Nyhedsbrev - Dansk Angus Kød nr. 4 / 2019
I sidste nyhedsbrev skrev vi om manglende forhåndstilmeldinger, og de udfordringer der er
forbundet med jeres manglende tilslutning til forhåndstilmeldingerne. Om dette er årsagen, eller der
ligger andet bag, ved vi ikke, men der har været en god tilslutning til denne omgang af
forhåndstilmeldinger, og dermed er leveringsplanen fyldt op for denne periode.
Vi har aftalt med KødGrossisten, at der leveres 17 dyr/uge. De, der ikke overholdt datoen den 21.
september, som var deadline for forhåndstilmeldingerne, må derfor vente og se om, der bliver plads
til deres dyr. De dyr der bliver plads til kommer med, når vi har dyr, der ikke lever op til
kvalitetskravene til Dansk Angus Kød, eller hvis dyrene bliver frameldt pga. salg til anden side.
Derfor er det blevet meget aktuelt, at man husker at afmelde dyr, hvis de ikke skal slagtes. Det giver
nemlig plads til de dyr, der lige nu må vente på et afbud. Kan det lade sig gøre vil Karen gerne vide
det senest, når man modtager sms’en, og ellers er det aldrig for sent at give besked, så vi kan prøve
at hente de dyr, der ellers ikke er plads til. For at udvælge de dyr, der her kan leveres med kort
varsel, har vi et samarbejde med DC.
DC har leveringsplanen liggende og kan dermed se hvilke producenter, der har dyr gående, som
ikke er tilmeldt rettidigt i den pågældende uge. Karen ved som regel, hvor de tungeste af dyrene er,
mens DC kan se, hvilke vognmænd der har ekstra plads på bilen, det er så en kombination af de to
faktorer, der afgør, hvor vi henter dyrene. Derfor vil I også opleve, at de dyr der er kommet til efter
deadline, ikke kommer med efter ’først til mølle’. Vi mister fortsat dyr næsten hver uge. Det er
typisk 1 eller 2 dyr, vi må takke nej til. Er det kun 1 dyr, prøver vi at hente det ene dyr ved en, der i
forvejen har tilmeldt dyr til den pågældende uge, således at vi kan rykke lidt rundt på dyrene, så der
bliver plads til min. 2 dyr i en af de andre uger. Dette vil dog ikke altid være muligt, men vi
forsøger at planlægge efter det. Mistes der dyr fredag, vil det således være meget vært at hente
andre dyr ind, og dermed leverer vi ikke det antal til KødGrossisten, vi har lovet.
Vi har gennem årene skrevet rigtigt meget omkring forhåndstilmeldingerne og deres betydning
for os, der arbejder med det samt for aftagerne. I har til dato haft mulighed for at forhåndstilmelde
11 gange i alt siden opstart i 2016, og kun de 3 af gangene har været med en stor opbakning fra
jer.
Et af de argumenter I ofte kommer med er, at det er svært at vurdere så lang tid frem. Til jer der
synes det er svært, vil vi opfordre til, at I bruger WebdyrPlus mere aktivt. Man kan her trække en
liste over slagtede dyr de sidste 12 måneder. Ved hjælp af oplysningerne for hvert dyr kan listen
bruges til at vurdere, hvornår næste årgang forventes at blive klar. Ligner foderplanen den man
havde sidst år, eller har der været noget særligt i år, man skal tage hensyn til i sin vurdering, f. eks.

sidste års tørke, så kan man ud fra slagteresultatlisten godt lave et ca. tidspunkt for slagtning. Har
man først prøvet det nogle gange, vil man opdage, at det er et særdeles godt udgangspunkt. Så er
der dem, der sælger en del til avl. Ofte venter I også med at melde til, da I ikke mener at vide, hvor
mange eller hvilke dyr der vil blive solgt. I Chr.registeret kan vi se, at antallet ligger nogenlunde
stabilt fra år til år i forhold til det antal, I plejer at sælge, mens det kan være svært at vurdere, hvilke
dyr køber falder for.
