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AGROFOOD
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Redaktionen ønsker
alle et GODT NYTÅR!

Kom in de Kas 2020
I år igen er der hollandsk gartnerivandring
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Spar penge, tid og kræfter
med Visser Pic-O-Mat...
Det mest avancerede automatiske
prikle-/potte.system i verden

• Kan køre med alle pottemaskiner,
som findes på markedet

•Høj kapacitet, max. ca. 8.000 i timen

•Oppotning i trays eller i potter på bånd

•Hurtig programskift

•Skånsom over for planter

Pic-O-Mat systemet giveren ensartet og perfekt oppotningdirekte fra hulbakke

Steenbek A/S
Korden 15 · 8751 Gedved
Tlf. 86 26 09 44 · Fax 86 26 09 90

Nr. 1. januar 2020

DUG-Bladet
Den Unge Gartner
Udgives af foreningen
Den Unge Gartner

Redaktør/webmaster:
Mads Blach Madsen
Mobil. 27 29 13 91
Mads2088@hotmail.com

Adresseændringer /
Ind- og Udmeldelser:
Torben Møller
Harevænget 5
8450 Hammel
tlf. 86 96 32 82
torbenm@sol.dk

Oplag: 350 stk.
Prepress/tryk
Kosmos Grafisk ApS
tlf. 66139075

Landsformand:
Paw Hjortsballe Aamand 
Lumby-Tårupvej 54
5270 Odense N
Mobil: 27572673
aamanden@mail.dk

Kontaktpersoner:

DUG Sjælland
Adam Lentz
Mellemsvinget 3
3010 Ølsted
Tlf. 49 15 16 15
Mobil. 30 31 10 16
adamlentz@ofir.dk

DUG Jylland
Torben Møller
Harevænget 5
8450 Hammel
tlf. 86 96 32 82
torbenm@sol.dk

DUG Fyn
Paw Hjortsballe Aamand 
Lumby-Tårupvej 54
5270 Odense N
Mobil: 27572673
aamanden@mail.dk
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DUG – Landsforening
Paw Hjortsballe Aamand 
Lumby-Tårupvej 54· 5270 Odense N
Mobil: 27572673 · aamanden@mail.dk

Modtag DUG
bladet på mail

Vi vil gerne prøve at udsende DUG bladet på mail til 
jer, og i den forbindelse  har vi brug jeres mail adresse. 
Send den gerne med det samme, tak 

Send venligst dit medlemsnummer og din mail 
adresse til info@dug-danmark.dk 
 
Sendes på mail sådan her: 
nr. 204      xxx@mail.dk

Medlemsnummer står bag på bladet, nummeret oven 
over adressen.

På forhånd tak
Torben Møller

Vi ønsker Jer alle en glædelig jul samt et godt nytår.

DUG Danmark

 GASA Young Plants

Logistikvej 4
DK-5250 Odense SV
t: +45 65 48 12 00
f: +45 65 48 12 01

e: info@gasayoungplants.dk  

www.gasayoungplants.dk

GASA GROUP Denmark A/S

Logistikvej 4
DK-5250 Odense SV
t: +45 65 48 12 00
f: +45 65 48 12 01

e: mail@gasagroup.com  

www.gasagroup.com

CVR-nr.: 25442024 
VAT (Export): DK11896251
VAT (Import): DK25442024

Årstidens småplanter, fra de 
førende producenter

• Viola 
• Staude småplanter
• Osteospermum
• Pelargonium
• Grønne planter

GASA GROUP Denmark A/S

Logistikvej 4
DK-5250 Odense SV
t: +45 65 48 12 00
f: +45 65 48 12 01

e: mail@gasagroup.com  

www.gasagroup.com

CVR-nr.: 25442024 
VAT (Export): DK11896251
VAT (Import): DK25442024

Spørg os og få det du ikke kan se

GASA GROUP Denmark A/S
Logistikvej 4DK-5250 Odense SVt: +45 65 48 12 00f: +45 65 48 12 01e: mail@gasagroup.com  

www.gasagroup.com
CVR-nr.: 25442024 

VAT (Export): DK11896251
VAT (Import): DK25442024
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Generalforsamling 
DUG Fyn 2019   

Tirsdag den 18/02 2020, kl. 18.00 · Sted: Kirkegyden 80, 5270 Odense N

Dagsorden 

1. Valg af dirigent, stemmetæller og skriftførere
2. Formandens beretning.
3. Regnskabsaflæggelse
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse og suppleanter.

