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Invitation til konference for oprettelse af landsklub for senior/efterlønsklubber under 

Fødevareforbundet NNF 

Initiativgruppen som blev dannet på konferencen den 25. oktober sidste år til etableringen 

af en landsklub for seniorer/efterlønnere i Fødevareforbundet NNF er nu færdige med 

opgaven. Der er udarbejdet udkast til vedtægter for en Landsklub samt forslag til økonomi 

og struktur. Dette vil blive præsenteret af Initiativgruppen på konferencen.  

Konferencen afholdes  

Mandag den 27. august 2018 kl. 12.00 – ca. 15.30 

på  

Mødecenter Fabrikken, Lumbyvej 11, 5000 Odense C. 

 

Dagsorden for konferencen 

• Frokost 

• Velkomst v/forbundsformand Ole Wehlast 

• Fremlæggelse af initiativgruppens udkast til vedtægter, struktur og 
økonomi for en landsklub 

• Debat af de fremlagte udkast 

• Beslutning om etablering af landsklub samt fastsættelse af dato for 
stiftende generalforsamling 

• Afslutning på dagen v/forbundsformand Ole Wehlast. 
 

Som det er nu, er der ikke i Fødevareforbundet NNF’s love eller i afdelingernes vedtægter 

beskrevet noget om pensionister/seniorer eller de lokale klubber, hvor 

seniorer/efterlønnere kan være medlemmer.  

Fødevareforbundet NNF betaler 5 kroner om året i kontingent pr. medlem for ca. 12.000 

pensionistmedlemmer til Faglige Seniorer. Faglige Seniorer udsender nu et meget fint 

Nyhedsbrev specielt til NNF-medlemmer, der er registret med e-mailadresse. 



 
 

Side 2 af 3 

Der er i dag ca. 40 lokale senior/efterlønsklubber i hele landet med egne vedtægter og 

økonomi. De fungerer med forskelligt aktivitetsniveau og ved frivillig indsats. Det skal der 

ikke laves om på. 

Målet med en landsklub er at give de lokale klubber og medlemmerne en fælles ramme – 

både i forhold til aktiviteter, økonomi og vedtægter, og som det fremgår af udkastet til 

Vedtægter, er ”det landsklubbens formål at samle samtlige senior/efterlønsklubber i 

lokalafdelingerne i Fødevareforbundet NNF for at styrke senior/efterlønsklubbernes 

varetagelse af fælles interesser i lokalområdet af socialpolitisk og kulturel karakter”. 

Hvorfor et forslag om landsklub nu? 

Blandt andet fordi vi ønsker at både nuværende og fremtidige pensionister, efterlønnere 

fra NNF-arbejdspladser kan mødes i lokale senior/efterlønsklubber og tilrettelægge 

aktiviteter, som passer dem. Det tror vi kan sikres via en fælles ramme, med en fælles 

besluttet økonomi og vedtægter. Vi kan på tværs af landet inspirere og understøtte de 

lokale senior/efterlønsklubber, hvor der skal lidt hjælp til for at få arbejdet til at fungere 

endnu bedre. 

Hvad med økonomien i forslaget? 

Der er forslag om at vi, via en aftale med Fødevareforbundet NNF, centralt kan opkræve og 

fordele kontingent lokalt. Det betyder, at de lokale klubber alene skal oplyse størrelsen på 

det lokale kontingent. Det vil blive opkrævet en gang om året for de medlemmer, der er i 

klubben og sat ind på den opgivne konto. For dette administrative arbejde skal 

Fødevareforbundet NNF have kr. 25 pr. medlem om året. 

Desuden vil der, hvis den enkelte tilsluttes landsklubben, blive opkrævet et endnu ikke 

fastsat kontingent. Et kontingent, som landsklubben skal bruge til afholdelse af møder og 

andre fælles aktiviteter.  

Hvem kan deltage i konferencen? 

Der kan deltage to fra hver senior- eller efterlønsklub. Tilmelding skal ske Tina Åberg på 

tih@nnf.dk eller 38 18 72 21. Sidste frist for tilmelding er mandag den 10. august 2018. 

 

Transport til og fra konferencen 

Fødevareforbundet NNF dækker transportudgifter i form af kilometerpenge, broafgift og 

offentlige transportmidler. Der udleveres en blanket på konferencen, som kan udfyldes og 

afleveres med det samme. Skal der medsendes kvitteringer for broafgift eller bus/tog, 

eftersendes blanketten sammen med kvitteringerne i en frankeret svarkuvert. 

Der opfordres så vidt det er muligt til at søge samkørsel. 
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Spørgsmål til indholdet og det praktiske 

Ved spørgsmål til konferencens faglige indhold kan Svend Blankholm kontaktes på mobil 

40 34 07 50 eller pr. mail på svendblankholm@gmail.com.  

 

Spørgsmål af praktisk karakter besvares af Tina Åberg på tlf. 38 18 72 21 eller tih@nnf.dk. 

 

Følgende bilag er vedhæftet denne mail 

• Udkast til vedtægter for en landsklub 

• Udkast til struktur for en landsklub 

• Resumé fra konferencen for senior/efterlønsklubber den 25. oktober 2017. 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Ole Wehlast  Svend Blankholm 

                     Forbundsformand                                                        Initiativtager 
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