Godt nytår

Årsskiftet 2018-2019
Her ved årsskiftet er det naturligt at gøre status på det gamle år, og kigge fremad mod det nye.
Aldrig tidligere har vi oplevet et så tørt år, som vi blev udsat for i 2018. Det har kostet mange penge, og belaster i øjeblikket de fleste. Det vil uden tvivl trække spor langt ind i 2019.
I Vestjyllands Andel har vi naturligvis også mærket de lavere udbytter, vi er jo et spejl af landbrugene som vi betjener. Der har dog også været mange positive resultater som man kan fokusere på.
Alle vore medarbejdere har ydet en stor flot indsats, således endte vi regnskabsåret med rekord
omsætning, ikke mindst i kraft af et større salg og tilgang af nye medlemmer. Vi udbetalte det
største beløb nogensinde til vore ejere, noget som for mange blev taget godt imod netop i tørkeåret 2018. Dette var muligt fordi vi gennem en årrække har fået lov at konsolidere vores selskab til
et niveau, som må siges at være meget stærkt.
Her i starten af 2019, kører fabrikkerne på fuldt tryk, og det lover godt for fremtiden. Som de
første i landet starter vores søstjernefabrik nu produktionen og det bliver spændende at følge den
det første år.
For os landmænd har vi haft en ideel start på vintersæden, vinteren har endnu ikke taget fat, og
det ser godt ud derude. Mælkepriserne ser rimelige ud med de udsving der nu er, og svinepriserne er for nyligt opjusteret i prognoserne og det ser da også lovende ud. Vi krydser nu fingre for
priserne på minkskind, jeg håber det må blive lidt bedre for dem også.
Jeg ønsker jer alle et rigtig godt nytår.
Formand
Leif Haubjerg

Nytårshilsen
Et begivenhedsrigt år rinder langsomt ud og det er tid at gøre status - nåede vi vores mål, fik vi
sagt og gjort det, vi havde planlagt?
Overordnet set må vi sige, at vores målsætning om at øge tonnagen på vores fabrikker er
lykkedes til UG. Vi har konsolideret os på et niveau omkring 35.000 ts pr. måned i gennemsnit,
hvilket er yderst tilfredsstillende.
VA’s evne til at udøve PRAKTISK INNOVATION er uden sidestykke og har medført en øget tilgang af kunder og medlemmer.
Det grønne område har ligeledes udviklet sig positivt og stadig flere Agroline-kunder har sluttet
op om VA.
Energi & Hobby har udvidet med endnu en butik og vores olieafdeling har leveret fantastiske
resultater i et yderst konkurrencepræget marked.
Høsten blev mindre end sædvanligt, men det er til trods herfor lykkedes os at få afdækket vores
risiko, så det ikke i væsentlig grad kommer til at påvirke vores basisforretning.
Den manglende indtjening på behandling af korn kommer heldigvis vores medlemmer til gode,
idet de kan beholde pengene i deres lommer. Det skal vi glæde os over, da høstudbytterne og
priserne på kød og mælk ligger for tæt på produktionsprisen for øjeblikket.
Heldigvis har vi til nu været forskånet for store tab i landbruget, men det er uden for enhver
tvivl, at risikoen er betydeligt større end sidste år.
Danish Marine Protein (DMP) skulle efter alt at dømme være klar til at prøvekøre søstjerner i uge
4 eller 5, og vil således være klar til fiskesæsonen starter ca. 1. februar 2019.
Det voksende fokus på græsprotein fra politisk hold skaber nye forretningsmuligheder for DMP.
Vi er glade for, at vi fik VA-bestyrelsens opbakning til projektet, som vil være det første af sin
slags i Danmark.
Implementeringen af ERP-systemet Agro 365 forløber planmæssigt og bliver hjulpet på vej af
en stadig større del af medarbejderne. Alle ved, at vi bevæger os i ukendt farvand, men vi er
sikre på og trygge ved, at vi nok skal nå i mål til den fastsatte tid.
Alt i alt er der god grund til at være tilfredse med indsatsen, hvor det er mit indtryk, at ALLE
medarbejdere hver på sin plads har gjort sig umage, såvel individuelt som hele VA-holdet. Der
er derfor god grund til at rose alle medarbejderne for indsatsen.
Godt og lykkebringende Nytår til jer alle og jeres kære.
Direktør
Steen Bitsch
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Selv om kalenderen siger vinter, så nærmer foråret sig stille og roligt. I VA er vi allerede godt i
gang med at forberede os på det.
Vi er så småt i gang med udkørsel af såsæd, og så snart græsfrø og majsfrø kommer på lager,
vil vi også starte udkørslen af dette.
Hjælp os med at være klar når vi kontakter dig i forbindelse med leveringen.
Har du afgivet en ordre på varerne, men vi skal afvente med leveringen, da din markplan ikke er
helt færdig, så giv os gerne besked så snart du har afklaring vedr. planen.
Nogle af jer tænker måske, hvorfor der køres ud allerede nu, og hvorfor kommer VA med forskellige sorter af flere gange, frem for at samle det hele, i en levering.
Først og fremmest vil vi løbe i problemer med plads til det hele på vores vareturslager. Dernæst
forsøger vi at køre så meget såsæd som muligt direkte ud fra oprensning, da det sparer rigtig
mange penge i transport og ekstra håndtering.
Vi er hele tiden bevidste om, at vi er et andelsselskab, hvor vores fornemmeste opgave er at
levere de bedste løsninger til vores kunder til den bedst mulige pris, og her har besparelser på
transport en væsentlig rolle.
Har du mulighed for selv at læsse såsæd af, så hører vi gerne fra dig. Fra tanke til omtanke
Husk at bestille efterafgrøder. Ring til os og hør om de muligheder vi har.

Få dine forårsvarer finansieret hos Vestjyllands Andel
Køb gødning, såsæd, frø og planteværn og få en høstfinansiering hos VA, så får du mulighed for
at udjævne dit træk på kassekreditten.
Renten gælder i hele perioden - ingen finansieringstillæg efter 3 måneder.

			

Markedets laveste rente 3% p.a.

Ring allerede nu til vores grønne gruppe, hvis du skal have hjælp til dine sprøjteplaner.
Der bliver altid meget travlt med denne opgave i foråret. Har du tid, så kontakt os nu, så vi i fællesskab kan gøre din bedrift klar til vækstsæsonen.

Kontakt VA på 9736 6444