• Formand: Paw ikke på valg
• Næstformand: Kenneth på valg 
• Kasser: Asbjørn på valg
• Sekretær: Henrik ikke på valg 
• Redaktør: Mads ikke på valg 
• Bestyrelses med.: Karoline på valg
• Bestyrelses med.: Martin på valg
• Bestyrelses med.: Jeanette på valg
• Bestyrelses med.: Josephine ikke på valg
• Supp.: Morten ikke på valg 

6. Valg af 2 revisor og 1 revisor supp. 
• Jacob Jensen på valg ønsker genvalg
• Torben Olsen på valg ønsker genvalg

7. Evt.

Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Vel mødt – DUG Fyn

DUG – Fyn
Paw Hjortsballe Aamand
Lumby-Tårupvej 54 · 5270 Odense N
Mobil: 27572673 · aamanden@mail.dk
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Landsgeneralforsamling 
DUG Danmark
Dato: 07-03-2020
Sted: kommer senere

Dagsorden
1. Valg af dirigent, stemmetæller og skriftførere
2. Formandens beretning.
3. Kredsenes beretninger
4. Beretning om DUG-bladet
5. Beretning om internationalt samarbejde
6. Regnskabsaflæggelse
7. Indkomne forslag
8. Valg af hovedbestyrelse 
9. Valg af revisorer
10. valg af næste års mødested
11. Evt.
Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage
inden landsgeneralforsamlingen.

Vel mødt
DUG Danmark
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Kom in de Kas er en årlig begivenhed, hvor størstedelen af den hollandske gartneribranche 
åbner dørene op for befolkningen. Der er her mulighed for at få et indblik i, hvordan et gart-
neri kan se ud, og hvor specialiserede de kan være. Dette er en god mulighed for at kigge 
lidt på moderne væksthuse inden for blandt andet teknologi. 
Vi samles i det antal biler, der passer til deltagerlisten. Vi kører derned fredag om eftermid-
dagen, så vi er på det første hotel i Holland fredag aften. Her overnatter vi tæt på det område 
vi gerne vil besøge lørdag. 
Lørdag ser vi på to områder med forskellige kulturer. Lørdag aften overnatter vi på nyt hotel 
til søndag. Om søndagen besøger vi det tredje og sidste område inden vi kører turen hjem 
igen. Hvilke gartneri-områder vi skal besøge i år samt de 2 hoteller, bliver offentliggjort, når vi 
nærmer os turen.

Se mere på www.komindekas.nl

Dato: 3. april – 5. april 2020
Pris: 750 kr. for medlemmer og 1.150 kr. for ikke medlemmer
 Hvis man selv kører derned og bilen er fuld,
 kan man få returneret sine benzinpenge.
Antal pladser: 16 personer
Senest tilmelding: 20. marts til Jeanette: 50 55 74 07

Vel mødt
De Unge Gartnere

Kom in de Kas 2020
Hollandske gartnerier slår dørene op for befolkningen
og andre nysgerrige sjæle, når de igen holder deres årlige Kom in de Kas. 

IPM Essen med
opgradering! 
Igen i år inviterer vi på tur ned over grænsen til den årlige IPM 
Messe i Essen, men i år har vi skruet op for komforten.

