Representantskapsmøte i
Det norske Jord- og Myrselskap
Representantskapsmøte i Det norske
jord- og myrselskap ble holdt i Veidholmen Samfunnshus, Smøla, den 2.
august 1979.
Sakliste, årsmelding for 1978 med
utdrag av selskapets regnskaper, samt
øvrige dokumenter var sendt ut på
forhånd sammen med innkallingen.
Følgende representanter møtte:
Fylkesmann Thorstein Treholt, Lillehammer, skipsreder, gårdbruker Carsten Bruun, Sem, professor Asbjørn
Sorteberg, Noresund, stortingsrepresentant Jens P. Flå, Rennebu, fylkeslandbrukssjef Johan Lyche, Sarpsborg,
gårdbruker Nils Berg, Melhus, statskonsulent Ole Jerven, Ås, fylkesagronom
Alfred Malm, Gjøvik, fylkeslandbrukssjef Ragnar Haarr, Molde, gårdbruker
Alf Skomsøy, Smøla, gårdbruker Jarl
Vågen, Verran, gårdbruker Lars Lie,
Levanger, forsøksleder Jens Roll-Hansen, Vågsbygd, gårdbruker Eiolf Bentzen, Trysil, fylkesagronom Harald Eriksen, Steinkjer, gårdbruker Inge Krogstad, Melhus, statskonsulent Olaf Hope,
Bærum, fylkeslandbrukssjef Leif Steine,
Førde, bestyrer 0. J. Skatturn, Rømskog.
Fra administrasjonen møtte direktør
Ole Lie og kontorsjef Einar Wold, sistnevnte som sekretær.
For øvrig deltok ordfører K. Gjernes og øvrige vertskap på Smøla, en
rekke innbudte gjester og en del av
selskapets funksjonærer. Representanter for lokalpressen var også til stede.
Ved åpningen av møtet holdt formannen, fylkesmann Thorstein Treholt minnetale over 3 tidligere medlemmer av
representantskapet som er gått bort:
konsulent Reidar D. Tønnesson, gårdbruker Edvin Rødsjøsæther og rektor
Håkon Sløgedal. Minnetalen vil bli
trykt annet sted i tidsskriftet.

Møtet ble ledet av representantskapets
ordfører,
fylkeslandbrukssjef
Johan Lyche.
Innkalling og sakliste ble godkjent
og forsøksleder Jens Roll-Hansen og
fylkesagronom Harald Eriksen ble
valgt til å undertegne protokollen
sammen med ordføreren.
Sak 1. Arsmelding for 1978.
Formannen gikk
avsnittsvis
gjennom den fremlagte årsmelding. Det ble gitt uttrykk for at
årsmeldingen er fyldig og gir
en god oversikt over virksomheten.
Representantskapet godkjente
enstemmig årsmeldingen for
1979.
Sak 2. Regnskap for 1978.
Direktør Lie gjennomgikk det
fremlagte regnskap for 1978 og
statsautorisert revisor Th. Walseng leste revisjonsberetningen
fra A/S Revision, datert 29. mai
1979. Det fremkom ingen merknader og regnskapet ble enstemmig godkjent.
Sak 3. Pian for virksomheten i 1979.
Direktøren ga en kort orientering om det fremlagte forslag til
plan for virksomheten og fremhevet at det også var kommet
inn et betydelig antall rekvisisjoner om undersøkelser etterat
dokumentene var sendt ut. På
spørsmål ble det gjort rede for
prioriteringen av sakene dersom
man ikke rekker alle rekvirerte
arbeider i inneværende sesong.
Programmet for virksomheten
ble deretter enstemmig godkjent.
Sak 4. Driftsbudsjett for 1979.
Direktøren gjennomgikk det
fremlagte driftsbudsjettet for
1979. Det fremkom ingen merknader til dette, som ble enstemmig godkjent.
Sak 5. Valg.
Forslag til valgene var sendt ut
av valgkomiteen sammen med
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innkallingen til møtet. Den har
bestått av statskonsulent Albert
Switf, direktør Aksel Tveitnes
og gårdbruker Gunnar Hesbøl,
a) Medlemmer av selskapets styre.
Av styrets medlemmer var følgende
på valg:
Gårdbruker Carsten Bruun, Sem,
direktør Alf Ording, Nittedal og
professor Asbjørn Sorteberg, Noresund. Samtlige ble enstemmig gjenvalgt.
b) Varamenn til selskapets styre.
Følgende varamenn var på valg:
Professor Jul Låg, As, skogeier Ove
Munthe-Kaas, Hov i Land, forsker
Hans Aamodt, Ås og direktør Torvald Vaage, Oppegård. Samtlige ble
enstemmig gjenvalgt.
c) Formann og varaformann til styret
(velges blant styrets medlemmer).
Fylkesmann Thorstein Treholt og
gårdbruker Jan E. Mellbye ble enstemmig gjenvalgt som henholdsvis
formann og varaformann til selskapets styre.
d) Eventuelt 1--4 medlemmer til representantskapet.
Fra valgkomiteen var sendt ut følgende forslag:

«Representantskapets antall utvides
med ett medlem som velges på representantskapsmøte 1979. (Dette
har hjemmel i vedtektenes § 8 Litra
A pkt. 2). Som medlem av representantskapet for to år foreslås valgt
fylkeslandbrukssjef Johan Lyche,
Sarpsborg.»
Ved avstemning over forslaget ble
fylkeslandbrukssjef Johan Lyche
valgt som medlem av representantskapet.
e) Ordfører og varaordfører til representantskapet.
Fylkeslandbrukssjef Johan Lyche og
fylkeslandbrukssjef Ragnar Haarr
ble enstemmig valgt som henholdsvis ordf ører og varaordfører i representantskapet.
f) Revisor.
A/S Revision ble enstemmig valgt
som selskapets revisor.
g) Valgkomite.
Ved loddtrekning ble gårdbruker
Gunna:r Hesbøl trukket ut.
Hesbøl ble enstemmig gjenvalgt som
medlem av valgkomiteen.
Einar Wold.

Til minne
Ved åpningen av representantskapsmøtet 2. august i år holdt formannen i
selskapets styre, fylkesmann Thorstein
Treholt følgende minnetale over 3 tidligere representantskapsmedlemmer av
selskapet:
Konsulent Reidar D. Tønnesson døde
den 27. juni i år 84 år gammel. Tønnesson var født i Lillesand. Etter middelskole, folkehøgskole og landbruksskole tok han eksamen ved N.L.H. i
1917. Han var deretter assistent ved
N.L.H. i 2 år. I 1919 ble han ansatt
som assistent i Norsk Hydro. 3 år senere overtok han den landbrukskonsulent og sjefstilling i Norsk Hydro som
han hadde til han sluttet ved oppnådd
aldersgrense i 1963.
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Tønnesson var et rikt utrustet menneske med et vidt interessefelt og han
var engasjert på mange områder. Jeg
nevner bl.a. i Selskapet for Norges
Vel, i Landslaget for Norske Jordbruksklubber og senere Norske 4 H, i
Det Norske Myrselskap og i Selskapet
Ny Jord.
Han var styremedlem i Ny Jord
fra 1961 og medlem av representantskapet i Det norske Myrselskap fra
1963. Ved sammenslutningen av selskapene i 1976 frasa han seg gjenvalg. På
det første representantskapsmøte vi
hadde i 1977 ble Tønnesson innvotert
som æresmedlem. Han var også æresmedlem i Norske 4 H og i Norske
Landbruksakademiker lag.
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