
Generalforsamling og fagdag
FRDK holder også generalforsamling og efterfølgende fagdag i år.  
Desværre bliver vi nødt til at afvikle begge online 25. februar.  
Det gør, at dagens program kortes op – vi starter kl. 8.30 og slutter kl. 12.15. 

FRDK afholder også i år generalfor-
samling med efterfølgende fagdag. Men 
desværre gør situationen med hensyn 
til Covid-19 det umuligt at holde mødet 
fysisk. Bestyrelsen har derfor valgt, at 
begge møder holdes online torsdag 25. 
februar 2021.
Generalforsamlingen starter kl. 8.30 
og er sat til at vare frem til 10.15. Efter 
en kort pause er der fagdag, som varer 
fra 10.20 til 12.15. Begge er gratis at 
deltage i, men kun FRDK-medlemmer, 
der har betalt kontingent i 2020, har 
stemmeret. 
- Aller helst ville vi kunne mødes og 
være sammen om dagen i stedet for at 
mødes online på internettet. 
- Men vi tror ikke meget på den mu-
lighed inden til maj, og det er for sent 
blandt andet i forhold til fastlæggelse 
af kontingent for 2021, påpeger Henrik 
Terp, formand for FRDK.
I løbet af kort tid vil bestyrelse og 
medarbejdere �nde ud af, hvordan 
afviklingen på nettet inklusive valg til 
bestyrelse, godkendelse af beretning og 

regnskab med videre skal foregå sikkert 
og trygt.
I det følgende kan du læse om valg til 
bestyrelsen og det foreløbige indhold af 
fagdagen.

Alle kan deltage
Alle kan deltage gratis i generalforsam-
ling og fagdag.
I år er tre medlemmer af bestyrelsen 
på valg, og en af dem modtager ikke 
genvalg (se nuværende medlemmer 
af bestyrelsen i boksen). Desuden er 
fem suppleanter på valg, og folkevalgt 
revisor skal også vælges for det kom-
mende år.
Alle medlemmer er velkomne til at 
foreslå medlemmer til bestyrelsen - se 
mere under valg til bestyrelsen.

Indhold af fagdagen
Som vanligt byder fagdagen på in-
spirerende faglige indlæg. Men for at 
gøre det overkommeligt at deltage, er 
mødet kortet ned til tre aktuelle, faglige 
indlæg.

Fagudvalget arbejder på at beslutte 
emnerne.
Der bliver orienteret nærmere i FRDK-
nyhedsbrevene op til dagen.

Hold øje med FRDKnyhedsbrevet
Det endelige program for generalfor-
samling og fagdag 25. februar inklusive 
beskrivelse af måden, du tilmelder dig 
og stemmer samt indhold af fagdagen, 
får I via FRDKnyhedsbrevene samt på 
vores hjemmeside www.frdk.dk 
Vi håber selvfølgelig også, at mange 
inviterer sine medarbejdere til at se 
med – også for dem er det helt gratis at 
deltage.

Meld dig forud for general-
forsamlingen som kandidat  
til bestyrelsen
Vi håber, at alle på forhånd (senest 23. 
februar) vil meddele sit kandidatur 

Dagsorden generalforsamlingen

 1.  Valg af stemmetællere og 
dirigent

 2.  Beretning om foreningens 
virksomhed v formand  
Henrik Terp

 3.  Godkendelse af årsregn-
skabet og meddelelse af 
decharge (ansvarsfrihed) for 
bestyrelsen

 4.  Behandling af indkomne for-
slag – skal være foreningen  
i hænde senest torsdag  
11. februar 2021

 5.  Forelæggelse af forslag om 
anvendelse af overskud eller 
dækning af tab i henhold til 
det godkendte årsregnskab.

 7. Fastlæggelse af kontingent 
for det kommende år

 8.  Valg af medlemmer til 
 bestyrelsen

 9.  Valg af revision
10. Eventuelt

Formand Henrik Terp a§ægger en kort beretning om 2020 og senere er tre 
 medlemmer af bestyrelsen på valg. Alle medlemmer af FRDK, der har betalt 
 kontingent i 2020, kan opstille og har stemmeret på generalforsamlingen.
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Navn 2019
Gruppe A - Forskning
Professor J.E. Olesen 
AU – Foulum

