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Referat ved Flora Danias Generalforsamling  

onsdag d. 01. marts 2018 kl. 13.00 
på Hotel Nyborg Strand 

 
 

Dagsorden jævnfør foreningens vedtægter §9: 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år  

3. Aflæggelse af årsrapport med årsberetning samt forelæggelse af budget, herunder fastsættelse af 

næste års kontingent 

4. Evt. indkomne forslag 

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

På valg i henhold til vedtægterne er: 

Salgsselskabsgruppen:  Michael Honoré, Plantas A/S  
Producentgruppen:     Thomas Offer Madsen, Offer Madsen A/S 

   Stefan Lund, Hawaii Gartneriet I/S 
 

Stefan Lund genopstiller ikke. Øvrige medlemmer modtager genvalg. 
 

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen 
7. Valg af revisor 
8. Eventuelt 

 

*** 
Generalforsamlingen blev indledt kl. 13.00 med velkomst ved bestyrelsesformand for Flora Dania, Thomas 
Offer Madsen (TOM) ejer af BotanIQ Lab by Offer Madsen A/S.  
 
Formanden bød indledningsvist velkommen til både Flora Danias generalforsamling og til den efterfølgende 
Grønne Dag og gjorde opmærksom på, at man i år havde valgt at forkorte dagen i forhold til tidligere.  
 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 

Som første punkt på dagsordenen skulle udpeges en dirigent, og her foreslog Formanden på vegne af 

bestyrelsen Jens Peter Licht fra Dansk Gartneri som dirigent, hvilket blev godkendt uden indsigelser fra 

salen.  

Dirigenten takkede for valget og konstaterede som det første, at generalforsamlingen var rettidigt varslet 
iht. Flora Danias vedtægter §7. Varslingen skal ske senest 14 dage før, d.v.s. senest den 14. februar 2018, 
med angivelse af dagsorden. Idet der var udsendt en e-mail til samtlige medlemmer med angivelse af sted 
og dagsorden tillige med d. 19. januar 2018, ligesom der havde været annonceret i GartnerTidende nr. 1 
den 11. januar og nr. 2 den 01. februar 2018, kunne dirigenten konstatere, at deadline var overholdt. 
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Dernæst skulle der vælges en referent, hvor bestyrelsen foreslog Anne Ammitzbøll Rasmussen fra 
Floradania Marketing A/S. Referenten blev valgt uden modkandidater.  
 
Herefter informererede dirigenten om, at bestyrelsen indstillede til, at man afventede udpegning af 
stemmetællere, såfremt dette skulle blive aktuelt, dvs. hvis godkendelsen af regnskabet eller budgettet 
ikke ville kunne klares ved håndsoprækning. Der var ingen indsigelser mod denne fremgangsmåde, hvorfor 
udpegning af stemmetællere blev udsat.   
 
Dirigenten bad eventuelle stemmeberettigede medlemmer, der endnu ikke var blevet registreret, om at 
henvende ved indgangen for at blive registreret, ligesom som det også her var muligt at aflevere eventuelle 
fuldmagter.   
 
Registreringen gjorde opmærksom på, at ikke alle tilmeldte var mødt op og derfor skulle der ved en 
eventuel afstemning tages hensyn til dette. 3 stemmeberettigede var fraværende til generalforsamlingen, 
hvilket betød, at der var i alt 26 stemmeberettigede til stede. 
 
Dirigenten takkede og gik videre til punkt 2 på dagsordenen, bestyrelsens beretning, hvorfor han gav ordet 
til formand Thomas Offer Madsen, der fremlagde bestyrelsens årsberetning.  
 

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år  

Formanden tilkendegav, at han havde set frem til at fremføre årsberetningen, da det har været et ganske 

tilfredsstillende år både for branchen og for foreningen. 2017 startede med et succesfuldt IPM i Tyskland og 

afsætningsmæssigt var året endt positivt med et indeks på Danpot, der ultimo 2017 viste indeks 105,9 

sammenlignet med indeks 103,0 for 2016, som også havde været et vækst-år. 

  

Formanden henviste til, at foreningens tiltag i 2017 også fremgik af den skriftlige beretning, som sammen 

med årsrapporten tidligere var sendt ud til medlemmerne pr. mail. Den mundtlige beretning var opdelt i en 

overordnet del og i en del fra henholdsvis producentsiden og fra salgsselskaberne.  Formanden ville dog 

gerne understrege, at Flora Dania i det daglige er én samlet forening der arbejder mod ét mål - og med 

plads til begge lejre.  

