Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs
Generalforsamling den 29. marts 2011
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:

Steffen Husted Damsgaard
Troels Holst
Thorkild Ljørring Pedersen
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 i Det Kongelige
Danske Landhusholdningsselskab - til en eksklusiv kreds på ARoS Kunstmuseum i Århus.
Lars Hvidtfeldt foreslås som dirigent, og Lars Hvidtfeldt får ordet, da forsamlingen støtter
Præsidiets valg.
Det første punkt for dirigenten er at konstatere generalforsamlingens lovlighed. I henhold
til § 3 i Foreningens vedtægter, skal den ordinære generalforsamling være varslet med
brev og på hjemmesiden med mindst 30 dages varsel. Medlemmerne har med brev
poststemplet den 25. februar 2011 modtaget indkaldelsen rettidigt, og det er annonceret
på hjemmesiden den 28. februar 2011, også rettidigt, hvorfor det her konstateres, at
Generalforsamlingen er lovligt indvarslet.
Der er ingen indvendinger til lovligheden.
Dirigenten ønsker at opfordre til debat, men hvis man ønsker ordet, må man gerne sige sit
navn af hensyn til referatet.
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Ad 1: Præsidentens beretning:
Præsidenten aflagde beretning. Beretningen vedlægges referatet.
Dirigenten takker efterfølgende for beretningen med mange spændende emner: grøn
vækst, medaljer og sommerudflugter. Det må give anledning til spørgsmål:
Ivar Tesdorpf ønsker at sige tak for indsatsen til Præsidiet. Han har tidligere selv været i
Præsidiet.
Derudover efterspørges et udredningsarbejde omkring forpagtningskontrakter.
Afslutningsvist nævnes det, at man måske også bør drøfte, om vækst er det rigtige at
fokusere på i fremtidens landbrug.
Frederik Lüttichau påpeger, at det netop er Selskabets opgave at debattere, hvad
fremtidens landbrug skal byde på. Forpagtningsaftaler er et væsentligt emne at få belyst,
men det er måske ikke en opgave, Landhusholdningsselskabet skal tage op, men derimod
dirigenten.
Lars Hvidtfeldt svarer omkring forpagtningsaftalerne, at de ikke er styret af lovgivning.
Videncenteret har en del viden på områder, der bruges til at udforme standardkontrakter.
De kommende år kan medføre en række politiske ændringer, herunder en reform af EU's
landbrugspolitik. Hvis man vælger at indgå en forpagtningsaftale, må man tage højde for
disse aspekter.
Henrik Dalum, næstformand i LandboUngdom, takker for samarbejdet og for indsatsen i
forhold til deres målgruppe. LandboUngdom og Selskabet kan hjælpe hinanden mere, end
det er tilfældet på nuværende tidspunkt. De to organisationer bør sætte sig sammen og
tale om samarbejde samt om de priser, der deles ud.
Frederik Lüttichau giver ordet til Steffen Damsgaard, der er ansvarlig for den del af
Selskabet. Steffen Damsgaard takker for kommentarerne omkring prisuddelingen og anser
det som positivt at udvide arrangementet til en større kreds.
Det vil også være muligt at se på arrangørsiden og se på, om der skal laves noget på
agrarøkonom-modulet – der er sammenhænge og muligheder for LandboUngdom og
Selskabet.
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Niels Juel ønsker at fokusere på konkurrencevilkår – vi er bedst til det hele i dansk
landbrug. Derfor skal vi også have forbedret konkurrencevilkårene for at drive et
landbrug/virksomhed i Danmark. Vi skal holde fast i vigtigheden af konkurrenceevnen.
Frederik Lüttichau bekræfter Selskabets og Pæsidiets fokus på området. Specielt med
Henning Otte Hansen som medlem af Pæsidiet.
Der laves i disse år forskellige analyser, men Selskabet ønsker at lave en analyse med
fokus på forskelligheder på landmandsniveau.
