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En stærk brancheforening med fokus 
på faglighed, håndværk og kvalitet

På generalforsamlingen den 14. marts 2021 i Flori-
sten Danmark – Dansk Blomsterhandlerforening 
traf medlemmerne en historisk beslutning. På 
forslag fra den siddende bestyrelse blev det med 
stort flertal vedtaget at vælge en selvstændig og 
uafhængig bestyrelse for blomsterhandlerforenin-
gen. Det betyder, at Floristen Danmark – Dansk 
Blomsterhandlerforening (FD/DB) og Foreningen 
af Interflora Florister (IFF) fremadrettet nu har 
hver deres bestyrelse og virke. 

Tak for tilliden

Som ny formand for FD/DB blev undertegnede 
valgt og fik følgeskab i bestyrelsen af fire ildsjæle: 
Elsebeth Pedersen, Elsebeth Blomsterbinderi i 
Rødovre, Dorthe Søgaard, Passiflora Blomster i 
Haarby, Per Kaspersen, Violen i Odder og Dorthe 
Fjord, Hasle Blomster i Aarhus. 

Vi kvitterer alle med et stort ”Tak for tilliden”.
Vi vil bestræbe os på at leve op til tilliden med 
foreningens interesser og videreudvikling som mål 
for vores arbejde i bestyrelsen.

Bestyrelsen i arbejdstøjet

Bestyrelsen har været i arbejdstøjet fra første dag. 
Allerede nu er vi langt med en række nye og spæn-
dende tiltag, der bl.a. omfatter:

• Ny hjemmeside for FD/DB
• Fordelagtige medlemstilbud 
• Udvikling af Webshop til butikker
• Styrket samarbejde med fagskolerne
• Rekruttering af unge til faget
• Nyt uddannelses-/info-materiale til erhvervsvalg
• Faglige kurser / Efteruddannelseskurser

Endnu mere er i støbeskeen. 
I den kommende tid håber vi at lande en række 
aftaler, som både vil lette og styrke den enkelte 
medlemsbutiks hverdag på en række 
administrative områder. 



2

Brancheforeningen og Corona

I modsætning til mange andre brancher er blom-
sterhandlerne kommet godt igennem krisen, da vi 
under seneste nedlukning blev sidestillet med 
levnedsmiddelbutikker. 

Jeg er ikke i tvivl om, at denne sidestilling i stor 
grad skyldes vores branchemedlemskab af Dansk 
Erhverv, som overfor myndighederne for-
handlede detailhandelens sag. 

Derfor er en stærk brancheforening for danske 
blomsterhandlere også en nødvendighed i frem
tiden. 

Jo flere vi kan samles desto stærkere vil vores 
samlede gennemslagskraft blive i fremtidige 
situationer. 

Dine forslag og ønsker er vigtige

Vi har mange ideer i bestyrelsen. Trods alle vores 
gode intentioner er der dog helt sikkert meget 
mere, som foreningen kan tage op til gavn og 
glæde for alle medlemmer.

Vi vil derfor opfordre DIG til at være med til at 
udvikle og styrke vores fælles interesser. 
Kom med dine forslag og ønsker til bestyrelsens 
arbejde 
Hold dig ikke tilbage. 

Send dine forslag og ønsker på mail eller ring 
direkte til mig på info@3k.dk og  tlf. 4018 5857.

Vi ønsker alle en God Påske.

På bestyrelsen vegne

Jens Poulsen
Formand 




