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Beretning af LandboUngdoms Hovedbestyrelse 

Årsmøde 2022 

Velkommen 

Kære medlemmer, kære medarbejdere og kære gæster. Velkommen til LandboUngdoms årsmøde 

2022.  

 

Indledning 

I en verden og i et samfund, der alt for ofte er enten eller, og desværre alt for sjældent både og – har 

frivillige foreninger, som vores, aldrig været vigtigere. Det handler om at være en del af 

fællesskabets kraft, hvor det sammenhold, der opstår, er langt større og vigtigere end en selv. Hos 

LandboUngdom er det at drive forening, noget vi gør sammen. Det er nysgerrighed og dannelse. 

Det er øje for hinanden og for helheden. Og jeg tror på, at livet løfter sig, når man gør det i 

fællesskab. 

 

I LandboUngdom er vi lige nu, sammen, ved at skabe vores fremtidige fortælling og historie. Det er 

en historie og en fortælling, vi tror på.  

Vi har, på kort tid, og med alles bidrag, styrket vores forening, hvor der er meget, der samler os – 

og meget lidt, der splitter os. Vi har skabt en organisation, hvor vi forventer noget af hinanden. 

Hvor barren er sat højt. Hvor vi sætter mål. Og hvor vi agter af nå dem. Og meget vigtigt; Så har vi 

gjort plads til, at man kan spørge hvorfor, og ikke kun få svaret: fordi… 

 

Det som jeg oplever, der samler os, er den tillid og tro, vi har til hinanden. Mellem lokalforeninger, 

regioner og på landsorganisationen. Vi styrker hinanden – og det høster vi frugten af lige nu! 

 

Jeg har glædet mig ufattelig meget til at aflægge den her beretning. Der har været vildt meget at 

fejre, de seneste 12 måneder. Vi har i september måned 2022 det højeste medlemstal i 16 år. Når 

man ser det i lyset af Corona, hvor det i perioder var umuligt at mødes, og hvor medlemstallet var 

halveret i forhold til i dag, er der ikke så meget andet at sige end: Wauw, hvor er det bare godt gået. 

 

Det er enormt vigtigt for mig at udtrykke, hvor kæmpestor respekt og tro jeg har, på alle der sidder 

her i salen i dag. Det er os, som tager ansvar. Det er os, som tager kampen op. Det er os, som 

investerer tiden. Det er os, som løfter vores forening. Det gør vi fordi, at vi føler og påtager ansvar, 
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og fordi at vi i LandboUngdom altid sætter projektet over os selv. Jeg synes, at vi indledningsvis, i 

dag, skal starte den her beretning med at give hinanden en kæmpe hånd, for det vi har opnået de 

seneste 12 måneder, og som et startskud på det, der venter os. 

 

Strategi 2022-2025 

Den 4. marts 2022 står for mig som en meget stor dag. Her præsenterede strategiudvalget, med 

hjælp fra regionsformændene og hovedbestyrelsen, den nye strategi, som løber frem til 2025. Det er 

en strategi, som er enormt ambitiøs, og som for mange andre organisationer, ville være meget svær 

at eksekvere.  

Det er en strategi, som i den grad har været kompromisernes kunst, fordi den er lavet med den 

højeste grad af respekt for kulturforskellene i vores foreninger. Strategien er lavet på ønsker og 

forventninger, men baserer sig på ansvar og forpligtigelse. Det er en strategi, hvor vi kigger indad, 

og meget vigtigt – gør op med ’dem og os’, fordi vi er ét og hinandens forudsætninger.  

 

Det er en strategi, som sætter retning. Men som også skaber råderum til de forskelligheder vores 

lokalforeninger og regioner har. Den handler ikke om gårdbesøg, sociale eller faglige 

arrangementer. Strategien handler om kultur og positiv udvikling. Hvis jeg kort skal opsummere, vil 

jeg tillade mig at låne et citat fra en lokalforeningsformand, som rejste sig op på Foreningsfredag 

den 4. marts og sagde: ”Strategien vidner i bund og grund om det kæmpe samfundsansvar vi har… 

Som ledere i LandboUngdom, men frem for alt som mennesker i Danmark”.  

