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Referat ved Flora Danias Generalforsamling  

onsdag d. 22. februar 2017 
på 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: Niels Søren Rasmussen, GASA Group 

Martin Estad, Euroflora 
- Producentgruppen:  Nicolai Abildgaard, Gartneriet ByGrowers 

 
Alle bestyrelsesmedlemmer modtager genvalg.  

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen  
- Producentgruppen:  Jakob Christensen, Fashion Flowers  
- Salgsselskabsgruppen:  David Hey, Florex Export 

7. Valg af revisor  

Nuværende er: Kovsted og Skovgård A/S 

8. Eventuelt  
 
 

*** 
 
 

Generalforsamlingen blev indledt kl. 9.40 med velkomst ved bestyrelsesformand for Flora Dania, Niels 
Søren Rasmussen, GASA Group. 
 
Niels Søren Rasmussen tilkendegav indledningsvist, at han i sine år i bestyrelsen havde oplevet varierende 
aktivitetsniveauer på foreningens Generalforsamlinger. Og han håbede på i år, at lande i midten af de 
tidligere års aktivitetsniveauer, og at således ville blive en god debat og en god generalforsamling.  
 
Ad. pkt. 1) Valg af dirigent, referent og stemmetællere 
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Efter sin korte velkomst påbegyndte formanden det første punkt på dagsordenen og foreslog på vegne af 
bestyrelsen Jens Peter Licht fra Dansk Gartneri som dirigent. Da der ikke var nogen indsigelser fra salen, 
blev Jens Peter Licht valgt til opgaven.  
 
Dirigenten startede med at takke for tilliden og for valget. Dirigenten konstaterede som det første, at 
generalforsamlingen var rettidigt varslet iht. Flora Danias vedtægter §7. Der var 14 dage før, d.v.s. den 07. 
februar 2017, udsendt en e-mail til samtlige medlemmer med angivelse af sted og dagsorden tillige med, at 
der havde været annonceret i GartnerTidende nr. 1 den 19. januar 2017.  
 
Dernæst skulle der vælges referent, hvor bestyrelsen foreslog Anne Ammitzbøll Rasmussen fra Floradania 
Marketing A/S. Det blev vedtaget uden indsigelser.  
 
Stadig under de mere formelle punkter oplyste dirigenten, at Generalforsamlingen blev båndet og bad 
derfor alle om at fremsige sit navn, såfremt man ønskede ordet.  
 
Bestyrelsen havde indstillet til, at man afventede udpegning af stemmetællere, og at det kun ville blive 
aktuelt, hvis godkendelsen af regnskabet ikke kunne klares ved håndsoprækning. Der var ingen indsigelser 
mod denne fremgangsmåde, hvorfor udpegning af stemmetællere blev udsat.   
 
Dirigenten bad herefter endnu-ikke-registrerede personer om at henvende dem ved indgangen for at blive 
registreret, og såfremt nogle havde medbragt eventuelle fuldmagter, skulle disse ligeledes registreres ved 
indgangen.   
 
Efter denne sidste formelle oplysning, gik dirigenten videre til punkt 2 på dagsordenen og overlod ordet til 
formand Niels Søren Rasmussen, som skulle fremlægge bestyrelsens årsberetning.  
 
 
Ad. pkt. 2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år  
Niels Søren Rasmussen takkede for ordet og håbede at alle havde modtaget mail med link til 
årsberetningen for 2016/2017 og læst på det, da den i år ikke var blevet trykt til dagen. For få 
medlemmerne havde sidste år taget dagsordenen med hjem efterfølgende, hvorfor man havde undladt 
trykningen i år.  
 
Som et nyt tiltag fra bestyrelsen side, ville Niels Søren Rasmussen fremlægge en overordnet Årsberetning i 
rollen som formand, og derefter en del som repræsentant for salgsselskaberne. Fra producentsiden skulle 
næstformanden, Thomas Offer Madsen, have bidraget med en del for producenterne, men på grund af 
ferie var denne del overdraget til Nicolai Abildgaard fra ByGrowers.  
 
