
Referat fra Flora Dania Generalforsamling d. 28.02.2019 

Velkomst 

Direktør Peter Larsen Ledet startede med at byde medlemmerne velkommen til 
generalforsamlingen (GF). 

Herefter fulgte en gennemgang af de tilmeldte stemmeberettigede ved opråb: Resultatet 
blev at der var 23 stemmeberettigede plus 3 fuldmagter = 26 stemmer (plus en mulig 
stemme, der dog først skulle verificeres af revisor. Det blev den ikke inden afstemningen 
og udgik derfor) 

Bestyrelsesformand Thomas Offer bød herefter officielt velkommen til GF. 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 
 
Niels Borum blev enstemmigt valgt til dirigent på GF. Niels Borum startede med at 
konstatere, at GF var rettidigt indkaldt  
 
Jens Peter Licht blev enstemmigt valgt til referent. 
 
Som stemmetællere blev følgende udpeget: Lene Berendsen fra Gartneriet 
Rosborg, Keld Stig Kristiansen fra Gartneriet Trekanten og Pia Bøg Madsen fora 
Gartneriet Multigreen. Alle var registreret på GF 
 

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 

Thomas Offer startede med at orientere om IPM 2018, der var atypisk derved, at 
man på grund af, at hal 6 ikke var færdiggjort blev henvist til en alternativ hal 14. 
Ikke desto mindre havde det været en god og velbesøgt messe. Herefter blev 
følgende emner vendt: 

- Der har været fokus på IPM og handelspladsen i foreningen. 
- Handelspladsen har været på samme lokation i mange år, men skal i fremtiden 

afholdes i Alex Andersens nye domicil. 
- Der var store forventninger til 2018 med vækst, men det endte ikke helt som 

man ønskede. Man så kun få gartnerier med tilbagegang, og heldigvis 
overordnet set en positiv udvikling hos de enkelte gartnerier. 

- Nye tal fra PK Revision – Gartneriernes Regnskabsanalyse, der viser 
tendenserne i branchen, viste en lille tilbagegang, men generelt i en god gænge. 

- Der er behov for konstant nytænkning inden for markedsføring – verden 
forandrer sig: nye indkøbsmønstre, nye forbrugere. 

- Vi skal sælge levende og smukke planter med en god historie for et bedre miljø. 
- Der er en stigende interessere for bæredygtighed. 
- De nye forbrugsparametre med bæredygtighed skal formidles bedre. 
- Kigge på at udnytte mulighederne for at nå forbrugerne med markedsføring via 

nye kommunikative platforme, som er næsten gratis at anvende. 
- Der har været store forandringer i forholdet mellem producent og forbruger det 

seneste år – muligheder for at udvide forretningen herigennem, men det kræver 
tillid. 



- Positivt med de mange nye investeringer – GASA GROUP og Alex Andersen  
- Logistik – alle bliver mere og mere udfordrede med tiden. 
- Stort fokus på logistikudfordringerne i branchen fra foreningen – sætter derfor et 

nyt trackingsystem i gang for at tracke varen – det skal bl.a. være 
adfærdsregulerende i branchen. 

- Man skal være lette at handle med – vigtigt at have fokus herpå. Dette skal 
styrke konkurrenceevnen i branchen i DK. 

- I DK er det helt unik, at vi ejer vores egen handelsplatform – det giver gode 
muligheder (Danpot). 

- Adgang til Danpot-paralleller tilbudt til Holland eller Tyskland, men måske skal 
man være mere aktiv i forhold til de nordiske naboer i stedet. 

- Danpot har fået skiftet ”motoren” siden sidst – har nu en database til udvikling af 
nye værktøjer. 

- Flora Dania og Flora Dania Marketing placeres ind under Dansk Gartneri (DG) - 
det skal der stemmes om i dag – det skaber synergier, skal styrke foreningen og 
udnytte ressourcerne endnu bedre. 

 
Claus Riber sagde lidt om salgsselskaberne: 
- I 2018 var det først koldt, så blev det varmt og meget varmt. Men alt i alt, er det 

landet ok for branchen. 
- Der er blevet produceret mere efter ordre end sidste år, hvilket er nødvendigt. 
- Det er mere interessant at kigge frem mod 2019 – der skal fokus på logistik i 

kæden med fokus på intrans, og det skal udnyttes, at branchen bliver samlet i 
Højme. 

