
Sommerudflugt
Sommerudflugten blev afholdt den 19.-20. juni
på Djursland, og den blev en stor succes. Mere
end 40 medlemmer havde tilmeldt sig og mødte
op med godt humør.

Kammerdame og fhv. hofdame hos Hds. Ma-
jestæt Dronningen Lena Lüttichau og Landhus-
holdningsselskabet stod for arrangementet, og
via deres netværk og forbindelser var det lyk-
kedes at skabe et helt unikt program med be-
søg på en række imponerende godser.

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 markerer 200-året ved at udgive 3 jubilæ-
umsnumre i 2014. Første temanummer, „Land-
brugsforskningen gennem 200 år“, er udkom-
met, og næste temanummer Landbruget udvik-
ling gennem 200 år“, går i trykken i næste uge
og udkommer snart. Tredie nummer „ Fremti-
den samt Institutioner og organisationer i land-
bruget“ udkommer i løbet af efteråret.

Det planlægges desuden at afholde en eller flere
minikonferencer på grundlag af jubilæums-
skrifterne. Medlemmer af Landhusholdnings-
selskabet vil naturligvis blive inviteret med til
disse arrangementer. Følg evt. med på
www.1769.dk.

Som en forsøgsordning vil gamle udgaver af
tidsskriftet blive scannet og lagt op på hjem-

      Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab

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

Medlemsinformation, august 2014

mesiden: www.1769.dk. Der vil også fra næ-
ste år være elektroniske udgaver af nye artik-
ler til tidsskriftet på hjemmesiden - som sup-
plement til det trykte tidsskrift, som fortsæt-
ter. Adgang til den elektroniske udgave vil
være forbeholdt medlemmer af Landhushold-
ningsselskabet

Efterårskonference
Efterårskonferencen bliver afholdt torsdag den
27. november på Københavns Universitet,
Science (tidligere: Landbohøjskolen). Pro-
gram, tidsplan m.m. vil blive fremsendt sene-
re, men noter tidspunktet allerede nu.

Konference: Feeding the Future
Landhusholdningsselskabet arrangerer i sam-
arbejde med Yara en konference med temaet:
“Feeding the Future” den 23. september 2014.
Konferencen holdes på Vestermølle ved Skan-
derborg. Se program på bagsiden. Hele pro-
grammet kan ses på www.1769.dk

Konferencen henvender sig især til politike-
re, ansatte og valgte ledere i organisationer
og virksomheder med tilknytning til fødeva-
reklyngen, men vi har reserveret et antal bil-
letter medlemmer af Landhusholdningsselska-
bet.  Da der er begrænset plads, bliver billet-
terne tildelt efter princippet: “Først til møl-
le”. Højst én billet pr. medlem. Adgang er gra-
tis, og tilmelding til Elsebeth Vidø (35 33 68
91 eller e-mail Elsebeth@ifro.ku.dk) senest
den 29. august 2014.

Kontingent for 2014
Kontingent for 2014 er udsendt. Kontingen-
tet er uændret, og vi anmoder om, at beløbet
bliver indbetalt - hvis det skulle være glemt!


