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1. Formanden har ordet
Forårs- og sommerhilsen.
Et vellykket årsmøde er overstået, fuldt hus, og det lykkedes igen at skaffe plads til
alle. Gode foredrag og fin underholdning var med til at skabe den gode stemning.
Jeg vil hermed gerne sige tak til alle, der deltog.
Året starter med vore rejser til Canada, 3 hold afsted i sommeren 2018. Det er flot og
jeg er overbevist om, at alle får en stor oplevelse.
Det næste rejsemål er Grønland i sommeren 2019.
Grønland er endnu en del af vort rigsfællesskab, men i den offentlige debat bliver de
tit glemt, bl.a. på grund af indvandring fra syd, som giver vort samfund meget større
problemer.
Grønlandsturen er opslået på vores hjemmeside og omtales også i dette nyhedsbrev.
Vi tror, vi har fået et samarbejde i stand med et godt rejseselskab, Topas Travel, der
her mange års erfaring med rejser til Grønland.
Det alene er ikke nok, så jeg kan kun opfordre lokalforeningerne til at få turen med i
jeres program – hjælp med at markedsføre turen. Det er ikke nogen billig tur, men en
enestående oplevelse venter forude.
Vi vil igen afholde regionale møder i efteråret 2018. Se artikel 5 i nyhedsbrevet.
Temaet vil være: Hvordan fastholder vi vore medlemmer og får fat i nye.
Det har heldigvis endnu ikke været et stort problem, men vi tror erfaringsudveksling
og nye ideer bedst kommer til udtryk i mindre forsamlinger. Derfor er alle
bestyrelsesmedlemmer og andre interesserede meget velkommen, så vi kan få en god
dialog – hvordan gør vi? – kan Landsforeningen gøre ting anderledes?
Noget vi selv ser på er bl.a., hvordan bruger vi IT? Der er nok ting, der kan gøres
anderledes og lettere både for Landsforeningen og lokale klubber.
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Jeg vil slutte med at glæde mig over foråret, som pludselig slog igennem. Alt det,
som i efterår og vinter så håbløs ud i markerne er vendt, og de lyse timer giver energi
til nye udfordringer.
Så lad os få en rigtig god sommer til alle vore udflugter, bedriftsbesøg m.m.
De bedste hilsner
Povl Hansen

2. Årsmødet 2018.
I årsmødet den 26. og 27. marts på Pejsegården i Brædstrup deltog 266 medlemmer
fra 51 ud af 59 klubber. Det er en utrolig flot opbakning til årsmødet.
Mødet startede med frokost, hvorefter der var generalforsamling (se punkt 3).
Eftermiddagens foredrag blev holdt af MF Bertel Haarder, der talte over emnet:
Har højskolens og andelsbevægelsens værdier en fremtid?
Det var et fint foredrag, der affødte en del spørgsmål.
Aftenfesten bestod af en fin 3-retters menu og vin ad libitum og underholdning ved
violinvirtuosen Kim Sjøgren, som efter manges opfattelse snakkede for meget og
spillede for lidt.
Musikken under middagen og til dansen blev som sædvanlig leveret af Flemming
Baade.
Tirsdagens morgensamling var med tidligere højskoleforstander på Bornholms
Højskole Lillian Hjorth-Westh, der causerede over sange fra Højskolesangbogen.
En rigtig god time med mange gode ord.
Det afsluttende foredrag blev holdt af viceformand i Landbrug og
Fødevarer Lone Andersen, der erstattede Martin Merrild, som sent havde sendt afbud
pga. sygdom.
Hun holdt et fint foredrag over emnet: Dansk landbrug i global sammenhæng.
Formiddagen sluttede med, at Tina Ravn Larsen, Topas Travel, præsenterede næste
års rejse til Grønland.
Herefter var der frokost og afrejse fra et vellykket årsmøde.
Landsforeningens bestyrelse har besluttet, at årsmødet 2019 afholdes på Pejsegården
i Brædstrup mandag den 25. og tirsdag den 26. marts (sæt allerede nu X kalenderen).
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3. Generalforsamlingen 2018.
Formanden, Povl Hansen, bød velkommen og foreslog, at generalforsamlingen
startede med at synge: Velkommen lærkelil…
Martin Andersen, Sydøstvendsyssel, blev valgt som dirigent.
Formanden startede sin beretning med at sige, at 2017 havde været et roligt år, dog
med et stort arbejdspres på sekretæren for at få jubilæumsbogen færdig til det
jubilæumsarrangement, der blev afholdt i forbindelse med årsmødet i 2017, hvori
deltog 293 personer. Jubilæumsfesten forløb godt og bogen er blevet godt modtaget.
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 seniorklubber –
Brørup har meldt sig ud – med i alt 11.260 medlemmer, hvilket kun er 43 mindre end
året før. Det er dybt imponerende, at klubberne samtidig med, at vi bliver ældre, kan
holde så godt på medlemmerne og tiltrække nye.
Det er 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 Landsbrugsskole.
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 støtte 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 kontingentet er for lavt. Politikerne
kunne synes, at vi selv bidrager for lidt.
Povl Hansen meddelte, at årsregnskabet for 2017 udviste et lille underskud på 954 kr.
og en egenkapital på 198.703,- kr. Formuen er nu af en passende størrelse og agtes
ikke forøget.
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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 2017 blev aflyst 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 planlægges der to rejser til Grønland med Topas Travel som
teknisk rejsearrangør
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.
Sekretæren, Kristian Kamp Justesen, fremlagde det reviderede årsregnskab, der
udviser et resultat på -954,- kr. og en egenkapital på 198.703,- kr.
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.
Kontingentet for 2019 blev godkendt til uændret 750 kr. pr. klub.
To bestyrelsesmedlemmer var på valg: Poul Jensen, Nordsjælland, og Børge
Jørgensen, Nordfyn.
De blev begge genvalgt uden modkandidater.
Som suppleanter blev for et år genvalgt Kristian Stausholm, Sydhavsøerne og nyvalgt
Martin Andersen, Sydvestvendsyssel.
Formanden, Povl Hansen, afsluttede generalforsamlingen med at takke dirigenten,
Martin Andersen, for god og myndig ledelse. Han takkede Kristian for det store
arbejde med at tilrettelægge og afvikle årsmødet og takkede bestyrelsen,
medarbejderne og klubberne for samarbejdet i det forløbne år.

