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Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs 
Generalforsamling 14. april 2010 

 
 
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling var 

1) Præsidentens beretning for det forløbne år og igangværende og påtænkte 
aktiviteter. 

2) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

3) Valg af medlemmer til Præsidiet. 

          På valg er: Frederik Lüttichau 
 Peder Mouritsen 
 Jørgen Bo Larsen 
 Niels Juel Nielsen (suppleant) 
4) Valg af statsautoriseret revisor og valg af revisorer udpeget blandt medlemmerne. 

5) Eventuelle forslag fra Præsidiet eller medlemmerne. 

6) Eventuelt. 

 
 

Præsident Frederik Lüttichau byder velkommen til generalforsamlingen på DLF Trifolium.   

Selskabet har valgt at holde fast i traditionen med at besøge en virksomhed i forbindelse 
med generalforsamlingen. Det kan betyde en beliggenhed lidt til en side, men til gengæld 
får medlemmerne samtidig et fagligt indhold med fra dagen.  

Præsident Frederik Lüttichau udpeger Mogens Elchendorv og Karsten Rønnow som 
stemmetællere.  

Herefter foreslås Troels Holst som dirigent.  

 

Troels Holst starter Generalforsamlingen med at spørge til Generalforsamlingens 
lovlighed. I henhold til § 3 i foreningens vedtægter skal den ordinære generalforsamling 
være varslet med brev og på Selskabets hjemmeside med mindst 30 dages varsel. 
Medlemmerne har modtaget brev poststemplet 8. marts 2010 og det er annonceret på 
hjemmesiden 8. marts 2010. Det vil sige at Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt, 
hvorfor det konstateres, at Generalforsamlingen er lovligt varslet.  
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Ad 1: Præsidentens beretning:  

Vedlægges referatet.  

Der var en række kommentarer til beretningen.  

Mogens Elchendorv havde ros til Selskabets arbejde det seneste år, både 
arrangementerne og samarbejdet med LU har været positivt. Derudover blev Frederik 
Lüttichaus arbejde som præsident rost.  

Bent Christensen ønskede at vide, hvor mange medlemmer Selskabet havde på 
nuværende tidspunkt.  

Fremhævede også at der i dag skulle mere til for at få medlemmer. Unge landmænd har 
ofte nok i deres ERFA-grupper, og der skal derfor et godt tilbud til for, at de melder sig ind.  

Frederik Lüttichau sagde, at selskabet har 514 medlemmer, og at der har været en 7-8% 
nedgang i antallet af medlemmer det seneste år.  

Præsidiet har derfor startet et strategi-arbejde med bistand fra det tidligere LOK, nu 
Udviklingsgruppen, hvor der fokuseres på de tilbud, der skal tilbydes nye medlemmer, 
samt en mere eksistentiel tilgang til Selskabets virke.  

Det er Præsidiets opfattelse, at oprettelsen af Landbrug & Fødevarer betyder, at der nu 
kun er én stemme, og der har Selskabet en rolle at spille. Det bør være muligt at blande 
sig i debatten uden at være politiske, og kunne rumme forskellige holdninger.  

Michael Pedersen fra LandboUngdom fremhævede, at deres organisation ser frem til 
samarbejdet. LandboUngdom har også haft medlemsnedgang, der er vendt i år, og de har 
bemærket, at der skal være værdi og indhold i et medlemskab. De er dog overrasket over 
den tilslutning, Bæredygtig Landbrug har fået blandt de yngre landmænd.  

Selskabets arrangementer lyder spændende, og han håber, de bliver en succes. 
Herudover forslås Facebook som et medie til at få kontakt til medlemmer.  

Frederik Lüttichau takker for kommentarerne men ser Facebook som en større 
overvejelse.  

Det er rigtigt, at vores navn skal mere ud til medlemmer og de unge, blandt andet via 
vores fonde, der kan være lidt usynlige. Selskabet bør blive bedre til at profilere sig og 
anvende de nemme muligheder.  

Michael Pedersen mener, at det skal overvejes om navnet skal brandes på en anden 
måde, at bruge det kongelige mere end landhusholdnings-aspektet.  

Niels Rørbech takkede for en fin beretning og spurgte præsidenten, om han kunne uddybe 
det politiske aspekt, hvor meget Selskabet skal holde sig uden for, når der kun er én 
landbrugsorganisation. Hvor er Selskabet i processen?  

