
                                                                                                                      

Referat af Landbohistorisk Selskabs årsmøde  
den 17. maj 2018 på Nyvang, Holbæk 

 
Tilstedeværende: Peter Bavnshøj (PB), Bente Holmberg (BH), Johnny G.G. Jakobsen (JGGJ), Bent 
Jørgensen (BJ), Linda Klitmøller (LK), Niels Kærgaard (NK), Grith Lerche (GL), Anders Myrtue 
(AM), Henning Otte (HO), Carsten Porskrog Rasmussen (CPR), Jens Skriver (JS), Gunnar Solvang 
(GS), Morten Stenak (MS) og Ellen Warming (EW). 
 
Selskabets formand, CPR, bød velkommen og gjorde opmærksom på en fejl i en tidlig udgave af den 
udsendte dagsorden, hvoraf det fremgik, at formanden var på valg i år, hvilket ikke var tilfældet. 
Bortset herfra kunne dagsordenen godkendes. 
 
Pkt. 1. Formandens beretning 

CPR kunne berette, at årsmødet i 2017, afholdt på Nordisk Forskningsinstitut, Københavns 
Universitet, havde været vellykket.  
 
Ang. Landbohistorisk Tidsskrift (LHT) 
Desværre er det ikke lykkes at udgive en årbog for 2017, så planen er nu i stedet at lave én samlet 
årbog for 2017-2018, med planlagt udgivelse ultimo 2018. Tilgangen af artikelforslag har været 
meget beskeden, hvilket kan undre, da tidsskriftet dækket over et stort forskningsfelt, hvor mange 
forskere også forventes at publicere jævnligt. Redaktionen foreslår derfor at lade hver anden årbog 
tage form af et temanummer, hvortil der proaktivt inviteres forfattere. Dertil opfordres 
medlemmerne til selv at skrive artikler og opfordre andre til det også. 
 
Digitaliseringen og retro-publiceringen af LHT er tæt på tilendebragt. Kun én årbog mangler at 
blive digitaliseret, og kun fem årgange mangler summaries (skrevet af Karl Erik Frandsen og 
CPR). Alle årbøger forventes uploadet og offentligt tilgængelige på tidsskrift.dk inden næste 
årsmøde. Samlet er en stor fagskat hermed gjort tilgængelig. 
 
Øvrigt 
Selskabets andet store digitaliseringsprojekt vedr. de gennem tiden udgivne tingbøger er desværre 
sat på stand by, idet projektet i vidt omfang hviler på Peder Gammeltoft (PG), der dels har været 
ramt af sygdom, dels har skiftet job (nu leder af De Norske Sprogsamlinger i Bergen). Håbet er at 
projektet kan genoptages og afsluttes, når PG igen får tid og overskud hertil. 
 
Alle selskabets medlemmer vil i den nære fremtid modtage en email med opfordring til at opdatere 
sine personlige oplysninger på medlemslisten på selskabets hjemmeside. 
 
Formanden takkede bestyrelsen for årets arbejde, idet det anerkendtes, at dette var sket samtidig 
med, at faktisk alle bestyrelsesmedlemmerne har oplevet store jobmæssige og/eller 
helbredsmæssige udfordringer. 
 

  



Kommentarer til pkt. 1: 
NK: Også i beslægtede tidsskrifter er der for tiden en tendens til at gå helt eller delvist over til 
temanumre. Det kan dog rumme en udfordring ifm. at inviterede forfatteres bidrag stadig skal 
gennemgå peer review. 
 
EW: Den begrænsede tid til artikelskrivning kan måske dels forklares med, at det er blevet stadig 
sværere for forskerne at få adgang til de relevante arkivalier. 
 
BJ: Hvis tidsskriftet vil medtage egentlige kildeudgivelser, vil hidtil upublicerede kilder til dansk 
landbohistorie også kunne indgå.  
 CPR besvarede bekræftende herpå. Der behøver ikke at være noget fast størrelsesformat 
for årbogen i dens elektroniske form, så enkelte årgange kan udmærket give plads også til større 
kildeudgivelser. 
 
MS: Faldet i indkomne artikelforslag kan måske også skyldes, at mange er i gang med at skrive 
artikler til Trap (6. udgaven). Omvendt kunne dette arbejde også tænkes at generere nye potentielle 
udbyggende ”afløbsartikler” i LHT. 
 
NK: Man skal dog holde sig i erindring, at en fokus på temanumre med fagligt tunge artikler kan 
skræmme nogle af årbogens traditionelle læsere væk. Bedst også at holde en adgang åben for 
”frie”, uopfordrede artikelforslag. 
 

Formandens beretning kunne herefter godkendes. 
 

