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Mødereferat af årsmøde i Frøsektionen 

 

Mødedato 17. januar 2017 

Sted Herning Kongrescenter 

 

 

 

Dagsorden. 

 

Handlingsansvarlig 

 

 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. 

  - Uddeling af Nykredits Jubilæumslegat. 

 

 

 

Referat. 

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere. 

Som dirigent valgtes direktør Flemming Nør-Pedersen, Landbrug & Fødevarer. 

Flemming Nør-Pedersen konstaterede, at mødet var rettidigt indkaldt og dermed 

beslutningsdygtigt. 

 
Som stemmetællere blev valgt Lars Korsholm Hansen og Jens Laurberg Jensen 

begge fra Frøavlerforeningen for Stevns, Sydsjælland, Møn og Omegn. 

 

2.  Bestyrelsens beretning 

Thor Gunnar Kofoed fremlagde bestyrelsens beretning. - Beretning og 

præsentation kan ses på www.froeavl.dk  

 

Anders Mondrup, Dansk Frø, takkede for beretningen, hvoraf det klart kom til 

udtryk, hvor meget formanden brænder for arbejdet for frøet. Det være sig den 

store indsats i Bruxelles med patentlovgivning, sikring af nødvendige pesticider til 

frøavlen, COPA og ESA som arbejdet med GUDP-projekterne på hjemmebanen 

og COP22 i Marokko. Intet er for stort. ”Du slås for frøet”! 

 

Kristine Riskær, NaturErhvervstyrelsen, bemærkede, at det var første gang, hun 

kommenterede på en beretning. Som repræsentant for Staten skal man være 

neutral, men nu, hvor ”frøet” bliver privatiseret vil jeg gerne benytte lejligheden til 

at takke for samarbejdet med at få Tystoftefonden op at køre og få frøkontrollen 

og certificeringen herind under. Der har været en fantastisk god dialog, og hele 

den sjæl, der har været lagt i arbejdet har været meget inspirerende. 

 

http://www.froeavl.dk/
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Handlingsansvarlig 

Thor Gunnar Kofoed takkede for de pæne ord og pointerede, at ”frøet er mit liv 

og jeg brænder for det” – Om intet er for stort, er nok et spørgsmål. 
 

Beretningen blev taget til efterretning. 

 

3.  Valg af formand 

Thor Gunnar Kofoed blev genvalgt uden modkandidat. Han takkede for valget og 

sagde, at han ville gøre sit bedste med arbejdet for frøavlen. Der er håb, og jeg 

tror på, der kommer nye dagsordner. 
 

4. Præsentation af lokalt valgte bestyrelsesmedlemmer. 

Frøsektionens bestyrelse blev præsenteret for forsamlingen og består i 2017 ud 

over formanden af: 

 
Per Funch, Dansk Havefrøavlerforening 

Henning Skytthe, Nordøstsjællands Frøavlerforenig 

Søren Christensen, Midtsjællands Frøavlerforening 

Bent O. Jensen, Frøavlerforeningen for Stevns, Sydsjælland, Møn og Omegn 

Peter Bech, Frøavlerforeningen Sydvestsjælland 

Knud Rabølle Knudsen, Frøavlerne på Fyn og Langeland 

Ole Kragh, Frøavlerforeningen Nordjylland 

Jørgen Christensen, Nordvestjyllands Frøavlerforening 

Jens Andersen, Ringkøbing amts Frøavlerforening 

Peter J. Buhl, Frøavlerforeningen SYD. 

 

5. Behandling af indkomne forslag. 
Der var ikke modtaget forslag til behandling på årsmødet. 

 

6.  Eventuelt 

Uddeling af Nykredits Jubilæumslegat 

Frøavler Hans Luunbjerg, Kejrup, blev hædret med Nykredits Jubilæumslegat på 

baggrund af bl.a. sin rolle som faglig og visionær frøavler på et forbilledligt 

landbrug. Poul Erik Jørgensen fra Nykredit motiverede og overrakte legatet til 

Hans Luunbjerg. 

 

En glad og overrasket Hans Luunbjerg takkede for hædringen. 

 

Flemming Nør-Pedersen afsluttede årsmødet, takkede for god ro og orden og 

nedlagde sit hverv. 

 

Thor Gunnar Kofoed takkede Flemming Nør-Pedersen for at lede forsamlingen 

godt gennem årsmødet. 

 


