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Mødereferat for årsmøde i Frøsektionen 2016 

 

Mødedato 20. januar 2016 

Sted Herning Kongrescenter 

Cc Niels Peter Nørring (dirigent) 

 

 

 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent og stemmetællere. 

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

 

Handlingsansvarlig 

 

Referat 

1. Valg af dirigent og stemmetællere. 

Som dirigent blev valgt direktør i Landbrug & Fødevarer, Niels Peter Nørring.  

 

Han startede med at konstatere, at mødet var lovligt indvarslet og derved 

beslutningsdygtigt.  

Dirigenten fortalte, at der ikke var uddelt stemmesedler, da der kun er en kendt 

kandidat til formandsposten. Kommer der flere kandidater, holdes en pause, 

hvor medlemmerne registreres og stemmesedler udleveres.  

  

Stemmetællere: Jens Laurberg, Søren Christensen og Nils Elmegaard 

 

  

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

 orientering om anvendelse af sektionens midler. Debat vedrørende 

 beretningen. 

Se www.froeavl.dk for beretningen, hvor der ligger en skriftlig udgave samt 

slides, benyttet under den mundtlige beretning. 

 

Bemærkninger til beretningen: 

Anders Mondrup, Brancheudvalget for Frø.  

Ingen områder er for store for dig, du klør på uanset hvad. Du diskuterer gerne 

med New Zealand. Husk nu, du ikke skal fortælle dem alt. Firmaerne forsøger at 

være knivskarpe. Dejligt, at vi ikke længere bruger megen tid på at diskutere 

kontrakter, i stedet arbejder vi fælles på at komme i samme retning - både med 

udbytter og inden for det politiske. Vi kan alle mærke, du elsker den politiske 

bane. Udflytning af opgaver fra det offentlige som sortsafprøvningen. Her skal du 
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Handlingsansvarlig 

have ros for at trække et stort læs også i det praktiske og ikke kun politisk. Tak 

for samarbejdet.  

 

Kristian Karlshøj. 

Stigende udbytter og øget forbrug af plantebeskyttelsesmidler. Er 

miljøbelastningen pr. kg frø blevet bedre eller værre? Er det ikke en god historie, 

at vi bruger mere miljøvenlige midler på færre ha.  

 

Thor Gunnar Kofoed. 

Vi er mere miljøvenlige i frøproduktionen end de andre lande. De, vi diskuterer 

med, ser altid på forbrug pr. ha og ikke pr. kg. Det bruges ikke. Vi skal bruge de 

plantebeskyttelsesmidler, der er behov for, altså det som er nødvendigt. Men vi 

skal fortsat arbejde for at reducere forbruget.  

 

Og tak for de pæne ord til Anders Mondrup. Det er sjovt, det vi laver. Det er 

dejligt at arbejde med frøbranchen, for vi arbejder som et samlet hold.  

 

Knud Rasmussen.  

Husk også at inddrage det, at vi bruger færre ha pr. kg produceret frø i debatten 

om forbruget af plantebeskyttelsesmidler.   

 

Thor Gunnar Kofoed.  

Det bruger vi allerede, vi har alle argumenterne med. Der er ikke noget galt med 

en stigning i forbruget i en periode, bare der er fokus på, hvordan forbruget 

holdes så lavt som muligt.  

 

Birthe Kjærsgaard.  

Er der ikke forskel på, om vi siger bekæmpelsesmiddel eller vækstregulering?  

 

Thor Gunnar Kofoed. 

På den anden side af Valby Bakke hedder det gift, så modtagerne kan ikke 

differentiere. 

 

Carl Heiselberg. 

Inden for kartofler bruger vi nu plantebeskyttelsesmidler, som vi og alle andre 

bruger træbeskyttelsesmidler til terrassen. 

 

Thor Gunnar Kofoed. 

Der siges gift i byerne, men vi siger plantebeskyttelsesmidler, men det er en 

vanskelig kamp. Det opfattes fortsat som gift.  
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Handlingsansvarlig 

Barthold Feidenhans’l. 

Vi bør ind og se på gødningsstrategier, nu vi er blevet bedre til at arbejde med 

vækstregulering. Delt gødskning og evt. mindre vækstregulering.  

 

Thor Gunnar Kofoed. 

Tidspunktet for ”closing date” og hvornår der gives gødning i forhold til 

blomstring, vurderes der på, og hvor vidt det kan påvirke behovet for 

vækstregulering.  

 

Niels Peter Nørring. 

Ikke flere spørgsmål, så tages beretning til efterretning. 

 

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

Dirigenten spurgte efter kandidater, kun Thor Gunnar Kofoed blev foreslået.  

Herefter blev det konstateret, at Thor Gunnar Kofoed var valgt. 

 

Thor Gunnar Kofoed takkede for tilliden og valget.  
 
 
4. Præsentation af lokalt valgte bestyrelsesmedlemmer 

 

 

5.  Behandling af indkomne forslag 

Ingen forslag var modtaget. 

 

6.  Eventuelt 

Ingen emner. 
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Handlingsansvarlig 

Niels Peter Nørring takkede god ro og orden og nedlagde sit hverv som dirigent. 

 

Thor Gunnar Kofoed takkede Niels Peter Nørring for indsatsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
22. januar 2016 

thl/Plante/Energi/Klima 