Formandens årsberetning 
Som formand kunne han godt ærgre sig over, at man sidste år fra bestyrelsens side ikke havde lovet 
fremgang. Man burde have sagt, at man arbejdede på en fremgang på minimum 3 % i branchen, for så var 
bestyrelsen blevet en relativ stor succes – idet man endte med netop 3% stigning i omsætningen via 
Danpot i 2016. Niels Søren Rasmussen nævnte, at det var flere år siden, man havde kunne snakke om 
fremgang. Flere ville nok mene, at der både var positive og negative forklaringer på fremgangen, men 
konkluderede, at de positive årsager var i overtal.  
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Niels Søren Rasmussen startede med at berette om sidste års formandsskifte i bestyrelsen, hvor 
daværende formand, Jørgen K. Andersen, umiddelbart efter generalforsamlingen i Flora Dania havde 
aftrådt for at overtage posten som formand for Dansk Gartneri og overladt til den nye bestyrelse, at de 
skulle konstituere sig. Da Niels Søren Rasmussen ikke selv havde kunne deltage på foreningens 
Generalforsamling i 2016, blev bestyrelsen først konstitueret på et senere tidspunkt, hvor posten som 
formand uden kampvalg, var gået til ham i hans egenskab af næstformand. Således var det første gang i 
foreningens levetid, at foreningen havde haft en repræsentant for salgsselskaberne som formand. Og det 
forpligtede jo, men Niels Søren angav, at han havde selvfølgelig havde indvilliget i at løfte opgaven, idet 
foreningen jo var en fælles interesse.  
 
Niels Søren Rasmussen meddelte herefter, at det havde været et spændende år i bestyrelsen og at man 
havde haft tre hovedpunkter på dagsorden i 2016, som man havde fokus på: 

1. Søge muligheder for et tættere samarbejde med Dansk Gartneri 
2. Søge en afklaring i forhold til Danpot Data A/S omkring ejerforholdet og ikke mindst den fremtidige 

forretningsmodel og strategi 
3. Arbejde for at GAU-promillen skulle nedsættes.  

 
 
AD 1. Samarbejdet med Dansk Gartneri 
Niels Søren Rasmussen gik videre med at omtale betydningen af og behovet for forandring, som også er et 
element i det arbejde, man som forening udfører. Flora Dania er, ifølge formanden, i en god dialog med 
Dansk Gartneri omkring mulighederne fremadrettet, men er også opmærksomme på, at tingene skal gøres i 
den rette proces.  
 
AD 2. Danpot Data A/S 
Omkring Danpot blev der den 16. august 2016 en ekstraordinær Generalforsamling i Flora Dania, hvor 
medlemmerne bakkede fuldt op om foreningens ejerskab på 100 % af aktierne i Danpot, ligesom 
tilpasningen af foreningens vedtægter omkring ejerforholdet. Forløbet var, ifølge Niels Søren Rasmussen, 
en god proces, hvor han under forhandlingerne måtte tilsidesætte sin rolle som formand for Flora Dania og 
i stedet varetage GASA Group’s interesser, idet GASA Group jo sad som ejere af de 50%, der skulle 
erhverves. Bestyrelsen havde i den forbindelse udpeget Michael Honoré til at varetage forhandlingerne og 
efter en god og hård proces mundede det ud i en god løsning, som begge parter kunne være tilfredse med. 
Formanden medgav, at det uden tvivl var bedst for Danpot med kun én ejer, og at det havde været 
uhensigtsmæssigt at GASA og Flora Dania hver især ejede 50 %. 
 
Han kunne på bestyrelsens vegne oplyse, at der stadig lå et stort stykke arbejde i forhold til, hvilken retning 
Danpot Data skal udvikles, og hvordan dette skal gøres. Der er dog et fælles ønske om, at fremtidssikre 
Danpot-platformen, og man er villig til at foretage nogle investeringer i forhold til Danpot fremadrettet. 
Dette afspejles også i billedet af omsætningen og indtjeningsgrundlaget for Danpot Data, som i 2016 godt 
nok var blevet bedre end de senere år, men ikke tilbage på niveauet for 2011 og 2012.  
 
AD 3. GAU-promillen 
Formanden kunne berette, at GAU-promillen også havde fyldt meget hos både medlemmer og bestyrelse, 
ligesom emnet havde været på generalforsamlingen sidste år. Spørgsmålene havde været, hvor høj 
promillen skulle være, og hvad man fik for pengene. Dette var blevet diskuteret i bestyrelsen henover 
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foråret og i starten af sommeren 2016, hvor man efter megen diskussion var kommet frem til en beslutning 
om, at reducere promillen fra 2 til 1,6 promille.  
 
