
Referat fra Flora Dania-sektorens ordinære generalforsamling torsdag d. 27. februar 

2020 kl. 13:00 på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg.  
 

 

 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.  

Velkomst ved Formand Thomas Offer Madsen 

  

Jens Peter Licht (JPL), Dansk gartneri blev valgt som dirigent 

Charlotte Holde, HortiAdvice, blev valgt som referent 

Som stemmetællere: Ingen, da ingen indkomne forslag og dirigenten vurderede, at godkendelse af regnskab og 

beretning kunne klares ved håndsoprækning. 

 

JPL: Der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen og dermed er den lovligt varslet konkluderede 

generalforsamlingens stemmeberettigede deltagere. 

 

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

Beretning fra bestyrelsesformanden, Thomas Offer Madsen: 

 

Tak for opbakning til den fælles forening. 

 

Det har været et meget travlt år i 2019. Året startede med IPM Essen i hal 6, hvor der var mange udfordringer for 

teamet både med planlægningen og opsætningen. Trods det, var der gode tilbagemeldinger fra det første år i den 

nye hal og det var en god messe. Allerede tilbage i 2019 var der fokus på bæredygtighed og miljø. Viser at 

branchen er fremsynet, da det jo er blevet et stort tema. 

 

Handelspladserne er også flyttede til en ny lokation: Alex Andersens nye lokaler på Logistikvej.  Det har skabt 

bedre vilkår for både os og planteskolerne, idet det har givet en bedre sammenhæng og skabt en bedre oplevelse 

for både kunder og os selv. Tak til Alex Andersen for det. 

 

Branchen prøvede at deltage med fællesstand på ny messe, Flora Expo, i Warszawa i 2019. Flere gartnerier og 

enkelte eksportører var repræsenteret. Adskiller sig en del fra de andre messer, hvor vi deltager. Polen er et 

marked med stor udvikling, men præget af få stor retailer og mange små grossister. Hvorvidt det skal gentages, er 

der ikke taget stilling til endnu. 

 

Messen i Italien er lige blevet aflyst pga. Coronavirus. 

 

2019 var ikke så godt et omsætningssår, som ønsket. Der var en tendens til store kultur skuffede og at der var et 

overfyldt marked. Justering i pris får ikke altid varerne til at flytte sig.  Endte på index 97, hvilket var en 

tilbagegang fra året før. Og i 2018 var der også tilbagegang i forhold til året før. 

Ifølge regnskabsanalyse for 2019 fra PK-revision var det dog ikke så slemt. Det ser ud til at indtjeningen ikke går 

ligeså meget tilbage som omsætning, hvilket vidner om at der i gartnerierne er styr på omkostningerne og at der 

ikke bliver sat produktion i gang, hvor der ikke var et sikkert salg.   

 

Formanden ser en lysende fremtid for branchen, hvis den formår at udvikle sig i samme retning, som samfundet 

udvikler sig. Ser en stigenge samfundstendens med fokus på miljø og bæredygtighed samt ordnede 

produktionsforhold. Her er vi bedre stillede end resten af EU, da vores kemikalie- og pesticidforbrug er væsentlig 

lavere end vores konkurrenters.  Det skal fremhæves over for kunder, som et unikt selling point, da retailer også 

har mere fokus på dette frem for prisen. Retailerne er blevet mere politisk bevidste.  

 

På IPM 2020 fokus på de 17 verdensmål fra FN. Vi bliver udfordret fra detailhandlen på, hvordan branchen 

tænker disse verdensmål ind i dagligdagen. Det er sammen fokus, som der er på de certificeringer, der bliver mere 

og mere omfattende. I Flora Dania er der bekymring for om alle medlemmer kommer på disse certificeringer. Det 

kan godt virke som et uoverskueligt og unødvendigt arbejde for nogle, da det ikke bidrager til en bedre plante. Der 

har været møder med FloraHolland, som har de sammen udfordringer, og der arbejdes på en fælles 

registreringsplatform for at gøre indrapportering lettere, og hvor indrapporteringerne så samles, så kunder kan få 

de certificeringer, de ønsker. Udgangspunktet er at kunderne kan få de certificeringer, de ønsker sig, men de skal 

være med til at bidrage til de omkostninger, der vil være. 



