
Nyt sekretariat
Det kgl. Danske Landhusholdningsselskab
(LHS) har pr. 1. januar 2014 flyttet sekretaria-
tet fra Landbrug & Fødevarer til Institut for
Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) på
Københavns Universitet, KU Science.

Flytningen er at rent teknisk karakter, så det
ændrer ikke LHS’s hidtidige virke, aktiviteter
eller formål. Flytningen giver en betydelig om-
kostningsreduktion for LHS, og der skabes der-
med grundlaget for en økonomisk bæredygtig
fremtid.

Samtidig er flere af de daglige opgaver over-
taget af præsidiet, og det har også bidaget til
lavere omkostninger,

Endeligt er placeringen af sekretariatet natur-
ligt, da LHS og IFRO i forvejen har et udbyg-
get samarbejde: Aktiviteter som Tidsskrift for
Landøkonomi, forårs- og efterårskonferencer-
ne, samt uddeling af agrar- og virksomhedsle-
derpriserne foregår i et større eller mindre sam-
arbejde mellem LHS og IFRO.

Adressen er:
Det kgl. Danske Landhusholdningsselskab
c/o IFRO
Københavns Universitet
Rolighedsvej 25
1958 Frederiksberg
Tlf. 35 33 68 91
e-mail: elsebeth@ifro.ku.dk

      Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab
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Medlemsinformation, februar 2014

Forårskonference
Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab
inviterer medlemmer og gæster til den årlige for-
årskonference. Konferencen finder sted:

Torsdag den 20. marts hos Heden & Fjorden,
Birk Centerpark 24, 7400 Herning.

Ved konferencen uddeles priser for de bedste virk-
somhedslederopgaver, og Institut for Fødevare-
og Ressourceøkonomi vil stå for de faglige ind-
læg. Et foreløbigt program ses på side 2.

Tilmeldinger sendes til Det Kongelige Danske
Landhusholdningsselskabs Sekretariat:
elsebeth@ifro.ku.dk senest den 10. marts.

Deltagelse er gratis for medlemmer af LHS, mens
ikke-medlemmer betaler 500 kr.

Præsidiet opfordrer medlemmerne til at møde op
og få viden om nogle af de aktuelle emner, som
optager landbrugsøkonomer i Danmark. Samti-
dig vil de bedste virksomhedslederopgaver blive
præsenteret, og dermed fås også et indblik i, hvor-
dan de dygtigste unge landbrugsskoleelever - og
kommende landmænd - vurderer og tackler de
fremtidige udfordringer i landbruget.

Generalforsamling
Der indkaldes til generalforsamling den 11. april
kl. 10 på Institut for Fødevare- og Ressourceøko-
nomi. Den foreløbige dagsorden samt dato for
tilmelding m.m. kan ses på side 3.



Virksomhedslederpris og Forårskonference 2014

Foreløbigt program

Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab uddeler i samarbejde med
Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, KU-Science, og Nordea,

Virksomhedslederprisen torsdag den 20. mart s hos
 Heden & Fjorden, Birk Centerp ark 24, 7400 Herning

Program:

09.45-10.15: Ankomst og kaffe

10.15-10.30: Velkomst ved Landhusholdningsselskabets præsident, Frederik Lüttichau.

10.30-11.05: Jordbrugets indtjeningsevne. Johnny M. Andersen, Institut for Fødevare- og
Ressourceøkonomi. Præsentation, spørgsmål og debat.

11.05-11.40: Agro- og fødevareindustriens situation og udvikling. Henning Otte Hansen,
Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Præsentation, spørgsmål og
debat.

11.40-11.50: Kort pause

11.50-12.30: Offentliggørelse af de tre vindere:

Begrundelse, vindernes præsentation og præmieoverrækkelse.

12.30-13.15: Frokost.

13.15-13.30 Nordea, dansk landbrug og finansiering. Indlæg  ved Nordea

13.30-13.50: Heden & Fjorden og rådgivning af danske landmænd. Johannes Elbæk,
direktør i Heden & Fjorden, spørgsmål og debat.

13.50-14.25: Egenkontrol – mellem bureaukrati og øget dyrevelfærd? Jesper Lassen,
Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi. Præsentation, spørgsmål og
debat.

14.25-14.40: Kaffepause

14.40-15.15: Omkostninger ved reduktion af drivhusgasudledninger på landbrugsområdet.
Brian H. Jacobsen, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi.
Præsentation, spørgsmål og debat.

15.15-15.20: Afrunding ved Landhusholdningsselskabets præsident, Frederik Lüttichau.
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Generalforsamling 2014

Fredag den 11. april 2014, kl. 10.00
Institut for  Fødevare- og Ressourceøkonomi

Rolighedsvej 25, 1958 Frederiksberg C

Ifølge vedtægter af april 2012:

Dirigent udpeges af generalforsamling

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling

1) Præsidentens beretning for det forløbne år og igangværende og påtænkte
aktiviteter.

2) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

3) Valg af medlemmer til Præsidiet.

          På valg er:
Frederik Lüttichau
Henning Otte Hansen

4) Valg af statsautoriseret revisor og valg af revisorer udpeget blandt medlemmerne.

5) Evt. forslag fra præsidiet eller medlemmer.

6) Eventuelt.

Eventuelle forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på den ordinære
generalforsamling, skal være Præsidiet i hænde via mail til hoh@ifro.ku.dk senest 14 dage
inden afholdelse af generalforsamlingen. Præsidiet skal sikre, at indkomne forslag lægges
på selskabets hjemmeside senest 8 dage før den ordinære generalforsamlings afholdelse

I forlængelse af generalforsamlingen vil der være to faglige oplæg om den
landbrugsøkonomiske udvikling. Den endelige dagsorden for generalforsamlingen samt
emnerne for de faglige oplæg vil blive uploaded på www.1769.dk i god tid inden
generalforsamlingen.

Tilmeldingsfrist fr edag den 4. april 2014 til sekretariatet.
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Tidsskrift for  Landøkonomi
I 2014 udkommer Tidsskrift for Landøkonomi
med årgang nr. 200. Det betyder, at tidsskriftet
er blandt de ældste tidsskrifter i Danmark og
blandt de ældste landøkonomiske tidsskrifter i
verden.

Vi vil gerne markere 200-året ved at udgive 3
jubilæumsnumre i 2014. En arbejdsgruppe har
udarbejdet tre temaer for jubilæumsnumrene:
„Landbrugsforskningen gennem 200 år“,
„Landbruget udvikling gennem 200 år“ samt
„Institutioner og organisationer i landbruget“.

Emner og forfattere til de tre temaer er forelø-
bigt udpeget, og de første forfattere har allere-
de givet tilsagn. Forfatterne vil være både in-
terne og eksterne eksperter på deres respekti-
ve områder.

De tre numre planlægges at udkomme forår,
sommer og efterår i 2014. Tidsskrifterne vil
som sædvanligt blive sendt til Landhushold-
ningsselskabets medlemmer som en del af
medlemskabet.

Det planlægges desuden at afholde en eller flere
minikonferencer på grundlag af jubilæums-
skrifterne. Medlemmer af LHS vil naturligvis
blive inviteret med til disse arrangementer

Sommerudflugt
Sommerudflugten vil blive afholdt

19.-20. juni på Djursland.

Program m.m. vil blive fremsendt senere og
vil også være tilgængelig på www.1769.dk.

Præsidiet opfordrer medlemmerne til at note-
re datoerne og til senere at tilmelde sig udflug-
ten.

Sommerudflugten i 2013 var en 2-dages tur på
Sjælland. Turen var velbesøgt, og arrangemen-
tet og indholdet fik stor ros fra deltagerne.
Kammerdame og fhv. hofdame hos Hds. Ma-
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jestæt Dronningen Lena Lüttichau og Land-
husholdningsselskabet stod for arrangemen-
tet, og via deres netværk og forbindelser var
det lykkedes at skabe et helt unikt program
med besøg på en række imponerende godser.

Lena Lüttichau har lovet igen i år at være „tov-
holder og døråbner“ på sommerudflugten, og
det lover godt for et rigtigt spændende og ud-
bytterigt program.

Arbejdet med Landbrugets Historiecenter
Initiativtagerne bag Landbrugets Historiecen-
ter - hvoraf Landhusholdningsselskabet med
Frederik Lüttichau i spidsen er vigtig drivkraft
- arbejder videre med at søge midler hos en
eller flere relevante fonde for at komme vide-
re med arbejdet. Man håber på en afklaring i
løbet af 2014.

Medaljer
En af Landhusholdningsselskabets centrale
aktiviteter - uddeling af fortjenstmedaljer - er
i fortsat udvikling. Der blev således i 2013
uddelt 37 medaljer for Lang og Tro Tjeneste,
7 medaljer for Den Fortiente ære og 1 medal-
je for Beviis for en god borgers udviiste patri-
otiske fliid.

Præsidiet opfordrer til fortsat at indsende for-
slag til medalje-emner. Det er en meget værd-
sat måde at vise anerkendelse på inden for
jordbrugserhvervet. Præsidiet har et bedøm-
melsesudvalg, som i hvert enkelt tilfælde skal
sikre, at de overordnede kriterier for tildeling
af medaljer overholdes.

Se evt. nærmere på www.1769.dk

Hjemmeside og e-mail.
Løbende information via hjemmeside og ud-
sendelse via e-mail bliver stadig vigtigere. Vi
opfordrer derfor medlemmerne til dels at hol-
de sig orienteret via www.1769.dk (hjemme-
siden vil være flyttet og fuldt opdateret i lø-
bet af februar måned), dels at sende e-mail-
adresse til sekretariatet, elsebeth@ifro.ku.dk
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