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.

•

Tønnesson innehadde Kongens fortjenestemedalje i gull og Selskapet for
Norges Vels medalje for særlig fortjenestefull innsats for beitesaken
Norge.
Ved firgjøringen i 1945 ble han utnevnt som landbruksråd i Landbruksdepartementet. Han var medlem av
kommunestyre og formannskap og
skolestyre i Bærum, og han var i årenes løp medlem av en rekke komiteer
og utvalg, offentlige og andre.
Han var en fremragende fagmann
med en sterk posisjon både blandt
spesialister og blandt praktiske jordbrukere. Han var en dyktig administrator og han var en samarbeidets og godviljens mann.
Gårdbruker Edvin Rødsjøsæther døde
den 2. nov. 1978, 55 år gammel. Rødsjøsæther var fra Bjugn i Sør-Trøndelag.
Han begynte som bureiser i 1946, og
utførte et beundringsverdig arbeid. En
benmargsbetennelse i 13-års alderen ble
et handicap for ham resten av livet.
Allikevel dyrket han 54 da. ny jord,
ervervet et nabobruk på 30 da. dyrket
jord og satte bygningene i god stand.
Bruket hadde vanlig ca. 10 melkekyr
og ungdyr. Rødsjøsæther var medlem
av Bjugn kommunestyre valgt av Arbeiderpartiet i flere perioder og han
var medlem av jordstyret fra 1968 til
sin død. I mange år var han medlem
av styret i Bjugn Bonde- og Småbrukarlag. Han var medlem av representantskapet i Det Norske Jord og Myrselskap fra 1976.

Rødsj øsæther er karakterisert som
en særdeles hjelpsom og pålitelig mann.
Rektor Haakon Sløgedal døde den
15. juli i år, 78 år gammel.
Sløgedal var født i Holum i VestAgder. Han gikk Søgne landbruksskole
og ble uteksaminert fra N.L.H. i 1927.
Etter en allsidig praksis ble han i
1941 ansatt som beitekonsult i Selskapet for Norges Vel og senere som forsøksleder ved selskapets beiteforsøksgård Appelsvoll.
I 1951 ble han ansatt som rektor ved
Søgne landbruksskole og fortsatte der
til han søkte avskjed ved oppnådd aldersgrense i 1969.
Ved siden av sine faglige interesser
var også Sløgedal sterkt engasjert i
samfunnsspørsmål. Fra 1961 til 1969 representerte han Vest-Agder på Stortinget valgt av Kristelig Folkeparti. På
Stortinget var han medlem av landbrukskomiteen.
Sløgedal var livsvarig medlem av
Myrselskapet fra 1941. Han var medlem av selskapets representantskap fra
1968 til han frasa seg gjenvalg i 1975.
Sløgedal var en meget dyktig fagmann, arbeidssom og grundig. Jeg hadde den glede å arbeide i samme komite
som Sløgedal i hele hans tid på Stortinget. Han var respektert og avholdt
av alle.
Vi minnes Reidar D. Tønnesson, Edvin Rødsjøsæther og Haakon Sløgedal
i ærbødighet og takknemlighet og lyser
fred over deres minne.

Småskrift om dyrking og grøfting
Landbrukets
opplysningstjeneste
(LOT) har i år bl.a. sendt ut to aktuelle
småskrifter:
Nydyrking 6/78 ved professor Amor
Njøs og amanuensis Hans Aamodt og
Grøfting 3/79 ved amanuensis Peder
Hove.

Nevnte småskrifter gir mange gode
og nyttige råd om disse viktige emner.
Skriftene er lettleste og greie til veiledning for den som arbeider med
praktiske oppgaver i nydyrking og grøfting. Det gis også en god orientering
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