 

Flora Dania har altid samarbejdet med Dansk Gartneri, men i 2019 kom der en ny struktur, hvor Flora Dania blev 

en sektor under Dansk Gartneri og hvor økonomien formeldt også blev lagt herunder. Et omstillingssår giver en 

masse ekstra arbejde og det er først nu fordelene begynder at blive indkasseret.  

 

Arbejdet har ændret karakter de senere år. Hvor der tidligere næsten udelukkende er brugt resurser på udstillinger 

og markedsføring, er der nu meget fokus på fælles afsætningsudfordringer i den politiske del. I Flora Dania er der 

stor bekymring vedr. de krav, der er sat i den nye Miljøvejledning. Sammen med Dansk Gartneri har Flora Dania 

påpeget, at der er flere at punkterne, der er grebet helt forkert an i udarbejdelsen. I værste tilfælde får vejledningen 

ikke den effekt, der ønskes. Flora Dania har lagt op til, sammen med Dansk Gartneri, at der kommes med forslag, 

som der kan gavne miljøet mere og som vil være bedre implementerbare. Branchen mener samtidig, at problemet 

er med til at løse sig selv i forhold til de krav, som kommer fra omverdenen, da kunderne har stigende krav til 

certificeringer og pesticider, som ikke må bruges.  

 

Logistik har fyldt en del i Flora Dania i 2019. Konkurrenterne i Europa skal udfordres. Vi skal være mere 

attraktive at handle med. Vi kender alle det, at hvis en webshop er langsom, findes varerne et andet sted. Det kan 

være forskellen på om en handel vindes eller tabes. Kortene skal spilles rigtig, så en handel fungerer fra start til 

slut, så kunden også vil vende tilbage. Og det var det, der var udgangspunktet for et strategiseminar for 

bestyrelsen i januar, hvor det blev besluttet, at der skulle være fokus på flowet fra producent til kunde. 

Virkemidlerne i branchen er først og fremmest et velfungerende IT-system og logistik. Der er brugt meget tid på 

at analyser data fra ordre flow: fra bestilling til levering; mellem eksportør og vognmand; samt i alle de faser, der 

er i hverdagen i forbindelse med dette. Bestyrelsen har som opfølgning herpå udarbejdet en ny distributionsplan -

denne plan kommer vi ind på denne under punktet Eventuelt. Med udgangspunkt i den nye distributionsplan, vil 

der også blive udviklet et nyt track and trace system, som skal optimer flowet og lette arbejdsgangen i gartnerier 

og for eksportørerne. 

 

I Danpot blev der skiftet til en ny database, der gjorde det muligt, at udvikle nye tilhørende værktøjer. Kan lave 

mere avanceret rapporteringsværktøjer, og den nye database giver mange muligheder, men det ønskes samtidigt 

ikke at omkostninger stikker af, hvilket gør at statistikværktøjerne bliver udviklet efter behov. I Danpot blev der 

også implementeret et nyt plantepas i 2019. Umiddelbart virkede det ikke som et større problem, men det var mere 

kompleks end som så, da der kom masse kundeønsker. Desuden ny håndtering af mix, som ikke har været 

håndteret rigtigt tidligere. Det lykkes at få alt på plads til d. 14. december 2019 som var skæringsdatoen.  

 

Der har længe været et ønsket fra flere gartnerier om, at man kunne overføre udbuddet direkte fra Danpot til Flora 

Exchange, så udbuddet ikke skal oprettes og vedligeholdes i to systemer: Danpot-udbuddet og udbuddet i det 

Hollandske. Det blevet besluttes i efteråret i bestyrelsen, og så småt sat i gang, at der skal laves en integration, 

således, at der kan overføres data direkte fra Danpot til Flora Exchange i fremtiden. 

 

Det har været et meget begivenhedsrige år i Flora Dania, hvor der har været et rigtig godt samarbejde mellem 

salgsselskaber og producenter. Der er ikke altid de samme interesserer, men med en bestyrelse, hvor der er stor 

respekt for hinanden, er det altid lykkes at udrette noget.  

