
Odense, den 16. juni 2011

Hovedpunktsreferat af ekstraordinær generalforsamling i Danske Prydplanter tirsdag den
14. juni 2011 kl. 16,00 på Hvidkærvej 29, 5250 Odense SV.

Dagsorden:

1. Velkomst

2. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

3. Status for foråret

4. Forslag om fjernelse af fradrag for køb af småplanter i GAU-promillen mod at promillen

nedsættes til 2,25

5. Fastsættelse af GAU Promille

Såfremt forslag i pkt.4 godkendes foreslår bestyrelsen at promillen yderligere nedsættes
med 0,25 promille, der skal finansieres gennem brugerfinansierede aktiviteter, således
promillen ender på 2,00.

Såfremt forslag i pkt. 4 forkastes, foreslår bestyrelsen at den oprindelige promille
nedsættes med 0,25 promille, der skal finansieres gennem brugerfinansierede aktiviteter,
således promillen ender på 2,50.

6. Godkendelse af Danske Prydplanters budget 2012

7. Eventuelt.

a. Debat om Handelsbetingelserne

Punkt 1. Velkomst.

Formanden Kaj Jørgensen bød velkommen til den ekstraordinære generalforsamling og
orienterede om, at man ikke på den ordinære generalforsamling havde fået godkendt
budget for 2012 samt GAU-promillen. Derfor var det nødvendigt med denne ekstraordinære
generalforsamling, hvor også promillen skulle fastsættes.

Punkt 2. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

Kaj Jørgensen foreslog fra bestyrelsens vegne Steen Juul Thomsen som dirigent. Steen Juul
Thomsen blev valgt uden modkandidater.

Steen Juul Thomsen konstaterede, at der var indkaldt til den ekstraordinære
generalforsamling i henhold til foreningens gældende vedtægters paragraf 8.



Der var indkaldt til ekstraordinær generalforsamling 26. maj, hvor dagsorden var udsendt pr.
mail. Dagsordenen var igen udsendt den 6. juni og en reminder den 7. juni 2011. En endelig
præcisering af dagsordenen var udsendt den 8. juni 2011. Desuden havde den
ekstraordinære generalforsamling været annonceret i Gartner Tidende den 1. juni 2011.

Steen Juul Thomsen forespurgte om der var nogle indsigelse mod indkaldelsen og
dagsorden, hvilket ikke var tilfældet. Generalforsamlingen blev herefter godkendt som
værende rettidigt indkaldt.

Herefter var der valg af referent. Fra bestyrelsens side foreslog man Linda Hansen som
referent, Jan Knudsen og Kenneth Larsen som stemmetællere. Alle blev enstemmigt valgt.

Punkt 3. Status på Foråret.

Kaj Jørgensen gjorde status på foråret, og det kunne konstateres at den danske
gartneribranche igen var på rette vej.

Både omsætningsindeks og prisindeks for året var positivt og det har samtidig været
konstateret omsætningsrekord for en enkelt dag i maj måned på Danpot med kr. 26,0 mio.

Kaj Jørgensen gennemgik Danpotomsætningen for maj 2011 og heraf fremgik, at det var
eksporten til de nordiske lande, der klarede sig bedst p.t..

Med hensyn til prisindekset, lå dette i indeks 103 for maj måned og indeks 104 for åtd. Set
på kulturerne er det de store kulturer som fx Campanula, der er hårdest ramt.

Mange spændende projekter er blevet sat i gang inden for det seneste og de er kommet
godt i gang.

Green Business & Logistic Intelligence: Green Business & Logistik Intelligence kører efter
planen.

Jens Pedersen forespurgte om der var en køreplan for implementeringen af de forskellige
moduler. Hertil svarede Kaj Jørgensen at der er en grov tidsplan, hvor tingene skulle udvikles
i logisk rækkefølge. Men lige bestemt hvornår de er helt klar, ved vi ikke pt, idet de først skal
testes i 10 testgartnerier inden de rulles ud.

Det er meningen når systemet er færdigt, at man bl.a. kan lave et fuldstændigt
kulturregnskab, hvor kunder og eksportører kan bidrage med ønsker og følge produktionen,
såfremt gartneren tillader dette. Der vil være nogle grundmoduler som alle gartnere/brugere
skal være med til at dække. Herudover vil der komme specifikke moduler, som kun nogle vil
bruge, og som kun brugerne vil være med til at finansiere.

