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1. Formanden har ordet 
 

Kære landboseniorklubber 

Jeg vil gerne starte med at takke alle deltagerne ved årsmødet for et par skønne dage, 
et stort fremmøde, og jeres altid smittende humør. Når vi (Rita og jeg) kører hjem 
efter et par dage i jeres selskab, så er humøret højt, og batterierne er ladet op med ny 
ekstra energi. Det er en fornøjelse at være formand i en forening, der har så god 
opbakning fra medlemmerne. 

Jeg håber, at I hjemme i klubberne oplever den samme følelse, når I har afholdt nogle 
gode vellykkede arrangementer. Både deltagere og de lokale bestyrelsesmedlemmer. 

Når det er sagt, ved jeg godt, at vi i nogle klubber har nogle udfordringer. Nogle 
kæmper med medlemstal, andre mod konkurrencen fra andre foreninger, og andre 
igen med at få medlemmer til bestyrelsen. I er altid velkommen til at kontakte os i 
Landsforeningen, hvis I har nogle udfordringer eller spørgsmål, som I gerne vil have 
sparring på. Vi står klar. Men ellers vil jeg gerne opfordre klubber med udfordringer 
om at kigge sig omkring til naboklubber for indledning af et evt. samarbejde. Det kan 
gøres på mange forskellige måder – og kunne blive til gavn for alle. Én ting er sikker – 
der sidder mange seniorer rundt omkring, som har brug for en god oplevelse – og her 
har vi vores berettigelse. At blive ældre er ikke en selvfølge, men at få en god 
alderdom er dét, vi alle ønsker. Så tag gerne fat i dem, der sidder alene, og måske er 
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blevet endnu mere ensomme under nedlukningen. Tilbyd at tage dem med til 
klubbens arrangementer. 

Poul Jensen   

 
2. Generalforsamling 2021 + konstituering 
På generalforsamlingen blev årsregnskaberne for 2019 og 2020 gennemgået og 
godkendt uden bemærkninger. 
 
Bestyrelsens forslag om uændret kontingent til Landsforeningen på 750,- kr. for 2022 
blev godkendt. 
 
Grundet Coronaen og manglende generalforsamling i 2020 var hele bestyrelsen på 
valg. Alle på nær Martin Andersen, Østvendsyssel, modtog genvalg. 
 
Valgt for 1 år, for øerne:  

• Genvalg til Poul Jensen, Nordsjælland samt Børge Jørgensen, Nordfyn. 
 
Valgt for 2 år, Jylland m.fl.:  

• Genvalg til Birte Kristensen, Herning og Henning Ø. Bloch, Varde.  

• Der var nyvalg til Annette Dissing, Tårs. 
 
Begge suppleanter var på valg:  

• Kristian Stausholm, Sydhavsøerne (ønskede ikke genvalg). I stedet var der nyvalg til 
Erik Strange, Sydhavsøerne (for en etårig periode). 

• Gudmund Katborg, Jylland, modtog genvalg (for en toårig periode). 
 
Der var genvalg til revisionsfirmaet LDM Revision, Vejle. 
 
Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig som følger: 

• Poul Jensen – formand 

• Henning Ø. Bloch – næstformand 

 
3. Årsmødet 2021  
Årsmødet blev afviklet på Pejsegården i Brædstrup, og der deltog lidt over 260 
medlemmer fra 48 lokale klubber. Nogle klubber havde grundet Corona frygt ikke 
ønsket at deltage, men vi håber, at vi i 2022 kan samle næsten alle klubber igen. 
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Bestyrelsen med ægtefæller mødte kl. 10 og alle deltog i de opgaver, der skulle løses, 
inden deltagerne ankom. 
Indskrivning, indkvartering og frokost forløb planmæssigt og tilfredsstillende. 
 
Dag 1. Kl. 13:00 – 15:00 blev der afholdt generalforsamling. 
 
Kl. 15:00 -16:15 gav Metha Poulsen et indlæg med titlen: ”Landbosenior i den digitale 
fremtid.” Om online synlighed, brug af Facebook, hjemmeside m.m.  
 
Kl. 18:30 var der aftenfest med en 3-retters menu, musik, fællessange, underholdning 
og dans – alt sammen styret muntert og sikkert af Landsforeningens formand Poul 
Jensen. Under middagen spillede Flemming Baade dæmpet musik.  
Efter hovedretten underholdt Lotte Riisholt med sin dejlige stemme og iørefaldende 
sange. Efter middagen gik dansen livlig, og aftenen sluttede med ”Sku gammel 
venskab…” 
 
På anden dagen var der morgenmad fra 7 – 9, hvilket betød en god afvikling med 
rigelig tid. 
 
Dag 2. Kl. 9:00 – 10:00 var der morgensamling med tidl. forstander på Ladelund 
Efterskole, Steffen Bendix Pedersen, der causerede over sange og salmer fra 
højskolesangbogen. 
 
Kl. 10:30 – 12:00 holdt Lykke Friis, direktør for Tænketanken Europa, sit foredrag ”EU 
30 år efter Berlinmurens fald – fra Putin til Brexit”.  
 