Formanden nævnte, at han efterfølgende var blevet adspurgt, om ikke det var et tilbageskridt at reducere 
beløbet til markedsføring i en tid, hvor det netop var nødvendigt med øget synlighed i forhold til 
konkurrenterne. Hans svar til dette havde været, at det var et både-og, idet resultatet med nedsat aktivitet 
også kunne være en god øvelse i at reducere, så man kunne se på, hvad man egentligt fik for pengene og 
hvor meget man var billig til at betale for yderligere ydelser. Han så således ikke reduktionen udelukkende 
som et tilbageskridt, men som en mulighed for at fokusere på, hvad man producent vil have for pengene, 
og hvordan man ønsker at udnytte de tilgængelige midler.   
 
Afslutningsvis påpegede Niels Søren Rasmussen, at der som nævnt på den ekstraordinære 
generalforsamling, hvor den reducerede promille var besluttet, også blev nævnt muligheden for øget 
fremtidig brugerfinansiering, såfremt gode idéer eller initiativer dukkede op.  
 
Årsberetning fra salgsselskabernes side 
Niels Søren Rasmussen fortsatte nu som repræsentant for et af de 15 danske salgsselskaber i Flora Dania. 
 
De danske salgsselskaber er ikke kun i konkurrence med hinanden, men også med hele Europa. Og derfor er 
det, ifølge Niels Søren Rasmussen, vigtigt, at kunne tilpasse sig forandringer blandt andet i forhold til den 
rolle salgsselskaberne spiller i værdikæden - og som har ændret sig hen over årene. 
 
Én ting, som han oplevede i 2016, var kundernes øgede efterspørgsel på certificeringer. Dette på såvel MPS 
som andre certificeringer. Niels Søren Rasmussen mente, at Danmark i den sammenhæng har nogen 
fordele, som de udenlandske konkurrenter ikke har. Produktionsform og miljø er også områder, som flere 
kunder spørger ind til, og hvor de gerne vil vide, hvad der er i planterne. Denne tendens, vurderede han, 
var kommet for at blive. Det beslægtede område bæredygtighed spillede også en større rolle i 2016 end 
tidligere. Han påpegede, at man i Danmark kunne drage nytte af dette, frem for at se det som en trussel.  
Den gode relation mellem salgsselskab og producent gav mulighed for samarbejde og for at bruge dette til 
en kommerciel fordel i fremtiden.  
 
En ny tendens i 2016, ifølge Niels Søren Rasmussen, var også forholdet mellem dag- til-dag-salg og planlagt 
salg. En tendens, som han fornemmede, var flyttet lidt med ind i 2017. Flere sælgere oplevede allerede nu 
ikke at kunne skaffe de efterspurgte varer, idet kunderne har været vant til at kunne afgive bestillinger med 
kort frist. Dette mente han, skulle udnyttes aktivt til at opfordre kunder til at lægge ordrerne fast tidligere 
og dermed opnå større sikkerhed i levering.  
 
Branchens største kundegruppe er personer 50 +, hvilket var en anden tendens, som Niels Søren 
Rasmussen kunne se som en udfordring, idet den unge kundegruppe stort set ikke efterspørger 
produkterne. Det var et område, som ifølge formanden, skulle adresseres i 2016, men også fremadrettet.  
 
Et vigtigt område man som branche også skulle huske at have fokus på var IT. Niels Søre Rasmussen 
pointerede i den sammenhæng, at der var utrolig vigtigt at investere i IT og IT-løsningerne, for den der 
knækkede koden, var den der overlevede på sigt.  
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Til slut ønskede formanden at fremhæve udfordringen mellem potteplanter og snit. Efterspørgslen på snit 
stiger, mens efterspørgslen på potteplanter er under pres. Ifølge Niels Søren Rasmussen var denne 
problematik af interesse for både salgsselskaber og producenter, og var også et område man fremadrettet 
burde samarbejde omkring.  
 
Herefter gav Niels Søren Rasmussen ordet til bestyrelsesmedlem Nicolai Abildgaard fra Gartneriet 
ByGrowers, som var en af repræsentanterne for producenterne i bestyrelsen.  
 
