
  

  

 

 

Referat årsmøde Frøsektionen, Landbrug & Fødevarer 
15. januar 2019, Kongrescentret, Herning 
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Referat 

Formand Thor Gunnar Kofoed bød alle deltagere velkommen og takkede for det store 

fremmøde.   

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 

Formand Thor Gunnar Kofoed foreslog områdedirektør Niels Peter Nørring fra 

Landbrug & Fødevarer, der blev valgt som dirigent. 

 

Niels Peter Nørring konstaterede, at årsmødet var lovligt indkaldt i Frøavleren nr. 6 

2018 samt ved brev til alle medlemmer pr. 7. december 2018.  

 

Nils Elmegaard fra Brancheudvalget for Frø blev valgt som stemmetæller.  

 

2. Formandens beretning 

Se skriftlig beretning på Frøsektionens hjemmeside  www.froeavl.dk.  

 

Sidst i beretningen gav Thor en helt særlig tak til sekretær Inger Mikkelsen for 

hendes utroligt store arbejde for Frøsektionen de seneste godt 23 år. Inger blev kaldt 

op til formanden og modtog et meget stort bifald fra forsamlingen. 

  

Anders Mondrup, Brancheudvalget for Frø, takkede Thor Gunnar Kofoed for en flot 

sidste beretning og for et rigtigt godt samarbejde med i alt 24 aflagte beretninger for 

Frøsektionen.Anders Mondrup lagde vægt på vigtigheden af ikke at tale pesticider 

ned, men på, hvor vigtigt det er fortsat at fortælle, hvorfor de er nødvendige. Arbejdet 

med sikring af nye forædlingsteknikker er vigtigt, og her arbejder vi sammen, alle i 

branchen. Vi er ikke helt enige om patenter, men vi nærmer os hinanden.  

Kristine Riskær fra Landbrugsstyrelsen svarede, at  styrelsen gør hvad den kan for 

nye forædlingsteknikker, og at den er enig med erhvervet. Der ligger en stor opgave 

for en ny formand for Frøsektionen. Styrelsen håber, at Thor Gunnar Kofoed kommer 

med i meget af det vigtige arbejde fra sin nye position.  

Thor Gunnar Kofoed takkede for ordene, og til Anders Mondrup sagde han, at 

hanvar enig i, at vi skal huske den gode fortælling om pesticider og så spurgte så 

åbent om patenter på nogen måde kunne være en fordel for landmændene, som 

drilsk svar til Anders Mondrup.  

Thor takkede Kristine Riskær for de pæne ord med håbet om et fremtidigt 

https://lf.dk/~/media/lf/for-medlemmer/sektioner-og-udvalg/froesektionen/aarsmoede2019/froe--aarsberetning--aarsmoedet-2019-endelig.pdf?la=da
http://www.froeavl.dk/
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samarbejde også.   

 

Beretning taget til efterretning. 

 

3. Valg af formand 

Thor Gunnar Kofoed genopstillede ikke. 

 

Ny formand er Troels Prior Larsen.  

 

Troels takkede for valget og ser frem til at tage fat på opgaverne. Det er en stor 

mundfuld at skulle tage over efter Thor, men Troels vil gøre alt for at leve op til det 

store ansvar.  

 

4. Præsentation af lokalt valgte bestyrelsesmedlemmer 

  

5. Behandling af indkomne forslag 

Ingen forslag var modtaget til behandling. 

 

6. Eventuelt 

Ole Kragh takkede på vegne af medlemmerne og bestyrelsen Thor for det store og 

mangeårige arbejde for frøavlen og hele branchen.  

Troels Prior Larsen supplerede ligeledes med en tak for arbejdet og for at kunne 

overtage en sektion i god form.   

 

Thor Gunnar Kofoed takkede Niels Peter Nørring for at være ordstyrer og  

takkede endvidere for god ro og orden. 

 

 

Referent: Thomas Holst, Frøsektionen.      
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