 

Ny bestyrelsessammensætning 

Formanden indledte sin beretning med at informere om bestyrelsessammensætningen, der jo blevet 

ændret umiddelbart inden årsskiftet og at hans titel af formand derfor var ganske ny. Den tidligere formand 

Niels Søren Rasmussen fra GASA GROUP var ifm. salget af GASA GROUP til investeringsfirmaet 

Erhvervsinvest d. 29. december 2017 samtidig fratrådt både som direktør ved GASA GROUP og som 

formand for Flora Dania. På hans post i Flora Danias bestyrelse var efterfølgende blevet overtaget af Claes 

Riber, ligeledes GASA GROUP. Niels Søren kunne ikke selv være til stede til generalforsamlingen, oplyste 

formanden, men bestyrelsen ville alligevel gerne sende en tak til Niels Søren for et godt samarbejde.  Der 

var blevet iværksat en del initiativer i det 1, 5 år med en salgsrepræsentant på formandsposten, hvor der 

havde været et solidt fokus på den fælles platform, som gav mest mening for branchen.   

 

Formanden informerede afslutningsvist til dette punkt, at den nye bestyrelse konstituerede sig på et 

bestyrelsesmøde den 5. december 2017 og med virkning fra d. 29. december 2017. Her havde han selv i 

egenskab af næstformand indvilliget i at træde til som formand, ligesom Claes Riber fra GASA GROUP havde 

tilbudt at træde til som næstformand.  
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Effektive bestyrelsesmøder 

Formanden informerede om, at bestyrelsesmøderne i Flora Dania har og skal være effektive, da bestyrelsen 

skal igennem 3 mødet i løbet af en mødedag. Dette skyldes, at man afholder bestyrelsesmøderne i både 

Flora Dania foreningen, og efterfølgende også i datterselskaberne Floradania Marketing, og Danpot Data. I 

alt tre dagsordner, bestyrelsen skal igennem hver gang, så det kræver at alle er velforberedte. Hvilket 

selvfølgelig har været tilfældet til alle møder!  

  

Projekter 2017 

Året har været præget af videreførelse af igangværende projekter jævnfør Strategiske Fokusområder 2015-

2017, samt igangsættelsen af nye projekter.  

 

Danpot platformen som løbende udvikles, og som fortsat er en styrke for branchen. 

 

IPM Essen, hvor branchen står sammen med det resultat at vi er utrolig synlige på det europæiske marked. 

 

Minimalspildsprojektet blev afsluttet i løbet af 2017 og har efter fire år vist nogle værdifulde resultater og 

derfor værdsat af mange medlemmerne, ligesom flere kunder ser stor værdi i gennemførslen af nogle af de 

mange forslag, som projektet udmøntede sig i.  

 

MPS-, logistik og Containerprojektet er i gang, hvor man har arbejdet på at få nogle fælles standarder for 

styringen af disse.  

 

Formanden slog fast at med samarbejde i branchen kan man få ting til at ske. I en foranderlig verden og 

med markedsmekanismer, som ændrer sig i takt med digitaliseringen er dette vigtigt.  På den måde vil 

branchen kunne nå længere på flere markeder og nå nye kunder. Han oplever en vilje i branchen til at løse 

evt. konflikter og modstridende interesser.  

 

Samarbejde Dansk Gartneri 

Flora Dania (herefter FD) er i dag repræsenteret med to medlemmer i Dansk Gartneri (herefter DG), 

Formanden og Michael Honnoré – og her fungerer samarbejdet godt. Alligevel har Flora Dania det som et af 

strategiske fokusområder i Flora Danias strategiplan, idet man fra foreningens side fremadrettet ønsker et 

endnu tættere samarbejde med Dansk Gartneri.  

 

Formanden berettede, at strukturerne var god med DG som paraplyorganisation for de fire sektorer: 

Prydplanter, Frugt & Bær, Væksthusgrøntsagerne samt Planteskolerne. DG er en erhvervspolitisk 

organisation, som får mere indflydelse på Christiansborg end vores størrelse egentlig berettiger til, hvilket 

Formanden gav DG stor ros for.  

 

Formanden påpegede, at man med fordel kunne arbejde mod at skabe yderligere synergier imellem 

sektorerne og på sammen måde løse andre opgaver på tværs i branchen, således at der blev flere 

kompetencer for branchen tilligemed optimal udnyttelse af de enkeltes kompetencer.  

 

Ejerskab, datterselskaber og beslutningskompetencer i sektorerne skal være uændret. Flora Dania har 

således afholdt møder med Flora Danias advokat, for at sikre at økonomien i foreningen og de tilhørende 

datterselskaber kan holdes adskilt fra de andre sektorer. Man skal være fælles, men fortsat skal hver kunne 
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svare sit. FD ønsker at gå ind i samarbejdet med DG med den overbevisning, at det kan gavne både FD, de 

øvrige sektorer hver i sær og ikke mindst DG.  