 
Årsberetning fra producenternes side  
Nicolai Abildgaard gennemgik, hvad producenterne i bestyrelsen havde identificeret som de vigtigste 
punkter fra producentsiden i løbet af 2016. 
 
I 2016 oplevede flere producenter varemangel i længere perioder, hvilket ikke havde været tilfældet i 
mange år, lød det fra Nicolai Abildgaard. Især april og maj var betydningsfulde måneder, hvilket også sås af 
indekstallene. I 2016 oplevede producenterne, at flere kæder var tilbageholdende med at afgive 
bestillinger, da de var vant til et stort vareudbud med mulighed for at presse prisen. Dette ændrede sig, 
ifølge Nicolai Abildgaard, og de store kæder er nu klar over, at det ikke er et ta-selv-bord af varer, men der 
skal reserveres i god tid. Kulturmæssigt oplevede langt de fleste kulturer denne efterspørgsel, så alt i alt en 
positiv udvikling.  
 
Tilpasningen af GAU-promillen (Note: Promillen til Produktionsafgiftsfonden) fra 2,0 til 1,6 promille var en 
justering, som ifølge Nicolai Abildgaard, havde været et signal til branchen om, at bestyrelsen lyttede til 
medlemmerne. En gruppe gartnere, inklusiv Nicolai Abildgaard selv, stillede for 2 år siden spørgsmålstegn 
ved udbyttet af de indbetalte GAU-midler, set i forhold til, at man i mange gartnerier oplevede økonomisk 
trænge kår. Nedjusteringen betød en nødvendig reduktion i personalet ved Floradania Marketing fra 4 til 2 
ansatte, samt at opgaverne nu var koncentreret omkring udstillinger. Disse nye vilkår måtte man så 
vurdere, om de var tilstrækkelige for at løse branchens behov for profilering.  
 
ByGrowers havde været ét af de gartnerier, som havde meldt sig som testgartneri til det den nye C5-løsning 
fra starten. Med de skærperede krav fra pengeinstitutterne, var der et tydeligt behov for at opgradere 
styringsredskaberne i gartnerierne, hvilket ifølge Nicolai Abildgaard var netop hvad det nye C5 kunne 
hjælpe med. Som testgartneri havde indkøringsperioden været behæftet med udfordringer grundet de 
mange børnesygdomme, men hans konklusion var, at C5 nu kørte rigtig godt og var et redskab han ikke ville 
kunne undvære i dag. Derfor opfordrede han også til, at andre gartnerier evt. kontaktede ham for at høre 
om de nye muligheder, som systemet tilbød – dog vel vidende, at ikke alle ville kunne udnytte alle fordele.  
 
Det sidste område Nicolai Abildgaard kom ind på var udstillinger, hvor han omtalte den netop afsluttede 
IPM Essen 2017, som en succes med udgangspunkt i nytænkning og hvor man havde oplevet den største 
opbakning til IPM Essen i mange år. IPM Essen 2018 omfattede ukendte faktorer, idet Messe Essen har 
gang i et større ombygnings-projekt, hvilket igen vil betyde et behov for nytænkning. Men Nicolai 
Abildgaard var fortrøstningsfuld baseret på udviklingen de senere år. 
 
Udviklingen af Handelspladserne var nu det næste, der stod for skud, og ifølge Nicolai Abildgård fungerede 
disse allerede rigtig godt, men burde allerede nu nytænke disse yderligere, så man forberedte dem på 
fremtidens behov. Han henviste til at Markedsførings- og Udstillingsudvalget allerede arbejdede på dette.  
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Angående andre messer, havde bestyrelsen med udgangspunkt i messe-deltagelserne i løbet af 2016 måtte 
erkende, at man ikke er nødvendigvis skulle deltage på alle nye messer, men at være der, hvor det er 
nødvendigt.  
 
