
Referat fra Styregruppe og Projektgruppemøde tirsdag d. 10. juni kl. 08:00 til 09:30. 
Mødet afholdtes hos Danske Prydplanter, Hvidkærvej 29, 5250 Odense SV. 
 
Deltagere: ME; KKP; PLL 
 
Dagsorden: 
1.     Status på projektdeltagere (ALLE) 
2.     Økonomirapporter (v. ME) 
3.     Status of planer for delpakke 1 (v. PLL) 
4.     Status og planer for delpakke 2 (v. ME)  
5.     Status og planer for delpakke 3 (v. KKP) 
6.     Næste projektgruppemøde (tidspunkt; længde; program, herunder hvordan får vi taget højde 
for virksomhedernes ønsker til projektet) 
7.     Evt. 
  

 

Ad. Pkt. 1 Status på projektdeltagere 
KKP kontakter GASA Bøg om alternativ kontaktperson (evt. sammen med PLL). 
KKP Kontakter Henrik Sivertsen for at høre om tilknytning til projektet. 
 
Merete kontakter virksomheder, herefter go til PLL. 
PLL Informere ministeriet om ændringer 
 
PLL opdatere deltagerliste. 
 
 
Ad. Pkt. 2. Økonomirapporter 
Skal afrapporteres til ministeriet årligt (Danske Prydplanter). 
ME havde udarbejdet skabelon til afrapportering fra de enkelte deltagere. 
Administrative opgaver løst delvist af Danske Prydplanter og AU-FOOD. Ønskeligt om person fra 
DP kan påtage sig administrativ overordnet ansvar med indsamling af materiel til afrapportering. 
PLL anbefaler at dette løses på ad hoc basis, idet Danske Prydplanter ikke har ressourcerne til 
dette for nuværende. 
 
PLL er ansvarlig for den årlige afrapportering. (Deltagerne skal melde ind med deres delregnskaber 
på projektmøder (2 gange årligt; april og september), således vi kan sikre, at midlerne anvendes og 
at deltagerne kommer i mål). 
 
 
Ad. Pkt. 3 Status og planer for delpakke 1 (v. PLL) 
Kommunikation  

- Kvartalsvis Nyhedsbrev (Forsøgsplaner, Nyt fra arbejdspakkelederne, kommunikation, 
mødekalender (ME sender ex),  

- Artikel GartnerTidende (artikelserie) 
- Hjemmeside (under Danske Prydplanter) hvor artikler m.m. uploades 
- Billeder fra Conny Krogh (Årslev) til projektet 



 
Administration 
Se under punkt 2 Økonomirapporter 
 
 
 
Ad. Pkt. 4 Status og planer for delpakke 2 (v. ME) 
Ethylenmåleudstyr modtaget uge 24 
Ved at opsætte gassamlingsudstyr maj/juni 
Kalibreringsudstyr sættes op i juni 
 
 
Ad. Pkt. 5 Status og planer for delpakke 3 (v. KKP) 
Planlagt forsøg inden sommerferien nås ikke, men forventer til gengæld at kunne køre 2 projekter 
umiddelbart efter sommerferien. 
Grupperinger af Ethylen følsomme og ikke-følsomme planter. Evt. koordinere med Henrik 
Sivertsen. 
 
 
Ad. Pkt. 6 Næste projektgruppemøde  
Tidspunkt; længde; program, herunder hvordan får vi taget højde for virksomhedernes ønsker til 
projektet 

- Mødeforslag 01. oktober 2014. 
- Kl. 12:00 til 16:00 (m. frokost) 
- Indhold: Overblik, måleudstyr, målemetoder, transport, praktikaliteter (timeregnskaber 

m.m.) 
- Ønsker til projektet (efter rundtur, hvor grupper sættes sammen på tværs) 

 
 
Ad. Pkt. 7 Evt. 
 
 
Næste møde: Onsdag d. 11. september kl. 08:00 på Hvidkærvej 29, 5250 Odense SV (PLL indkalder 
via Outlook) 
 


