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1. Formanden har ordet.
Kære landboseniorklubber.
Flere klubber har udtrykt frustrationer over COVID-19 og reglerne for, hvad vi må –
og ikke må. Og det er med god grund, for det kan være svært at overskue, og der
sker hele tiden ændringer/skærpninger. Vi har dog herunder (pkt. 2) forsøgt kort at
opsummere, hvordan klubberne på nuværende tidspunkt skal forholde sig under
myndighedernes anbefalinger ved medlemsarrangementer. Bemærk det kan ændre
sig fra dag til dag, så det er vigtigt, at I følger med i medierne på dette område.
Ligeledes kan der blive indført nogle lokale sanktioner.
Tiltagene gælder i skrivende stund indtil 31. oktober.
Hvordan forholder Landsforeningen sig så i forhold til COVID-19?
Vi ved godt, at mange higer efter at deltage i sociale arrangementer, at mødes, at
ses, at der sker noget… Men vi må også erkende, at COVID-19 er her – og højst
sandsynligt vil præge samfundet et stykke tid endnu. Og uanset om man er 20 år
eller 85 år – kan man ikke vide sig sikker. Vi ved også, at nogle klubber har valgt at
starte op igen med lokale arrangementer (selvfølgelig under hensyntagen til de
udstukne retningslinjer), hvor andre har aflyst både oktober og november
arrangementer. Og vi kan ikke sige, hvad der er rigtigt eller forkert. Det er op til den
enkelte klub at vurdere, hvilke arrangementer man ønsker at gennemføre under
hensyntagen til COVID-19.
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Landsforeningen kan kun anbefale og opfordre til, at man bruger den sunde fornuft
og vurderer i hvert enkelt tilfælde, hvorvidt arrangementet kan afholdes under de
udstukne retningslinjer på fornuftigt og forsvarligt vis.
I fortsættelse heraf kan jeg oplyse, at Landsforeningen efter aftale med Jytte
(Pejsegården) fastholder Mini-årsmødet d. 26. oktober trods coronasituationen. Vi
mener, at mødet kan afvikles forsvarligt under de forholdsregler, som
myndighederne har udstukket, og som Pejsegården mener, de kan stå inde for.
Meget vil selvfølgelig være anderledes end normalt men læs nærmere nedenfor
under pkt. 3.
Poul Jensen

2. COVID-19.
Seneste tiltag mod COVID-19 med betydning for LandboSenior-klubber
(senest meldt ud den 18. og 25. september og 7. oktober 2020 – og
foreløbigt gældende til og med den 31. oktober 2020)
Afholdes arrangementer ”ude i byen” (restaurant, teatersal osv.), vil stedet hvor
arrangementet afholdes, selv gøre opmærksom på forholdene under COVID-19. Og
det aftales nærmere, hvordan I skal/må forholde jer. Holdes arrangementet under
mere private former, skal I selv sørge for, at retningslinjerne, som myndighederne
udstikker, overholdes. Da det er forskelligt fra klub til klub, hvor og hvordan I afvikler
jeres arrangementer er nedenfor generelle retningslinjer i punktform.

