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Referat ved Danske Prydplanters Generalforsamling  
Onsdag den 26. februar 2014  

på Best western Hotel Nyborg Strand 
 

 
 
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 vedtægterne er: 
Salgsselskabsgruppen: Pia Soussi, GASA BØG Denmark 
Producentgruppen: Thomas Offer Madsen, Gartneriet Offer Madsen 

Stefan Lund, Hawaii Gartneriet. 
6. Valg af suppleanter til bestyrelsen 

Nuværende er: Michael Solberg, Euroflora 
Ubesat 

7. Valg af revisor. 
Nuværende er:  Kovsted og Skovgård A/S  
 

8.  Eventuelt 
 

*** 
 

30 stemmeberettigede deltog i generalforsamlingen, der blev indledt kl. 9.30 med velkomst af 
Bestyrelsesformand Jørgen K. Andersen, Gartneriet Flowers for You. 
 
 
Ad) 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere 
Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Kaj Jørgensen som dirigent. Dette forslag bevirkede ingen 
indsigelser fra salen, hvorefter Kaj Jørgensen påtog sig dirigentrollen. 
Indledningsvist konstaterede dirigenten som det første, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet iht. 
Danske Prydplanters vedtægter, i.e. ved indkaldelse via e-mail den 15. januar 2014, i Gartnertidende 
samme dato samt via to annonceringer i Gartnertidende i hhv. nr. 2 og 3. 
 
Næste punkt for dirigenten var at finde en referent, hvor bestyrelsen foreslog Lone Taklo, Floradania 
Marketing. Der var ingen indsigelser til dette forslag, hvorfor LT blev valgt som referent. 
 
Derefter stod dirigenten for at skulle udpege 3 stemmetællere, hvor følgende blev foreslået:  

- Kjeld Stig, Gartneriet Trekanten 
- Flemming Åby, Gartneriet Tvillingegaarden  
- Jakob Christensen, Gartneriet Fashion Flowers  

 
Idet der ifølge dirigenten, der henviste til dagsordenen, ikke umiddelbart var tegn på emner til 
kampafstemning, foreslog dirigenten, at afstemningen foregik ved håndsoprækning frem for stemmesedler. 
Ingen indsigelser til dette forslag, hvorfor afstemning ved håndsoprækning blev vedtaget. 
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Dirigenten afsluttede hermed punkt 1 på dagsorden og overlod ordet til bestyrelsesformand Jørgen K. 
Andersen, der skulle forestå punkt 2 på dagsordenen: Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed. 
 
 
Ad) 2 Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 
Bestyrelsesformand Jørgen Andersen henviste til den skriftlige beretning for 2013, som traditionen tro og i 
henhold til vedtægterne var tilgået medlemmerne med e-mail den 20. februar 2013. Som supplement til 
den skriftlige beretning ønskede formanden at uddybe følgende fokuspunkter: 
 

1. Strategiproces i Danske Prydplanter 
2. Situationen omkring FloraHolland 
3. Projekt ”Mindre blomsterspild fra gartneri til forbruger” 
4. Udstillings- og Markedsføringsudvalget 
5. Specialkulturer 
6. Samarbejdet mellem Dansk Gartneri og Danske Prydplanter 

 
Den mundtlige beretning blev indledt med en kort status for det forgangne år, hvor formanden 
konstaterede, at det overordnet havde været et hektisk år for alle i branchen. Manglende omsætning på 
hele det europæiske marked og lavere priser havde præget 2013, resumerede formanden. 
 
Derudover havde man i branchen oplevet usympatiske tiltag fra Holland. Formanden konstaterede med 
beklagelse, at tiltagene var udtryk for det gamle mundheld om, at ”når krybben er tom, bides hestene”.  
 
Ifølge formanden havde alle ledt efter løsninger. Og det gjaldt både Danske Prydplanter, Floradania 
Marketing, producenterne, salgsselskaberne, leverandørerne, men det vigtigste var at bevare fokus og 
prøve at omstille sig til de nye vilkår – som formanden udtrykte det, var det vigtigt kunne navigere. 
 
