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Handelsbetingelser
Den nedsatte arbejdsgruppe, der er i færd med at udføre en grundig revidering af Danske
Prydplanters Handelsbetingelser, forventer at afholde yderligere 2 møder inden jul.
Særligt paragraf 11 om risikoovergang debatteres grundigt, idet der nødvendigvis skal findes en
fornuftig ansvarsfordeling.
Ændringerne forventes vedtaget på Danske Prydplanters generalforsamling d. 29. februar 2012.

Transportskademinimering
Transportskademinimering skal være en integreret del af Handelsbetingelserne. Danske Prydplanter
skal samarbejde med logistikudvalget udarbejde handlingsplan, herunder undersøgelse med 5
spørgsmål til medlemmerne for at indkredse problemets omfang.
Bestyrelsen vedtog, at gruppen udvides til også at indeholde Vognmand Ib Klarskov.

Helligdagsindleveringer
Logistikudvalget er ved at komme til enighed om Helligdagsindleveringer 2012. Særligt
nødvendigheden omkring indleveringer Langfredag og Påskelørdag har været til debat. Foreningen
skylder såvel medlemmer som vognmænd, at der bliver udarbejdet gældende plan, der ikke
efterfølgende kan ændres. Planen forventes udsendt til medlemmerne medio december 2011.

Ny struktur i Gartnerirådgivningen
I forbindelse med Gartnerirådgivningens nye samarbejde med den Hollandske
rådgivningsvirksomhed DLV Plant har processen haft et uhensigtsmæssigt forløb. Som
repræsentanter i Brugerudvalget ved Landbrugets Rådgivningscenter blev Danske Prydplanter først
informeret om samarbejdet efter beslutningen om stiftelsen af det nye selskab var truffet.

Danske Prydplanters Kvartalsregnskab 3. kvartal 2011
Resultatet for 3. kvartal 2011 viste kr. -1.208.000 mod budgetterede kr. -1.516.000. Den positive
afvigelse skyldes en for tidlig budgettering af omkostninger til Green Business & Logistic Intelligence-
projektet. Driften af Danske Prydplanter forventes fortsat at gå i nul, når året er omme.

Green Business & Logistic Intelligence
Projektet kører planlagt og præsentationen på Danske Prydplanters Temadag d. 09. november
tydede på god opbakning blandt medlemmerne.
Vigtigt at have fokus på følgende opgaver i den fortsatte proces:

- Status på og profilering af projektet i Nyhedsbreve m.m.

- Planlægning af undervisningsforløb for superbrugere og brugere

- Udarbejdelse af halvårsrapporter i.f.m. aconto ubetalinger fra FødevareErhverv

Direktions og bestyrelsesansvarsforsikring
Danske Prydplanter gentegner Direktions og bestyrelsesansvarsforsikring i 2012.

Næste bestyrelsesmøde:
Næste bestyrelsesmøde er berammet til d. 04. januar 2012


