
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. 

(forslag skal indsendes skriftligt til formanden på trpl@lf.dk 

inden 24/12-2022) 

6. Eventuelt. 

Frøsektionen 

Landbrug & Fødevarer 

Axeltorv 3 - 1609 København V  

Stemmeberettigede og valgbare 

Frøavlere, der har betalt kontingent for 2022, er stemmebe-

rettigede og valgbare og har én stemme hver. Stemmeretten 

skal udøves personligt eller ved skriftlig fuldmagt til et andet 

medlem. Fuldmagter kan sendes til froe@froeavl.dk inden 

mødet eller afleveres ved ankomst til mødet til dirigentens 

godkendelse. Ingen kan stemme ved mere end én fuldmagt. 

Der henvises i øvrigt til forretningsorden for Frøsektionen, 

som kan rekvireres ved henvendelse til sekretariatet eller ses 

på www.froeavl.dk. 

Det vil være muligt at følge årsmødet online. Ved online-

deltagelse, vil det ikke være muligt at deltage i debat og  

afstemning.  

Tilmelding og pris 

Tilmelding til årsmøde og de faglige indlæg foretages via  

Plantekongressens hjemmeside: www.plantekongres.dk  

Tilmelding kun til Frøsektionens årsmøde (også virtuelt) fore-

tages via mail til froe@froeavl.dk senest den 6. januar 2023.  

Husk at oplyse medlemsnr. ved tilmeldingen. 

Deltagelse i Frøsektionens årsmøde er gratis. 

Prisen for at deltage i de faglige indlæg fremgår af Plante-

kongressens hjemmeside. 

Vel mødt til Frøsektionens årsmøde! 

Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår 

Venlig hilsen 

Frøsektionen 

 

 

Thomas Holst 

onsdag den 11. januar 2023 kl. 16.15 (registrering fra kl. 16.00) 

Afholdes i forbindelse med Plantekongres 2023 i MCH Herning Kongrescenter 

Frøsektionens medlemmer inviteres hermed til  
årsmøde i Frøsektionen, L&F 

 www.froeavl.dk 

Inden Frøsektionens årsmøde er der mulighed for  

at deltage i de faglige indlæg på Plantekongressen:  

 

Kl. 13.00-13.45  

Ikke-selektiv ukrudtsbekæmpelse i græsfrø 

– mere teknik, mindre input? 

Kl. 14.00-14.45  

Nye skadedyrsproblemer i hvidkløver 

– hvad gør vi? 

Kl. 15.15-16.00  

Ukrudtsbekæmpelse i havefrø 

– hvor langt er vi med afløsning af  herbiciderne?  
 

Se det fulde program på www.plantekongres.dk 

mailto:froe@froeavl.dk

