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1. Formanden har ordet
Ved Høsttid
Høsten har altid været årets højdepunkt i landbruget og sådan er det stadigvæk på
trods af, at ikke alle er så økonomisk afhængig af høstens størrelse som førhen, hvor
udbyttet kunne være et spørgsmål om overlevelse til næste år.
Tiderne ændrer sig, men det gør glæden over en god høst ikke. Dybt i os alle ligger
glæden over det lille mirakel, som et lille frø, sået i efteråret, giver af høst netop nu.
Netop derfor fejres høsten både i kirken og i forsamlingshuset.
Med de store forandringer i samfundet og den mindre betydning for den enkelte, er
det klart, at disse traditioner er svære at bevare. Vort samfund er ikke længere en
homogen størrelse, og det kan være svært at forstå, at vi alle lever i det samme land.
Der tegner sig fremad et samfund med mange parallelle samfund uden nogen
egentlige sammenhold. Kommer vi til at ligne USA? – Ja måske.
Det er derfor nødvendigt at styrke sammenholdet i fællesskabet. Det har mange set
tidligere, og er en naturlig baggrund for, at seniorklubberne har fejret 20 års
jubilæum.
Styrk sammenholdet i fællesskabet, men vær åben over for nye strømninger – prøv at
finde en kobling til tidligere tiders samfund og idealer. Det kan være med til at forstå
både nutid og fremtid.
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Det må være ledetråden for vore seniorklubber. Mange, som ikke nødvendigvis har
haft deres virke i landbruget, vil gerne være med i vort fællesskab, men hvordan og
hvor gode er vi til at få fat i dem? Det spørgsmål har optaget landsforeningens
bestyrelse i mange år og derfor vedtog vi at gentage regionsmøder i 2017 til gensidig
inspiration. Mange går det godt, andre går det bedre, vi må lære af hinanden.
Da vi desværre ikke har været fremsynet nok, og derfor ikke har lagt regionsmøderne
ind i vores budget, vil vi gå glip af nogle tilskudskroner, hvis vi gennemfører
regionsmøderne i 2017. Derfor får vi budgetlagt regionsmøderne i 2018, så vi får
mulighed for at hente nogle tilskudskroner hjem og ikke skal tage alle udgifterne af
foreningens formue.
Året 2017 vil derfor være et forholdsvis roligt arbejdsår i landsforeningen, efter 2016,
hvor der blev lagt mange kræfter i jubilæumsskriftet. Vi har nogle eksemplarer
endnu, spørg sekretæren.
Som før nævnt afhænger vores fremtid af det arbejde, der laves lokalt! Men skulle
nogle have gode ideer eller ønsker, som landsforeningen kan være behjælpelig med,
er vi åbne og klar til at hjælpe.
Der arbejdes nu med efterårs- og vinterprogrammer i klubberne, ja, de fleste har vel
været klar i lang tid. Det er et utroligt varieret program, der udbydes (se
hjemmesidem www.landbosenior.dk ) .
Det er så nu I skal se høsten af det arbejde, der er lagt i foreningerne.
God høst til alle.
Povl Hansen

2. Årsmødet 2018.
Årsmødet 2018 afholdes mandag den 26. og tirsdag den 27. marts 2018 på
Pejsegården i Brædstrup.
Efter jubilæumsarrangementet i år er vi tilbage i de gamle gænger.
Årsmødet starter som sædvanlig med frokost, og derefter er der ordinær general
forsamling.
Eftermiddagens foredrag holdes af MF Bertel Haarder, der nu råder bod på, at han i
2016 med kort varsel meldte afbud til årsmødet.
Aftenfesten består som sædvanlig af en 3-retters menu, vin ad libitum, underholdning
ved den kendte violinvirtuos Kim Sjøgren og musik og dans ved Flemming Baade.
Morgensamlingen forestås af tidligere medforstander på Bornholms Højskole
Lillian Hjort-Westh
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Årsmødet slutter med et foredrag af formanden for Landbrug & Fødevarer Martin
Merrild. Emnet er: Dansk landbrug i global sammenhæng.
Sæt allerede nu X i kalenderen.

