
Formandsberetning/generalforsamling, den 6. december 2010.  
 
Et år er gået, og nu står vi her igen. Forventningerne sidste år var ikke kun at vi nu kunne se 
lys for enden af ”tunnellen”, vi var helt sikre på at vi var igennem denne! 
 
En skovbrand i Rusland, plus et par andre begivenheder, ændrede vores verden i løbet af et 
par uger, og hvis vi skal blive i terminologien, føler man nærmest at vi lige netop er kommet 
ind i tunnelen. 
 
Revisoren gennemgår efterfølgende regnskabet, men jeg kan allerede nu sige at vi er godt 
tilfredse med resultatet. Et resultat som ikke er opnået ved at slide vores ressourcer ned, 
tvært imod opgraderes alle funktioner og systemer i 3S løbende. Som eksempel kan jeg nævne 
at 3S introducere e-fakturering gennem Ø90, fra den 25. november 2010, et system som dag 
for dag opdateres i jeres regnskab.  
 
Sidste år begrundede jeg hvorfor 3S aflevere fornuftige bundlinie resultater med et resultat af 
vores lagte strategi defineret i 3 punkter, dem vil jeg ikke gennemgå i dag men blot henvise til 
3S hjemmeside under ”aktionær login”, og sidste års beretning. I øvrigt vil denne del af 
hjemmesiden blive her, hvor vi fremover informere aktionærer og andre som har interesse i 
3S. 
 
For 3S er det vigtigt at vi opleves professionelle af kunder, medlemmer og leverandører, men 
også at vi opnår resultater og udvikling med lave omkostninger. 
 
Man tror det næppe, men det sidste år forsvandt der yderlig en række foderstofforretninger, 
og det er indlysende at vi ender op med 2, eller i hvert fald et marked som i stor udstrækning 
domineres af 2 grupperinger. 
 
3S ser ikke noget ”fjendebillede” i denne udvikling. Vi søger samarbejde hvor det er af 
interesse, for både disse udbydere, 3S, vore kunder og medlemmer. Men når dette er sagt, er 
der også en række områder hvor vi gerne vil tilbyde alternative muligheder, og det vil vi 
gerne have vores kunder og medlemmers støtte til. 
 
Vi oplever mange landmænd som er stærkt utilfredse med udviklingen i branchen, men 
alligevel føler vi ikke at vi i 3S får noget ”forærende”, hvis 3S ikke er billigst får vi sjældent 
ordren. Det syntes vi er til at leve med, det holder os skarpe, men man skal ikke beklage at 
der ingen konkurrence er i branchen, når man ikke er parat til at støtte alternativet! 
 
Siden sidste år har 3S udvidet samarbejdet med endnu et apotek på veterinær medicin, så vi 
nu betjener vore medlemmer og kunder fra to engagerede og topprofessionelle apoteker. Vi 
har ubetinget det bedste service koncept på dette område. 
 
Samhandel med mælkeproducenter udvikler sig ”eksplosivt”, hvilket har resulteret i 
ansættelse af endnu en medarbejder med kompetence på dette område. Mælkeproducenterne 
udgør i dag 25% af 3S aktive kundemasse. 
 



Den ændrede sammensætning af 3S kundemasse er årsagen til vort forslag til 
generalforsamlingen om ændring af navn til 3Sa/s, for at signalere at 3S er til for alle 
landmænd. 
 
3S er fremadrettet åbne overfor nye initiativer, men på nuværende tidspunkt vil fokus 
forblive på vore nuværende kerneaktiviteter. Jeg er ligeledes sikker på at når vi mødes igen 
om et år, har 3S udviklet sig yderlig, på trods af den meget vanskelige situation som dansk 
landbrug befinder sig i. 
 
Jeg vil afslutningsvis takke Landsforeningen for det konstruktive samarbejde i huset. En 
rigtig stor tak til alle medarbejdere, både i 3Sa/s og i Holding A/S, for en flot indsats i årets 
løb. Virksomhedens succes afhænger i særdeleshed af Jeres indsats og synlige resultater er 
frugten af Jeres arbejdsindsats. Jeg vil ligeledes gerne fremhæve din indsats, Anders. Du lever 
og ånder for 3S, og du synes utrættelig i din søgen efter nye udfordringer og 
forretningsområder som kan medvirke til, at bringe virksomheden ind i fremtiden. 
 
En stor tak skal også lyde til bestyrelsen, som ved sidste års generalforsamling fik 2 nye 
medlemmer. Vi har et godt og konstruktivt samarbejde om opgaverne og jeg glæder mig 
meget til at fortsætte dette i det kommende år. 
 
TAK   
 
Per Bach Laursen 