Pkt. 2. Kassererens beretning 
Eftersom selskabets kasserer, Gudrun Gormsen (GG), var forhindret i at deltage i årsmødet, blev 
regnskabet præsenteret af LK (revisor) og CPR. 
 

Selskabets indtægter har i 2017 begrænset sig til kr. 219 fra Copydan. Årets omkostninger beløber 
sig til kr. 17.246, hvoraf de primære udgiftsposter har været ’kontingent og hjemmeside’ (kr. 
3.232), ’bestyrelsesmødeomkostninger’ (kr. 3.305), ’årsmøde for Landbohistorisk Støttekreds’ 
(kr. 3.867) og ’regnskabsmæssig assistance’ (kr. 5.625). Sidstnævnte post dækker ekstern 
revisorudgift ifm. de forudgående års nedlukningsproces, og den vil herefter bortfalde. 
 
Fra balancen er der alene at melde om to udeståender fra henholdsvis Moms (kr. 26.619) og 
Landbrugets Kulturfond (kr. 10.000); disse vil blive indhentet snarest. Herefter udgør selskabets 
formue kr. 255.706. 
 
CPR vurderede, at selskabets økonomi ikke udgør noget problem ift. planlagte aktiviteter i den 
nærmestkommende årrække. Årbogen forventes fortsat finansieret gennem bidrag fra fonde (fx 
Landbrugets Kulturfond), mens den begrænsede mødeaktivitet vil kunne finansieres via formuen. 
Aktuel status kan således uden problemer opretholdes. 
 

Regnskabet afledte ingen spørgsmål eller yderligere kommentarer, og kunne herefter godkendes. 
 
Pkt. 3. Valg 
Der var i år ordinært valg af to bestyrelsesmedlemmer og de to revisorer. 
 

§ 3.a.  Gudrun Gormsen blev genvalgt til bestyrelsen. 
           Peder Gammeltoft ønskede ikke genvalg. I stedet valgtes Peter Bavnshøj til bestyrelsen. 
 
§ 3.b.  Linda Klitmøller og Jens Aage Søndergaard (JAS) blev begge genvalgt som selskabets 
revisorer. 



 
Formanden og selskabets medlemmer udtrykte stor tak til det afgåede bestyrelsesmedlem PG for 
hans energiske arbejde for selskabet, ikke mindst ifm. digitaliseringsprojekterne. PB blev budt 
varmt velkommen i det fremtidige bestyrelsesarbejde. 
 

Pkt. 4. Nye medlemmer 
Bestyrelsen havde inden den berammede frist (14 dage før årsmødet) modtaget fem, begrundede 
forslag til nye medlemmer af selskabet. 
 

Museumsleder Harriet Hansen, Give-Egnens Museer (forslagsstiller GG og bestyrelsen) 
 
Museumsinspektør Anette Stavensø Møller, Det Grønne Museum (forslagsstillere JAS og PB) 
 
Lektor Birgit Eggert, Københavns Universitet (forslagsstiller JGGJ og bestyrelsen) 
 
Lektor Rikke Steenholt Olesen, Københavns Universitet (forslagsstiller JGGJ og bestyrelsen) 
 
Lektor Ola Svensson, Linnéuniversitetet, Växjö (forslagsstiller JGGJ og bestyrelsen) 

 
Efter behørig præsentation blev alle de foreslåede nye medlemmer godkendt til optagelse. 
 
Pkt. 5. Eventuelt 

NK stillede forslag om en fremover mere målrettet hvervning af nye medlemmer, som dog ikke 
bør være for elitær, men bredt funderet. 
 CPR var enig, idet der dog erindredes om selskabets erklærede fokus på forskere og 
formidlere på et vist akademisk niveau. Opfordrede til bred indgivelse af forslag. 
 
BJ påpegede, at man i hverveprocessen kunne lægge vægt på, at medlemsskab også åbner vejen 
yderligere for udgivelse i tidsskriftet og dermed gode BFI-point. 
 
GL foreslog udarbejdelse og publicering af bibliografier for medlemmerne, hvilket vil lette 
overblikket over nyere landbohistorisk litteratur. 
 JGGJ supplerede med forslag om, at medlemmer ifm. den forestående opfordring til at 
opdatere medlemsprofilerne på hjemmesiden også bliver opfordret til selv at supplere med egne 
bibliografier. 
 NK foreslog, at man i stedet for individuelle bibliografier under de enkelte 
medlemsprofiler samlede disse i en fælles bibliografioversigt på hjemmesiden. 
 

 
Hermed var årsmødets officielle dagsorden afsluttet. 
 
Efter en god frokost på caféen Madam Blå fik medlemmerne en interessant rundvisning på Nyvang 
ved museumsdirektør Keld Grinder-Hansen. Dagens afsluttedes i smukt vejr med kaffe på terrassen 
foran Madam Blå. 


