
Referat fra Styregruppe torsdag d. 25. september kl. 08:00 til 09:30. 
Mødet afholdtes hos Danske Prydplanter, Hvidkærvej 29, 5250 Odense SV. 
 
Deltagere: ME; KKP; PLL 
 
Dagsorden: 

1. Gennemgang af referat fra sidste møde 
2. Status på projekt 
3. Økonomi 
4. Projektmøde 

a. Dato 
b. Indhold 

5. Formidling 
6. Evt. 

  
 
Ad. Pkt. 1 Gennemgang af referat fra sidste møde 
Gennemgang af referat fra d. 10. juni førte ikke til uafklarede punkter. Projektgruppemøde, der 
oprindeligt skulle være afholdt d. 01. oktober, mangler ny dato. 
 
Ad. Pkt. 2. Status på projekt 
AP1: Projektledelse og Kommunikation(PLL) 

- Mangelfuld kommunikation til projektgruppen. PLL involverer studentermedhjælper til at 
indhente artikler, således kvartalsvis nyhedsbrev kan iværksættes. 

- Projektledelse: Koordinerende møde afholdt og deltagere nu på plads. Projektplan skal nu 
være tydeligere og nemmere at kommunikere ud til deltagere (detail-niveau) og til 
branchen generelt (overordnet niveau). 

 
AP2: Screening af planter og kortlægning af spild (ALLE) 

- Teknisk: Screening Kalibrering af fugtighedscensorer, temperatur og Ethylen og 
gasopsamling i forsyningskæden er iværksat 

- Teoretisk: Kortlægning af spild. AU finder ressourcer til udarbejdelse af rapport 
(studentermedhjælper/KKP), der skal indeholde oversigt over tidligere artikler/analyser, 
samt illustration af spild-mulighederne. DP står for nødvendig finansiering 

 
AP3: Klargøring af planter til transport (KKP) 

- 1 forsøg i gang (KKP) og 1 planlagt 
 
AP 4-6:  

- Afventer AP 2 og AP 3 
 
AP 7: Implementering af projekt (DP) 
PLL udleverede på mødet DPs Handelsbetingelser (Vilkår for levering af planter) med tilhørende 
Transportprotokolat (1 af 9 bilag). Findes på 
http://www.danskeprydplanter.dk/services/handelsbetingelser/  

http://www.danskeprydplanter.dk/services/handelsbetingelser/


Projektets implementering er succeskriteriet for projektet, hvorfor projektets AP skal kunne 
relatere hertil.   
 
 
Ad. Pkt. 3 Økonomi (v. PLL) 
ME har udarbejdet oversigt over deltagere med revideret budget. ME følger op med deltagere og 
sender revideret budget til PLL, der skal videresende til ministeriet. 
 
ME har desuden udsendt tidsregistreringsskemaer til alle deltagere – med deadline d. 22.09.14. 
PLL har modtaget fra Gartneriet Thoruplund som eneste – Merete har modtaget fra Flextecnic. PLL 
rykker.  
 
 
Ad. Pkt. 4 Projektmødet 
a. Dato 
Idet der gerne skal ligge rapport med kortlægning af spild klar inden mødet er det fornuftigt at 
skyde mødet til d. 03. december 2014.  
Mødeindkaldelse sendes ud til øvrige medlemmer, når KKP har vendt dato med teknikerne samt 
mødelokale, og PLL har vendt dato med JKA! 
 
b. Indhold 
På mødet skal der laves status, samt ske fremvisning af indkøbt materiel. Bør derfor afholdes på 
AU Årslev. 
 
Tentativ dagsorden: 

1) Velkomst 
2) Den endelige ansøgning  

a. Præsentation af deltagere (eksisterende og nye) 
b. Budget/økonomi og afrapportering 

3) Status på projektet 
a. Status AP #2 
b. Nyt fra leverandørerne 
c. Nyt fra producenterne 
d. Nyt fra detailleddet 

4) Rundvisning på Årslev 
5) Projektets videre forløb 
6) Afslutning 

 
 
Ad. Pkt. 5 Formidling 
Kommunikation  
Nødvendigt med Kvartalsvis Nyhedsbrev for projektet af hensyn til deltagere. PLL ansvarlig. (se 
også Pkt. 2 AP 1 i dette referat)  
Indhold: 

- Oversigt for Forsøgsplaner,  



- Nyt fra arbejdspakkelederne,  
- Projektstatus, 
- Mødekalender  

 
 
Ad. Pkt. 6 Evt. 
Forventningsafstemning 
Vigtigt at forventningsafstemme resultater og proces. Sker ved møder og dialog! 
 
Personel 
Post doc som AU havde ansat fra 01. februar 2015 er sprunget fra. Alternativ søges, men vanskelig 
proces. 
 
 
 
Næste møde: Tirsdag d. 13. januar 2015 kl. 08:00 på Hvidkærvej 29, 5250 Odense SV (PLL 
indkalder via Outlook) 
JKA inviteres med 
 


