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus (Covid-19) på 

www.coronasmitte.dk. Du kan også læse mere på sundhedsstyrelsens hjemmeside 

www.sst.dk. 

Poul Jensen   

 

2. Medlemskontingent     

Skulle I ikke have indbetalt kontingentet, kan det nås endnu. Med hensyn til den 

fremsendte faktura, kan I se bort fra opkrævningen i forbindelse med årsmødet og 

blot indbetale beløbet for medlemskab (750,- kr.) + hjemmeside (500,- kr.). Eller i alt 

1.250 kr., hvis man også har klubside på hjemmesiden. 

 

 

3. Årsmødet/ordinær generalforsamling 
 

Landsforeningen afholder bestyrelsesmøde ultimo april. På dette møde tages stilling 

til afholdelse af det aflyste årsmøde/ordinær generalforsamling. Så snart vi har noget 

nærmere, vil I få besked. 

 

 

 

4. Medlemsopgørelse 
 

I forbindelse med ansøgning til Sundheds- og Ældreministeriet om støtte til driften af 

Landsforeningen og de lokale klubber har I fremsendt en medlemsopgørelse, der 

totalt set viser en fremgang i antal medlemmer i LandboSenior. Der har været en lille 

nedgang i antal medlemmer under 65 år fra 603 til 546 medlemmer, men til gengæld 

en fremgang i antal medlemmer over 65 år fra 10.324 til10.536 medlemmer. Total en 

fremgang fra 10.927 til 11.082 (fra 2018 til 2019), hvilket må betegnes meget flot.  

 

Men vi må erkende, at vi er en ”udsat” målgruppe og må til stadighed søge at få nye 

medlemmer. Derfor vil I, næste gang vi mødes, få udleveret nogle ambassadørkort til 

udlevering til potentielle nye medlemmer.  

 

 

http://www.coronasmitte.dk/
http://www.sst.dk/
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5. De nye bestyrelser, hjemmeside og programmer 

 

Det er sikkert ikke alle klubber, der har nået at få afholdt generalforsamling. Men så 

snart I har en evt. ny bestyrelse på plads, bedes I melde den nye bestyrelse ind til 

sekretæren, således at vi kan få opdateret vore kontaktlister. Det vil være super, hvis I 

husker både navn, adr., tlf. og mail – samt bestyrelsesfunktion – og husker at  

vælge en kontaktperson, som vi kan sende underretning til, når der er nyt til 

klubberne. 

Vi har desværre i år haft store udfordringer med hjemmesiden. God start for en ny 

sekretær, der pludselig stod med en hjemmeside med virus og smitterisiko for 

besøgende på siden. Dette tog vi lige så alvorlig som coronavirussen. Der blev lukket 

ned, og fagfolk/teknikker blev tilkaldt. Siden er nu igen sikker. Bestyrelsen er 

efterfølgende blevet anbefalet at opdatere siden, så der arbejdes p.t sideløbende med 

den gamle hjemmeside på en ny mere moderne hjemmeside. Alt dette vil I høre 

nærmere om senere. Men ligger I inde med nogle fotos fra jeres klub, som I gerne vil 

dele med resten af LandboSenior, og som vi må bruge på den nye hjemmeside, så 

send dem gerne til sekretæren. Det må gerne være sjove fotos, naturfotos, 

gruppebilleder – fotos som glæden og oplevelserne ved at være med i en seniorklub. 

Husk stadig at fremsende jeres programmer elektronisk til sekretæren på 

mailadressen: landsforeningen@landbosenior.dk 

 

 

6. Rejser til det østlige USA i 2021 
 

I samarbejde med Senioragronomerne er der arrangeret en rejse til USA i efteråret 

2021. Nærmere program finder I på www.landbosenior.dk men her en lille forsmag: 

Dag 1: Udrejse fra Billund 

Dag 2: New York – byrundtur med bus (Manhattan, Fifth Avenue, Empire State 

Building, New Yorks hovedbibliotek m.m.) 

Dag 3: New York – besøg i lokal kirke (Long Island, Brooklyn Bridge) 

Dag 4: Sejltur (Frihedsgudinden, Ellis Island, mindestedet World Trade Center) 

Dag 5: New York – FN bygningen og Amish 

Dag 6: Amish folket og landbrugsbesøg 

Dag 7: Amish marked, Gettysburg, Washington 

Dag 8: Washington – magtens bygninger og monumenter 

Dag 9: Washington- smithsonian museer, fritid 

Dag 10: Philadelphia og hjemrejse 

Dag 11: Hjemkomst Billund 

mailto:landsforeningen@landbosenior.dk
http://www.landbosenior.dk/
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Teknisk rejsearrangør er Mols Rejser, som tager imod tilmelding på  

telefon 7587 1212. 

 

 

7. Regler om aflysning af rejser 
 

Flere af jer har sikkert på nuværende tidspunkt bestilt rejser til udlandet. Men den 

nuværende situation taget i betragtning, bør I følge op med jeres rejseselskab og/eller 

forsikringsselskab om, hvordan I skal forholde jer, hvis rejsen ligger i den nærmeste 

fremtid.  