Fokusområde 1: Strategiproces i Danske Prydplanter 
Formanden fremhævede som det første fokusområde for bestyrelsen den strategiproces, der blev startet 
op i efteråret med forventningen om at branchen selv skulle kunne navigere, så det ikke var 
konkurrenterne eller bankerne, der navigerede for os. ”Men hvem kan se retningen, når vindene blæser fra 
alle sider?” lød formandens åbne spørgsmål. 
 
Formanden erklærede, at Danske Prydplanter ønsker at gennemgå og implementere en strategiproces, der 
sætter mål for branchen og for foreningen. Vel vidende, at det er svært og på trods af at mange tiltag 
allerede har været forsøgt – både i den tidligere bestyrelse, men også i Grøn Vækstklynge-samarbejdet - må 
det ikke må afholde branchen fra at sætte sig nye mål og en strategi for, hvordan vi når dem. 
 
Formanden redegjorde for bestyrelsens beslutning om at gennemføre processen under kyndig vejledning af 
Firmaet Udviklingskonsulenterne med ekspertise i netop Strategiudvikling. Emnet for et af de faglige indlæg 
efter generalforsamlingen var netop, at en repræsentant for Udviklingskonsulenterne ville fortælle om 
medlemmernes udbytte af strategiprocessen. 
 
Fokusområde 2: Situationen omkring FloraHolland  
Formanden tog derefter hul på fokusområde 2, der var føromtalte tiltag fra FloraHolland. Siden 
FloraHolland i foråret 2013 varslede med nye leverings- og indkøbsbetingelser havde Danske Prydplanter 
fulgt udviklingen tæt. Danske Prydplanter havde ved flere lejligheder rettet henvendelser til FloraHollands 
ledelse og bestyrelse uden resultat i forventning om, at man kunne indgå en kollegial dialog, men 
formanden kunne på branchens vegne konstatere, at det ikke var tilfældet. I samarbejde med Dansk 
Gartneri havde man derfor fundet det nødvendigt at søge juridisk rådgivning samt få politisk 
opmærksomhed. 
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Danske Prydplanter havde, da det var åbenlyst, at det ikke var muligt at komme i dialog med Flora Holland, 
gennem Dansk Gartneri rettet henvendelse til Landbrug og Fødevares husadvokat. Formanden oplyste, at 
det ifølge juristerne var en sag om konkurrenceforvridning inden for EU, hvorfor advokatfirmaet Kromann 
og Reumert havde udarbejdet et brev til de hollandske konkurrencemyndigheder. De hollandske 
konkurrencemyndigheder havde efterfølgende straks optaget dialogen med Dansk Gartneri og igangsat en 
undersøgelse, hvilket ifølge formanden underbyggede antagelsen om, at ikke alt var som det skulle være. 
Han oplyste, at Danske Prydplanter var i dialog med VGB – den hollandske grossistforening – som ligeledes 
havde en igangværende sag med de hollandske konkurrencemyndighederne over for FloraHolland på vegne 
af kunderne på auktionen. 
 
Som Danske Prydplanters ”breaking news” kunne formanden oplyse, at man hos VGB havde åbnet op for 
dialog med ”afviste hollandske producenter” og i samme forbindelse åbnet op for mulighed for fælles 
udstilling i NL med deltagelse af udenlandske producenter, herunder Danmark. Danske Prydplanter vil 
således også fokus på punktet i 2014. 
 
Fokusområde 3: Projekt ”Mindre blomsterspild fra gartneri til forbruger” 
Ifølge formanden var det vigtigt i en brydningstid som den nuværende at kunne vise kunderne i Europa, at 
planter fra Danmark tilfører merværdi ligesom at vi fra Danmark kan være kunderne behjælpelige med at 
reducere svind. 
 
Med projektet ”Minimalspild i Blomsterbranchen” vil det gennem flere arbejdspakker være muligt at styrke 
plantens holdbarhed igennem hele værdikæden - lige indtil forbrugeren har betalt ved kassen. Herunder 
indgår også det spild/svind, som kendes fra fx Netto og andre daglivarebutikker i stort eller meget stort 
omfang. Derfor er en del af projektet at udvikle hjælpemidler (f. eks. skygge og vand) til butikkerne til deres 
salg af potteplanter.  
 