 

Slut på formandens beretning. 

 

Ordet frit til kommentering og debat. Der var ingen kommentar fra medlemmer. 

 

 

3. Aflæggelse af sektorregnskab med årsberetning samt forelæggelse af sektor budget, herunder 

fastsættelse af næste års kontingent.  

 

Årsrapport udsendt 19. februar 2019 til medlemmerne og lever hermed op til forskriften om orientering mindst 8 

dage før generalforsamlingen. 

 

Gennemgang af regnskabet ved Direktør Peter Larsen-Ledet. Indtægter i 2019 på DKK 6,443 mio. bestående af 

kontingentindtægter, fondstilskud og øvrige indtægter. Udgifter på i alt DKK 6,404 mio., hvoraf størstedelen gik 

til projekter. Dette gav et resultat fratrukket finansielle omkostninger på DKK 39.000.   

 

Ingen kommentar til regnskab fra medlemmerne.  



 

Regnskabet til afstemning: bestyrelse indstiller til godkendelse. Regnskab er godkendt.  

 

Budget for 2020: Revideret budget grundet tilskud fra Dansk eksportråd blev gennemgået. Skulle ikke til 

afstemning, idet budgettet var godkendt året forinden.  

 

Budgetforslag for 2021: Opbygget over nogenlunde samme struktur som året forinden. Sektoren forventer at få det 

sammen fra Promille- og Produktionsafgiftsfonden, samt det samme i kontingent. Der er tvivl om der kan opnås 

tilskud fra Dansk eksportråd, men der søges igen. 

 

Aktiviteter: Markedsføring og messe, forskning, tidssvarende handelsvilkår, tidssvarende it-systemet og 

internationale relationer. Alle igangsatte aktiviteter sker på foranledning af bestyrelse eller af medlemmer. 

 

Ved godkendelse af budget blev medlemmerne gjort opmærksomme på, at man så også godkendte en fastholdelse 

af promillen til Produktionsafgiftsfonden på 1,6 promille, samt at kontingent blev bibeholdt jævnfør vedtægterne. 

Ingen indvendinger mod budget for 2021 og budgettet var dermed godkendt. 

 

 

4. Evt. indkomne forslag.  

Ingen indkommen forslag 

 

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.  

 

På valg er:  

Producentsiden:  

Thomas Offer Madsen, Gartneriet Offer Madsen og Poul Graff, Graff Kristensen  

Salgsselskabssiden:  

Michael Honoré, Plantas  

 

Thomas Offer Madsen ønsker ikke at genopstille. Bestyrelsen indstiller Jens Ingemann Pedersen, Gartneriet 

Tvillingegaarden, til at indtræde på det aftrædende medlems vegne.  

 

Michael og Poul ønskede at forsætter i bestyrelsen. 

 

Ingen indsigelser mod Jens Ingeman Pedersen, Gartneriet Tvillingegården, som hermed er valgt. Bestyrelsen 

konstituerer sig efterfølgende, eftersom formanden af aftrædende. 

 

 

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 

  

Jacob Christensen, Fashion Flowers fra productgruppen, og Flemming Juul, Greemex fra handelsgruppe blev valgt 

som suppleanter til bestyrelsen. 

 

 

PAUSE I GENERALFORSAMLING for at afholde generalforsamlingen i Flora Dania FORENINGEN.  

 

7. Eventuelt.  

Alt kan drøftes, intet kan vedtages. 

Ordet gives til Formand, Thomas Offer Madsen: 3 punkter til gennemgang, hvoraf punkt 1 er det mest omfattende, 

da det drejer sig om den nye logistik- og indleveringsplan. Punkt 1 fremlægges af Nicolai Abildgaard, ByGrowers. 

 

1. Ny logistik plan.  

Logistikplanen har fyldet meget i 2019. Startede med et strategimøde i bestyrelsen for at finde ud af, hvad 

der kan gøres ved for sen indlevering grundet at eksportselskaberne får varerne senere og senere ind. 

