
 
  

 

Referat fra generalforsamling i Flora Dania-sektoren d. 31.03.2022. 

  

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.  

 

Dirigent: Niels Borum, Lexos Advokaterne  

Referent: Line Hougaard Andersen, Floradania Marketing  

Stemmetællere: Søren Bøgede Andersen, HMC Consult og Jørgen Storm, Sakata  

 

Stemmeberettigede fremmødt: 16  

 

Generalforsamlingen er lovlig indkaldt ift. vedtægterne:  

- Annonceret i GartnerTidende d. 03.02.2022. 

- Indkaldelse er sendt ud 16.02.2022 og d. 23.03.2022 med dagsorden. 

 

Der byttes om på punkt 3 Årsrapport & Budget og punkt 4 Indkomne forslag jf. dagsordenen, da 

det giver bedre mening ift. det indkomne forslag. 

 

 

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

 

Formanden for Flora Dania-sektoren, Nicolai Abildgaard fremlagde bestyrelsens beretning. 

 

Omsætningsmæssigt var 2021 en positiv oplevelse trods fortsatte nedlukninger som følge af CO-

VID-19. Startede med indeks 125 i 1. kvartal sammenlignet med året før og endte med indeks 

111,4 da året var omme. Må siges at være ganske tilfredsstillende – selv om stigende energipriser 

i 4. kvartal påvirkede resultaterne i gartnerierne. 

 

Status på Flora Dania 

Producentgruppen i Flora Danias bestyrelse tog efter bl.a. GASA Group’s udmelding af Flora Da-

nia-sektoren, der havde effekt pr. 31.12.2021, kontakt til 12 gartnerier for at høre om deres for-

ventninger til fremtiden og sektorens fortsatte arbejde. Det har hjulpet producenterne i bestyrel-

sen, idet denne del af bestyrelsen har været sikre på, at have baglandet med dem, når der skal 

træffes beslutningerne. Gruppen er ikke stemmeberettigede i bestyrelsesregi, men bidrager både 

med inspiration. Gruppen mødes ca. 4 gange om året. 

Øvrige gartnerier er også velkomne til at melde ind, men det skal ske enten via denne gruppe, til 

bestyrelsesmedlemmerne eller på generalforsamlingen.  

Strategidag i efteråret, hvor følgende emner blev valgt som fokusområder: Danpot, Miljø, Mar-

kedsindsigt, Markedsføring og Logistik. 

 

Status Danpot 2021:  

Danpot er fortsat et ekstremt vigtigt værktøj for både producenter og salgsselskaber. Forskellen 



 2 

er, at mens salgsselskaberne kører på hvert deres bagvedliggende system, har producenterne be-

nyttet to systemer. Og snart kun et system, idet Danpot C5-gartnerierne er ved at blive konverte-

ret tilbage til Danpot SQL.  

De gartnerier, der benyttede Danpot C5 var endelig blevet begejstrede for denne platform, der 

tilbød mange nye faciliteter ift. SQL-versionen. Det er disse features, der nu er ved at blive lavet til 

brancheløsninger til SQL-versionen. 

Fremadrettet vil der blive lavet opdateringer til SQL, enten som brancheløsninger til brug for alle, 

eller som individuelle løsninger, der finansieres af den enkelte. Når brancheløsningerne er testet 

af vil der blive arrangeret kurser i Danpot SQL, så alle kan blive fortrolige brugere af platformen.  

 

Status på Floradania Marketing 2021 
Messechef Benny Thomsen er ikke længere en del af Flora Dania, idet han takkede af i november 

2021. Stillingen er ikke genbesat, idet bestyrelsen ikke vurderede det forsvarligt at ansætte ny 

messechef, når IPM Essen 2022 alligevel var aflyst og messeaktiviteten minimal.  

I 2021 fik vi aflyst forårets og sommerens Handelsplads, men vi håber at kunne afholde alle fire 

Handelspladser i 2022. Fællesstanden på den årlige IPM-messe blev aflyst i 2021 og ligeledes af-

lyst i 2022.  

