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Referat af Ekstraordinær generalforsamling i Flora Dania  

Tirsdag den 16. august 2016 kl. 15:00  

hos GASA Group på Lavsenvænget 1, 5200 Odense V 

 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 

2. Indkomne forslag 

a) Forslag 1: Ændring af promillen til Produktionsafgiftsfonden for 2017 

b) Forslag 2: Justering af Flora Dania Vedtægter i.f.m. overtagelse af aktierne i Danpot Data A/S  

3. Eventuelt 

  

 

 

Ad. pkt. 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere 

Formand Niels Søren Rasmussen bød indledningsvist velkommen til alle medlemmerne til denne 

ekstraordinær generalforsamling i Flora Dania.  

Anledningen til generalforsamlingen, oplyste formanden, var at bestyrelsen ønskede at indstille to forslag til 

afstemning på generalforsamlingen, hvor tankerne bag var blevet fremlagt allerede på medlemsmødet i juni 

og som bestyrelsen nu ønskede medlemmernes godkendelse af inden den næste ordinære generalforsamling. 

Forslagene var henholdsvis afledt af foreningens erhvervelse af de resterende 50% af aktierne i Danpot Data 

A/S og det andet forslag var omkring ændring af promillen som producenterne indbetaler til 

Produktionsafgiftsfonden for 2017. Bestyrelsen havde regnet på konsekvenserne ved en nedsættelse af 

promillen og ønskede at fremlægge disse for medlemmerne.   

Til at lede generalforsamlingen ordentligt igennem dagsordenen indstillede formanden på vegne af 

bestyrelsen Thomas Offer Madsen, Gartneriet Offer Madsen, som dirigent. Formanden efterlyste eventuelle 

modkandidater fra forsamlingen, hvilket ikke var tilfældet. Thomas Offer Madsen modtog valget og gik 

herefter over til at redegøre for formalia for dagen. Varslingen af den ekstraordinære generalforsamling var 

sket rettidigt, idet varslingen var sket pr. e-mail til alle foreningens medlemmer allerede d. 05. august 2016 

og den i henhold til vedtægternes paragraf 8, blot foreskriver varsling med mindst 8 dage. Ligeledes kunne 

dirigenten oplyse, at vedtægterne ligeledes foreskrev, at dagsorden samt forslagene ligeledes skulle fremgå af 

indkaldelsen, hvilket også var tilfældet. Dirigenten konstaterede derfor, at den ekstraordinære 

generalforsamling var indkaldt både rettidigt og på korrekt vis. Dirigenten spurgte generalforsamlingen hvor 

vidt der var indsigelser til dette, hvilket ikke var tilfældet og generalforsamlingen kunne derfor fortsætte.  

Dirigentens næste opgave var at finde en referent. Her havde bestyrelsen indstillet Jakob Friis Callesen fra 

Floradania Marketing, hvilket blev godkendt af generalforsamlingen.  
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Slutteligt redegjorde dirigenten for reglerne ved de forestående afstemninger. Set i lyset af antallet af 

stemmeberettigede foreslog dirigenten, at man klarede afstemningerne via håndsoprækning med 

stemmetællere. Generalforsamlingen havde ingen indvendinger til dette.  

Slutteligt redegjorde dirigenten for, at der var 14 stemmeberettigede medlemmer til stede, mens Plantas 

havde givet Fuldmagt, d.v.s. i alt 15 stemmer. Forslagene krævede jævnfør vedtægternes paragraf 7 

forskellige flertal for at kunne vedtages, hvilket dirigenten kort redegjorde for.  

Forslag 1 var en ændring af promillen og krævede ligesom alle andre beslutninger, der ikke vedrørte 

foreningens vedtægter, blot almindelig stemmeflerhed. Forslag 2 var derimod en tilpasning af vedtægterne, 

og krævede derfor først en enig bestyrelse, og herefter 2/3 af de fremmødtes stemmer for at kunne vedtages. 

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til afstemningerne, hvilket ikke var tilfældet. 