Hermed kommer varerne for sent afsted til kunderne. Eksportselskaberne får bøder fra deres kunder, 

hvorfor Salgsselskaberne giver bøder til gartnerierne - hele flowet fungerer ikke optimalt.  



Der er det i det, at der er større og større krav fra kunderne om at varerne skal indleveres til tid. Det skulle 

give en stærkere konkurrencekraft, og det bliver en stor parameter i fremtiden. Salgsselskaberne skal have 

en bedre optimering ud i deres haller for at holde deres personale i gang og gartnerierne vil have ordrerne 

tidligere, så al pakkeriet ikke skal foregå mellem kl. 10 og 13. Så det var indgangsvinklen for at komme 

videre. Track&trace var målet, men lige nu var der udarbejdet en løsning for 2020-sæsonen. 

 

En projektkonsulent havde kigget på, hvordan flowet var i dag: der komme ordre ud på Danpot, nogle der 

står kl. 10 på; nogle hvor der står kl. 12 på og nogle står der kl. 14 på. Allerede der, er der forvirring, for 

der er ikke ret mange gartnerier, der kører varer afsted til kl. 10 med mindre, der er noget mængde bag og 

der er noget flow i det. 

 

Der er blevet analyseret, hvornår sælgerne afgiver ordrerne på Danpot, hvornår gartnerne accepterede 

tiderne, hvornår de skulle leveres hos salgsselskaberne - og hvad der var realistisk.  

 

Oplæg til ny distributionsplan blev gennemgået: 

Eksempel for deadlines på Fyn: 

• Ordre afgivelse inden kl. 8. Accept og tilmeld af gartnerierne inden kl. 9.30. Klar til afhentning kl. 

10 og skal være indleveret senest kl. 12. 

• Ordre afgivelse inden kl. 11. Accept og tilmeld af gartnerierne inden kl. 11.30. Klar til afhentning 

kl. 13. og skal være indleveret senest kl. 15.30. 

• Ordre afgivelse indtil kl. 14. Klar til afhentning næste dag i gartnerierne kl. 7.30 og skal være 

indleveret senest kl. 10. 

 

Der er blevet set på data og hvor mange procent af indleveringer, der er i forskellige tidsrum. Og der hvor 

det bliver udfordringer for alle led, er ved de ordrer, der kommer ind for sent: Ordrer der afgives ml.kl. 11 

og kl. 12, hvo gartnerne ofte netop har bestilt afhentning. Ordrerne er ofte kun 6-8 kasser eller måske en 

container, men pakningen bevirker, at vognmanden kommer til at vente og ofte kommer for sent til 

salgsselskaberne. Det ødelægger flowet. 

  

Hvad hvis Danpot bliver lukket for ordre kl. 11.00. Kunne det hjælpe noget? Ville det give en 

adfærdsændring? Er det sjusk at sælgerne ikke bestiller før eller er der kunder, der ikke kan afgive ordre 

før? Disse spørgsmål var blevet diskuteret i bestyrelsen, og hvordan det kunne løses uden af tabe 

konkurrencekraft til hollænderne. Resultatet var, at Danpot ikke skulle lukkes efter kl. 11, men ordre 

afgivet efter kl. 11 skal ofte med særafhentning, for ikke at forsinke de øvrige ordrer, hvorfor kommer 

gebyr på. Den omkostning afregnes mellem transportselskabet og eksportselskaberne; gartnerierne skal 

holdes helt udenfor, men skal oplyse sælgeren om, at der vil komme et gebyr, idet ordren forsinker 

indleveringen af øvrige ordre.  

Bestyrelsen ønsker at fremprovokere en adfærdsændring. Vi skal have skubbet ordene frem, så de er ude 

noget før i gartnerierne.  

Data viser, at 10 % af ordene kommer efter kl. 11 til indlevering samme dag. Lyder ikke af meget, men det 

er ikke hele container eller varer, som står på køl og lige kan trækkes ud. Det er ofte 8,10 eller 12 kasser, 

som også lige skal mixes eller have en anden label på. Det er dem, der ofte gør at det er svært at få et flow 

i pakkeriet.  

