
Nyt fra bestyrelsen april/maj 2010 
 
Danske prydplanter afholdt bestyrelsesmøde tirsdag d. 18. maj. Desuden var der blevet afholdt 
ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 03. maj for at diskutere branchen mulighed for risikominimering og 
debitorstyring. Dette emne blev taget op igen på mødet d. 18. maj, hvor følgende emner blev vendt: 
 
Afsætning i DK 
Afsætningen er i de første fire måneder, d.v.s. januar til og med april faldet fra kr. 882,0 til kr. 837,1 
mio, d.v.s. kr. 44,9 mio. Gennemsnitsprisen er i samme tidsrum steget med ca. 3,0%, idet indeks for 
potteplanter i Danmark lå på indeks 103. Ser man på produktionen er denne faldet med ca. 7,5 mio. 
planter i samme tidsrum. Omsætningstilbagegangen må således ses som en mindre produktion i de 
danske gartnerier tilpasset efterspørgslen.  
 
Risikominimering og debitorstyring  
I forlængelse af mødet d. 03. maj, hvor der blev konkluderet, at man skulle indhente yderligere 
løsningsalternativer til risikominimering i.f.m. konkurser (fx kreditforsikringer). 
Til at belyse alternativet kreditforsikring indledte foreningen dialog med Kreditforsikringsselskaberne: 
Atradius, Coface og Euler Hermes for at afklare forskelle i Kreditforsikringerne. Konsulent Per Honore 
fra Euler Hermes deltog efterfølgende på bestyrelsesmødet d. 18. maj. Konsulenten orienterede om 
generelle vurderingskriterier, samt om konkrete vurderinger.  
Brancheløsning undersøges, men samtidig nødvendigt også at indhente individuelle tilbud for at kunne 
give medlemmer flere alternativer. 
Der indkaldes til producentmøde, hvor alternativerne illustreres for medlemmerne (evt. med 
deltagelse af konsulent fra kreditforsikringsselskab): 

1) Individuelle løsninger og hertil hørende omkostninger og kriterier 
2) Kollektiv løsning, hvor gartnere selv står for administration 

 
Temadag 
Efterårets temadag afholdes d. 10. november 2010 og der arbejdes med at få udarbejdet et 
spændende program. Hotel Trinity i Fredericia er booket til at være ramme for arrangementet ligesom 
sidste efterår.   
 
Transportskademinimering 
Der er nedsat arbejdsgruppe, der arbejder med formidlingskampagne om korrekt pakning og transport 
af planter. Oplæg forventes færdigt i løbet af forsommeren. 
 
Containeraftalen  
Aftalen med Container Centralen fortsætter på uændrede vilkår. Containeraftalen er en del af 
succesen. Andre forhold der spiller ind er den faldende mængde planter; bedre muligheder for at leje, 
hvorfor mindre ”hamstring”; samt bedre udnyttelse af containere og halvcontainere.  
 
Danpot  
Ansøgningen ”Udviklings‐ og systemplatform til transformering af den danske blomsterbranche”, som 
Danske Prydplanter har indsendt under Innovationsloven blev behandlet i Direktoratet samme dag 
som bestyrelsesmødet, hvorfor man forventer en snarlig tilbagemelding. Der er søgt projekter for ca. 
kr. 250,0 mio. ud af en pulje på kr. 40,0 mio.  
 