4. Udlodningsmidler.
Vi har netop fået svar på vores ansøgning om at få del i udlodningsmidlerne (tidligere
Tips- og Lottomidler), som stammer fra Danske Spil.
Resultatet er, at vi er tildelt 658.698,- kr. Det er lidt mindre end sidste, men et rigtigt
pænt beløb.
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Bestyrelsen vil på sit møde den 7. maj beslutte, hvordan beløbet fordeles. Herefter vil
der tilgå klubberne besked om, hvor meget hver enkel klub bliver tildelt.

5. Regionale møder.
Landsforeningens bestyrelse har besluttet, at der til efteråret 2018 gennemføres fem
regionale møder med temaet: Fastholdelse og rekruttering af medlemmer.
Sted og tid for møderne er:
Gefion (Sorø)
Tirsdag den 6/11 kl. 14:00 – 16:00.
Centrovice (Vissenbjerg)
Onsdag den 7/11 kl. 9:30 – 11:30
Sønderjysk Landboforening (Vojens)
Onsdag den 7/11 kl: 14:00 – 16:00
Nordjyllands Landbrugsskole (Nibe)
Tirsdag den 13/11 kl. 9:30 – 11:30
Sagro (Herning)
Tirsdag den 13/11 kl. 14:00 – 16:00
Målgruppen er bestyrelsesmedlemmer i de lokale landboseniorklubber – andre
interesserede kan også deltage.
Invitation, mødeprogram og tilmeldingsskema udsendes senere på mail.

6. Rejser til Canada i 2018.
Som bekendt har Landsforeningen i samarbejde med Mols Rejser tilrettelagt tre
rejser til det vestlige Canada i 2018.
Tur 1: 4. – 17. juni.
Tur 2: 10. – 23. september.
Tur 3: 18. juni – 1. juli.
Alle tre rejser er fyldt op med 40 deltagere på hver af rejserne.
Dag til dag programmet kan ses på vores hjemmeside www.landbosenior.dk

7. Rejser til Grønland i 2019.
I samarbejde med Topas Travel i Ry har Landsforeningen planlagt to rejser til
Grønland.
Den første rejse afvikles 18. til 27. juni 2019.
Den anden rejse afvikles 3. til 12. september2019.
Det er en spændende rejse, der starter i det sydlige Grønland, derefter fire dages
sejlads op langs den vestlige kyst og til sidst ophold i Ilulissat ved Diskosbugten.
Se dag til dag programmerne på www.landbosenior.dk
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Det er dyrt at rejse til og i Grønland. Men der er mange forskellige priser, der fremgår
af programmerne.
Mere information kan fås hos Tina Ravn Larsen, Topas Travel, e-mail: tl@topas.dk
eller telefon: 7370 9339, som også tager mod tilmelding.
Det er nok de færreste af os, der har sat vore ben på Grønland, men det bør vi nok
gøre mindst én gang i vort liv. Nu er chancen der, og sørg så for, at budskabet om
denne rejse kommer ud til medlemmerne.

8. Lokale valg.
Forårsmånederne er tid for generalforsamlinger, valg og nye folk på posterne.
Landsforeningens sekretær ajourfører løbende en liste over lokale formænd og
kontaktpersoner. Kontaktpersonen er den person, der modtager enhver form for post
– elektronisk eller brevpost – fra Landsforeningen. Vedkommende må så sørge for at
videregive posten til rette vedkommende.
Vær venlig at sende en meddelelse på mail landsforeningen@landbosenior.dk til
Kristian Kamp Justesen, hvis I har fået ny formand eller kontaktperson.

9. Hjemmesiden.
Der er fortsat mulighed for, at lokale klubber kan få deres egne sider på
Landsforeningens hjemmeside www.landbosenior.dk
Det er en god måde at præsentere klubben og dens aktiviteter, og samtidig kan man
være med til at inspirere andre klubber. Og så koster det kun 500,- kr. pr. år.
Samtidig kan I få jeres egen mail adresse, f. eks. skive@landbosenior.dk
Interesserede skal henvende sig til Neel Wolff (se adresser under punkt 10).
De mange klubber, der allerede har deres egne sider, skal henvende sig direkte til
Neel, når de ønsker ændringer til hjemmesiden og/eller sat nye programmer ind.
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10. 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.
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