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Nyhedsbrev Dansk Angus Kød
Vi har alle ventet på, at det skulle ske, og nu sker det.
Dansk Angus Kød er atter i gang - dog med et mindre antal dyr, end vi har leveret tidligere.
Både KødGrossisten og Scandic Hotels bakker op om os, og lige som os ser de gerne, at vi atter
kommer i gang.
Vi starter i uge 22. Det er aftalt med KødGrossisten, at vi leverer 10 dyr i henholdsvis uge 22 og 23.
Dyrene er fundet i leveringsplanen for uge 6-22.
Merprisudvalget og bestyrelsen er enige om, at leverancerne skal fordeles ud over flest mulige
medlemmer, derfor er det også 11 forskellige besætninger, der leverer de 20 dyr. Hver besætning
har maksimum kunnet levere 2 dyr enten uge 22 eller uge 23.
Vi ved ikke omfanget af leverancer eller om der sker pludselige ændringer, der kan få betydning for
muligheden for at levere til Dansk Angus Kød, derfor betyder det også, at vi i første omgang ikke
sender forhåndstilmeldinger ud. Vi vil gerne have den direkte kontakt med jer medlemmer. Hvad
enten det er Karen, der ringer til jer for at høre, om I har dyr, eller om det er jer medlemmer, der
kontakter Karen for at gøre opmærksom på, at I har dyr, der er ved at være store.
Karen har lovet, at hun sidder klar ved telefonen i hverdage mellem kl. 19.00 og 20.30.
Mobil: 2070 1930.
Vi kan ikke garantere, at alle dine dyr kan nå at blive leveret som Dansk Angus Kød. Så den enkelte
må selv vurdere, om man vil tage chancen, eller som vi tidligere har anbefalet sende dyrene, når de
er klar.
Tidligere år har vi tilbageholdt 0,50 kr./kg hen over sommeren. Pengene er så senere kommet til udbetaling til dem, der har leveret i løbet af vinteren. Det vil fortsat være aktuelt, dog med visse ændringer, da vi har lidt penge, som vi ikke nåede at udbetale, inden vi måtte holde på grund af Corona
krisen.
Vi ved alle, at noteringen er faldet drastisk. Derfor har vi besluttet, at vi først begynder at trække
0,50 kr./kg fra uge 27. Samtidig vil vi til vinter kun udbetale 5,50 kr./kg.
Vi håber, det vil udligne noget af den forskel, der vil være på at levere dyr nu, hvor notering og tillæg er meget lav kontra til vinter, hvor noteringen gerne skulle have rettet sig lidt. Resten af tiden
vil tillægget være 5 kr./kg. Hvornår vi igen hæver til 5 kr./kg afhænger af hvor mange dyr, vi kan
afsætte hen over sommer/efterår. Men et er sikkert, ved at sænke tillægget vinteren over skal vi ikke
bruge så mange penge, som vi plejer, og som vi altid har sagt, pengene skal ud til medlemmerne.
Hvis alt går normalt, og der ikke kommer et tilbageslag, hvor Danmark igen bliver lukket ned, er
det sikkert, at alle arbejder på at afsætte Dansk Angus Kød. Dermed kan vi igen se frem til at kunne
levere 20-22 dyr/uge.
Med venlig hilsen
Karen Huus/ på vegne af
Dansk Aberdeen Angus Forening, Merprisudvalget, Bestyrelsen for Dansk Aberdeen Angus Forening.