Det er nu et eksternt firma, der står for afholdelsen af Handelspladsen. Det var på baggrund af øn-

sket om at erstatte faste med variable omkostning, som vi kan skrue op og ned for. Det eksterne 

messefirma stod for Handelspladsen d. 16. og 17. marts og meldingen er, at det gik rigtig fint.  

 
Miljø:  

Særligt gartnerierne i Odense Kommune har i 2021 været udfordret af kommunens overimple-

mentering af Landbrugs- og Miljøstyrelsens nye miljøkrav. Derfor har vi i samarbejde med de øvri-

ge sektorer i Dansk Gartneri fået ansat en Miljøkonsulent i regi af Hortiadvice, der kan være os 

behjælpelige i dialogen med kommunen. Lige nu er det Odense Kommune der har fokus på er-

hvervet, men det kommer også til de øvrige kommuner. Så indsatsen nu og her er vigtig for hele 

erhvervet.  

Som det vil blive nævnt senere i beretningen er det nogle omkostninger, som alle skal være med 

til at dække – det har konsekvenser for både producenter og salgsselskaberne.  

 

Virtuelt logistikcenter  

I 2021 måtte bestyrelsen desværre sætte projektet Virtuelt logistikcenter i bero, idet det ikke gav 

menings at fortsætte projektet, når sektoren største aktør, GASA Group, meldte dem ud af projek-

tet. Vi var imidlertid alle fortrøstningsfulde, idet sæsonen 2021 gik tilfredsstillende, og vi tilskrev 

rettidige indleveringer med adfærdsændringer hos både producenter og salgsselskaberne ifm. 

den nye Indleveringsplan kombineret med GASA Groups, Plantas og Alex Andersens udflytning til 

Logistikvej. Her i 2022 viser det sig dog, at der fortsat er udfordringer. GASA Group har meldt ud 

til producenterne, at de oplever forsinkelser på ca. 41% af alle indleveringer, ligesom andre salgs-

selskaber også er udfordret. Så det opfordres til, at alle interessenter, herunder også indtrans igen 

mander sig op. Indleveringsplanen vil blive udsendt igen, så den kan stå friskt i alle erindring.   
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Planer IPM Essen 2023?  

2021 har betydet at mange aktiviteter ikke kunne afholdes. Nogle kan undværet, andre er vi glade 

for at kunne genoptage. Hvad med IPM Essen 2023? 

Bestyrelsen vurderer, at det er vigtig at få stillet spørgsmål til medlemmernes opbakning til IPM 

Essen 2023, hvor vi de senere år jo har oplevet frafald fra mange mindre gartnerier, ligesom gart-

nerierne med egenstande overvejer deres indsats. Floradania Marketing vil derfor indkalde til 

møde senest juni, hvor stemningen for en fællesstand på IPM Essen 2023 kan loddes.  

 

Planer Danpot 2022? 

Der vil blive indført et gebyr på manuelle ordrer i løbet af 2022 på DKK 35,00 pr. ordrer, der faktu-

reres kunden. Dette er både for at dække de omkostninger, som producenterne har med at indta-

ste ordren, men også for at motivere kunderne til at koble sig op på en Danpot-løsning. 

Ydermere vil bestyrelsen foreslå, at der tilføres et miljøgebyr på alle ordrer, så alle kunder er med 

til at finansiere de øgede miljøomkostninger, som der er i gartnerierne. Det vil I høre mere om 

under punktet Indkomne forslag på denne generalforsamling. 

 

Hermed sluttede formanden punktet bestyrelsens beretning. 

  

Dirigent Niels Borum: Dirigenten lagde op til Spørgsmål til beretningen. 

 

Jan Knudsen, Gartneriet Vestdal: Spørgsmål angående Indtrans - Vi har fået at vide, at det kører. 

Men vi har stadig et problem. Jeg tror det ligger ude ved AA. Hjemme i vores biks, har vi en del or-

drer til Norge. Vi skriver altid ”tidlig indlevering grundet færge”, MEN der går altid mere to timer 

ekstra, før de finder vej ud til os, og for transporteret det derind.   