Thorsten Lund forespurgte til hvilke krav der vil være til IT-systemerne ud over de
eksisterende krav. KJ redegjorde kort for, at ERP-systemet, som systemet vil blive udviklet til
er Microsofts C5-løsning, idet det er det system, som de fleste gartnerier i dag benytter sig af
og hvor der er garanteret videreudvikling.



Floradania Marketing: Floradania Marketing er midt i en proces, hvor man ud over det gode
fundament, som man har opbygget og forsøger at få øget fokus på brugerbetaling.
Processen sker i samarbejde med Markedsudvalget, der er medlemmernes repræsentanter
og som indstiller til Floradania Marketings bestyrelse, hvor der skal gøres en indsats.

Grøn Vækstklynge: Grønt Vækstklynge arbejder hårdt og den 22. juni er møde på
Designskolen i Kolding, hvor Kaj Jørgensen opfordrede til at så mange som muligt deltog.
Emnet er design og hvordan andre brancher har anvendt design i deres vækststrategier. I
forbindelse med Grøn Vækstklynge har Dansk Gartneri holdt møde med Carl Holst, der har
udtrykt, at såfremt gartneribranchen kan finde et spændende samarbejde med
Designskolen, kan der måske findes penge til et sådant projekt under Region Syddanmark.

Flora Denmark: Etableringen af Flora Denmark har haft til formål, at lave en kollektiv
factoring ordning for at styrke likviditeten hos gartnerierne. Forhandlingerne har trukket ud,
men der arbejdes fortsat på sagen.

Punkt 4. Forslag om fjernelse af fradrag for køb af småplanter i GAU-promillen mod at
promillen nedsættes til 2,25.

Kaj Jørgensen orienterede om baggrunden for forslaget om, at fjerne fradraget af
småplanter fra opkrævningen mod at reducere promillen med 0,5.. Ændringen skal ses som
første del af reformeringen af GAU-opkrævningen. Samtidig giver det mulighed for
nedsættelse af promillen til Produktionsafgiftsfonden til 2,25.

Ændringen vil have stor indflydelse for enkelte gartnerier, men reduktionen på 0,5 promille
var beregnet for at kunne holde flest mulig neutrale og provenuet uændret. Steen Juul
Thomsen indstillede herefter forslaget til afstemning. Inden da oplyste dirigenten, at der var
20 stemmeberettigede til stede, samt 1 fuldmagt.

Forslaget blev vedtaget med 14 ja-stemmer og 7 nej-stemmer.

Punkt 5. Fastsættelse af GAU-promillen.

Kaj Jørgensen orienterede om forslaget, som indeholdt fastsættelse af GAU-promille for
2012 og bestyrelsen foreslog en nedsættelse af promillen med 0,25 til 2,00, idet forslaget i
pkt. 4 var blevet godkendt og promillen derfor var reduceret til 2,25.

Kaj Jørgensen håbede man ville stemme for, idet det kunne blive dyrt at neddrosle
aktiviteterne, som mange var glade for i dag for derefter at skulle genopbygge de mange
kompetencer igen. Ændringen skulle som tidligere nævnt ses som en del af en proces, hvor
nogle af aktiviteterne i fremtiden gerne skulle være brugerfinansierede i højere grad end nu.

Kaj Jørgensen oplyste desuden, at administrationsomkostningerne desuden vil blive
reduceret med de to ændringer. Administrationsomkostningerne pr. gartneri til GAU udgør i
dag ca. 3.000 kr.



Forslaget blev sat til afstemning og forslaget blev enstemmigt vedtaget med 21 stemmer for.

Punkt 6. Godkendelse af budget 2012.

Peter Larsen-Ledet fremlagde foreningens budget for 2012 og gennemgik hovedtallene heri.
Resultat med den vedtagne promille på 2,00 ville være uændret på kr. -917.000 kr., idet den
sænkede promillesats skulle modregnes med øget brugerbetaling.

Budgettet er vedlagt referatet.

Der blev efterfølgende spurgt til det minus, der ville være, idet man så gik ud og tærede på
egenkapitalen.

Til det svarede Kaj Jørgensen, at det er igangsættelsen af Green Business & Logistic
Intelligence projektet, der bevirker det store underskud og dette projekt har bestyrelsen
skønnet var meget vigtigt for fremtidens udvikling i gartnerierhvervet.

