Referat af generalforsamlingen den 26. marts 2018 kl. 13 i
Landsforeningen LandboSenior.dk
Generalforsamlingen blev afviklet på Pejsegården i Brædstrup, og der deltog ca. 266
medlemmer fra 51 lokale klubber i generalforsamlingen, heraf 99 stemme- berettigede.
Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:
1. Valg af stemmetællere og dirigent.
2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Debat om formandens beretning.
4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for 2017.
5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg
er Povl Jensen, Nordsjælland og Børge Jørgensen, Nordfyn. Begge modtager
genvalg.
8. Valg af suppleanter.
På valg
er Folmer Tarpgaard, Vestjysk og Kristian Stausholm, Sydhavsøerne.
9. Valg af revisor.
På valg
er LDM Revision, Vejle.
10. Eventuelt.
Formanden, Povl Hansen bød velkommen og fastslog, at årsmødet er ramt af afbud og
misforståelse vedrørende indkvartering på Kroen, men det er der alt sammen fundet
løsninger på
Han foreslog, at der startes med en fællessang: Velkommen lærkelil…
Ad 1: Valg af stemmetællere og dirigent.
Som stemmetællere foreslog formanden Jes Kappel, Hanherred, Erik Rasmussen,
Bjerringbro, Karen Callesen, Aabenraa og Niels Chr. Nielsen. Nordsjælland.
De blev alle valgt.
Formanden foreslog Martin Andersen, Sydøstvendsyssel, som dirigent.
Han blev valgt uden modkandidat.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt pr. mail
den 20. februar 2018 og desuden adviseret i Nyhedsbrev nr. 78 – dec. 2017.
Dermed var generalforsamlingen lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.
Ad 2: Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
Formanden startede sin beretning med at sige, at 2017 har været et roligt år, dog med et stort
arbejdspres for sekretæren for at få jubilæumsbogen færdig til det jubilæumsarrangement,
der blev afholdt i forbindelse med årsmødet i 2017, hvori deltog 293 personer.
Jubilæumsfesten forløb fint og bogen blev godt modtaget. Den kan i begrænset antal købes
for 50 kr. pr. stk.
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For 20 år siden var der ingen, der forestillede sig, at dansk landbrug ville udvikle sig til det,
det er i dag. Det er en fantastisk udvikling på godt og ondt – bedrifterne er blevet store og
nogle kan styre dem - andre ikke. Men den detailstyring fra myndighederne, vi har haft i de
seneste årtier, er heldigvis blevet slækket. Mange har i de seneste år forladt landbruget, men
det er mit indtryk, at de fleste af dem har fået en god tilværelse uden for landbruget, sagde
Povl Hansen.
Formanden berettede, at der ved udgangen af 2017 var 59 lokale (Brørup har meldt sig ud)
landboseniorklubber med i alt 11.260 medlemmer, hvilket kun er 43 mindre end året før. Det
er dybt imponerende, at klubberne samtidigt med, at vi bliver ældre og ældre, kan holde så
godt på medlemmerne og tiltrække nye.
Det må være udtryk for, at der lokalt præsteres et flot stykke arbejde. Tillykke med det.
Men medlemsskarens gennemsnitsalder bliver højere og højere. Nu er kun 5,6 % af
medlemmerne under 65 år, og den realitet har bevirket, at bestyrelsen har besluttet til
efteråret at gennemføre fem regionale møder med temaet ”Fastholdelse og rekruttering af
medlemmer”. Møderne holdes i Sorø, Vissenbjerg, Vojens, Herning og på Nordjyllands
Landbrugsskole. Invitation vil tilgå klubberne senere på året.
Vi er i 2017 igen blevet begunstiget med en stor driftsstøtte på godt 670.000 kr. fra
udlodningsmidlerne – tidligere Tips- og Lottomidler. 2/3 af dette beløb er udloddet til 57
klubber – to klubber opfylder ikke betingelserne for støtte.
For både Landsforeningen og de lokale klubber er denne driftsstøtte en forudsætning for den
høje aktivitet, der finder sted til gavn for vore medlemmer – til berigelse af deres tredje alder.
I den forbindelse advarede formanden mod, at medlemskontingentet er for lavt. Politikerne
kunne synes, at vi selv bidrager for lidt.
Årsregnskabet for 2017 udviser et lille underskud på 954 kr. og en egenkapital på 198.703,kr. Formuen er nu af en passende størrelse og agtes ikke forøget.
