
Referat af Landbohistorisk Selskabs årsmøde, der blev holdt fredag den 25. marts 2011 efter 
afholdelse af det madhistoriske seminar med ca. 180 deltagere på LIFE. 
 
 
Pkt. 1. Formandens beretning. 
Da Carsten Porskrog Rasmussen var forhindret i at deltage i årsmødet p.g.a. sygdom, var det Henrik 
Vensild, der læste formandens beretning op. Den godkendtes.  
 
Pkt.2. Kassererens beretning 
Peter Korsgaard delte kopier af årsregnskabet rundt. Disse var endnu ikke underskrevne af interne 
revisorer, da det p.g.a. tidspres ikke kunne have ladet sig gøre, eftersom PK først havde modtaget 
det af revisorgodkendte regnskab om onsdagen før årsmødet. 

PK’s kommentarer til regnskabet var, at dette kun lige akkurat løb rundt og 
sandsynligvis vil lande med et lille årsoverskud på ca. 5.000 kr. Problemet er, at provenuet fra 
bogsalget, til trods for at bøgerne er totalfinansierede, ikke kan dække de forholdsvis store udgifter 
til revision samt de løbende udgifter til driften (bl.a. Gl. Estrups administration af bogsalg og 
sekretariat). Regnskabet blev godkendt. 
 
Pkt. 3. Valg af formand for to år. 
Carsten Porskrog Rasmussen (in absentia) blev genvalgt. 
 
Pkt. 4. Valg af fire styrelsesmedlemmer for to år. 
Peter Korsgaard og Esben Hedegaard ønskede at fratræde, mens Henrik Vensild og Annette Hoff 
var klar til genvalg. De to sidstnævnte genvalgtes. 
To nye bestyrelsesmedlemmer, Gudrun Gormsen og Jens Villiam Jensen blev valgt. 
 
Pkt. 5. Forslag om ændringer af vedtægterne 
De to ændringsforslag besluttedes, således at selskabet fremover afholder årsmøde i marts, april 
eller maj, og at vedtægtsændringer fremover sker ved almindelig stemmeflerhed på to på hinanden 
følgende årsmøder. 
 
Pkt. 6. Forslag om optagelse af nye medlemmer 
Bestyrelsen foreslog at arkæolog Jens Andresen, Moesgård Museum, blev optaget som nyt medlem 
af Selskabet. Jens Andresen har gennem en årrække arbejdet med og publiceret artikler om 
kartografiske kilder og deres muligheder for rekonstruktion af kulturlandskabet og dets brug siden 
vikingetiden. Forslaget om indstilling blev vedtaget. 
 
Pkt. 7. Valg af to revisorer og revisorsuppleant 
Jens Aage Søndergaard og Michael Hertz modtog genvalg som revisorer. 
Karl-Erik Frandsen genvalgtes som revisorsuppleant. 
 
Pkt. 8. Eventuelt. 
Det madhistoriske seminars afholdelse blev rost, og flere udtrykte interesse for den slags seminarer 
fremover. 
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