Til jer vil vi opfordre til, at I vurderer de tyre, der ikke egner sig til at komme i avlen og få dem
forhåndstilmeldt. Et scenarie, hvor avlere vælger at melde alle sine tyre til for derefter blot at
melde dem fra igen, når de er solgt til avl, er ikke hensigtsmæssigt. Her tænker vi ikke på, at et
enkelt dyr eller to bliver meldt fra, men at 40 tyre bliver meldt til, hvorefter de 20 af dem igen
løbende bliver meldt fra. Det er et fælles ansvar, at vi får Dansk Angus Kød til at fungere på den
lange bane.
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Ringer man i løbet af en periode med dyr, der ikke er forhåndstilmeldt, og disse dyr ikke når at
komme med i perioden, skal man huske at forhåndstilmelde dem, når mailen om den nye periode
bliver sendt ud. Disse dyr bliver ikke automatisk overført til næste periode.
Merprisudvalget har besluttet, at rettidigt forhåndstilmeldte dyr har førsteprioritet i
leveringsplanen. Dette får jo stor betydning for den enkelte, når vi som denne gang har flere dyr
end KødGrossisten kan aftage. Vi vil gerne, at alle dyr tilmeldt Dansk Angus Kød opfylder
kvalitetskravene, men sådan er det ikke, derfor vil vi også have brug for, at der står dyr parat til at
komme ind med kort varsel. Så nærmer de sig vægtgrænsen eller ligger lige over så kontakt gerne
Karen, men ring helst mellem 19.30 og 21.00. Flere ringer fortsat i dagtimerne, men da Karen skal
have det skrevet ind i leveringsplanen, så DC også kan se det, når vi henter disse dyr ind, så kræver
det, at Karen er ved sin computer, og den er ikke med på arbejde.
Den bedste måde er fortsat at sende en mail.

Lige en kort beskrivelse af hvordan man forhåndstilmelder på mailen.
Når I modtager mailen, så skal I først trykke på ’besvar’, inden I så kan udfylde skemaet. I kan ikke
skrive direkte i den mail Karen sender ud, inden I har valgt ’Besvar’. Så det forgår helt, som når I
vil besvare enhver anden mail, der starter I også med at trykke ’besvar’, inden I kan skrive og svare
mailen.
Vi har de sidste par gange valgt at udskyde opstarten af en periode, da der var dyr, der ventede på at
komme til slagtning. Dette gør vi ikke mere. Når vi har valgt at udskyde en opstart af en ny periode,
er det fordi, der er medlemmer, der ikke har forhåndstilmeldt deres dyr rettidigt, og dermed står vi
med flere dyr end aftalt med KødGrossisten. Dette synes dog ikke rimeligt i forhold til de af jer, der
melder til rettidigt, og som har en forventning om, at I har dyr i begyndelsen af den nye periode og
som så må opleve, at I ikke kan melde til i alle ugerne.
Så kære medlemmer og leverandører til Dansk Angus Kød. Vi skal generelt blive meget bedre til at
samarbejde omkring leveringsplanerne. Der er på nuværende tidspunkt ingen aktuelle planer om, at
Karen stopper, men tænker vi et stykke ud i fremtiden, så vil der naturligt skulle findes nogen til at
afløse, ikke kun til det administrative, men også med de andre opgaver Merprisudvalget sidder med.
Hvis det skal lykkes, så er det vigtigt, at vi alle bidrager til, at opgaven bliver overkommelig, ellers
risikerer vi, at ingen vil overtage, når den tid kommer, hvor der skal nye kræfter til. Dette kaldes
’rettidig omhu’.
Vi har været ude et par gange og fortalt om Dansk Angus Kød siden sidste nummer af Angus
Kontakt udkom. Dette kan man læse mere om andet steds i bladet, hvor der er skrevet artikler fra
arrangementerne. Tak til jer, der valgte at bruge et par timer eller mere på at udbrede kendskabet til
Dansk Aberdeen Angus samt Dansk Angus Kød. Det er dejligt at se, at der blandt medlemmerne
findes nogen, der tager udfordringen op og stiller op i en forsamling for at vise, at vi brænder for
det, vi laver.