Forsamlinger:
• Forsamlingsforbuddet på 50 prs. gælder, hvis I ”går rundt”.
• Sidder I ned på faste pladser med retning mod en scene (teater/foredrag)
må I være op til 500 prs.
• Arrangementer skal slutte kl. 22.00.
• Brug af mundbind, når man kommer ind, når man rejser sig fra sin plads,
når man henter mad (f.eks. fra buffet), når man går på toilettet osv. Men
man må tage mundbindet af, når man sidder ned.
• Det er tilladt kortvarigt at forlade sit sæde for at hente kaffe, kage, mad
eller drikke ved et bord og så tage det med til sin plads, hvor det kan
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indtages. Det vil også være muligt for personale på stedet at bringe
forplejning ned til deltagernes pladser.
Registrering af personer i lokalet til brug for evt. smitteopsporing.
Der skal være 4 m2 pr. stående gæst, 2 m2 pr. siddende gæst.
Skal holde 1 meters afstand hele tiden.
Mindst 1 meter mellem tallerkener, både til siden og overfor.
2 meters afstand til personer i øget risiko – eller hvis der skal holdes tale,
synge osv.
2 meters afstand fra underviser/foredragsholder til forreste række i salen.
Gæsterne placeres, så der sikres 1 meters afstand mellem gæsterne målt
fra midten af sædet, eller så hvert andet sæde er tomt.
I det omfang, der ikke foregår servering af mad, drikkevarer eller tobak på
et mødecenter, så er det ikke et serveringssted, og dermed gælder
hverken lukkekrav eller krav om at bære mundbind/visir.
Man må gerne selv betjene kaffeautomater m.m. I skal dog sørge for, at de
holder afstand ved drikkeautomaterne. Derudover skal I vurdere, om
kontaktflader (trykknapper m.m.) skal rengøres og desinficeres hyppigere
end normalt.
Man må have buffet, hvis man følger Sundhedsstyrelsens generelle
anbefalinger om, at der ved buffetservering, fællesspisning m.v. skal være
særligt fokus på kontaktflader, herunder om der med fordel kan anvendes
personlige redskaber, engangsredskaber eller portionsskåle ved
selvservering. Buffet bør ligeledes indrettes, så det er muligt at holde
afstand.
Adgang til håndvask eller håndsprit på de steder, hvor folk spiser eller
tager mad fra.
Benyt engangsredskaber.
Undgå fælles skåle med snack, chips og slik. I kan servere i mindre skåle
eller små glas, så hver gæst kan få sin egen portion.
Håndsprit ved indgangen.
Fjern fælles håndklæder, brug i stedet engangshåndklæder eller
papirservietter.
Ikke sæbestykker – men hav flydende sæbe ved håndvasken.
Rengør inden, under og efter arrangementet (berøringsflader).
Luft ud.

Du kan læse mere på sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk eller på
https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/spoergsmaal-og-svar/overblik
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3. Mini-årsmøde med generalforsamling.
Har I husket Mini-årsmødet med generalforsamling d. 26. oktober 2020 på
Pejsegården – ellers kan I nå det endnu, da vi har rykket tilmeldingsfristen. Der
inviteres 2 deltagere fra hver seniorklub til mødet. Tilmelding til sekretæren på
landsforeningen@landbosenior.dk senest d. 16. oktober 2020.
Pejsegården vil sørge for, at mini-årsmødet bliver afviklet på bedst mulig måde med
hensyntagen til myndighedernes anbefalinger. Herunder nogle retningslinjer, som vi
vil bede deltagerne hjælpe os med at efterleve:
• Mundbind bæres indtil man kommer til sin faste plads (husk at medbringe
mundbind)
• Forlader man sin plads (f.eks. ved toiletbesøg) skal mundbind bæres
• Forplejning vil foregå som portionsanretning
• Sprit hænderne jævnligt i løbet af dagen (der står sprit på bordene og ved
indgangen)
• Vi undlader at synge
• Vi holder 1 m afstand
• Personalet vil bære mundbind/visir og evt. handsker
• Stemmetællere i forbindelse med generalforsamling vil bære mundbind og
handsker

PROGRAM MINI-ÅRSMØDE

mandag d. 26. oktober 2020 kl. 10.30-16.30
på Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup
Kl. 10.30
Kl. 11.00
Kl. 12.00
Kl. 12.30
Kl. 13.30
Kl. 14.00
Kl. 14.30

Kl. 16.30

Ankomst, kaffe/rundstk. og udlevering af stemmesedler
Ordinær generalforsamling
Ny hjemmeside v/sekretær Metha Poulsen
Frokost
Orientering om rejsen til det østlige USA 2021 v/Mols Rejser
Kaffe
”Befriet fra Hitlers helvede” – en film og fortælling om de hvide busser. Optakt
til filmen v/Renè Meyrowitsch og efter filmen øjenvidneberetning om bl.a.
turen fra Theresienstadt til Danmark i de hvide busser v/tidligere kz-fanger
Birgit Fischermann
Tak for i dag
Det er GRATIS at deltage i mini-årsmødet.
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4. Kontingentopkrævning i lokale klubber.
Flere klubber har grundet Covid-19 måttet aflyse en del arrangementer i 2020, og
har overvejet ikke at opkræve medlemskontingent i 2021. Vælger klubberne at
undlade kontingentopkrævning, vil vi ikke kunne medtage dem i grundlaget for
ansøgningen til Udlodningsmidlerne, idet der kun kan udloddes tilskud til
medlemmer over 65 år, som har betalt lokalt medlemskontingent.
Landsforeningen vil derfor opfordre klubberne til at fastholde medlemskontingentet
og i stedet finde andre muligheder for at tilgodese deres medlemmer – f.eks. med
gratis arrangementer.