Af planen fremgik, at der var andre indleveringstider for mandage og første hverdag efter helligdage. Der 

skulle her være en time mere som buffer, idet disse er de travle dage. Det for at tage trykke af på disse 

dage. 

 

Hvornår skal det implementeres? Om det bliver 15. marts elle 1. april, skal det først besluttes i bestyrelsen.  

Planen er et oplæg for at komme i gang, men bestyrelsen er klar over, at det ikke bliver den endelige 

køreplan i al evighed. Der skal evalueres på planen undervejs, og når sæsonen er slut, for at se om der er 



kommet en adfærdsændring og for at se om, der er blevet flyttet nogle ordrer frem. Der er sikket nogle 

ting, der er blevet overset, men producent- og salgsselskabsgruppen i bestyrelsen har sammen med 

Indtransvognmændene givet håndslag på, at man skal ændre adfærden.Skulle gerne undgå at forlange bøde 

af hinanden; det er der ingen der er interesseret i.  

 

 

Spørgsmål til ovenstående: 

 

Keld Stig, Gartneriet 3-kanten: Ordre afgivet om fredagen efter kl. 14, skal først afhentes mandag morgen 

kl. 7:30?  

Nicolai: Ja, det er korrekt. Hvis ordren kommer efter kl. 14 om fredagen, så har man frem til mandag 

morgen kl. 7:30, hvor den skal afhentes. 

 

Jan Knudsen, Gartneriet Vestdal: Ved at der er arbejdet på det her i flere år, håber at det lykkes nu, men 

tror ikke på det. Der er et dobbelt problem, da Alex Andersen kører størstedelen af varerne til indlevering 

og også dem, der kører videre. De afhenter for sent. Det sker gang på gang. Reelt kun et problem 6 uger 

om året. Der må være mange andre ting, tiden kan bruges på 

Nicolai: Kan have ret i, at vi skal bruge tiden på noget andet, men for eksportselskaberne er det et stort 

issue. Det er eksportselskaberne, der har sat dette i gang. Og der må gøres noget. Eksportselskaberne 

begynder af få bøder ved for sen levering til f.eks. Kaufland. De bøder er endnu ikke blevet sendt videre til 

danske gartnerier. Hvis der ikke bliver gjort noget, vil det ske.  Vi kender alle det at en ordre med 

indlevering kl. 10, har ligget et par dage ude ved gartneriet og alligevel kommer den først ind kl. 15 til fx. 

Plantas, fordi der ses stort på indleveringstiderne.  Det er vigtigt for os, at når vognmand Alex Andersen 

har givet håndslag på planen, skal vi som producenter også leve op til den. Det er Alex Andersen, der har 

været med til at sige, at der skal være de her tider, for at have et fungerende ordrer-flow. Det er ikke 

ensbetydende med at fra planen træder i kraft fx d. 15. marts, så er alle varer hentet ude i gartnerierne kl. 

13. Men gartnerier skal have varerne klar kl. 13, så indtransvognmændene har mulighed for få hentet 

varerne ind og ikke skal vente. 

 

Jeppe Aavang Jensen, Gartneriet Skovbrynet: Er salgsselskaberne forbedre på at det ikke nødvendigvis er 

varer, der er pakke sammen dag, som komme af sted mandag, når de bliver bestil fredag?  

Nicolai: Det er op til gartnere. Hvis det ikke kan pakkes på forhånd, så informer sælger og foreslå et andet 

tidspunkt for ordren.  

Jeppe: Opfordrer salgsselskaberne til at sætte rigtigt tidspunkt på ordrerne fremadrettet.  

Nicolai: Det er også en opfordring fra producentsiden, for hvis der fx. i dag står kl. 10 på ordren og der er 

problemer den pågældende dag, og der så snakkes med sælger, så er svaret ofte: Det er ikke noget 

problem. Vi kører alligevel først kl. 17. Det er en del af den adfærdsændring, vi skal hjælpe hinanden med, 

så vi får tingene i mål. 

 

Jakob Christensen, Fashion Flowers: Forslag, at der stod på pakkebrevet, hvornår ordren skal være klar. 

Det ville give bedre overblik i pakkeriet.  