 

Drift 

I LandboUngdoms hovedbestyrelse, har vi det seneste år arbejdet med den hårfine balance mellem 

at drifte igangværende projekter, og samtidig sikre udvikling gennem nye initiativer. 

 

Et nyt initiativ, som har til formål at understøtte driften og sammenhængskraften på tværs af vores 

forening, er vores nye hvidbog, som er udarbejdet af en gruppe frivillige. Det er et opslagsværk, 

hvor man kan orientere sig om LandboUngdom og hvordan vi bedriver forening, og herunder en 

bestyrelses demokratiske- og juridiske ansvar. Senere i dag, vil der være mulighed for at se 

hvidbogen og tale med tovholderne bag den. 
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Igen i år kører vi et forløb med Vækstlaget, som er vores interne foreningsudviklingsforløb, hvor 

man kan blive dygtigere til foreningsledelse, selvledelse, motivation af frivillige, kommunikation og 

andre emner, som gør, at man kan brænde igennem i LandboUngdom, og i andre sammenhænge i 

fremtiden. Det er udvikling, vi forhåbentlig vil se udbyttet af, i alle afkroge af organisationen, i de 

kommende år frem.  

 

Igen i år afvikler vi også Talentforløbet som er en samarbejdsaftale mellem os, Danske 

Landbrugsskoler og Landbrug & Fødevarer. Her samler vi nogle af de mest motiverede 

nyuddannede unge landmænd i et landsdækkende netværk, som bliver drevet af vores stærke 

frivillige ledere.  

 

I forlængelse af det, er det vigtigt at nævne skolesamarbejdet, som er en grundsten i driften af 

vores forening. Det er en del af driften, som både vedrører det lokale, det regionale og det 

landsdækkende. Vi ser her, at vi i højere grad laver aktiviteter og arrangementer baseret på 

motivation, vilje og frivillighed. Vi ser, at man tør være modige, man tør tænke ud af boksen, og vi 

ser, at man er kreative.  

 

Derudover har vi fået langt bedre styr på skolelisterne og vores kalendere, som virkelig styrker 

foreningen. Jeg vil gerne sende en stor ros til de regioner, som har formået at skabe et stærkt 

samarbejde mellem lokalforeningerne, vores konsulenter og landbrugsskolerne. Det er stærkt, og 

det er vigtigt, at vi fortsat arbejder for et tæt samarbejde med skolerne. Vi er også godt klar over, at 

der i nogle regioner er potentiale for et endnu stærkere samarbejde med skolerne. Her har vi et 

indsatsområde, og her skal vi hjælpe hinanden. Vi løfter det bedst i fællesskab. 

 

Nye initiativer 

De seneste 12 måneder har vi fra hovedbestyrelsen rettet et skarpt fokus på det interne i foreningen. 

Vi vurderede, sammen med sekretariatet, at det var nødvendigt at igangsætte nogle initiativer, der 

kunne styrke de indre linjer.  

 

Mest central er, at al vores kommunikation er flyttet på platformen Workplace. Her har alle 

bestyrelser og udvalg, både lokalt, regionalt og nationalt, en meget simpel kanal til fælles 

kommunikation, og til at skabe gennemsigtighed i forhold til, hvad der sker, i alle afkroge af 
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organisationen. I al den tid jeg har været medlem i LandboUngdom, har denne gennemsigtighed 

været en udfordring. Jeg tror, at vi nu endegyldigt kan sige, at vi har løst den udfordring med 

Workplace. Jeg tror, det er en stor gevinst for os, at vi kan dele, sparre og hjælpe hinanden. Her 

bliver en fælles platform afgørende. Det kræver dog, at alle bakker op og bruger det aktivt, som et 

værktøj. Til dem, som endnu ikke er kommet på, vil jeg opfordre til, at vi hjælper hinanden. 

