REPRESENTANTSKAPSMØTE OG ÅRSMØTE I
DET NORSKE MYRSELSKAP
Representantskapsmøte og årsmøte i Det norske myrselskap ble
holdt den 7. mars 1969 i Oslo Håndverks- og Industriforening, Oslo.
Formannen, stortingsmann Thorstein Treholt" ledet møtene.
Følgende saker ble behandlet:
Representantskapsmøtet.
1. Arsmelding og regnskap for 1968.

Representantskapet godkjente enstemmig selskapets årsmelding
og regnskap for 1968.
2. Valg av styre.

På valg sto stortingsmann Thorstein Treholt og skipsreder Carsten Bruun" som begge ble enstemmig gjenvalgt.
3. Valg av formann og nestformann.
Stortingsmann Treholt ble enstemmig gjenvalgt som formann og
skipsreder Bruun som nestformann i selskapets styre.
Styret har nå følgende sammensetning: Stortingsmann Thorstein
Treholt, Brandbu, formann, skipsreder Carsten Bruun, Sem, nestformann, fabrikkeier Alf Ording, Nittedal, landbruksdirektør Aslak Lidtveit, Oslo, gårdbruker Ove Munthe-Kaas, Hov i Land og
selskapets direktør, sivilagronom Ole Lie, som iflg. vedtektene
er medlem av styret.
4. Valg av varamenn til styret.

Følgende uttredende varamenn ble enstemmig gjenvalgt: Sivilingeniør Sv. Skaven-Haug, Oslo, statsskogsjef Eyvind Wisth,
Oppegård og ingeniør Th. Løvlie, Blommenholm.
Etter avdøde fylkesagronom Knut Ytre-Arne, ble enstemmig valgt
forsøksleder Torvald Vaage, Oppegård.
5. Valg av revisor.
AJS Revision, Oslo, ble gjenvalgt som selskapets revisor for 1969.
Årsmøtet.
Ved åpningen av årsmøtet holdt formannen minnetale over 3 av selskapets medlemmer som har gått bort siden forrige årsmøte.
Stortingsmann Knut Ytre-Arne døde den 31. mars 1968, 71 år gammel. Ytre-Arne tok eksamen ved Statens Småbrukslærerskole i 1918.
Han var landbruksfunksjonær i sitt hjemfylke, Hordaland, fra han
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var ferdig med sin utdannelse til han falt for aldersgrensen. Han begynte som lærer ved småbruksskole, ble senere statsvandrelærer og
var de siste 20 år fylkesagronom.
Han var en dyktig, initiativrik og arbeidssom fagmann. Han nedla
også et betydelig arbeid i landbrukets faglige og økonomiske organisasjoner. Han hadde sterke sosiale og kulturelle interesser og var
sterkt knyttet til avholdsbevegelsen. Som det store samfunnsmenneske han var, kom han tidlig med i politisk arbeid. Gjennom mange år

