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Referat fra årsmøde i Landbohistorisk Selskab
torsdag den 23. maj 2019 på Københavns Universitet

Årsmødet, der blev afholdt i Auditorium lok. 22.0.11, havde 24 deltagere. I det efterfølgende seminar var
der 33 deltagere.
Selskabets formand Carsten Porskrog Rasmussen bød velkommen til årsmødet. Han indledte med at
konstatere, at indkaldelsen var blevet sendt til medlemmerne den 9. april, og at der ikke var indkommet
nye forslag til årsmødet.
1. Formandens beretning
Carsten Porskrog Rasmussen fremlagde beretningen for Landbohistorisk Selskab for 2018-19: De senere år
har vi arbejdet med at sikre Landbohistorisk Selskab en fremtidig rolle, som er mindre end i selskabets
storhedstid, men stadig relevant og meningsfyldt. Da vi mødtes sidste år, så det ikke så lyst ud, som vi
havde håbet. I år kan jeg heldigvis se både tilbage og frem med betydeligt større fortrøstning.
Selskabets rolle samler sig i dag om årsmøderne og tidsskriftet. Sidste år holdt selskabet årsmøde i
andelslandsbyen Nyvang. Det var en smuk og solbeskinnet dag, og vi fik en fin omvisning på Nyvang, hvor vi
oplevede en del af dette projekt og hørte om, hvordan man arbejder med at udvikle dette initiativ, som er
vokset ud af frivillige, til et mere professionelt og fagligt strammet tilbud. Denne form for fagligt relevant
udflugt er den ene af de to former for årsmøder, vi arbejder med. Det er altid en glæde at opleve
spændende steder, og hver gang sørger medlemmer af selskabet eller andre gode kolleger for, at vi får en
god oplevelse. Ud over det faglige er den slags arrangementer også altid socialt fornøjelige.
I år er det en stor glæde, at selskabet er medarrangør af et fagligt seminar, som er den anden side af vores
årsmødetradition. Det er Johnny, som har hovedæren for, at det er lykkedes. Selskabet har en lang
tradition for visse år at kombinere årsmødet med sådanne seminarer, hvor vi kan sætte fokus på et emne
inden for det store faglige spektrum, som selskabet dækker. Det er en stor glæde, når det er muligt, fordi
sådan en faglig udveksling og udvikling må være en central del af vores eksistensberettigelse. Vi glæder os
meget til seminaret senere i dag.
Den anden tilbageværende side af selskabets virke er tidsskriftet. I 2016 udkom det for første gang rent
digitalt. Det var vi glade for, men det var en stor skuffelse for os, at det ikke lykkedes os at få et nummer ud
i 2017. Vi besluttede os så for at gå efter et fælles nummer for 2017-18, og i løbet af 2018 kom er også en
række artikler ind. Hele processen tog dog længere tid, end vi havde håbet. For nogle artiklers
vedkommende gav redaktion og peer review anledning til større omskrivninger, som forfatterne tog meget
konstruktivt fat på, og det tog alt sammen tid. Den kedelige side var, at vi ikke nåede at udkomme før nytår,
men først et stykke ind i dette år. Til gengæld er det en stor glæde, at vi har kunnet udsende et nummer
med en smuk buket af fem artikler og en kildeudgivelse. De repræsenterer en stor faglig bredde, og tager
fat på en række emner, som er interessante og i flere tilfælde også nye perspektiver. Bortset fra
udgivelsestidspunktet er redaktion og bestyrelse stolte af det tidsskrift, det er lykkedes at få ud.
Det er samtidig en stor glæde at kunne sige, at perspektivet for de næste par årgange er lyst. Det er planen
at årgangen 2019 skal være et særnummer, baseret på bidrag fra seminaret i dag. Nu skal vi naturligvis lige
høre bidragene først og derefter have manuskripter, men programmet tegner spændende, og i hvert fald
de fleste af talerne har allerede tilkendegivet, at de er indstillede på også at levere manuskripter. For 2020
regner vi med et blandet nummer. Vi har modtaget ét manuskript og fået flere henvendelser mht. andre
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ideer. Dem søger vi at følge op på, men skal naturligvis også denne gang opfordre til, at medlemmerne
leder manuskripter og ideer videre til os.
Endelig er der arbejdet videre med den digitale publicering af de gamle numre. Jeg ville ønske, at jeg kunne
sige, at det nu er fuldført. Det er det ikke, men vi er tæt på. Her i skrivende stund mangler vi to numre – ét
nummer med almindelige artikler (1991:2) og så årgang 1992, som består af indlæg og
projektpræsentationer fra åbningen af forskningscenter Menneske og Natur. Jeg tør med fortrøstning sige,
at de inden længe også vil være digitalt tilgængelige.
Da støttekredsen blev nedlagt, blev de resterende midler overført til Landbrugets Kulturfond. Vi har et godt
samarbejde med kulturfonden, som spørger os, før der deles ud af disse midler. Vi har dog også kunnet
mærke, at fonden ønsker at bruge pengene i løbet af nogle få år, og man har åbnet for, at andre kan søge
og få nogle af disse midler. Det har vi accepteret, men vi arbejder for, at pengene primært går til formål, vi
også kunne have gået ind i før – ikke mindst relevante publikationer. En del penge er hensat til en ny bog
om landbruget efter 1945. Det er en idé, vi fostrede, men må erkende, at selskabet ikke alene kan løfte. Nu
arbejder Det grønne Museum for at realisere ideen i en ny form. Det må vi hilse velkomment.
CPR sluttede sin beretning af med at takke bestyrelsen for samarbejdet og Gudrun og Johnny for
samarbejdet omkring udgivelsen af tidskriftet. Efter 10 år som formand har CPR nu valgt at fratræde og
overlade opgaven til en ny.
Ved den efterfølgende debat spurgte Per Grau Møller om indstillingerne til kulturfonden, om det havde
været til udgivelser, seminarer eller andet?
CPR svarede at det havde været til udgivelser, som var det det oprindelige formål med støttemidlerne. Der
var ikke blevet ydet støtte til udstillingsprojekter.
Til dette bemærkede Bent Jørgensen, at støttekredsen tidligere havde bidraget til en udstilling i Gummerup
på Fyn, men han fandt det rigtigt, at midlerne i dag prioriteres til udgivelser. Han spurgte desuden til en
status for digitalisering af tingbøgerne?
CPR beklagede, at han ikke havde fået omtalt det i beretningen. Status er, at en del af grundarbejdet er
gennemført, men scanningerne er ikke gennemført. Da opgaven var lagt i hænderne på Peder Gammeltoft
der har skiftet job, og ikke arbejder videre med projektet, vil projektet ikke blive fuldført. En del af
tingbøgerne er derimod blevet digitaliseret af Danske Slægtsforskere.
Årsmødets deltagere kvitterede for CPRs beretning med klapsalver.
2. Kassererens beretning
Gudrun Gormsen omdelte regnskabet for Landbohistorisk Selskab for 2018 og efterfølgende gennemgik
hun regnskabets poster.
Hovedtallene i regnskabet var følgende: Indtægter i alt kr. 16.400, omkostninger i alt kr. 28.917, årets
resultat et underskud på kr. 12.517. Pr. 31. december 2018 var balancen på kr. 243.258.
GG beklagede, at regnskabet endnu ikke var blevet underskrevet af bestyrelse og revisorer – begge parter
have dog set og godkendt regnskabet.
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Årsmødets deltagere havde ikke spørgsmål og godkendte regnskabet med klapsalver.
3. Valg
a) Valg af formand
Efter bestyrelsens indstilling af Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen blev han valgt til ny formand for
Landbohistorisk Selskab.
b) Valg af to bestyrelsesmedlemmer
På valg var bestyrelsesmedlemmerne Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen og Annette Hoff. Da JGGJ var
blevet valgt til formand og AH ikke modtog genvalg til bestyrelsen, skulle der vælges to nye
bestyrelsesmedlemmer.
Efter bestyrelsens indstilling blev Peder Dam og Morten Stenak valgt til bestyrelsen i Landbohistorisk
Selskab.
c) Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
Efter bestyrelsens indstilling blev Linda Klitmøller og Jens Aage Søndergaard valgt som revisorer, og Paul
Richard Sharp blev valgt til revisorsuppleant.
4. Optagelse af nye medlemmer
Bestyrelsen havde inden den berammede frist (14 dage før årsmødet) modtaget seks begrundede forslag til
nye medlemmer af selskabet:







