
Nyt fra bestyrelsen marts 2011

Danske Prydplanter afholdt bestyrelsesmøde tirsdag den 29. marts 2011, hvor følgende punkter var

på dagsordenen:

Konstituering af bestyrelse samt udvalg
Bestyrelsen konstituerede sig selv, hvor der var genvalg til både formand og næstformand efter en
kort debat om bestyrelsens arbejde. Udvalgsposterne blev besat og ændringerne vil fremgå af
Danske Prydplanters hjemmeside snarest. Enkelte poster afhang imidlertid også af andre forhold,
hvorfor henvendelser i mellemtiden kan rettes til Danske Prydplanters sekretariat.

Bestyrelsesmødedatoer 2011
Følgende datoer blev sat for bestyrelsesmøder i 2011: 04. april, 12. maj, 06. september, 15.
november. Desuden blev temadagen planlagt til d. 09. november.
Følgende datoer blev foreløbigt reserveret for 2012: 4. januar og 8. februar.
Dato for generalforsamling 2012 afhænger Grøn Dag, men foreløbigt er datoen 29. februar 2012
reserveret.

Evaluering af generalforsamling og efterfølgende debat
Generalforsamlingen var i år velbesøgt, hvilket formentlig hang sammen med det efterfølgende
kampvalg i Dansk Gartneri. Alligevel skal der arbejdes på at få flere deltagere med fra specielt
salgsselskaberne. Generalforsamlingen er det rette forum til at vende problemstillingerne i.
Den efterfølgende debat blev god, trods en stille indledning. Den strukturerede debatform er
åbenbart nødvendig for at få en god debat. Enighed om at afholde tilsvarende debatoplæg til næste
år på bekostning af eksterne indlægsholdere.
Som følge af den manglede godkendelse af budget for 2012 og dermed GAU-promillen skal der
planlægges en ekstraordinær generalforsamling senest til sommer. Et foreløbigt alternativ er torsdag
d. 09. juni umiddelbart efter Handelspladsen. (SÆT ALLEREDE NU KRYDS I KALENDEREN).

Fremtidig struktur
Branchens fremtidige struktur er til debat i medlemskredsen og herunder GAU, Floradania Marketing
og Danpot. Danske Prydplanter ønsker at indgå i samarbejdet om at slanke strukturen i branchen og
vil nu gå i arbejdstøjet. En vigtig opgave er at identificere konsekvenser og cost benefit analyser for
ændringer. Forventes at kunne løfte sløret for ideerne på den ekstraordinære generalforsamling til
sommer.

Flora Denmark
Formandskabet i henholdsvis Danske Prydplanter og Flora Denmark mødtes mandag d. 28. marts til
en gennemgang af fremtidens samarbejdsmuligheder. Fælles var ønskerne for en konstruktiv dialog
og samarbejde, ligesom rationalisering og omkostningsminimering var fokusområder. Danske
Prydplanter udbad sig prioriteringsliste fra Flora Denmark med områder, hvor de mente at en
stærkere indsats var ønsket.

Hellidagsindleveringer
Udsendelsen af ændringer af Helligdagsindleveringerne medførte blandede tilbagemeldinger.
Bestyrelse besluttede imidlertid, at bibeholde ændringen om, at Langfredag (d. 22. april) skulle
behandles som en almindelig hverdag for at sikre kunderne friske planter. Imidlertid forståelse for
frustrationerne om ændringer, idet planen netop udarbejdes allerede i oktober året inden for at
optimere planlægningen i alle led.



Sanktioner i.f.m. for sene indleveringer
Punktet nåede ikke at blive færdigbehandlet på mødet, men tages op igen på kommende møde.
Imidlertid enighed om, at revurdere bilagene til Handelsbetingelserne, når forårstravlheden er
overstået, idet Handelsbetingelserne kun gavner såfremt de er tilpasset markedsforholdene.
Handelsbetingelserne er således fortsat gyldige, men konkrete afvigelser bedes afklaret i
fordragelighed mellem partnerne i den mellemliggende periode.

Skulle der være eventuelle spørgsmål eller kommentarer er man velkommen til at kontakte
bestyrelsesformand Kaj Jørgensen (Gartneriet Danflora), bestyrelsesnæstformand Hans Schultz (Bøg
Madsen) eller direktør Peter Larsen-Ledet

Med venlig hilsen

Peter Larsen-Ledet
Danske Prydplanter