 

Formanden gennemgik herefter den nuværende struktur i gartnerierhvervet samt den fremtidige plan for 

sektorens samarbejde, illustreret ved en matrix-organisation med de fire individuelle sektorer. Der skal 

samarbejdes på tværs af sektorerne og ikke kun på det politiske plan, men på flere planer eksempelvis 

markedsføring, administration og projekter.  Tanken er, at fx Floradania Marketing skal kunne gøres sig 

interessant over for de andre sektorer således man om ønskeligt kan samarbejde om flere opgaver.  

 

For datterselskaberne, fx Danpot Data, skal dette ligge uden for DG, således at FD bibeholder ejerskabet, 

således man også selv kan bestemme udviklingen af selskabet.  

Derud over skal også FD’s økonomi holdes adskilt fra DG, således at FD også fremadrettet bevarer 

råderetten over egne aktiver. 

 

Medlemmer af FD betaler i dag kontingent, og dette vil kun kunne administreres af FD’s sektors bestyrelse. 

Fremadrettet bliver det til sektorbestyrelser.   

 

FD’s aktiver indgår som integreret del af DG’s budget og regnskab, men der udarbejdes et afdelingsbudget 

og et regnskab for FD’s drift med udgangspunkt i sektorens kontingentindtægter og ønskede aktiviteter, 

som går til FD’s drift. FD’s formue overgår til den nye FD sektor under DG, men kun FD’s bestyrelse har 

bemyndigelse til at disponere over denne formue.  

 

Fremtidige overskud eller underskud i FD’s regnskab vil blive tillagt eller fratrukket FD’s indgangsformue.  

 

FD har i forbindelse med et tættere samarbejde med DG anmodet om, at blive bedre repræsenteret i DGs 

bestyrelse, og ligeledes er det meningen, at Flora Danias repræsentanter i bestyrelsen fordeles ligeligt på 

repræsentanter fra producentsiden og salgsselskabssiden. I den henseende var det vigtigt fra bestyrelsens 

side at pointere, at FD’s vedtægter og forretningsorden kan alene ændres af FD’s bestyrelse med 

efterfølgende godkendelse af DG.  

 

FD vil med passende varsel kunne trække sig ud af aftalte samarbejde med tilbageføring af den aktuelle 

formue.  

 

Formanden gjorde opmærksom på, at der i DG’s vedtægter bliver formuleret, at alle sektorer er ansvarlige 

for deres økonomiske aktiviteter.  

Bestyrelsesmøderne tænkes planlagt således, at Floradania Marketings og Danpot Datas bestyrelsesmøder 

ligger umiddelbart før DG’s bestyrelsesmøder, så man sparer et enkelt møde. 

Formanden informerede afslutningsvist omkring dette punkt, at der på Dansk Gartneris generalforsamling 

senere på dagen ville blive fremlagt et forslag til vedtægtsændringer fra DG’s bestyrelse, der ville muliggøre 

et tættere samarbejde. Her anmodede formanden om, at man bakkede op om denne indstilling.  

Udvikling af Danpot 

Formanden fortsatte nu med næste punkt under årsberetningen, som også er ét af FD’s fokusområder på 

strategiplanen i 2017, nemlig udviklingen af Danpot Data udenfor Danmark. Direktør for Danpot Data, Peter 

Larsen-Ledet, samt formandskabet havde således i 2017 besøgt den tyske grossistforening BGI og har haft 
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dialog med FloraHolland og FloraExchange omkring eventuelle samarbejder. FD’s bestyrelse havde håbet 

på mere åbenhed fra de udenlandske aktører i forhold til at skabe en fælles neutral, digital handelsplaform, 

men ikke fået den forventede lydhørhed. Danmark har, sammenlignet med Tyskland og Holland, efter 

bestyrelsens overbevisning fortsat det bedste handelssystem, og eftersom der blandt disse lande internt er 

stor uenighed om, hvad en platform skal indeholde, ser det ud til at være et langsigtet projekt at inddrage 

andre lande, lød det fra formanden.  

 

Formanden rettede nu opmærksomheden over på den eksisterende platform, hvor han kunne oplyse, at 

selv om der nu er færre medlemmer på Danpot end tidligere, er langt flere ønsker om specificerede 

tilpasninger fra de enkelte virksomheder. Eksempelvis er der i 2017 fortsat kun 9 ud af 170 gartnerier 

koblet på Danpot C5-løsningen. Danpot C5 er med de tilhørende produktionsplanlægningsmoduler fortsat 

et vigtigt værktøj for disse 9 gartnerier, som udgør en væsentlig del af branchens omsætning. Ved 

udløbsdatoen i 2021, hvor C5 ikke længere serviceres, har bestyrelsen forpligtet sig til at finde en alternativ 

løsning inden. Dette bliver et fokusområde for bestyrelsens arbejde også i 2018.  

