
REFERAT DANSKE PRYDPLANTERS GENERALFORSAMLING
onsdag 2. marts 2011 på Hotel Nyborg Strand, Nyborg
Start: kl. 09.35
Slut: kl. 11.15
Antal deltagere: 89

DAGSORDEN
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. Indkomne forslag
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

På valg i henhold til vedtægter er
Salgsselskabsgruppen:
- Mogens Illum Hansen, DM Blomst
- Hans Schultz, Bøg Madsen A/S
Producentgruppen:
- Steen Juul Thomsen, Gartneriet Hjortebjerg
Hans Schultz, Bøg Madsen A/S, og Mogens Illum Hansen, DM Blomst, modtager genvalg.
Steen Juul Thomsen, Gartneriet Hjortebjerg, modtager ikke genvalg.
Der skal vælges 2 fra salgsselskabsgruppen og 1 fra producentgruppen.
Der opstilles følgende kandidater
Producentgruppen:
- Allan Holm Nielsen, Gartneriet Skovlunde
- Jørgen Andersen, Gartneriet Thoruplund
Salgsselskabsgruppen:
- Mogens Illum Hansen, DM Blomst
- Hans Schultz, Bøg Madsen A/S

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen
Nuværende er:
Flemming Petersen, Plant Supply
Henning Pedersen
Henning Petersen genopstiller ikke.

7. Valg af revisor
Nuværende er:
Kousted og Skovgaard A/S

8. Eventuelt

REFERAT
Danske Prydplanters formand, Kaj Jørgensen, bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne
Ole Elmegaard til generalforsamlingens dirigent. Der var ingen modkandidater.

Punkt 1:
Ole Elmegaard konstaterede ved tre annonceringer i Gartner Tidende og en udsendt mail 8. februar
2011 med indkaldelse bilagt dagsorden, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og
beslutningsdygtig. Der var ingen indsigelser. Ole Elmegaard foreslog på bestyrelsens vegne Palle
Dahl til generalforsamlingens referent. Der var ingen indsigelser. Generalforsamlingen godkendte



endvidere Michael Larsen, Henning Petersen og Henrik Bøg Madsen til stemmetællere på
generalforsamlingen.

Punkt 2:
Indledningsvis henviste Kaj Jørgensen til Danske Prydplanters skriftlige årsberetning, som inden
generalforsamlingen er udsendt til foreningens medlemmer. Den skriftlige beretning kan læses på
www.danskeprydplanter.dk. I sin mundtlige beretning satte Kaj Jørgensen fokus på seks områder:
1. Status for 2010
2. Danpot - vers. 3.0
3. 50 millioner til planteinnovation
4. Tilskud fra Eksportrådet
5. Floradania Marketing
6. Handlingsplan Danske Prydplanter
Ad 1. Kaj Jørgensen oplyste blandt andet, at branchens omsætning på 2.147 milliarder kroner i
2010 svarer til indeks 98,3 mod indeks 92,4 året før. 2010-prisindekset fra Fødevareøkonomisk
Institut, der er flyttet til Danmarks Statistik, viste indeks 105, hvilket svarer til en prisstigning på
fem procent i forhold til året før. Selv om det er en udvikling i den rigtige retning, er det
sammenlignet med en hollandsk stigning i omsætningen i 2010 på 5,6 procent, ikke
tilfredsstillende, konstaterede Kaj Jørgensen, der dog glædede sig over en god start i 2011, hvor lidt
af det tabte er hentet ind. I 2010 overhalede Sverige Tyskland som Danmarks største eksportmarked
med en andel på 29 procent, mens eksporten til Tyskland udgør 21 procent. På en oversigt over de
10 mest solgte kulturer viste statistikken, at flere kulturer havde oplevet prisstigninger, men at det
ofte var på bekostning af en faldende produktion. Det var stort set kun Campanula og enkelte andre
kulturer, der kunne notere stigninger i både mængde og pris.
Ad 2. Kaj Jørgensen gennemgik det udviklingssamarbejde, Dansk Prydplanter og Danpot har
indgået omkring "Green Business & Logistic Intelligence" med det formål, at skabe den bedst
mulige platform til at udvikle dansk gartnerierhverv fra at være udelukkende
omkostningsminimerende til dækningsbidragsoptimerede virksomheder. Danske Prydplanter er
ansøger i projektet, der er søgt under Innovationsloven gennem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug
og Fiskeri. Det er det største IT-projekt i branchen siden Danpots etablering. Med det nye setup er
det meningen at flytte fokus på aftalesalg ved at tilbyde både producenter og salgsselskaber de bedst
mulige værktøjer i fremtidens handelsstruktur.
Ad 3. Med Agrotech som ansøger og samarbejdspartner med Danske Prydplanter har Forsknings-
og Innovationsstyrelsen under Videnskabsministeriet bevilget 50 millioner kroner til
planteinnovation, hvoraf halvdelen skal bruges til udvikling indenfor gartnerierhvervet. Bevillingen
omfatter to projekter: Laboratoriet for Planteinnovation og Innovative planter.
Ad 4. Eksportrådet ydede i 2010 tilskud til udstillingerne IPM, Elmia Garden og Miflor, og der er i
2011 foreløbig givet tilskud til en succesfuld IPM, hvor dansk gartnerierhvervs stand blev
karakteriseret som et forbillede for andre brancher, konstaterede Kaj Jørgensen, der understregede
styrken ved samarbejde mellem udstillere. Eksportrådets kasse er imidlertid ikke uudtømmelig,
hvorfor vi hurtigst muligt skal have søgt for kommende messer, ligesom vi allerede nu skal
undersøge alternative medfinansieringskilder.
Ad 5. På grund af færre GAU-midler resulterede 2010 i et opbrud af tidligere aktiviteter og et behov
for nytænkning i Floradania Marketing, der med afsæt i en ny kommunikationsplatform har sat
fokus på elektroniske nyhedsbreve, Floradania Innovation Award med øget kommerciel fokus og
Communication Zones til pressen på messer. Udover IPM deltager Floradania i år i udstillingerne
Salon du Vegetal, Miflor og Elmia Garden. Samtidig har en ny måde at tilgå trend gennem livsstil