- Der skal arbejdes mere med kunderne, hvor rettidig levering er et krav, og der 
skal være en klar definition af rollerne i kæden. 

 
Herefter var beretningen åben for kommentarer og debat: 
 
Steffan Lund; Hawaii Gartneriet: Hvorfor samarbejder Danpot ikke med Flora Day? 
Det er ærgerligt! 
Thomas Offer: Vi haft møde med FloraHolland, der ejer Floriday, og de var kun 
interesseret i, at Danpots omsætning skulle ind i deres system, så de kunne tage 
betaling. Var således ikke interesseret i et samarbejde - og det er vi heller ikke på 
de betingelser. Det er dog aftalt i bestyrelsen, at der skal arbejdes på, at gartnerne 
automatisk kan overføre deres Danpot-udbud til FloraXchange, såfremt gartnerne 
selv forestår udviklingsomkostningerne til dette. 
Jan Knudsen, Gartneriet Vesterdal: Lidt ideer til handelspladsen i august og 
messen i Sverige. Handelspladsen kunne i august flytte ind til Odense 
Blomsterfestival og skabe en hel ny oplevelse for de besøgende. Og hvorfor 
deltager Floradania Marketing ikke på messer i Sverige, der er det største 
eksportmarked. 
Thomas Offer: Vedrørende handelspladser; her er man bange for trafikale 
problemer og omkostninger (det er dog ikke en nagelfast holdning). 
Vedrørende Sverige: Elmia Garden har af flere omgange været vendt i bestyrelsen 
og her vurderes, at den ikke er optimalt. Ligger i efteråret og henvender sig mest til 
grossister – men hvis opbakning, da vil vi gerne forsøge at den vej. 
Møllerhøj: Track&Trace – hvad ender det ud i? 



Thomas Offer: Der er en kæmpe udfordring med leveringerne – vi havde et 
spændende seminar herom i sidste uge og havde besøg af logistikparterne fra NL, 
der viste at track-and-trace giver rigtig mange gode muligheder. Det skal dog helst 
ikke være for omkostningstungt for at kunne fungere. Vi er således i gang med at 
sætte rammerne, men er endnu ikke nået til detaljerne endnu. 
Ernst Mittag, Gartneriet Rosborg: Det er godt med et nyt kraftcenter – godt med 
samarbejde. NL har ikke villet DK – derfor er det et godt middel mod dem. Men er 
det noget, der øger konkurrencekraften, nu hvor flere ting er samlet – hvor meget 
giver det? 
Thomas Offer: Vi forventer en virkning af det allerede i år – men hele 
logistikstrukturen i Danmark skal opgraderes, da der ligger mange penge at spare. 
Jens Hermansen, GASA Group: Vi har ikke glemt Sverige – både vi og Danblumen 
udstiller med stand. 
Peter Larsen-Ledet, Flora Dania: Fællesstande på messer er et 
prioriteringsspørgsmål, idet økonomien ikke tillader alverden - Elmia Garden har 
som nævnt flere gange været drøftet af bestyrelsen og i Udstillingsudvalget, men 
den nødvendige forespørgsel fra et tilstrækkeligt antal gartnere til en fællesstand 
har vi endnu ikke fået. 
 
Beretningen blev herefter godkendt. 
 

3. Aflæggelse af årsrapport med årsberetning samt forelæggelse af budget, 
herunder fastsættelse af næste års kontingent 
 
Dirigenten konstaterede, at Flora Danias årsrapport 2018 var udsendt rettidigt.  
Årsrapporten blev præsenteret af foreningens direktør Peter Larsen-Ledet (PLL):  
- 10. år han havde fornøjelsen af at præsentere regnskabet 
- Største underskud i foreningen i de ti år, men havde en forklaring 
- Ingen anmærkninger fra uafhængig revisor 
- DKK 215.000 i minus i primær drift –afvigelse fra budgettet på DKK 5.000 
- Færre medlemmer var lig færre indtægter, ligesom flere omkostninger i at være 

partnerland på IPM Essen end budgetteret. 
- Ekstra omkostninger til IPM (ca. DKK 100.000), men fik til gengæld tilskud til 

udstillerne fra Eksportrådet på DKK 800.000 
- Minus DKK 1.6 mio. fra datterselskaber, hvor Floradania Marketing A/S bidrog 

med lille overskud, mens Danpot Data A/S bidrog med underskud på DKK 1,6 
mio. Dette skyldes investering i den nye Danpot-motor, der fuldt ud var 
udgiftsført i 2018. Princip for Danpot Data i stedet for aktivering. 