Hvad er vores næste plan for Dansk Angus Kød?
Vi vil gerne inddrage jer medlemmer mest muligt, og der er opgaver, der er både spændende og
meget givende. Til vores næste møde i Merprisudvalget vil vi lave et oplæg med ideer til, hvad vi
kan byde ind med, og som kan inddrage jer medlemmer. Det er vigtigt for Dansk Angus Kød, at det
vedbliver at være et fælles projekt, hvor vi alle byder ind med det, vi er bedst til.
Et godt eksempel er, at Henning Nielsen tog med til Scandic Hotel i Kolding, eller den gang Niels
Poulsen stillede med 2 tyre ved åbning af et Scandic hotel. Mindre kan dog sagtens gøre det, vigtigt
er det, at vi også fremover i fællesskab vil vise og fortælle hver vores historie med Angus. Det med
at få ideer til, hvad vi kan gøre, er ikke altid en nem opgave. Så sidder du med en ’hammergod’ idé,
så skriv til en af os i Merprisudvalget. Det behøver ikke altid være noget stort, det kunne også blot
være et mindre tiltag, der kunne gøre det nemmere eller/og sjovere at være leverandør til Dansk
Angus Kød.
Noget tyder på, at vi nu har det antal dyr måske lidt flere, end vi skal bruge.
Hvad sker der så nu? Vi forsøger at rykke dyrene rundt, så de tungeste dyr kommer ind først.
Men er det altid nok? Det skal her pointeres, at rettidig forhåndstilmeldte dyr vil have
førsteprioritet.
Hvad kan vi selv bidrage med? Det er blot noget af det, vi skal til at arbejde med i Merprisudvalget.
Vi kommer til at skrive om det i Angus Kontakt eller på hjemmesiden, så husk at holde jer
orienteret. Ellers kan I jo altid skrive en mail til en af os i Merprisudvalget, hvis I er i tvivl om, hvad
der er besluttet.

Sæsondifferentieringen
I 2018 blev der samlet lidt flere penge sammen, end der blev brugt i løbet af vinteren 2018-2019.
Det betød, at vi kunne udskyde perioden, hvor vi samler sammen til sæsondifferentieringen ved
først at ændre tillægget fra 5.00 til 4,50 kr. ved opstart af en ny periode. Således ventede vi til
opstart af perioden uge 22- 39, hvor vi året før ændrede tillægget i uge 18, altså 4 uger før.
Som sidste år bliver uge 42 den sidste uge med tillæg på 4,50 kr./kg., derefter hæves tillægget igen
til 5 kr./kg. Når vi kommer til uge 49, hæver vi så tillægget til 6 kr./kg. Det fortsætter frem til uge
12, begge uger inkl.
Når vi fastsætter, hvor mange uger de forskellige tillæg kan udbetales i, tager vi udgangspunkt i
hvor mange dyr, som det er aftalt at levere. Derfor kan det godt ændre sig fra år til år, det kommer
helt an på, hvor mange dyr der kan leveres sommeren over. Det ligger dog fast, at fra uge 49 i 2019
til uge 12 i 2020 vil der blive udbetalt 6 kr./kg. Hvorvidt vi kan vente med at tilbageholde 0,50
kr./kg til uge 22 i 2020, kan vi endnu ikke beslutte. Det er som tidligere skrevet ikke meningen, at
vi skal have en stor kapital stående af jeres penge. Pengene skal retur til jer eller på anden vis være
med til at fremme Dansk Angus Kød.
Næste runde af forhåndstilmeldingerne
vil blive sendt ud i starten af januar med svarfrist senest den 11. januar 2020.
Perioden forhåndstilmeldingen gælder i, er fra uge 6- 22, begge uger inklusive.
Merprisudvalget siger tak for i år og ønsker alle en god jul og godt nytår.
Michael Abiltrup, Helga Dal, Chresten Elgaard, Villy Grønne og Karen Huus
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