Tiltaget kunne ifølge formanden sammenlignes med de kontrollerede forhold mælken oplever i 
kølemontrene i dagligvarebutikkerne. 
 
En del af projektet er dokumentation på, at planten gennem alle ledene er blevet behandlet efter 
foreskrifterne. Herigennem bliver plantekvaliteten fra Danmark ifølge formanden et aktivt salgsparameter 
og ikke bare en påstand. 
Der er tale om et 3-årigt projekt, hvor Folketinget/NaturErhverv har bidraget med kr. 6,3 mio. i tilskud 
gennem GUDP. Danske Prydplanter skal ”kun” bidrage med kr. 600.000 over 3 år. Formanden konstaterede, 
at man får meget for pengene, men at det også kræver en aktiv indsats fra alle i branchen. 
 
Fokusområde 4: Udstillings- og Markedsføringsudvalget 
Fokusområde 4, som bestyrelsen havde arbejdet med i 2013, omhandlede Udstillings- og 
Markedsføringsudvalget, der blev delt op i 2013 for at holde fokus på hver sit område. Formanden indledte 
med Udstillingsudvalget, som havde  haft et med hektisk år med: 

- Nye tiltag med messer i Holland 
- Ændret varighed af Handelspladser 
- Stormøde med god deltagelse fra mange gartnerier og salgsselskaber 
- Udstiling med den første fællesstand i Rusland  

 
Fra Eksportrådet havde man i 2013 søgt og modtaget støtte til messerne IPM Essen 2013, IPM Moscow og 
Danish Trade Fair i Holland. Således havde de udstillende gartnere og salgsselskaber fået i alt ca kr. 1,2 mio 
retur i 2013 på messeomkostninger. Danske Prydplanter havde derudover bidraget med midler og støttet 
udstillerne med kr. 400.000 i 2013 i.f.m. de mange nye initiativer. 
 



 
Brancheforeningen for produktion og salg af prydplanter 

Danske Prydplanter  •  Hvidkærvej 29  •  5250 Odense SV  •  Telefon +45 63 17 34 50  •  Fax +45 65 92 68 85  •  E-mail: pll@danskeprydplanter.dk 

w w w . d a n s k e p r y d p l a n t e r . d k  

 

Derefter gik formanden videre til Markedsføringsudvalget, hvor fokusområderne havde været: 
 

- Tilpasning af aktiviteter til at følge produktet benævnt ”floradania salgssupport”. Formanden lagde 
op til en uddybning af tiltaget under punktet Eventuelt ved Floradania marketing. 

- Et godt tag i fagpresse, livsstilspresse samt aviser og ikke mindst ugeaviser 
- Aktiv deltagelse på livsstilsmesser (bl.a. catwalk på UP, det tidligere Formland) 
- Målrettet indsats af aktiviteterne til noget mere kommercielt inden for rammerne af GAU og 

Produktionsafgiftsfondens regulativer. Formanden mindede i den forbindelse om, at midlerne 
under de forskellige fonde ikke bare kunne anvendes efter forgodtbefindende, men at strenge krav 
skal opfyldes. 

 
Formanden oplyste, at udvalget anbefalede fortsat indsats på de sociale medier, en indsats som blev 
påbegyndt i 2013. 
 
Formanden afsluttede punktet med at rose de to udvalg for et godt arbejde. 
 
Fokusområde 5: Specialkulturer 
Formanden pointerede i forbindelse med fokusområde 5, Specialkulturer, at bredden i sortimentet var 
afgørende – både i sælgerens tilbud, men også på messer og andre steder, hvor det danske sortiment blev 
præsenteret for kunderne ude i Europa. Gennem længere tid havde branchen efterspurgt aktiviteter på 
dette område, og Danske Prydplanter havde således søgt og modtaget tilskud fra promilleafgiftsfonden på 
kr. 500.000 til projektet i 2014 med det formål at profilere Specialkulturer bredt.  
 
