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Odense, den 07. december 2010 

 

Nyt fra Bestyrelsen November/december 2010 

Danske Prydplanter afholdt bestyrelsesmøde onsdag den 18. november kl. 14:00 med følgende 
dagsorden.  
 
Køreplan Generalforsamlingen 2. marts 2011 
Bestyrelsen besluttede at Danske Prydplanters generelforsamling fortsat skulle afholdes som en del 
af denne Grønne Dag. Følgende tidsplan blev vedtaget: 
09:30 – 10:30 Danske Prydplanters Generalforsamling 
10:30 – 12:30 Indlæg relevant for branchen 
12:30 – 13:30 Frokost 
13:30 – 14:30 Indlæg arrangeret af Dansk Gartneri  
14:30 – 16:00 Dansk Gartneris generalforsamling 
 
 
Årsberetning 2010 til Generalforsamlingen 
Ud over den skriftlige beretning gennemgås 4‐5 punkter på generalforsamlingen, hvor emner fra 
”vores nære hverdag” gennemgås. Forslag om følgende punkter: 

- Indlæg om aktuelle projekter (Green Business m. fl.) 
- Indlæg med producentvinkler (v/KJ) 
- Indlæg med afsætningsvinkler (v/HS) 

 
 
Danske Prydplanters Budget 2011 
Budget for Danske Prydplanter 2011 viser et forventet resultat på kr. 37T. 
I budgettet er ikke inddraget omkostninger til projektet Green Business & Logistic Intelligence, idet 
de endelige tilskudsfordelinger endnu ikke er fastlagt fra Ministeriet.  
 
 
Kvartalsregnskaber 3. kv. ’10 Danske Prydplanter 
Danske Prydplanters perioderegnskab for 3. kvartal 2010 følger budget. 
  
 
Evaluering Temadagen 10. november 
Overordnet set er der positive tilbagemeldinger på Temadagens emne og struktur. Særligt vandt Ole 
Palsgaard point på sin direkte og troværdige facon, men også de mere teoretiske indlæg var 
inspirerende.  
Endelig er der tilgået en skriftlig tilbagemelding fra et medlem/deltager, som ønsker mere direkte 
indlæg om fx innovation og produktudvikling. Tages med i planlægningen af næste års temadage. 
 
 
 Evaluering Bestyrelsestur 2010 
Inspirerende besøg, der viser, at hollandske gartnerier ruster sig, ligesom FloraHolland kigger på 
vækststrategier.  
Desuden givtigt med bestyrelsesdøgn, hvor man fordyber sig i aktuelt emne. 
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Status på Danpot‐projektet ”Green Business & Logistic Intelligence” 
Udbudsmaterialet tilsendt 3 firmaer, der skal melde tilbage senest 01. december. Foreløbigt er 
Inventio eneste seriøse tilbudsgiver, idet de to øvrige begge anbefaler andet ERP‐system end C5 
Dynamics (som de ikke er certificerede i). 
 
 
Orientering 
a. Dansk Gartneri 
Grøn Vækstklynge er kommet godt i gang og der er planlagt indledende møder i de syv 
arbejdsgrupper i starten af november. Danske Prydplanter er involveret i styregruppen, samt i 
arbejdsgruppen ”Mode, design, boligindretning og (eksport‐)fremstød”.  
 
 b. Logistikudvalget  
Udarbejder kommunikationsplatform for Transportskademinimering, samt udarbejder 
Helligdagsindlevering for 2011. Denne udsendes snarest til relevante modtagere. 
 
c. Containeraftalen  
Intet nyt 
 
d. MPS 
Afholdt MPS erfamøde d. 25. november. 7 deltagere ud af de 36 certificerede gartnerier deltog. 
 
e. Union Fleurs 
DK skal forestå et Union Fleur arrangement i foråret 2011, hvor Danske Prydplanter står som 
arrangerende part. 
 
f. Danpot  
Behandlet andetsteds i mødereferatet.  
 
g. Andet 
Intet vendt 
 
Eventuelt 
Containermærkning (RFID) 
”Hvad er status og hvornår rykker det?” – spørgsmålet stilles ofte og med rette. Dog opfordring til at 
støtte projektet, der på sigt vil gavne branchen. RFID kan sidestilles med Track& Trace i merværdi til 
branchen.  
 
Factoring 
En større gruppe producentmedlemmer under Danske Prydplanter har iværksat forundersøgelsen for 
at analyser på mulighederne ved kollektiv factoringordning. Der er ligeledes spurgt ind til muligheden 
for en løsning for salgsselskaberne. 
 
Næste bestyrelsesmøde: 
Næste ordinære møde er 5. januar 2011 kl. 13:00. 