Allan Nielsen: Forespurgte til bestyrelseshonorarernes størrelse.

Peter Larsen-Ledet svarede på spørgsmålet, at honorar var opdelt efter poster:

Formanden 250.000 kr.

Næstformanden 77.000 kr.

Andre bestyrelsesmedlemmer 32.000 kr.

Udvalgsposter 12.000 kr.

Claus Feldborg: udgifterne til planter i aktiviteten ”Presseaktivitet over for pressen” - Er det
ikke sådan, at de som skal markedsføres også donorer planterne?

Peter Larsen-Ledet svarede at det afhang af planterne og mængderne af planter, idet man
prøvede at fordele forespørgslerne ligeligt, men at nogle blev mere belastede end andre,
hvorfor disse skulle kompenseres, ligesom nogle af udgifterne også gik til transport.

Der blev enighed blandt gartnerne om at opfordre til at alle planter, der bruges til
markedsføring doneres til formålet.

Dirigent Steen Juul Thomsen konkluderede, at såfremt der ikke var yderligere spørgsmål
eller forslag til ændringer til budget for 2012 kunne man gå til afstemningen. Dirigenten
orienterede om, det ikke er nødvendigt med skriftlig afstemning om budgettet, men hvis
nogen gerne ville det, kunne en skriftlig afstemning arrangeres.

Enighed om håndsoprækning, hvor budgettet blev enstemmigt vedtaget



Punkt 7. Eventuelt.

Dirigent Steen Juul Thomsen oplyste at der ikke var tilgået punkter til eventuelt fra andre
end bestyrelsen, men forespurgte om nogle af de tilstedeværende havde noget til eventuelt.
Det var der ikke.

a. Handelsbetingelserne.

Bestyrelsesformand Kaj Jørgensen orienterede om at Handelsbetingelserne skulle
revurderes her i efteråret og noget af det, som gerne skulle diskuteres og evt. ændres var:

- Ab gartneri (relateret til Bilag 3 Sanktionssystem ved for sene leveringer)
- Risikoovergang (relateret til §11 om Mangler og reklamationer)
- Nettopriser (relateret til Bilag 3 Sanktionssystem ved for sene leveringer)
- Afregning med FIK-koder (relateret til Danpot)

Kaj Jørgensen ønskede meget gerne medlemmernes indspil til forhandlingerne både nu og i
løbet af sommeren.

John Jensen: Udtrykte sin utilfredshed med bøder uden nogen form for meddelelse sendt
med faktura ved for sen indlevering.

Hans Schultz: Beklagede den manglende dokumentation, men omtalte også, at det koster
salgsselskaberne rigtig mange penge, når varer kommer for sent ind.

Thomas Kylling: Supplerede med at der mistes rigtig mange kunder på de måde, og at det
også blev dyrt i overtid mv.

Allan Nielsen: Hvorfor så ikke vende problematikken på hovedet.

Søren Bøgede: Roste bestyrelsen for at komme med indspark og han ønskede på gartnernes
vegne at Samlefaktura, Fik-koder indføres fra efteråret.

I lighed med andre brancher opfordrede Søren Bøgede til, at Gartnernes fakturaer blev taget
alvorligt og betalt til tiden, ligesom kreditnotaer også bør udsendes hurtigere.

Hans Schultz: Tak for input og det er ikke uden vilje, vi også ønsker at hjælpe gartnerierne,
men vi har altså andre betingelser når vi handler med de store kæder, og de bør i også
respektere. Det er ganske enkelt utopi at tro, at salgsselskaberne skal være gartneriernes
pengekasse.

Søren Bøgede: Håber at vi sammen kan arbejde på det.

Kaj Jørgensen afsluttede med, at takke for inputs og håbede på gode forhandlinger og
resultater fra begge sider.



Steen Juul Thomsen forespurgte om yderligere punkter under eventuelt, og da det ikke var
tilfældet, takkede dirigenten for god ro og orden ved generalforsamlingen og erklærede
denne for afsluttet.

Kaj Jørgensen sluttede generalforsamlingen med tak for fremmøde og en tak til Steen Juul
Thomsen for god styring af generalforsamlingen.

Referent: Linda Hansen

Godkendt og underskrevet af Steen Juul Thomsen den 22. juni 2011.


