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Nyt fra Danske Prydplanters bestyrelse

Danske Prydplanters bestyrelse havde bestyrelsesmøde mandag d. 21. maj 2012, hvor følgende punkter var

på dagsordenen:

Handelsbetingelserne

I den planlagte revidering af Handelsbetingelserne er der ved at blive udarbejdet protokollater for

henholdsvis Transportbetingelser og Reklamationer. Begge forhold er inddraget i udvidet omfang for at

styrke Danmarks renomme som leverandør af kvalitetsplanter. Målet er at give kunderne en bedre

totaloplevelse med kvalitetstransport og færre reklamationer gennem klarere retningslinjer.

I forbindelse med transportprotokollatet har bestyrelsen besigtiget såvel biler fra danske som udenlandske

vognmænd for at evaluere på de mange muligheder. Der vil blive bragt en artikel i det kommende nummer

af GartnerTidende over emnet (nr. 10, 15. juni 2012 ”Sikker og effektiv transport”).

Handelsbetingelserne forventes at blive vedtaget på vores Temadag i november med ikrafttræden den

31.12.2012. I den mellemliggende periode vil det være muligt for alle (leverandører, salgsselskaber og

transportører) at justere og tilpasse sig de nye tider.

Status Green Business & Logistic Intelligence

Der programmeres i døgndrift på udvidelsesmodulerne til Danpot og to testgartnerier er allerede ved at

afprøve flere moduler. Vigtigt i den nuværende fase, at få inddraget yderligere testgartnerier med

forskellige specialer, så systemet kan blive testet i flest mulige facetter, inden det rulles ud til øvrige

gartnerier. Danske Prydplanter vil snarest indkalde interesserede til denne fase. Hvis du vil være med fra

starten så kontakt venligst Danske Prydplanter på telefon 6317 34050. Tilsvarende er der indledt dialog

med salgsselskaberne om, hvorledes systemets nye muligheder bedst udnyttes til gavn for kunder.

Implementeringen forventes udført i 2012, og projektet afsluttes formentlig medio 2013.

Navnekonkurrencen, der blev udskrevet i GartnerTidende nr. 8, 2012 har desværre ikke affødt

tilstrækkelige med forslag, hvorfor juryudvalget har valgt at forlænge indsendelsesfristen til d. 02. juli 2012.

Markedsføring 2012

Floradania Marketing har fortsat fokus på Presse og Messer, hvor der foreløbigt har været afholdt IPM 2012

og Salon du Vegetal 2012. Usikkerhed omkring tilskud til fremtidens messer, samt omprioriteringer af

messeaktiviteter blandt flere medlemmer, har medført, at fællesstandenes fremtid skal overvejes på ny.

Bestyrelsen har sendt opfordringen videre til Markedsudvalget, der afholder næste mødeonsdag den 13.

juni.

Markedsudvalgets formand gennem de seneste par år, Ernst Mittag, ønsker at overlade posten ved

årsskiftet, hvorfor bestyrelsen har indledt søgningen på afløser.
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Status foråret 2012

En evaluering af foråret 2012 viser endnu engang hvor sårbare branchen er over for omskifteligt vejr. Efter

en varm, og dermed afsætningsmæssig forrygende marts, kom kulden og den afsætningsmæssige

afmatning i april. En varm maj betød igen stigende efterspørgsel og indeks endte ultimo maj på niveau med

omsætningen i foråret 2011.

Bestyrelsen konkluderede, at vejrafhængigheden betyder at faste aftaler og

produktudvikling/produktdifferentiering er vejen frem for den danske produktion.

Grøn Vækstklynge

Danske Prydplanter fortsætter engagementet i Grøn Vækstklynge med uændret deltagelse. Danske

Prydplanters medlemmer er engageret i samtlige 7 grupper og heraf er bestyrelsesmedlemmerne

repræsenteret i 6 af grupperne.

Specielt klyngens fokus på bæredygtighed og produktudvikling i samarbejde med hele værdikæden bakkes

der kraftigt op fra Danske Prydplanters bestyrelse.

Efterårets temadag i Danske Prydplanter

Bestyrelsen overvejer emnerne Digital handel samt Logistik og Transport som emner for efterårets

temadag. Sæt allerede nu kryds i kalenderen d. 07. november 2012.

Næste bestyrelsesmøde

Onsdag d. 22. august 2012

Bestyrelsen i Danske Prydplanter ønsker alle medlemmerne en god sommer!