- Kommer en prisregulering i 2019 i Danpot Data A/S for at genopbygge 
egenkapitalen, der her er nede på DKK 1,6 mio. 

- Foreningen har fortsat DKK 6,3 mio. kr. i egenkapital trods underskuddet i år 
 

 
Regnskabet blev godkendt. 
 
Herefter oplyste dirigenten, at der var tid til gennemgang af revideret budget 2019 
og budget 2020, hvorunder generalforsamlingen også skulle stemme om 
Kontingent og fastsættelse af promillen til Produktionsafgiftsfonden. 



Budgetfremlæggelse foregik ligeledes ved Peter Larsen Ledet:  
- Der er tale om et revideret budget for 2019, idet det blev godkendt på 

generalforsamlingen sidste år og et budget for 2020 til godkendelse. 
- I 2019 budgettet var der alene tale om mindre justeringer, bl.a. størrelsen af 

tilskuddet fra Fondene, som nu er rettet til for 2019-budgettet.  
- I 2019 desværre ikke tilskud fra Eksportrådet, idet der er kamp om midlerne 

blandt mange ansøgere fra andre brancher. 
- Slutteligt var der en justering af resultaterne for datterselskaberne i 2019, som 

bestyrelsen havde et ønske om, skulle ende på DKK 300.000 for Danpot Data 
- Resultatet af den primære drift forventedes således at ende på minus DKK 

25.000 i stedet for minus DKK 5.000   
- Herefter Flora Dania budget 2020, der skulle til afstemning. 
- Flora Dania håbede på at kunne opnå tilskud fra fondene til næste år også.  
- Man vil søge Eksportrådet om tilskud til IPM Essen 2020, men nødvendigt med 

deltagelse af offentlig person, som fx minister eller royal. Meget usikkert, hvorfor 
ikke medtaget i budget 2020. 

- Akkumuleret forventer man i 2020 et lidt lavere aktivitetsniveau i forhold til 2019, 
baseret på indtægter forventedes at falde med DKK 400.000 til DKK 9,1 mio. 

- Aktiviteter med brugerbetaling og tilskud forventes reduceret med tilsvarende, 
dvs. DKK 400.000, således udgifter på DKK 9,1 mio. og budgetteret resultat på 
minus DKK 25.000. 

- Kontingentet foreslås derfor holdt uændret, dvs. udelukkende med 
pristalsregulering for at opveje for medlemstilbagegangen og promillen til 
Produktionsafgiftsfonden på uændrede 1,6 promille.  

- For god ordens skyld kunne det oplyses, at budgetterne ville være stort set 
uændrede, uanset om det indkomne forslag under det kommende punkt 4 ville 
blive stemt igennem eller ej.   

 
Budget med kontingentforhøjelse blev godkendt ved håndsoprækning. 
 

4. Indkomne forslag 

Dirigenten konstaterede, at der var indkommet ét forslag, og at forslaget, der kom 
fra bestyrelsen, var rettidigt udsendt til GF. 

Der var tale om forslag til ændringer i foreningens vedtægter fra foreningen selv, 
hvorfor forslaget for at kunne gennemføres, skulle godkendes med 2/3 af de 
fremmødte stemmeberettigede jævnfør vedtægternes §7. 

Thomas Offer: Formanden orienterede om baggrunden for forslaget, der er et led i 
processen med fusionen med DG; sammenlægningen med DG afspejler 
strukturændringen i erhvervet og samler det. 

- Unikt for Flora Dania med egen marketingsenhed. Dens kompetencer vil man 
gerne tilbyde de øvrige sektorer også. 

- Foreningen vil blive lagt ind under DG som en branchesektor og Floradania 
Marketing som en afdeling, men de respektive formuer følger henholdsvis sektor 
og afdeling. 

- Der vil ske en koordinering af bestyrelsesmøderne foreningerne imellem. 



