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Referat
1.

Jacob Ellegaard valgt som dirigent og Kjell Klemmensen referent.

2.

Lovlig indvarslet og godkendelse af dagsordenen.

3.

Bo præsenterede bestyrelsen. Vendte tilbage til generalforsamlingen sidste år i
Tøndermarsken, hvor vores fremtid blev diskuteret. Der blev diskuteret videre på vores
skiftearrangement i det Sønderjyske.
I bestyrelsen har vi tradition for et skiftearrangement, hvor den nye og den gamle bestyrelse
får fælles middag og laver erfaringsoverførelse mellem nye og gamle medlemmer. Det
foregik i år en weekend i september på Sandholdt Gods ved Dybbøl.
Her diskuterede vi de samme emner igen, og vores konklusion var:
Vi skal prøve at lave lørdagsmøder i stedet for ”gå‐hjem‐møder”. Vores medlemmer bor
spredt, og derfor er det lettere med lørdagsmøder end ”gå‐hjem‐møder” efter arbejdstid. Så
vil vi overlade det til de regionale JA grupper at lave gå‐hjem‐møder.
Vi skal ikke lave studieture systematisk. Vi kan lave det, når nogen har særlige kontakter eller
særlig baggrund og vil påtage sig at arrangere det. Det skal være ture, hvor man ser noget,
som man ellers ikke får adgang til. Forrige år lavede vi en tur til Irland, hvor vi brugte vores
kontakt til den irske agronomforening ASA, som vi har kontakt med gennem vores
europæiske forening CEDIA.
Hvilken profil skal agronomforeningen have? I JA regi skal man hele tiden tale natur, miljø, og
fødevare, og Landbrug er et forbudt ord, fordi vi ikke skal relateres til det støvede og lidt
blakkede image, landbruget har i visse kredse. Agronomforeningen skal være en forening,
hvor man godt må bruge ordet landbrug. Alt andet ville jo være underligt. Vi tror,
Agronomforeningen har sin berettigelse for de som arbejder med og interesserer sig for
landbrug og primærlandbruget, men også for miljøet omkring primærlandbruget, som f.eks.
den grønne omstilling. Vi skulle arbejde for at synliggøre de dynamiske og visionære
perspektiver i landbruget. Ikke mindst for at kunne tiltrække unge mennesker til at løse
erhvervets udfordringer. Men den nye bestyrelse kunne måske godt forsøge sig med en
klarere formulering af agronomforeningens profil.

Vi har altid haft gode kontakter til KU, og det forsøger vi også at have til AU og
agrobiologistudiet. I den sammenhæng har vi også glæde af at have studenter‐
repræsentanter fra begge universiteter.
Arrangementer
Markvandring med Conservation agriculture 15. maj.
Barløsegård ved Assens, som ejes af Agronom Hans Frederik Larsen. Der praktiseres meget
konsekvent reduceret jordbearbejdning og permanent bevokset jord med isåning af
efterafgrøder samtidig med hovedafgrøden eller isåning inden høst. Der bliver kun benyttet
en maskine, som er en skiveskærssåmaskine opfundet i New Zealand, samlet på en
lastbilfabrik i England og færdigmonteret på gården. Eneste i Danmark, men der kører en del
i England. Sønnen Frederik er Agronomstuderende og har særskilte forsøgsmarker, fx hvede i
permanente lucernemarker.
Kvægbesøg 31. august.
Besøg hos mælkeproducent ved Dybbøl med egen produktion og salg af is efter et hollandsk
koncept.
Naturgenopretning 14. september
Rundvisning ved Filsø og forklaring af historien og hvordan man har forberedt og arbejdet
med at oversvømme og reetablere området, der nu ejes af Aage V. Jensen’s Fond.
Søstjerne protein 16. november
Besøg på Greenlab i Salling, som var lige ved at starte produktion af protein fra søstjerner og
også kan bruge anlægget til græsprotein. Fabrikken ligger i en ny erhvervspark, hvor man
også arbejder med energilagring og er fritaget for energiafgift.
Webinar om grøn omstilling d. 18. juni
Webinar om metanreduktion fra køerne og klimamålene for hele fødevaresektoren ved
forskerne Mette Olaf Nielsen og Jørgen E. Olesen. Mette tror på, vi kan få nedbragt køernes
metanudledning væsentligt og kørne derfor også har en fremtid i et klimavenligt landbrug.
Jørgen er bekymret for, om vi reelt kan nå 70 pct. reduktion inden 2030. Hvis det skal ske ved
at reducere produktionen, vil udledningen bare ske i et andet land. Vi skal helt nytænke vores
produktion, og vi mangler engagerede unge mennesker til det, siger Jørgen E. Olesen
Planlagt i foråret
‐ Tema om dybe rødder ved besøg på Højbakkegaard og Sejet Planteforædling.
‐ CRISPR forædlings perspektiver også i økologi – kombineret foredrag og webinar
‐ Europæisk Agronomforening og samarbejde
Agronomforeningen er medlem af en europæisk agronomforening CEDIA. Vi har vedtaget, at
vi holder et årligt møde og generalforsamling om foråret i Bruxelles samtidig med en årlig
stor konference FFA, Forum for the Future of Agriculture
http://www.forumforagriculture.com/. Det finder sted hvert forår i Bruxelles. Dog blev den
aflyst i år, og næste aktivitet er et webinar 26. oktober.
Udover mødet i Bruxelles er det meningen, at der om efteråret skal være en faglig aktivitet
placeret hos et af medlemslandene. Fra dansk side tilbød vi at arrangere en workshop om,
hvordan vi når klimamålene. Workshoppen fandt sted 7. – 9. oktober og var delvis knyttet til
JA konferencen med samme navn på Christiansborg. Herudover besøgte vi dybderod
projektet på Højbakkegaard og arbejdede også med at modernisere vedtægter og