 

Formand Nikolaj Abildgaard: Det er ikke kun et problem ved dig, Knud. Det er ærgerligt, at vi ikke 

kan få det virtuelle logistikcenter skubbet igennem. Jeg tror, det er bedst, vi forsætter det ude ved 

Alex Andersen. Vi er nogen, der er tilhængere af Track & Trace, men det kan vi ikke få lavet, som 

det er lige nu. Meldingerne var at indtrans-vognmænd har hjulpet. Vi er enige om, at vi skal have 

kigget på det ved AA, men det er bare svært at regne ud, hvor problemet sker lige nu. Men vi ta-

get det op igen.  

 

Torsten Lund, Hawaii: Er miljøafgiften kun til Dansk Gartneri, eller er det nogen vi kan søge i det 

enkelte gartnerier også?  

 

Formand Nikolaj Abildgaard: I første omgang er det kun til Dansk Gartneri, idet miljøkonsulenten, 

der skal hjælpe os i gartnerierne, betales via Dansk Gartneri.  

 

Torsten Lund, Hawaii: I snakker ikke om containere. Vi har en stor stak defekte containere, som vi 

ikke kan komme af med. Containercentralen er hollandsk nu, og kvoterne er sat ned, og vi kan ik-

ke kom af med dem?  

 

Formand Nikolaj Abildgaard: Jeg kan sagtens se at de nye kvoter rammer dem, der kører egne 
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lastbiler, i højere grad. Det kan sagtens være, det er noget, vi må tage op i bestyrelsen. Vi har des-

værre ikke nogen repræsentanter tilstede i dag fra Containercentralen. Men vi er meget opmærk-

somme på, hvordan det kommer til at påvirke os fremadrettet.  

 

Dirigent Niels Borum: Da ikke flere spørgsmål og ingen indsigelser blev Bestyrelsens beretning 

indstillet til godkendelse og blev godkendt. 

 

3. Evt. indkomne forslag (Oprindelig punkt 4)  

 

Justering af kontingent for salgsselskaber  

Kontingentet fra salgsselskaberne til Flora Dania-sektoren består i dag af et Grundkontingent på 

DKK 16.631 pr. år, og et variabelt kontingent på 1,046 promille på deres køb af danske planter.  

Det variable kontingent er fordelt således:  
i. Foreningskontingent: 0,552 promille  

ii.  Kontingent til Miljø-indsats: 0,161 promille 

iii. Erhvervskontingent: 0,333 promille (opkræves direkte af Dansk Gartneri) 

 

Bestyrelsen i Flora Dania indstiller til, at: 

- Kontingentet for miljø-indsatsen fremadrettet opkræves som en linjeafgift via Danpot, så den så-

ledes hæves med 0,48 øre pr. ordrelinje for salgsselskaberne OG at kontingentet for salgsselska-

berne samtidig reduceres fra 1,046 til 0,885 promille. Begge reguleringer med effekt fra d. 

01.07.2022. Det er udelukkende salgsselskaberne, der bliver pålagt denne afgift! 

 

Formand Nikolaj Abildgaard: Alle kommer til fremadrettet at betale, hvis de køber planter i dan-

ske gartnerier. De store aktør har taget positiv imod modellen, hvor alle kommer til at betale de-

res del af de stigende omkostninger til det miljøarbejde, der laves og skal laves i gartnerierne.  

 

Dirigent Niels Borum: Der blev indstillet til, at forslaget først blev sat til endelig afstemning, når 

der også skulle godkendes budget i næste punkt, således det kunne gøres på et oplyst grundlag.  

 

Jan Knudsen, Gartneriet Vestdal: Bliver det ikke nicheproducenter med mange småordre, der 

kommer til at betale størstedelen af gildet?  

 

Formand Nikolaj Abildgaard: Nej, det bliver kun salgsselskaberne og de øvrige kunder, der skal 

betale linjeafgiften.  