- Dog ikke valgt at nedlægge Foreningen Flora Dania, der stadig skal eje Danpot. 
- Samlet set det samme aktivitetsniveau og budget, men kommer ind under DG. 
- Lidt om baggrunden for forslagene til ændringer i strukturen, der overordnet set 

handler om at opnå et tættere samarbejde med DG. 

Dirigenten: Efter motivationen for forslaget fra foreningens formand gav dirigenten 
ordet til generalforsamlingen.  

Ove Lundager, Gartneriet Lundager: Hvad hvis man kun ønsker at være medlem af 
Flora Dania og ikke ønsker at være medlem af DG, som man bliver pga. denne 
fusion? 

Thomas Offer: Bestyrelsen indstiller til, at det er et krav, at man skal være medlem 
af DG fremadrettet – man får fordele af et dobbeltmedlemsskab.  
Hvis man ikke ønsker det, vil det medføre eksklusion fremadrettet! 

 
Dirigenten anmodede herefter om afstemning via håndsoprækning. Ingen 
modsagde sig dette.  
Forslag til vedtægtsændringer med tilhørende konsekvenser blev vedtaget med 25 
stemmer for og 1 imod. Forslaget var hermed godkendt af generalforsamlingen. 
 

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
 
Der var ikke indkommet forslag til nye kandidater fra foreningens medlemmer, 
hvorfor bestyrelsen havde ansvaret for at indstille de nødvendige kandidater. 
På valg var fra salgsselskaberne: 
- Claes Riber, GASA Group 
- Martin Estad 
 
Fra producenterne var følgende på valg:  

- Nicolai Abildgaard, ByGrowers  

Eftersom der ikke var modkandidater, og alle indvilligede i at genopstille, blev der 
genvalg til alle tre. 

 
6. Valg af suppleanter til bestyrelsen 

 
Bestyrelsen indstillede til genvalg til suppleanterne, d.v.s.: 
- Fra producentgruppen: Jacob Kristensen, Gartneriet Fashion Flowers 
- Flemming Juul, Greemex 
Begge blev genvalgt til bestyrelsen som suppleanter 
 

7. Valg af revisor 

 

Bestyrelsen indstillede til at Deloitte fremadrettet skulle stå for revisionen af 

Foreningen, idet samme revisor som man anvender i DG. Dette skulle således ikke 

ses som utilfredshed med den nuværende, men udelukkende ud fra et praktisk 

synspunkt. 



Generalforsamlingen bifaldt indstillingen af Deloitte, der blev valgt som revisor for 

foreningen. 

 

8. Eventuelt 

 

Uidentificeret fra salen: Skal salgsselskaberne fremadrettet være medlem af DG? 

Thomas Offer: Ja! Og det er de allerede, idet de indbetaler kontingent til DG via 

deres kontingent til Flora Dania. Flora Dania opgør således kontingent, der er 

baseret på købet af danske planter, kvartalsvis til Dansk Gartneri 

Torben Lippert, DG: Orienterede lidt om historikken omkring kontingentstrukturen 

og -indbetalingerne forhold til salgsselskaberne. 

Thomas Offer: Sammenlægning betyder, at der fremadrettet vil være en 

opkrævning, men af to separate kontingenter. 

Thomas Kjær Larsen. Gartneriet Møllerhøj: Vi gartnerier kæmper mod kommunerne 

omkring miljøet; kunne det ikke bruges positivt rent markedsføringsmæssigt, da vi 

efterhånden bliver ”pænt miljørigtige”. 

Thomas Offer: Formanden var helt enig heri, og ser det som en af sine kæpheste – 

danske gartnerier kan med fordel promovere sig meget mere på vores miljørigtige 

produktion i forhold til udenlandske sydeuropæiske konkurrenter. Både enkeltvis og 

som branche. 

Afslutning 

Dirigenten: Dirigenten takkede for god ro og orden og nedlagde herefter sit hverv. 

Thomas Offer: Formanden takkede dirigenten for god styring og afsluttede 

generalforsamlingen. Lykønskede Gartnerierne Tvillingegården og Gartneriet Rosa med 

deres priser fra henholdsvis AIPH og IPM Essen. Herefter takkede han Ulla Hogan for 

mange års godt samarbejde. 

 

Som dirigent: 

 

Niels Borum 

(det underskrevne referat ligger i Flora Danias sekretariat) 

 