 

For de mange gartnerier, der kører på SQL-løsning, kan bestyrelsen oplyse, at der arbejdes på, at 

implementere nogle af mulighederne fra C5 i SQL-versionen uden at man dog behøver at koble sig på C5-

løsningen. Der er nedsat en SQL-brugergruppe til at identificere det mest oplagte moduler. SQL-platformen 

er begunstiget af, at den ikke har en kendt udløbsdato som C5.  

 

Desuden kunne formanden oplyse, at der ultimo 2017 blev sat gang i udfasningen af AS400- løsningen, som 

er den største fornyelse af Danpot-platformen i nyere tid. AS400-løsningen har, ifølge formanden, være en 

stabil og sikker løsning i mange år, men det har voldt problemer at finde personer til at servicere og udvikle 

den. Derfor er der igangsat udviklingen til en NAV-miljø i stedet for AS400-løsningen, og dette projekt 

forventes afsluttet i efteråret 2018. Ud over udviklingen over i et nyere miljø, ligger der også relativt store 

besparelser i denne løsning, idet der budgereres med, at der vil kunne spares ét årsværk i driften af 

Danpot-platformen. Dermed vil Danpot køre med et mere fremtidssikret system, ligesom linjeafgifterne i 

store træk vil kunne indeholde finansieringen af fremtidig udvikling også. Finansieringen af de to platforme 

dækkes de grupper, som anvender systemerne.  

 

Skærpet fokus i Floradania Marketing 

Formanden fortsatte nu med at omtale de stramninger, som FD har foretaget i forhold til markedsføring, 

hvor man fra bestyrelsens side har valgt at fokusere på messer og Handelspladser, mens der er skåret ned 

på øvrige aktiviteter som fx trend og presse. Bestyrelsen mener, at man nu er på et fornuftigt niveau, hvor 

man får mest muligt ud af ressourcerne, idet Floradania Marketing nu kun tæller 2 ansatte og selskabets 

direktør. De ansatte gjorde også i 2017 et godt arbejde, og bestyrelsen var meget tilfredse med de 

gennemførte projekter.   

 

IPM 2017 var et positivt set-up med god opbakning fra branchen. Formanden roste set-uppet og mente at 

den røde tråd igennem hallen var med til at højne kvaliteten i forhold til alle de andre haller og udstillinger 

på IPM. Tillige med udtrykte han også tilfredshed med IPM 2018, trods den ændrede placering og vilkår, var 

endt med at blive ganske vellykket efter forholdene.  Formanden takkede teamet bag udstillingerne for et 

godt stykke arbejde.  

 

Formanden takkede Udstillingsudvalget for samarbejdet og håbede på deres fortsatte indsats i 2018 til 

gavn for branchen. Ultimo 2017 startede desuden et nyt samarbejde med Foreningen Odense 
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Blomsterfestival, hvor Floradania Marketing træder ind som koordinator med formålet at skabe synergi i 

mellem branchen og festivalen. OBF Forventes i 2018 størrelsesmæssigt at blive i stil med 2017, men med 

udviklingsmuligheder for 2019.  

 

Ovenstående var nogle af de fællesområder, oplyste formanden, som man fra bestyrelsen ønskede uddybe 

her på generalforsamlingen. Formanden ville herefter give en status på nogle af de mere 

producentspecifikke aktiviteter og forhold i 2017.  

 

Producenternes bidrag til beretningen 

Store gartnerier med store kulturer oplever atter en positiv udvikling, ligesom også mellemstore og mindre 

gartnerier får fodfæste igen. Vigtig for et gartneri er ikke, om man laver kulturer på top-10 listen, men om 

der er en vision for hvordan produkterne skal bringes ind på markedet.  

 

Formanden mindede om, at man i mange år stilede efter uniforme planter med mulighed for fuld 

udnyttelse af pladsen på cc’er, for at opnå mest mulig fortjeneste. Men dette er ved at ændre sig, 

påpegede han. Branchens største slutkundegruppe er kvinderne, og de vil gerne have oplevelser eller 

særlige planter. Det er branchens opgave at gøre opmærksom på produkternes fortræffeligheder og det er 

en opgave, som Floradania Marketing kan være med til at løfte og kan være katalysator for.   

