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DPF’s Plantefagmesse 2010 
 

Så er det atter tid til Dansk Planteskoleejerfore-
nings Plantefagmesse, der afholdes onsdag den 
11. august 2010 kl. 9.00 – 16.00 ved Langesø Gods, 
Langesøvej 139, 5462 Morud.  
Alle A-medlemmer i DPF samt de medlemmer af Dan-
ske Prydplanter, der måtte ønske det, indbydes her-
med til at udstille. Der kan kun udstilles haveplanter. 
Udstillingen vil kun være åben for professionelle plan-
tebrugere og messen annonceres og omtales i Gartner 
Tidende. 
 
Der er gratis adgang, men alle besøgende registreres. 
Der udsendes invitation til DPF's medlemmer, plante-

handlere, havecentre og  planteeksportører (herunder sidste års gæster).. 
 
Der etableres som sædvanligt en nyhedsstand på messen, og har du nyheder som 
skal med på denne, skal billeder og beskrivelser af plantenyhederne indsendes til Ti-
ne Jensen (taj@landscentret.dk) senest fredag den 2. juli 2010. 
 
Der er adgang til udstillingspladsen for udstillere fra kl. 06,00 til kl. 18,00. 
Hvis nogen ønsker at opstille dagen før, kan det ske fra kl. 12,00 på eget ansvar. 
Det påhviler den enkelte udstiller at rydde op på standen efter udstillingen. 
Standstørrelsen er på minimum 16 m², og standene er placeret på den centrale plads 
omkring godset. Der kan lejes yderligere plads i moduler á 4 m², dvs. 20-24-28 osv. 
m². 
Prisen for en stand på 16 m² er 2.500 kr. Tillægsmoduler á 4 m² koster 500 kr. 

 



 
 
 

 
 
Nye udstillere er meget velkomne til at kontakte Henning Roed (telefon 86 44 31 31) 
for at få råd og vejledning omkring afviklingen af udstillingen. 
 
Udstillertilbud:  
Langesø Gods vil som sidste år stå for udendørs servering og Douglas-huset på den 

anden side af vejen vil også være åben.   

 
Vi kan tilbyde følgende til udstillerne: 
-  En kasse med 15 vand og 15 øl, som leveres på standen. Der afregnes efter 

forbrug – 20 kr. pr. vand og 25 kr. pr. øl.  
 
- Madpakke ved frokosttid med 1 øl ell. vand. Pris pr. person: 85,00 kr.  
 
 
Overnatning. 
Vi har reserveret et antal værelser på Vissenbjerg Storkro fra den 10. august til den 

11. august til 625,00 kr. for en overnatning i enkeltværelse. Restauranten på hotellet 

har åbent om aftenen fra kl. 18.00 – 20.30. Se mere på www.vissenbjergstorkro.dk. 

 
 
Bindende tilmelding skal ske på vedlagte blanket senest den 13. juni 2010 til DPF, 
att. Tine Jensen.  Fax 65 92 69 17 / e-mail taj@landscentret.dk. 
Faktura på udstillingsgebyr samt eventuelle ekstra tillæg fremsendes fra DPF’s bog-
holderi ultimo juni. 
 
Yderligere oplysninger kan fås hos Henning Roed, telefon 86 44 31 31 eller Tine 
Jensen, telefon 87 40 66 02. 

 
 

Med venlig hilsen 
Henning Roed 



 
 
 

 
17.05.2010 

 TAJ/- 

 
 
 

Tilmeldingsblanket 
DPF plantefagmesse 2010 

 
Hermed tilmeldes nedenstående planteskole til DPF's plantefagmesse den 11. au-

gust 2010. 

 

Standstørrelse 16 m² 2.500 kr.

          stk. tillægsmoduler á 4 m² á 500 kr.           kr.

Madpakke ved frokosttid med 1 øl/vand. 

85,00 kr. pr. person * 

stk.

Kasse med 15 øl og 15 vand (afregnes efter forbrug) * stk.

Enkeltværelse fra 10. – 11. august 2010 á 625,00 kr. stk.

 

Planteskolens navn: 

Udstillingsansvarlig: 

Adresse: 

Postnr. og by 

E-mail-adresse: 

 

Den____________________________2010______________________________ 

                                                                                              Underskrift 

 

 

Tilmeldingen er bindende. Sidste frist for tilmelding 13. juni 2010. 



Indsendes til DPF, att. Tine Jensen. Fax 65 92 69 17 / e-mail taj@landscentret.dk. 

 

* Disse udlæg er incl. moms , hvor der kan trækkes ¼ af momsbeløbet. 


