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1. Formanden har ordet

Kære landboseniorklubber
” At gå med livrem og seler” – en fordel eller en ulempe?
Tja, bestyrelsen i Landsforeningen LandboSenior har i hvert fald besluttet at være på
forkant og udvise forsigtighed med hensyn til årsmødet i 2022. Vi har derfor efter nøje
overvejelser valgt at udsætte årsmødet/generalforsamlingen til oktober 2022 grundet
den nuværende corona-situation.
Selv om det lykkedes at afholde et godt årsmøde i oktober 2021, havde vi inden da
måttet aflyse flere planlagte årsmøder. Dette vil vi gerne undgå i 2022. Derfor har vi
flyttet årsmødet til mandag d. 24. oktober – tirsdag d. 25. oktober 2022. Vi håber til
den tid at være kommet godt på den anden side af coronaen og igen vil kunne synge,
feste og danse.
Jeg håber, at vi har jeres forståelse og opbakning til, at årsmødet og
generalforsamlingen udsættes til oktober 2022.
Nogle vil sige, at vi går med livrem og seler.
Men hellere det – end at tabe bukserne
Håber ellers at I alle er kommet godt på den anden side af julen og ind i det nye år.
Poul Jensen
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2. Årsmøde og generalforsamling 2022
Årsmødet 2022 i Landsforeningen LandboSenior flyttes fra mandag d. 28. og tirsdag d.
29. marts 2022 til:
Mandag d. 24. og tirsdag d. 25. oktober 2022
på Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup
Vi håber og satser på, at tingene er nogenlunde normaliseret, når vi når til oktober
2022. Derfor indbydes alle klubber til at deltage i årsmødet. Så snart programmet
foreligger, vil det blive udsendt til klubberne. Samtidigt vil tilmeldingsskema blive
udsendt til klubbernes kontaktpersoner. Landsforeningen vil i samarbejde med
Pejsegården sørge for, at årsmødet bliver afviklet på bedst mulig måde med
hensyntagen til myndighedernes anbefalinger omkring Covid-19 på mødetidspunktet.
Der indkaldes samtidigt til ordinær generalforsamling i Landsforeningen LandboSenior
Mandag d. 24. oktober 2022 kl. 13.00
på Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup
Dagsorden udsendes senere.

3. VIGTIGT – Medlemsopgørelse pr. 31. december 2021
Der foreligger endnu ikke noget endeligt vedr. evt. driftstilskud til landsdækkende
ældreorganisationer (udlodningsmidler) efter overflytning til andet ministerium. For at
være på forkant, vil vi dog bede de klubber, der ønsker at få del i evt. midler, at
udfærdige en opgørelse over samtlige medlemmer af klubben pr. 31. december 2021,
som vi plejer.
Denne opgørelse skal indeholde:
• Navn og adresse for hvert medlem, som medregnes i medlemstallet
• Fødselsår og dato på medlemmet (gerne de første 6 cifre af personnummeret)
• Kontingentindbetaling for hvert enkelt medlem (der skal være betalt kontingent for
2021)
Opstil listen således, at medlemmerne er opført efter alder – det letter revisionen.
Kontingentbetalingen skal anføres som et beløb ud for hvert medlem. Et X er ikke nok.
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Samleskemaet er lavet som en indtastningsklar pdf-formular, hvilket betyder, at I kan
åbne pdf-filen og udfylde direkte i skemaet ved at klikke på felterne – eller bruge
tabulatorknappen på tastaturet (de to pile til venstre på tastaturet) for at springe
videre til næste felt. Herefter kan I gemme dokumentet på jeres pc – og vedhæfte det i
en mail til sekretæren.
I må også printe ud og udfylde i hånden og sende på mail eller ved alm. post. Men
skemaet til udfyldelse er KUN fremsendt til kontaktperson i klubben elektronisk – IKKE
VED ALM. POST.
Opgørelsen og samleskemaet skal være undertegnede i hænde senest d. 1. februar
2022.
NB: Ønsker I ikke at modtage evt. tilskud, bedes I anføre dette på skemaet eller i en
mail til sekretæren.

4. Nyhed – arrangementer på Effektivt Landbrugs lokale aviser:
LandbrugNord – LandbrugFyn – LandbrugSyd – LandbrugØst
Arrangementskalender:
Hver klub kan få sit eget log-in, der giver mulighed for at lægge noget på Effektivt
Landbrugs arrangements kalender. Men bemærk, der er kun arrangementskalender på
avisens hjemmesider/nyhedsbreve.
Artikler/pressemeddelelser:
I er altid velkommen til at sende gode historier/pressemeddelelser ind til Effektivt
Landbrugs journalister i de forskellige landsdele. Så er det op til journalisterne at
vurdere, om det skal bringes eller ej (de vurderer altid, om historien har relevans for
avisens målgruppe).
(Avisernes kontaktoplysninger sendt direkte i nyhedsbrev til klubberne.)
Et par TIPS:
Når I sender artikler eller tips ind til journalisterne så husk:
- Brug nyhedstrekanten, det gør journalisterne (nyheden, uddybning, baggrund,
detaljer), så din historie bliver skarp og medierelevant
- Artiklen/pressemeddelelsen skal være fængende og appetitvækkende
- Den skal have nyhedsværdi, aktualitet og væsentlighed
- Max 1 side
- Vedhæft gode fotos (husk rettighederne)
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- Tilføje kontaktoplysninger, så journalisten let at kan kontakte dig

5. Landsforeningens bestyrelse og personale
Navn

Mail

Tlf.

Formand Poul Jensen
Frederiksværksgade 11 a, 3400 Hillerød
Næstformand Henning Ø. Bloch
Trolhøjbakken 5, 6800 Varde
Birte Kristensen
Lerbjerg 7, Snejbjerg, 7400 Herning
Børge Jørgensen
Langelinie 46, 5450 Otterup
Annette Dissing
Nøddely 12, 9830 Tårs
Personale:
Sekretær og kasserer Metha J. V. Poulsen
Bakkevænget 11, Sdr. Dråby
7900 Nykøbing Mors

tammose@sol.dk

42192019

Henn.bloch@gmail.com

27640556

eb@kristensen.mail.dk
borgejorgensen7@gmail.com

97161225 /
21748455
20203259

Annette.dissing@icloud.com

23264032

landsforeningen@landbosenior.dk 22110685

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