Nicolai: Det er et fint forslag. Det bliver taget med videre. 

 

Thomas Kjær Larsen, Gartneriet Møllehøj: Hvor meget står i transporthallerne og er klart, men ikke 

kommer videre. Står der en masse, som skal mixes og ikke kommer afsted til tiden? Er der styr på det?  

Og et forslag: hvis varer er klar kl. 10, men først bliver hentet senere: Er det muligt at få noget sporing på 

så det kan se hvornår varerne bliver afhentet? På gartnerierne fra Stige vil afhentning kl. 11 være mulig og 

varerne ville stadigvæk kunne være inde til tiden. Kan man få en varsling 20 min inden vognmanden 

kommer? 



Nicolai:  Det er sådan nogle ønsker, der kan arbejdes videre med. Vigtigt at der er en dialog med Alex 

Andersen, for de vil jo ikke kunne hente alle varerne samtidigt kl. 10. 

Jan Andersen, Alex Andersen: Så skal der et andet spillerum på, hvis alle har varerne klar kl. 10. Der er 

mange, som vi skal rundt til og hvis alle ikke er færdig kl. 10, er man først rundt kl. 12. Og hvis der skal 

laves noget automatik planlægning, skal der først være et stort datagrundlag tilgængeligt, før end det er 

muligt. Men vi arbejder med på projektet. 

Nicolai: En af de væsentlige ting, der er snakket om, er at sælgerne, når de bestiller varer, skal vide 

hvordan håndteringen er ud i eksporthaller. Er det hele container, der bare kan trækkes ind fra ind-trans og 

køres over i bane 17, hvor de bare kan afleveres. Det er måske ikke så afgørende, hvornår de kommer ind. 

Mens dem, der kommer ind og skal splittes op til flere forskellige butikker og hvor der er noget mere 

håndtering, skal leveres ind tidligere.  

Gartnerier kan ikke levere det hele til et bestemt tidspunkt, og der er sælgerne også nødt til at spille med. 

Det er måske fint, at 20 container til en kunde først kommer ind kl. 15.30, da de bare skal køres direkte 

videre. Det, der er problemet i dag er, at man bare bestiller ind kl. 10, fordi så kommer de måske kl. 12 

eller 14. Man er i dag blot bange for, at dem, der bliver bestilt inden kl. 16.30, først kommer kl. 18. 

Jan Andersen, Alex Andresen: Med hensyn til strukturering i hallerne. Her prøver vi at arbejde med data 

for at optimer indlevering og videreforsendelser: Det er nemmere at får 10 container ind senere end de, der 

skal deles til 4 havecentre. Vi vil gerne have små ordre ind først og store ordre ind senere. Vi arbejder med 

de her data for at blive bedre til at se, hvad der er sendt ud og hvad vi kan forvente at få ind og får fx. 

skannet nummerpladen på importbilerne, så lastbilerne kan få af vide hvilken port, de skal køre til. Det vil 

vi også gerne have på Indtransen på sigt. Vi vil gerne være med til at betale for nogle senere kørsler ude 

fra producenterne, for jeg er helt sikker på det vinder vi på om eftermiddagen. Vi skal hjælpe hinanden og 

nu gør vi det her, og det vil vi gerne have til at virke. 

Henrik Christensen, DanBlumen: Svar til Jeppe, Gartneriet Skovbrynet: Vi er ikke indforstået med af få 

pakket varer om fredag, som først skal af sted mandag.  

Dernæst: Vi bakker 100 % op om forslaget. Det eneste vi er kede af at man mandage og hverdage efter 

helligdage trækker tiden til kl. 16.30. Hvis vi kører til Schweiz, skal de afsted seneste 16.30. Problem hvis 

de først kommer 16.30 og skal pakkes om. 

Nicolai: Kunne det ikke være muligt at få de Schweizer-ordre før kl. 11? Ellers må der findes alternativ 

løsning, idet vi fra bestyrelsen er klar over, at det her er løsningen, som skal finjusteres løbende for at nå i 

mål.  

