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50 ÅRS FØDSELSDAG 
11. januar 2021
Claus Niess, Lagerarbejder, Skodborg 
19. januar 2021
Peter Leksø, Shipping Manager, Roskilde 

60 ÅRS FØDSELSDAG 
23. december 2020
Per Knudsen, Golfkonsulent, Højme
8. februar 2021
Kurt Jensen, Lagerarbejder, Nr. Alslev

25 ÅRS JUBIL ÆUM 
1. februar 2021
Dorthe Strue-Nielsen, Laborant, St. Heddinge
Annette Pia Harpsøe, Laborant, St. Heddinge

Formanden takkede Anders 
Frandsen, der stoppede efter 
otte år i DLF AmbAs bestyrelse 
for en engageret indsats og for 
altid at se muligheder frem for 
begrænsninger. ”For dig skal 
selskabet følge med tiden og 
udvikles for at være et priorite-
ret aktiv for fremtidens frøav-
lere.” Anders Frandsen takkede 
for en spændende tid i besty- 
relsen og ønskede DLF god vind 
fremover.

Formanden rettede en person-
lig tak til Lars Korsholm Han-
sen, Egedesgaard, for et godt 
samarbejde i bestyrelsen og 
ønskede ham og familien held 
og lykke fremover. Lars Kors-
holm oplyste, at han var blevet 
ramt af sygdommen Parkin-
son, hvilket har medført, at han 
har måttet lave nogle priorite-
ringer og fravalg, og han takke-
de for tiden i DLFs bestyrelse.     

Ole Holmenlund, Hårlev, bakkede bestyrelsen op 
i forslaget om vedtægtsændringerne, og konsta-
terede, at de generalforsamlingsvalgte medlem-
mer fortsat har stemmeflertallet i bestyrelsen.

Johannes Karstoft, Børkop, anerkendte, at bestyr- 
elsen havde brug for en større smidighed i bestyrel-
sens arbejde og støttede forslaget. Han mente, at 
man godt kunne se på, om der fremover var behov 
for 150 delegerede til at repræsentere avlerne. 

Nyt bestyrelsesmedlem i DLF AmbA
Jens Ellegaard har afløst Anders Frandsen, 
der valgte ikke at genopstille til bestyrelsen. 
Anders Frandsen har sidste otte år har re-
præsenteret Nord- og Vestsjælland samt 
Bornholm i bestyrelsen.
Jens Ellegaard, 50, er femte generation på 
slægtsgården Højstrupgård ved Dalmose, 
der drives med planteavl, herunder frøavl af 
hvidkløver og græsfrø. Han er gift og har tre 
børn mellem 13 og 16 år. Ud over landbruget 
er han ejer og bestyrelsesformand i virksom-
heden Ellegaard Göttingen Minipigs A/S med 

45 medarbejdere, der producerer og sælger minigrise til biomedicinsk 
forskning på flere kontinenter. Jens Ellegaard er landmandsuddannet og 
agronom og har en bred international kontaktflade via kunder og licens-
partnere i Europa, Nordamerika og Asien. Vi vil i det næste nummer af 
Tidsskrift for Frøavl bringe en reportage fra Jens Ellegaard bedrift. 
De øvrige bestyrelsesmedlemmer, som var på valg, blev alle genvalgt. 
Det er Flemming Roed Madsen, Jylland Nord, Lars Erik Garder, Jylland 
Syd, samt de fritvalgte, henholdsvis vest og øst for Storebælt, Martin  
Mogensen og Peter Bagge Hansen. Lars Korsholm Hansen, Egedesgaard, 
St. Heddinge er trådt ud af bestyrelsen af personlige årsager.
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig, så formand-
skabet fortsat er Christian Høegh-Andersen (formand) og Søren Wibholm 
Just (næstformand).

SØGÅRD-FONDEN
SØGÅRD-FONDEN yder tilskud indenfor formålsparagraffen til for-
søg med frøavl af græsser og kløver, offentliggørelse af resultater 
samt udgifter i forbindelse med deltagelse i frøkongresser mv.

Ansøgning om støtte skal være fonden i hænde senest den 26. 
februar 2021. Udlodning sker i april. Send ansøgning til Nils Elme-
gaard, nem@lf.dk eller til: SØGÅRD-FONDEN, Axeltorv 3, 1609  
København V

Efter debatten vedtog generalforsamlingen 
de nye vedtægter ved en elektronisk af- 
stemning.  
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