
Kære Medlemmer. 
 
Jeg ønsker samtlige af selskabets medlemmer et godt og lykkebringende nytår. 
 
I 2009 kunne Selskabet markere sine 240 års eksistens. Det blev blandt andet gjort med en konference 
om Grøn Vækst på Christinsborg. Det var en positiv dag, da Grøn Vækst blev drøftet og debatte-
ret som Selskabet har tradition for. Der var både tilhængere og modstandere, og sagen blev 
drøftet på en saglig og konstruktiv måde.  
Det er Præsidiets og mit håb, at 2010 vil vise endnu flere af disse positive og debatskabende 
arrangementer om aktuelle emner for landbruget i Danmark.   
 
Selskabet har planlagt en række arrangementer i foråret 2010, og vi håber, at I vil deltage og 
debattere aktuelle emner indenfor landbruget.  
 
Frederik Lüttichau 
Præsident 

Medlemsinformation, Januar 2010 

Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab 

Grøn Vækst konference på Christiansborg.  

Den 11. november afholdt Landhusholdningsselskabet 
en konference i Fælles-
salen på Christiansborg 
med temaet ”Grøn 
Vækst”.  
 
Her var blandt andet fø-
devareminister Eva Kjer 
Hansen, formanden for 
Landbrug & Fødevarer 
Michael Brockenhuus-
Schack, direktøren for 
Fødevareøkonomisk Institut Henrik Zobbe samt land-
brugsordfører fra venstre Henrik Høegh til stede for at 
komme med indlæg og debattere Regeringens plan.  
 
Konferencen var meget velbesøgt, ikke mindst på grund 
af et stort fremmøde fra eleverne på Dalum Landbrugs-

skole, og en 
masse inte-
resserede fra 
andre af land-
brugets orga-
nisationer og 
aktører.  
 
 
 
 
 
 

En af hovedpunkterne, der blev fremhævet fra flere si-
der, var, at landbruget skal ses som en del af løsningen 
på de udfordringer det danske samfund står overfor, og 
derfor også indgå i konstruktiv dialog med poltikkere og 
ministerier for at påvirke de endelige beslutninger om 
grøn vækst mest muligt.  
 

 

 

Efteråret 2009 og foråret 2010 

Selskabet inviterede i december 2009 til en markering af Selska-
bets 240 års eksistens ved en hyggelig eftermiddag på Gl. 
Estrup Herregårdsmuseum. På grund af få tilmeldte blev Selska-
bet nødt til at aflyse arrangementet. I stedet blev der afholdt et 
Præsidiemøde i Selskabets lokaler på Museet. Det var en fornø-
jelse for selskabet at se disse lokaler og afholde årets sidste 
Præsidiemøde i de historiske lokaler.  

Årets sidste Præsidiemøde er også tidspunktet, hvor der udde-
les legater til studerende indenfor landbrugserhvervet. Præsidiet 
uddelte omkring 30 legater til studerende på landbrugsskolerne 
og indenfor landbrugsrelevante fag. En opgave der altid er en 
fornøjelse for Præsidiet.  

En anden opgave Præsidiet glæder sig til i 2010 er uddelingen 
af Virksomhedslederprisen. Landbrugets lederuddannelse er 
ændret indenfor de sidste år, og det er derfor ikke muligt at ud-
dele Driftslederprisen, der ellers har været en lang tradition i 
Selskabet.  

Som det blev beskrevet i Medlemsinformation fra september 
2009 er der indgået partnerskab med Fødevareøkonomisk Insiti-
tut om uddelingen af prisen, der vil finde sted den 17. marts 
2010 på Vejlby Landbrugsskole. Det er Selskabets håb, at samt-
lige skoler deltager, og at der i den forbindelse bliver skabt en ny 
tradition mellem landbrugsskolerne og Selskabet.  
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Kalender for 2010:  
 

Den 17. marts: Virksomhedslederprisen uddeles på Vejl-

by Landbrugsskole 

 

Den 14. april: Generalforsamling 

 

Sommertur 10-11 juni: I år vil turen gå til Skåne 

 