IT fylder mere og mere i danskernes hverdag. Vi vil på de kommende møder i bestyrelsen
tage stilling til, om vi skal gøre mere brug af IT i vores kommunikation med de lokale
klubber – f. eks. elektronisk tilmelding til årsmødet og hyppigere, men kortere nyhedsbreve.
Den planlagte rejse til Vietnam og Cambodja i februar måned 2017 måtte aflyses på grund af
for lille tilslutning.
Til gengæld gennemføres der i 2018 tre rejser til det vestlige Canada med Mols Rejser som
teknisk rejsearrangør – alle med 40 deltagere, og så er der endda venteliste. Og i 2019 har vi
planlagt to rejser til Grønland med Topas Travel som teknisk rejsearrangør. Rejserne
præsenteres i morgen som sidste programpunkt.
Povl Hansen sluttede sin beretning med at sige tak for det store og fine arbejde, der udføres i
de lokale klubber. Også tak til bestyrelsen for det gode samarbejde i året der gik og tak til
Neel og Kristian for veludført arbejde.
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Ad 3 Debat om formandens beretning.
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen.
Ad 4 Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for 2017.
Sekretæren, Kristian Kamp Justesen, gennemgik ¨årsregnskabet for 2017, der udviser
indtægter på 1.243.085,- kr. mod budgetteret 1.163.000,- kr.
Udgifterne var på 1.244.039,- kr. mod budgetteret 1.190.000,- kr.
Resultat blev således -954,- kr. mod budgetteret -27.000,- kr.
Egenkapital var ved årets slutning på 198.703,- kr. mod 199.657,- kr. året før.
Regnskabsgennemgangen gav ikke anledning til bemærkninger og regnskabet blev godkendt
ved håndsoprækning – ingen stemte imod.
Ad 5 Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
Bestyrelsens forslag om uændret kontingent på 750,- kr. blev godkendt.
Ad 6 Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag til behandling.
Ad 7 Valg til bestyrelsen.
Dirigenten redegjorde for valgproceduren, der følger vedtægterne og et af bestyrelsen
vedtaget valgregulativ.
Herefter viste dirigenten en oversigt over den nuværende bestyrelse, hvoraf følgende var på
valg og villige til at modtage genvalg:
Navn
Klub
Poul Jensen
Nordsjælland
Børge Jørgensen
Nordfyn
Formanden, Povl Hansen, bad om ordet for at meddele, at vi har en god tradition for, at
bestyrelsen sammensættes af én fra Sjælland, én fra Fyn og tre fra Jylland og han opfordrede
til, at vi bevarer denne fordeling.
Herefter bad dirigenten om, at der afgives skriftlige forslag.
Foreslået blev Poul Jensen, Børge Jørgensen, Folmer Tarpgaard og Povl Hansen.
Sidstnævnte var ikke på valg og Folmer Tarpgaard, der ikke var tilstede, havde frabedt sig
valg. De to navne blev slettet af forslagslisten, hvorefter der kun var de to nuværende
bestyrelsesmedlemmer tilbage. De var således uden afstemning genvalgt til bestyrelsen for
en toårig periode.
Ad 8 Valg af suppleanter.
På valg var Folmer Tarpgaard, Vestjysk og Kristian Stausholm, Sydhavsøerne.
Folmer Tarpgaard ønskede ikke genvalg. Eneste forslag fra salen var Martin Andersen,
Sydøstvendsyssel, der således var valgt som suppleant tillige med Kristian Stausholm for en
etårig periode.
.
Ad 9 Valg af revisor.
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LDM Revision, Porchevej 3, 7100 Vejle blev genvalgt.
Ad 10 Eventuelt.
Poul Jensen, Nordsjælland, takkede Povl Hansen for en god beretning – rejs jer op og giv
ham en klap.
Vagn Aage Kjeldsen, Viborg, takkede for en god service fra Landsforeningen og nævnte, at
nogle formænd havde været samlet på Rude Strand for at drøfte et fremtidigt samarbejde.
Dirigentens opgave var herefter til ende og Martin Andersen takkede for god ro og orden.
Formanden, Povl Hansen, takkede dirigenten for god og myndig ledelse, ønskede de to
genvalgte bestyrelsesmedlemmer tillykke med valget, takkede Kristian for det store arbejde
med at tilrettelægge og afvikle årsmødet og afsluttede generalforsamlingen med at takke
bestyrelse, medarbejdere og klubber for samarbejdet i det forløbne år.
Referent
Kristian Kamp Justesen.
Godkendt (dirigent)
-----------------------------------------------

4