Argumentationen er meget klar… På Workplace deler man viden. Er man ikke på Workplace, så 

mangler man viden. 

 

En anden vigtig og strategisk indsats er LUFA – LandboUngdom for alle. I et fællesskab, som 

vores, kræver det, at vi har øje for diversitet og mangfoldighed – Og det kræver at vi hele tiden 

arbejder på at udbrede og udvikle fællesskabet. LandboUngdom er gjort af forskellige unge med 

forskellige baggrunde, som udgør det centrale i, hvorfor fællesskabet er så stærkt, som det er. Og 

det er netop en kæmpe styrke, at man via fællesskabet møder andre for at udvikle sig, lære af 

hinanden og derigennem kan være med til at skabe den forening, man ønsker sig.   

 

LUFA sigter i første omgang mod at få flere kvinder med i foreningen. Det gør vi gennem nye typer 

af aktiviteter arrangeret af medlemmer. Vi så allerede ved det først afholdte arrangement, at flere 

kvinder meldte sig ind, alene på grund af indsatsen og hensigten med udvalget. Det er stærkt, og 

måske en af de vigtigste indsatser, vi kommer til at lave i de kommende år. Vi vil fra 

Hovedbestyrelsen gerne takke de, som sidder i arbejdsgruppen og i styregruppen for LUFA.  

 

Udover det interne, har det været strategisk vigtigt at arbejde med det eksterne – Særligt vores 

kommunikation udadtil. Her har vi øget kommunikationen med forskellige SOME-indsatser og en 

ny hjemmeside med et nyt udtryk. Vi har lavet et samarbejde med Landbrugspodcasten, hvor man 

hver uge har kunne møde nye medlemmer, og høre deres historier og oplevelser i LandboUngdom – 

med omkring 600 lyttere pr. afsnit. Små tiltag, som alle styrker vores forening, og som understøtter 

den historie, vi skal fortælle om LandboUngdom. 

 

Derudover har vi i løbet af de sidste 12 måneder fået en ny lokalforening – LandboUngdom 

København. Et mål, vi har haft i mange år, som nu er blevet en realitet. Det er blevet til en stærk 

lokalforening, som gør, at man kan være en del af vores fællesskab og netværk, selvom man tager 

til byen. Jeg håber, at I alle vil byde LU København velkommen i løbet af dagen. 
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Som det tydeligt fremgår, er der sket rigtig meget, på rigtig kort tid! Der er stadig mange håndtag at 

skrue på, men nu ændrer vi fra Hovedbestyrelsen fokus! Nu skal flyene landes. Vi skal til at drifte 

projekterne. Vi skal sikre at skabe et fundament, der er bæredygtigt, så intentionerne, hensigterne og 

værdierne bliver forankret. Kunsten er ikke kun, at forandringer er formuleret. Kunsten er, at de 

skal leve, og at de er er mobiliseret og forankret i organisationen. Det er opgaven de næste 12 

måneder. 

 

Udvalg 

Jeg vil igen i år gerne komme omkring vores udvalgs store arbejde. Udvalgene har kæmpestore 

aktier i den formkurve, LandboUngdom er i lige nu. Først og fremmest er udvalgene rigtig vigtige. 

De løfter nogle fokusområder, på et mandat givet af medlemmerne. Og det bliver gjort med 

engagement, og et ønske om at skabe noget.  

 

Først og fremmest vil jeg igen gerne takke strategiudvalget for arbejdet i forbindelse med den nye 

strategi. Der hviler et tungt ansvar på de mennesker, som skal balancere mellem at have visioner for 

foreningen, og det at mobilisere og forankre strategien. Det er virkelig godt gået! 