 

Ad. pkt. 2: Indkomne forslag 

a) Forslag 1: Ændring af promillen til Produktionsafgiftsfonden for 2017 

Dirigenten gav ordet til foreningens direktør, Peter Larsen-Ledet (PLL), der startede med at fortælle omkring 

incitamentet for forslaget. På generalforsamlingen i 2015 havde en større gruppe gartnere stillet 

spørgsmålstegn ved foreningens strategi inden for markedsføring, samt fremtidens organisering af sektoren. 

Begge emner var med i foreningens strategiplan 2015-2017, hvorfor bestyrelsen havde brugt det 

efterfølgende år til at undersøge alternative muligheder. På medlemsmødet i juni havde bestyrelsen første 

gang redegjort for nogle af bestyrelsens tanker, og havde her fornemmet medlemmernes opbakning til 

tiltagene.  

Motivationen var at tilpasse aktivitetsniveauet til medlemmernes behov og ønsker. En reduktion af promillen 

til Produktionsafgiftsfonden var en af de ønsker medlemmerne havde påpeget, hvorfor bestyrelsen bl.a. 

havde arbejdet i denne retning. Idet bestyrelsen mente, at den generiske markedsføring og messeaktiviteter 

fortsat var et behov for foreningens virke, indstillede man til, at promillen ikke blev fjernet helt, idet man så 

samtidig ville fjerne det fundament i Floradania Marketing, som man havde brugt mange år på at opbygge.  

PLL havde af ovennævnte grund udarbejdet et nyt budget for 2017, hvor konsekvenserne af et reduceret 

budget blev illustreret. En reduktion på 20% af promillen fra 2,0 til 1,6 ville overordnet sige en reduktion på 

ca. DKK 700.000 i indtægter til Flora Dania til faglige omkostninger. Det ville forventeligt betyde en 

reduktion i midler fra Produktionsafgiftsfonden fra DKK 3,4 mio. til DKK 2,7 mio. Med dette nye beløb 

ville man fra foreningen fortsat have mulighed for at dække behovet for udstillinger og messer på de 

toneangivende messer i Tyskland og Holland, mens fokus på generiske tiltag skulle reduceres. Over ordnet 

set skulle der gennemføres færre aktiviteter med fuld bevågenhed og mere medlemsinitiativ.  

 

Bestyrelsens forslag om, at reducere promillen fra 2,0 til 1,6 skal ske med ændring for 2017, men samtidig 

pointerede PLL, forbeholdt bestyrelsen sig retten til igen på et senere tidspunkt at indstille til nye 

reguleringer af promillen såfremt man i strategiprocessen fandt nye behov. Men som udgangspunkt 

indstillede bestyrelsen for, at promille skulle sænkes, fordi bestyrelsen havde lyttet til medlemmernes ønsker.  

PLL gav herefter ordet tilbage til dirigenten, der efterlyste spørgsmål fra salen. 

Spørgsmål fra Pia Bøg Madsen, Gartneriet Multigreen: Får en reduktion af promillen til 

Produktionsafgiftsfonden nogle konsekvenser for tilskudsmuligheder fra andre fonde eller Eksportråd?  

Svar: PLL redegjorde kort for, at det i nogle situationer kunne have konsekvenser, såfremt foreningen igen 

aktivt gik ind og søgte efter gearing fra andre fonde. Men for nuværende, hvor dette ikke var aktuelt, havde 
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det ikke den afgørende betydning. I Floradania Marketing havde man det sidste år primært arbejdet med fuldt 

brugerfinansierede aktiviteter ud over de bevilligede fondsmidler under GAU.  

Spørgsmål fra Pia Bøg Madsen, Gartneriet Multigreen: Andre sektorer anvender EU-midler i deres 

markedsføring. Er det muligt, at disse søges og evt. geares med midler fra Produktionsafgiftsfonden. 

Svar: PLL oplyste, at Frugt og Grønt i stor omfang gjorde brug af Fondsmidler til at finansiere 

egenfinansieringen i deres EU-projekt. I Flora Dania havde man dog for nylig igen vurderet, at EU-midler er 

for vanskelige for vores sektor at få andel i, ligesom der kræves uforholdsmæssigt meget administration og 

registrering for at oppebære tilskuddene. Man arbejdede derfor udelukkende med i et enkelt EU-projekt, 

Stars for Europe/Stars Unite, hvor projektkoordineringen og ansøgningen skete gennem Tyskland. 

