LandboSenior Vesthimmerland har holdt sin årlige generalforsamling i Aktivitetscenteret Aars, der
var mødt 80 medlemmer. Formanden Martin Jensen bød velkommen. Næstformand Egon Jensen
blev valgt til dirigent. Formanden aflagde beretning. Landbosenior klubben har igen i år haft en
pæn tilgang af nye medlemmer, der er kommet 24 nye medlemmer til, der er få medlemmer, der
er stoppet i foreningen. Vi har i alt pr. 1. marts 275 medlemmer. Formanden omtalte, at
foreningen ikke alene er for pensionerede landmænd, men alle, der er interesserede i de
arrangementer, vi holder, er velkomne som medlemmer. Vi har i år haft en del interessante talere
på vores formiddagsmøder, som vi holder i Aktivitetscenteret, den første onsdag i måneden. Vi har
i gennemsnit været 75 til hvert møde. Vi har blandt andet haft besøg af naturvejleder Karin
Winther, af fysioterapeut Lars Kristensen, socialudvalgsformand Palle Jensen, Marius Stubberup,
Bent og Egon viste lysbilleder fra sommerens ture, i december havde vi julehygge med kaffe og
æbleskiver, de 4 musikanter fra Aars underholdte og Gerda læste julehistorie, først i januar havde
vi besøg af tidligere sygehusdirektør Martin Gregersen, Inger Petersen fortalte ”en
kærlighedshistorie fra 2. verdenskrig”, og Jette Thomsen fortalte sin livsfortælling. Vi har også
været på besøg på det nye rådhus, hvor Per Bach Laursen bød velkommen, og fortalte og viste
rundt. Der var 107 deltagere. Vi har haft et aftensmøde, hvor provst Anders Bonde gav et muntert
indblik i ”Livets efterår”. Emil og Gert Degn fortalte om deres cykeltur tværs over USA. Der har
også været gang i rejseaktiviteterne. I maj var vi 50 medlemmer på tur til Mallorca. I august havde
vi en 1 dagstur til Thy Nationalpark, der var så stor tilslutning, at vi måtte køre i 2 busser. Midt i
december var vi på en 2 dages tur til København, hvor vi besøgte det juleudsmykkede Tivoli, og 2.
dag besøgte vi Kronborg.
Efter formandens beretning aflagde kasserer Bent Pedersen regnskabsresultatet som viste et
overskud på godt 2000,00 kr.
Der var genvalg til Bent Pedersen og Gerda Hansen, og de 2 suppleanter Peter Nielsen og Torben
Nielsen, samt genvalg til revisorerne Niels Sørensen og Hans Hummeluhr.
Bestyrelsen har konstitueret sig.
Formand og rejseudvalget Martin Jensen tlf. 20221028, mail: thinggaarden@c.dk
Næstformand og listefører Egon Jensen tlf. 40863115, mail: aarsjensen@gmail.com
Kasserer Bent Pedersen tlf. 20459955, mail: bentpedersen@pc.dk
Sekretær Karin Bæk. Tlf. 20292067, mail: stenildhøjbakken@dukamail.dk
SMS, mail og rejseudvalg Gerda Hansen tlf. 24988365, mail: geh@mail.tele.dk
Bemærk det oplyste telefonnr. på Gerda, i det udsendte program for forår og sommer er forkert.