 

Vi kan desværre ikke her opstille klare retningslinjer for aflysning af rejser, da det 

afhænger af corona-situationen, om Udenrigsministeriet fraråder udrejse, om det 

valgte land har lukket sine grænser, om valg af rejse (der er forskel på om du selv har 

købt flybilletter, booker hotel osv. Eller købt en pakkerejse. En pakkerejse er f.eks. en 

charterferie, en fodboldrejse eller lignende), dit rejsebureau og dit forsikringsselskab. 

 

I skrivende stund er coronasmitten en global pandemi og har fået Udenrigsministeriet 

til at fraråde rejser i hele verden. Følg med i Udenrigsministeriets rejsevejledninger 

på www.um.dk. 

Fraråder Udenrigsministeriet rejser til et område, og du har selv købt flybilletter – så 

har du normalt ikke krav på at få pengene for din flybillet tilbage. Du har nemlig 

ingen lovbestemt afbestillingsret på flybilletter. Har du købt en pakkerejse kan 

situationen være lidt en anden. Vil rejsebureauet ikke give dig pengene tilbage for 

rejsen, selv om du har ret til det så klag til bureauet og klag altid på skrift, så du har 

dokumentation for din klage. Giver rejsebureauet dig ikke medhold i din klage. Så 

kan du klage til Pakkerejseankenævnet. 

Aflyser flyselskabet rejsen – så har du ret til at få dine penge retur eller få ombooket 

din rejse. 
 

Afbestillingsforsikringer 

Mange afbestillingsforsikringer dækker, hvis Udenrigsministeriet fraråder rejser til 

områder. Det gælder dog ikke alle selskaber, og de nærmere betingelser kan variere. 

Tjek dit forsikringsselskabs hjemmeside eller bedre kontakt forsikringsselskabet og 

hør nærmere om dine rettigheder i den aktuelle situation. 

 

http://www.um.dk/


 Landsforeningen LandboSenior 

5 

 

 

Forsikringsselskabet dækker normalt kun, hvis rejsen er købt, før Udenrigsministeriet 

frarådede rejser til området, og så er det normalt også en betingelse, at du ikke kan få 

rejsen refunderet af din rejsearrangør eller dit flyselskab. 

Vilkår og dine muligheder om dækning med afbestillingsforsikring kan variere fra 

selskab til selskab. Er du i tvivl om, hvordan du er dækket? Så læs betingelserne 

grundigt eller kontakt dit forsikringsselskab.   

 

Så kan du spørge, om du kan bruge din afbestillingsforsikring til at aflyse påske- eller 

sommerferien i Grækenland lige nu grundet coronafrygten og få pengene retur? Og 

umiddelbart vil svaret være nej. 

 

Skønt alle unødvendige rejser frarådes den næste måned, giver de fleste selskaber kun 

mulighed for at aflyse rejser med afgang op til to uger frem i tiden. Nogle dækker 

kun, hvis afrejsen skal ske indenfor den næste uge. Det skal endvidere stå klart, at 

myndighederne fortsat fraråder rejse til Grækenland på afgangstidspunktet. Det gør 

det ikke lige nu, hvis rejsen ligger efter marts måned, og I vil formentlig først kunne 

aflyse og få alle pengene tilbage, hvis myndigheder fortsat fraråder rejse 8-14 dage 

før rejsen.  

I har dog mulighed for at afbestille jeres rejse og betale et gebyr. Gebyret fremgår af 

rejsebureauets almindelige betingelser, og vil være enten et standardiseret gebyr, som 

skal være rimeligt og fastsat i forhold til, hvor god tid I afbestiller ELLER et gebyr 

svarende til de omkostninger som rejsebureauet allerede har afholdt og ikke kan få 

retur.  

 

 

 

8. Landsforeningens bestyrelse 

 

Navn Mail Tlf. 
Formand Poul Jensen 

Tammosevej 86 

3320  Skævinge 

 

tammose@sol.dk 48212770 / 42241715 

Næstformand Martin 

Andersen 

Rosenvangsvej 10 

9750  Østervrå 

 

mbholtet@gmail.com 98951835 / 30905080 

mailto:tammose@sol.dk
mailto:mbholtet@gmail.com
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Birte Kristensen 

Lerbjerg 7, Snejbjerg 

7400 Herning 

 

eb@kristensen.mail.dk 97161225 / 21748455 

Børge Jørgensen 

Langelinie 46 

5450  Otterup 

 

Borgejorgensen7@gmail.com 20203259 

Henning Ølgaard Bloch 

Trolhøjbakken 5 

6800  Varde 

 

Henn.bloch@gmail.com 27640556 

Personale: 

Sekretær Metha J. V. Poulsen 

Bakkevænget 11, Sdr. Dråby 

7900  Nykøbing Mors 

 

landsforeningen@landbosenior.dk 

 

22110685 

Kasserer Kristian K. Justesen 

Grønningen 1 

7800  Skive 

 

kasserer@landbosenior.dk 

 

61768532 

 

 

 

Nyhedsbrevet er redigeret af Landsforeningens sekretær, Metha J.V. Poulsen 
 

mailto:eb@kristensen.mail.dk
mailto:Borgejorgensen7@gmail.com
mailto:Henn.bloch@gmail.com
mailto:landsforeningen@landbosenior.dk
mailto:kasserer@landbosenior.dk