Frederik Lüttichau mente, at der er brug for Selskabet til at give stemme til og skabe debat 
om forskellige emner i de forskellige sektorer. En del af strategiarbejdet er at definere 
dette nærmere, men det vil primært være i form af seminarer.  
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Præsidiet skal forudse hvilke emner, der vil være aktuelle og blive bedre til at gribe 
mulighederne, når de er der, og kunne holde seminar med forholdsvis kort frist.  

For at starte en debat er det vigtigt at have værdigrundlaget på plads – begge sider skal 
være repræsenteret i en debat.  

Jørgen Bo Larsen mener, at debatten tidligere lå i den personlige kontakt, men meget 
debat er nu i cyberspace, men medlemmerne skal være aktiveret i de forskellige internet-
fora. 

Tiden er inde til at få mailadresser på alle medlemmer, og den vej igennem nemmere 
skabe dialog med medlemmerne.  

Mogens Elchendorv mente, at det var et rigtig godt forslag at få medlemmernes mail og 
skabe debatter på hjemmesiden, der er nogle, der ikke vil eller kan rejse til konference- 
stedet.  

Frederik Lüttichau medgiver, at elektronisk kommunikation vil gøre det nemmere, men 
man skal passe på med at forurene postkasser. Sekretariatet har igangsat en proces med 
at skaffe mail-adresser, men Selskabets kontakt vil primært være Medlemsinformation en 
gang i kvartalet.  

Michael Pedersen pointerer, at man skal være opmærksom på mails, de bliver ofte glemt. 
LandboUngdom har bemærket, at den personlige kontakt stadig er den bedste måde at få 
kontakt på.  

Peder Mouritsen er overrasket over at LandboUngdom er forbavset over at unge melder 
sig ind i Bæredygtigt Landbrug. Han er blevet medlem efter pres fra den yngre generation 
derhjemme.  

Med medlemskabet gøres der en indsats for at redde erhvervet, og ellers ville han have 
kørt på frihjul på deres evt. succes. Medlemstallet falder helt generelt inden for 
landbrugsorganisationerne. Det er ikke sikkert, at Selskabet kan skabe forøgelse i det 
nuværende marked.  

Jørgen Bo Larsen mener, at Peder Mouritsens kommentar er interessant. Det er ofte 
foreninger med en klar profil, der skaber en værdi i hverdagen og derved får medlemmer. 
Selskabets profil er meget bred, at skabe debat er meget bredt og svært at forstå.  

Frederik Lüttichau mener, at aspektet om Bæredygtig Landbrug er godt at få ind. Det viser, 
at der er mange emner, der kan tages op i landbrugsregi, skillelinjer mellem by og land, 
miljø, energi osv. Landbrug & Fødevarer har svært ved at kommunikere ordentligt både til 
medlemmer og i forhold til befolkningen. Selskabet bør være modige nok til at tage 
forholdet til befolkningen op.  

Niels Rørbech spørger, om der har været kontakt med Naturfredningsforeningen:  

Frederik Lüttichau er enig i, at det kunne være interessant at mødes dem, men det skal 
være i en nuanceret debat med flere synspunkter.  
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Karsten Rønnow mener, at det også bør overvejes at fokusere på relationen mellem 
landbrug og by, da debatten er meget relevant i EU. Synet på landbruget i Frankrig er 
eksempelvis helt anderledes end i Danmark.  

Beretningen vedtages.  

 

Ad 2) Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse 

Grete Bøgh-Sørensen forelagde regnskabet for Generalforsamlingen.  

I 2009 var der et overskud på 22.052 kr. Det var en positiv udvikling i forhold til sidste år 
og skyldes blandt andet, at der har kunnet hensættes flere penge fra fondene, samt at 
seminar og sommertur har været en succes med overskud.  

Der spørges til status på kopimaskinen, hvornår aftalen udløber.  

Der svares, at det afsluttes efter 2. kvartal i 2010, som det også fremgår af side 11 i 
rapporten.  

Med disse kommentarer konkludrede dirigenten, at generalforsamlingen havde godkendt 
årsrapporten. 

 

Ad 3) Valg af medlemmer til Præsidiet:  

Frederik Lüttichau, Jørgen Bo Larsen og Peder Mouritsen er på valg. 

Peder Mouritsen modtager ikke genvalg.  

