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Det er igen blevet tid til Generalforsamling i 3S. I foråret 1988 blev 3S A/S etableret – det er 
nu 25 år siden, og vi befinder os nu i jubilæumsåret. 
 
Det giver selvfølgelig anledning til at se tilbage og gøre status – ikke blot for et år, men for alle 
25 år. Hvad var egentlig idegrundlaget for virksomhedens etablering? Hvordan var den 
spæde start? Hvem var initiativ tagerene og vigtigst for os der arbejder med 3S i dag? lever vi 
stadig op til grundideen om at skabe konkurrence i markedet? En sådan status vil dog blive 
for omfattende i beretningen for dette års generalforsamling, - derfor er vi i færd med at 
udarbejde et jubilæumstidskrift, som vi forventer, vil være klar omkring 1. maj. 
 
Situationen i landbruget har ikke ændret sig væsentlig siden sidste års beretning, og dog! 
Flere svineproducenter har i det forgangne år haft sorte tal på bundlinjen – det er meget 
glædeligt, og med en ubrudt periode på 6 år med dårlig eller meget dårlig økonomi, så var det 
også i 11. time.  Til gengæld er der ikke meget optimisme at spore i kvægbruget, hvor de 
netop vedtagne budgetter i EU vil ramme hårdt, ikke mindst hos disse. 
 
Det er mit indtryk, at vi har set den værste del af finanskrisen, for denne gang. Men når det 
er sagt, så må vi også sande, at der stadigvæk er pengeinstitutter, som er hårdt pressede. Der 
er hovedsagelig tale om pengeinstitutter med store porteføljer i ejendoms-, og Landbrugs 
markedet. Vi har set, at særlig mindre lokale pengeinstitutter hvor det typiske er, at 
tilhørsforholdet til lokalsamfundet er meget tæt, har givet store problemer og har haft 
vidtrækkende konsekvenser for en hel egn.  
 
3S aflevere igen i år, et tilfredsstillende resultat, som bliver gennemgået af selskabets revisor. 
I vil se, at omsætningen ikke er steget, og det skal tolkes derhen at vores råvareinddækning er 
sket inden de dramatiske stigninger i råvarer markedet, vi oplevede hen over sommeren. 
 
Vi oplever efterhånden selskabets økonomi så robust, at vi har øget vort fokus på at 
iværksætte en række nye initiativer. Det overordnede fokus har været, at medvirke til at 
forbedre husdyrproducenternes økonomi gennem øget produktivitet og sundhed. 
 
Året har budt på en håndfuld nye udenlandske leverandører, som ser 3S, som en attraktiv 
samarbejdspartner og distributør af deres produkter. Dette er med til at styrke 3S 
selvstændighed, men vigtigst af alt: Det giver vores kunder en række attraktive produkter. 
Jeg vil i det følgende komme inde på nogle eksempler.  
 
Jeg omtalte sidste års succes i so holdet, med fokus på huldstyring og foderkurver, og 
resultaterne taler deres helt tydelige sprog, med betydelig fald i foderforbruget og so 
dødelighed. Resultatet er opnået på et ganske stort antal søer! 



 
I årets løb har vi suppleret med øget fokus på smågrisene, hvor vi på dette års Nutrifair 
lancerede et mælkesystem, som erstatter amme søer. 
 
Ligeledes har vi i sammenhæng med 3S’ fokus på sundhed i besætningerne har vi 
introduceret Animal 4000, - et vandrensningssystem, som renser drikke vandet for bakterier 
som findes i staldenes rørsystemer, og drikkekopper samt reducere det gennerelle bakterie 
tryk i stalden. Systemet kan anvendes uanset om der er tale om kvæg-, svine-, eller fjerkræ 
stalde. Vi forventer det bliver muligt at reducere anvendelsen af antibiotika i væsentlig 
omfang. 
 
3S indledte for 1½ år siden et samarbejde med det dansk ejede: Trace Company, om 
afsætning af øremærker på det danske marked. Dette initiativ tog vi, for at skærpe 
konkurrencen i forhold til de Alflex ejede selskaber. Vi har med dette tiltag på alle områder 
reduceret prisen til husdyrproducenterne. Efterfølgende har vi udviklet øremærke området, 
således vi nu også markedsført højfrekvente UHF mærker, som bliver et særdeles attraktivt 
redskab for avlerne, til registrering og udvælgelse af avlsdyr. 
 
Vi har ekspanderet vores organisation, og ansat medarbejdere, som har kompetence omkring 
kvægbruget. Dette har naturligvis øget vores fokus på at finde samarbejdspartnere, som kan 
tilbyde attraktive produkter til denne kundegruppe. Flere produkter er allerede på hylderne, 
og flere er på vej. 
 
Den brede platform på kvægområdet har resulteret i øget interesse fra kvægproducenternes 
side, for at blive medlem af Indkøbsgruppen, hvor vi har oplevet en pæn tilgang af 
medlemmer, over de sidste par måneder. 
 
Vi oplever fortsat, at det er en udfordring for mange at få en bankgaranti. Omvendt oplever 
vi også visse pengeinstitutter direkte opfordre deres kunder til at blive en del af 3S 
Indkøbsgruppe system. Det føler vi er en særdeles rigtig og positiv udvikling, og er et samspil, 
som vi har efterlyst længe. 
 
Jeg startede beretningen med at fortælle at 3S har eksisteret i 25 år og at der vil blive udgivet 
et jubilærumstidskrift. Ide grundlaget for 3S var at skabe konkurrence, det kan være på pris, 
ydelser, kvalitet, nyt fokus og måder at se på problemstillinger på. Det sidste område, som dog 
ikke vedrøre regnskabsåret 2011/2012, skal dog have et par ord med på vejen, idet det helt 
lever op til 3S målsætning om at skabe fokus og konkurrence. 
 
Under overskriften ”Skal du også være solfarmer” har 3S i samarbejde med Viridis startet en 
massiv kampagne i landbruget, for at få fokus på dette nye forretningsområde. Interessen er 
enorm, og det er vores opfattelse at det er ”pakken” med finansiering og produktionsgaranti, 
ud over den sædvanlige garanti som ydes på solceller. Samt det at der står en række 



anerkendte virksomheder bag, som gør at landbruget for første gang i lang tid er parat til 
massive ny investeringer. 
 
3S har stadig en række ideer til nye tiltag og vi satser på at nogle af dem bliver iværksat i 
jubilæumsåret! 
 
Jeg vil slutte med at takke alle medarbejdere, på alle niveauer, for jeres indsats i det for 
gangene år. 3S er en virksomhed, som KUN har succes hvis virksomheden ledes og drives af 
dygtige og kompetente medarbejdere, på alle niveauer – begge dele har 3S – det er hjørne 
stenen i vores succes. 
 
Der skal også lyde en stor tak for Danske Svineproducenter, og Holding A/S for et godt og 
konstruktivt samarbejde – uden Jer – ingen OS. 
 
Jeg vil også rette en stor TAK til bestyrelse, som på konstruktiv vis har deltaget aktivt i 
bestyrelsesmøderne, samt andre i andre forretningsmæssige sammenhænge. 
 
TAK 
 
Per Bach Laursen 