 

Kim Albrechtsen, Gartneriet Kisø: Hos os er planterne pakket og klar til aftalte tidspunkt, men afhentes 

ikke af Alex Andersen før de har hentet varer hos ByGrowers. Og så kommer vores varer ofte for sent ind. 

Nicolai: Der er nogle deadlines, der skal overholdes og hvis vi fra ByGrowers, eller andre, ikke er klar kl. 

13, så er det jo os, der kommer til at betale en ekstratransport, hvis Alex Andresen har tid til at hente nogle 

varer, inden vi er klar.  

 

Keld Stig, Gartneriet 3-Kanten: Kunne godt bruge nogle informationer fra eksportør om tingene bliver 

indleveret til tiden - hører ofte først om det for sent. Kunne godt bruge noget mere kommunikation fra 

eksportør om, hvordan det går. 

Nicolai: Enig. Vi skal alle blive bedre til at kommunikere med hinanden. Vi skal også hjælpe hinanden 

med at informere om forventninger om, hvor meget der skal køres, for så vil Alex Andersen også have 

letter ved at finde ud af, hvor mange biler, de skal bruge til Indtrans. Vi bliver ikke bedre af at sidde i hver 

vores lejr og skyde mod hinanden, men arbejde hen mod en fælles løsning i stedet for. Vi modtager gerne 

forslag og der bliver evalueret på planen, når sæsonen er slut. 

 

Thomas Offer Madsen: Vi har fået analyseret en del data og ville gerne have nogle værktøjer til at styre 

det her, men hvad var det, der skulle styres på. Der var ingen regler for noget som helst, fandt vi ud af i 

bestyrelsen, da vi fik data fra Aniko (note: projektkonsulenten). Har diskuteret frem og tilbage i 



bestyrelsen, men er kommet frem at det her kan løses. Det her er ikke den endelige plan, men det er den 

plan, der køres efter i foråret. Den bliver sat i gang formentlig medio marts, så den kan blive testet inden 

det store forårsryk. Der vil komme noget information ud om, hvordan den skal indføres. Skal huske på at 

der stadigvæk kan kører masse af varer om eftermiddag, det kræver bare at der arrangeres ekstra 

transporter.  

 

 

2. Odense Blomsterfestival er fornyeligt fusioneret med H.C.A Festivals, og vil fremadrettet være en festival 

i HCA Festivals, der afholdes uge 34. Dette betyder, at Odense Blomsterfestivals bestyrelse er nedlagt og 

at styringen i stedet sker gennem en komite i HCA Festivals. Komiteen er fortsat repræsenteret ved 

Odense Kommune, Kold College, Cityforeningen og Flora Dania. Fremadrettet vil Dansk Gartneri 

gennem Flora Dania pege på en repræsentant, der skal sidde i denne komite i HCA Festivals. Jan 

Knudsen, Gartneriet Vestdal, er valgt til denne post, da han har gjort et godt stykke arbejde, mens posten 

er var i Blomsterfestivalens bestyrelse. Flora Dania er fortsat medarrangør af Blomsterfestivalen og 

hjælper med at få afviklet festivalen. 

 

3. Der er udkommet en bog om dansk gartneri historie. Denne kan købes efter generalforsamlingen til en 

favorabel pris. 

Idet der ikke var yderligere punkter til Eventuelt erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet. 

Formand Thomas Offer Madsens informerede om, at det jo var hans sidste generalforsamling efter at have været 

med i bestyrelsen i 8 år. Han var dog tryg ved at forlade den, idet det var en god bestyrelse, hvor der er et godt 

samarbejde og hvor der er stor respekt for hinanden. Er ikke altid enige i starten, men findes altid et fælles fokus. 

Der er kommet nye kompetente personer ind i bestyrelsen, og de vil nu skulle konstitueres dem med hensyn til 

formandsposten bagefter. Formanden sluttede af og takkede for 8 fantastiske år. Herefter blev der overrakt 

blomster af næstformanden. 

 

Den 12. marts 2020  

 

 

 _____________________________________________  

Godkendt af dirigent Jens Peter Licht 

(Den underskrevne version af referatet opbevares i Flora Danias sekretariat)  

 


