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Medlemsinformation, maj 2014

Husk sommerudflugt 19.-20. juni
Tilmeldingsfrist senest 15. maj
Se de følgende sider.

Generalforsamling
Der blev afholdt generalforsamling den 11. april
på Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi.
Iver Tesdorpf var dirigent, mens Erik Hovgaard
Jacobsen og Hans Henrik Sass var stemmetælle-
re.

I beretningen blev det fremhævet, at én  af Land-
husholdningsselskabets centrale aktiviteter - ud-
deling af fortjenstmedaljer - er i fortsat udvik-
ling. Der blev således i 2013 uddelt 37 medaljer
for Lang og Tro Tjeneste, 7 medaljer for Den
Fortiente ære og 1 medalje for Beviis for en god
borgers udviiste patriotiske fliid.

Samarbejdsaftalen med Institut for Fødevare- og
Ressourceøkonomi under Københavns Univer-
sitet om udgivelse af Tidsskrift for Landøkono-
mi resulterede i 3 udgivelser i det forløbne år.

Landhusholdningsselskabet uddelte også i 2013
Virksomhedslederprisen og Agrarøkonomprisen.
Landhusholdningsselskabet arrangerede i 2013
en 2-dages sommerudflugt på Sjælland. Turen
var velbesøgt, og arrangementet og indholdet fik
stor ros fra deltagerne. Lena Lüttichau og Land-
husholdningsselskabet stod for arrangementet, og
via deres netværk og forbindelser var det lykke-
des at skabe et helt unikt program med besøg på
en række imponerende godser.

Landhusholdningsselskabet arrangerede i sam-
arbejde med IFRO en forårskonference, hvor
Kopenhagen Fur var værter. IFRO stod for 4 fag-

lige indlæg. Der var ca. 80 deltagere, og ho-
vedparten var landbrugsskoleelever.

Landhusholdningsselskabet arrangerede også
en efterårskonference med knap 100 deltage-
re. Efterårskonferencen blev holdt på Køben-
havns Universitet.

Herudover har Landhusholdningsselskabet
sammen med Gl. Estrup og Statens Erhvervs-
arkiver sat gang i et projekt om at digitalisere
Selskabets arkiver og gøre dem tilgængelige
for alle, både på nettet og på et interaktivt
museum på Gl. Estrup. Det er et større pro-
jekt, hvortil der er søgt en række midler, og
der er modtaget tilskud til et forarbejde.

Regnskabet viste et overskud på godt 164.000
kr. Dermed var der en forbedring på mere end
220.000 kr i forhold til året før.

Frederik Lüttichau og Henning Otte Hansen
blev genvalgt, og Svend Jørgen Jensen blev
nyvalgt. Der var også genvalg af revisorerne.
Præsidiet har efterfølgende konstituteret sig
med Frederik Lüttichau som præsident og
Henning Otte Hansen som vicepræsident.

Præsidiet vil i 2014 fortsætte med at styrke
økonomien i selskabet og fortsat holde et re-
lativt højt aktivitetsnuveau. Dertil kommer
markeringen af, at vi i 2014 udgiver Tidsskrift
for Landøkonomi med årgang 200.
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Sommerudflugt  2014

Landhusholdningsselskabets årlige sommerudflugt går i år til Djursland. Årets tur er
arrangeret i samarbejde med Kammerdame Lena Lüttichau.

Turen foregår fra som tidligere meddelt den 19. til den 20. juni 2014, og vi nyder den
traditionelle festmiddag på Møllerup og overnatter i det tilhørende “Hubertuskroen”.

Vi skal blandt andet besøge Katholm ved Grenå, Lykkesholm, Søholt ved Ebeltoft samt
Kalø, høre om nationalpark Mols, og Møllerup.
.
Prisen for deltagelse bliver kr. 2.600 for medlemmer, kr. 3.300 for ikke-medlemmer og kr.
1.750 for studerende. (Alle priser er inklusiv moms).

Tilmelding og betaling senest den 15. maj til sekretaritatet, Elsebeth Vidø (se nedenfor).
Betaling kan ske ved overførsel af beløbet til

Registreringsnummer: 2011
Kontonummer: 80 70 007 062

Husk at anført “Sommerudflugt” og navn. Kontakt sekretaraitet, hvis der ønskes en anden
betalingsform.
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Program:

Torsdag den 19. juni 2014
Kl. 10.00 For togrejsende kan man mødes på Århus Hovedbanegård

Kl. 11.00 Mødested: Hubertuskroen, Møllerup Gods. Møllerupvej 22, 8410 Rønde

Kl. 13.00 Katholm - rundvisning v. Godsejer, Kammerherre Peter Collet

Kl. 15.00 Lykkesholm – Præsentation ved Godsejer Jørgen Blach

Kl. 16.15 Søholt ved Ebeltoft, Præsentation v. Grethe Hoffmann

Kl. 18.30 Ankomst til Møllerup

Kl. 19.30 Drinks ved poolen hos Kammerdamen, (Hvis vejret tillader det).

