dato 24. juni 2016
Til leverandører af Dansk Angus Kød
Konceptet har nu været i gang i næsten 3 måneder, og der viser sig nu nogle generelle problemer.
Vi er nu 68 leverandører tilmeldt Dansk Angus Kød koncept.
Det er vigtigt, at I forstår, at vi ikke er en kæmpekoncern med masser af kapital og ansatte.
Det er vigtigt, at vi får det hele til at glide så let som muligt, da vores administration er gratis
arbejde.
Vi ved godt, at I kan have lidt mere besvær med tilmelding under dette koncept, men timelønnen er
vel høj nok!
1) Enkelte medlemmer glemmer at afmelde allerede tilmeldte dyr.
Fx: Fire af de dyr, der blev tilmeldt hos Karen, blev ikke tilmeldt til slagtning.
Det til trods for, at alle har modtaget en sms omkring levering. Ingen af de 3 leverandører har
meldt tilbage, at de ikke kom med de dyr, de havde tilmeldt.
Grunden til I får en sms, er jo netop, at I kan reagere, hvis I er i tvivl om jeres tilmelding.
Karen vil gerne have en tilbagemelding senest et døgn efter, man har modtaget sms’en, hvis man
har spørgsmål eller ændringer.

Det er vigtigt at afmelde dyr fordi:
Danish Crown har bestemt, at de skal have mindst 15 dyr pr gang, de skærer dyr op for os. Så hvis
de fire dyr i eksemplet er en del af en sending på 17 dyr, så ryger vi under de 15 dyr, og vi kan
risikere, at Danish Crown opsiger aftalen. Og så er der ingen, der får 5kr/kg i tillæg!
Det er vigtigt, at KødGrossisten og Scandic kan stole på, at der en jævn strøm af dyr, og at vores
leveringsplaner nogenlunde passer.

2) Enkelte medlemmer har meldt til hos Danish Crown uden om Karen
I skal melde dyr til hos Karen først og dernæst til Danish Crown. I risikerer ellers, at I ikke får
tillægget på 5kr/kg.
For dyret vil så bare indgå i Danish Crowns produktion.

3) En enkelt har meldt til uden Tro- og Loveerklæring og uden at have betalt 120 kr.
Dyrene bliver afvist, og man får selvfølgelig ikke tillægget på 5 kr/kg. Dyret indgår i Danish
Crowns produktion.
Har I forslag til forbedringer af proceduren, så skriv til Karen. Mail: karenhuus@gmail.com
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