
Formandsberetning/generalforsamling den 17. februar 2015.  
 
Rigtig hjertelig velkommen til generalforsamling i 3Sa/s, hvor især etableringen 
og drift af 3S Vet aps har fyldt rigtig meget. 
 
For svineproducenterne begyndte 2014 med en fornuftig indtjening og med 
forventninger om ”mere i vente” – For smågrise producenter, der afsatte 
smågrise på det tyske marked var de første 2 kvartaler bedre end de 
producenter der solgt på det danske marked – dette forhold blev dog modsat i 3. 
kvartal, og nærmest katastrofalt for begge grupper i 4. kvartal. Eller sagt med 
andre ord: Vores forventninger til en lysere tid for husdyr producenterne blev 
totalt spoleret som 2014 skred frem – især pga. situationen omkring Rusland og 
Ukraine. Endnu engang må vi erkende at vi operere i et globalt marked, det 
gælder såvel når vi skal sælge vores landbrugsprodukter som når vi skal 
indkøbe vores hjælpestoffer. Ja man kan fristes til at sige at verden er af lave, 
men spørgsmålet er om det ikke snare er en normaltilstand vi må leve med! 
 
Kvægproducenterne blev også ramt af Ruslandskrisen, men dog ikke nær så høj 
grad. Kvægproducenterne oplevede god indtjening i 2014, om end situationen 
for nuværende kan minde om svineproducenternes.  
 
Regnskabet gennemgås af selskabets revisor efterfølgende, men jeg kan ikke 
vente med at fremhæve at resultatet i 3S Vet blev det bedste siden selskabet blev 
etableret i 2009 af Hatting. Ligeledes er 3S samlede resultat det hidtil bedste 
siden etableringen for 26 år siden, men mere om det i forbindelse med 
regnskabsgennemgangen. 
 

1. år med 3S Vet. 
Da vi for godt et år siden overtog Hatting Vet var vi forberedte på, at 3S overtog 
en urentabel virksomhed fra Hatting. Alligevel kom omfanget helt bag på både 
bestyrelsen og direktionen, og vi måtte bruge alle vores ressourcer på at skabe 
strukturer i selskabet, som ville tilgodese såvel kunder som virksomhed. 
 
Vi er rigtig stolte over det resultat, som medarbejderne har skabt omkring 3S 
Vet, hvor målet har været (og fortsat er) at være en konkurrencedygtig spiller 



på veterinærmarkedet. Vel og mærke på et højt niveau, hvor ikke mindst 
distributionen er unik, med 4 kølebiler, som sikre en ubrudt kølekæde fra 
leverandør til kundens køleskab uden risikofyldte omladninger! Alle biler er 
udstyret med gps- og køle log, hvor informationerne gemmes i 5 år. 
 
Det er ligeledes en fornøjelse at opleve at det fokus, som 3S har skabt i forsøget 
på at imødegå de forskellige politiske dagsordner, samtidig med at de løsninger 
3S anbefaler, er rentable for vores kunder. Løsninger som kan måles ved lavere 
medicinforbrug, lavere so og smågrise dødelighed, ingen brug af ammesøer og så 
videre. 
 
Det er efterhånden 2 år siden den første maskine fra Anolytech blev installeret i 
en dansk svinebesætning. Maskinen er i stand til at fjerne ”biofilm” i 
drikkevandsystemet, samt holde niveauet af bakterier i staldmiljøet på et 
konstant lavt niveau, og dermed skaber større sundhedstilstand i besætningen.  
 
Jeg oplever det selv, at forbruget af antibiotika og desinfektionsmidler er 
reduceret til et meget lavt forbrug på 2,8 ADD for gruppen 7 til 30 kg, hvor 
grænseværdien i dag er 22,9. 
 
Vi har også erfaret at VSP udtaler sig positivt om mælkekoppesystemet, og at 
anlægget skal være en obligatorisk del af farestaldens indretning i fremtiden. Vi 
er stolte af denne accept, som er kommet efter flere års afprøvning i praksis. 
 
Som forudset kaster alle firmaer med respekt for sig selv over konceptet med 
mælkekopper. Det sker med forskellige løsninger og mælketyper, og vi er endnu 
engang blevet beskæftiget i at: ”skal kunden have succes skal udstyr, 
mælkeprodukter og management følges ad, ikke blot til døren, men hele vejen 
ind i stalden, og med opfølgning løbende! Det er ikke nok kun at have fokus på 
(kanon) salg, - det er afgørende vigtig for 3S at ”efter service” er et nøglepunkt i 
3S forretningsmodel! 
 
Krisen i landbrugserhvervet, ikke mindst blandt kvæg og svine producenter, 
rammer naturligvis også 3S. Vi kan konstatere at det kun ganske få blandt 
Indkøbsgruppens medlemmer, som har givet op. Det glæder os, at se denne 
trend, men det er også rart at se, at nye landmænd står parat til at komme med i 



indkøbssamarbejdet, så alt i alt ender vi op med en lille vækst i antallet af 
IG’ere. 
 
3S har den største kundemasse siden etableringen for 26 år siden og 
omsætningen udenfor Indkøbsgruppen er nu over kr. 200 mio. - et vigtigt bevis 
på at 3S også udenfor Indkøbsgruppen er konkurrencedygtig! 
3S har over årene udviklet virksomheden så der løbende er udfordrende for 
medarbejderne. Medarbejderstaben tæller nu 20 personer, og dermed bidrager 
væsentligt ”at fylde kontorlandskabet op” på Karetmagervej, og giver 
udfordringer til medarbejderne i Danske Svineproducenter Holding. Vi har 
løbende fokus på at trimme rutinerne og administrative systemer. Det er 
overtagelsen af vet. selskabet et tydeligt eksempel på, idet det er sket med 
uændret antal medarbejdere, en rigtig flot indsats er ydet af alle. 
 
Opstår der nye muligheder i fremtiden og er der grundlag for det, er 3S parat til 
at øge medarbejder staben med flere kompetente personer.  Specielt vil vi gerne 
styrke vore ressourcer i forhold til kvægsektoren. 
 
Afslutningsvis vil jeg konkluderer: 2014 = et godkendt år. Det bedste nogensinde 
rent bundlinjemæssigt. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle 
medarbejdere i 3S, 3S Vet, samt Holdning for en flot indsats i det forgangne år. 
TAK til Anders Bundgaard, som på trods mange og store udfordringer med Vet 
selskabet, alligevel var i stand til at leverer det bedste resultat nogensinde – det 
er ganske imponerende. Jeg vil også rette en stor tak til Danske 
Svineproducenter for det altid gode samarbejde – I ejer 80 pct af indflydelsen, 
men lader 3S selv bestemme, og i ejer 20 pct af pengene, men lader os beholde 
dem – det skal i have TAK for☺. 
 
Endelig, TAK for et rigtigt godt og konstruktivt samarbejde til bestyrelsen i det 
forgangne år. Erling Zeerow har valgt at stoppe sit virke i 3S bestyrelse, som 
næstformand, så en særlig tak til dig Erling for stor engagement og støtte i 
bestyrelsesarbejdet. 
 
Sidst med ikke mindst vil jeg takke revisor Claus Olsen som har revideret 3S 
regnskab gennem 15 år. Claus har søgt nye udfordringer. 
 



Claus er ikke kun en dygtig revisor, men og så udstyret med en humor som 
passer godt til virksomhedens og bestyrelsens temperament!  
 
TAK! 