Martin Sejer Danielsen, tidl. Navneforskning på Københavns Universitet, nu Rigsarkivet
(forslagsstiller Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen)
Asgerd Gudiksen, lektor ved Center for Dialektforskning, Københavns Universitet (forslagsstiller
Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen)
Henrik Hovmark, lektor ved Center for Dialektforskning, Københavns Universitet (forslagsstiller
Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen)
Lars-Jakob Harding Kællerød, videnskabelig assistent ved Navneforskning, Københavns Universitet
(forslagsstiller Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen)
Helle Serup, museumsinspektør på Det Grønne Museum (forslagsstiller Peter Bavnshøj)
Bettina Buhl, museumsinspektør på Det Grønne Museum (forslagsstiller Peter Bavnshøj)

Efter behørig præsentation blev alle de foreslåede nye medlemmer godkendt til optagelse.
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5. Eventuelt
Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen orienterede om udsendelsen af det seneste nummer af
Landbohistorisk Tidsskrift. Efter årsmødet vil der blive rundsendt oplysninger om det nye tidsskrift til
medlemmerne.
Han takkede derefter for valget til ny formand for selskabet. Han takkede også den afgående formand
Carsten Porskrog Rasmussen for en lang glorværdig indsats i selskabets tjeneste og bestyrelsesmedlem
Annette Hoff for hendes store indsats i bestyrelsen.
Endelig bød han velkommen til de to nye medlemmer af bestyrelsen, Peder Dam og Morten Stenak, der
begge tidligere har deltaget i redaktionsarbejdet med Landbohistorisk Tidsskrift.
Carsten Porskrog Rasmussen rundede af og takkede for deltagelse i årsmødet, og Johnny Grandjean
Gøgsig Jakobsen gav enkelte praktiske bemærkninger vedrørende frokosten og eftermiddagens seminar.
Referat, Peter Bavnshøj den 12. juni 2019