 

Jeg vil også gerne takke aktivitets- og kursusudvalget for alt det arbejde, som I har gjort! I har 

understøttet en kultur med en grundidé om, at vi skal arbejde medlem til medlem, fordi her skabes 

værdien og udviklingen – For fællesskabet og for den enkelte. Jeg vil, også i fremtiden, opfordre 

alle medlemmer til at deltage i udvalgets fremadrettede arbejde – hvad end det er marts-kursus, LU-

kursus eller noget tredje! Det er vigtigt, at vi samles om det, der kan udvikle os, og det der skaber 

sammenhold på tværs af landet. Her er aktivitets- og kursusudvalget afgørende. Virkelig godt gået! 

 

Derudover vil jeg gerne sende en tak til alle de lokalforeninger og regioner, som har afholdt 

traktortræk- og pløjestævner. Og særligt tak til traktortræk- og pløjeudvalget for det store arbejde, 

der bliver gjort, og for at vi kan afholde så store arrangementer. Udvalgene skaber struktur, retning 

og udvikling i to sportsgrene, som ikke må negligeres. Udover det, vidner arrangementerne om det 

kæmpestore ansvar, man påtager sig, når man er arrangør. Det er ikke småting at holde 

arrangementer med så mange gæster, og så meget aktivitet. Det er godt gået, og I fortjener en 

kæmpe ros, for det store arbejde. 
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Jeg vil derudover gerne sende en særlig tak til Region Viborg, som den 3. september afholdt DM i 

traktortræk. Det var en fantastisk dag! Og tak til Region MidtVest, som den 28.-29. oktober 

afholder DM i pløjning.  

 

Det sidste udvalg, som vi fra Hovedbestyrelsen gerne vil takke for arbejdet, er LUPO, det Politiske 

Udvalg. Unge på landet er underrepræsenteret og ofte glemt eller overset. Derfor har udvalget 

næppe været vigtigere.  

Vi unge på landet kommer ofte til at stå på mål for ting, der i virkeligheden hører fortiden til. Vi vil 

sammen arbejde for, at vores viden om livet på landet – både som landboere og landbrugere – bliver 

hørt og sættes i spil. Vi har som forening stor indsigt i vigtige dagsordner. Derfor har vi pligt til at 

gå i dialog og pligt til at søge indflydelse.  

 

LUPO har det seneste år været en stærk stemme i debatten og det bliver bemærket! Vi bliver spurgt 

i langt højere grad end tidligere, og LandboUngdom har en indflydelse nu, som vi ikke turde 

drømme om for år tilbage. Jeg kan afsløre, at vi også kommer til at få syn for sagen senere i dag.  

 

Ikke bare herhjemme bliver vores politiske stemme bemærket. Man kunne her nævne Patrick 

Mikkelsens rejser til Bruxelles, hvor vi bliver hørt i EU sammenhænge. Eller vores samarbejde i 

NYFA, hvor vi for en måned siden var i Finland. Det er så stærkt et arbejde, der bliver lagt.  

Jeg vil gerne takke LUPO. Det er en flot og en meget vigtig indsats. 

 

Jeg synes, at vi i fællesskab skal rejse os, og kortvarigt strække benene, og give hinanden og 

udvalgene en stor hånd for det arbejde, der er leveret det seneste år! 

 

Økonomi og drift 

En central del af den strategi, der blev præsenteret den 4. marts, handler om bæredygtig økonomi og 

drift. Historisk har vi, i LandboUngdom, haft nogle store organisatoriske knudepunkter, som skulle 

bindes op og løses. Det har vi i Hovedbestyrelsen, sammen med regions- og udvalgsformændene, 

brugt rigtig meget tid på, det seneste år. 

 

Først og fremmest har det, for Hovedbestyrelsen, været et mål at flytte beslutningsprocesserne fra 

hovedbestyrelsesmødet til regionsformandsmødet. Det handler om, at beslutninger skal træffes, 
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hvor de skal eksekveres. Processen er nu sådan, at Hovedbestyrelsen udarbejder indstillinger og 

forslag til beslutninger, som så først skal vedtages på regionsformandsmøderne. Det giver ejerskab, 

men det betyder også, at man som regionsformand, får større og større ansvar, som det kræver, at 

man er bevidst om.  