 

Fremtiden omkring Danpot Data, hvor nu ejerskabet helt og holdent ligger hos foreningen, forventedes ikke 

at munde ud i et fælles internationalt system, gentog formanden, og dette ikke fordi der var uenighed i FD’s 

bestyrelse mellem producenter og salgsselskaber, men mellem de udenlandske aktører. Danmark har et af 

de bedste handelssystemer i Europa, og det er værd at udvikle videre på.  

 

Branchens deltagelse på messer i EU er reduceret de seneste år. Det er ressourcekrævende at være alle 

steder – derfor giver det mening også for producenterne kun at være på udvalgte steder. Der vurderes 

bestandigt på ny markeder og nye messer. Senest var der branchens deltagelse på Christmas World med 

Flora Decora, hvor man dog måtte sande, at det er for vanskeligt at samle kræfter så tæt på IPM.   

 

Som producent skal man vurdere, om man skal stå på alle messer eller kun på de toneangivende messer, og 

så lade salgsselskaberne stå på de andre messer med deres internationale sortiment og hvor de har 

sælgere på markedet, sluttede formanden af med. 

 

Herefter gav han ordet videre til Michael Honoré, direktør for Plantas A/S, som skulle fremlægge 

evalueringen af 2017 ud fra eksportørernes synsvinkel.  

 

Eksportørernes bidrag til beretningen 

Michael Honoré startede med at tilkendegive at indekset 106 og en omsætning på DKK 2,1 mia. sidste år 

var godt, men ville ikke undlade at påpege, at det var vigtigt fortsat at arbejde på at styrke den danske 

konkurrenceevne og ikke hvile for længe på laurbærrene. Både virksomheder og branchen skal hele tiden 

sætte nye mål, fortsatte Michael Honoré.  

 

Han påpegede, at der for 2018 fortsat forventes at komme økonomisk vækst og at der er gode 

markedsmuligheder, såsom det Østeuropæiske marked og der er mulighed for produktudvikling. Han 

pointerede, at det er vigtigt at tro på fremtiden og ikke hænge sig i problemer. Brexit ses af nogen som et 
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problem, men da den danske omsætning dertil udgør under 6%, mener han ikke, at det vil få den store 

betydning.  

 

Konkurrencen på det europæiske marked bliver større, især Tyskland og Holland bevæger sig hurtigt. 

Spillerne bliver større, dette gælder både producenter, salgsselskaber og ikke mindst kunderne. For at 

kunne klare sig på dette marked, kræver det en integration mellem salgsselskaber, producenter og kunder, 

lød det fra Michael Honoré. Det er fremadrettet nødvendigt med transparens og åbenhed, og sælgerne skal 

tage producenterne med til kundemøder. På den måde vil den danske branche igennem fællesskab og 

samarbejde kunne stå stærkere i forhold til andre europæiske konkurrenter, hvilket Michael Honoré 

understøttede ved at fortælle om en sådan oplevelse med S Invest i Sverige, hvor 22 gartneriet deltog i et 

møde og på den måde fik solgt mange nye kulturer ind.  

 

Logistiksiden er en udfordring i forhold til dette samarbejde, men med Alex Andersens, GASA GROUPS og 

Plantas’ ny domiciler ville dette give nye muligheder for bl.a. tidligere leveringer. 

  

Ifølge Michael Honoré er branchens markedsindsigt for lav og der skal flere markedsanalyser til, hvilket 

også vil komme mere i fokus i Flora Dania i 2018. Der ønskes indsigt i, hvorfor kunderne reagerer, som de 

gør. Kun på den måde kan salgsselskaberne – i samarbejde med gartnerne – udvikle sig. 

 

Michael Honoré roste projektet Floras Box, hvor et forbrugerpanel på 80 konsumenter kommer med 

feedback på nye produkter. 22 gartnerier deltog i projektet i 2017, og han opfordrede alle gartnere til at 

benytte sig af denne mulighed for at få vurderet deres produkter. Nyheder er efterspurgt hos kunderne – 

og derfor også fra salgsselskaberne.  

 

MPS -  er det en trussel eller en mulighed, lød det fra Michael Honoré. For Plantas vedkommende har man 

altid set det som en trussel, men i og med at MPS også i 2017 har fået en fortsat større og større betydning 

hos kunderne og i nogen tilfælde bliver et krav, kan man ikke se bort fra MPS-certificeringer. I 2019/20 

kommer der ultimative krav fra flere kunder om MPS-certificeringer. Dette kan godt ses som en trussel, 

men det kan også vendes til at blive en mulighed, hvor man sammen markedsføre, hvor mange danske 

MPS-certificerede planter der er, og få dem udbredt endnu mere.  

 

Dirigenten takkede for fremlæggelserne og åbnede nu op for at ordet var frit til kommentering af 

bestyrelsens beretning om det forløbne år. For god ordens skyld oplyste dirigenten, at Generalforsamlingen 

blev båndet og bad derfor alle om at fremsige sit navn, såfremt man ønskede ordet. 

