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Det Kongelige Danske                    Landhusholdningsselskab 

 

Medlemsinformation, Februar 201
 

Forårskonference 

Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab 

inviterer medlemmer og gæster til den årlige 

forårskonference. Konferencen finder sted: 

 

Onsdag den 30. marts kl. 10.00-15.30 hos 

Heden & Fjorden, Birk Centerpark 24, 7400 

Herning. 

 

I samarbejde med Nordea vil vi ved konferencen 

uddele priser for de bedste virksomheds- 

lederopgaver, som landbrugsskolerne har ind- sendt 

til bedømmelse. Nordea vil igen i år præmiere de 

bedste opgaver. Institut for Fødevare- og 

Ressourceøkonomi vil stå for de faglige indlæg. 

Programmet ses på de følgende sider, og det vil 

også kunne findes på www.1769.dk. 

 

Tilmeldinger sendes til Det Kongelige Danske 

Landhusholdningsselskabs Sekretariat: 

elsebeth@ifro.ku.dk senest den 22. 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 virksomhedslederopgaver blive 

præsenteret, og dermed fås også et indblik i, 

hvordan de dygtigste unge landbrugs- skoleelever - 

og kommende landmænd - vurderer og tackler de 

fremtidige udfordringer i landbruget. 

 

Landhusholdningsselskabet takker meget He- den 

& Fjorden for værtsskabet til dette arrangement. 

 

Landhusholdningsselskabet på Facebook 

Se også debat, opdateringer m.m. her: 

www.facebook.com/detkongeligedanskelandhusho

ldningsskelskab  

 

Generalforsamling 

Der indkaldes hermed til årets generalforsamling, 

som finder sted i umiddelbar forlængelse af for- 

årskonferencen: 

 

Onsdag den 30. marts kl. 16.00 hos Heden & 

Fjorden, Birk Centerpark 24, 7400 Herning. 

 

Dagsorden findes på side 4 i denne medlemsin- 

formation, og det vil også kunne findes på 

www.1769.dk. 

 

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 Nord- 

jylland, og der vil være mange rigtigt interessante 

besøg på programmet. Det færdige program samt 

information om tilmelding m.m. udsendes med 

post til alle medlemmer og kan også findes på 

www.1769.dk. 

Præsidiet opfordrer medlemmerne til at tilmelde 

sig udflugten. 

 

Tidsskrift for Landøkonomi 

Tidsskrift for Landøkonomi 2016/1 udkommer i 

marts måned. Der planlægges 3 eller 4 numre i år. 

Fra og med 2016 udarbejder Landhushold- 

ningsselskabet selv hele tidsskriftet uden forla- 

gets mellemkomst. Dermed kan tidsskriftet pro- 

duceres endnu billigere til medlemmerne. 

 

Elektronisk medlemsinformation 

Flere og flere medlemmer modtager nu denne 

medlemsinformation elektronisk - som en e-mail. 

Dermed sparer vi både tid og penge. Hvis endnu 

flere fremover ønsker at medlemsinformationen 

elektronisk, kan man give besked på: 

hop@ifro.ku.dk 

Medlemsinformationen findes også på 

www.1769.dk 

 

Medlemsinformation, Februar 2016 
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Det Kongelige Danske                    Landhusholdningsselskab 

 

Virksomhedslederpris og Forårskonference 2016 Program 

 

Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab uddeler i samarbejde med 

Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, KU-Science, og Nordea, 

Virksomhedslederprisen onsdag den 30. marts hos 

Heden & Fjorden, Birk Centerpark 24, 7400 Herning 

 

 

Program: 

09.45-10.15: Ankomst og kaffe 

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

10.30-11.05: Jordbrugets indtjening - nu og fremover. 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 

11.50-12.15: Nordea, dansk landbrug og finansiering. Indlæg ved Torben A. Petersen Nordea 

12.15-12.45: Frokost. 

12.45-13.15: Landbrugets gælds- og finansieringssituation Michael Friis Pedersen, Institut for 

Fødevare- og Ressourceøkonomi. Præsentation, spørgsmål og debat. 

13.15-13.45: Heden & Fjorden og rådgivning af danske landmænd. Karriererådgiver Dorte 

Kvistgaard og Virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen.  

13.45-13.55: Spørgsmål og debat. 

13.55-14.10: Kaffepause 

14.10-14.30: Hvordan er udsigterne for dansk landbrug? Et anderledes perspektiv. Chefstrateg 

Svend Jørgen Jensen, Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S og 

præsidiemedlem i Landhusholdningsselskabet Præsentation. 

14.30-14.40: Spørgsmål og debat. 

14.40-14.45: Kort Pause 

14.45-15.15: Offentliggørelse af de tre vindere: Begrundelse, vindernes præsentation og 

præmieoverrækkelse. 

15.15-15.30: Afrunding ved Landhusholdningsselskabets præsident, Frederik Lüttichau. 

 

 

16.00 Generalforsamling i Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab 
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Det Kongelige Danske                    Landhusholdningsselskab 

 

Frederik Lüttichau, præsident for Det kgl. Danske Landhusholdningsselskab.  

Velkomst. Hvor er landbruget på vej hen? Barrierer og muligheder for dansk landbrug 

fremover 

 

 

 

Jakob Vesterlund Olsen, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi  

Jordbrugets indtjenings - nu og fremover. Hvordan ser det ud med landbruget indtjening - 

aktuelt og i de kommende år? Forskelle mellem produktions- grene, størrelse m.m. Hvad er 

de væsentligste udfordringer for landbruget i de kommende år? 