Formanden oplyste, at der allerede i 2013 var god dialog mellem Floradania og producenter af 
specialkulturer, at projektet er i sin vorden, men at der arbejdes intenst med forskellige muligheder. 
Formanden understregede, at bestyrelsen var meget bevidst om bredden i sortimentet til gavn for alle – 
både producenter med specialkulturer, producenter af større kulturer og sidst men ikke mindst 
salgsselskaberne. 
 
Fokusområde 6: Samarbejdet mellem Dansk Gartneri og Danske Prydplanter 
Formanden nævnte i forbindelse med det sidste fokusområde, at man i samarbejdet med Dansk 
Gartnerianså foreningen som en topprofessionel samarbejdspartner for Danske Prydplanter, fx. i.f.m.: 

- Hortensia-sagen med Norge. Formanden konstaterede, at man endnu ikke er i mål og pointerede 
vigtigheden af at fastholde et hårdt pres bl.a. for, at Norge ikke får flere gode ideer på andre 
produkter. Norge har forhandlinger i gang ang. EØS-aftalen med EU, og her var Hortensia igen i spil. 
Norge vil gerne have fordele af at handle med EU, hvorfor nogen kunne overveje at nedsætte 
tolden på hortensia som modspil. Dansk Gartneris indsats afspejlede i den forbindelse vigtigheden 
af en organisation med de rette politiske forbindelser. 
 

- Rusland havde flere gange varslet importforbud for planter af forskellige årsager. Formanden 
understregede, at man hele tiden skulle have opmærksomheden rettet mod de politiske tiltag, da 
nye sanktioner kunne dukke op som en tyv om natten og bremse eksporten til landet. Man 
samarbejder bl.a. også med grossistforeningen Union Fleurs, som Danske Prydplanter er medlem 
af, hvorfor der både var fokus fra nationalt og internationalt hold. 
 

- PSO og energiforlig var højaktuelle emner af stor betydning for erhvervet og har været utrolig 
omtalt i medierne og formanden lagde op til yderligere diskussioner i løbet af eftermiddagen i.f.m. 
netop Dansk Gartneris generalforsamling. 
 

I forbindelse med FloraHollands nye restriktive tiltag – har der også været tæt kontakten til Dansk Gartneri, 
Landbrug & Fødevare, samt deres politiske kontakter. Formanden fremhævde den gode arbejdsdeling 
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mellem Dansk Gartneri og Danske Prydplanter, hvor Danske Prydplanter beskriver opgaven og Dansk 
Gartneri løser opgaven med kompetente ressourcer. Formanden takkede i den forbindelse formanden for 
Dansk Gartneri og sekretariat for et godt arbejde. 
 
Formanden var herefter nået til afslutningen. 2014 er i fuld gang, og lige nu oplever man ifølge formanden 
næsten forårsstemning med rekordhøje temperaturer. Formanden udtrykte sit ønske og håb om, at det 
også vil smitte af på omsætningen for medlemmerne, således branchen kunne se lysere tider i møde. Gode 
rammebetingelser er meget vigtige, men det var også nødvendigt at kunne se indad, således at man kan 
levere produkter med høj kvalitet, god holdbarhed, høj prydværdi osv. 
 
Formanden understregede, at det skal ske i tæt samarbejde i branchen – mellem produktion og salg. 
Formanden gentog i den forbindelse branchens motto om ”at rykke sammen i bussen”. Bestyrelsen i 
Danske Prydplanter vil ifølge formanden aktivt påvirke den fremtidige udvikling i branchen i form af 
samarbejde og en klar strategi, der ville blive uddybet under det faglige indlæg. Formanden rettede 
endvidere en stor tak til direktør Peter Larsen-Ledet, samt hans 4 medarbejdere for godt arbejde i et 
hektisk år. 
 
Afslutningsvis takkede formanden også hele bestyrelsen for en ihærdig indsats præget af livlige og gode 
bestyrelsesmøder og en god dialog. 
 
Dirigenten åbnede herefter op for debat og gennemgik kort proceduren for indlæg. Han udbad sig 
spørgsmål og kommentarer til beretningen, hvilket ikke var tilfældet. 

