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Referat fra årsmøde i Dansk Havefrøavlerforening 2016 
 

Mødet blev afholdt 10. februar 2016 på Lundsgaard ved Kerteminde. 

 

 

Dagsorden:  
1. Valg af dirigent og stemmetællere 

2. Formandens beretning 

3. Fremlæggelse af regnskab for 2015 og fastsættelse af kontingent 

4. Indkomne forslag 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er:  

Per Funch Clausen og Karl Hansen 

6. Valg af suppleant. På valg er Anders Wedel Madsen og Carsten Mindegaard  

7. Valg af revisor. På valg er Henrik Hjaltelin 

8. Eventuelt. 

 

 

Referat: 

Godsejer Rudolf Iuel bød alle velkommen til Lundsgaard og fortalte kort lidt historie om godset og om de seneste 10 års 

spændende udvikling med omlægning til økologi og etablering af cafe og flotte udstillingslokaler.  

Herefter bøde formand Per Funch velkommen til årsmøde i Dansk Havefrøavlerforening.  

 

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 

Morten Alfastsen blev valgt som dirigent. 

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt.  

Som stemmetællere blev valgt Thomas Holst og Barthold Feidenhans’l. 

 

2. Formandens beretning 

Formand Per Funch Clausen fremlagde beretning, der kan ses på www.havefrøavlerforening.dk  

”Det går bedst når alle trække på samme læst og i samme retning” 

 

Henning van Veldhuizen kommenterede på formandens bemærkning om prisen på spinatfrøet, med at vi skal sætte 

pris på den høje dollar kurs. Generelt handles der i valutaer der står stærkt. Kunderne er skarpe i forhandlingerne 

om prisen og der henvises ofte til kornprisen. Det er vigtigt at vi er stolte af de 5000 ha spinat og 1000 ha af øvrige 

havefrø vi har i Danmark. Det er vigtigt der sikres at spinatfrøet ikke har svampesygdomme på sig, da det påvirker 

muligheden for eksport. Derfor er det vigtigt med svampesprøjtninger.   

Henning fortalte også om sanerende effekt af efterafgrøder og at der i Holland testes Raket sennep, som måske 

kunne være en mulighed i Danmark også.  

Barthold Feidenhans’l fortalte kort om de fungicider der er og er på vej, at der er bl.a. Switch, Revus, Orius og 

Signum (pas på overanvendelse af signum – resistens).  

Spørgsmål om der er nyt om vækstregulering til havefrø? 

Per Funch svarede at der kan blive behov for det, nu hvor der kommer mere N til afgrøderne. Men der skal mere 

viden til, inden der bare anvendes vækstregulering.  
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Barthold Feidenhans’l supplerede at det er vigtigt at nu hvor vi får mere N, skal det kun gives hvis det giver bedre 

bundlinje for avleren. Måske kan denne nye mulighed for øget N tildeling, være begrundelse for nye gødningsforsøg 

i kombination med vækstregulering i havefrø. Men i de små arter er det vanskeligt at finde finansiering.  

Bjarne Hansen tilføjede at der er stor forskel på spinat sorter og deres respons samt behov for vækstregulering. Det 

vil være godt med yderligere viden på området.  

Nils Elmegaard Frøafgiftsfonden modtager 2 promille fra afregningen af frøet. De seneste år har vi gearet pengene 

via GUDP projekter, hvor midlerne geares 4-5 gange. Men der er fortsat behov for hård prioritering mellem 

ansøgninger om hvilke forsøg der kan gives støtte.   

Christian Rabølle er nervøs for eftervirkningen fra vikke. Har erfaret at den er meget kraftig hvilket kan være 

uhensigtsmæssigt i f.eks. spinat. Hvad med spildfrø? 

Per Funch der forsøges med fodervikke som ikke kan overleve vinteren. Det er rigtigt der er behov for viden om 

eftervirkningen.  

 

Morten Alfastsen sluttede af med at spørge om beretningen kunne tages til efterretning.  

Beretningen blev taget til efterretning. 

 

3. Fremlæggelse af regnskab for 2015 og fastsættelse af kontingent 

Lars Vang Godtfredsen fremlagde regnskabet, der viste en formue på 73.161 kr. og overskud for året på 4.350,87 

kr. Medlemstal på 128. 

  

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 150 kr.  

 

Regnskab og kontingent blev taget til efterretning.  

 

4. Indkomne forslag 

Ingen forslag modtaget. 

 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  

Genvalg til Per Funch Clausen og Karl Hansen. 

 

6. Valg af suppleant. 

Genvalg til Anders Wedel Madsen og Carsten Mindegaard. 

 

7. Valg af revisor. 

Genvalg til Henrik Hjaltelin 

 

8. Eventuelt 

Per Funch takkede dirigenten for god ledelse af mødet. Fortalte om foreningens planlage tur til Bornholm den 27. og 

28. juni. Der ligger information om turen på www.havefrøavlerforening.dk Turen er fradragsberettiget.  

 

 

Efter årsmødet var et spændende indlæg om fremtidens teknologi på marken af Ole Green fra Agro Intelligence. 

Det blev suppleret af et virksomhedsportræt af Lundsgaard ved driftsleder Søren Fredslund Hansen og en 

rundvisning efter frokosten.  

Dansk Havefrøavlerforening takker Lundsgaard for lån af lokaler. 

 

 

Referent: Thomas Holst 
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