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1.0 Om os: 

1.1 Historie 
Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab - i daglig tale Landhusholdningsselskabet - blev stiftet i 

1769 og har nu i snart 250 år arbejdet med at formidle viden fra forskningsinstitutioner til jordbruget, 

herunder skabe debat om aktuelle emner i erhverv og samfund. Det har typisk været jordbruget, 

fødevareindustrien og fødevaredistributionen, der har været i fokus. 

Selskabet har hen over årene haft afgørende betydning for samfundet gennem sin formidling af viden til 

landbrug og fødevareindustri. Meget tidligt med kampagner for jernplove i 1700-tallet og senere med 

opbygning af en konsulenttjeneste i landbruget, start på meteorologiske målinger, udbredelse af viden om 

forsøg med moderne mejeridrift og meget mere. Siden 1814 har selskabet udgivet Tidsskrift for 

Landøkonomi, der i dag er et af Danmarks ældste fagtidsskrifter. Selskabets plads i historien kan blandt 

andet ses af, at det er beskrevet på 62 linier i Den Store Danske Encyklopædi, og på Landbrugsmuseet Gl. 

Estrup er der indrettet en herskabslejlighed med Selskabets historiske møbler, bøger og dokumenter. 

Landhusholdningsselskabets formål er at fungere som forum for samspil mellem jordbrug, 

fødevareproduktion, forskning og forbrugere på tværs af politiske interesser og geografiske grænser. 

Med respekt for forskelligheder fremmes videndeling gennem formidling og iværksættelse af fremsynede 

debatter om aktuelle temaer af national og international interesse for bæredygtig fødevarefremstilling. 

Landhusholdningsselskabet henvender sig til personer, virksomheder og organisationer, som har lyst til at 

bidrage til debatten inden for disse felter. 

Medlemmer af Landhusholdningsselskabet har mulighed for at blive en del af et værdiskabende og 

dynamisk netværk. 

1.2 Organisation 

Vi er en medlemsbåren organisation. Den er ledet af et Præsidium med 4 medlemmer som vælges ved den 

årlige generalforsamling. Herunder sidder et Bedømmelsesudvalg, der uddeler hædersbevisninger.  

1.3 Aktiviteter 
Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs afholder en række arrangementer, hvor fokus er på 

debatten om bæredygtig brug af det åbne land og dets ressourcer til gavn for jordbrug, samfund og miljø. 

Arrangementerne har til hensigt at fremme samspillet mellem fødevareproduktion, jordbrug og 

miljøforhold - fri af politiske interesser og geografiske grænser.  

Landhusholdningsselskabet henvender sig til alle personer, virksomheder og organisationer, som har lyst til 

at følge og deltage i debatten. 
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I hurtige punkter: 

 Vi er et levende netværk.

 Vi afholder årligt 2-3 seminarer/debatarrangementer om aktuelle emner.

 Tidsskrift for Landøkonomi udkommer 3-4 gange årligt.

 Den årlige sommerekskursion er en 2-dages udflugt med både fagligt og kulturelt indhold, herunder

besøg på godser og slotte, hvor der normalt ikke er adgang for offentligheden.

 Vi uddeler Virksomhedslederprisen og Agrarøkonomprisentil dygtige studerende på landbrugsskolerne.

 Vi uddeler legater, primært studielegater, fra fonde under selskabets administration.

 Vi uddeler hædersbelønninger.

1.4 Publikationer 
Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab udgiver Tidsskrift for Landøkonomi, Danmarks ældste 

tidsskrift. Tidsskriftet er, med sin unikke kombination af forsknings- og populærvidenskabelige artikler, en 

vigtig platform for udbredelsen af ny viden - til gavn for selskabets medlemmer og for udviklingen i dansk 

landbrug, fødevareindustri og dansk økonomi. 

Herudover udsender Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab medlemsinformation til sine 

medlemmer, hvor der berettes om begivenheder i selskabet. 

1.5 Hædersmedaljer 
Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab uddeler 3 forskellige hædersmedaljer. Medaljerne præges i 

sølv og ledsages af selskabets diplom. 

På hjemmesiden, www.1769.dk,  annonceres der løbende  om uddeling af medaljerne. 

Man er altid velkommen til at kontakte sekretariatet, hvis man har medarbejdere, som man mener, kan 

komme i betragtning eller har spørgsmål til selskabets hædersbelønninger. 

Indstillingerne behandles løbende af Landhusholdningsselskabets Belønningsudvalg, og der må påregnes 

mindst 1 måneds ekspeditionstid. Bemærk at Landhusholdningsselskabet opkræver et gebyr for medalje og 

overrækkelse på kr. 5.000,00 ekskl. moms. 

Indstillingsskemaet findes på vor hjemmeside. 

