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60 ÅRS FØDSELSDAG 
1. januar 2020
Flemming Pedersen, lagerarbejder, Randers
16. januar 2020
Thomas Friederich Dideon, seniorforsker, Store Heddinge
24. januar 2020 
Laila Lyngsøe Davidsen, Analyseassistent, Randers
29. januar 2020
Ove  Andersen, lagerarbejder, Højme

Nyt bestyrelsesmedlem i DLF AmbA

SØGÅRD-FONDEN
SØGÅRD-FONDEN yder tilskud til forsøg med frøavl af 
græsser og kløver, offentliggørelse af resultater samt 
udgifter i forbindelse med deltagelse i frøkongresser mv. 
indenfor formålsparagraffen – se: 
www.brancheudvalgetforfroe.dk

Ansøgning om støtte skal være fonden i hænde senest 
den 29. februar 2020. Udlodning sker i april. Send ansøg-
ning til Nils Elmegaard nem@lf.dk eller:
SØGÅRD-FONDEN, Axeltorv 3, 1609 København V

Den 45-årige Lars Korsholm 
Hansen har afløst inspektør Mo-
gens Worre-Jensen fra Vallø 
Stifts Landbrug ved Køge, der 
ønskede at stoppe med besty-
relsesarbejdet efter 21 år som 
medlem af bestyrelsen i DLF 
AmbA. 
Lars Korsholm Hansen er ud-
dannet agronom og bor på Ege-
desgaard ved Frøslev på Stevns 
med sin samlever Eva Stoltze  
og to børn på fem og syv år. Af de 

475 ha på planteavlsbedriften dyrkes omkring en tredjedel med 
engrapgræs, hvidkløver, rødsvingel og strandsvingel.
Han har været delegeret i DLF siden 2011 og siddet i bestyrelsen 
for Østdansk Landboforening siden 2012. Derudover har han  
siden 2015 været formand for den lokale frøavlerforening og 
medlem af bestyrelsen i Frøsektionen. 
Vi vil i det næste nummer af Tidsskrift for Frøavl bringe en repor-
tage fra Lars Korsholm Hansens bedrift.

Formanden havde tale og blomster til Mogens Worre-Jensen som tak for en 
lang karriere i bestyrelsen, og Mogens Worre-Jensen kvitterede med en flot 
afskedstale til forsamlingen

Mogens Worre-Jensen, Vallø, takkede 
af i DLF AmbAs bestyrelse efter 21 år. 
Han afløses af Lars Korsholm Hansen 
fra Frøslev på Stevns

Økonomidirektør Morten Andersen modtog en flot buket i anledning 
af hans 60 års dag et par dage før generalforsamlingen