Det kræver indsigt og bevidsthed om sit mandat, når vi som organisation arbejder på den måde. 

Men det kan vi, og jeg kan allerede nu mærke en langt mere levende organisation, fordi vi har 

arbejdet med at få alle inddraget i beslutningsprocesserne. Det er noget, vi kommer til at høste 

frugten af mange år frem. 

 

En vigtig del af driften er også, at vi har et stærkt sekretariat, der understøtter og skaber de bedste 

rammer for foreningen. Og det gør vores konsulenter. Hvor der tidligere har været mange måder at 

løse opgaver på, har vi fået mere ensrettede arbejdsgange, hvor vi, som samlet landsorganisation, 

arbejder i samme retning. Ikke mindst takket være vores sekretariat. Vi vil gerne takke jer for at 

løse opgaverne, som I gør. I er enormt dygtige, og vi sætter pris på enhver indsats.  

 

Kigger man tilbage, ved mange, at LandboUngdom i en årrække har været økonomisk udfordret. 

Det økonomiske set-up har været for usikkert og overladt for meget til tilfældighederne. Det der er 

sket de seneste 12 måneder er, at vores fælles økonomi har fået ejerskab. Alle steder i 

organisationen – I landsorganisationen, i regionerne og i lokalforeningerne. Vi har nu en økonomi, 

som vi fælles kan styre og stole på.  

 

Men selvom vi er i økonomisk balance, så er vi ikke i mål. I sidste års beretning annoncerede vi, at 

vi arbejder hen imod en ny økonomisk struktur, som skal være bæredygtig på lang sigt. Vi ønskede, 

og ønsker stadig, en basisøkonomi i balance, og så skal midlerne ud, hvor værdien skabes – lokalt 

ved medlemmerne. Samtidig med det, ønsker vi en gennemsigtig økonomi, hvor alle kan få indblik i 

de økonomiske sammenhænge. 

 

Derfor er jeg også glad for at kunne sige, at vi i Hovedbestyrelsen, sammen med 

regionsformændene, har været i en proces det seneste år, hvor vi har kigget ind i en ny struktur. Det 

var en proces, som jeg troede, ville blive meget lang og meget tung. Men her blev jeg overrasket. 

Den velvilje og det samarbejde, der har været, har skabt et fantastisk godt udgangspunkt for at 

skabe et stærkere fundament foreningen. Jeg kan derfor i dag, på vegne af regionsformændene og 
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Hovedbestyrelsen, sige, at vi ved årsmødet i 2023, regner med at kunne vedtage en ny økonomisk 

struktur, der bliver meget essentiel for den historie, vi skal skrive om LandboUngdom i fremtiden. 

Det kommer I alle sammen til at høre mere om i de kommende 12 måneder. 

 

Bestyrelsens tanker 

På et år, hvor rigtig meget er gået godt, og hvor alle fortjener ros, vil vi fra Hovedbestyrelsen også 

gerne åbne op, om de tanker og bekymringer vi har, for de kommende år. Som jeg flere gange har 

nævnt, kender vi retningen. Flyene er sendt afsted. Nu skal de landes. Vi skal til at drifte!  

 

Men vi skal, som ledende organ, være ærlige. Grundlæggende har vi to bekymringer, som går igen 

for fremtiden.  

Den første handler om, hvordan vi får alle med. Hvad sker der i organisationen, hvis en region 

bruger den nye strategi meget aktivt, og flytter sig rigtig meget, og en anden ikke gør? Hvad sker 

der, hvis nogle foreninger ikke kommer på Workplace, hvor vigtig viden og information deles? Og 

hvad sker der, hvis en region ikke overholder deres budgetter eller de forventninger, som resten af 

organisationen har til det fælles ansvar? Det er alle hypotetiske spørgsmål, men når vi fremadrettet 

arbejder ud fra en flad ledelsesstruktur, og dermed overlader større ansvar til den enkelte, hvad sker 

der så, hvis det fejler? Vi har derfor, alle i salen, et kæmpestort ansvar for at tage ansvar. For at 

hjælpe og understøtte hinanden, og for at få alle med i den fælles retning. 