1.6 Legater 
Selskabet har tradition for at uddele legater for at bidrage til uddannelse indenfor dansk jordbrug samt til 

trængende personer, der har haft tilknytning til dansk jordbrug. Midlerne fra fonden kan også bruges til at 

afholde konferencer m.m. for en bred kreds af landbrugsskoleelever m.m. 

http://www.1769.dk/
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1.7 Præsidie 

Præsident 
Godsejer Frederik Lüttichau 

Søholtvej 41 
4930 Maribo 

Tlf: 75 89 72 63 
Mobil: 2172 0370 

Email: fl@soeholt.nu 

Vicepræsident 
Proprietær Troels Holst
Vrejlev Kirkevænge 2

9760 Vrå 
Mobil:4098 8533

Email: th@vrejlev-kloster.dk  

Præsidiemedlem
Knud Bjerre

Østerbrogade 218, 5th
2100 København Ø
Mobil 2199 8110

Email: ckbjerre@mail.dk
 

Præsidiemedlem 
Chefstrateg Svend Jørgen Jensen 

Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S 
Torvet 1A, 3 

8600 Silkeborg 
Mobil: 2016 9714 

E-mail: sjj@demetra.dk

Præsidiemedlem
Fhv. forstander

Niels Qvist-Jensen
St. Ajstrupvej 67, Lundby

9240 Nibe 
Mobil: 5124 1287

Email: nielsqj@gmail.com

mailto:fl@soeholt.nu
mailto:hoh@ifro.ku.dk
mailto:formand@landdistrikterne.dk
mailto:vrejlev@gmail.com
mailto:sjj@demetra.dk
mailto:nj@juelopformering.dk.dk
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2.0 Medlemmer 

2.1 Medlemskaber 
Som medlem af Landhusholdningsselskabet får du mulighed for: 

 At deltage i et værdiskabende og dynamisk netværk

 At deltage i selskabets seminarer og konferencer

 At deltage i selskabets ekskursioner

 At modtage Tidsskrift for Landøkonomi

Gennem Medlemsinformation, der udkommer ca. 4 gange årligt og på vores hjemmeside og Facebookside, 

orienterer vi løbende om selskabets aktiviteter. 

Ved tilmelding skal man vælge en af følgende typer medlemskab: 

 Personligt medlemskab (575 kr., ekskl. moms)

 Personligt studentermedlemskab (200 kr., ekskl. moms.

 Firmamedlemskab* (1.600 kr., ekskl. moms)

 Pensionist (350 kr., ekskl. moms)

* Med et firmamedlemskab kan man få op til flere eksemplarer af vor tidskrifter tilsendt, og flere personer

ad gangen kan deltage i medlemsarrangementerne. Firmamedlemmer kan også søge om medaljer til deres

medarbejdere.
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2.2 Medlemsbetingelser 

2.2.1 Indmelding 
Du kan blive medlem af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab ved enten at sende os en e-mail 

med følgende oplysninger: 

 Navn

 Evt. firma

 Adresse

 Postnr.

 By

 Telefon nr.

 Mobiltelefon nr.

 E-mail

 Elektronisk faktura og medlemsnyt via e-mail: Ja / Nej

 Type af medlemskab

Eller ved at benytte tilmeldingsformularen på vores hjemmeside:  

https://1769.dk/blivmedlem/ 

2.2.2 Regler om kontingent 
§ 1 Kontingentbetaling – Generelt

Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab opkræver hvert år kontingent. Kontingentet går til

afholdelse af udgifter til foreningens almene drift, publikation af tidskrifter samt anden administration.

§ 2 Kontingentbetaling – Nye medlemmer

Som nyt medlem vil første kontingentopkrævning komme kort tid efter indmeldelse. Denne vil være

opgjort efter hvilket kvartal indmeldelsen er sket. Sker indmeldelse i årets;

… 1. kvartal, betales den fulde pris for typen af medlemskab 

… 2. kvartal, betales trefjerdele af den fulde pris for typen af medlemskab  

… 3. kvartal, betales halvdelen af den fulde pris for typen af medlemskab 

… 4. kvartal, betales en tredjedel af den fulde pris for typen af medlemskab 

Herefter foregår betaling af kontingent én gang årligt. 

§ 3 Kontingentrestance

Hvis kontingent i det kongelige danske Landhusholdningsselskab ikke er betalt senest 4 måneder efter

betalingsfristen, betragtes medlemmet som udmeldt. Præsidiet kan dog dispensere fra denne

bestemmelse. Senest 14 dage før fratagelse af et medlemskab, sendes enten mundtligt eller skriftlig varsel

herom.

http://www.1769.dk/blivmedlem/tilmeldingsformular
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Stk. 2. Hvis restancen ikke er berettiget, skal medlemmet i restance gøre indsigelse mod 

udmeldingsvarslelen inden fristen fastsat i denne. Hvis pågældende medlem ikke gør indsigelse, fuldføres 

udmeldingen. 

Stk. 3. Såfremt der gøres indsigelse, vil medlemmet modtage svar derom inden for en rimelig tid: 7-14 dage. 

§ 4 Genindmeldelse ved restance

Hvis et medlem, efter medlemmet er udmeldt grundet manglende betaling af kontingent, ønsker at

genindmelde sig. Kan dette finde sted mod betaling af gammel restance.

§ 5 Udmeldelse

Udmeldelse skal ske med 1 måneds varsel til udgangen af et kalenderår. Udmeldelse skal ske enten

telefonisk, via e-mail eller brev.

2.2.3 Betalingsbetingelser 
Betaling foregår på samme måde du betaler regninger. Som medlem modtages en faktura på medlemskab, 

og der vil på denne faktura fremgå debitor identitet + girokort nummer.  

Fakturaen skal betales senest 20 dage fra fakturadato. Ved manglende betaling påføres ingen rente, eller 

rykkergebyr. Dog må der henvises til regler om kontingent § 3, om kontingentrestance.  

 