Afrunding af formanden  
Niels Søren Rasmussen skulle herefter afrunde bestyrelsens beretning for det forløbne år, og oplyste, at 
bestyrelsen ville se tilbage på 2016 som et år med fokus på forandringer. Dette havde været i forlængelse 
af den strategi, som der blev udarbejdet af bestyrelsen for nogen år tilbage med områder, som har været 
pejlemærker for bestyrelsens arbejde. Niels Søren Rasmussen lagde ikke skjul på, at medlemmerne i 
bestyrelsen havde forskellige udgangspunkter og behov, hvilket han sammenfattede som: ’ det er let at 
blive enige om de ting man har, men det er svært at blive enige om det, at man ikke har og gerne skal 
have’. Han understregede dog, at der ikke bliver kæmpet kampe i bestyrelsen i så høj grad som tidligere, 
men at man har fokus på at finde et fælles fodslag, hvor dette er muligt - og fokusere mindre på de 
områder, hvor enighed ikke ville kunne opnås. Disse områder viste sig heldigvis at blive færre og færre, 
hvorfor Niels Søren var fortrøstningsfuld for det fremtidige arbejde. Formanden takkede samtidigt 
bestyrelsen for det gode samarbejde i løbet af året.  
 
Dernæst takkede han direktøren for Flora Dania, Peter Larsen-Ledet, for den gode og positive indsats samt 
Floradania Marketings ansatte.  
 
Idet Niels Søren Rasmussen ikke selv havde været til stede ved sidste års Generalforsamling og dermed som 
næstformand ikke kunne takke den dengang afgående formand, Jørgen K. Andersen, for hans indsats, 
udbad han en applaus fra salen til Jørgen K. Andersen, som salen efterkom.  
 
Afslutningsvis takkede formaden alle samarbejdspartnere og medlemmer for året der var gået og 
bemærkede, at fremtiden ville blive imødegået med positivt sind.  
 
Dirigenten åbnede herefter op for debat og spørgsmål i forlængelse af årsberetningen.  
 
Spørgsmål fra Thomas Larsen fra Gartneriet Møllerhøj: 
Han kunne godt tænke sig at få uddybet strategien omkring Danpot Data, og om hvorvidt man ville lukke op 
for udenlandske kunder eller bibeholde det, som det er i dag. Han kendte en meget stor kunde i 
Skandinavien, som gerne vil på, men så vidt han havde hørt, havde denne kunde fået et nej. 
 
Til besvarelse af dette spørgsmål overtog formanden Niels Søren Rasmussen igen mikrofonen: 
Formanden delte besvarelsen op i to, hvor det først gjaldt Danpots fremtidige strategi.  

1. Bestyrelsen havde i løbet af 2016 besøgt flere europæiske aktører og havde en igangværende 
dialog med blandt tyske og hollandske aktører. Første skridt havde været at undersøge, om der 
overhovedet var interesse blandt udenlandske aktører/konkurrenter for at komme på Danpot, 
mens det først i anden omgang skulle diskuteres hvorledes og under hvilke betingelser, at det 
skulle foregå. Den første dialog havde afsløret, at man fra udlandet forholdt sig åbne overfor 
mulighederne, men at intet var blevet aftalt.  

2. Angående den omtalte kunde, så var Niels Søren Rasmussen ikke bekendt med, at de skulle have 
fået et afslag. Derimod havde der været et første møde og aftalt et opfølgende. 
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Peter Larsen-Ledet uddybede svaret ved at nævne, at han havde været i mailkorrespondance med 

pågældende kunde, og oplyst at deres forespørgsel ville blive taget op i bestyrelsen og at der således 

hverken var sagt ja eller nej.  

Da der ikke var flere spørgsmål til årsberetningen, anmodede dirigenten om at godkendelsen af 

årsberetningen kunne ske ved håndsopretning. Idet ingen indsigelser til denne fremgangsmåde blev 

årsberetningen godkendt ved håndsoprækning. 

  

Ad. pkt. 3) Aflæggelse af årsrapport med årsberetning samt forelæggelse af budget, herunder 
fastsættelse af næste års kontingent  
 
Dirigenten præsenterede nu punkt 3 på dagsordenen, hvilket var aflæggelse af årsrapport samt 
forelæggelse af budget, herunder fastsættelse af næste års kontingent. Herefter gav dirigenten ordet 
videre til Direktør for Flora Dania, Peter Larsen-Ledet, som præsenterede de tre punkter for årsrapporten 
 
- Flora Dania årsrapport 2016  
- Revideret budget for Flora Dania 2017 
- Budgetforslag Flora Dania 2018 
 
