
Nyt fra Bestyrelsen januar/februar 2010 
 
Danske Prydplanter har afholdt bestyrelsesmøde henholdsvis d. 06. januar 2010 og 11. februar 2010 
med følgende emner: 
 
Generalforsamling 2010 med efterfølgende temadag 
Danske Prydplanters generalforsamling afholdes d. 03. marts 2010 og i forlængelse heraf afholdes en 
forkortet temadag.  
 
Ifølge vedtægterne er der to fra producentsiden og en fra salgssiden, der er på valg i lige år. I 2010 er 
således Kaj Jørgensen og Christen Karstensen fra producentsiden, Thomas Kylling fra salgssiden på 
valg. Alle tre stiller op til genvalg. 
 
Temadagen, der afholdes fra kl. 11‐13 fortsætter hvor efterårets temadag slap, og går i dybden med 
Værdikæden i branchen. Første indlægsholder er Carsten Steno, tidligere Chefredaktør ved 
Erhvervsbladet, der vil fortælle om nødvendigheden af Innovation gennem værdikæden. Carsten 
Steno deltog på årets IPM 2010 og har derfor et førstehåndsindtryk af branchen. 
Anden indlægsholder er Kim Wilde, der med indlægget ”salget starter i frøet” vil illustrere 
nødvendigheden af at tænke i strategisk afsætning gennem værdikæden. 
 
Regnskab 2009 og Budget 2010 
Regnskaberne for Danske Prydplanter og Floradania Marketing ser ud til at følge budgetterne for 
året. Endelig revidering afsluttes, så regnskaber kan sendes ud i fornuftig tid inden 
generalforsamlingen. 
Budgetter for 2010 er udarbejdet for henholdsvis Danske Prydplanter og Floradania Marketing. Vil 
blive præsenteret på generalforsamlingen d. 03. marts 2010. 
Budgettet for 2010 og 2011 på 0‐resultater på trods af, at der i Danske Prydplanter ikke er sket 
indeksreguleringer i kontingenterne, ligesom der i Floradania Marketing er sket en kraftig reduktion i 
tilskuddene. Til gengæld forventes der tilskud gennem Danmarks Eksportråd under 
Udenrigsministeriet, ligesom der planlægges at søge alternative finansieringsmidler. 
 
Transportskademinimering 
Som resultat af flere store erstatningssager er der nedsat en arbejdsgruppe til at søge 
løsningsmuligheder for at nedbringe antallet og omfanget af transportskader. Møde afholdes d. 08. 
marts. 
 
Green Business & Logistic Intelligence 
Bestyrelsen besluttede at iværksætte ansøgningsskrivning om tilskudsmuligheder til udvikling af ny 
generation af Danpot. Danske Prydplanter bør stå som ansøger for at få brancheløsning, men med 
Danpot som udførende part. 
 
Fordelsfolder 
Bestyrelsen besluttede at få udarbejdet en fordelsfolder for Danske Prydplanter for at tydeliggøre 
foreningens indsatsområder og berettigelse. Folderen vil blive runddelt på Danske Prydplanters 
generalforsamling, men kan også anvendes over for kommende/potentielle medlemmer. 
 
Alternativt Showroom 
En gruppe af salgsselskaber og planteformidlere har oprettet et alternativt showroom med støtte fra 
ca. 100 gartnere. Danske Prydplanter har givet tilsagn om at forestå faktureringen af de deltagende 
gartnere. 