 

Jan Knudsen, Gartneriet Vestdal: I sin egenskab af formand for Odense Blomsterfestival kommenterede Jan 

Knudsen, at Thomas Offer Madsens udtalelse om, at Flora Dania ville hjælpe Odense Blomsterfestval (OBF) 

ikke var helt dækkende, da der var tale om et samarbejde. OBF kunne have ansat en ny sekretariatsleder, 

men valgte samarbejdet med Floradania Marketing, for at skabe øget samarbejde med branchen og på sigt 

håbede han, at den ville blive lige så vigtig for branchen, som Handelspladsen var det i dag.  

 

Dirigenten takkede for indlægget og spurgte til andre indlæg. Da dette ikke var tilfældet, gik han videre til 

godkendelse af beretningen, som blev godkendt uden indsigelser.   

 

Formanden fik ordet og gav Jan Knudsen ret i, at der er tale om et samarbejde mellem OBF og branchen for 

at skabe nogle synergier. Og at man glædede sig til samarbejdet.  
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Afslutningsvist nævnte Formanden, at der i 2017 havde været stillet spørgsmålstegn ved validiteten af 

Danpots tal, og at der aktuelt bliver arbejdet på at gøre dem mere præcise. Men på nuværende tidspunkt 

er Danpots tal de mest valide tal at arbejde med for branchen. Og tendensen i tallene var positiv – hvilket 

også var oplevelsen blandt foreningens medlemmer i 2017. Man håbede derfor, at de gode takter i 2017 

fortsatte ind i 2018, som alt foreløbigt tydede på. 

 

Formanden påpegede den positive udvikling i branchen og lagde op til, at alle gik hjem med det mål at nå 

yderligere vækst, så der ved næste års Generalforsamling kunne præsenteres et indeks lige omkring 2010-

niveauet, som havde været målet for foreningen i deres strategiarbejde 2015-2017. 2018 er startet godt 

med indeks 110 for januar, hvorfor man håbede, at branchen er tilbage på sporet, var hans afsluttende 

kommentar.   

 

Formanden takkede bestyrelsen for det konstruktive samarbejde og takkede generalforsamlingen for 

fremmødet.   

Dirigenten takkede Formanden og præsenterede nu punkt 3 på dagsordenen med Årsrapport 2017 og 
kontingent. Dirigenten informerede om, at årsrapporten var retmæssigt udsendt til medlemmerne 8 dage 
inden generalforsamlingen, nemlig d. 21. februar 2018, og gav ordet videre til Peter Larsen-Ledet, Direktør i 
Flora Dania.  
 
 

3. Aflæggelse af årsrapport med årsberetning samt forelæggelse af budget, herunder fastsættelse af 

næste års kontingent 

 

Peter Larsen-Ledet indledte med at oplyse, at Årsrapporten for 2017 var tilsendt medlemmerne 8 dage 

forinden og at ingen medlemmer havde anmodet om at få eftersendt specifikationerne. Dem havde han 

heller ikke tænkt sig at gennemgå på generalforsamlingen, idet året havde forløbet uden de store afvigelser 

eller overraskelser. 

 

PLL henviste desuden til den udsendte skriftlige Årsberetning fra Flora Dania, hvor året aktiviteter og 

udgifter var gennemgået, samt illustreret via lagkagediagrammer.   

 

Foreningens indtægter i 2017, der i alt antog DKK 9,43 mio., var fordelt på Kontingentindtægter, Tilskud fra 

Produktions- og Promilleafgiftsfonden og Indtægter forbundet med fondsfinansierede projekter. Desværre 

ingen ekstraordinære indtægter, men til gengæld kunne man glæde sig over højere kontingentindtægter 

end budgetteret. 

Indtægterne var blevet anvendt til forskellige aktiviteter, herunder faglige udgifter og markedsføring, samt 

administrationsomkostninger. Resultatet af primær drift viste et plus på DKK 77.788.  

I regnskabet indgik også resultaterne fra datterselskaberne, Danpot Data A/S og Floradania Marketing A/S, 

som PLL kort gennemgik. Resultaterne viste henholdsvis et positivt resultat på 156.977 og et negativt 

resultat på 33.293, hvilket efter afskrivning af goodwill for Danpot Data sammenlagt påvirkede regnskabet 

positivt med DKK 59.400. Herefter hed årets resultat for Flora Dania et lille overskud på DKK 125.850 for 

2017. Balancen viste ingen kritiske tilgodehavende eller gæld, hvorfor denne ikke blev gennemgået 

yderligere.  