Beretningen skulle derefter godkendes ved håndsoprækning. Dirigenten konstaterede, at beretningen var 
godkendt. 

 

Ad) 3 Aflæggelse af årsrapport med årsberetning samt forelæggelse af budget, herunder fastsættelse af 
næste års kontingent 
 
Direktør for Danske Prydplanter, Peter Larsen-Ledet (PLL), gennemgik årsrapporten i hovedpunkter. Han 
indledte med at oplyse, at han i.f.m. Årsrapporten ville gennemgå: 

- Danske Prydplanters Årsrapport 2013  
- Revideret budget 2014 for Danske Prydplanter grundet flere tilskudsmuligheder fra GAU og ændringer i 
forhold til Danpot C5-projektet. 
- Budget 2015 for Danske Prydplanter, herunder fastsættelse af promillesats til Produktionsafgiftsfonden 
for 2014, som senere skulle sættes til afstemning. 
- Endelig skulle Floradania Marketings Årsrapport 2013 gennemgås (til orientering) 

I lighed med sidste år foreskrev Ledelsesberetningen, at man stræber efter at være en attraktiv 

brancheorganisation for producenter og salgsselskaber, der som hovedaktivitet arbejder med prydplanter. 

PLL understregede målsætningen om at styrke produktion og afsætning af danske prydplanter samt at 
varetage medlemmernes erhvervspolitiske interesser bl.a. gennem Dansk Gartneri. PLL oplyste i den 
forbindelse, at gartnerne ud over medlemsskabe hos Danske Prydplanter tegner individuelle medlemskab 
hos Dansk Gartneri, mens salgsselskaberne er medlemmer i Dansk Gartneri gennem deres medlemskab i 
Danske Prydplanter. PLL ville uddybe dette forhold senere. 
 
Den uafhængige revisors påtegning angav, at regnskabet gav et retvisende billede og påtegningen var sket 
uden forbehold. 
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Herefter gik PLL over til Resultatopgørelsen. Man endte i 2013 med en større toplinje end forventet 
grundet større GAU-tilskud fra henholdsvis promille- og produktionsfonden på i alt 4,2 mio. Indtægter 
udover GAU-midler er brugerfinansierede ydelser som fx pressemeddelelser, udstillinger m.m. Igennem 
Danmarks Eksportråd havde man desuden fået tilskud til tre messer, i stedet for kun to som der var 
budgetteret med: IPM Essen 2013, IPM Moskva 2013 og Danish Trade Fair i Holland 2013. I den forbindelse 
takkede PLL medlemmerne for deres indsats med at returnere deltagerskemaer for IPM Essen 2013, som 
Eksportrådet mod tidligere kutyme havde krævet. I løbet af en uge havde samtlige 60 deltagere på messen 
indleveret skemaerne, så de kunne returneres og tilskuddet udbetales. 
 
Fødevarer & Erhverv-tilskud vedrører Danpot 5-projektet var ligeledes en anelse højere end budgetteret. 
Kontingenter og arealafgifter var lidt lavere end budgetteret, hvilket skyldtes frafald af nogle producenter 
og fusioner mellem andre. Sammenlagt en indtægt på 10,7 mio., hvilket var ca. en mio. højere end budget. 
PLL forklarede det med 500.000 kr. fra Eksportrådet og højere GAU-midler på indtægtssiden. 
 
På udgiftssiden fremgik den ekstra mio. ligeledes i form af højere omkostninger end budgetteret til Faglige 
omkostninger. En hensættelser til markedsføring, som var midler fra salgsselskabskontingenterne var 
anvendt. Dette gav i alt faglige udgifter på 9,8 mio. 
 
PLL gik herefter videre til administrationsudgifterne, herunder honorarer, møde og advokatudgifter, på i alt 
872.000, hvilket var ca. 100.000 lavere end året før. Det gav sammenlagt et resultat af primær drift på kr. 
26.000. 
 
Associerede virksomheder, herunder Danpot, hvor DP sidder med 50 % af aktierne, bidrog negativt til 
bundlinien med kr. 363.000. Oprindeligt var budgetteret med et underskud på 400.000 for bl.a. 
omkostninger til Danpot C5-projektet, men som det fremgår af den skriftlige beretning har man udsat nogle 
af omkostningerne til 2014. 
 
