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Referat fra Flora Dania-sektorens Generalforsamling tirsdag d. 11. maj 2021 

(Afholdt via TEAMS grundet den fortsatte smitterisiko ifm. COVID-19) 

 

PRAKTIK 

Generalforsamlingen skulle afholdes via teams, og inden opstart gennemgik sektordirektør Peter Larsen-

Ledet, Dansk Gartneri, formalia for teams-mødet og oplyste, at generalforsamlingen ville blive optaget af 

hensyn til referatudarbejdelse. 

VELKOMST 

kl. 13:01 bød Bestyrelsesformand Nicolai Abildgaard (NA) velkommen og takkede de fremmødte for at 

prioritere generalforsamlingen i denne travle tid.  

AD. Pkt. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller 

NA oplyste, at bestyrelsen indstillede Jens Peter Licht (JPL) fra Dansk Gartneri som dirigent og forhørte sig, 

om generalforsamlingen havde alternative forslag. Da det ikke var tilfældet, blev Jens Peter Licht valgt som 

dirigent for generalforsamlingen.  

JPL takkede for valget, og gik straks i gang med opgaven. Først oplyste dirigenten, at afholdelsesdatoen, 

som ellers skal være senest den 1. marts, afveg fra vedtægterne og var grundet Covid-19-situationen i 

første omgang blot udskudt til 11. maj i håb om, at man kunne mødes fysisk. Idet forsamlingsforbuddet 

fortsat ikke tillod større forsamlinger, havde bestyrelsen besluttet at afholde generalforsamlingen via 

Teams. Generalforsamlingen havde ingen indsigelser til dette. 

Herefter oplyste dirigenten at generalforsamlingen var indkaldt via annonce i GartnerTidende nr. 5, d. 15. 

april 2021, hvorfor dette fulgte vedtægternes angivne frist på 14 dage før afholdelse. Dirigenten forhørte 

sig, hvorvidt generalforsamlingen kunne godkende dette og eftersom ingen indsigelser, konstaterede 

dirigenten, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og dermed gyldig.      

Som næste punkt kunne dirigenten oplyse, at der skulle vælges en referent, og her havde bestyrelsen 

foreslået Anne Ammitzbøll Rasmussen (AAR) fra Floradania Marketing. Idet ingen alternative kandidater 

blev AAR valgt.    

Idet der ikke var indkommet forslag til afstemning, og der heller ikke var kampvalg til bestyrelsesposterne, 

var det bestyrelsens indstilling, at der ikke skulle vælges stemmetællere. Generalforsamlingen godkendte 

dette.  

Sektordirektør Peter Larsen-Ledet (PLL) kunne oplyse, at der deltog 22 personer ved Generalforsamlingen, 

heraf 11 stemmeberettigede: 3 salgsselskaber og 8 producenter.  

AD. Pkt. 2. Gennemgang af årsberetningen ved bestyrelsesformand for Flora Dania-sektoren, Nicolai 

Abildgaard.  

COVID 19 og udmelding af GASA Group 

2020 var præget af at være et yderst turbulent år - først med COVID-19 pandemien i marts og efterfølgende 

GASA Group udmeldelse af Flora Dania med virkning fra 31. 12.2020. 

Med sit indtog lige umiddelbart inden branchens højsæson troede vi, at COVID-19 skulle blive branchens 

endeligt. Flere gartnere måtte da også smide store partier på komposten og omsætningen nåede nogle 
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uger ned i indeks 55. Da året var omme kunne vi glæde os over, at et godt forår og en rigtig god sommer 

redede branchen og vi endte i indeks 100,3 i forhold til 2019.   

Virtuelt logistikprojekt 

Branchen har et relativt velfungerende logistisk setup, der på kort tid får planterne transporteret rundt til 

det meste af Europa. En tendens med stigende antal bøde fra særligt kædekunder, når varer kom for sent, 

havde dog ansporet bestyrelsen til at sætte fokus på området. Ansættelse af en projektmedarbejder til at 

analysere den nuværende indtrans-situation og til at afklare, hvor udfordringerne lå henne for 

forsinkelserne var sket tilbage i november 2019 med det formål, at finde frem til hvad der kunne forbedres.  