Herefter spurgte PLL om der var spørgsmål til regnskabet, idet han ellers på vegne af bestyrelsen ville 

anmode dirigenten om at sætte årsrapporten til afstemning. 
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Der var ingen kommentarer eller indsigelser, hvorfor dirigenten anså regnskabet for godkendt. 

 

Revideret budget Flora Dania 2018 

Budget 2018 blev godkendt på Generalforsamlingen sidste år, oplyste PLL, og var således ikke til 

godkendelse i dag, men blot til orientering. At der har været behov for en revidering, skyldes positive 

hændelser, idet foreningen som bekendt havde fået tilsagn om tilskud fra Eksportrådet til IPM Essen 2018.  

det reviderede budget var således blot forhøjet på indtægtssiden med de DKK 800.000, som man 

forventede at kunne opnå i tilskud. Eftersom tilskuddet ville komme medlemmerne til gode, var der en 

tilsvarende post under udgifterne på DKK 800.000. Bundlinjen var derfor uændret på DKK 148.000 i budget 

2018.   

Budget Flora Dania 2019 

PLL forsatte herefter med at gennemgå budget for 2019, som skulle danne grundlag for fastsættelsen af 

promillen til Produktionsafgiftsfonden, samt kontingent i 2019.   

Med et uændret kontingent og en uændret promille forventede PLL, at indtægterne herfra ville blive på 

niveau med 2018 – dog med den afvigelse, at indtægter forbundet med tilskudsmidlerne ville ligge en 

anelse over 2018-niveauet. Det skyldes, at branchen i 2018 havde gennemført den lille IPM Essen-model, 

mens man forventede, at man i 2019 igen var tilbage til den store IPM Essen-model. Eksportrådet ville også 

blive ansøgt i 2019, men afhængig af messedeltagelse, samt evt. deltagelse af minister eller lignende, der er 

en forudsætning for tilskud.  

Indtægterne er forudsætningen for aktivitetsniveauet, hvorfor bestyrelsen kun har til hensigt at igangsætte 

projekter, der på forhånd er finansieret. Med fortsat fokus på messedeltagelse, samt forskning og forsøg, 

herunder MPS, forventes der i 2019 at være faglige omkostninger for i alt DKK 7,980 mio., mens resten vil 

gå til de administrative omkostninger.  

Akkumuleret forventes et resultat af primær drift på DKK 5.000, mens datterselskaberne forventes at 

bidrage akkumuleret med DKK 150.000, så det samlede resultat forventes at ende på DKK 148.000, når 

fratrukket finansielle omkostninger.    

Ovenstående oplyste PLL kunne realiseres med en fastholdelse af de 1,6 promille til 

Produktionsafgiftsfonden og en fastholdelse af kontingentmodellen jf. vedtægternes §12. PLL overlod 

herefter ordet til dirigenten. 

Dirigenten gav salen mulighed for at stille spørgsmål inden budgettet ville blive sat til afstemning, hvilket 

ingen ønskede. Herefter gjorde dirigenten endnu engang opmærksom på, at generalforsamlingen ved 

godkendelse af budgettet for 2019 samtidig godkendte promillen på de 1,6 promille samt og kontingentet, 

som beskrevet i vedtægterne. 

Dirigenten spurgte herefter, hvorvidt der var nogen, der IKKE kunne godkende budgettet for 2019. Idet 

dette ikke var tilfældet, kunne dirigenten erklærer budgettet for godkendt, herunder også promillen til 

Produktionsafgiftsfonden for 2019 samt kontingentet for 2019. 

 

4. Evt. indkomne forslag 

Dirigenten gik videre til punkt 4., men da der ikke var nogen indkomne forslag ved deadline 1. februar 2018 

gik han videre til punkt 5. 
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5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

Dirigenten informerede om, at følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg i henhold til vedtægterne: 

Salgsselskabsgruppen:  Michael Honoré, Plantas A/S (genopstiller) 
Producentgruppen:     Thomas Offer Madsen, Offer Madsen A/S (genopstiller) 
 Stefan Lund, Hawaii Gartneriet I/S (genopstiller ikke) 
 

Ved opstillingsfristens udløb d. 01. februar var der ikke indkommet nogen forslag til nye 

bestyrelsesmedlemmer, hvorfor Michael Honoré og Thomas Offer Madsen var at betragte som genvalgt.  

Producentmedlemmerne i bestyrelsen havde fornøjelsen af at kunne indstille Poul Graff, Gartneriet Graff 

Kristensen som afløser for Stefan Lund. Eftersom ingen modkandidater, blev Poul Graf valgt som nyt 

bestyrelsesmedlem. Formanden bad Poul Graff komme på scenen for at modtage en buket og bad i samme 

anledning salen om at give Poul en behørig applaus for at have indvilliget i, at give en tørn for branchen.

