
Generalforsamling
Der indkaldes til

generalforsamling
den 30. april kl. 13.30

på Institut for  Fødevare-
og Ressourceøkonomi

Den foreløbige dagsorden samt dato for til-
melding m.m. kan ses nedenfor
Mødeindkaldelse og udkast til dagsorden
m.m. har været uploaded på www.1769.dk
siden slutningen af marts.
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Medlemsinformation, april 2015

Efter generalforsamling vil de økonomiske
nøgletal samt plancher fra præsentationerne
blive uploaded på hjemmesiden.
Kontingentopkrævning for 2015 vil blive ud-
sendt efter generalforsamlingen.

Sommerudflugt
Sommerudflugten vil blive afholdt
11.-12. juni
 Sommerudflugten foregår i Jylland, og der
vil være mange rigtigt interessante besøg på
programmet. Program og information vedr.
tilmelding ses på de følgende sider.

Generalforsamling 2015

Torsdag den 30. april kl. 13.30, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
Bygning A, 1. sal. Mødelokale B. S. Jørgensen Rolighedsvej 25, 1958 Frederiksberg C

Ifølge vedtægter af april 2012:

Dirigent udpeges af generalforsamling.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

1) Valg af stemmetællere
2) Præsidentens beretning for det forløbne år og igangværende og påtænkte aktiviteter
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4) Valg af medlemmer til præsidiet:

På valg er:
Troels Holst, Steffen Damsgaard og Niels Juel Nielsen (suppleant)

5) Valg af statsautoriseret revisor og valg af revisorer udpeget blandt medlemmerne
6) Evt. forslag fra præsidiet eller medlemmer
7) Eventuelt

Eventuelle forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være
præsidiet i hænde via email 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.

Tilmeldingsfrist: Tirsdag den 28. april til sekretariatet.
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Program:
Torsdag den 11. juni 2015
Kl. 11.00 Mødested: Hotel Vejlefjord
Kl. 12.00 Hopballe Mølle
Kl. 14.00 Sejet Planteforædling – Præsentation ved direktør Birger Eriksen
Kl. 16.00 Stenballegård Gods
Kl. 18.00 Ankomst til Hotel Vejlefjord
Kl. 19.00 Drinks og Middag i Sommertøj

Fredag den 12. juni 2015
Kl. 07.30 Morgenmad
Kl. 08.30 Afgang fra Hotel Vejlefjord
Kl. 09.00 Rohden Gods – præsentation v. Godsejer, Anders Kirk Johansen,

     Vi får en præsentation af såvel gård og drift.
Kl. 11.00 Tirsbæk Gods – præsentation ved Godsejer Hofjægermester H. Algreen Ussing
Kl. 12.30 Frokost på Tirsbæk Gods
Kl. 13.30 Turen slutter på Hotel Vejlefjord.

Prisen for deltagelse bliver kr. 2.600 for medlemmer, kr. 3.300 for ikke-medlemmer og
kr. 1.750 for studerende. (Alle priser er inklusiv moms).

Vær opmærksom på, at der er tale om en bindende tilmeldingsfrist til Elsebeth Vidø den
5. maj på e-mail elsebeth@ifro.ku.dk eller på telefon 35 33 68 91. Da vi bliver inviteret
indenfor på flere godser, er der et maksimalt deltagerantal, men vi ser igen i år frem til
god tilmelding og et par rigtigt gode dage!

Betaling:
- Bankoverførsel: Reg.nr. 2100 Kontonr. 8070 007 062

Husk at skrive navn + “sommerudflugt” ved bankoverførdel
- Eller kontant betaling ved turens start.

Bekræftelse og deltagerliste sendes til deltagerne ultimo maj.
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Sommerudflugt 2015

Landhusholdningsselskabets årlige sommerudflugt går i år til Østjylland, Vejle-Horsens-
området  Årets tur er arrangeret i samarbejde med kammerdame Lena Lüttichau. Turen
starter og slutter ved Hotel Vejlefjord, Sanatorievej 26, 7140 Stouby.



Hotel Vejlefjord

Hopballe Mølle
Hopballe Mølle er en både idyllisk og historisk perle beliggende i den naturskønne
Grejsdal mellem Vejle og Jelling.

Den gamle slægtsgård, Hopballe Mølle, kan føres hele 6 generationer tilbage. Den gamle
vandmølle har således i over 600 år trofast tjent sine ejere: Egnens bønder har fået malet
deres korn, og nu giver vandmasserne vedvarende energi til at avle nogle af Danmarks
bedste kyllinger på en miljørigtig måde.

Sejet Planteforædling
Sejet Planteforædling har siden 1947 arbejdet medi
forædling af moderne kornsorter. Sejets opgave at skabe
nye og forbedrede sorter, som er tilpasset nutidens krav,
og som kommer landbruget og planteavlerne til gode.

Sejet Planteforædling er i dag en udbygget og moderne
forædlingsvirksomhed i konstant udvikling med eget
forædlingsprogram og et stort repræsentationsprogram i
udlandet

Hotel Vejlefjord blev bygget i 1900 som
Danmarks første tuberkulosesanatorium og
kaldes ofte ”slottet i skoven” på grund af den
smukke placering i bøgeskoven lige ned til
fjorden. Hotellets kur- og wellnessfaciliteter
og De Termiske Bade er enestående og tåler
sammenligning med de bedste i Nordeuropa.
Vi kan også nyde de oprindelige kurveje, der
indbyder til smukke naturoplevelser og frisk
luft.
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Rohden Gods
Siden 2003 har Rohden været ejet af Anders Kirk
Johansen, som overtog godset efter, at det i mere
end 100 år havde tilhørt familien Lüttichau
Rohden omfatter et landbrugsareal på 312 hektar,
der drives som et konventionelt landbrug med
varierende sædskifte.
Skovbruget under Rohden dækker et samlet areal på
133 hektar, der drives som et traditionelt skovbrug.
Den primære bevoksning i skovene er løvskov, ca.
75%, mens den sekundære bevoksning i skovene er
nåleskov, ca. 25%.

Tirsbæk gods
Tirsbæk er placeret på nordsiden af Vejle Fjord ca. 7 km øst for Vejle by mellem
skovklædte skrænter i en sidedal til Vejle Fjord. Den trefløjede hovedbygning er opført i år
1550 og er omgivet af voldgrave, øst herfor ligger renæssancehaven. Tirsbæk drives i dag
som et kombineret land- og skovbrug med jagtudlejning, publikumsaktiviteter, Land Rover
terrænkørsel, event- og ledertrænings aktiviteter. Hans Henrik Algreen-Ussing ejer og
driver godset.

Stensballegård Gods
Stensballegaard kendes allerede helt tilbage fra
Valdemar Atterdags tid, idet den første gang næv-
nes i 1341. Hovedbygningen er opført i 1692 og
tilbygget i 1867-1943. Stensballegård Gods er på
381 ha.
Stensballegaard Golf har et 27 hullers golfanlæg,
som i 2010 blev kåret som “Verdens bedste nyan-
lagte golfbane” og er nu også optaget i “The Rolex
Worlds Top 1000 Golf Courses”. Golfbanen ligger
i et stort naturskønt område, omkranset af skove og
med udsigt til Horsens Fjord.