Nærmere information om samtlige begivenheder i Selska-

bet følger, og det vil også være muligt at følge Selskabets 

aktiviter på hjemmesiden www.1769.dk  

Der tages forbehold for ændringer 
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Hædersbevisninger i 2009Hædersbevisninger i 2009Hædersbevisninger i 2009Hædersbevisninger i 2009    

I 2009 er der blevet uddelt rigtig mange hædersbevisninger, og det er altid en stor ære og glæde for Præsidiets medlem-
mer at dele hæderbevisningerne ud til de glade modtagere. I 2009 blev det til 12 uddelinger af ”Hæderspris for lang og tro 
tjeneste”. Medaljen uddeles til personer, som har ydet en værdifuld indsats gennem lang og tro tjeneste i mindst 25 år. 

Herudover blev der uddelt  4 sølvmedaljer af ”Den Fortjente Til Ære”. Denne medalje uddeles for en særlig fortjenstfuld 
indsats inden for det praktiske landbrug samt inden for det landbrugsfaglige oplysningsarbejde og lignende. 

Derudover er der uddelt 2 sølvmedaljer ”Beviis for en god borgers udviiste patriotiske fliid”, denne medalje gives til perso-
ner, der på en særlig innovativ måde har bidraget til det danske landbrugs fremme. Det er forholdsvis sjældent, at Selska-
bet uddeler denne medalje, udover medaljerne i 2009 er den sidste modtager tidligere Direktør i Landbrugssraadet Klaus 
Aa Bustrup.  
Sekretariatet får meget fine tilbagemeldinger fra overrækkelserne, og Selskabet forventer at kunne fortsætte disse opgaver 
i 2010, og gøre mindst lige så mange modtagere glade.  

Modtager af hædersbevisning Arbejdsgiver Indstillet af   

SØLVMEDALJEN  ”Hædersprisen for Lang og tro tjeneste” 
 

 

Maskinefører Søren Mølgaard Andersen  Staby Maskinstation og En-
treprenørforretning 

Danske Maskinstationer og Entre-
prenører 

 

Receptionist/sekretær Anna Grethe Lar-
sen 

Vestjysk Landboforening Vestjysk Landboforening  

Godsarbejder Thorkild Morthorst Jensen H.K.H. Prins Joachim Sønderjysk Landboforening  

Landbrugsmedarbejder Peter Dahl Landmand Julius Pedersen Djursland Landboforening  

Landbrugsmedarbejder Preben Lund Gårdejer Hans Rostgård An-
dersen 

Sønderjysk Landboforening  

Skytte Niels Chr. Nielsen Frijsenborg Jagtvæsen Patriotisk Selskab  

Fodermester Knud Rasmussen Anders Jakobsen Protekta 
Farms A/S 

Gefion  

Økonomiassistent Mogens Kristiansen LRØ Rådgivning LRØ Rådgivning  

Revisor Marie Brammer Varming Jysk Landbrugsrådgivning Sydvestjysk Landboforening  

Økonomikonsulent Erling Bilberg Heden & Fjorden Heden & Fjorden  

Snedker Flemming Bindner Klintholm Gods Øernes Landøkonomiske Selskab  

Traktorfører Henrik Esmann Schack Anna-Grethe og Lauritz 
Lauritzen 

Sønderjysk Landboforening  

SØLVMEDALJEN  ”Den fortjente til ære”  

Distriktschef Martin Glintborg Skov A/S Dansk Landbrugs Erhvervsfjer-
kræssektion 

 

Direktør Ib Stenberg Pedersen Danske Prydplanter Dansk Gartneri  

Journalist Anders Kurt Simonsen  Landbrug FYN   Landboforeningen Centrovice  

Seniorkonsulent Rune Munch-Andersen Patriotisk Selskab Patriotisk Selskab  

SØLVMEDALJEN ”Beviis for en god borgers udviiste patriotiske fliid”  

Fabrikant Kaj Pedersen Dal-Bo A/S Danske Landbrugsmaskinfabrikan-
ter 

 

Centerleder Niels Erik Hansen Heden & Fjorden Heden & Fjorden  