I første omgang havde man med introduktionen af den nye Plan for Indleveringerstider, der trådte i kraft d. 

01. oktober 2020, fået ændret på adfærden i såvel gartnerierne og hos salgsselskaberne. Dette var målbart 

og var første trin i projektet. Det næste trin i projektet skulle have været et delprojektet omkring 

track&trace, der skulle være med til at identificere de resterende flaskehalse. Hele projektet er imidlertid 

sat i bero, dels fordi branchen ikke vurdere, at problemerne længere er så store, men også grundet 

udmeldingen af branchens største aktør. Projektet kan dog relativt nemt tages op af skuffen igen, såfremt 

branchen bliver enige om et behov for dette.  

Flora Dania fremadrettet 

Bestyrelsen i Flora Dania var ellers godt tilfredse med at have fået Flora Dania integreret i Dansk Gartneri 

siden generalforsamlingen i 2019, men med GASA Groups udmeldelse var det bestyrelsen klart, at man 

måtte efter det endnu engang. Inden GASA Groups endelige udtrædelse var man blevet enige med GASA 

om, at salgsselskaber fremadrettet kunne være medlemmer direkte i Dansk Gartneri, så de fortsat bakkede 

op om finansieringen af det erhvervspolitiske arbejde. En ændring der betød, at ALLE salgsselskaberne nu 

betaler erhvervskontingentet direkte til Dansk Gartneri – og at kun de salgsselskaber, der fortsat ønsker at 

være medlemmer i Flora Dania-sektoren, betaler til dette. 

Bestyrelsen har derfor sat sig for i 2021 at kigge på strukturen på ny, og hvorvidt det giver mening fortsat 

både at være salgsselskaber og producenter i samme forening. Og om der fortsat skal være samarbejde 

omkring på fælles markedsføring m.m.  

Som en udløber af ovenstående blev man dog i slutningen af 2020 enige om, at der var et behov for at 

ansætte en miljøkonsulent i regi af Dansk Gartneri, som kan bistå med de øgede udfordringer for 

gartnerierhvervet ifm. Miljøstyrelsens vejledning om spildevand og planteaffald fra væksthusproduktionen. 

Implementeringen af vejledningen i bl.a. Odense og Århus har allerede voldt en del udfordringer, men man 

forventer, at de vil brede sig til resten af Danmark også. Derfor vil man ansætte en miljøkonsulent, der kan 

bistå branchen i dialogen med kommunerne.   

NA rundede beretningen af med at oplyse, at 2021 bliver året, hvor bestyrelsen bliver nødt til at finde frem 

til, hvad Flora Dania skal varetage af opgaver i fremtiden, og bestyrelsen rækker hånden ud til 

medlemmerne om, at komme med idéer eller forslag til dette arbejde. Senest til efteråret 2021 bliver der 

afholdt et medlemsmøde, hvor bestyrelsen vil komme med forslag til Flora Danias kommende struktur.  

Slutteligt takkede NA medarbejderne i Flora Dania og Dansk Gartneri for deres indsats i et turbulent år og 

glædede sig til et forhåbentligt mere roligt 2021.  

Efter denne gennemgang indstillede formanden beretningen til godkendelse. Deltagerne på 

Generalforsamlingen havde ingen kommenterer og derfor gik dirigenten videre til næste punkt.  
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AD. Pkt. 3. Sektorregnskab med årsberetning samt forelæggelse af sektor budget og næste års 

kontingent.  

Dirigenten gik herefter videre til næste punkt, der var aflæggelse af Sektorregnskab 2020 samt budget 2021 

og 2022 ved sektordirektør Peter Larsen-Ledet (PLL). 

 

Sektorregnskab 2020 

Samlet set har der været et mindre underskud i 2020 på kr. 139.000, som primært var foranlediget i 

ekstraordinære omkostninger på kr. 180.000 til en ekstra markedsføringsindsats ifm. COVOD-19. Penge 

som bl.a. gik til bloggere, som en indsats for at motivere forbrugerne til at købe planter i en tid, hvor 

situationen for branchen så meget nedslående ud.  Ellers var de fleste andre poster som budgetteret. 

