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Velkommen til den 30. udgave af Generalforsamling i 3S a/s, og jeg afslører vel 

ikke for meget ved at sige, at 3S endnu engang kommer gennem regnskabsåret 

med et solidt driftsresultat. Detaljerne vil blive gennemgået af selskabets 

eksterne revisor. 

 

Efter en årrække med dårlig økonomiske vilkår både for svine- og 

mælkeproducenter, bød 2017 på rigtig fine afregnings priser, samtidig med at 

foderpriserne var på et forholdsvist lavt niveau. Og netop lave foderpriser betød 

jo også, at afregningspriserne for planteavlerne ikke var noget at prale af i 2017. 

De relative lave kornpriser, og den usædvanlige fugtige høst, bevirkede at 

økonomien i kornproduktionen har været en katastrofe i 2017. Det efterfølgende 

efterår bød på nogle forhold, som reducerede de udsåede arealer, herunder 

hvedearealet med i omegnen af 200.000 ha. Netop nu holder mange planteavlere 

øje med de marker, som er etableret, og spørgsmålet er, om de er gode nok efter 

sneglenes ”festmåltid” i efteråret og er rodnettet robust nok, til barfrost og den 

kommende vækstsæson? 

 

De fine afregningspriser på svin blev ulige fordelt mellem smågrise- og 

slagtesvineproducenterne. Det var rigtig svært at være optimist som leverandør 

af slagtesvin. Det europæiske marked for smågrise bød på priser som vi ikke har 

set magen til i mange år – derfor blev, stort set, alle smågrise der ikke var på 

kontrakt i DK, eksporteret syd over. 

 

3S følger den lagte strategi, med de 2 forretningsmæssige ”ben” - henholdsvis 

Indkøbsgruppemedlemmerne og handel udenfor Indkøbsgruppen. Denne 

kombination har, fortsat, en tosidet gevinst. Det giver medlemmerne af 

Indkøbsgruppen garanti for at deres indkøb er markedsrigtige, forstået på den 

måde, at når 3S kan sælge de samme produkter med avance udenfor 

Indkøbsgruppen, ja så er der en reel besparelse for medlemmerne. 3S´s mange 

kunder gør 3S attraktiv for leverandørerne, herunder også udenlandske, hvor 

3S gennem flere år har demonstreret evnen til at penetrere det animalske 

marked i Danmark med kvalitetsprodukter, til gavn for kunderne, men også til 

glæde for leverandørerne. 

 



3S aflevere sit fjerde regnskab i 3S Vet. Virksomheden er nu fuldt integreret i 3S 

og er velfungerende, med højt engagerede og velmotiverede medarbejdere. 

Synergierne mellem 3S Vet og 3S begynder ligeledes at manifestere sig, og vi ser 

et stort udvidet vækstpotentiale, som skal realiseres de kommende år. 

 

3S Vet`s unikke distributionssystem giver nogle fremtidige muligheder, som 

leverandørerne har fået øje på, mere om dette hen over foråret, når alle brikker 

er faldet på plads. 

 

”Dommedagsbasunerne” har indledt 2018, hvor der signaleres at økonomien i 

svineproduktionen, nu igen er på vej ned af ”bakken”. Inden vi nu går helt i 

coma, skal vi notere os, at lave råvarer priser vil sikre endnu et år med lave 

foderpriser, et væsentlig parameter i den animalske produktion, hvor foder 

udgør den største enkeltpost på omkostningssiden. 3S har aldrig tidligere haft så 

store råvarer positioner, som nu. I skreven stund, er afregningspriserne med 

Tyskland som markedsleder endnu engang, stigende – og alle meldinger fra 

Tyskland tyder på, at forskellen med udbud og efterspørgsel ikke indsnævres på 

kortsigt.  

 

2017 bød igen på introduktion af nye produkter, til for eksempel småkalve 

diarre, men også løsninger til flere af de udfordringer, som både mælke og 

svineproducenter kæmper med. Vi forventer disse løsninger vil slå rigtigt 

igennem i 2018.  

 

3S formålsparagraf er at skabe konkurrence i markedet. Det kan ske ved at 

have lave priser, og det har vi, - ikke mindst til Indkøbsgruppens medlemmer. 

Men konkurrence er også at tilbyde erhvervet løsninger, som giver en forbedret 

bundlinje hos kunderne. Ofte kræver disse løsninger information, på et faglig 

højt niveau. 3S har derfor siden august 2017 ansat 3 nye medarbejdere. 