Kl.  20.00 Middag på hovedbygning hos Godsejerparret Annesophie og Stig Gamborg

Fredag den 20. juni 2013
Kl. 07.30 Morgenmad

Kl. 08.30 Afgang fra Hubertuskroen

Kl. 09.00 Clausholm – præsentation v. Godsejer, Kammerherre Kim Berner, Vi får en
præsentation af såvel slot som drift.

Kl. 11.30 Afgang fra Clausholm via Naturpark Mols. På turen vil vi få en orientering/
præsentation af Nationalpark Mols Bjerge, som vi kører igennem.

Kl. 12.15 Frokost på Møllerup. Under frokosten vil Godsejer Annesophie Gamborg
fortælle om Godsets drift.

Kl. 13.30 Turen slutter på Møllerup. Bus vil afgå til Århus Hovedbanegård med ankomst
kl. 14.30

Vær opmærksom på, at der er tale om en bindende tilmelding senest den 15. maj til
Elsebeth Vidø, Landhusholdningsselskabets sekretariat: Tlf. 35 33 68 91 eller e-mail:
Elsebeth@ifro.ku.dk
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Møllerup
Gården omtales i en gammel folkevise, hvori Marsk Stig efter mordet i Finderup Lade
1286 først red til Skanderborg og siden Møllerup, hvor han mødte sin hustru “hin skønne
Fru Ingeborg”. Det oprindelige Møllerup var et trefløjet anlæg, der lå på omtrent samme
plads som det nuværende anlæg.

Katholm
Katholm blev oprettet omkring reformationen af Christen Fasti. Den særprægede
renæssancebygning er opført i sidste halvdel af 1500-tallet. Katholm er med sine to
asymmetrisk sidefløje, tårne og udløbere et bemærkelsesværdigt renæssanceanlæg. De
ældste dele af den flotte bygning stammer fra 1588. Hovedbygningen ligger på et voldsted
omgivet af en bred voldgrav.

Lykkesholm
I sin tidlige historie har Lykkesholm været ejet af bl.a. adelsslægten Juel. I perioden 1681-
1802 var Lykkesholm indlemmet i baroniet Høgholm. Lykkesholms nyklassicistiske
hovedbygning er opført i 1804. Til Lykkesholm hører en have på ca. tre tdr. land.

Søholt
I 1200-tallet tilhørte det den fredløse Marsk Stig, og i begyndelsen af forrige århundrede
var det feriekoloni for københavnske børn. Nu er godset faldet til ro i hænderne på Grethe
og Hasse Hofmann, som siden 1981 har arbejdet hårdt for at få det på fode.

Clausholm
I 1718 købte Frederik IV (1671 - 1730) Clausholm efter få år tidligere at have giftet sig til
venstre hånd med ejerens datter Anne Sophie Reventlow. Enkedroning Anne Sophie
Rewentlow boede på Clausholm 1730-1743. Clausholm blev i 1810 en del af et
fideikommis sammen med Schildenseje og Sophie-Amaliegård, der i 1925 overgik til fri
ejendom. Clausholms nuværende hovedbygning blev opført af Conrad Reventlow i
1690’erne og er blandt de bedst bevarede herregårdsanlæg fra ældre enevælde. Conrad
Reventlows anlæg erstattede Clausholms tidligere hovedbygning, der var bygget i
slutningen af 1400-tallet og begyndelsen af 1500-tallet.

Kalø
Herregården Kalø har navn efter den ø - Kalvø - hvor det oprindelige slot var opført. Den
nuværende herregård er opført på stedet, hvor slottets tidligere ladegård lå.  Kalø, der
igennem flere generationer var ejet af en velhavende tysk familie, blev efter Anden
Verdenskrig konfiskeret og ejes i dag af Skov- og Naturstyrelsen. Gården har aldrig været
fast beboet af herskab, og nogen egentlig hovedbygning er derfor aldrig blevet opført.
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Se Landhusholdningsselskabets hjemmeside på:

www.1769.dk

Flere og flere informationer bliver vist på denne hjemmeside


