
 

Til medlemmerne i Danske Prydplanter. 
 
Der indkaldes hermed til generalforsamling og temadag onsdag den 3. marts 2010 kl. 09:00  
på Hotel Nyborg Strand, 5800 Nyborg. 
 
kl. 09:00 Velkomst ved Kaj Jørgensen 
kl. 09:05 Generalforsamling 
 

 Dagorden: 
  1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 
  2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 
  3. Aflæggelse af årsrapport med årsberetning samt forelæggelse af budget, 
  herunder fastsættelse af næste års kontingent 
  4. Indkomne forslag 
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

   På valg i henhold til vedtægterne er: 
      Salgsselskabsgruppen: Thomas Kylling GASA Group 
     Producentgruppen:       Kaj Jørgensen, Danflora,  
                                               Chresten Karstensen, Vester Bryndum Gartneri
    Kandidaterne modtager genvalg.                    

  Der skal vælges 1 fra salgsselskabsgruppen og 2 fra producentgruppen. 
 6. Valg af suppleanter til bestyrelsen 
  7. Valg af revisor. 
  Nuværende er: Kousted og Skovgaard A/S 
 8. Eventuelt 
  

TEMADAG 
 

Emne:  Gartneribranchens værdikæde – hvor og hvad er din berettigelse? 
Den danske gartneribranche står over for stigende konkurrence og 
udfordringerne er mange. Men de kan løses. 

 
kl. 11:15  Velkomst  

Af Peter Larsen-Ledet, Danske Prydplanter 
  
kl. 11:20  Innovation er en blomstrende forretning  

Af Carsten Steno, Tidl. Chefredaktør på Erhvervsbladet 
 

Innovation er noget helt jordnært. Det kan man opleve i bogstaveligste forstand 
i den bedste del af det danske gartnerierhverv. Det er den del, der producerer 
prydplanter og eksporterer for over kr. 2,3 mia. om året. Carsten Steno uddyber 
denne påstand. 

 
kl. 11:50 Pause/netværk 
 
 
 
 
 



 

 
kl. 12:05 Salget starter med frøet -  

hvem har ansvaret for salget gennem værdikæden 
 Af Kim Wilde, adm. direktør, ConCeptual   
 

Verden har forandret sig markant gennem de seneste 18 måneder. Vores måde 
at købe på er under voldsom forandring – både privatpersoner og 
erhvervsmæssigt. Underligt har kun få virksomheders salgsprocesser undergået 
forandringer som svar på ændringer i markedet. 
Kim Wilde kommer og giver sit bud på, om gartnerierhvervet har forstået at 
tilpasse sig ændringerne på branchens forandringer – også dem der indtraf før 
de omtalte 18 måneder? 

 
 
kl. 12:55 Afslutning 
 
kl. 13:00 Frokost 
 
kl. 14:00 Dansk Gartneri afholder fælles fagligt indlæg 
 
 
Regnskab og budget fremsendes senere. 
 
 
Af hensyn til fortæring på Hotellet bedes tilmelding foretaget på medsendte tilmeldingsseddel 
til Linda Hansen enten på lh@danskeprydplanter.dk eller på fax nr. 66 16 88 50 
  
 