Endelig var der under finansielle poster indfriet et lån fra Merc IT, hvorfor der på denne post opstod et 
uventet plus på kr. 60.000. I alt et resultat før skat på minus kr. 268.000 mod budgetteret 139.000, hvilket 
af bestyrelsen var acceptabelt under hensynstagen til de mange nye initiativer. 
 
Mht. Balancen lå man meget tæt på niveauet for 2012 med anlægsaktiver for kr. 3,6 mio. og 
omsætningsaktiver for kr. 6,3 mio., i alt kr. 9,8 mio. 
 
Passiverne lå ligeledes på 9,8 mio. baseret på en egenkapital på 8,3 mio. og hensættelser til markedsføring 
på 200.000 og kortfristet gæld på kr. 1,4 mio.  
 
Herefter gik PLL over til en kort opsummering omkring den højere messeaktivitet end planlagt, der blev 
betragtet som en nødvendig investering i 2013. Derfor betragter både ledelse og bestyrelse årets resultat 
som tilfredsstillende. PLL udbad sig spørgsmål, hvilket ikke var tilfældet, hvorfor han bad dirigenten indstille 
Årsrapporten til godkendelse.  
 
Dirigenten bad salen godkende med håndsoprækning og konstaterede, at Årsrapport 2013 var godkendt. 
 
Herefter gik PLL over til gennemgangen af punktet Budget 2015 og fremhævede i den forbindelse at det 
reviderede budget 2014 var til orientering og udelukkende budget 2015 skulle til afstemning. PLL 
redegjorde for afvigelsen i det reviderede budget 2014, der dels skyldtes øget tilgang af GAU-midlerog dels 
udskudte omkostninger til Danpot C5-projektet. Hvor man i 2012 havde budgetteret med et underskud på -
572.000 som følge af omkostninger til Danpot C5-projektet endte man i 2012 i stedet op med et resultat på 
164.000, dvs. en forbedret likviditet på ca. 700.000. Et tilsvarende beløb forventes at komme til at indgå 
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som omkostning i 2014.  
 
Omkostninger i.f.m. Danpot C5 skal bl.a. dække informationsmateriale, kurser samt fremadrettet 
salgsarbejde over for øvrige brugere af Danpot C5. Afvigelsen var godkendt i budget 2012 og 2013, men 
effektueres først i 2014. Under associeret virksomhed forventes Danpot ligeledes at give underskud i 2014, 
d.v.s. et samlet resultat på negativ 683.000. PLL pointerede, at det reviderede budget ikke skulle til 
afstemning, men udbad sig spørgsmål eller kommentarer, hvilket ikke var tilfældet. 
 
Herefter gik PLL over til Budget 2015, som var budgetteret på samme måde og meget lig 2014 med GAU-
midler og kontingenter samt håb om støtte fra Eksportrådet som i 2013. Mht. Danpot-projektet skulle dette 
gerne være afsluttet i 2015, mens Danske Prydplanter derimod igangsætter GUDP-projektet. Det giver cirka 
samme niveau som 2014. Resultatet af primær drift forventer i 2015 af ende på minus kr. 14.000 og 
afspejler begrænsede investering i dette år. Herudover forventes Danpot igen at give overskud, og det giver 
et budgetteret resultat før skat på kr. 186.000. 
 
PLL oplyste, at der ifølge Danske Prydplanters vedtægter også skal godkendes en til budgettet hørende 
handlingsplan for 2015. Herunder kr. 3,8 mio. til Afsætningsfremme og kr. 200.000 til Faglige aktiviteter, 
herunder MPS, temadag og Holdbarhedsanalyse, i alt ca. 4 mio. 
 