 

Den anden store bekymring vi har, handler om det enkelte medlems trivsel. Det kan, især for os 

unge, være en kunst, at få det hele til at gå op i en højere enhed og skabe god balance mellem 

privatliv, arbejdsliv og ikke mindst engagementet i det frivillige foreningsliv. Ofte ser vi, desværre, 

at når det spidser til, vælger man det frivillige fra, selvom det for mange er dét, som skaber den 

største glæde, og den største værdi.  

 

Spørgsmålet er derfor, hvordan vi sikrer, at vi alle, og især de som har ledende roller i foreningen, 

er langtidsholdbare? Vi har igennem mange år, og i alle typer af foreningsliv set, at ildsjæle brænder 

ud, når man egentlig tænker, at de skulle brænde igennem. Det er en kæmpe udfordring, vi skal til at 

italesætte og håndtere. På kort sigt handler det om LandboUngdom. På lang sigt er det en langt 

større dagsorden, hvor vi kan være med til at skabe positiv forandring. 
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Vi vil fra Hovedbestyrelsen også gerne dele nogle tanker med Årsmødet, som ikke er en bekymring, 

men nogle vigtige tanker om fremtiden. Det handler om mod. Vi tager det op, fordi vi ønsker at 

pumpe mere mod ud i organisationen. Mod til at turde tænke anderledes. Mod til at udfordre. Mod 

til at prøve. Og mod til at turde at begå en fejl.  

 

Vi tror på, at det, der kan rykke LandboUngdom det næste store skridt er, hvis vi i alle afkroge af 

organisationen tør være mere modige. Og det gælder også os som Hovedbestyrelse. Hvis vi 

accepterer stilstand, fordi tingene går godt – så bliver vi irrelevante. Vi skal huske, at det, der 

kendetegner en stærk, men også succesfuld bestyrelse er, at de tør være modige og at de tør tænke 

kreativt. Hvis vi, i LandboUngdom, skal være et mangfoldigt fællesskab, så skal vores aktiviteter 

afspejle det. 

Jeg synes derfor, at vi skal opfordre hinanden til at skabe plads til nytænkning. Til at være åbne 

overfor input og idéer. Og til at involvere de mennesker og meninger, som måske er 

underrepræsenteret i bestyrelsen. Vi skal turde snakke om de strukturer og normer, som er vores 

styrke – men måske også nogle gange vores svaghed. Det kræver mod – Men det har vi også grund 

til at have. 

 

Årsmødets betydning 

Jeg vil afslutningsvis gerne tale en smule om årsmødets betydning. Først og fremmest er årsmødet 

LandboUngdoms fødselsdag. Men udover at være en festdag, er det også dagen, hvor vi udlever 

demokratiet.  

 

Begrebet demokrati er, for mig, en svær størrelse at få greb om. Og det er måske fordi, der heller 

ikke er et endegyldigt svar på, hvad det betyder. Demokratiet er komplekst, og det ændrer sig hele 

tiden, fordi det er dem, der bruger det, der definerer, hvad det er. Og fordi samfundet og vi 

mennesker ændrer os, så ændrer demokratiet sig også hele tiden. Jeg tror, at vi skal se demokratiet 

som en proces, der er i gang, og en proces der er i udvikling.  

 

Rigtig mange steder i samfundet er demokratiet, lige nu, under pres. For mange steder hersker der 

en manglende forståelse for de demokratiske spilleregler, og de vigtige begreber som deltagelse, 

involvering, samtale, magt og folkestyre. Det er en manglende forståelse, som gør samfundet 

skrøbeligt og fremtiden uvis.  
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I LandboUngdom er vi alle demokrater, og vi har alle indflydelse på det demokrati, det foreningsliv 

og det samfund, vi alle er med til at forme. Og måden vi udlever demokratiet på, er afgørende for 

dét demokratiske fællesskab, vi skal være en del af i fremtiden. Hvad enten det er det nære lokale, 

det store nationale eller de globale samfundsfællesskaber.  