Gennemgang af Flora Dania Årsrapport 2016  
Indledningsvist oplyste Peter Larsen-Ledet, at årsrapporten var udsendt til alle medlemmer d. 14. februar 
2017, og således i overensstemmelse med de i vedtægterne påkrævede 8 dage inden generalforsamlingen. 
Med hensyn til Årsrapporten 2016 kunne Peter Larsen-Ledet oplyse til glæde for salen, at bundlinjen for 
foreningens regnskab igen i år var sort, men at han for god ordens skyld ville gennemgå 
mellemregningerne.  
Indledningsvist så man under Indtægter for 2016, at disse var lavere en såvel budget for året, som i 
regnskabet for 2015. Det skyldes primært færre tilskudsmidler, men også det faktum at hele to planlagte 
messer var blevet henholdsvis aflyst, Nordic Flower Expo 2016, og fravalgt, Moscow Flower Expo 2016. 
Standlejen til disse messer indgår i Flora Danias regnskab, idet det ville have været indtægter relateret til 
tilskudsmidler fra Produktionsafgiftsfonden. Akkumuleret betød de færre tilskudsmidler og de færre 
messedeltagelser DKK 500.000 mindre i samlede indtægter i forhold til budget og 2,5 mio. mindre i forhold 
til 2015. 
På udgiftssiden var udgifterne til faglige omkostninger tilsvarende lavere end både budget og 2015-
regsnakbet, hvilket modsvarede de lavere indtægter. Administrationsomkostninger, kontingenter til Dansk 
Gartneri m.m. holdt i forhold til budget, hvorfor resultatet af den primære drift viste et plus på DKK 
108.000. Dette var en lille positiv afvigelse i forhold til budgettet. 
Resultaterne fra de to datterselskaber, Floradania Marketing A/S og Danpot Data A/S, kunne Peter Larsen-
Ledet oplyse, var ligeledes positive og påvirkede resultatet med DKK 363.000, således det samlede resultat 
før skat endte på DKK 464.160. Et resultat, der umiddelbart kunne virke lidt rigeligt stort, eftersom 
budgettet var DKK 300.000 lavere, men der som nævnt primært skyldes datterselskabernes resultater. 
En hurtig gennemgang af balancen pr. 31.12.2016 for Flora Dania afslørede, at de finansielle anlægsaktiver 
var steget med DKK 1,5 mio. i forhold til 2015 og afspejlede købet af de resterende aktier i Danpot Data 
A/S.  
Foreningens Egenkapital oplyste Peter Larsen-Ledet udgjorde nu DKK 8,0 mio. og med en relativ lille 
gældspost på under DKK 500.000, var han godt tilfreds med resultatet.  
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Afslutningsvist oplyste Peter Larsen-Ledet, at årsrapporten havde fået en blank påtegning fra revisor, og 
tidligere på dagen havde fået bestyrelsens underskrifter, hvorfor Peter Larsen-Ledet åbnede op for 
spørgsmål fra generalforsamlingen. Da der ikke var nogen spørgsmål anmodede Peter Larsen-Ledet 
dirigenten om at sende årsregnskabet til afstemning. Årsregnskabet blev godkendt ved håndsoprækning, 
idet ingen indsigelser, og dirigenten gav atter ordet til Peter Larsen-Ledet for gennemgang af revideret 
budget 2017 og budgetforslag 2018.  
 
Gennemgang af revideret budget 2017 og budgetforslag 2018  
Peter Larsen-Ledet redegjorde kort for, at formålet med at præsentere et revideret budget for 2017 
skyldes, at der siden godkendelse af budgettet på generalforsamlingen i 2016 var betimeligt at lave en 
justering baseret på tilskudsgrundlaget, der i mellemtiden var gået fra forventet tilskud til tildelt tilskud. 
Justeringen var således udelukkende på omfanget af de faglige aktiviteter, mens øvrige forpligtelser blev 
bibeholdt uændret. Ændringen var primært i tilskuddet fra Produktions- og Promilleafgiftsfonden, hvor 
foreningen havde fået tilsagn på DKK 3,34 mio. mod budgetterede DKK 3,7 mio. Præsentationen af de 
reviderede budget 2017 gav ikke anledning til spørgsmål. 
 