Tiden er ved at være inde til at sætte kryds i kalenderen og tilmelde sig til IPM turen. Det er 
en stor gartnerimesse i Tyskland, der viser de forskellige områder, som gartnerfaget breder 
sig ud på. 
Der er udstillere fra 46 forskellige lande, hvor der blandt andet bliver udstillet de nyeste 
maskiner, biologisk bekæmpelse, blomsterbindere og andre plantenyheder. Derudover er det 
Dansk Gartneris største platforme for udstilling og kundepleje. IPM har dedikeret en hal for 
danske producenter og det er en oplagt mulighed for at få opmærksomhed på. 
Vi vil som altid køre i bus derned, men denne gang har vi forbedret komforten. Som noget 
nyt, kører vi i en hotelbus, som både giver plads til samtale og hygge og for dem, der synes 
natten bliver lang, vil der være separat soveområde, hvor man kan ligge ordentligt ned. 
Vi kører derned i bus aftenen før dvs. torsdag d. 30. januar kl. 22, er på messen hele fredagen 
d 31. januar, og kører hjem igen efter messen fredag kl. 18. I prisen er der inkluderet morgen-
mad, aftensmad fredag, samt drikkevarer. 
Dato: 30. januar – 31. januar 2020
Pris:  150kr. for medlemmer, 500kr. for ikke medlemmer
Antal pladser: 20 pladser (først til mølle)  
Tilmeldingsfrist: 27. januar til Jeanette på sms: 50 55 74 07

Vel mødt i bussen - Den Unge Gartner
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2020Kalendersiden.dk

On 1 Nytårsdag

To 2
Fr 3
Lø 4
Sø 5
Ma 6 2
Ti 7
On 8
To 9
Fr 10
Lø 11
Sø 12
Ma 13 3
Ti 14
On 15
To 16
Fr 17
Lø 18
Sø 19
Ma 20 4
Ti 21
On 22
To 23
Fr 24
Lø 25
Sø 26
Ma 27 5
Ti 28
On 29
To 30
Fr 31

Januar

22 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

Lø 1
Sø 2
Ma 3 6
Ti 4
On 5
To 6
Fr 7
Lø 8
Sø 9
Ma 10 7
Ti 11
On 12
To 13
Fr 14
Lø 15
Sø 16
Ma 17 8
Ti 18
On 19
To 20
Fr 21
Lø 22
Sø 23
Ma 24 9
Ti 25
On 26
To 27
Fr 28
Lø 29

Februar

20 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage

Sø 1
Ma 2 10
Ti 3
On 4
To 5
Fr 6
Lø 7
Sø 8
Ma 9 11
Ti 10
On 11
To 12
Fr 13
Lø 14
Sø 15
Ma 16 12
Ti 17
On 18
To 19
Fr 20
Lø 21
Sø 22
Ma 23 13
Ti 24
On 25
To 26
Fr 27
Lø 28
Sø 29
Ma 30 14
Ti 31

Marts

22 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

On 1
To 2
Fr 3
Lø 4
Sø 5 Palmesøndag

Ma 6 15
Ti 7
On 8
To 9 Skærtorsdag

Fr 10 Langfredag

Lø 11
Sø 12 Påskedag

Ma 13 162. påskedag

Ti 14
On 15
To 16
Fr 17
Lø 18
Sø 19
Ma 20 17
Ti 21
On 22
To 23
Fr 24
Lø 25
Sø 26
Ma 27 18
Ti 28
On 29
To 30

April

19 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

Fr 1
Lø 2
Sø 3
Ma 4 19
Ti 5
On 6
To 7
Fr 8 Bededag

Lø 9
Sø 10
Ma 11 20
Ti 12
On 13
To 14
Fr 15
Lø 16
Sø 17
Ma 18 21
Ti 19
On 20
To 21 Kr. himmelfartsdag

Fr 22
Lø 23
Sø 24
Ma 25 22
Ti 26
On 27
To 28
Fr 29
Lø 30
Sø 31 Pinsedag

Maj

19 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage

Ma 1 232. pinsedag

Ti 2
On 3
To 4
Fr 5 Grundlovsdag

Lø 6
Sø 7
Ma 8 24
Ti 9
On 10
To 11
Fr 12
Lø 13
Sø 14
Ma 15 25
Ti 16
On 17
To 18
Fr 19
Lø 20
Sø 21
Ma 22 26
Ti 23
On 24
To 25
Fr 26
Lø 27
Sø 28
Ma 29 27
Ti 30

Juni

21 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

2020 FYN
JYLLAND 
SJÆLLAND
GENERELT 

Deadline for DUG-bladet Deadline for DUG-bladet
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Kom-in-de-kas
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DUG – SjællandDUG – Jylland
Torben Møller · Harevænget 5 · 8450 Hammel
Tlf. 86963282

Så er det tid til generalforsamling, hvor der er mulighed for at give 
din mening til kende og præge det næste års arrangementer.