Kl. 12:00 – 12:30 præsenterede Christian Mols, Mols Rejser, de planlagte rejser til USA 
i 2022. 
 
Herefter var der frokost og hjemrejse efter et vellykket årsmøde og generalforsamling. 
 

4. Næste årsmøde 2022 
Sæt allerede x i kalenderen nu til næste årsmøde, der afholdes mandag d. 28. marts 
og tirsdag d. 29. marts 2022 på Pejsegården i Brædstrup. Nærmere program og 
indkaldelse til generalforsamling kommer senere. 
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5. USA rejser 2022 
• Tur 1: den 19.-29. aug. 2022 

• Tur 2: den 9.-19. sept. 2022 

 
Du kan læse mere om rejserne på hjemmesiden: USA_New-York-2022.pdf 
Er du interesseret i én af rejserne, er du velkommen til at kontakte Christian Mols, 
Mols Rejser, på tlf. 7587 1212. 
 

 

6. Vigtigheden af synlighed – hjemmeside og de sociale medier 
Synlighed er en af nøglerne til flere medlemmer. 
 
Synlighed betyder, at du dukker op i modtagerens synsfelt på den ene eller anden 
måde. Når du over en periode ad flere gange dukker op i modtagerens synsfelt – i små 
værdipakkede bidder – placerer du dig i toppen af modtagerens bevidsthed og 
dermed bliver genkendelig – og forhåbentlig valgt til. 
 

”Hvis man ikke er synlig, kan man have en nok så fantastisk 

forening - der er bare ingen, der opdager det.” 

 
Men husk altid, at det er det lange seje træk – ligesom når en virksomhed ønsker at 
tiltrække kunder. Kunderejsen er ofte den samme og kræver samme ihærdighed og 
tålmodighed fra din side. 
 
Tips til klubberne: 
Vælg at bruge tid på ”markedsføring” – synliggørelse af din klub 

- Hvem er din målgruppe? 
- Hvor er din målgruppe? 
- Mød din målgruppe, hvor målgruppen er. 
- Vær realistisk og sæt lette definerbare mål.  

 
Brug det trykte medie (den lokale avis/ugeavis osv.): 

- Send pressemeddelelser (foromtale/efteromtale af arrangementer) 
- Brug klubsider 
- Indryk en annonce en gang i mellem 
- Invitér journalisterne til de gode arrangementer 

https://landbosenior.dk/wp-content/uploads/2021/07/USA_New-York-2022.pdf
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Brug de sociale medier: 

- Landsforeningen har oprettet en facebook- samt Instagram side for at lette 
begyndelsen på de sociale medier. Benyt jer af de fælles platforme, indtil I har 
ressourcer til at gøre noget selv. Send fotos, gode historier, nyheder til 
sekretæren i Landsforeningen, så sørger sekretæren for oplægning. 

- Vær med på den fælles hjemmeside under www.landbosenior.dk (det koster 
kun 500 kr. om året) 

 
Har du INGEN hjemmeside under www.landbosenior.dk, kan du nå det endnu. Send 
blot sekretæren en mail med klubbens oplysninger og anmodning om oprettelse af en 
klubhjemmeside under Landsforeningen. 
 
https://www.facebook.com/Landsforeningen-LandboSenior-110522190712081 
https://www.instagram.com/landbosenior/ 
 
Jo flere, der deler og liker – jo længere kommer vi ud – og des mere 
synlighed/omtale/reklame får de lokale klubber. 
 
HUSK: De 3 nøgler til nye medlemmers opmærksomhed: 
1. Synlighed 
2. De gode historier 
3. Tale til følelser, f.eks. ved brug af gode situationsbilleder 
 
 

7. Udlodningsmidler 2021 
Der vil i løbet af uge 45 ske udlodning til klubberne, i alt 340.000 kr. 
 
 

8. Landsforeningens bestyrelse og personale 

Navn Mail Tlf. 
Formand Poul Jensen 
Tammosevej 86, 3320  Skævinge 

tammose@sol.dk 42192019 

Næstformand Henning Ø. Bloch 
Trolhøjbakken 5, 6800  Varde 

Henn.bloch@gmail.com 
 

27640556 

Birte Kristensen 
Lerbjerg 7, Snejbjerg, 7400 Herning 

eb@kristensen.mail.dk 97161225 / 
21748455 

Børge Jørgensen 
Langelinie 46, 5450  Otterup 

borgejorgensen7@gmail.com 20203259 

http://www.landbosenior.dk/
http://www.landbosenior.dk/
https://www.facebook.com/Landsforeningen-LandboSenior-110522190712081
https://www.instagram.com/landbosenior/
mailto:tammose@sol.dk
mailto:Henn.bloch@gmail.com
mailto:eb@kristensen.mail.dk
mailto:borgejorgensen7@gmail.com
mailto:borgejorgensen7@gmail.com
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Annette Dissing 
Nøddely 12, 9830 Tårs 

Annette.dissing@icloud.com 23264032 

Personale: 

Sekretær og kasserer Metha J. V. Poulsen 
Bakkevænget 11, Sdr. Dråby 
7900  Nykøbing Mors 

landsforeningen@landbosenior.dk 
 

22110685 

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