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Mødereferat 

 

Mødedato 11. januar 2021 

Sted Virtuelt, Vimeo 

Cc Niels Peter Nørring (dirigent) 

Deltagere 213 medlemmer af Frøsektionen og gæster 

 

Referat fra årsmøde i Frøsektionen 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og stemmetællere. 

2. Bestyrelsens beretning ved formanden, Troels Prior Larsen, herunder orientering om 

anvendelse af sektionens midler.  

Debat vedrørende beretningen. 

3. Valg af formand - på valg er Troels Prior Larsen. 

4. Præsentation af lokalt valgte bestyrelsesmedlemmer. 

5. Behandling af indkomne forslag  

6. Eventuelt 

 

Referat: 

Troels Prior Larsen bød velkommen til dette virtuelle årsmøde. Formen af mødet er 

selvfølgelig valgt på grund av Covid19-restriktioner. 

 

1. Klimadirektør i L&F, Niels Peter Nørring, blev valgt til dirigent.  

Niels Peter Nørring konstaterede at årsmødet var lovligt indkaldt og dermed 

beslutningsdygtigt. Orienterede om at kandidat til formand skulle være indsendt 

forud for mødet og det samme for indkomne forslag til punkt 5. Der er ikke modtaget 

andre forslag til formandskandidat end bestyrelsens forslag og heller ingen 

indkomne forslag til punkt 5. Herefter opfordring til at sende evt. forslag til 

formandskandidat til froe@froeavl.dk nu.  

Kathrine Krabbe og Thomas Holst valgt til stemmetællere.  

2. Formand Troels Prior Larsen fremlagde den mundtlige beregning.  

Herefter indkom bemærkninger og spørgsmål på chat ti formanden  

Det hele kan genses på www.froeavl.dk  

3. Troels Prior Larsen valgt uden modkandidater. 
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4. Præsentation af lokalt valgte bestyrelsesmedlemmer.  

 

 

 

5. Behandling af indkomne forslag.  

Ingen forslag modtaget hos formanden.  

 

6. Eventuelt.  

Troels Prior Larsen takkede medlemmer fra Frøsektionens bestyrelsen der er trådt 

ud i det senest år for godt samarbejde og deltagelse i arbejdet.  
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Herefter nedlagde Niels Peter Nørring sit hverv som dirigent og takkede for usædvanlig 

god ro og orden.  

Troels Prior Larsen takkede Niels Peter Nørring for at styre mødet myndigt og sikkert 

trods de særlige omstændigheder.  

 

 

 
21. januar 2021 

THL/EU og Frø 