været en succes. Endelig vil der indtil videre stadig arrangeres fire handelspladser, hvis fremtidige
struktur skal afgøres gennem en ny spørgerunde blandt producenter.
Ad 6. Kaj Jørgensen oplyste, at Danske Prydplanters bestyrelse efter en præsentation i november i
fjor af en handlingsplan, der ikke vandt opbakning i medlemskredsen, har sat fokus på tre emner:
udvikling af Danpot, en styrkelse af producenters likviditet og fornyet fokus på branchens
handelsbetingelser. Og med 200 medlemmer, der både når det gælder størrelse og vision er
uhomogene, er det nødvendigt at finde en fælles platform, der tilgodeser branchens samlede behov,
understregede Kaj Jørgensen.
Debat: Formandens mundtlige beretning gav anledning til en bred debat med særlig fokus på
behovet for øget åbenhed ved plantesalg samt nødvendigheden af transportoptimering. Branchen
mister penge ved forkert transport af planter, lød det blandt andet fra Kristian Madsen, der samtidig
udtrykte skuffelse over, at Danske Prydplanters bestyrelse ikke siden generalforsamlingen i 2010,
hvor han bragte emnet på bane, i tilstrækkelig grad har drøftet branchens transportforhold. Men
emnet er altså drøftet, replicerede Hans Schultz, mens Steen Juul Thomsen understregede, at det
frem for egentlige transportforhold er mere relevant at sætte fokus på, hvor og hvornår ansvaret for
en transport af planter skifter hænder. Kaj Jørgensen understregede, at bestyrelsen har fokus på
transportoptimering, og at det er nødvendigt, at branchen bliver skarpere på reklamationsspørgsmål.
Hvad angår behov for øget åbenhed når det gælder udbud af og salg af planter sagde Kaj Jørgensen,
at det også er et emne, bestyrelsen har drøftet, og at holdningen er, at en dialog mellem producent
og salgsselskab er nødvendig. Men det er et spørgsmål, om det giver mening, at producenterne også
deltager i en dialog mellem salgsselskaber og deres kunder, tilføjede Kaj Jørgensen.
Efter debatten godkendte generalforsamlingen enstemmigt Kaj Jørgensens mundtlige
beretning.

