Landbohistorisk Selskabs Årsmøde 28. april 2017 på Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.
Til stede:
Bente Holmgaard, Niels Kærgård, Bent Jørgensen, Paul Richard Sharp, Mikkel Venborg Pedersen,
Birgit Løgstrup, Gunnar Solvang, Grith Lerche, Per Grau Møller, Linda Klitmøller, Lisbeth Holtse,
Jørgen Mikkelsen, Karl-Erik Frandsen, Annette Hoff, Carsten Porskrog Rasmussen, Johnny Gøgsig
Jacobsen, Peder Gammeltoft.
1. Formandens beretning v. Carsten Porskrog Rasmussen
Vedhæftet.
Spørgsmål hertil:
Birgit Løgstrup: Hvordan kan de 400.000 kr. fra Støttekredsen bruges fremadrettet?
CPR: Indenfor det samme område som hidtil men kun efter indtilling fra LHS. Dog kun en kortere
årrække garanti for, at de er øremærket til os. Ved ikke helt, hvordan ”kortere årrække” skal
fortolkes.
Per Grau: Hvad med de nyeste engelske summarys – kommer de med i de digitale udgaver af
tidsskriftet.
CPR: Ja.
Gunnar Solvang: Hvad med rettighederne til de scannede artikler.
CPR: Alle billeder er kun indscannede lavopløseligt og kan ikke bruges, desuden låst fast i PDFformatet. Forfatterne har ikke modtaget løn for at skrive artiklerne, så vi mener ikke, at der
overtrædes nogle juridiske rettigheder ved digitaliseringen.
KEF: Vil gerne være behjælpelig med at skrive de små resuméer til de indscannede artikler.
Niels Kærgård: Hvad gør vi for at sprede kendskabet til det digitaliserede tidsskrift?
CPR: Alle medlemmer af LHS må gerne hjælpe med at sprede budskabet.
Per Grau: Måske kunne man bruge den gamle abonnements-liste og gøre opmærksom på det
digitaliserede tidsskrift. Vigtigt for forskningsbibliotekerne.
Niels Kærgård: Hvordan finder man tidsskriftet?
CPR: Google Landbohist – selskabets forside. Derefter link til alle de indscannede årgange af
tidsskriftet. Frit downloadbare Pdf-artikler.
Pkt. 2. Kasserens beretning,
v. Carsten Porskrog Rasmussen for Gudrun Gormsen, der var forhindret.
CPR gennemgik regnskabet (vedhæftet).
Ingen spørgsmål hertil.
Pkt 3. Forslag til ændring af statutter,
omfatter 2. behandling af ændringsforslag, der allerede blev godkendt ved årsmødet 2016.

Vedtægtsændringer vedr. ”formidleres” optagelse i Selskabet blev godkendt. Men der blev lagt
vægt på, at man skulle være kvalificeret, dvs. have en faglig kvalifikation (historiker, etnolog el.
lign) for at blive optaget i Selskabet. Forslaget blev endeligt vedtaget.
Pkt. 4. Valg til bestyrelsen
a. Formand: Carsten Porskrog Rasmussen genvalgt
b. Sekretær: Annette Hoff genvalgt.
c. Bestyrelsesmedlem: Johnny Grandjean Gøgsig Jacobsen valgt. Jens Villiam udtrådt efter eget
ønske.
d. Revisorer: Jens Aage Søndergaard genvalgt. Linda Klitmøller valgt til at efterfølge Henrik
Vensild.
e. Revisorsuppleant: Paul Sharp valgt.
Pkt. 5 Optagelse af nye medlemmer
Tommy Dalsgaard har foreslået følgende, som bestyrelsen har tiltrådt:
- Seniorrådgiver Henning Otte Hansen
- Professor Henrik Vejre
Bestyrelsen forslår:
Museumsinspektør Dorthe Kook Lyngholm.
Alle blev godkendt til optagelse.
Pkt. 6. Eventuelt
Per Grau: Måske kunne 1 revisor være nok nu, når vi ikke skal føre momsregnskab.
CPR: Det vil bestyrelsen overveje.
Niels Kærgård foreslog mere fokus på miljø/fødevarehistorikere. Vigtigt at få måltidshistorikere
med ind i Selskabet, nu da den primære landbrugshistorie ikke har helt så stor interesse.
Linda Klitmøller orienterede om det kommende museale forskningsprojekt om Hedens Historie.
Evt. gerne lave seminar herom – kunne det være noget for næste årsmøde i LHS?
CPR orienterede om, at Jens Villiam Jensen desværre har ønsket at udtræde af bestyrelsen. Han har
gennem årene ydet en uvurderlig indsats for Selskabet, både som redaktør af Tidsskriftet i flere
omgange samt været den drivende kraft bag den meget vanskelige afvikling af forlaget og
afsætningen af så mange bøger som muligt fra det nu lukkede forlags meget store lager på Gl.
Estrup. En enestående indsats, som Bestyrelsen siger ham mange tak for. Også stor tak udtrykt fra
forsamlingen..
Herefter blev miniseminar samt frokost.

