
Forårskonference
Det Kongelige Danske Landhusholdningssel-
skab inviterer medlemmer og gæster til den
årlige forårskonference. Konferencen finder
sted:

Onsdag den 18. marts hos Heden & Fjor-
den, Birk Centerpark 24, 7400 Herning.

Ved konferencen uddeles priser for de bedste
virksomhedslederopgaver, og Institut for Fø-
devare- og Ressourceøkonomi vil stå for de
faglige indlæg. Et foreløbigt program ses på
bagsiden. Det endelige program vil kunne fin-
des på www.1769.dk.

Tilmeldinger sendes til Det Kongelige Danske
Landhusholdningsselskabs Sekretariat:
elsebeth@ifro.ku.dk senest den 11. marts.

Deltagelse er gratis for medlemmer af Land-
husholdningsselskabet, 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.
Samtidig vil de bedste virksomhedslederopga-
ver blive præsenteret, og dermed fås også et
indblik i, hvordan de dygtigste unge landbrugs-
skoleelever - og kommende landmænd - vur-
derer og tackler de fremtidige udfordringer i
landbruget.

Generalforsamling
Regnskabet for 2014 er under udarbejdelse, og
generalforsamlingen skal afholdes inden ud-
gangen af april måned.

Et foreløbig regnskabsskøn tyder på et posi-
tivt resusltat for 2014. Indkaldelse til general-
forsamling vil blive udsendt senere.
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Sommerudflugt
Sommerudflugten vil blive afholdt i midten af
juni måned. De eksakte datoer og program vil
være tilgængelig på hjemmesiden, www.1769.dk
snarest muligt. Sommerudflugten foregår i Jyl-
land, og der vil være mange rigtigt interessante
besøg på programmet. Det færdige program samt
information om tilmelding m.m. udsendes sna-
rest med post til alle medlemmer.
Præsidiet opfordrer medlemmerne til at tilmelde
sig udflugten.

Tidsskrift for  Landøkonomi
I 2015 udkom Tidsskrift for Landøkonomi med
årgang nr. 200, og det blev markeret med 3 jubi-
læumsnumre i 2014: „Landbruget og forsknin-
gen“, „Landbruget udvikling gennem 200 år“
samt „Landbrugets fremtid“.Tidsskrift for Land-
økonomi 2015/1 går i trykken i marts måned.

Der modtages undertiden artikler, som er på en-
gelsk, eller som emnemæssigt ligger i periferien
af Tidsskriftets normale område. Vi har derfor
oprettet en særlig elektronisk udgave af Tidsskrift
for Landøkonomi, hvor disse artikler frit kan
downloades

http://1769.dk/publikationer/online-articles/

Medaljer
En af Landhusholdningsselskabets centrale akti-
viteter - uddeling af fortjenstmedaljer - er i fort-
sat udvikling. Præsidiet opfordrer til fortsat at
indsende forslag til medalje-emner. Det er en
meget værdsat måde at vise anerkendelse på in-
den for jordbrugserhvervet.

Landhusholdningsselskabet 250 år i 2019
Om 4 år kan Landhusholdningsselskabet marke-
re sit 250 års jubilæum. Ideer og forslag til, hvor-
dan jubilæet kan markeres, modtages gerne.
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Foreløbigt program

Virksomhedslederpris og Forårskonference 2015

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

Virksomhedslederprisen onsdag den 18. mart s hos
 Heden & Fjorden, Birk Centerp ark 24, 7400 Herning

Program:

09.45-10.15: Ankomst og kaffe

10.15-10.20: Velkomst ved Landhusholdningsselskabet

10.20-11.05: Jordbrugets indtjening . Jakob Vesterlund Olsen, 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 .
Overrækkelse ved Nordea

12.30-13.15: Frokost.

13.15-13.50: Introduktion til Heden & Fjorden  ved Johannes Elbæk, direktør i Heden &
Fjorden

Heden & Fjordens nyetableringskoncept og unge landmænds etablering.
Jacob Rossen, Virksomhedsrådgiver, Heden & Fjorden

13.50-14.40: 2014-reformen af EU’ s fælles landbrugspolitik.  Institutleder Henrik Zobbe,
Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi. Præsentation, spørgsmål og
debat.

14.40-14.55: Kaffepause

14.55-15.25: Hvad lærte landbruget af kriserne?  ved Henning Otte Hansen, Institut for
Fødevare- og Ressourceøkonomi. Præsentation, spørgsmål og debat.

15.25-15.30: Afrunding ved Landhusholdningsselskabet

Tilmeldinger sendes til Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Sekretariat:
elsebeth@ifro.ku.dk senest den 11. marts.

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


