
Referat af årsmøde 20. marts 2009 på Vestfyn. 
 
Efter en inspirerende rundvisning på Vestfyns hjemstavnsgård i Gummerup, blev 
selve årsmødet afholdt på Hotel Glamsbjerg. Der var 17 fremmødte medlemmer af 
selskabet incl. bestyrelsen. 
 
1. Formandens beretning. (rundsendes snarest, når jeg har fået fat i Per Grau). 
 
2. Kassererens beretning jfr. de uddelte økonomiske oversigter. (Hvis nødvendigt, 
kan Peter Korsgaard måske rundsende sine regnskabskommentarer). 
 
3. Valg af bestyrelse. 
a. Valg af formand. Carsten Porskrog Rasmussen, Aarhus Universitet valgtes til ny 
formand. Per Grau Møller takkedes for sin store indsats som formand for Selskabet og 
blev begavet med et bornholmsk æbletræ.  
b. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer. Peter Korsgaard, Annette Hoff og Henrik Vensild 
genvalgtes. Esben Hedegaard, Svendborg Museum, indvalgtes som nyt medlem i 
bestyrelsen. 
c. Valg af 2 revisorer. Michael Hertz genvalgtes til revisor. Jens Aage Søndergaard, 
Dansk Landbrugsmuseum, Gl. Estrup, valgtes til ny revisor. 
d. Valg af revisorsuppleant. Karl-Erik Frandsen, Københavns Universitet, valgtes til 
revisorsuppleant. 
 
4. Optagelse af nye medlemmer: 
Der forelå følgende forslag til nye medlemmer: 
Forskningsleder, Phd. Tommy Dalsgaard, Aarhus Universitet, Inst. f. Jordbrugs-
forskning og miljø. 
Seniorforsker, Phd. Mogens Greve, Aarhus Universitet, Inst. f. Jordbrugsforskning og 
miljø. 
Adjunkt, Phd. Jeppe Büchert Netterstrøm, Aarhus Universitet, Historisk Afdeling. 
Museumsinspektør, Cand.mag. Linda Klitmøller, Museet på Sønderskov. 
Museumsinspektør, Phd. Mikkel Venborg Pedersen, Frilandsmuseet. 
Alle fem foreslåede nye medlemmer blev optagne. 
 
5. Eventuelt.  
Bent Jørgensen mindede om, at vi normalt har mindeord over afdøde medlemmer ved 
årsmødet, og erindrede om at fhv. museumsinspektør Holger Rasmussen, National-
museet, var afgået ved døden. 
Peter Henningsen mente, at Selskabet burde have en større synlighed i offentligheden. 
Hjemmesiden burde på bedre måde gøre opmærksom på hvad Selskabets mål egentlig 
er. Det nye formandsskifte burde også bruges offensivt for at gøre opmærksom på 
Selskabets arbejde. Der bør udarbejdes pressemeddelelse om formandsskiftet. Der er 
for nogle medlemmer problemer med afholdelse af årsmøde i arbejdstiden. Ikke alle 
kan få fri til deltagelse. 
 
Efter frokosten var der ekskursion til to udvalgte midtfynske lokaliteter: Voldtofte, 
hvor Ellen Warring viste rundt i den bevaringsværdige landsby, og derefter et besøg 
på Hagenskov, hvor godsejer Britta Schall Holberg og hendes mand Jørgen Hansen 
viste rundt i stuerne og bød på kaffe i kælderen. 
 
 
         Annette Hoff ref. 
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