Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab

Medlemsinformation marts 2017
Sommerudflugt 2017
Sommerudflugten 2017 bliver afholdt
Den 7. - 8. juni
(onsdag den 7. juni – torsdag den 8. juni,
fra frokost til frokost)
Programmet er under udarbejdelse, men turen
går i år til Lolland-Falster. Præsidiet vil igen i
år udarbejde et program, der giver deltagerne
en unik mulighed for at opleve flere steder,
hvor der normalt ellers ikke er adgang for offentligheden. Samtidig giver det deltagerne
mulighed for at møde “gamle bekendte” og
udvide sit netværk.
Et endeligt program forventes færdigt i løbet
af nogle uger, hvorefter det bliver sendt til
medlemmerne.
Hjemmeside og e-mail.
Løbende information via hjemmeside og udsendelse via e-mail bliver stadig vigtigere. Vi
opfordrer derfor medlemmerne til dels at holde sig orienteret via www.1769.dk, dels at
sende e-mail-adressetil sekretariatet,
elsebeth@ifro.ku.dk
Medaljer
En af Landhusholdningsselskabets centrale
aktiviteter - uddeling af fortjenstmedaljer - er
i fortsat udvikling. Der blev således i 2016
uddelt 30 medaljer for Lang og Tro Tjeneste,
3 medaljer for Den Fortiente ære
Præsidiet opfordrer til fortsat at indsende forslag til medalje-emner. Det er en meget værdsat måde at vise anerkendelse på inden for
jordbrugserhvervet. Præsidiet har et bedømmelsesudvalg, som i hvert enkelt tilfælde skal
sikre, at de overordnede kriterier for tildeling
af medaljer overholdes.

Generalforsamling og medlemsmøde
Der indkaldes hermed til generalforsamling
Onsdag den 26. april kl. 14.00-16.30
Sted: Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1014
København K.
Forud for generelforsamlingen er der et medlemsmøde, hvor Nordic Sugar er vært. Dagsorden for generalforsamlingen findes på næste
side. Tilmelding senest den 20. april til sekretariatet
Selskabets økonomiske udvikling
Regnskabet for 2016 er endnu ikke færdig,
men det ser ud til, at selskabet igen i år får et
overskud. Dermed er de senere års stabile
kurs fortsat. Som forklaring på den positive
udvikling kan nævnes en meget stram omkostningsstyring, et arbejdende præsidium og
et udbygget samarbejde med andre om forskellige aktiviteter. Dette samarbejde omfatter
bl.a.
·

Nordea (priser til landbrugsskoleelever),

·

Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (Konferencer, Tidsskrift for Landøkonomi)
Heden & Fjorden (Forårskonference)

·
·

Yara (Konferencer med emnet: Feeding
the Future)

Landhusholdningsselskabet søger også løbende andre samarbejdspartnere omkring landøkonomiske emner, idet flere opgaver bedre
løses i fællesskab. Samarbejdet er udelukkende af teknisk karakter, og det påvirker ikke
Landhusholdningsselskabets tværpolitiske og
debatskabende status

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

Medlemsmøde og Generalforsamling
Onsdag den 26. april kl. 14.00-16.30
Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1014 København K.
Landhusholdningsselskabets medlemmer indbydes hermed til medlemsmøde og efterfølgende
generalforsamling. Nordic Sugar har været så venlige at være vært for både et medlemsmøde og
efterfølgende generalforsamling.
Program for mødet:
14.00-14.40:

Nordic Sugar og det europæiske sukkermarked, ved Nordic Sugar

14.40-15.00:

Spørgsmål og debat.

15.00-16.30: Generalforsamling i Landhusholdningsselskabet
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Ifølge vedtægter af april 2012:
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:
Troels Holst (modtager genvalg)
Svend Jørgen Jensen (modtager genvalg)
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.
I forlængelse af generalforsamlingen vil der være et fagligt oplæg om den landbrugsøkonomiske udvikling. Der afsluttes med sandwich og drikkevarer.
Den endelige dagsorden for generalforsamlingen samt emnet for det faglige oplæg vil blive uploaded på
www.1769.dk i god tid inden generalforsamlingen.

Tilmeldingsfrist: Seneste mandag den 20. april til sekretariatet.