Punkt 3:
Direktør Peter Larsen-Ledet, Danske Prydplanter, fremlagde regnskab for 2010 og revideret budget
for 2011 samt budgetforslag for 2012 og 2013. Peter Larsen-Ledet konstaterede indledningsvis, at
2010-regnskabet var med en blank revisorpåtegning. Regnskabet viste indtægter for 11.290.886
kroner. Årets faglige udgifter blev 10.315.386 kroner, mens administrationsudgifter blev 1.067.504
kroner. Årets resultat blev 56.058 kroner mod budgetterede 53.000 kroner. I selskabets
ledelsesberetning hedder det, at foreningens drift har udviklet sig positivt, og at årets resultat
betragtes som værende tilfredsstillende.
Debat: Årets regnskabsresultat gav ikke anledning til megen debat. Bent Juhl Jensen spurgte, under
hvilken post i 2010-regnskabet, bestyrelsens honorar er placeret. Peter Larsen-Ledet svarede, at
bestyrelsens honorar er placeret i punktet honorar, diæter og mødeudgifter under
administrationsudgifter, og oplyste endvidere, at når der i punktet personaleudgifter under faglige
udgifter er angivet et nul, skyldes det, at der ikke længere er en person ansat og på lønningslisten i
Danske Prydplanter. Foreningen køber i stedet serviceydelser hos Floradania Markering. Peter
Larsen-Ledet understregede samtidig, at det reviderede budget for 2011 skyldes aktivering af
projektet "Green Business & Logistic Intelligence", der koster i både foreningens primære drift og i
resultatet fra datterselskabet Danpot. Det reviderede budget for 2011 viser indtægter for 10.972.000
kroner inklusive et forventet tilskud på 1,4 millioner kroner fra Danmarks Eksportråd. Årets
omkostninger er budgetteret til 11.714.000 kroner. Det givet et ordinært resultat på minus 742.000
kroner, der sammen med et forventet negativt resultat på 497.000 kroner fra foreningens
datterselskaber giver et samlet resultat før skat på minus 1.239.000 kroner, oplyste Peter Larsen-
Ledet og understregede, at generalforsamlingen kun skulle stemme om det reviderede budget for
2011 og ikke de fremlagte budgetforslag for 2012 og 2013. Endelig oplyste Peter Larsen-Ledet, at
årets GAU-promille er fastsat til 2,75.



Generalforsamlingen godkendte enstemmigt regnskab for 2010 og det reviderede budget for
2011.

Punkt 4:
Der var ved fristens udløb ikke modtaget indkomne forslag.

Punkt 5:
Mogens Illum Hansen, DM Blomst, og Hans Schultz, Bøg Madsen A/S, blev enstemmigt genvalgt
til bestyrelsen som repræsentanter for salgsselskabsgruppen. Fra producentgruppen ønskede Steen
Juul Thomsen ikke at genopstille. Der var fremsat forslag om to kandidater til den ledige
bestyrelsespost. Efter skriftlig afstemning blev Jørgen Andersen, Gartneriet Thoruplund, med 31
stemmer nyvalgt til bestyrelsen. Modkandidaten Allan Holm Nielsen, Gartneriet Skovlunde,
opnåede 12 stemmer. På generalforsamlingen var der 46 stemmeberettigede. Heraf stemte 44, én
stemmeseddel var blank, mens ét medlem undlod at stemme. Flemming Petersen blev uden
modkandidat genvalgt som suppleant til bestyrelsen, og i stedet for Henning Pedersen, der ikke
ønskede genvalg, blev Claus Petersen, Gartneriet Kærby, ligeledes uden modkandidat valgt til ny
suppleant.

Punkt 6:
Kovsted og Skovgaard A/S blev genvalgt. Der var ingen modkandidater.

Punkt 7:
Eventuelt bød på flere indlæg. Hans Schultz understregede, at en positiv fremtid for erhvervet
forudsætter både handling og holdning. Det gælder ikke mindst, når det drejer sig om den
likviditetskrise, både producenter og salgsselskaber lider under. Og på det område har samarbejdet
ikke været godt nok, understregede Hans Schultz. Steen Juul Thomsen omtalte erhvervets nye
platform, Flora Denmark. Vi kan kun vente og se, hvad fremtiden på det område bringer, men
sikkert er det, at samarbejdet mellem producenter og salgsselskaber skal skærpes, lød det fra Steen
Juul Thomsen. Endelig understregede Kristian Madsen, at han - trods forlydender om det modsatte -
ikke er modstander af Flora Danmark.

Kaj Jørgensen takkede for god ro og orden og satte efter en time og 40 minutter punktum for årets
generalforsamling i Danske Prydplanter.

Marts 2011
Palle Dahl
Referent

Godkendt af Ole Elmegaard, dirigent
Og underskrevet 16. marts 2011