  

 
6. Valg af suppleanter til bestyrelsen 

Som suppleanter, oplyste dirigenten, at Jakob Christensen fra Fashion Flowers genopstillede som suppleant 
for producentgruppen, mens David Hay, Florex, fra salgsselskabsgruppen ikke ønskede at genopstille. 
Bestyrelsen indstillede Flemming Juul, Greemex, som salgsselskabsgruppens suppleant. Begge blev 
enstemmigt valgt ind. 

 

7. Valg af revisor 

Dirigenten gik herefter videre til punkt 7, der hed Valg af statsautoriseret revisor. Her anbefalede 
bestyrelsen genvalg af Ulla Hogan fra Kovsted & Skovgård som foreningens revisor. Dette blev enstemmigt 
vedtaget.  
8. Eventuelt 

Dirigenten informerede nu om, at under punktet Eventuelt kunne alt tages op, men intet besluttes.  

Stefan Lund fra Hawaii Gartneriet, afgående bestyrelsesmedlem, ønskede ordet. Han takkede bestyrelsen 

for godt samarbejde. Han pointerede vigtigheden af hele tiden at gøre en indsats og at se ud i verden for at 

forblive konkurrencedygtig. Stefan Lund informerede om, at han fortsat ville blive siddende i 

Plantesundhedsudvalget, ligesom han ønskede at være tilknyttet projektet Floras Box, idet han forsat så 

vigtigheden af, at branchen arbejde med produktudvikling. Tilmed vurderede han, at det var et område, 

som mange med fordel kunne investeres flere penge i, hvorfor han samtidig efterspurgte nye idéer fra 

branchen til videreudvikling af projektet.  Han anså projektet, som et uvurderligt tilbud til producenterne.  

Formanden takkede Stefan Lund for indlægget, men ønskede samtidigt at takke Stefan for hans store 

arbejde i bestyrelsen. Som tak for indsatsen fik Stefan overrakt vin, blomster og en stor applaus fra salen. 

Da ingen andre ønskede ordet, gav dirigenten ordet videre til Containercentralen, som efter aftale med 

bestyrelsen ville holde et kort indlæg ifm. den nye reparationskvote for CC-hylder.  

Container Centralen (CC) ved Leif Jepsen 

Leif Jepsen takkede for invitationen og muligheden for at præsentere den nye kvoteordning for CC-hylder, 

som han oplyse meget a pro pos trådte i kraft på dagen for generalforsamlingen, nemlig d. 1. marts 2018. 
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Siden august 2017 havde CC gjort en indsats for via forskellige kanaler at informere om omlægningen til 

dette nye system, ligesom man havde været i dialog med Flora Danias bestyrelse om konsekvenserne.   

CC reparerer på nuværende tidspunkt alle hylder i omløb - også selv om, det ikke er deres hylder - og dette 

har CC længe ønsket, at finde en løsning på, for ikke at drukne i defekte kopihylder. CC har arbejdet på at 

fremtidssikre deres CC-system, hvor denne ordning skulle sikre, at nogle af de aktører, der sendte kopi-

hylder i omløb, skulle få vanskeligere vilkår. Af samme grund så han ikke, at dette ville ramme danske 

aktører, der sammenlignet med andre lande, kun sendte få hylder til reparation. Reparationskvoten i første 

omgang til 40% og herefter til 20 %, hvilket ifølge CC skulle kunne dække behovet for reparationer i 

Danmark. Leif Jepsen informerede om, at Container Centralen ville være til stede i løbet af eftermiddagen, 

hvis nogen skulle have spørgsmål efterfølgende. 

Eftersom der ikke var andre der ønskede at få ordet, erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet 

og gav herefter ordet videre til formanden. Formanden takkede dirigenten og kvitterede med en buket 

blomster. Som afslutningen på en god dag, ønskede Formanden på vegne af bestyrelsen og branchen, at 

ønske Gartneriet Knud Jepsen et stort tillykke med de to priser, som gartneriet havde hentet på IPM Essen 

2018. Det var en god start på året, som var lovende for resten af 2018! 

Formanden takkede herefter resten af bestyrelsen for et godt samarbejde og medlemmerne i udvalgene for 

deres indsats i 2017. Ønskede alle medlemmer tak for deltagelsen og et godt 2018! 

Generalforsamlingen sluttede kl. 14.15. 

Den 21. marts 2018 
Referent, Anne Ammitzbøll Rasmussen 
 
 
 
_____________________________________________ 
Godkendt af dirigent Jens Peter Licht 
 
 

Det underskrevne referat ligger i foreningens sekretariat.  