Ligeledes kommunikere 3S på Facebook, dette har vi gjort siden uge 2, og vi 

oplever en helt utrolig interesse, og vi ser frem til vi også kan se det manifestere 

sig på omsætningen! 

 

Igen i år har 3S deltaget på Nutrifair, hvor udvalgte leverandører deltog på 

vores stand. Det giver en god synergi og vi har samtidig ekspertviden til stede 

når det gælder deres respektive produkter. Besøgstallet var rekordstort, og 3S 

fik sin andel af de mange besøgendes opmærksomhed. Deltagelse i denne type 

messer giver 3S en unik mulighed for at møde vores kunder og medlemmer. 



I 2018 vil der igen være Agromek og 3S er naturligvis at træffe der. 

 

Som nævnt i indledningen, så har 3S, tredive års jubilæum i år. Bestyrelsen 

agter ikke at festligholde denne begivenhed, men blod konstaterer, at det 

initiativ som fremsynede svineproducenter tog for tredive år siden, stadigvæk 

lever i bedste velgående og fortsat lever efter samme formålsparagraf – nemlig 

at skabe konkurrence i markedet for hjælpestoffer til landbruget. 

 

En forudsætning for at virksomheden har kunnet overleve i alle disse år, er at 

gode driftsresultater, omstillingsparathed, likviditet, sikker drift, styr på 

kontrakterne, loyale medarbejdere, og god ledelse har været en helt naturlig del 

at virksomhedens DNA.  

 

Det er bestyrelsens opgave at sikre virksomheden har en god ledelse. Det er 

bestyrelsens opgave at udstikke rammerne for virksomhedens udvikling, 

herunder investeringer i nye forretningsområder, og sammen med ledelsen, at 

udvikle strategier som sikre virksomhedens – ikke blot overlevelse – men styrket 

position i markedet, og sidst men ikke mindst – gode økonomiske resultater.  

 

I halvdelen, af virksomhedens 30 års historie, har direktør Anders Bundgaard 

været virksomhedens direktør. Da Anders kom til 3S i 2002, var virksomheden 

inden i en turbolens tid, hvor IG medlemsantallet var mere end halveret, og 

Trading havde en nærmest ubetydelig omsætning. Dette forhold fik Anders 

hurtigt rettet om på, og med usædvanlig god sans for samarbejde med alle lige 

fra kunder til forsyningsledet, og rette tilgang til synlig ledelse på kontoret, har 

vi i dag en virksomhed i topform. 

 

Anders Bundgaard har meddelt mig, at han ønsker at gå på pension. Det har 

været en svær beslutning for Anders – det ved jeg – men efter at Anders har 

mistet sin hustru Grethe, umiddelbart før jul, Ja – så er det ganske forståeligt at 

en så stor omvæltning i Anders’ liv, vil betyde, at han tager sit liv op til revision. 

Der er ikke besluttet nogen ultimativ dato på Anders’ fratrædelse, men 

bestyrelsen er nu gået i gang med processen for at finde en ny ledelse til 3S a/s. 

 

3S’ hovedaktiver, er medarbejderne - hver enkelt og hver eneste. Hvis vi ikke 

havde haft dygtige, selvstændige, og selvtænkende medarbejdere i 3S og 3S Vet., 

havde vi aldrig nået de resultater, som vi har.  

 



Bestyrelsen vil gerne takke samtlige medarbejdere i 3S og 3S Vet., for det gode 

samarbejde, og en formidabel indsats i årets løb. Vi i glæder os til fortsat godt 

samarbejde. 

 

Kære Anders, - du er jo fortsat direktør i 3S, og jeg ved, at du arbejder 

ufortrødent videre med dagligdrift, udvikling af virksomheden, og indgåelse af 

nye foderkontrakter for IG’erne, desuagtet at du har meddelt din afgang. Jeg vil 

ved en senere lejlighed, takke dig for alle årene, men her blot sige dig TAK for 

endnu et godt resultat i 3S. 

 

Til bestyrelsen, vil jeg gerne sige jer en stor TAK for indsatsen, tak for god 

sparing mellem bestyrelsesmøderne, og tak for aktiv deltagelse i 

bestyrelsesmøderne – også TAK fordi jeg et par gange har måtte bede om, vi 

kunne flytte lidt rundt på møderne…. Især omkring Kommunalvalget. 

 

TAK 

 

 

 

 


