
Nyt fra bestyrelsen juni 2010 
 
Danske prydplanter afholdt bestyrelsesmøde tirsdag d. 15. juni. Følgende emner blev vendt: 
 
Risikominimering og debitorstyring  
I forlængelse af møderne d. 03. og 18. maj var der undersøgt alternative muligheder for minimering af 
risiko på debitorer, der blev vendt på bestyrelsesmødet: 
1) Kollektiv kreditforsikring 
2) Hurtig afregning 
3) Løbende regnskabsoplysninger 
 
En Kollektiv kreditforsikring skal gerne bidrage med billigere præmier, mindre administration og bedre 
dækning. En drøftelse med flere kreditforsikringsselskaber viste imidlertid, at en kollektiv aftale ikke 
indeholdt de forventede fordele. Tilmed ville der ved en kollektiv forsikring være ulemper i form af 
kreditmaks på de enkelte debitorer, som ikke ville tilgodese alle kreditorer. 
 
Hurtig afregning er en del af betalingsbetingelser og disse forhandles individuelt jævnfør 
Handelsbetingelserne.  Der er samtidig en dialog i gang med en udbyder at løbende regnskabsanalyser. 
Bestyrelsen forventer at kunne komme med et muligt alternativ umiddelbart efter sommerferien. 
 
Foreløbigt er anbefalingen fra bestyrelsen, at man tegner individuelle kreditforsikringer på sine kunder 
og desuden løbende vurderer på sine udeståender gennem bl.a. regnskabsoplysninger gennem den 
kollektive aftale med Experian.   
  
Producentgruppen forventer at afholde et gå‐hjem‐arrangement d. 11. august om emnet. 
  
Danpot  
Ansøgningen ”Udviklings‐ og systemplatform til transformering af den danske blomsterbranche”, som 
Danske Prydplanter har indsendt under Innovationsloven blev fortsat behandlet i Direktoratet, da der 
blev afholdt bestyrelsesmøde. Det blev besluttet, at der skulle udarbejdes Pressemeddelelse samt 
Nyhedsbrev til medlemmer af Danske Prydplanter, såfremt der blev givet tilsagn. (Der er efter mødet 
modtaget tilsagn og Pressemeddelelse/Nyhedsbrev blev udsendt uge 25. Notits bragt i Børsen d. 25. 
juni 2010) 
Danske Prydplanter forventer at sætte fokus på dette projekt efter sommerferien for at få oplyst 
medlemmerne bedst muligt om de fremtidige muligheder. 
 
Temadag 
Efterårets temadag afholdes d. 10. november 2010 og temaet bliver ”Vinderstrategier – hvordan 
skabes vindere i den danske potteplanterbranche”.  Hotel Trinity i Fredericia er booket til at være 
ramme for arrangementet ligesom sidste efterår.   
 
Container Centralen og ”Chip IT” 
Der blev afholdt gå‐hjem‐møde umiddelbart efter Handelspladsen d. 09. juni. Mødet var velbesøgt (ca. 
30 deltagere) og perspektiverne er mange. Samtidig blev der stillet mange spørgsmål ved de 
tidskrævende scanningerne og indkøb af udstyr. CC fremhævede at mærkningen skulle nedbringe 
antallet af ureglementerede containere i systemet og omkostningerne til vedligeholdelse derfor ville 
falde markant, når der blev luset ud i de oftest kvalitetsmæssigt ringere kopier.  ”Chip IT”‐mærkningen 
skal kører pr. 1. november 2010.   
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