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1. Formanden har ordet - ind under jul 2017.
Snart rinder året 2017 ud. Det har været et spændende år for foreningen – et vellykket
årsmøde med fejring af vores 20 års jubilæum samt udgivelse af jubilæumsskriftet,
som er blevet godt modtaget. Flere af vore medlemmer er interesseret i at købe det –
vi bruger det som gaver til foredragsholdere m.fl. Hvis I er udgået, så spørg vores
sekretær om evt. restlager.
Vejrmæssigt er der ikke noget at skrive om. Det vil jeg så undlade, men føle med de
kollegaer, som har kæmpet en brav kamp med at få høsten i hus og tilsået igen.
Vore Canada-ture er blevet et rigtigt tilløbsstykke med 3 rejser - måske enkelte
pladser tilbage – og måske enkelte afbud, så det kan være en god ide at blive skrevet
op på en evt. venteliste. Det er jo dejligt med så stor interesse, på trods af, at ikke alle
foreninger har omtalt rejsen i deres program. I fællesskabets interesse kan vi gøre det
bedre.
I bestyrelsen arbejder vi med nye rejsemål, som vi kan være klar med senest til vort
årsmøde i 2018. Vi ser frem til årsmødet med stor forventning med gode
foredragsholdere og underholdning.
Når juleræset har lagt sig og den sidste nytårsraket er fyret af, melder hverdagen sig
igen. Julen varer jo ikke længere end til Hellig Trekonger. Når jeg ser jeres
programmer, kan jeg se, at jeres medlemmer har mange gode oplevelser til gode.
Jeg ønsker jer tillykke med arbejdet, og siger tak for støtte og opbakning i 2017.
Alle ønskes en rigtig God jul og et godt nytår.
Povl Hansen
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Indbydelse til årsmøde 2017 i
Landsforeningen LandboSenior.dk
mandag den 26. og tirsdag den 27. marts 2018 på
Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup.

Alle klubber indbydes til at deltage i årsmødet med følgende program:
Mandag den 26. marts
Kl. 11:00 – 12:00

Ankomst og indkvartering.

Kl. 12:00 – 13:00

Frokost.

Kl. 13:00

Velkomst og ordinær generalforsamling.

Kl. 15:00 – 16:30

MF Bertel Haarder holder foredrag over emnet:
Har højskolens og andelsbevægelsens værdier en fremtid?
Det bliver et foredrag om den tid, vi kommer fra, den tid vi befinder os i
og den tid, der kommer.

Kl. 18:30 – 24:00

Aftenfest med 3-retters menu og vin ad libitum.
Underholdning ved violinvirtuosen Kim Sjøgren samt musik og dans
ved Flemming Baade.

Tirsdag den 28. marts
Kl. 07:00 – 09:00

Morgenmad.

Kl. 09:00

Morgensamling ved tidligere forstander på Bornholms Højskole
Lillian Hjort-Westh, der causerer over sange og salmer fra
Højskolesangbogen.
Lillian Hjort-Westh er netop valgt til bestyrelsen for Landbrugets
Kulturfond.

Kl. 10:00

Værelser tømmes og nøgler afleveres.

Kl. 10:30

Foredrag af formanden for Landbrug & Fødevarer Martin Merrild, der
taler over emnet: Dansk Landbrug i global sammenhæng.
Efter foredraget spørgsmål og diskussion.

Kl. 12:00

Præsentation af rejsen i 2019.

Kl. 12:30

Frokost og afrejse.
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Pejsegården har store mødelokaler, og vi har reserveret hele hotellet med en kapacitet
på 118 dobbeltværelser til årsmødet.
Vi ser os desværre nødsaget til at begrænse deltagelsen til 3 værelser pr. klub, dog
således, at hvis der er plads, kan flere deltage fra enkelte klubber.
Muligheden for at få flere med forøges, såfremt man i videst muligt omfang
indkvarterer sig på dobbeltværelser, og såfremt de, der bor nærmest på Pejsegården,
vælger at overnatte hjemme.
Ønsker I mere end 3 værelser, skal I vedhæfte det udsendte tilmeldingsskema en
seddel med navn og adresse på de personer, der ønsker at deltage og hvordan de
ønsker at blive indkvarteret.
Disse medlemmer skal være indforstået med at bo på Brædstrup Kro.

Prisen for at deltage er som følger (i parentes 2017-priser):
Hele mødet med overnatning på dobb.værelse 1.600 kr. pr. person (1.500 kr.).
Hele mødet med overnatning i enkeltværelse 1.900 kr. pr. person (1.800 kr.).
Hele mødet uden overnatning
1.100 kr. pr. person (1.000 kr.)
Første dag inkl. aftenfest
900 kr. pr. person ( 800 kr.)
Første dag uden aftenfest
300 kr. pr. person ( 300 kr.)
Tilmeldingsskema er udsendt til kontaktpersonerne den 4. december 2017 og skal
returneres senest den 15.januar 2018.

3. Indkaldelse til ordinær generalforsamling.
Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Landsforeningen LandboSenior.dk
Mandag den 26. marts 2018 kl. 13:00 på
Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup.
Dagsorden udsendes medio februar 2018.

4. Medlemsopgørelse.
Med henblik på en fornyet ansøgning til Sundheds- og Ældreministeriet om støtte til
driften af Landsforeningen og de lokale klubber skal I, hvis I er interesseret i at
modtage en del af støtten, senest den 15. januar 2018 indsende en medlemsopgørelse
opgjort pr. 31. december 2017 og et blåt samleskema.
Det blå samleskema er udsendt den 4. december 2017, og betingelser og krav for at
opnå støtte fremgår af følgebrevet.

3

Landsforeningen LandboSenior.dk
5. Kontingent 2018.
Medlemskontingentet blev af generalforsamlingen fastsat til uændret 750,- kr. for
2018. Beløbet vil blive opkrævet ultimo februar sammen med betalingen for
hjemmeside og årsmødedeltagelse.

6. Rejser til Canada i 2018.
Rejserne til Canada den 4. – 17. juni 2018 og 10. – 23. september 2018 er begge
udsolgt men det er naturligvis muligt at komme på venteliste.
På den 3. rejse, 18. juni – 1. juli 2018, er der kun få pladser tilbage, så det haster med
at tilmelde sig, hvis man er interesseret i at komme med på denne tur.
Programmet kan ses på vores hjemmeside www.landbusenior.dk og tilmelding skal
ske til Mols Rejser, telefon 75871212.
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Landsforeningens bestyrelse:
Povl Hansen
Formand

Guldagervej 276
9800 Hjørring

98988610 40264060
rimmersholm@gmail.com

Peder Chr. Ottosen
Næstformand

Borgergade 58
6752 Glejbjerg

75198197 24496570
pcgurli@live.dk

Poul Jensen

Tammosevej 86
3320 Skævinge

48212770 42241715
tammose@sol.dk

Birte Kristensen

Lerbjerg 7, Snejbjerg 97161225 21748455
7400 Herning
eb@kristensen.mail.dk

Børge Jørgensen

Langelinie 46
5450 Otterup

20203259
borgejorgensen7@gmail.com

Personale:
Neel Wolff
Webmaster

Bæverdalen 19,
3400 Hillerød

48250172 20116590
hjemmesiden@landbosenior.dk

Kristian K Justesen
Sekretær

Grønningen 1
7800 Skive

97441532 61768532
landsforeningen@landbosenior.dk

Nyhedsbrevet er redigeret af Landsforeningens sekretær og herfra ønskes der også en
glædelig jul og et godt nytår.
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