PLL anmodede desuden Ole Bønnelycke fra GAUs sekretariat, der også var tilstede på generalforsamlingen, 

om han kunne uddybe, idet han sad som ansvarlig for Sæson, der er Frugt og Grønts EU-projekt. OB svarede 

tøvende, at GAU-midler i princippet kan bruges til at søge EU-støtte, men svaret var mere kompliceret end 

som så, idet bl.a. EU hele tiden skærpede betingelserne.  

Spørgsmål fra Ove Lundager, Gartneriet Lundager: I oversigten over udgifter i Flora Dania indgår også 

udgifter til MPS. Der sætter foreningen DKK 280.000 af, men det er jo kunden (red: Gartneren), der skal 

betale det?  

Svar: PLL oplyse, at det er korrekt, at det er gartneren, der betaler, men dette sker ind over Flora Dania, idet 

der tilbage i 1996 blev lavet en aftale om central fakturering for at spare gebyrer. Af regnskabet fremgår 

derfor også, at der er indtægter fra gartnerindbetalinger på DKK 230.000 til MPS, men samtidig udgifter til 

MPS på DKK 280.000. Dette beløb dækker over de DKK 230.000 til MPS og DKK 50.000 som man får i 

tilskud fra GAU, som anvendes til at købe assistance fra Anne Krogh Larsen, GartneriRådgivningen i.f.m. 

MPS –rådgivning.  

Dirigenten takker for spørgelysten og efterlyser yderligere spørgsmål, idet tiden ellers er inde for 

afstemningen. Eftersom der ikke er yderligere spørgsmål fra generalforsamlingen, sætter dirigenten forslaget 

til afstemning.   

Afstemningen ved håndsoprækning viser 15 stemmer for, og 0 stemmer i mod. Forslaget er derfor vedtaget 

og den nye promille indsendes til fondsbestyrelsen til godkendelse.  

Ove Lundager fra Gartneriet Lundager anmoder om at få ordet. Gartneriet var en af dem, der fik en negativ 

effekt af, at bestyrelsen for et par år siden indstillede til, at der ikke være fradrag for småplanter. Havde man 

overvejet at genindføre dette for at tilgodese de producenter, der var blevet ramt negativt af denne ændring 

ved en eventuel fremtidig ændring?  

PLL oplyste, at promillen i 2011 var blevet reduceret først med 0,25 promille-point og hertil 0,5 promille-

point i stedet for fradraget for småplanter. Det var således en reduktion fra 2,75 promille til de nuværende 2,0 

promille og var sket ud fra et ønske om forsimpling og medførte tilmed en reduktion i 

administrationsomkostningerne til GAU. Derfor forventes det ikke umiddelbart, at man vil genindføre dette. 

PLL kunne ydermere oplyse, at 8 ud af 10 producenter havde en direkte positiv effekt ud af ændringen.  

Ove Lundager takkede for svaret, men håbede selvfølgelig at man fra bestyrelsen tog hans kommentar til 

efterretning. 

Dirigenten takkede for indsparket og opfordrede til, at man gik videre med dagsordenen, hvilket var det 

næste forslag indstillet af bestyrelsen. 
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b) Forslag 2: Justering af Flora Dania Vedtægter i.f.m. overtagelse af aktierne i Danpot Data A/S  

 

Dirigenten læste forslaget højt og gav ordet videre til direktøren. PLL oplyste indledningsvist, at forslaget 

indebar en ændring af 2 paragrafer i Flora Danias vedtægter i.f.t. overtagelsen af aktiekapital i Danpot Data 

A/S og således at Flora Dania blev eneaktionær.  

Idet halvdelen af aktiekapitalen i Danpot Data A/S på nominelt DKK 1,0 mio. var bragt ind i Flora Dania af 

producentgruppen, var det ved stiftelsen af foreningen blevet besluttet, at disse aktier i tilfælde af en eventuel 

opsplitning af foreningen skulle tilfalde gruppen af producenter (§13). I den anden paragraf, §18, var 

redegjort for, hvorledes formuen skulle opdeles i tilfælde af en opsplitning, og her skulle formuleringen 

tilpasset således, at salgsselskaberne havde ret til forlods at erhverve dem den anden halvdel af aktiekapitalen 

inden opdelingen af formuen.  