Herefter gennemgik Peter Larsen-Ledet foreningens budget for 2018. Her forventede man at 
kontingentindtægterne med pristalsreguleringen ville forblive uændrede, mens tilskuddene fra 
Produktionsafgiftsfonden ville falde med 20% som resultat af reduktionen af promillen til fonden, som 
besluttet af medlemmerne på den ekstraordinære generalforsamling i juni. Dette betød en reduktion i 
indtægterne på akkumuleret DKK 700.000 i forhold til 2017. For at kompensere for den lavere indtægt fra 
fondene var det bestyrelsens intention, at man søgte Danmarks Eksportråd om tilskud til IPM Essen 2018, 
idet Udenrigsministeriet havde fjernet nogle af de hidtidige restriktioner – herunder 3 gangs-reglen. Alt i alt 
forventede bestyrelsen således indtægter på DKK 9,3 mio. i 2018.  
 
På udgiftssiden var det fortsat bestyrelsens ønske, at der skulle udføres faglige aktiviteter inden for 
markedsførings og rådgivning, herunder MPS. Medlemskabet af Union Fleurs blev også fortsat prioriteret, 
mens kontingenterne til Dansk Gartneri og GAU forventede at forblive stort set uændrede. Med et let 
reduceret aktivitetsniveau inden for markedsføring forventede bestyrelsen således, at udgifterne for 2018 
ville ende på DKK 9.4 mio., oplyste Peter Larsen-Ledet. Det ordinære resultat for 2018 ville med disse 
dispositioner ende på DKK -110.000. Resultatet før skat, og inklusiv resultaterne for datterselskaber, 
forventede Peter Larsen-Ledet omvendt, ville ende på DKK 90.000, d.v.s. et lille plus. Han understregede, at 
det ikke var foreningens formål at skabe overskud, men at igangsætte aktiviteter, der kunne generere 
omsætning hos medlemmerne på kort og lang sigt, hvorfor et mindre underskud i den ordinære drift var 
acceptabelt – og var afstemt med bestyrelsen. Herefter forklarede Peter Larsen-Ledet, at forudsætningerne 
for budget 2018 var baseret på den nye promille på 1,6 promille til Produktionsafgiftsfonden, som besluttet 
på den ekstraordinære generalforsamling, samt et uændret kontingent fra både producenter og 
salgsselskaber. Efter at have forestået gennemgangen ville han gerne på vegne af bestyrelsen sætte budget 
2018 til afstemning.      
 
Dirigenten forhørte sig blandt generalforsamlingen, om der var spørgsmål til budgettet, hvilket ikke var 
tilfældet. Dirigenten gjorde opmærksom på, at man ved afstemningen om foreningens budget for 2018 
også samtidige stemte om godkendelse af, at promillen til Produktionsafgiftsfonden forblev 1,6 i 2018, og 
at kontingentet uændret fulgte vedtægterne. Dirigenten indstillede til at afstemningen af budget for 2018 
skulle foregå via håndsoprækning. Der var ingen stemmer imod budgetforslag 2018, hvorfor dirigenten 
konkluderede, at det indstillede Flora Dania budget for 2018 var godkendt.  
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Ad. pkt. 4) Indkomne forslag 
Dirigenten gik herefter videre til punkt 4, som var indkomne forslag. Da Flora Dania sekretariatet ikke havde 
modtaget nogen forslag inden deadline den 01. februar 2017, fortsatte dirigenten til næste punkt. 
 
 
Ad. pkt. 5) Valg af medlemmer til bestyrelsen  
Dirigenten kunne under punktet valg til bestyrelsen oplyse, at der ved opstillingsfristens ophør den 1. 
februar 2017 ikke var kommet forslag om nye kandidater til bestyrelsen. Dirigenten oplyste, at fra 
salgsselskabsgruppen var Niels Søren Rasmussen, GASA Group og Martin Estad, Euroflora på valg mens 
Nicolai Abildgaard, ByGrowers var på valg fra producentgruppen. Alle var indstillede på at modtage genvalg 
og dirigenten kunne hermed konstatere, at der var genvalg til alle tre. 
 
  
Ad. pkt. 6) Valg af suppleanter 
Som suppleanter, oplyste dirigenten, at bestyrelsen indstillede Jakob Christensen, Fashion Flowers til valg 
som suppleant for producentgruppen og David Hey, Florex, som suppleant for salgsselskabsgruppen. Begge 
blev enstemmigt valgt.  
 
 
Ad. pkt. 7) Valg af revisor 
Dirigenten gik herefter videre til punkt 7, valg af revisor, hvor bestyrelsen anbefalede genvalg af Ulla Hogan 
fra Kovsted & Skovgård som foreningens revisor. Dette blev enstemmigt vedtaget.  
 
