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Truels Damsgaard: ”Hjemmemarkedet for roe- 
frø udgør omkring fem pct. af afsætningen, 
og jeg forventer, at hjemmemarkedssalget vil 
stige, når DLFs frøavlskonsulenter fremover 
kan assistere med at formidle salget.”

Skal Danespo på 
lang sigt forblive 
en del af frø-
koncernen

Referat af debatten

– fortsat fra side  21
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Bjarne Hansen, Korsør, med 55 års 
erfaring med frøavl og 30 år som dele-
geret ville vide, hvordan det frie salg af 
sukkerroefrø ville påvirke salget fra MariboHilles-
hög og hvor meget af salget der sker i Danmark.

Anders Spanggaard, Spøttrup, spurgte, 
om ledelsen har en holdning til, om  
Danespo på lang sigt skal være forblive 
en del af frøkoncernen.

Herefter kunne generalforsamlin-
gen enstemmigt godkende Årsrap-
porten 2018/19, herunder forslag 
om overskuddets anvendelse, samt 
tage bestyrelsens beretning til ef-
terretning og meddele decharge til 
bestyrelse og direktion.

Søren Pedersen, Rødvig, kommen-
terede på soliditeten og spurgte om 
finansieringsplanerne fremover.

Bjarne Hansen, Korsør, sluttede af 
med at give et tilbageblik og fortælle 
forsamlingen om sit kærlighedsfor-
hold til frødyrkning. Det startede i 

1965, da han var ude at tjene hos en nabo efter skole. 
Naboen havde dengang fem tdr. land med hvidkløver, 
og afregningen kunne betale for en ny traktor og det 
meste af en ny lade. Så også dengang var det godt at 
have frø til DLF. 
”DLF er stadigvæk et godt og solidt selskab, der har 
haft rigtig stor betydning for indtjeningen for rigtig 
mange frøavlere gennem tiden. Jeg er meget glad 
for at vi stadig har sådan et solidt firma på andels-
basis. På en tur til New Zealand sidste vinter mødte 
vi både avlere og medarbejdere fra PGW Seeds, og 
det var dejligt at mærke deres entusiasme og glæde 
ved at være en del af DLF og deres respekt for vores 
virksomhed. Jeg er fuld af fortrøstning og sikker på, 
at ledelsen nok skal få integreret vores nye virksom-
heder på bedste vis. Efter 30 år som delegeret er der 
røget adskillige tagplader, så nu vil jeg overlade plad-
sen til nye kræfter. Held og lykke med fremtiden!

Christian Høegh-Andersen: ”Vi ser 
Danespo som en strategisk vigtig 
virksomhed, og vi har et godt samar-
bejde med den anden ejer, Florimond 
Desprez. Danespo bidrager både med 
en god indtjening og til vores forsk-
nings-set up, så vi vil gerne beholde 
Danespo i koncernen.”

Kan man ved 
regnskabsgennem-
gangen få oplyst 
gældssætningen ?

Tue Axelsen, Kolind, ville høre, om 
man ved regnskabsgennemgangen 
kunne få oplyst gældssætningen 
sammen med EBIT for de enkelte sel-
skaber for at få et mere nuanceret 
billede.

Truels Damsgaard: ”Når vi vælger at foku- 
sere på EBIT, er det fordi, at koncernen be-
stemmer, hvor meget gæld der er i det en-
kelte selskab. Vi synes, den fair måde at 
benchmarke selskaberne på, er at se på, 
hvor meget indtjening, de kan levere, før vi 
belaster dem med renteomkostningerne.

Truels Damsgaard forklarede, at hybrid- 
obligationen er et stående lån uden af-
drag med en løbetid på 1000 år og med 
en fast rente de næste tre år, hvorefter 
renten stiger. Opgaven er at finde en  
anden finansieringsmåde herefter.

Lars Hansen, Store Heddinge 
opfordrede til at andelshaverne 
bliver spurgt, når hybridobliga-
tionerne skal refinansieres.  

Christian Høegh-Andersen, kvitterede med at takke 
Bjarne Hansen for sin evige positive opbakning til 
selskabet, og ønskede ham tak for samarbejdet og 
god vind fremover.  

Jeg er meget glad 
for at vi stadig har 
sådan et solidt firma 
på andelsbasis