PLL havde indsat en ekstra kolonne med tilskudsmidler, som bl.a. omfatter brugerfinansiering, herunder 
messekatalog og rejser, i alt 1,4 mio. dvs. at GAU-midler og brugerfinansierede projekter er på samme 
niveau, d.v.s. i alt ca. mio. kr. 8,0. Budget 2015 afhænger af en uændret promille til 
Produktionsafgiftsfonden. Den blev sat ned fra 2,75 til 2,0 for 2 år siden. Producentmedlemmerne ønskede 
en nedsættelse, hvorfor promillesatsen blev nedsat med kvart promille og yderligere en halv promille mod 
at der ikke længere var fradrag for køb af småplanter. På bestyrelsens indstilling PLL anbefalede således at 
promillesatsen forblev uændret på 2,0 promille i 2015. 
 
Ud over promillesatsen er Budget 2015 også afhængig af kontingentindbetalingerne fra medlemmerne. 
Kontingentet blev på den ekstraordinære generalforsamling i 2012 vedtaget at skulle indeksreguleret årligt 
for at følge den øvrige prisudvikling og inflationen. På bestyrelsens indstilling anbefalede PLL derfor at 
kontingentet ikke blev reguleret yderligere i 2015.  
 
Der var ingen spørgsmål, og budgettet blev herefter sat til afstemning af dirigenten. Dirigenten 
konstaterede, at der ingen stemte imod, og Budget 2015 var hermed godkendt. 
 
Dirigenten gav herefter ordet til PLL, som kort gennemgik Floradanias årsregnskab 2013 til orientering. 
Eftersom Floradania er 100 % ejet af Danske Prydplanter ligger aktiviteterne meget tæt op af 
omkostningsprofilen i Danske Prydplanter. Af regnskabet fremgik at nettoomsætninger var højere i 2013 
end 2012. Når DP har flere midler at gøre med, henvender man sig til FD for at høre, hvad man her kan 
gøre. Det finder FD så ud af i samarbejde med Udstillings- og Markedsføringsudvalget. Her har man så i 
2013 sat gang i projekter for ca. 1 mio. mere end året før. 
 
Dækningsbidrag II på kr. 1,5 mio. skal dække lønomkostninger samt andre udgifter til videreudvikling, 
efteruddannelse af personalet og øvrige omkostninger. Det giver et indtjeningsbidrag på 70.000, men med 
nedskrivning af anlægsaktiver på 69.000 endte 2013 med et resultat før finansielle poster på kr. 1.163 kr.  
 
PLL bad i den forbindelse revisor Ulla Hogan forklare, hvorfor man skal betale skat af så lille et beløb. UH 
forklarede, at selskabsskatten i Danmark falder fra 25 til 22 %, så det aktiv man har i FD er blevet mindre 
værd, det skal stadig udgiftsføres og det sker i resultatopgørelsen. Skatteaktivet er blevet 14.000 mindre, 
det er ikke noget vi får nu, men på sigt. 
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PLL understregede, at man kun kunne være tilfreds med resultatet og roste i den forbindelse Floradanias 
medarbejdere for en god indsats i 2013. 
 
 
Ad) 4 Indkomne forslag 
Da der ikke var kommet nogen forslag, gik dirigenten straks videre til næste punkt. 
 
 
Ad) 5 Valg af medlemmer til bestyrelsen 
På årets generelforsamling var der, i henhold til vedtægternes §10, én repræsentant fra 
salgsselskabsgruppen og to repræsentanter fra producentgruppen på valg. 
 
Fra salgsselskabsgruppen: 
- Pia Soussi, GASA GROUP A/S 
 
Fra Producentgruppen: 
- Stefan Lund 
- Thomas Offer 
 
Ved fristens udløb den 1. februar 2014 var der kommet indstilling af Michael Honoré fra Plantas til 
kandidaturet for salgsselskaberne. Pia Soussi ønskede derfor at trække sit kandidatur for at give plads til et 
ny salgsselskab i bestyrelsen. Med én kandidat til én post blev Michael Honore indvalgt i bestyrelsen. 
 
Fra Producentgruppen ønskede begge producenter genvalg og uden modkandidater, blev de genvalgt. 
Dirigenten bad salen give en hånd til den nye bestyrelse. 
 