Bent Christensen ønskede at understrege betydningen af sådan en undersøgelse. Karsten
Philipsen (statskonsulent i Paris) deltog i møde i Tolvmandssektionen, hvor han fortalte, at
franskmændene gør det helt anderledes. EU-reglerne bliver administreret anderledes i
Frankrig.
Frederik Lüttichau takker for forslaget.
Brian Caspersen ønskede at fokusere på rekruttering og spørgsmålet, hvorfor skal man
være medlem af en forening. Det kan de unge ikke se nogen mening med.
Profilen af Selskabet er uklar for eleverne. Det bør der gøres noget ved, for at eleverne
skal få interesse i at blive medlem, men selv efter den indsats skal et medlemskab også
kunne betale sig.
Derudover ønskede Brian Caspersen på skolens vegne at takke for 3. pladsen i
Virksomhedslederprisen. Det fik både skole og elev en del opmærksomhed på.
Afslutningsvist påpegede han, at det kunne være nyttigt for Selskabet at have fået
kontaktinformationer på alle deltagerne fra Dalum, det bør overvejes fremover.
Frederik Lüttichau var enig i, at Selskabets profil er uklar. Præsidiet drøfter det ofte og
forsøger at gøre profilen mere klar gennem arrangementet.
Projektet med Gl. Estrup og Erhvervsarkivet er netop at sætte fokus på den interaktive del
af kommunikationen. Samtidig er Selskabet fortsat ikke dygtig nok til at komme i medierne,
det skal vi fortsat arbejde på.
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Der er ikke flere spørgsmål, og det konkluderes, at beretningen er godkendt.
Ad 2) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Regnskabet gennemgås af Grete Bøgh-Sørensen fra Sekretariatet.
I 2010 kom selskabet ud med et underskud på 128.396 kr. Det er beklageligt, da det
påvirker selskabets egenkapital negativt.
Underskuddet skyldtes blandt andet en nedgang i indtægterne i forhold til
medlemskontingenter samt lavere afkast fra fondene. Herudover har der været underskud
på Selskabets aktiviteter.
Bent Christensen spørger til, hvad revisor påpeger omkring problemerne med
egenkapitalen.
Sekretariatet understreger, at det er korrekt, at der i 2010 er brugt en væsentlig del af
selskabets egenkapital, hvilket revisor har påpeget.
Præsidiet og Sekretariatet er bevidste om den situation og arbejder via en håndfast kontrol
af udgifterne på at få styr på økonomien i 2011 og over en 2-årig periode at genetablere
egenkapitalen.
Ad 3) Valg af medlemmer til Præsidiet.
Der skal foretages valg til Præsidiet, da Steffen Husted Damsgaard, Troels Holst og
Thorkild Ljørring er på valg.
Der er ikke andre kandidater, så Steffen Husted Damsgaard, Troels Holst og Thorkild
Ljørring genvælges til bestyrelsen.
Herudover skal der vælges en suppleant til Præsidiet.
Præsidiet indstiller Niels Juel. Der er ikke andre kandidater, så Niels Juel genvælges som
suppleant.
Ad 4) Valg af statsautoriseret revisor og valg af revisorer udpeget blandt medlemmerne.
Jf. vedtægterne skal der vælges 3 revisorer, heraf 1 statsautoriseret. Bestyrelsen indstiller
genvalg af Deloitte, der genvælges.
Herudover skal der vælges 2 folkevalgte revisorer.
Anders Kirkegaard ønsker ikke at genopstille.
Bestyrelsen indstiller genvalg af Bent Christensen og valg af Erik Klindt Andersen.
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Bent Christensen er dermed genvalgt og Erik Klindt Andersen er valgt.
Ad 5) Der er ingen indkomne forslag.
Ad 6) Der er ingen kommentarer til eventuelt.
Dermed nedlægger Lars Hvidtfeldt sit hverv som dirigent.

Afslutningsvist giver René Damkjer et spændende indlæg om AgroTech, og hvordan
landbrugs- og fødevaresektoren er en del af løsningen på en række af de udfordringer,
samfundet står overfor de kommende år.
Oplægget vedlægges – se bilag 3.
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