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Asbjørn Børsting har valgt at stoppe i bestyrelsen i DLF Seeds 
A/S. Han har været med i bestyrelsen helt fra starten i 1988, 
hvor han repræsenterede den eksterne investerede kapital på 
30 pct. blandt andet fra Agroinvest. 
Christian Høegh-Andersen takkede Asbjørn for hans store en- 
gagement: ”Du har gennemalle årene bidraget til bestyrelses- 
lokalet med din store viden fra den globale landbrugshandel og 
agroindustri, men også som græsfrø- og hvidkløveravler. Du har 
med dine analyser haft stor indflydelse på den udvikling, som 
DLF har gennemgået gennem sparring mellem ledelse og be- 
styrelse. Du har en enorm viden om landbrug, forskning og ud-
vikling, og du ser altid muligheder fremfor begrænsninger og har 
en fantastisk evne til at blive ved med at være nysgerrig og  
inspirerende. Også en stor tak til din hustru Ellen, for alle de  
fantastiske timer hun har bidraget med til glæde for os alle.”
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50 ÅRS FØDSELSDAG 
23. december 2017
Søren Knigge, Salgskonsulent, Højme
11. januar 2018
Arne Aggerholm Andersen, Lagerarbejder, Nr. Alslev 

1. februar 2018 
Jens Grimstrup Larsen, Rapstrader, Ran-
ders
Jens G. Larsen kan fejre 50 års fødselsdag 
den 1. februar 2018. Han startede i DLF –
TRIFOLIUM for 21 år siden som frøavlskon-
sulent i Vestjylland med base i Hedensted. 
Efter et par år overtog han forældrenes gård 
i Gassum ved Spentrup nord for Randers, og 
blev frøavlskonsulent i Østjylland med base 
i Randers. De seneste 10 år har han stået i 

spidsen for DLFs rapsopkøb, hvor han har haft ansvar for opbygningen 
af modtageafdelinger over det meste af landet.  Han er kendt for fair og 
skarpe priser, og holder dygtigt konsulenterne ajour med daglige opda-
teringer fra rapskontoret i Randers.

25 ÅRS JUBIL ÆUM 
18. januar 2018 
Benny René Koch Christiansen, Lagerarbejder Nr. Alslev
1. februar 2018
Martin Damsbo Nielsen, Kontorassistent, Højme

Tidsskrift for Frøavl  3/2017

Formanden og generalforsamlingen tog også afsked med Gert 
van Straalen, der træder ud af koncerndirektionen i forbindelse 
med, at han går på pension ved årsskiftet. 
Christian Høegh-Andersen sagde: ”Du har været i DLF familien 
siden 2003 og stået i spidsen for vores hollandske koncernsel-
skab. Vi er taknemmelige over den store dedikation og arbejds-
indsats, du har lagt i virksomheden. Med dygtig lederskab, 
stærk personlighed og dygtig hollandsk købmandskab har du 
udviklet selskabet meget positivt. Som medlem af koncern- 
direktionen har du haft en nøgleposition i forbindelse med op-
køb, økonomi og forskning og udvikling, og vi vil gerne udtrykke 
vores store respekt for det du har stået for og opnået for DLF. 
Denne indsats er også anerkendt ved tildelingen af den holland-
ske orden: Officer’s cross of the Order of Oranje-Nassau. Gert vil 
efter nytår stå til rådighed for bestyrelsesarbejde i DLFs kon-
cernselskaber.”

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 28. februar 2018. Udlodning sker i april. Send ansøg-
ning til Nils Elmegaard nem@lf.dk eller:
SØGÅRD-FONDEN, Axeltorv 3, 1609 København V




