15. marts 2020
Kære Medlem
Som I alle ved, har Corvid-19 ramt alle brancher hårdt. Det får også betydning for vores koncept
Dansk Angus Kød.
Der vil blive uger, hvor vi slet ikke skal levere dyr til KødGrossisten samt uger, hvor der er
reduktion i forhold til det aftalte.
Det hele er gået meget hurtigt. Således blev Karen Huus kontaktet mandag morgen af
KødGrossisten med henblik på at halvere antallet af dyr med øjeblikkelig virkning.
Det lykkedes ved fælles hjælp at reducere fra 20 til 10 dyr over de næste 3 uger. Allerede onsdag,
efter statsministerens tale, blev vilkårene ændret markant, og det er ikke længere muligt at lave
aftaler, der løber over 3 uger, men vi må tage den uge for uge. Det er aftalt med KødGrossisten, at
vi planlægger senest torsdag morgen, hvor tilmelding af dyr til den kommende uge er samme dag
kl. 13.00.
Altså ingen sms søndag som I er vant til. Kun de, der derefter modtager sms, skal melde dyr til
Dansk Angus Kød.
Er du i tvivl, om du skal levere, er du altid velkommen til at ringe, men venligst tag hensyn til at
Karen Huus er på arbejde og først træffes efter kl. 17.00.
Vi må erkende, at ikke alle dyr vil blive slagtet som Dansk Angus Kød, så længe situationen er, som
den er.
Hvad kan du gøre for, at vi når i mål med mest muligt?


Først og fremmest er det vigtigt, at man holder på de dyr, der ikke vejer for meget.



Lad venligst være med at sende dyr, der ligger på den nedre vægtgrænse.

Viser det sig, vi ikke kan styre vægtgrænserne, kan det komme på tale at hæve den nedre grænse
midlertidigt.


Overvej om kvierne kan sendes på græs.

Bestyrelsen samt Merprisudvalget har valgt at prioritere ud fra, om man har tilmeldt rettidigt,
dernæst tyre og til sidst, vil der blive set på, hvilken vægt dine dyr sidst har haft ved slagtning.
Både KødGrossisten og Scandic Hotels bakker 100% op om vores Dansk Angus Kød.
Scandic Hotels har således valgt kun at have Dansk Angus Kød på menuer med oksekød, og
KødGrossisten har ligeledes valgt kun at have kød fra Dansk Angus Kød samt Gambogård på
hylderne.
Situationen kræver, at vi står sammen og er solidariske over for Dansk Angus Kød.
Med venlig hilsen
Merprisudvalget og Bestyrelsen for Dansk Angusforening

