
Hermed Landsklubbens beretning for 2021/2022 

På Severin, Middelfart d. 27. oktober 2022. 

 

Velkommen til Landsklubbens årlige ordinære generalforsamling 

2022.  

Velkommen til Severin kursuscenter her i Middelfart. Et sted vi nu har 

brugt i en hel del år, til vores generalforsamling og vi håber at i, 

ligesom os i bestyrelsen, er tilfredse. 

 

Det sidste års tid, har vi i bestyrelsen, ikke siddet på hænderne… 

Som de fleste, forhåbentligt har set, har vi fået en ny og tidssvarende 

hjemmeside. Den har samme adresse som før altså: 

www.landsklubben.info  

På den, vil alle informationer ligge og de vil løbende blive opdateret. 

Hvis i har nogle idéer, input, ris eller ros, så hører vi meget gerne fra 

jer. 

For at opdaterer, skifte dokumenter ud og holde hjemmesiden ved 

lige, har bestyrelsen valgt, at betale en web-master til dette. 

 

På generalforsamlingen sidste år, informerede vi om, at vi ville finde 

en bogholder og kassér, da vores kassér Camilla Jay stoppede i 

bestyrelsen. Det kan jeg nu med glæde fortælle, er lykkedes. Vi bruger 

nu Bisbjerg Bogføring i Hillerød til vores regnskab og jeg tager mig af 

den daglige økonomiske drift. 

Dermed er de ”store” poster i bestyrelsen besat.  

 

Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne, opfordre på det kraftigste, at 

overveje om ikke, det at være tillidsrepræsentant og dermed en del af 

bestyrelsen, kunne være noget for dig!! 

http://www.landsklubben.info/


Det er en stor udfordring for os 5, at holde vores forholdsvis gamle 

klub kørende, når vi ikke er flere. Vi ved fx ikke nødvendigvis hvad 

der rør sig i de regioner, hvor vi ikke har en tillidsrepræsentant. 

Disse regioner er: Storkøbenhavn, Holbæk, Næstved, Kolding og snart 

Randers. 

 

Faglige sager og ind imellem tvister, er også en del af vores hverdag. 

Det meste bliver løst i mindelighed, men ellers med hjælp fra vores 

fagforening; som altid står klar til at hjælpe og støtte os, hvis vi ikke 

kan blive enige med Lejerbo. 

Så husk nu, er der noget, du er i tvivl om på din arbejdsplads, så 

kontakt din tillidsrepræsentant. Vi er her for at hjælpe dig! 

 

Antallet af medlemmer her i Landsklubben, er på stille nedadgående. 

Det sidste år, har vi mistet en lille håndfuld medlemmer. 

Det lyder måske ikke af ret meget, men det er et skridt i den forkerte 

retning! Så det er meget vigtigt, at i taler med jeres kollegaer, om 

fordelene og nødvendigheden i at stå sammen i det faglige fællesskab. 

Vores landssammenslutning ESL har brug for så mange medlemmer 

som muligt, hvis de også fremover skal forhandle gode 

overenskomster hjem til os alle.  

En god overenskomst er ikke en selvfølge!!! 

Dertil kan jeg så sige, at forhandlingerne til den nye overenskomst, så 

småt er på trapperne. Den træder forhåbentlig i kraft den 1. marts 

2022. Har i forslag til den nye overenskomst, kan i stadig nå, at få 

dem med. Kontakt fagforeningen eller din tillidsrepræsentant, så skal 

de nok viderebringe dem. 

 

Ved årsskiftet går vores ældste og længst siddende 

tillidsrepræsentant på pension. Bent Svane. 



Bent, der skal lyde et kæmpe tak for dit gode samarbejde og altid 

gode humør og jeg synes, vi lige skal give Bent en stor hånd….. TAK 

Bent. 

 

Til slut vil jeg også gerne sige tak, til alle vores klubmedlemmer, vores 

lokale fagforeninger, landssammenslutningen ESL og til Lejerbo for et 

godt samarbejde. 

TAK… 

 

Med disse ord, er bestyrelsens beretningen 2022 slut. 

På bestyrelsens vegne Lotte Sørensen. 

 

 


