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1. Næstformanden har ordet
Kære medlemmer.
En lille hilsen i sommervarmen.
Denne gang er det næstformanden, der fører pennen. Vores formand er en tur på
sygehuset – sådan kan det jo gå for os alle.
Sommeren vil skrive sig ind i historien. Ingen sommer i de sidste 144 år, hvor der er
foretaget registreringer, har budt på så høje temperaturer og så mange solskinstimer
som netop 2018.
En sådan sommer har plusser og minusser i hobetal.
Vi har tit nok klaget over dårligt vejr i sommerperioden. Vi, der hat afstået vore
landbrug, kan jo kun nyde det, sætte os under træet, parasollen, markisen med en kold
læskedrik og en god bog, og glæde os over de penge vi sparede til fly/bus sydpå.
Men for de, der driver landbrug, unge som ældre, er det en helt anden sag. Vi er jo
alle under påvirkning af markedskræfterne og de politiske kræfter, men landbruget
har et tredje kraftområde, naturkræfterne.
De er i denne sommer meget voldsomme. En planteproduktion består i sit inderste af
tre ting, lys, luft og vand. Mangler én af de ting, standser processen.
Jeg behøver ikke uddybe det nærmere, alle ved, hvilke problemer det skaber for det
kommende år.
Men som det ofte står skrevet under et solur ”Tæl kun de lyse timer”, så lad os gøre
det.
118 af landboseniorklubbernes medlemmer har været eller skal denne sommer af sted
til verdens næststørste land (arealmæssigt) Canada – fordelt på tre rejser.
Det vil for mange være deres livs rejse, i en fantastisk natur krydret med en anden
kultur , storlandbrug, fortids fossiler (50 mill. år gamle), storslåede bjerge med et
spændende dyreliv. For at slutte i Vancouver – én af verdens smukkeste byer.
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I 2019 går rejsen til Grønland, som er en del af det danske rigsfællesskab (endnu), og
verdens største ø, næsten 50 gange større end Danmark. Se omtale under punkt 5.
Tiden er inde til seriøst at overveje at tage med.
På næste bestyrelsesmøde skal vi planlægge en møderække fem forskellige steder i
landet (se omtale under punkt 4). Her forventer vi at møde de lokale
landboseniorklubbers bestyrelse og andre interesserede til en drøftelse af, hvordan vi
fastholder og tiltrækker medlemmer.
Landbokulturen er jo under et voldsomt pres – så, hvordan kommer vi videre? Der er
stof nok at tage fat på, vi glæder os til at møde jer på hjemmebane.
Jeg vil ønske jer en fortsat god sommer.
Peder Chr. Ottosen.

2. Årsmødet 2019.
Årsmødet 2019 afholdes mandag den 25. og tirsdag den 26. marts 2019 på
Pejsegården i Brædstrup.
Årsmødet starter som sædvanlig med frokost, og derefter er der ordinær general
forsamling.
Eftermiddagens foredrag holdes af fhv. MF Søren Pind, der taler over emnet
Anekdoter og opbyggelige fortællinger fra 30 års virke for Danmark.
Aftenfesten består som sædvanlig af en 3-retters menu, vin ad libitum, underholdning
ved den kendte sanger Arne Lundemand og musik og dans ved Flemming Baade.
Morgensamlingen forestås af forstander på Rude Strand Højskole Carsten Holevad.
Årsmødet slutter med foredraget Et liv som blind af Jens Bromann, der blev blind
som 10-årig som følge af en vådeskudsulykke, men som, på trods af sit synshandikap,
har haft et aktivt liv som sportsmand og erhvervsdrivende.
Sæt allerede nu X i kalenderen.

3. Udlodningsmidler 2018.
Efter ansøgning indsendt til Sundheds- og Ældreministeriet i februar måned 2018 er
Landsforeningen blevet bevilget 658.698,- kr. i driftstilskud for kalenderåret 2018.
Det er lidt mindre end sidste år, men vi er glade og lykkelige over det beløb, vi bliver
tildelt.
Antallet af medlemmer over 65 år i 57 klubber, der søgte tilskud, var 10.626. Hertil
kommer 634 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 har besluttet at tildele de enkelte klubber et grundbeløb
på 2.000 kr. – dog 4.000 kr. til de to ø-klubber – samt 29 kr. pr. medlem over 65 år.
Pengene er udloddet til de enkelte klubber.
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4. Regionale møder i 2018.
Som tidligere bekendtgjort gennemfører Landsforeningen til efteråret en række
regionale møder med temaet Fastholdelse og rekruttering af medlemmer.
Baggrunden for at tage dette emne op er, at vores medlemsskares gennemsnitsalder
stiger – således er kun 5 – 6 % af vore medlemmer under 65 år.
Vore medlemmer bliver ældre år for år og medmindre vi formår at tiltrække nye og
yngre medlemmer, må vi forudse, at vi i de kommende år vil miste medlemmer i stort
tal.
Én af de klubber, der har formået at skabe stor fremgang i medlemstallet, er SydthyThyholm Seniorklub, der inden for de sidste fem år har haft en medlemsfremgang på
mere end 100 svarende til 43%.
Vi har bedt klubbens formand, Harry Gade, om at fortælle, hvad det er der gør, at
medlemmerne strømmer til deres klub.
Derefter vil der være gruppearbejde med erfaringsudveksling og ideproduktion, som
opsamles i et katalog, der efterfølgende udsendes til alle klubber.
Der vil også blive mulighed for at drøfte andre emner.
Sted og tid for møderne er:
Gefion (Sorø)
Centrovice (Vissenbjerg)
Sønderjysk Landboforening
Nordjyllands Landbrugsskole
Sagro (Herning)

Tirsdag den 6. november kl. 14 – 16
Onsdag den 7. november kl. 9:30 – 11:30
Onsdag den 7. november kl. 14 – 16
Tirsdag den 13. november kl. 9:30 – 11:30
Tirsdag den 13. november kl. 14 – 16

Invitation med mødeprogram, tilmelding og adresse på mødestederne udsendes
senere, men sæt allerede nu X i kalenderen.

5. Rejser til Grønland i 2019.
I Nyhedsbrev nr. 79 fortalte vi om to rejser i 2019 til Grønland med Topas Travel
som teknisk rejsearrangør. Der er siden sket det, at DanskeSeniorAgronomer (DSA)
er blevet medarrangør. Det øger chancerne for, at begge rejser kan gennemføres.
Den første rejse finder sted:
Den anden rejse finder sted:

18. – 27. juni 2019
3. – 12. september 2019

Rejseprogrammerne er udsendt til jer den 23. juli 2018, men kan også ses på vores
hjemmeside www.landbosenior.dk
Vores kontaktperson i Topas Travel er Tina Ravn Lauritsen, som kan træffes på
telefon 7370 9339 eller e-mail tl@topas.dk
Tina tilbyder også at tage ud til klubberne og præsentere rejserne for interesserede. Et
sådant møde kan med fordel laves sammen med naboklubber.
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Vi håber inderligt, at I vil omtale rejsen i de programmer, I udsender/omdeler til jeres
medlemmer, men også huske at nævne rejserne, når I holder møder.
Det er da et spændende program, og så er Grønland jo også en del af rigsfællesskabet,
som Peder Chr. Ottosen gør opmærksom på i sin klumme.

6. Foredragsliste.
Der sker løbende ændringer i foredragslisten, som I kan se på www.landbosenior.dk .
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.

8. Landsforeningens bestyrelse:
Povl Hansen
Formand

Guldagervej 276
9800 Hjørring

98988610 40264060
rimmensholm@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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