organisationsmåder. Programmet ligger på CEDIA’s hjemmeside http://cedia.eu/cedia‐
workshop‐copenhagen‐october‐2019/.
I mange år har Sean Gaule været formand for CEDIA. Vi arbejder på at forenkle foreningens
arbejdsform og vedtægter og etablere et tre‐mands forretningsudvalg. En belgisk advokat
har efter vores møde i København lavet nye vedtægter, og de skulle have været godkendt i
april.
Vores fremtid
Den nye bestyrelse skal fastlægge, hvordan vi laver arrangementer de næste par år med
Coronarestriktioner.
Efter JA har formuleret en klar linje for, at man skal profilere sig på natur miljø og fødevarer,
skal vi på en klar måde kommunikere, at vi i agronomforeningen også interesserer os for
primærlandbrug, uden at det konflikter med JA.
Kommentarer til beretningen
‐ Jørgen Evald Jensen var positiv overfor, at vi skal markere den videnskabelige debat i
medierne. Vigtig at vi holder fast i fysiske møder og webinarer med faglige emner.
‐ Hans Henrik Jørgensen lagde vægt på, at fastholde den faglige linje og favne bredt over
miljø, klima, landbrug og fødevare.
‐ Problemer med at JA ikke må tage kontakt til studerende på (KVL) nu KU. De vil ikke have,
vi agiterer for vores virke.
‐ Der kommer en ny konference på Christiansborg, der handler om bæredygtig protein og
biogas.
4.

Jens fremlagde regnskabet for Agronomforening, der var plus samt fremlagde de to legater,
hvor der et lille minus. Regnskab godkendt.

5.

Ingen indkomne forslag

6.

Budget for 2020 godkend.t Der er ca. 3000 medlemmer af Agronomforeningen. Kirstine
Lauridsen fortalte om, at der var udloddet flere penge i 2019 end der var midler, men flere
rejselegater er blevet aflyst pga. Covid‐19, så der går penge tilbage som uudnyttet.
Kapitalfondene går over til at blive administreret af Sydbank for at spare administrative
udgifter.

7.

Kåre Sverre Kjeldsen er valgt til bestyrelsen. Bestyrelsen søger videre efter yderligere
medlemmer (vi kunne sende en mail ud).

8.

Der mangler et medlem til legatudvalget. Jakob Ellegaard modtog valg.

9.

Johannes Jensen er genvalgt som revisor.

10. Intet under eventuelt.
Bo rundede af med, at vi vil overveje, hvordan vi kan gøre det til næste år. Vi er meget i tvivl om, vi kan
holde Agronombal i disse Covid‐19 tider næste år, men de der deltog i den digitale generalforsamling
var tilfredse med det.

Referent Kjell Klemmensen

Ordstyrer Jacob Ellegaard

