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Kvartalsregnskab 1. kvartal 2011
Regnskabet for 1. kvartal 2011 viste et underskud på 3,098 mio. mod budgetterede kr. 3,074 mio.
Underskuddet skyldes tilgodehavende midler fra GAU for 1. kvartal, samt manglende afslutning på
afregning med Eksportrådet i.f.m. IPM 2011. Afvigelsen i forhold til budget på kr. 24T skyldes
manglende indtægter til temadag i.f.m. generalforsamlingen.

Planlægning af ekstraordinær generalforsamling
Den ekstraordinære generalforsamling afholdes tirsdag d. 14. juni k. 16:00. Salen i DLGs hus på
Hvidkærvej 29 er reserveret til formålet.
Dagsorden skal jævnfør Danske Prydplanters vedtægter, §8, sendes ud med mindst 8 dages varsel
med angivelse af, hvilke forslag, der ønskes behandlet.
I varslen angives følgende punkter:

- Fastsættelse af GAU-promille 2012
- Afstemning om fradragsretten af småplanter i GAU-promillen.
- Vedtagelse af budget 2012

Desuden sættes følgende punkter på dagsordenen:
- Status på forårets salg
- Handelsbetingelser

Den ekstraordinære generalforsamling varsles ligeledes i Gartnertidende samt i det kommende
Nyhedsbrev fra Danske Prydplanter, der forventes udsendt uge 21.

Opkrævning af midler til fælles markedsføring
Der undersøges alternative måde for opkrævning af midler til fælles markedsføring – ud over den
eksisterende GAU-model.
Mulighederne er mange, men det samme er konsekvenserne. Alternativerne skal nedbringe
administrationsomkostningerne og gerne fjerne dem som ultimativt mål.
Oplæg udarbejdes til den ekstraordinære generalforsamling, hvor både de juridiske og de
økonomiske konsekvenser ved de forskellige alternativer gennemgås.

Handelsbetingelser, herunder generel opdatering
Der er tilgået 4 punkter fra Danske Prydplanters medlemmer, primært fra producenter, som
bestyrelsen bør følge op på:

1. Ab gartneri (relateret til Bilag 3 Sanktionssystem ved for sene leveringer)

2. Risikoovergang (relateret til §11 om Mangler og reklamationer)

3. Nettopriser (relateret til Bilag 3)

4. Afregning med FIK-koder (relateret til Danpot)

Punkterne sættes på dagsordenen til den ekstraordinære generalforsamling, hvor de kan debatteres.

Bestyrelsen skal herefter udarbejde plan for gennemgang og evt. tilpasninger af

Handelsbetingelserne, der senest skal være afsluttet ved udgangen af 2011.



Møde for Danske Salgsselskaber

Danske Salgsselskaber under Danske Prydplanter indkaldes til møde d. 26. maj kl. 15:00 for at

afstemme forventninger til fremtidens Handelsbetingelser. Følgende punkter skal sættes på

dagsordenen:

- Status for forårets salg

- Helligdagsindleveringer 2011/2012

- Handelsbetingelserne

Temadag i november
Temadagen er annonceret til d. 09. november på Hotel Trinity i Fredericia. Formiddagens program
bør tilsvarende sidste år være om branchetiltag, mens eftermiddagen bør være inspiration udefra.

Logistikudvalget
Indkaldes til møde om Helligdagsindleveringer 2012 umiddelbart efter forårets helligdage, hvor det
hele er i frisk erindring. Til samme møde indkaldes Leif Jepsen fra Container Centralen for at
redegøre for Containersituationen.

Containeraftalen
Containersituationen og mærkningsoperationen har kørt uden de store overraskelser, selv om
kopicontainere måtte trækkes ud af puljen med ekstra travlhed til følge.

Øget efterspørgsel på MPS
Flere store udenlandske kædekunder har på det seneste forespurgt på MPS-certificerede danske
gartnerier. Den stigende interesse blandt kunder fælges tæt og tilføjes som notits i kommende
udgaver af Danske Prydplanters nyhedsbreve.

Union Fleurs
Union Fleurs afholder Spring Meeting i København i perioden 13-15. maj 2011. Virksomhedsbesøg er
arrangeret om fredagen og Spring Meeting afholdes om lørdagen. Internationalt samarbejde om
eksisterende og forestående reguleringer fra bl.a. EU.

Flora Denmark
Flora Denmark tilsendte fredag d. 06. maj et brev med prioriterede ønsker fra Flora Denmarks
bestyrelse. Ønskerne omhandler genforhandling af reklamationsfristen, som ligger i
Handelsbetingelserne, samt indførslen af FIK-koder. Begge ting er allerede ved at blive behandlet af
Danske Prydplanter.

Næste bestyrelsesmøde:
Næste møde er den ekstraordinære generalforsamling tirsdag d. 14. juni 2011.


