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ÅRSBERETNING ved Generalforsamlingen 2010 

Jeg kan nu se tilbage på mit første år som præsident for Det Kongelige Danske 

Landhusholdningsselskab. Hvis jeg skal tage et kort tilbageblik på det forgangne år, må 

konklusionen være, at selskabet stadig formår at sætte fingeren på pulsen og bidrage 

konstruktivt til samfundsdebatten. 

Sidste års Generalforsamling havde besøg af landbrugets anden præsident – Peter 

Gæmelke – siden er der sket meget på Axelborg og i erhvervet. Landbrug & Fødevarer er 

blevet oprettet, og den finansielle krise spredte sig til landbruget. Begge begivenheder har 

haft indflydelse på Selskabets virke det forgangne år. Blandt andet er sekretariatet blevet 

forankret i en ny afdeling i Landbrug & Fødevarer. Og Selskabets behandling af Grøn 

vækst skabte øget bevidsthed om planens økonomiske konsekvenser for landbruget. 

 

HÆDERSBEVISNINGER  

Uddelingen af hædersbevisninger er fortsat en succes, i 2009 blev der uddelt 12 

hædersbevisninger for Lang og Tro tjeneste, 4 hædersbevisninger ”Den Fortiente til Ære” 

samt 2 ”Beviis for en god borgers udviiste patriotiske fliid”. 

I 2010 er der indtil dato uddelt 6 hædersbevisninger for Lang og Tro tjeneste, og der er en 

efterspørgsel på flere medaljer.  

Det er indtrykket, at overrækkelserne for modtagerne er noget ganske særligt – en 

begivenhed der bliver husket. Selskabet sætter stor pris på at kunne deltage i disse 

begivenheder og husker dem ligeledes som positive oplevelser.  

 

SOMMERTUR  

Sidste års Sommertur havde temaerne Forskelle i rammevilkår for landbrugsproduktionen i 

Danmark og Tyskland samt en fortsættelse af Generationsskifteproblematikken fra 

Sommerturen 2008. 
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Turen tog sit udgangspunkt i det sønderjyske grænseland samt et besøg i det nordlige 

Tyskland.  

Overnatningen foregik på Hotel Historischer Krug i det nordlige Tyskland, hvor den 

traditionelle festmiddag foregik. 

Alt i alt var det en rigtig spændende og vellykket sommerudflugt - det blev en dejlig 

oplevelse for de 50 deltagere. Den veltilrettelagte tur var arrangeret af præsidiemedlem 

Thorkild Ljørring. 

Dette års sommerudflugt går til Skåne og sydlige Sverige og vil fokusere på de forskellige 

rammevilkår, der eksisterer for landbrugsproduktion i de to lande, samt skovbrug.  

  

SEMINAR 

Den 11. november 2009 blev der afholdt et seminar med titlen Grøn Vækst.  Her 

fremlagde en lang række oplægsholdere, herunder daværende Fødevareminister Eva Kjer 

Hansen, nuværende Fødevareminister Henrik Høegh, Formand for Landbrug & Fødevarer 

Michael Schackenhuus-Brock, Henrik Zobbe, samt andre fra forskningsverdenen og 

Folketinget.  

Vi valgte at afholde seminaret på Christiansborg, hvilket der er udtrykt stor tilfredshed med 

i alle rækker.  

Vi havde derudover en stor deltagelse og måtte desværre også sige nej til ekstra 

tilmeldinger, da der ikke var plads i lokalet. Det var en stor glæde for Præsidiet, at der var 

så mange tilmeldinger, og at Selskabet på den måde blev promoveret.  

Der var gennem hele dagen en livlig og spændende debat både mellem de inspirerende 

indlægsholdere og med deltagerne i salen. Det var helt tydeligt, at stoffet var højaktuelt og 

forbundet med mange overvejelser hos samtlige deltagere. 
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I december 2009 ønskede Præsidiet at markere Selskabets 240 års jubilæum på Gammel 

Estrup Herregårdsmuseum, hvor Selskabets mindestuer er.  

Desværre blev vi nødt til at aflyse seminaret, da der var for få tilmeldinger. Dette har 

selvfølgelig givet anledning til en del selvransagelse. Vi er i Præsidiet enige om, at 

arrangementets program ikke tiltrak selskabets medlemmer, og vil derfor fokusere på lidt 

større arrangementer fremover, hvor aktuelle emner debatteres.  

 

Selskabet har allerede afholdt årets første arrangement: Virksomhedslederprisen.  

Selskabet valgte at indstifte denne pris i samarbejde med Fødevareøkonomisk Institut på 

KU-LIFE og Nordea.  

