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Frøsektionens medlemmer inviteres til årsmøde i Landbrug & Fødevarers Frøsektion  
 

tirsdag den 17. januar 2017 kl. 15.00 

 

i Herning Kongrescenter, Østergade 37, 7400 Herning. 

 

Årsmødet afholdes som en del af Plantekongres 2017, der afvikles 17.-18. januar. Forud 

for Frøsektionens årsmøde er der årsmøde i L&F, Planteproduktion, kl. 9.00- 12.00. Fra kl. 

13.00 er der faglige sessioner, herunder følgende om frø: 
 
Kl. 13.00-13.45 Pesticider til dansk frøavl. Visnesyge i spinat (session 78) 

 Den fremtidige pesticidsituation for dansk frøproduktion 

  Professor Per Kudsk, AU, Flakkebjerg 

 Produktion af spinatfrø uden visnesyge i fremtiden 

  Seniorrådgiver Lise Christina Deleuran, AU, Flakkebjerg 

 

Kl. 14.00-14.45 Ukrudt og vækstregulering i markfrø (session 79).  

 Resultater fra landsforsøgene med ukrudtsbekæmpelse i markfrø 

  Landskonsulent, Frø, Barthold Feidenhans’l, Seges  

 Merudbytter ved vækstregulering i alm. rajgræs og rødsvingel - 

  optimering af dyrkningsfaktorerne 

  Seniorforsker Birte Boelt, AU, Flakkebjerg. 

 

Kl. 15.15-17.00 Frøsektionens årsmøde (session 80 og 81) 

 

Program 

Kl. 15.00 Kaffe 

Kl. 15.15 Årsmødet starter. 

 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. (Forslag skal være indsendt 

skriftligt til formanden tre uger før årsmødet, dvs. senest 27. dec.) 

 6.  Eventuelt. 

 

 Indlæg: Gødning og samfundet 

   Generaldirektør Jacob Bagge Hansen 

   Fertilizers Europe. 

 

 

 

Stemmeberettigede og valgbare 

Frøavlere, der har betalt kontingent for 2016, er stemmeberettigede og valgbare. Hvert 

stemmeberettiget medlem har én stemme. Stemmeretten skal udøves personligt eller ved 

skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Fuldmagter afleveres til dirigentens godkendelse i 

forbindelse med udlevering af stemmesedler. Ingen kan stemme ved mere end én 

fuldmagt. 
 
Der henvises i øvrigt til forretningsorden for Frøsektionen, som kan rekvireres ved henven-

delse til sekretariatet eller ses på www.froeavl.dk. 
 
Tilmelding og pris 

Deltagelse i de 2 faglige sessioner forud for årsmødet koster 375 kr. plus moms. 

Deltagelse i årsmødet er gratis. 
 
Tilmelding til Plantekongressen foretages på plantekongres.dk - her kan du også se hele 

programmet for kongressen. Spar administrationsgebyr og tilmeld dig inden  

5. januar 2016.  
 
Hvis du udelukkende skal deltage i Frøsektionens årsmøde, foretages tilmelding via 

mail til froe@froeavl.dk senest den 9. januar. 
 
Har du spørgsmål, så kontakt Inger Mikkelsen på imm@lf.dk eller tlf. 33 39 46 59. 
 
Vel mødt til Frøsektionens årsmøde og Plantekongres 2017! 

https://www.landbrugsinfo.dk/planteavl/plantekongres/sider/startside.aspx

