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VA udbetaler 41,5 millioner kroner

Bestyrelsen for Vestjyllands Andel foreslår følgende
fordeling af overskudsbetalingen for 2016/2017, til foreningens medlemmer, til godkendelse på Generalforsamlingen onsdag den 25. oktober 2017.
Varegruppe				Sats pr. tons
KØB:
Maltbyg 				kr. 35,Raps 					kr. 35,Øvrige markafgrøder			
kr. 25,SALG:
Korn 					kr. 25,Råvarer					kr. 30,Såsæd					kr. 200,Mineralblandinger			kr. 150,Foderblandinger			kr. 50,Gødning				kr. 60,Veterinærartikler			2%
Planteværn				3%
Markfrø				3%
Majsfrø					5%
Rapsfrø hybrid				
kr. 100,- pr. sæk
Rug hybrid				
kr. 20,- pr. unit
Hensættelse til andelskapital 1, såfremt den ikke er fuldt
indbetalt				30%
Hensættelse til andelskapital 2		
35%
Overskud til udbetaling			
35%
Forrentning				3%

Reception

Vi vil gerne invitere dig/jer til farvel & goddag reception.
Kom og sig farvel til Carsten Lauridsen, som efter
33 gode og produktive år som direktør, takker af
til fordel for at nyde sit otium.
Kom og byd Steen Bitsch velkommen
som ny direktør for Vestjyllands Andel.

Vestjyllands Andel

afholder ordinær generalforsamling
onsdag den 25. oktober 2017
kl. 19.00 i Videbæk Idræts- og Fritidscenter
- starter med spisning kl. 18.00!

Dagsorden
1. Valg af stemmetællere og ordstyrer
2. Beretning om virksomheden i det forløbne
regnskabsår
3. Fremlæggelse af foreningens reviderede
årsrapport med bestyrelsens forslag om
anvendelse af overskud
4. Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne (se forslag på www.vja.dk)
5. Valg af repræsentantskabsmedlemmer
til følgende områder:
Nord 10 stk - Midt 25 stk - Syd 15 stk
6. Ledelsens vurdering af fremtiden

7. Andelsforsker Flemming Just,
”Andelsøkonomi og deleøkonomi”
8. Indkomne forslag
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

Gratis
buskørse
l fra
Næsbjer
g afdelin
gen
kl. 16.50

Tilmelding senest den 17. oktober 2017
på tlf 9736 6444 eller på ulb@vja.dk
- husk at sig hvis du skal med bus!
Årsrapporten 2016/2017 kan ses på www.vja.dk

To heldige vindere

I forbindelse med vores velbesøgte Majsdemo i
Ølstrup, valgte vi at afholde en konkurrence blandt
jer der bestilte majsfrø inden 1. oktober.
De heldige vinderne af et gavekort til Hereford Beefstouw blev - tillykke!
Jacob Moren Therkildsen, Trustrup
Martin Boel Kjær, Vester Tim

Fredag den 3. november
kl. 13.00 - 17.00
i Ringkøbing - Skjern
Kulturcenter,
Ranunkelvej 1-3,
6900 Skjern
SU: Inden 26.10.17 på
tlf 9736 6444 eller ulb@vja.dk
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Lukket uge 42

Spjald afdelingen er ferielukket i uge 42

Vinterlukkede afdelinger pr. 1 nov

Følgende afdelinger bliver vinterlukkede 1. november og frem til foråret.
Sunds		
Henvendelse til Borris tlf. 9736 6444
Kølkær
Henvendelse til Borris tlf. 9736 6444
Sdr. Felding Henvendelse til Borris tlf. 9736 6444
Astrup
Henvendelse til Borris tlf. 9736 6444
Højmark
Henvendelse til Ringk. tlf. 9732 1011
Asp		
Henvendelse til Hjerm tlf. 9746 4200

Ændring af åbningstider pr. 1 nov.
Hjerm		
Spjald		
Løvlund
		
		

åbent tirsdag og fredag
åbent fredag
åbent for udlevering af forudbestilte
varer fredag kl. 12.00 - 15.30. Bestilles
på tlf. 9736 6444 senest onsdagen før.

Høsten 2017

Vi er endelig færdig med en god - men våd høst!
Vi har set vigtigheden af at have en overkapacitet på
tørrerierne, for at kunne behandle afgrøderne rettidigt.
Vi har på intet tidspunkt ikke været mere end 3 - 4
dage bagud med tørringen. Derfor har vi et stort lager af korn med en fantastisk god kvalitet, som kan
danne bagggrund for en god implantering i de fremtidige foderleverancer.
Kornindgangen har været betydelig over sidste års
kornindgang og ligeledes over budget.
Vores nye kunder i syd bakkede op om VA ligesom
alle kunder generelt i hele området har vist opbakning. Det er vi i sagens natur meget taknemlig for og
ser frem til et godt samarbejde fremadrettet!

Høstfinansiering

Korn- og råvare information

Foderkorn: Ovenpå den lidt negative USDA rapport
i fredags med et lille prisfald til følge, så kan vi konkludere at det store høst-pres er ovre. Matif har løftet
sig lidt igen over de seneste to uger. Omsætningen
er ikke voldsom stor, om end de fleste købere finder
niveauerne attraktive og fornuftige til inddækning.
Maltbyg: I øjeblikket stille handel uden den store
omsætning. Markedet er godt forsynet for nuværende og man afventer at få gennem-analyseret årets avl
på kvalitet og spirevitalitet.
Rapsfrø: Forsyningen af rapsfrø er realtiv god, - eller
i hvert fald langt bedre end sidste sæson. EU´s beslutning om at nedsætte import-told for biodiesel
produceret af soyabønner i Argentina har gjort markedet usikker på den lange bane. Matif har handlet
i intervallet EUR 365-375 basis november termin. Efterspørgslen efter rapsolie er pt. fornuftig.
Soyaskrå: Den igangværende US-høst er 25-30%
overstået og med overvejende gode meldinger på
udbytte- og kvalitetssiden. Lavere lagerbeholdninger i USDA rapporten fik ikke umiddelbart nogen
betydning i prisudviklingen. Dollaren tenderer lidt
højere niveauer og handler pt. i kurs 6,33. Forvent et
”nervøst marked” de næste par uger hvor man forholder sig til daglige nyheder, vejrmeldingerne og hvor
man ikke mindst holder meget øje med købsinteressen fra bla. Kina.
Rapskager: Markedet for rapsprotein er presset da
markedet er fyldt med alternative low-protein produkter, herunder primært solsikkeskrå.

Overvintring af såsæd i BB

Det våde efterår har desværre betydet, at nogle ikke
har fået sået alt det leverede vintersæd.
Såsæden kan sagtens bruges til næste år, men for
at sikre spiringen bør du åbne big bags i toppen og
gerne perforerer sækken med fork således der kan
komme ilt til kernerne.
Sækkene bør ikke stables, de skal stå tørt og gerne
på en palle.

Køb såsæd, gødning og planteværn til lav rente og
betal efter høsten 2018. Høstpantebreve oprettet
før 1. december 2017 forrentes med 3% p.a.
Høstpantebrevet skal tinglyses før varerne
udleveres - så lav aftalen allerede nu!
Se meget mere om Vestjyllands Andel på www.vja.dk - følg os også på Facebook!
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