Henning Otte Hansen opstiller til valg i Præsidiet, og støttes af Præsidiet.  

Da der ikke er andre kandidater, er Henning Otte Hansen valgt til bestyrelsen, Frederik 
Lüttichau og Jørgen Bo Larsen er genvalgt til bestyrelsen. 

Henning Otte Hansen præsenterede kort sig selv. Er uddannet agronom og har været 
ansat i Landbrugsraadet og DLG, nu på Fødevareøkonomisk Institut, med en række 
forskellige forskningsområder.  

Niels Juul Nielsen vælges som suppleant.  

 

Ad 4) Valg af statsautoriseret revisor og valg af revisorer udpeget blandt 
medlemmerne 

Der er genvalg af revisor.  

De folkevalgte revisorer genvælges.  

 

Ad 5) Eventuelle forslag fra Præsidiet eller medlemmerne. 

Der er ikke modtaget nogen forslag til beslutning.  
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Ad 6) Eventuelt 

Thorkild Ljørring præsentere Præsidiets overvejelser, om endnu en medlemskategori skal 
oprettes for vidensinstitutioner. 

På nuværende tidspunkt er der følgende grupper:  

Almindelige medlemmer: 575 kr. + moms, studenter og pensionister: 200 kr. + moms, 
virksomheder: 1600 kr. + moms.  

Vidensinstitutioner vil have andre interesser, blandt andet modtage flere eksemplarer af 
Tidsskrift for Landøkonomi og kunne deltage i arrangementer til medlemspris. Det vil koste 
3500 kr. + moms. 

Medlemskontingentet har været stillet i beror de sidste 2 år, og vi har tidligere haft 
kontingentforhøjelse på Generalforsamlingen, og spørgsmålet er derfor, om 
Generalforsamlingen også skal tage beslutning om oprettelse af nye medlemsgrupper.  

Jørgen Bo Larsen spørger, om Selskabet derved vil miste personlige medlemmer.  

Thorkild Ljørring mener, at dette er en overvejelse, ligesom det skal overvejes, om 
universiteterne skal være medlem på institut- eller på universitetsniveau.  

Niels Rørbech mener, at det er vigtigt at bibeholde de personlige medlemskaber og at 
fokusere på, at eleverne på skolerne udgør vidensinstitutionen. 

Henning Otte Hansen foreslår, at man kan udvide pakken til også at omfatte 
gæsteforelæsninger fra KU-LIFE.  

Frederik Lüttichau slutter, at ideen bør behandles i Præsidiet igen og se på, hvad der 
tilbydes de forskellige grupper. Det tages op til kommende generalforsamling.  

Michael Pedersen mener, at det er en god idé at fokusere på skolerne, men det er 
vigtigere at få eleverne som medlemmer end skolerne.  

Frederik Lüttichau fremhæver til slut, at Selskabet ikke er gode nok til at promovere vores 
hædersbevisninger. Henstiller til, at vi i denne kreds også siger det til venner og kollegaer, 
at Selskabet deler præmier ud.  

Hans Byrge spørger afslutningsvist, hvorfor regnskabet ikke er underskrevet i det omdelte 
regnskab. Regnskabet bør stå på bagsiden af indkaldelsen til generalforsamlingen.  

Frederik Lüttichau beklager og understreger, at det ikke vil gentage sig i hans periode.  

Michael Pedersen inviterede herefter til Generalforsamling og arrangement den 24/4 i 
LandboUngdom, hvor Selskabet var mere end velkomne.  

Troels Holst siger følgende tak for den gode debatlyst og giver ordet til præsidenten.  

Frederik Lüttichau siger afslutningsvis tak til Peder Mouritsen for den store indsats, han 
har givet til selskabet og tak til dirigenten for god ro og orden.   
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Bestyrelsens underskrifter  København, den 18. maj 2010  

  
  
  
Frederik Lüttichau                          Steffen H. Damsgaard               J. Bo Larsen     
Præsident                                       Vicepræsident 
  
  
  
  
Thorkild Ljørring Pedersen             Troels Holst                               Henning Otte Hansen
     



 Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab   

  7 
Sekretariat 

Landbrug & Fødevarer, Forenings & Udviklingsservice • Axelborg • Axeltorv 3 • DK-1609 København V 
Tlf. 33 39 40 00 • fax 33 39 41 51 • e-post 1769@1769.dk • www.1769.dk 

 