 

 

 

4. Aflæggelse af sektorregnskab med årsberetning samt forelæggelse af sektor bud-

get – herunder fastsættelse af næste års kontingent.  
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Dirigent Niels Borum: Dirigenten redegjort for, at Sektorregnskabet 2021 for Flora Dania var ble-

vet udsendt i tide iht. vedtægterne.  

 

Sektordirektør Peter Larsen-Ledet: Direktøren gennemgik Sektorregnskabet for Flora Dani-

sektoren og Floradania Marketing, der i dag er to afdelinger under Dansk Gartneri.  Sektorregn-

skabet endte i et beskedent plus på DKK 93.000, mens Floradania Marketing endte på et plus på 

DKK 19.000, dvs. i alt på DKK 112.000. 

Generalforsamlingen godkendte sektorregnskabet med applaus. 

 

Dirigent Niels Borum: Herefter gennemgang af revideret Sektorbudget 2022 samt Sektorbudget 

2023, og efterfølgende godkendelse af Sektorbudget 2023. Med dette også godkendelse af kon-

tingent, promille til Promilleafgiftsfonden, samt godkendelse af den nye linjeafgift.  

 

Sektordirektør Peter Larsen-Ledet: Direktøren gennemgik kort sektorens reviderede budget 

2022, der var påvirket af manglende indtægter ifm. den aflyste IPM Essen 2022 og de justerede 

kontingenter for salgsselskaberne. Dette var blot til orientering, idet godkendt på sidste års gene-

ralforsamling. 

Herefter gennemgang af sektorbudgettet for 2023. Primær ændring i forhold til budget for 2022 

var flytningen af tilskud fra Eksportrådet på DKK 800.000, der var blevet flyttet fra 2022 til 2023 

med tilsagn fra Eksportrådet - og derfor betinget af deltagelse med fællesstand på IPM Essen 

2023. Budget 2023 forventede et resultat på DKK 59.000. 

 

Dirigent Niels Borum: Inden afstemning blev der givet mulighed for spørgsmål.  

 

Thomas Kjær Larsen, Gartneriet Møllerhøj: Er midlerne til IPM Essen 2023 i hus eller hvordan?  

 

Sektordirektør Peter Larsen-Ledet: Midlerne fra Produktionsafgiftsfonden til en evt. fællesstand 

på IPM Essen 2023 er ikke søgt endnu, så det tilskud der fremgår i budgettet 2023, er alene fra Ek-

sportrådet. Tilskud fra Produktionsfonden til 2023 har ansøgningsfrist d. 01.09.2022.    

 

Formand Nikolaj Abildgaard: Af ovenstående grund har bestyrelsen brug for en tilbagemelding fra 

jer medlemmer. Vi l gerne IPM Essen 2023, eller skal vi i bestyrelsen ikke bede Floradania lægge 

en indsats i det. 

 

Dirigent Niels Borum: Som nævnt blev både Sektorbudget 2023, herunder kontingent og det ind-

komne forslag sat til afstemning. Generalforsamlingen godkendte alle indstillinger med applaus.  

 

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.  

Dirigent Niels Borum: På valg til bestyrelsen var:  

Producentsiden:  Poul Graff, Graff Breeding og  

Jens Ingemann Pedersen, Gartneriet Tvillingegaarden  

Salgsselskabssiden: Michael Honoré, Plantas Group  
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Poul Graff ønskede ikke at genopstille.  

Desuden oplyste dirigenten, at Martin Estad, Euroflora ønskede at udtræde af bestyrelsen, efter-

som firmaet var blevet opkøbt af Plantas Group, der allerede sad i bestyrelsen.  

Bestyrelsen indstillede derfor henholdsvis Claus Feldborg, Feldborg Growers og Henrik Christen-

sen, Danblumen, til at indtræde i stedet på henholdsvis producent og salgsselskabssiden.  

Begge kandidater blev valgt ind i bestyrelsen af generalforsamlingen. 

 

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen.  
Genvalg til begge suppleanter:  

Producentsiden: Jakob Christensen, Fashion Flowers 

Salgsselskabssiden: Bruno Rahbek, PLS Denmark 

 

7. Eventuelt. 

Dirigent Niels Borum: Lagde op til punktet eventuelt, hvor alt kan drøftes, men intet besluttes. 

