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Mødereferat.  

Frøsektionens årsmøde 11. januar 2023 
 

Mødedato 11. januar 2023 

Sted Herning Kongrescenter 

  

Dagsorden 

1. Valg af dirigent og stemmetællere. 

2. Bestyrelsens beretning ved formanden, Troels Prior Larsen, herunder: 

a) Orientering om anvendelse af sektionens midler. 

b) 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 
 

Handlingsansvarlig 

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere. 

Formand Troels Prior Larsen bød velkommen til alle, både i salen og virtuelt.  

 

Bestyrelsens forslag til dirigent, direktør for Klima & Energi i LF Niels Peter 

Nørring, blev vedtaget.  

 

Dirigenten konstaterede at mødet var lovligt indvarslet med annoncering i 

Frøavleren nr. 5 i oktober 2022, udsendelse af indkaldelse til alle medlemmer 

den 8. december 2022 samt påmindelse ugen inden mødet. Mødet blev 

konstateret beslutningsdygtigt. Ingen indvindinger fra deltagerne mod 

beslutningsdygtighed.  

 

Herefter blev Nils Elmegaard og Karin Charlotte Hansen valgt som 

stemmetællere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Bestyrelsens beretning ved formanden 

Troels Prior Larsen fremlagde beretning for 2022. Præsentation samt skriftlig 

beretning foreligger på sektionens hjemmeside: www.froeavl.dk 

 

Jørn Lund Larsen fra Dansk Frø, takkede efterfølgende for god beretning og 

det gode samarbejde i branchen, hvor der er mange emner at arbejde for i 

fælles front. Det er godt alle i branchen går i samme retning.  

En ekstra bemærkning; når der fremadrettet vises plancher med udbytter og 

priser, vil det være en fordel at få skilt økologi og konventionelt ad.  

 

Merete Buus fra Landbrugsstyrelsen takkede ligeledes for det gode 

samarbejde med frøbranchen, hvor der kommer gode input til arbejdet i 

branchen. I Frøudvalget er god dialog om emner som f.eks. NGT, PRM og 

CAP.  

 

http://www.froeavl.dk/
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Frøsektionen  

Troels Prior Larsen kvitterede for bemærkningerne og håber det gode 

samarbejde med både Dansk Frø og Landbrugsstyrelsen fortsætter. 

 

Herefter blev beretningen taget til efterretning.  

 
3. Valg af formand 

Den nuværende formand Troels Prior Larsen, blev genvalgt – uden 

modkandidater. 

 

Troels Prior Larsen takkede for valget og er stolt af den tillid som der vises 

ham.  

 
4. Præsentation af lokalt valgte bestyrelsesmedlemmer 

De tilstedeværende medlemmer af Frøsektionens bestyrelse, gav en kort 

præsentation.  

 

Dansk Havefrøavlerforening, Ulrik Lunde 

Nordøstsjælland Frøavlerforening, vælges ny på generalforsamling 

Midtsjællands Frøavlerforening, Søren Christensen 

Frøavlerforening Øst, Ole Holmenlund 

Frøavlerforeningen Sydvestsjælland, Peter Bech 

Frøsektionen Bornholms Landbrug, Torben Ipsen 

DLS Frø, Morten Hansen 

Frøavlerne på Fyn og Langeland, Arne Vad 

Frøavlerforeningen Nordjylland, Ole Kragh 

Nordvestjyllands Frøavlerforening, Søren Tølbøll 

Midt- og Vestjyllands Frøavlerforening, Søren Østerby 

Frøavlerforeningen SYD, Peter J. Buhl 

 
5. Behandling af indkomne forslag 

Ingen forslag modtaget. 

 
6. Eventuelt 

Ingen bemærkninger under eventuelt.  

 

Herefter nedlagde dirigenten sit hverv som dirigent og takkede samtidig for god ro og 

orden.  

 

Troels Prior Larsen takkede Niels Peter Nørring for god ledelse under mødet. Ligeledes 

takkede formanden alle for mødedeltagelsen, ønskede alle en fortsat god Plantekongres 

samt en god frøsæson.  

 
13. januar 2023 

THL Klima & EU 