3. Udlodningsmidler 2017.
Det, der tidligere blev benævnt Tips- og Lottomidler, kaldes nu Udlodningsmidler og
midlerne er overskud fra Danske Spil, som er meget mere end tips og lotto.
Efter ansøgning indsendt til Sundheds- og Ældreministeriet i februar måned 2017 er
Landsforeningen blevet bevilget 671.102,- kr. i driftstilskud for kalenderåret 2017.
Det er 67.480,- kr. mere end sidste år, og det får vi til trods for et stort set uændret
antal medlemmer over 65 år (der ydes kun tilskud til medlemmer over 65 år).
Antallet af medlemmer i 57 klubber, der søgte tilskud, var 10.700. Hertil kommer 613
medlemmer under 65 år. Det er total set et fald på kun 1 %, hvilket viser, at
klubberne er gode til at fastholde gamle og rekruttere nye medlemmer.
Landsforeningens bestyrelse vil på sit næste møde den 11. september tage stilling til
udlodningen til de lokale klubber. Herefter vil der som sædvanlig tilgå meddelelse til
hver enkelt klub om deres andel af driftstilskuddet.
Husk at meddele sekretæren, hvis I har fået et nyt kontonummer i jeres pengeinstitut.

4. Regionale møder i 2018.
Som formanden, Povl Hansen, skriver i sit indlæg ”Formanden har ordet” var det
egentlig meningen, at der skulle have været afholdt fem regionale møder i dette
efterår.
Men da der ikke er budgetteret med eller søgt tilskud til denne aktivitet i 2017 ville
en gennemførelse i 2017 betyde, at vi skulle finansiere aktiviteten af
Landsforeningens formue.
Derfor har Landsforeningens bestyrelse besluttet at udskyde møderne til 2018.
Emnet skulle være ”Fastholdelse af gamle og rekruttering af nye medlemmer”.
Det er et emne, der er valgt, fordi vi ser, at nogle klubber vinder medlemmer mens
andre taber. Vi må kunne hente noget inspiration hos de, der evner at tiltrække nye
medlemmer.
Når sted og tid for møderne er fastlagt, hører I nærmere.
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5. Rejser til Canada i 2018.
Vi erindrer om rejserne til Canada som udbydes med Mols Rejser som teknisk
rejsearrangør.
Dag til dag program kan ses på www.landbosenior.dk og information og tilmelding
skal ske til Mols Rejser på telefon 75871212 eller e-mail info@molsrejser.dk .
Tur 1: 4. - 17. juni 2018 med tilmeldingsfrist 4. februar 2018.
Tur 2: 10. - 23. september 2018 med tilmeldingsfrist den 10. maj 2018.
Efter de nævnte tilmeldingsfrister bliver de resterende pladser givet fri til Mols
Rejsers andre kunder.
Det er en overordentlig spændende rejse med store oplevelser, der venter jeres
medlemmer, så sørg nu for, at de også får kendskab til rejserne.

6. Foredragsliste.
Der sker løbende ændringer i foredragslisten, som I kan se på www.landbosenior.dk .
Inden for det sidste halve års tid er Jeannet Ulrikkeholm, Carsten Juelsgaard Madsen
og Ove Geil Christensen kommet på listen og Haakon Brandt er på vej ind.
I aftaler selv foredragshonorar, men forudsætningen for at blive optaget på listen er,
at honoraret ikke overstiger 5.000,- kr. + transport.

7. Konstituering.
På sit møde i maj måned konstituerede bestyrelsen sig med Povl Hansen, Hjørring,
som formand (genvalg) og Peder Chr. Ottosen, Sydvestjysk, som næstformand
(genvalg). Se hele bestyrelsen under punkt 8.
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8. Landsforeningens bestyrelse:
Povl Hansen
Formand

Guldagervej 276
9800 Hjørring

98988610 40264060
rimmensholm@gmail.com

Peder Chr. Ottosen
Næstformand

V. Terplingvej 8
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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