5. Udlodningsmidler 2020
Efter ansøgning indsendt til Sundheds- og Ældreministeriet primo 2020 er
Landsforeningen blevet bevilget 687.138 kr. i driftstilskud for kalenderåret 2020. Det
er lidt mere end sidste år, og vi er selvfølgelig glade og føler os privilegeret over det
tildelte beløb. Største delen heraf vil blive udloddet til de lokale klubber, og
udlodningen vil finde sted efter årsmødet er afviklet. Bliver årsmødet aflyst (grundet
udvikling ifm. COVID-19) eller gennemført til lavere omkostninger end budgetteret,
kan det blive nødvendigt at søge om budgetændring hos Ældreministeriet. Derfor
må udlodningen afvente dette.
Antallet af medlemmer over 65 år i 58 klubber, der søgte tilskud, var 10.536. Hertil
kommer 546 medlemmer under 65 år.

6. Støtte efter §18 og 79 til lokale klubber
Kender du servicelovens §18 og §79. Hvis ikke - så kan der ligge en ukendt mulighed
for tilskud til din lokale klub.
Støtte efter servicelovens §18:
Der kan gives økonomisk støtte til f.eks. lokaler, telefon, indkøb af udstyr eller anden
form for kontorarbejde i de tilfælde, hvor det vurderes at være en nødvendig
ramme for aktiviteter med et socialt sigte. Landets kommuner bestemmer selv,
hvordan puljen fungerer og søges. Derfor findes der mange varianter af, hvordan
puljen fungerer i landets kommuner. Nogle kommuner uddeler kun til foreninger,
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der henvender sig til personer under 60 år. De foreninger har i stedet mulighed for
at søge den pulje, der går under navnet §79.
Støtte efter servicelovens §79:
Puljen støtter det sociale og aktiverende frivillige arbejde, der særligt har ældre
og/eller handicappede som målgruppe. Puljen støtter tilbud, der er
aktivitetsprægede og forebyggende, f.eks. sociale tilbud (f.eks. kortspil, banko osv.),
motionstilbud (f.eks. gymnastik, dans, vandreture osv.), oplysning (f.eks. foredrag,
kor osv.), underholdning (f.eks. sang, teater osv.). Men bemærk, det er ikke alle
kommuner, der bruger denne paragraf, så I må selv undersøge om jeres kommune
bevilger støtte efter §79, og hvad der gives støtte til.

6. Opdatering af bestyrelser m.m.
Det har været et specielt år og i forbindelse med opdatering af vore lister og til brug
for bl.a. udbetaling af udlodningsmidler, skal vi venligst anmode alle klubber om at
meddele følgende til Landsforeningen:
Klubbens navn:
Bestyrelsen med kontaktoplysninger:
Kontaktperson:
Konto.nr.:
Vedtægter:
Seneste program:

(Navn, Adr., mail, tlf., rolle i bestyrelsen)
(kontaktperson til Landsforeningen)
(til overførsel af udlodningsmidler)

(hvis I ikke allerede har indsendt jeres
seneste program til os)
Oplysningerne bedes sendt til landsforeningen@landbosenior.dk hurtigst muligt.

7. Landsforeningens bestyrelse.
Navn

Mail

Tlf.

Formand Poul Jensen
Tammosevej 86, 3320 Skævinge
Næstformand Martin Andersen
Rosenvangsvej 10, 9750 Østervrå
Birte Kristensen
Lerbjerg 7, Snejbjerg, 7400 Herning
Børge Jørgensen
Langelinie 46, 5450 Otterup

tammose@sol.dk

48212770 / 42241715

mbholtet@gmail.com

30905080

eb@kristensen.mail.dk

97161225 / 21748455

Borgejorgensen7@gmail.com

20203259

6

Landsforeningen LandboSenior
Henning Ølgaard Bloch
Trolhøjbakken 5, 6800 Varde
Personale:
Sekretær Metha J. V. Poulsen
Bakkevænget 11, Sdr. Dråby
7900 Nykøbing Mors
Kasserer Kristian K. Justesen
Grønningen 1, 7800 Skive

Henn.bloch@gmail.com

27640556

landsforeningen@landbosenior.dk 22110685

kasserer@landbosenior.dk

61768532

Nyhedsbrevet er redigeret af Landsforeningens sekretær, Metha J.V. Poulsen
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