Prisen blev overrakt på Vejlby Landbrugsskole den 17. marts 2010, og næsten samtlige 

landbrugsskoler, der udbyder Virksomhedsleder-uddannelsen, deltog i arrangementet. Det 

var en fornøjelse at se de engagerede elever deltage og debattere de oplæg 

Fødevareøkonomiske Institut afholdt.  

Førsteprisen gik til Kent Davidsen, der afleverede en overbevisende opgave.  

Steffen Husted og Thorkild Ljørring lagde et stort arbejde i at skabe opmærksomhed om 

prisen og selve arrangementet, og jeg vil gerne benytte denne mulighed for at sige tak for 

indsatsen. Her skal også nævnes samarbejdet med Nordea og KU-LIFE om netop denne 

pris. Vi fik ikke så meget presse på selve prisoverrækkelsen – til gengæld fik vi meget fin 

opmærksomhed fra Skolerne – og ikke mindst fra elevernes side. Tak for en stor og set 

herfra også betydende indsats. 

 

TIDSSKRIFTET  

Årgang 2009 er af Tidsskrift for Landøkonomi blev udsendt nogenlunde regelmæssigt, og 

det forventes også for 2010. Dette skyldes ikke mindst vores gode samarbejde med 

Fødevareøkonomisk institut, hvor Henning Otte Hansen med god næse for de 

interessante artikler styrer redaktionen af tidsskriftet. Jeg takker mange gange for  
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samarbejdet i det forgangne år. Hertil bemærkes at Tidsskrift nr. 1 i år er i posten – og 

leveres i indeværende uge. En vurdering fra forlaget antyder, at et sådant tidsskrift – 

generelt i ”markedet” kunne forventes at skulle koste 700 – 1400 kr.. Dette nævnes – for at 

fortælle, at medlemmerne får noget værdi for kontingentkronerne til vort selskab. 

 

HJEMMESIDEN 

Ved Generalforsamlingen sidste år fortalte vi om den nye hjemmeside, det forgangne år 

har været brugt til at lægge flere informationer ud på siden, og den stod sin prøve i 

forbindelse med Konferencen den 11/11-2009, hvor alle indlæg blev lagt ud på siden.  

En hjemmeside er et konstant arbejde, og den opdateres løbende.  

 

MEDLEMSSITUATIONEN  

Præsidiet har igen i år måttet konstatere, at det er svært at skaffe nye medlemmer.  

Vi har i sommeren 2009 startet et samarbejde med LandboUngdom, hvor deres 

medlemmer får tilbud om at deltage i Selskabets arrangementer til en fordelagtig pris.  

Vi har endnu ikke set den store påvirkning i antallet af medlemmer, men det gør Selskabet 

synligt overfor den yngre generation, hvilket også er en vigtig del af selskabets strategi om 

at legitimere selskabet.  

Præsidiet har også været ved at gennemgå medlemslisterne og har i den forbindelse 

bemærket, at nogle medlemmer er placeret forkert, altså virksomheder er noteret som 

personlige medlemmer. Det er en større opgave at flytte disse, og arbejdet er endnu ikke 

helt afsluttet. 

Det er derudover Præsidiets ønske, at der oprettes en ny medlemskategori for 

uddannelsesinstitutioner, herunder universiteterne og landbrugsskolerne. Vi har derfor 

indstillet til, at den oprettes på Generalforsamlingen.   
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Det er fortsat en svær opgave at skaffe nye medlemmer, men Præsidiet arbejder på at 

gøre udbyttet ved medlemskab mere synligt for derved at få nye medlemmer. Det er blandt 

andet planlagt at gøre Medlemsinformation mere relevant ved at tage aktuelle emner op. 

Selv en stor indsats resulterer som oftest kun i ganske få nye medlemmer til selskabet. 

I sidste ende afhænger LHS’ fremtid som en medlemsbåren organisation af, at vi i 

fremtiden vil være i stand til at tiltrække nye medlemmer. Det er her vi fremadrettet har 

vores største udfordring.  

 

AFSLUTNINGSVIS skal der lyde en stor TAK til personalet i Forenings- og 

Udviklingsservice i Landbrug & Fødevarer – Grete, er kommet rigtig godt i gang. Det er 

også dit første år. Men vi er ved at lære dig at kende – som den grundige og dygtige pige 

du er. Merethe passer økonomien – og så er der styr på den.  Og Jette – du er også vores 

stemme udadtil i det daglige – og det er en vigtig rolle – som du udfylder meget flot. Tak til 

jer alle tre for Jeres store indsats i årets løb.  

 

Sidst men ikke mindst, vil jeg også gerne takke Præsidiet for et godt og konstruktivt 

samarbejde i året der gik. 

 

TAK. 