Det er sådan en aften, hvor DU har mulighed for at give ris og ros til bestyrelsen. 
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet i forbindelse med dagsordnen,
Skal være formanden i hænde senest den 17. februar.

Formand:  Torben Møller
 Harevænget 5
 8450 Hammel

Tilmelding nødvendig af hensyn til mad, senest d. 17. februar.
torbenm@sol.dk eller 20809563

Sted: Dette er ikke helt på plads i endnu. 

Vel mødt bestyrelsen
DUG Jylland

Generalforsamling 
DUG Jylland 2020
Mandag den 24. februar kl. 18.30

Julestjerner og julehygge
på en grå november-lørdag

På denne grå november-lørdag d. 16. november, blev 
dette års jule-gartnerivandring afholdt. Vi startede 
ud med at besøge By Growers i Stige, afdelingen 
Gammelgård. Her bliver der produceret cirka 300.000 mini-jule-
stjerner i 6 cm potter, 200.000 grenede midi-julestjerner samt 200.000 
Primula.
Efter en fin præsentation af gartneriet, blev husene inspiceret af de 

ca. 30 fremmødte. De fleste stjerne stod fint pakkeklar til at blive solgt i løbet af de kommende 
par uger.
Herefter gik turen videre til det nye GASA, der er beliggende i Højme tæt på den fynske 
motorvej, hvor deltagerantallet steg til irka det dobbelte. Vi startede med en fælles intro om 
det nye GASA, inden vi blev opdelt i 3 hold, der fik en rundvisning af hele GASA: Den store 
pakkehal, kontormiljøerne og mødelokalerne. 
Efter rundvisningen var der i hjørnet af den store hal præsentation af de mest anvendte jule-
stjernesorter samt testsorter fra Dümmen Orange.
Afslutningsvis blev der serveret gløgg og æbleskiver af GASA Young i kantinen på GASA, hvor 
der også blev plads til en masse god gartnerfaglig snak.
DUG Fyn vil gerne takke alle de fremmødte samt By Growers og GASA Young Plants for en 
god og vellykket julevandring.

  ..................... DUG Fyn

Forårsvandring 
med DUG Fyn
Vi byder foråret, varmen og de lyse timer velkommen,
når vi igen i år invitere på forårsvandring. 

Vi vil igen invitere vores medlemmer på
en hyggelig forårsvandring som finder sted d 14 marts.

Landstedet åbner dørene op til deres produktion af forårs og sommer blomster. 
De producere omkring 115 sorter af haveprimula og 200 sorter af viola.
Landstedet er det gartneri vi vil slutte hele vores forårsvandring af på, hvor der vil 
blive serveret pølser med brød, øl og vand.
Der vil komme mere information om vores tur inde på hjemmesiden når vi nærmer 
os datoen.
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på Lillebælt 
Søndag d. 19 april kl. 8-12

Fisketur DUG – SjællandDUG – JyllandDUG – Sjælland
Adam Lentz · Mellemsvinget · 3010 Ølsted 
Tlf. 49 15 16 15

Generalforsamlingen holdes onsdag den 5. februar 2020
klokken 18.30 på adresse Mellemsvinget 3, 3310 Ølsted.   

Generalforsamlingen afholdes ifølge vedtægterne. 

På valg er følgende:

Lennart Jønsson
Adam Lentz

Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et let traktement. Mød op !

Formandens adresse:
Adam Lentz
Mellemsvinget 3
3310 Ølsted
adamlentz@ofir.dk

Husk! Deadline d. 1.03. 2020
www.dug-danmark.dk12

Vi skal denne formiddag ud at fiske i Lillebælt efter fladfisk
og måske en torsk. Vi har lejet kutteren MS-Marianne med
plads til 12 personer og håber på en hyggelig tur, hvor de
 er mulighed for at få noget med hjem til fryseren eller bare
en masse lystfisker historier 

Du skal medbringe fiskestang, grej, mad og drikke, samt varmt tøj. 
Fiskestang kan lejes, hvis du mangler en. Der kan også købes forfang ombord.
Vi sørger for agn (sandigler) til fladfisk.

