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                                                       DANSKE  ANLÆGSGARTNERE   

                                                                                     SENIORKLUBBEN 
 

 

Formandsberetning for året 2017 
 
Medlemstallet er 29 og der arbejdes stadig for at få nye medlemmer 

Senior klubben har efter opfordring fra sidste generalforsamling etableret en 

hjemmeside under dag. 

Dog må der nok findes en person i bestyrelsen eller udenfor som har lyst og vilje til at 

holde den opdateret 

Sammen med kim tang. 

Her efter generalforsamlingen vil bestyrelsen samle materiale til en ny artikel i grønt 

miljø med oplysning om vores hjemmeside mm. 

På sidste generalforsamlingen ændrede vi vores vedtægter så vi havde en måned 

mere til at afvikle den, senest den 1.maj. Dette begrundes med bedre vejr da 

generalforsamlingen og forårs turen lægges sammen. 

Kontingentet blev under budget sat op fra 400 til 500 fra 2018 

På generalforsamlingen blev det besluttet at Efterårs turen skulle gå til Viborg hvor 

kommunen havde fået årets brolæggerpris og næste generalforsamling til foråret 

2018 skulle foregå på Samsø. 

Sidste generalforsamling foregik den 24.-25. marts på Haraldskær Herregård ved 

Vejle. Vi mødtes til frokost og efter frokosten blev generalforsamlingen afholdt. 

I medens der var generalforsamling blev  

der arrangeret en ledsager tur til 

Bindeballe Købmandsgård 

Her indtog vi vores eftermiddagskaffe og 

kage i en bygning bag ved i haven 

medens vi fik fortalt om 

Købmandsgårdens historie. 

Efter kaffen fik vi lov til at gå rundt i 

Købmandsgården og handle i den gamle 

butik. 
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Dem der havde været til generalforsamling fik også lidt luft ved en rundvisning / 

gåtur rundt på Haraldskærs grønne områder. Om aftenen mødtes vi alle til spisning 

og hyggeligt samvær. 

Næste dag drog vi efter morgenmaden til 

Jelling. Her mødtes vi ved museet hvor 

en guide ven stod og ventede på os. Vi 

fik besigtiget hele området over for 

kirken hvor vi fik kongerækken fra Gorm 

Den Gamle op til Margrethe den 2.  

Efter rundturen fik vi læst skriften op der 

stod på Jellinge stenene og sluttede af i 

kirken. Vi fik også lejlighed til at besøge 

museet. 

Så var tiden kommet til at vi skulle have 

en let frokost inden vi drog hvert til sit. 

En tak til Bent og Birthe for denne tur. 

 

 

Efterårsturen gik til soldater byen Viborg hvor mange af vores kollegaer havde været i 

deres ungdom med mange soldaterhistorier til følge. 

 

Vi mødtes ved Viborg Golf Hotel, hvor fra vi gik hen til Sognegården der lå lige ved 

siden af Viborg Domkirke. Her skulle vi mødes med Viborg Kommunes arkitekt og 

parkforvaltning. For her startede rundvisningen. Vi så hvordan de havde fået torve og 

pladser til at hænge sammen med veje og stier der var egnede for gangbesværede og 

svagt seende. Der var en god dialog mellem arkitekt, tilsynsførende og vores altid 

spørgelystne medlemmer. Vi sluttede af med frokost. Så var eftermiddagen fri til at 

besøge gamle værtshuse, Domkirken og parken omkring Hotellet. Om aften var der 

middag og hyggeligt samvær. 
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Dagen efter kørte vi til en gammel 

vandmølle i Bruunshåb.  

Her havde der en været klædefabrik 

med levering af uniformer til 

soldaterne. Men denne ære sluttede da 

militæret begyndte at få uniformerne 

syet centralt. 

Men den driftige familie ændrede den 

til en papfabrik som nu er nu blevet til 

et af Danmarks få arbejdende 

fabriksmuseer drevet med frivillige 

hænder.  

 

 

 

Efter rundvisningen sluttede vi af med 

frokost på Rindsholm Kro.  Efter frokosten på 

kroen holdt krofatter et foredrag om 

sabotørerne og veteraner fra anden verdens 

krig til i dag.  

Der var bag ved kroen etableret en 

mindepark for vores faldne udsendte 

soldater og der stod et udsnit af køretøjer 

som var brugt under disse missioner. 

En stor tak til Per Hjerrild som havde lavet 

denne tur. 

 
 

 
Til slut vil jeg takke bestyrelsen for godt samarbejde og medlemmerne som har 
hjulpet med planlægning af arrangementer. 

 
Beretningen stilles hermed til generalforsamlingens disposition. 

 
Formand for Danske Anlægsgartnere, Seniorklubben 
Ingermann Sørensen 
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