 

 

Emne: Odense Blomsterfestival 

Jan Knudsen, Gartneriet Vestdal: I kender min holdning til Odense Kommune. Jeg vil derfor gerne 

opfordre mine kollegaer til at droppe bidragene til Odense Blomsterfestival, idet Odense Kommu-

ne er dem, der drager størst nytte af festivalen. 

  

Thomas Kjær Larsen, Gartneriet Møllerhøj: Jeg er på bølgelængde, og vil gerne bakke op.  

 

Ove Lundager, Lundager: Jeg synes, det er et rigtig godt forslag, for at sende et signal til kommu-

nen om, at det ikke er i orden, det der sker nu. Men jeg vil gerne vide, hvordan det ser ud for jer 

andre af mine kollegaer? 

 

Torben Moth Madsen, Rosa Danica: Vi har meddelt, at vi ikke leverer planter til blomsterfestival 

eller HCA-Festivals. 

 

Peter Larsen-Ledet, Flora Dania: Respekt for, at I producenter sponsorer rigtig mange planter for 

at Odense Blomsterfestival kan gennemføres. Og den kan ikke gennemføres uden jeres bidrag. 

Men det er jo ikke en gave til Odense Kommune, det er en gave til Odense by og byens indbygge-

re. Og så er festivalen jo også et samarbejde med både Kold College, Odense Cityforening ud over 

Odense kommune, hvor førstnævnte har glæde af festivalen ved at den giver skolen og erhvervet 

mulighed for at hverve kommende elever.  

 

Jan Knudsen, Gartneriet Vestdal: De, der har mest udbytte af festivalen, det er Odense Kommu-

ne.  

 

Formand Nikolaj Abildgaard: Jeg talte med Anne Rasmussen (fra HCA Festivals/Odense Blomster-

festival) på Handelspladsen i forrige uge, og nævnte, at der formentlig ville komme en udfordring 

til den kommende festival, fordi nogle af jer vil være modvillige i at sponsorere planter grundet 
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Odense Kommunes behandling af gartnerierhvervet.  

 

Annett Madsen, PKM: Vi har ikke tænkt os at boykotte festivalen. Fra gartneriet PKM vil vi hellere 

gå samarbejdets og dialogens vej. Vi tager den pragmatiske tilgang til det. 

 

Emne: Tak til bestyrelserne i Flora Dania og Dansk Gartneri 

Jakob Christensen: Jeg synes, det er på sin plads at takke Dansk Gartneri og Flora Dania for at 

skaffe al den positive opmærksomhed omkring branchen under COVID-19-nedlukningen. 

Generalforsamlingen klappede som tak.  

 

Emne: Levering til Rusland? 

Thomas Kjær Larsen, Gartneriet Møllerhøj: Bør Flora Dania have en officiel holdning til, om vi skal 

levere varer til Rusland? Man kan tænkes, at der i gartnerierne er ukrainske ansatte, der til mod-

sætte dem, at pakke varer til Rusland. 

 

Michael Honore, Plantas: Vi har leveret en del planter til Rusland ifm. Kvindedagen, men de var 

solgt og afskibet før Rusland påbegyndte invasionen af Ukraine. Har helt klart den holdning, at vi 

ikke skal levere noget som helst til Rusland.  

 

Peter Larsen-Ledet, Flora Dania: Foreslår, at en evt. officiel udmelding fra Flora Dania først koor-

dineres med Dansk Gartneri.  

 

Torben Lippert, Dansk Gartneri: Vi har fra dansk Gartneris side ikke ret til at sige, at man ikke må 

levere til Rusland, men vi kan godt komme med en anbefaling til, at I ikke skal handle med Rus-

land.  

 

 

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

dirigenten overgav ordet til bestyrelsesformanden. 

 

 

 

Odense, d. 07.04.2022 

 

 

__________________________________ 

Godkendt af dirigent Niels Borum  

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