Priser: Medlemmer 100 kr. ikke medlemmer 200 kr.
Du skal have gyldigt fisketegn, se www.fisketegn.dk (dagskort 40 kr.)
 
Adressen er: Middelfart, Nyborg eller Årøsund, oplyses senere, alt efter hvor der er flest fisk.

Tilmelding: senest d. 8. april til torbenm@sol.dk eller 20809563 Torben Møller

På gensyn - DUG Jylland

I løbet af efteråret 2019 blev dele af aktiviteterne flyttet fra Foulum 
og de fleste af aktiviteterne fra Årslev Forsøgs Station flyttet til 
Agro Food Park i Skejby. På adressen Agro Food Park 48 har 140 
medarbejdere (forskere, studerende og teknisk personale) deres 
daglige gang. 
Der bliver en guidet rundvisning i drivhusene, hvor der mulighed 
for at se det nyeste ”State of the art” forsøgs faciliteter, klimakamre 
mm.
Tilmelding kan ske til Thomas Bak-Østerby på tbo@food.au.dk 
eller til Torben Møller på tm@pindstrup.dk senest den 20. marts.

Tirsdag den 24. marts kl. 16.00 inviterer DUG Jylland til virksomhedsbesøg på 
Aarhus Universitets nye faciliteter i Agro Food Park 48, Skejby Aarhus N.

AGROFOOD
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EL

VVS

DATA

GARTNERI

Kort responstid er alfa og omega 
Du skal vælge Anderup GARTNERISERVICE, fordi vi har døgnvagt med 
hurtig responstid. 

Hedelundvej 10  ·  Odense
Tlf. 66 18 97 56  ·  Anderup.dk 

El og Klima      
Varmeeanlæg
Smedearbejde
Vandingsanlæg

Vi rykker hurtigt ud!
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Pindstrup-substrater  
med Forest Gold

Mere ensartede planter og hurtigere roddannelse 
Forest Gold fra Pindstrup er træfibre, som er designet til brug i substrater,  
og som blandes med Pindstrup-sphagnum. Blandinger med Forest Gold giver

–  forbedret vandfordeling og tør overflade
–  bedre luftindhold og dræn
–  sundere rødder og bedre vækst
–  mere ensartede planter
–  kortere produktionstid

Forest Gold er godkendt til økologisk produktion

Kontakt os og hør, hvordan Forest Gold  
kan forbedre din produktion:

Henry Fruekilde
4075 1415

Torben Møller
2080 9563
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  Husk at tilmelde dig i god tid!
 7. marts 2020 Generalforsamling DUG DK 

 30.-31. januar 2020 Tur IPM-messen
 18. februar 2020 Generalforsamling
 14. marts 2020 Forårsvandring
 3.-5. april 2020 Kom-in-de-kas 

 24. februar 2020 Generalforsamling
 19. april 2020 Fisketur
 24. marts 2020 Virksomhedsbesøg - AGROFOOD
 
 5. februar 2020 Generalforsamling

Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab

Rugårdsvej 46C  /  Postbox 330  /  5100 Odense C  /  
Tel 65 48 73 00  /  Fax 66 14 84 65  /   

info@pkrevision.dk  /  www.pkrevision.dk  /

Ring på 65 48 73 00 og hør  
hvordan du får statsautoriseret 
rådgivning i øjenhøjde

Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab

Rugårdsvej 46C  /  Postbox 330  /  5100 Odense C  /  
Tel 65 48 73 00  /  Fax 66 14 84 65  /   

info@pkrevision.dk  /  www.pkrevision.dk  /

Ring på 65 48 73 00 og hør  
hvordan du får statsautoriseret 
rådgivning i øjenhøjde

 Fyn

 DK

 Jylland

 Sjælland

Afsender:
Den unge gartner
v/Torben Møller
Harevænget 5
8450 Hammel

Husk! Næste deadline d. 1. marts 2020


