
Møde Minimalspild Blomster (GUDP-projekt) 

Dato: Fredag d. 28. februar 2014  

Sted: Hvidkærvej 29, 5250 Odense SV 

Deltagere: ME, KKP, PLL 

 

Agenda: 

1. Status på projekt 
2. Status på deltagere (PLL) 
3. Overordnede milepæle ministeriet - og formidling af disse til deltagere/medlemmer (KKP&ME) 
4. Struktur for Kick-of møde (PLL) 
5. Dato for Kick-of møde (ALLE) 
6. Eventuelt 

 

 

Ad. Pkt. 1 Status på projekt 

ME og KKP allerede i dialog med flere af deltagerne. AU også lavet de indledende øvelser i flere af 

Arbejdspakkerne. God dialog med flere af samarbejdspartnerne, bl.a. Alex Andersen, der glæder sig til at 

påbegynde projektet. 

 

Ad. Pkt. 2 Status på deltagere 

Scan Store – Kim Berg Jensen er stoppet. Stillingen overtaget af Børge Måbjerg 

Hallum Trading – Det er Airvention, cvr. nr. 32763839, der er deltager i projektet, da det er Airvention der 

ejer teknologien der skal anvendes i projektet, Hallum Trading er en af Airventions samarbejdspartnere. 

Gartneriet SOGO Team – har ønsket at deltage i projektet, så de sikrer dem, at deres kultur bliver inddraget 

i projektet. Phalaenopsis både følsom i.f.m. temperatur, fugtighed og Ethylen, hvorfor relevant for 

projektet. 

PLL har indberettet ny kontaktperson til GUDP/Naturerhverv via Deltagerskemaet indsendt d. 14. januar 

2014. Inddragelsen af Airvention og SOGO indberettes ikke, idet ikke tilskudsberettiget og derfor ikke 

påvirker budget.    

 

Ad. Pkt. 3 Overordnede milepæle ministeriet 

Vigtigt med milepælene og at udpege Kritiske succesfaktorer (KSF).  

Milepæle for projektet er beskrevet detaljeret i vedhæftede Gant-diagrammet, og skal være med til at 

fordele ansvaret og holde retningen. 

 



For Danske Prydplanter er desuden følgende milepæle i form af Statusrapporter, der skal indsendes til 

GUDP/Naturerhverv: 

1. gang: 1. juli 2015 

2. gang: 1. juli 2016 

Slutrapport: 31. marts 2017 

PLL kontakter ME og KKP 1 mdr. inden disse datoer for status. 

 

Ad. Pkt. 4 Struktur for Kick-of møde 

Formål:  

- at få skabt  ejerskab blandt deltagerne gennem input fra dem 
- at identificere de relevante personer (operationelle) til deltagelse i de forskellige arbejdspakker 

 

Agenda for Kick-of møde:  

1. Velkomst (PLL) 
2. Introduktion til projektet (KM) 

a. Gennemgang af projektet 
b. Gennemgang af Milepæle (sendes inden mødet – i ét skema?) 

3. Struktur for projektgruppemøderne (KM, jævnfør skabelon) 
a. Udpegning af operationelle i arbejdspakkerne 

4. Deltagernes ønsker til projektet (ME/PLL + evt. ekstern facilitator/moderator) 
a. Ønsker i projektet fra deltagerne 
b. Prioritering af ønsker 
c. Ønsker til involvering af yderligere interessenter 

5. Fremtidige møder (datoer foreslås af ME/PLL/JKA) 
6. Eventuelt 

 

Mødet skal være med til at skabe ejerskab for projektet gennem involvering og ved at få ideer og ønsker 

belyst allerede fra starten.  

Inviter også SOGO Team til Kick-of møde. 

Merete kontakte Karl Christian Kjær for mulighed for facilitering. 

Kick-of mødet må ikke være for kort fx kl. 16:00 til kl. 20:00 (inkl. forplejning) 

 

Ad. Pkt. 5 Datoer for Kick-of møder 

Forslag til datoer for kick-of møder  

- Torsdag d. 20. marts 2014 
- Tirsdag d. 25. marts 2014 
- Tirsdag d. 01. april 2014 



- Onsdag d. 02. april 2014 
 

PLL vender datoerne med JKA og vender herefter tilbage til KKP/ME. 

PLL udarbejder invitation. 

 

Ad. Pkt. 6 Eventuelt 

Styregruppen og partnergruppen 

I ansøgningen tales om Styregruppe og Partnergruppe. Er identisk med lederne af de syv arbejdspakker   

Assistance til administration m.m. 

Bogholderi: Helle Vestrup fra AU kan være behjælpelig. DP koordinere med hende (ME har allerede sendt 

advisering til Helle) 

Administration: KKP fremsender skabeloner anvendt til tidligere projekter til PLL 

Koordingeringsmøder Århus Universitet og Danske Prydplanter  
Planlægges kvartalsvist. Næste møde mandag d. 02. juni 2014 kl. 14:00 
   