kom han til å stå i første rekke både i sin hjembygd og i sitt fylke. I
nesten 20 år representerte han Hordaland fylke på Stortinget, valgt
av venstre. Her var det landbruket og bygdene som i særlig grad opptok hans tid. Han var hele tiden medlem av Landbrukskomiteen. Den
siste perioden var han varapresident i Stortinget.
Han var medlem av en lang rekke styrer, komiteer og utvalg. Bl.a.
var han medlem av Det norske myrselskaps representantskap og han
var varamann til vårt styre fra 1960 til sin død.
Overalt utførte han et grundig og et samvittighetsfullt arbeid.
Han var en særpreget personlighet. Alle som hadde den glede å samarbeide med ham vil minnes ham som en god venn og medarbeider.
Statskonsulent Torstein Christensen døde den 13. juni 1968, 71 år
gammel. Christensen tok eksamen ved Landbrukshøgskolen i 1920.
Han var lærer ved Vinterlandbruksskolen fra 1920 til 1945 og statskonsulent i landbruksopplæring fra 1945 til 1965. I 1941 arbeidet han
i noen måneder ved Myrselskapets kontor og utførte et stort arbeid
med systematisering av selskapets bibliotek. Han var medlem av Det
norske myrselskap fra 1934 til sin død.
Det var landbruksopplæringen som i særlig grad la beslag på
Christensens arbeidskraft og tid. På det landbrukspedagogiske område utførte han et pionerarbeid.
Christensen var et kunnskapsrikt, kultivert og fint menneske. Personlig var han tilbakeholden og meget beskjeden mann, men han forsømte ingen anledning til å slå et slag for den sak han kjempet for.
Fylkeslandbrukssjef Bjarne Hovde døde den 31. juli 1968, 73 år
gammel. Hovde tok eksamen ved Landbrukshøgskolen i 1918. Han var
knyttet til Nordland landbruksselskap i meget lang tid. Han ble ansatt som landbrukssekretær i 1921. I 1949 ble disse stillingene omgjort til fylkeslandbrukssjefstillinger og Hovde fortsatte som sådan
til han falt for aldersgrensen i 1964.
Hovde var vital og dynamisk som få. Det stod alltid et friskt vær
omkring ham. Enkelte ganger var det nesten storm. Han kunne slå
hardt, men han kunne også være den sjarmerende og forsonende. Han
var fagmann og han var en dyktig administrator. Hele sitt liv hadde
han som siktemål å bedre forholdene for nordnorsk jordbruk og for
nordnorske jordbrukere. Han nedla også et meget betydelig arbeid
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for bedring av fylkets kommunikasjoner - kanskje særlig de sjøgående kommunikasjoner. Hovde var medlem av Det norske myrselskap i mange år og han viste stor interesse for utnyttelse av myrene.
Det var et godt og aktivt samarbeid om mange store oppgaver.
I takknemlighet og ærbødighet minnes vi stortingsmann Knut
Ytre-Arne, statskonsulent Thorstein Christensen og fylkeslandbrukssjef Bjarne Hovde og vi lyser fred over deres minne.

1. Arsmelding og regnskap for 1968.

Årsmøtet hadde ingen bemerkninger til årsmeldingen og regnskapet.
2. Valg av medlemmer til representantskapet:
Følgende medlemmer av representantskapet som var på valg, ble
gjenvalgt for to år: Førstekonservator Johannes Lid, Grefsen,
fylkeslandbrukssjef Modolf Sjøgard, Steinkjer, fylkeslandbrukssjef Johan Lyche, Sarpsborg, gårdbruker Jakob B. Nordbø, Nissedal, direktør Ivar Aavatsmark, Smestad, gårdbruker Lars Lie, Levanger, avdelingssjef Rolf Evju, Jar, beitekonsulent Erling Lyftingsmo, Vefsn og stortingsmann Haakon Sløgedal, Søgne.
Gjenstående representanter er:
Bestyrer Wilhelm Aasli, Bjørkelangen, fabrikkeier Lars Gjein,
Stokke, gårdbruker Arne Brynildsen, Idd pr. Halden, fylkesagronom Henry Oma, Stend, bonde Erland Nordhagen, Nes i Hallingdal, bonde Magnus Folkvord, Sandnes, konsulent Reidar D. Tønnesson, Blommenholm, gårdbruker Nils Berg, Byåsen og direktør
Leif Fr. Koxvold, Nordstrand.
Dessuten velger Trøndelag Myrselskap to medlemmer av representantskapet.
3. I tilknytning til årsmøtet holdt direktør Ole Lie en orientering
om Det norske myrselskaps virksomhet og arbeidsoppgaver og dr.
Aasulv Løddesøl redegjorde for arbeidet innen International Peat
Society.
Årsmøtet .gav sin tilslutning til de fremlagte opplysninger og retningslinjer for selskapets virksomhet.

