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Egne noter 

Mødenotat 

 

Mødedato 11. januar 2011 

Møde Årsmøde i Frøsektionen, Landbrug & Fødevarer 

  

Udfærdiget af THL/Energi & Klima/Frøsektionen 

 
Årsmøde afholdt i Herning den 11. januar 2011, i forbin-
delse med Plantekongres 2011 
 

Dagsorden 
1. Valg af dirigent og stemmetællere. 

2. Bestyrelsens beretning ved formanden, Thor G. Kofoed, herun-

der orientering om anvendelse af sektionens midler. 

 Debat vedrørende beretningen. 

3. Valg af formand - på valg er Thor G. Kofoed. 

4. Præsentation af lokalt valgte bestyrelsesmedlemmer. 

5. Behandling af indkomne forslag.  

6. Eventuelt. 

 

Indlæg: National og international markedsorientering. Ved Frank 

Barenbrug (på engelsk). 

 

Referat 
Velkomst ved Thor Gunnar Kofoed. 

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere. 

Heidi Alsing blev foreslået af bestyrelsen som dirigent – og valgt af for-

samlingen.  

 

Stemme tællere blev Inger Mikkelsen og Thomas holst fra sekretariatet. 

 

2. Bestyrelsens beretning ved formanden, Thor G. Kofoed, herun-

der orientering om anvendelse af sektionens midler. 

 Debat vedrørende beretningen. 
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Beretning og orientering om anvendelse af sektionens midler kan findes 

på www.froeavl.dk 

 

Anders Mondrup fra Frøhandlerforeningen t6akkede for det gode samar-

bejde i Branshe Udvalget for Frø. Der har været stor fokus på samarbej-

de i udvalget om mange væsentlige emner. Det er både omkring statistik, 

EU arbejde, Landbrug & Fødevarer samt Grøn Vækst hvor der har været 

et godt samarbejde omkring.  

 

Kurt Pedersen: Vedrørende Plantedirektoratets certificering og afprøv-

ning. Skal vi være bekymrende over at der ikke er et dansk cerificerings-

stempel på vores frø i fremtiden, men f.eks. et Hollandsk. Er det et pro-

blem? 

Thor Gunnar Kofoed: Det er en kedelig udvikling der er startet, hvis alt 

arbejde skal udføres andre steder. Det er en fallit erklæring fra politisk 

side. Hvis politikerne vil, kan vi lave det samme som i Holland og til 

samme pris. Vi har nogle af verdens dygtigste medarbejdere på Plantedi-

rektoratet til disse opgaver. Vi arbejder efter oprettelse af et Offentligt 

Privat Partnerskab (OPP) til en certificerings myndighed/enhed.  

Anders Mondrup: Det er vigtigt at et nyt OPP følger EU lovgivningen. 

Umiddelbart vurderes det ikke som et problem for dansk frøproduktion, at 

vi ikke har et dansk certificeringsstempel. 

 

Herefter blev beretningen godkendt af forsamlingen.  

 

3. Valg af formand 

Thor Gunnar Kofoed på valg og blev genvalgt uden modkandidat. 

 

4. Præsentation af lokalt valgte bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsen består følgende pr. d.d. 

 

Dansk Havefrøavlerforening  Claus Christiansen 

Nordøstsjællands Frøavlerforening Kurt Nygaard Pedersen  

Midtsjællands Frøavlerforening  Søren Christensen 

Stevns og Omegns Frøavlerforening Jens Laurberg Jensen 

Sydsjælland og Møns Frøavlerforening Bent O. Jensen 

Frøavlerforeningen Sydvestsjælland Christian Rabølle 

Frøsektionen Bornholms Landbrug Thor G. Kofoed 

DLS Frø (tidl. Lolland-Falsters Frøavlerforening)  

David Peter Friederichsen 

Frøavlerne på Fyn og Langeland Hans Luunbjerg 

Frøavlerforeningen Nordjylland  Jens Guld 

Nordvestjyllands Frøavlerforening Jørgen Christensen 

Ringkøbing amts Frøavlerforening Jens Andersen 

Frøavlerforeningen SYD   Knud Rasmussen 
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5. Behandling af indkomne forslag 

Ingen forslag modtaget 

  

6. Eventuelt. 

Thor Gunnar Kofoed takkede Rasmus Færch for arbejdet i bestyrelsen. 

Rasmus takkes personlige ved en senere lejlighed.  

 

 

Herefter afsluttede Heidi Alsing dagsordenen og nedlagde sit hverv som 

dirigent.  

 

 

 

 

National og international markedsorientering 
v. Frank Barenbrug fra Barenbrug 

 

Kort om firmaet: Familie virksomhed fra Holland. 90 % af omsætningen 

er i græs og bælgplanter. Verdens næst største frøfirma. Vil gerne op på 

ca. 10.000 ha i Danmark. Barenbrug producerer til markedet og opbyg-

ger ikke lager.  

Klima ændringer kræver nye produkter fra firmaerne og GMO kan blive 

en vigtig del af udviklingen. Det er vigtigt med højtydende sorter, så der 

kan konkurreres med korn som afgrøde. Bioenergi afgrøder kan også 

forventes at få betydning i fremtiden.  

 