Alle ¨re har 
plads i besty-
relsen som 
observatører 
og udpeges 
af bestyrel-
sen

Professor Henrik 
Hauggaard-Nielsen - 
RUC
Professor Svend 
 Christensen – KU
Landskonsulent 
 Annette Vibeke 
 Vestergaard - SEGES

Gruppe B  
- Planteavls rådgivning
Chefrådgiver  
Erik Sandal

På valg i 
2022 

Suppleant  
Claus Mose

På valg i 
2021

Navn 2019
Gruppe C  
- Maskinbranchen
Maskinkonsulent  
Henning Sjørslev 
Lyngvig

På valg i 
2022

Suppleant Karl Jørgen 
Nielsen

På valg i 
2021

Gruppe D  
- Landmænd
Gårdejer Henrik Terp På valg i 

2022
Gårdejer Søren Ilsøe På valg i 

2022
Gårdejer Torben Bay 
Jørgensen

På valg i 
2022

Gårdejer  
Søren Havgaard 
 Christensen

På valg i 
2021 - gen-
opstiller ikke

Navn 2019
Gårdejer Kaare 
Larsen

På valg 
i 2021 - 
 genopstiller

Suppleant Pelle Riber På valg i 
2021 

Gruppe E - Uden 
 hensyn til erhverv
PlanteRådgiver  
Leo Bajlum

På valg i 
2022

Studerende Frederik 
Vilhelm Larsen

På valg 
i 2021 - 
 genopstiller

Suppleant  
Martin Molbo

På valg i 
2021

Revision
Gårdejer  
Hans Dahm

På valg - 
genopstiller

eller opstille medlemmer af FRDK til 
bestyrelsen ved at skrive en mail til 
vores sekretær Hanne Schønning på 
hsc@frdk.dk Hun bekræfter derefter, 
at vedkommende er gyldigt medlem af 
FRDK. Hvis den foreslåede kandidat 
er stillet af et andet FRDK-medlem, så 

afklar, om vedkommende reelt ønsker at 
stille op til bestyrelsen. 
Husk at angive hvilken gruppe, kan-
didaten stiller op i. Forud anmeldte 
og godkendte kandidater vil således 
automatisk blive stillet op i de grup-
per, de er tilmeldt og vil �gurere som 

valgbare i de grupper, de er opstillet 
i på generalforsamlingen. Bestyrel-
sen ønsker ved dette tiltag at kunne 
effektivisere valghandlingerne under 
en ellers tidsstram online generalfor-
samling.

Af Niels Damsgaard Hansen

Køb af bogen
FRDK sælger nu bogen. Det er  
nemt og enkelt at købe den. Du  
skriver bare til info@frdk.dk og  
bestiller det antal, du ønsker at  
købe. Prisen er 135 kroner plus  
25 % moms. Dertil porto, som  
er 42 danske kroner for en bog  
og 47 danske kroner for op til  
tre bøger. Ved �ere end tre bøger  
 oplyser vi portoen efter bestilling.

Ved bestilling oplys venligst   
følgende: Fulde navn, postadresse,  
land, mobilnummer, email.  
Uden disse oplysninger kan vi  
ikke sende og fakturere. 

Faktura får du efterfølgende fra FRDK. 
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Sund jord
– fra pløjning til Conservation Agriculture

Niels Damsgaard Hansen
SUND JORD

De�nition af Conservation Agriculture

SKAL ALLE OPFYLDES

Sundt sædskifte Minimal jordbearbejdning Jorddække

Aldrig samme afgrøde 

to år i træk

(gælder ikke �erårige 

afgrøder)

Sædskifte i  øvrigt efter 

gældende regler

Så lidt som muligt!

Pløjning er udelukket

Minimal jordforstyrrelse

Vedvarende 

jorddække

Jorden er konstant 

dækket af planter  

og/eller af planterester

Niels Damsgaard Hansen er uddannet 

planteavlstekniker og har i mange år 

arbejdet som journalist og chefredaktør.

Siden 2008 har han været freelance og 

haft en tæt tilknytning til Foreningen for 

Reduceret jord bearbejdning i DanmarK 

(FRDK).

Udgivet af Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i DanmarK (FRDK)

Sund jord – fra pløjning til C
onservation A

griculture
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