Ifølge vedtægterne er sektor-regnskabet blot til information, idet det godkendes af bestyrelsen ifm. Dansk 

Gartneris årsrapport. Dirigenten ville dog gerne høre, om der var spørgsmål fra generalforsamlingen til 

regnskabet. Det var der ikke. 

Revideret Budget 2021 og Budget2022  

Efterfølgende gennemgik PLL det reviderede budget 2021, idet det oprindelige budget 2021 allerede var 

blevet godkendt på generalforsamlingen i 2020. Her var nogle mindre justeringer eftersom det 

erhvervspolitiske kontingent nu blev opkrævet direkte af Dansk Gartneri, ligesom GASA Groups udmelding 

betød et tilsvarende mindre foreningskontingent. Bestyrelsen vurderede dog, at sektoren ved at nedjustere 

nogle af de faglige aktiviteter ville kunne få budgettet til at balancere. Generalforsamlingen tog dette til 

efterretning.   

Godkendelse af budget 2022 

Omkring budgettet for 2022 for Flora Dania-sektoren gjorde PLL opmærksom på, at dette budget skulle til 

afstemning, idet grundlaget for budgettet er henholdsvis medlemskontingentet samt satsen for den 

promille, der indstilles til fondsbestyrelsen for Produktionsafgiftsfonden for 2022.  

Budgettet forventes inklusiv kontingentindtægter og fondstilskud at medfører indtægter for i alt kr. 2,4 

mio., mens udgifterne forventes at blive på foreningsaktiviteter og drift for i alt 2,4 mio. Aktiviteterne er 

primært forskning og den øgede miljø-indsats, som tidligere nævnt, mens alle markedsføringsaktiviteterne 

er ført over i Floradania Marketing. Bundlinjen forventes derfor at ende med et beskedent plus på kr. 

3.000.  Dette på forudsætning af, at generalforsamlingen godkender, at: 

- Kontingentet forbliver uændret i forhold til foregående år 

- Promillen til Produktionsafgiftsfonden forbliver på 1,6 promille 

For god ordens skyld ville PLL lige nævne, at alle aktiviteter der gennemføres, sker på foranledning af 

udvalg bestående af medlemmer og i sidste ende godkendes af bestyrelsen. 

Der var ingen indsigelser til Flora Dania-sektorens budget 2022, som dermed var godkendt, hvilket 

dirigenten konstaterede tilligemed var en godkendelse af at promillen til Produktionsafgiftsfonden blev 

bibeholdt på 1,6 promille.  
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AD. 4: Evt. indkomne forslag 

 

Der havde ikke indenfor fristen d. 29. april 2021 tilgået sekretariatet nogen indkomne forslag fra hverken 

medlemmer eller bestyrelse og derfor kunne dirigenten fortsætte til næste punkt på dagsordenen.  

 

AD.5: Valg Af medlemmer til bestyrelsen 

 

På valg fra producentsiden var Nicolai Abildgaard, ByGrowers, og fra salgssiden Martin Estad, Euroflora, og 

Flemming Juul, Greemex Agency.  

Alle genopstillede og da der ikke var andre kandidater opstillet, blev alle 3 genvalgt med digital applaus fra 

deltagerne.  

 

AD 6: Valg af suppleanter til bestyrelsen 

 

På valg var fra producentsiden Jacob Christensen, Fashion Flowers, og fra salgssiden Bruno Rahbek, PLS 

Denmark.  

Suppleanterne ønskede henholdsvis at genopstille og at opstille, og da der ikke var andre kandidater, blev 

de begge valgt med digital applaus fra deltagerne.  

[Umiddelbart inden punkt 7 blev der holdt en kort pause i generalforsamlingen for at gøre plads til 

generalforsamlingen i Flora Dania-foreningen. Nærværende generalforsamling blev genoptaget 

umiddelbart efter]. 

 

AD. 7: Eventuelt 

Der var ingen punkter ej heller nogen indslag til eventuelt.  

 

Dirigenten nedlagde herefter sit hverv og erklærede generalforsamlingen for afsluttet, hvorefter han 

overgav ordet til bestyrelsesformanden. 

 

Odense, d. ___________________________ 

 

__________________________________ 

Godkendt af dirigent Jens Peter Licht  

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

 

 

 


