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Mødereferat – Årsmøde i Frøsektionen 2013 

 

Mødedato 15. januar 2013 

Sted Herning Kongres Center 

Deltagere Medlemmer af Frøsektionen 

 

Dagsorden 
 

1. Valg af dirigent og stemmetællere. 

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

 - 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. 

 

 

Handlingsansvarlig 

 

Referat: 

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 

Direktør Flemming Nør-Pedersen fra Landbrug & Fødevarer blev valgt til dirigent. 

Som stemmetællere valgtes Knud Rasmussen, Frøavlerforening Syd og Christian Ben-

card, Stevns og Omegns Frøavlerforening. 

 

Dirigenten konstaterede, at årsmødet var lovligt indkaldt og derfor beslutningsdygtigt.  

 

2. Bestyrelsens beretning v. formand Thor Gunnar Kofoed 

Beretningen kan findes på www.froeavl.dk og et sammendrag i Frøavleren nr. 2 – 2013. 

 

Debat 

 

Anders Mondrup fra Frøhandlerforeningen takkede for en god beretning og den gode 

dialog, som er i branchen. Der er stor respekt for det store engagement og arbejde som 

formanden lægger arbejdet for frøsektoren.   

Ærgerligt, at det enkle forslag om Reglone til at sikre frøsektoren mod store afgiftsstig-

ninger ikke kunne komme igennem – det var en enkel løsning.  

Utrolig vigtigt arbejde med at udarbejde GUDP ansøgninger – som har sikret frøbran-

chen mere end 18 mio. kr. i tilskud til forskning. Meget flot arbejde.  

Der ligger en række opgaver for branchen i 2013 såsom frølovgivning, differentiering af 

dyrkningszoner og pesticidregulering.  

 

 

Stig Fabricius fra Sydsjælland & Møns Frøavlerforening spurgte, om det er muligt at gøre 

mere for at få alle frøavlere til at betale for arbejdet i Frøsektionen og få synliggjort alt det 

arbejde, der bliver gjort i sektionen?  

 

http://www.froeavl.dk/
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Handlingsansvarlig 
 

Thor Gunnar Kofoed takkede for de pæne ord fra Anders Mondrup. Der arbejdes kon-

stant på at skaffe flere medlemmer til Frøsektionen. – Det er et arbejde som alle lokalfor-

eninger også skal huske at have fokus på. Det er vigtigt med en uvildig forening til at tale 

frøavlernes sag. I Holland er den uvildige forening forsvundet, hvilket avlerne i dag er 

kede af. Et forsøg på at genstarte en ny forening, blev forpurret af firmaerne.  

 

3. Valg af formand – på valg Thor Gunnar Kofoed 

Thor Gunnar Kofoed blev genvalgt uden modkandidater. 

 

Thor Gunnar Kofoed takkede for tilliden og vil fortsætte arbejdet med samme glæde som 

hidtil. 

 

4. Præsentation af bestyrelsen 

Nordøstsjælland Kurt N. Pedersen 

Midtsjælland Søren Christensen 

Stevns og Omegn Jens Laurberg Jensen 

Sydsjælland og Møn Bent O. Jensen 

Sydvestsjælland Christian Rabølle 

Bornholm Thor G. Kofoed 

DLS, Frø Morten Hansen 

Fyn & Langeland Hans Luunbjerg 

Nordjylland Jens Guld 

Nordvestjylland Jørgen Christensen 

Ringkøbing Jens Andersen 

Frøavlerforeningen SYD Knud Rasmussen 

Dansk Havefrøavlerforening Claus Christiansen (Per Funch) 

 

5. Behandling af indkomne forslag 

Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkommet forslag.  

 

6. Eventuelt 

Ingen forhandling.  

 

Thor Gunnar Kofoed takkede Flemming Nør-Pedersen for dirigentarbejdet og medlem-

mer for at deltage i årsmødet. 

 

Efter årsmødet var der indlæg v. Søren Halbye, Koncernsalgs- og marketingsdirektør i 

DLF om verdensmarkedet for frø. Indlægget kan ses på www.plantekongres.dk  

 

 

 

 
23. januar 2013 

THL/Energi & Klima 

http://www.plantekongres.dk/

