
Nyt fra Danske Prydplanters bestyrelse september 2011

Ændring af Danske Prydplanters bestyrelse
Thomas Kylling er udtrådt af Danske Prydplanters bestyrelse i forbindelse med sit jobskifte. Jævnfør Danske
Prydplanters vedtægter §10 har GASA Group i stedet indsat Cees A. Kuypers (CAK).

Hellligdagsindleveringer 2012
Der har været afholdt møde i Logistikgruppen, hvor såvel Helligdagsindleveringer 2012 som revidering af
Containeraftalen var på dagsordenen. Mål at sende definitiv plan for Helligdagsindleveringer 2012 ud
ultimo november.

Containeraftalen
Containeraftalen er til gennemgang hos Container Centralen, hvor bl.a. frekvens af indmeldinger overvejes
forlænget fra daglig til ugentlig, og dagslejepriser vil blive justeret til europæisk niveau..

Promille og Produktionsafgiftsfonden 2012
GAU-puljen 2012 bliver mindre end budgetteret. Såvel forskning, som afsætningsfremme beskæres
tilsvarende. Derfor vigtigt at søge alternativ finansiering såfremt ønske om fortsat central forskning og
markedsføring.
På forskningsområdet har der været tæt dialog med Gartnerirådgivningen (herunder Grøn
Plantebeskyttelse), AgroTech og Århus Universitet. Muligt at geare de begrænsede midler, således et vist
niveau kan opretholdes.
På markedsføringsområdet har løsningen foreløbigt været supplerende midler fra Eksportrådet til Messer,
men her er tilbagemeldingerne, at denne kasse formentlig ligeledes reduceres for 2012 – afhængigt at
næste års finanslov. Denne måde at søge finansiering, i forhold til det tidligere niveau for GAU-midlerne, er
foreløbigt lykkedes. En mere stabil finansieringskilde vil imidlertid bedre kunne sikre, at de gode tiltag der
p.t. kører, bedre kan videreføres.

Transportskademinimering
Transportskademinimering fortsat et centralt emne blandt producenterne. Igangværende forsøg med
Ethylbloc koordineres gennem Danske Prydplanter

Green Business & Logistic Intelligence-projektet
Udviklingen og programmeringen af Green Business & Logistic Intelligence-projektet, der er en
videreudvikling af Danpot-systemet, følger tidsplanen. Fortsat en udfordring af få salgsselskaberne
inddraget tilstrækkeligt til, at de også kan få fuldt udbytte af de nye faciliteter.

Halvårsregnskab for Danske Prydplanter 1. halvår 2011
Regnskabet følger budget med små afvigelser. Positiv udvikling i kontingentindtægterne, hvilket skal ses
som en ”for pessimistisk” nedskrivning af omsætningen. En stor andel udgiftsføres tilsvarende under
kontingentbetaling til Dansk Gartneri, hvor salgsselskaberne er medlem gennem deres medlemskab af
Danske Prydplanter med 0,33 promille af deres omsætning.

Handelsbetingelser
Bestyrelsen besluttede at nedsætte arbejdsgruppe (jævnfør referat af 12. maj) til at gennemgå
Handelsbetingelserne. Handelsbetingelserne skal justeres til bedre at afspejle samhandelsformen anno
2011.
Arbejdsgruppe skal bestå af:

- Advokat Niels Borum som formand
- Peter Larsen-Ledet
- 3 personer fra salget
- 3 personer fra produktionen



Temadag 09. november 2011
Alle medlemmer opfordres til at sætte kryds i kalenderen d. 09. november 2011, hvor Danske Prydplanter
afholder den årlige temadag. Programmet er opdelt med interne emner fra branchen om formiddagen og
eksterne indlægsholdere om eftermiddagen under temaet ”Ikke mere, men bedre” med fremtidsforsker og
forfatter Anne Skare Nielsen. For at imødegå kritikken om, at budskaberne er ”svære at tage med hjem i
gartneriet”, vil der være gartnerirelevante emner inkluderet i eftermiddagens program.

Foreløbigt program

Formiddagens program: Nyt i branchen
Green Business & Logistic Intelligence
- Muligheder for producenter
- Muligheder for salgsselskaberne
- Muligheder for tekniske løsninger

Kaffepause og netværk

Grøn Vækstklynge
- Status for Grøn Vækstklynge

Debat om Danske Prydplanters aktiviteter
- Indspark fra bestyrelsen

Frokost

Eftermiddagens program: Ikke mere, men bedre
Fra mere til bedre og fra hvad til hvorfor (v/ Anne Skare Nielsen, Future Navigator)
- Danmark mangler lerede, der tør gå nye veje, mener fremtidsforskeren Anne Skare Nielsen

Mere og bedre med Økologi

Mere og bedre med Nærproduktion

Mere eller bedre messer - på en helt ny måde

Officiel afslutning (ca. 16:15)

Netværk (og mulighed for workshop)

17:30 Middag med blomstermenu

Med venlig hilsen
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