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Referat af:  
Årsmøde i Landbohistorisk Selskab, den 8. maj 2015 på Sanderumgård. 
 
21 fremmødte inklusiv bestyrelsen. 
 
Pk1. Formandens beretning ved Carsten Porskrog Rasmussen 
CPR sæt beretning ind her. 
 
Spørgsmål og kommentarer 
Per Grau Møller: Hvad med ISBN-numrene, hvis forlagsdriften nedlægges? Kan vi ikke beholde 
dem. I øvrigt kan man få Bogcentralen til at distribuere, det koster ikke noget. 
 
Grith Lerche: Hvad med ”Print on demand” – kunne det ikke bruges i stedet? 
 
Birgit Løgstrup: Beslutningen om indstillig af forlagsdriften er god – også godt at fortsætte 
samarbejde med andre forlag. LHS er nok ikke gode/store nok til at varetage professionel PR om 
vores udgivelser. 
Hvad med Skrubbeltrangs Mindefond – kan den ikke bruges til noget? 
 
Carsten Porskrog Rasmussen: LHS får 20-30.000 kr. årligt fra Skrubbeltrang, og går fast til 
tidsskriftet samt lidt til selskabets drift.  
 
Per Grau Møller: Skal Støttekredsen så opløses? 
 
Ellen Warring: Hvis Støttekredsen opløses, kan vi så ikke søge andre landbrugsmidler? 
 
Carsten Porskrog Rasmussen: Det er endnu ikke besluttet endnu at nedlægge Støttekredsen. 
Bestyrelsen skal have møde herom på Axelborg den 19. juni. Men Støttekredsens ca. 400.000,- kr. 
på kapitalkontoen undersøges overført til Landbrugets Kulturfond og øremærket i vores navn.  
 
Anders Myrtue: Måske er det positivt at være fri af erhvervsinteresser rent økonomisk. 
 
Per Grau Møller: Landhusholdsningsselskabet er ved at opbygge et samarbejde med Gl. Estrup. 
Hvorfor ikke samarbejde der? 
 
Peter Bavnshøj: Landbrugsmuseet på Gl, Estrup har desværre ikke fået de ønskede midler endnu til 
Historiens Hus og de planlagte digitaliseringer af udvalgte dele af Landhusholdningsselskabets 
arkiv. 
 
Formandens beretning godkendtes efter denne række spørgsmål og kommentarer 
 
Pkt. 2 Kassererens beretning. 
Gudrun Gormsen fremlagde vedhæftede regnskab, der godkendtes af forsamlingen. 
Muligvis skulle der nedlægges en enkelt bankkonto. 
 
Pkt.3 Forslag til beslutning vedrørende ændret virksomhed 
a. Ophør af forlagsvirksomheden med udgangen af 2015. 
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Spørgsmål: 
Per Grau Møller: Hvad med boglageret? 
 
Carsten Porskrog Rasmussen: Det skal forhandles med Dansk Landbrugsmuseum. 
 
Peter Bavnshøj: Vi vil meget gerne forhandle om boglageret. 
 
Forslaget blev tiltrådt af forsamlingen. Landbohistorisk Selskab ophører med udgangen af 2015 
som selvstændig forlagsvirksomhed.  
 
b. At medlemmer betaler normal abonnementspris for tidsskriftet fra 2016. 
 
Per Grau Møller: Hvad med momsafregning og revisionen. 
 
Gudrun Gormsen: Vi behøver ikke længere statsautoriseret revision, hvis vi kun har tidsskriftet. 
 
Forslaget blev tiltrådt af forsamlingen. Landbohistorisk Selskabs medlemmer skal fra 2016 betale 
abonnement for Landbohistorisk Tidsskrift. 
 
Pkt. 4. Forslag til ændring af Selskabets statutter (se vedhæftede) 
a. Vedr. Selskabets formål (paragraf 2 og 9) 
 
Birgit Løgstrup foreslog, at ordet forskningsopgaver erstattes af forskning i §2. 
 
Forslag til ændring blev vedtaget af forsamlingen.  
 
b. Vedr. optagelse af nye medlemmer (paragraf 3) 
 
Peter Bavnshøj: Hvad med landbohistoriske formidlere – kan de ikke også optages som medlemmer 
i selskabet, så det ikke kun er forskere? 
 
Carsten Porskrog Rasmussen: Dette forslag er så stor en ændring af selve selskabets substans, at det 
bør udskydes til et efterfølgende årsmøde, da alle medlemmer ikke har haft tid til at overveje 
ændringsforslaget. 
 
Forslag til ændring blev vedtaget af forsamlingen. 
 
c. Vedr. valg af styrelsen (paragraf 4). 
Carsten Porskrog Rasmussen: Hele bestyrelsen bør ikke være på valg hvert 2. år. Forslag: 
formanden plus to bestyrelsesmedlemmer i ulige år, to andre bestyrelsesmedlemmer i lige år. 
 
Forslag til ændring blev vedtaget af forsamlingen. 
 
d. Vedr. sekretærfunktionen (paragraf 4, 5 og 7). 
 
Mogens Rostgaard Nissen foreslog, om man på næste årsmøde kunne diskutere, om 70-års reglen 
skulle udgå. 
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Forslag til ændring blev vedtaget idet paragraf 5 om lønnet sekretær helt udgår. 
 
Pkt. 5 Valg af formand. 
Carsten Porskrog Rasmussen genvalgtes som formand. 
 
Pkt. 6. Valg af fire styrelsesmedlemmer. 
Gudrun Gormsen, Peder Gammeltoft, Jens Villiam Jensen og Annette Hoff genvalgt som 
bestyrelsesmedlemmer. 
 
Pkt. 7. Valg af to revisorer. 
Henrik Vensild og Jens Aage Søndergaard genvalgt som revisorer. 
 
Pkt. 8. Optagelse af nye medlemmer 
Anne Marie Overgaard, Højer Mølle foreslået af bestyrelsen blev indvalgt. 
Mads Mikkel Tørslef, Landbrugsmuseet i Bov, foreslået af bestyrelsen blev indvalgt. 
 
Pkt. 9. Eventuelt. 
 
Birgit Løgstrup: Kunne der ikke være mere kontakt mellem Selskabet og 
Landhusholdningsselskabet og Herregårdsmuseet på Gl. Estrup? 
 
Carsten Porskrog Rasmussen: Der er faktisk allerede en fin dialog og nære personkontakter mellem 
parterne. 
 
Årsmødets videre program: 
Efter frokost i Sanderumgårds Café var der rundvisning i Sanderumgårds Romantiske Have af 
Susanne Vind. Herefter fortsatte selskabet til Lundegård for at se Ellen Marsvins store 
bindingsværkslade. Der serveredes kaffe og kage i et lokale på Lundegård. 
 
 
     Ref: Annette Hoff 
     31/5-2015 