 
Ad) 6 Valg af suppleanter til bestyrelsen 
Dirigenten redegjorde kort for de siddende suppleanter: 
 
For salgsselskabsgruppen:  
- Michael Solberg, Euroflora 
 
For Producentgruppen:  
- Ubesat. 
Fra producentsiden foreslås Jakob Christensen, Fashion Flowers og fra salgsselskabsgruppen Pia Soussi, 
GASA BØG Denmark. Michael Solberg er indtrådt i Logistikudvalget og overlod derfor posten til bestyrelsens 
kandidat for Salgsselskabsgruppen. Der var ingen indsigelser fra salen og dirigenten konstaterede, at begge 
kandidater hermed var valgt. 
 
 
Ad) 7 Valg af revisor 
Bestyrelsen anbefalede genvalg af Revisor Kovsted & Skovgård A/S. Dirigenten stillede anbefalingen til 
afstemning og idet ingen indsigelser mod anbefalingen, blev Revisor Kovsted & Skovgård A/S blev genvalgt. 
 
 
Ad) 8 Eventuelt 
Dirigenten oplyste af punktet eventuelt var til for at alt kunne vendes, men intet besluttes. 
 
Nettopriser: Thomas Kjær Larsen fra Gartneriet Møllerhøj bad om en status på situationen omkring 
nettopriser, som har ligget og ulmet nogle år. Når gartneriet laver prissætninger sker dette ofte med lang 
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varsel, hvorfor man ønsker at anvende gængs princip. 
 
PLL redegjorde for de udfordringer, der er forbundet med indførslen af nettopriser i praktik, d.v.s. hos 
producenterne og hos salgsselskaberne. Danske Prydplanter ønsker at gøre det så omkostningsfrit som 
muligt for begge parter, men det har vist sig at implementeringen i salgsselskabernes ERP-systemer er mere 
vanskeligt end som så. De relativt store IT-mæssige udfordringer og samtidig indførslen af Danpot C5-
projektet har derfor givet uventede forsinkelser. Nettopriserne er med i handelsbetingelserne 2008 og 
2013, og PLL pointerede, at de skal iværksættes snarest.  
 
Formanden fik herefter ordet og konstaterede, at det var en stille og rolig generalforsamling, som han 
tolkede som tilfredshed med det arbejde, der gøres. Han opfordrede til dialog mellem medlemmer og 
bestyrelsen, og ikke bare i dette forum men også i det daglige. Derefter bød han Michael Honoré, Plantas, 
velkommen i bestyrelsen, hvorved salgsselskaberne var meget bredt repræsenteret i bestyrelsen, og den 
signalværdi er vigtig over for omverdenen. Til gengæld beklagede han at man nu skulle sige farvel til eneste 
kvindelige islæt i bestyrelsen, Pia Soussi, GASA  BØG Denmark, og takkede hende på bestyrelsens vegne for 
aktiv indsats.  
 
Derefter skulle man tage afsked med Linda Hansen, som efter mange års tro tjeneste for først PfP og 
herefter Danske Prydplanter nu går på efterløn. Formanden takkede LH for hendes store arbejdsindsats og 
engagement. Formanden opfordrede generalforsamlingen til at sige hende et stort tak for en lang og loyal 
indsats. 
LH tog herefter ordet, hvor hun takkede for 28 år i én organisations tjeneste, hvilket ikke er så udbredt. LH 
udtrykte stolthed over at have været i DP så mange år. Hun takkede for gaven og receptionen tidligere på 
måneden. LH sluttede med en reprimande om at medlemmerne huske rat få sig meldt til, så hendes 
efterfølger får et lidt nemmere job. 
 
Dirigenten konstaterede, at der ingen yderligere punkter til Eventuelt var, og at man dermed var nået til 
afslutningen på den formelle dagsorden. Han takkede for god ro og orden og overlod hermed ordet til 
formanden. 
 
Formanden takkede for dirigenten for sin indsats samt god ro og orden. 
 
Generalforsamlingen sluttede kl. 10.30. 
 
 
Den 5. marts 2014 
Lone Taklo 
 
 
_____________________________ 
Godkendt af dirigent Kaj Jørgensen 
12. marts, 2014 
 
Det underskrevne referat ligger i foreningens sekretariat. 