Paragrafferne var således gensidigt afhængige og måtte af samme grund til afstemning i et samlet forslag.  

PLL gennemgik henholdsvis den oprindelige samt den reviderede § 13 og herefter tilsvarende for § 18. 

I §13 var der ligeledes blevet inddraget en Drifts- og administrationsaftale som afløser for den hidtidige 

aktionæroverenskomst. Ellers var store dele af paragraffen er blevet ”genbrugt”.  

PLL gav ordet retur til dirigenten, der spurgte ind til, hvorvidt bestyrelsen havde yderligere at tilføje, 

hvorefter dirigenten gav ordet til generalforsamlingen.  

Generalforsamlingen havde inden kommentarer til forslaget eller gennemgangen, hvorfor dirigenten kort 

redegjorde for kravet for en henholdsvis godkendelse eller afvisning af forslaget. Eftersom det var en 

vedtægtsændring krævede forslaget opbakning fra minimum 10 af de 15 fremmødte medlemmer.  

Eftersom der fortsat ikke var spørgsmål fra salen, bad dirigenten om håndsoprækning for og imod. 

Afstemningen viser 15 stemmer for og nul imod. Forslaget er således vedtaget.  

PLL anmodede om en afsluttende bemærkning og informerede kort om forventningerne til Danpot Data, 

hvor fokus fortsat var på udvikling. Og hvorledes den nødvendige udvikling skulle finansieres. Bestyrelsen 

ønskede indspark fra alle medlemmer og ikke nødvendigvis kun fra de medlemmer, der i dag sad i 

brugergrupperne i Danpot Data. 

Spørgsmål fra salen: Hvem har lavet de brugergrupper?  

Svar: PLL oplyste, at det var et bredt udsnit af gartnere, der var blevet udvalgt af den tidligere bestyrelse i 

Danpot Data. Ca. 12 gartnerier er repræsenteret, men at grupperne var udvalgt ud fra, hvem der havde vist 

største interesse inden for områderne Ordre og CRM samt Planlægning (C5). Kaj Jørgensen, der var tidligere 

bestyrelsesmed i Danpot Data sad som formand i begge grupper.  

Drifts og administrationsaftalen skal sikre at udviklingsønskerne kommer både producenter og salgsselskaber 

til gode, mens grupperne bidrager med ønsker til udviklingen inden for modulerne. Det er fortsat bestyrelsen, 

der nu er identisk med bestyrelsen i Flora Dania, der har det endelige ord. 

Danpot Data skal stadigt udvikles og med driften placeret hos Inventio.IT skal bestyrelsen udelukkende 

fokusere på, at udviklingen kommer alle til gode – både producenter og salgsselskaber, men også både SQL 

og Danpot C5-brugere.  

Dirigenten takker for indsparkene, og henviste til sidste punkt på dagsordenen, der var punktet eventuelt. 

Ingen fra generalforsamlingen ønskede ordet, hvorfor dirigenten konkluderede, at generalforsamlingen 

hermed var afsluttet og takker for god ro og orden.  

Ordet blev herefter overgivet til formand Niels Søren Rasmussen. Niels Søren startede med at takke 

dirigenten for god styring, og generalforsamlingen for at bidrage til dialogen omkring foreningens udvikling. 
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Overtagelsen af aktierne i Danpot Data havde været lidt en speciel situation, og NSR var glad for at der er 

styr på det. Det er vigtigt for Danpot Data at finde stabilitet til udvikling, og man var fra bestyrelsen nu 

forpligtet til, at få lagt en strategi i.f.t. SQL og C5 - og alle skal kunne være med.  

Slutteligt takkede formanden for fremmødet og for generalforsamlingens opbakning til forslagene, der havde 

til formål at styrke foreningen. 

Generalforsamlingen sluttede kl. 15:50 

 

 

Godkendt af dirigenten: 

 

_____________________ 

Thomas Offer Madsen 

Odense d.  