 

I LandboUngdom, og især på vores årsmøde, skal vi være med til at bekæmpe et demokrati under 

pres. Vi skal understøtte en ny udvikling. Vi skal klæde medlemmer på til at bruge deres stemme, til 

at engagere sig, og vi skal give medindflydelse, så vi træffer gode beslutninger og samarbejder.  

 

Når vi holder årsmøde, fejrer vi ikke blot en festdag. Når vi holder årsmøde, er det os, der med 

foreningens bedste for øje, tager beslutninger for fremtiden. Vi tager beslutninger om de principper, 

de værdier og det formål, som vi mener, skal forme vores foreningsdemokrati. Det skal vi være 

bevidste om. Og vi skal huske, at det er os, som øverste myndighed, der har ansvaret for at skubbe 

foreningen i den rigtige retning ved hjælp af demokratiets kraft – Nemlig, at det er folket, der styrer.  

 

Tak til 

Til sidst vil jeg gerne sende en stor tak til alle vores gode samarbejdspartnere.  

 

Tak til Landbrug & Fødevarer, Familielandbruget og landboforeningerne. Tak for de faglige, 

politiske og sociale arrangementer. I understøtter fremtiden og næste generation. Det er enormt 

værdifuldt for os, vores kultur og foreningsliv. 

 

Tak til Danske Landbrugsskoler for endnu et års samarbejde. Særlig tak til Høng Landbrugsskole 

for at gøre det muligt at afholde årsmødet her i dag.  

 

Tak til Viking Danmark og Økologisk Landsforening for mange spændende, lærerige og faglige 

aktiviteter. 

 

Tak til Landbrugspodcasten for at ville være med til at udbrede, hvor fedt det er at bo og leve på 

landet. Og ikke mindst for at være med til at fortælle, hvor fedt det er at være en del af vores 

fællesskab. 
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Tak til Landdistrikternes fællesråd, og særligt formand Steffen Damsgaard, for at være med til at 

varetage unge på landets interesser. Vi er i undertal, og Fællesrådets stemme er afgørende. 

 

Tak til de politiske partier på Christiansborg for en altid god og konstruktiv dialog. Tak fordi at vi 

bliver hørt. Det betyder meget for LandboUngdom. Det betyder meget for det fremtidige samfund. 

 

Jeg vil også gerne sende en stor tak til DUF. Tak for jeres kamp for demokratiet, vores samtale med 

hinanden og kampen for de næste generationer. Det er enormt vigtigt. Tak for de 

uddannelsesmuligheder i tilbyder. Det er indbegrebet af gode oplevelser og masser af læring. Jeg vil 

naturligvis også gerne takke DUF for de støttemidler, vi får gennem jer. Det er afgørende for vores 

virke. 

 

Tak til alle de gæster, som har valgt at komme her i dag. Det sætter vi stor pris på, og vi håber, I får 

en god oplevelse her til vores årsmøde. 

 

Afsluttende vil jeg gerne takke Lene Hovmøller for at være dirigent i dag. Jeg er sikker på, at det 

kommer til at blive udført til perfektion! Så stor tak for det, Lene – Det er vi rigtig glade for.  

 

Afslutning  

Kære medlemmer, kære medarbejdere og kære gæster.  

Vi er i dag samlet til en festdag, hvor vi hylder hinanden, vores fællesskab og vores forening. Vi 

ved, at et stærkt foreningsliv ikke kan forklares. Vi ved, at det skal opleves. Vi ved også, at 

meningen findes ved at bidrage til noget, der er større end en selv. Og vi ved, at meningen findes i 

de forpligtende fællesskaber. 

 

Tak for året der gik. Tak for det der kommer. Vi er et fantastisk sted, hvor vi lige nu skriver historie 

med øje for hinanden og med øje for helheden. 

 

Jeg håber, vi får et fantastisk godt årsmøde. Mange tak for ordet. 