 

 

Henning Otte Hansen, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Agro- og 

fødevareindustriens situation og udvikling. Landbrugets forarbejdnings- og 

forædlingsvirksomheder bliver stadig vigtigere for landbruget. Hvordan klarer disse 

virksomheder sig, og hvilke udfordringer står de overfor? Der ses herefter på specielt tre 

landbrugsindustrigrene, hvoraf to har klaret sig rigtigt godt, mens én er mislykket. Hvad 

er forklaringerne? Hvad er landmændenes rolle? 

Torben A. Petersen, Nordea 

Hvad er bankernes rolle og muligheder, når landbruget er i krise? Hvorledes ser Nordea på 

landbrugets aktuelle økonomiske situation - og er der løsninger? Kan landbruget 

konkurrere med andre erhverv, når det gælder adgang til lånekapital? Hvad ser Nordea 

især på, når den skal vurdere kreditværdighed og projekter i landbruget? 

 

Michael Friis Pedersen, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Landbrugets gælds- 

og finansieringssituation. Er den finansieringsmæssige situation for landbruget gået fra den 

ene yderlighed til den anden? Findes der en gylden middelvej, hvor den førte kreditpolitik på 

den ene side ikke fører til kredit- og ejendomsprisbobler, men på den anden side tillader et 

investerings- niveau, der giver mulighed for løbende teknologisk og strukturel tilpasning? 

 

Dorte Kvistgaard og Jacob Schmidt Rossen, Heden & Fjorden 

Professionelle karriereveje er `in` og er meget højaktuelle i dansk landbrug og 

fødevareproduktion - for dem der `vil noget`!  

Fremtidens landbrugs- og fødevarevirksomheder stiller stadigt nyere og større krav til 

kompetencer. Med Heden & Fjordens karriereplansrådgivning får du som ung landmand 

sparring til at indsamle de rigtige kompetencer til dit CV, så du har de bedste kort på hånden 

til at få en succesfuld fremtid i dansk landbrug og fødevareproduktion, hvad enten du vil være 

selvstændig virksomhedsejer, eller være en del af det primære landbrugs mange følgeerhverv. 

Karriererådgiver Dorte Kvistgaard og Virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen fra 

Heden & Fjorden, vil med eksempler fra virkelighedens verden, fortælle om hvordan du som 

ung i landbrugserhvervet, kan give dig selv det bedste afsæt for en god fremtid i et godt 

erhverv. 

  

mailto:Elsebeth@ifro.ku.dk
http://www.1769.dk/
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiH0LaLsvzKAhUsDJoKHTI6AWAQjRwIBw&url=http://www.maskinbladet.dk/artikel/tiden-gunstig-omlaegning-okologi&bvm=bv.114195076,d.bGs&psig=AFQjCNH7qv2W5n7kVk1KyPvxFGr612coOw&ust=1455715794145325
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjR6aywsvzKAhUiP5oKHbYVBQkQjRwIBw&url=http://www.vestermollelaug.dk/Vaesensrod.php&bvm=bv.114195076,d.bGs&psig=AFQjCNH_Mf-qBRTQANIGjk7TL9ehLkfU7Q&ust=1455715872118907
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwig7Y3Gs_zKAhXFYZoKHWKNAW0QjRwIBw&url=http://partnerskapalnarp.slu.se/ekonf/20121105.aspx&bvm=bv.114195076,d.bGs&psig=AFQjCNHCcWXoRpNZtv-xa5dNVtBZ0PO0Ww&ust=1455716187068724


 

Sekretariat 
Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi • Københavns Universitet • Rolighedsvej 25 • 1958 

Frederiksberg C • Tlf. 35 33 68 91 • e-post Elsebeth@ifro.ku.dk • www.1769.dk 
 

4 

Det Kongelige Danske                    Landhusholdningsselskab 

 

 

Svend Jørgen Jensen, Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S 

Hvordan er udsigterne for dansk landbrug? Et anderledes perspektiv. Hvordan vil priserne 

på landbrugsejendomme udvikle sig fremover? Kan man forudsige priserne på korn, mælk 

og kød? Og hvad er udsigterne? Hvad er de grundlæggende problemer i dansk landbrug - 

og hvilke råd kan man give kommende unge landmænd? 
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Det Kongelige Danske                    Landhusholdningsselskab 

 

Generalforsamling 2016 

 

Onsdag den 30. marts kl. 16.00 

Heden & Fjorden, Birk Centerpark 24, 7400 Herning 

 

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: 

Frederik Lüttichau Henning 

Otte Hansen 

Steffen Damsgaard er ikke på valg, men stiller sin plads til rådighed Niels Juel 

Nielsen (suppleant). Suppleanten er på valg hvert år 

 

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. 

 

Generalforsamlingen afholdes i forlængelse af forårskonferencen. Den endelige dagsorden for 

generalforsamlingen samt emnet for det faglige oplæg vil blive uploaded på www.1769.dk i god tid inden 

generalforsamlingen. 

 

Tilmeldingsfrist: Mandag den 28. marts til sekretariatet. 

mailto:Elsebeth@ifro.ku.dk
http://www.1769.dk/
mailto:hoh@ifro.ku.dk
http://www.1769.dk/