 
Ad. pkt. 8) Eventuelt  
Dirigenten meddelte at under dette punkt på dagsordenen var ordet frit for alle, d.v.s. alt kunne drøftes, 
men intet besluttes. 
 
Søren Bøgede Andersen fra UNI-TROLL EUROPE ApS bad om ordet og startede med at takke Flora Danias 
bestyrelse for at lade ham få taletid på foreningens generalforsamling. Dette anså han som et tegn på, at 
hans indlæg omkring containere var af betydning for branchen. Søren Bøgede Andersen tilkendegav, at han 
ikke var upartisk i sit oplæg idet han stod på talerstolen i kraft af sit tilhørsforhold til UNI-TROLL, som står 
bag et nyt alternativ til den nuværende CC-løsning. 
 
Hans indlæg var en opfordring til branchen om at tage op til diskussion og overvejelse, om man ville 
bibeholde det nuværende CC-system (310 x 560 mm) og investere i en ny hylde CC-solid, eller om det var 
tiden til at prøve en anden og mere tidssvarende løsning, som UNI-TROLL kunne tilbyde. En løsning, som 
omfattede en 400x600 mm model, som er de mål, der i dag anvendes i detailbranchen. Tillige med er det 
en løsning, som vil betyde mulighed for mere automatisering og dermed reduktion af lønomkostningerne 
ved samling og adskillelse. UNI-TROLLS havde allerede været i dialog med flere interessenter i branchen og 
Alex Andersen havde allerede indvilliget i at afprøve løsning i uge 13, 2017 
 
Dirigenten takkede Søren Bøgede Andersen for sit indlæg. Herefter anmodede Peter Larsen-Ledet om 
ordet. 



 
 

10 
Flora Dania  •  Hvidkærvej 29  •  5250 Odense SV  •  Telefon +45 63 17 34 50  •  Fax +45 65 92 68 85  •  E-mail: info@floradania-org.dk 

w w w . f l o r a d a n i a - o r g . d k  

 
Peter Larsen-Ledet ønskede på vegne af bestyrelsen, at ønske Gartneriet Graff Kristensen tillykke med to 
nylige priser, idet Graff Kristensen i forbindelse med IPM Essen 2017 have vundet både IPM’s Nyhedspris 
2017 og AIPH’s International Grower of the Year 2017. At vinde prisen var selvfølgelig først og fremmest en 
hæder til gartneriet, men kunne også tjene som inspiration til andre gartnere om, at hårdt slid, tro på egne 
evner og nytænkning blev belønnet. 
 
Poul Graff fra Gartneriet Kristensen gik på talerstolen til ovation fra salen, hvor han takkede både Flora 
Dania og Dansk Gartneri for deres opbakning. Gartneriet Graff var kommet i betragtning til Grower of the 
Year prisen i kraft af Dansk Gartneris Innovationspris, som gartneriet havde modtaget i 2016. Dansk 
Gartneri havde i forlængelse heraf indstillet gartneriet til International Grower of The Year, hvorfor han var 
taknemmelig for deres indsats – og troen på gartneriet. Poul Graff ønskede imidlertid samtidig at pointere, 
han havde følt, at han modtog prisen på vegne af hele branchen, idet juryen havde lagt vægt på at det bl.a. 
var de danske traditioner, der lå bag gartneriets arbejde. Efter talen fik Poul Graff overrakt blomster af 
foreningens formand Niels Søren Rasmussen. 
 
Efter forgæves at have efterlyst en sidste bemærkning fra salen konstaterede dirigenten, at dagsordenen 
sidste punkt var overstået og han overgav derfor ordet til formand, Niels Søren Rasmussen, der kvitterede 
med en buket tulipaner som tak. Herefter takkede Niels Søren Rasmussen alle tilstedeværende i salen for 
deres deltagelse, samt for god ro og orden – og opfordrede medlemmerne til at deltage i resten af dagens 
program.  
 
 
Generalforsamlingen sluttede kl.10:50. 
 
Den 07. marts 2017 
Anne Ammitzbøll Rasmussen 
Dirigent 
 
 
 
 
 
_____________________________________________ 
Godkendt af dirigent Jens Peter Licht 
 
 
Det underskrevne referat ligger i foreningens sekretariat.  
 
 


