
FORMANDS BERETNING/GENERALFORSAMLING i 3S den 26. februar 2019 

 

Den langstrakte tørke fra april til august 2018 ramte danske landmænd hårdt. Vi 

havde den værste tørke med alt for meget sol og varmt vejr – vi vel har oplevet i 100 

år. Det gik selvfølgelig hårdt ud over udbytterne i markbruget, og samtidig så vi 

kraftigt stigende kornpriser fra det tidspunkt, det gik op for os, at høsten i Danmark 

og rundt om Østersøen blev historisk lille. Krydret med elendige afregningspriser 

igennem hele 2018 på grisene i særdeleshed, men også på mælken, har vi været 

igennem et år hvor økonomien hos langt de fleste danske landmænd har været sat 

under voldsomt pres.   

Vi kom ellers fra et 2017, der bød på rigtig gode afregningspriser samtidig med, at 

foderpriserne var på et lavt niveau. For husdyrproducenterne var det et godt år, 

efter vi i de foregående år havde tjent for lidt. Men 2018 har i den grad bragt os ned 

på jorden og desværre har en del kolleger også på baggrund af krisen forladt 

erhvervet – nogle frivilligt andre tvunget af banken eller andre kreditorer. I 

skrivende stund her i starten af 2019 ser det så ud til at lysne lidt med stigende 

afregningspriser på især smågrisene. Vi håber, at der er mere i vente i de kommende 

måneder – det har vi brug for alle sammen. 

Det er 31. gang vi afholder Generalforsamling i 3S, og igennem en del år har vi 

præsteret solide driftsresultater år efter år. Det betyder, at vores egenkapital nu er 

på 25.3 mio. kr.  

Faktisk havde vi sat næsen op efter, at egenkapitalen skulle være vokset mere, men 

resultatopgørelsen for året udviser et mindre overskud end budgetteret ved 

indgangen til regnskabsåret. Vi har et overskud på 327 tusind kroner for 2017/2018. 

Faldet i årets resultat skyldes blandt andet, at vi har øget medarbejderstaben. Der er 

heller ingen tvivl om, at et hårdt år for vores kunder rent økonomisk også smitter 

negativt af på os med faldende dækningsgrader på en række produkter til følge. 

Endelig betød direktørskiftet i 3S - hvor vores direktør igennem 16 år – Anders 

Bundgaard – gik på pension - ekstra omkostninger til rekrutteringsbureau. Vores 

eksterne revisor der er med på mødet her i dag vil senere mere detaljeret gennemgå 

regnskabet. 

 



Som nævnt gik vores mangeårige direktør Anders Bundgaard på pension ved 

udgangen af september måned 2018. Jeg vil her gerne fremhæve, at Anders 

Bundgaard igennem alle 16 år har ydet en meget stor indsats til fordel for 3S, 

medlemmer og kunder. Han har afleveret en forretning, der er veltrimmet, med en 

sund økonomi og en egenkapital der i dag gør 3S selvfinansierende. Det er vi alle 

både taknemmelige for - og ydmyge over.  

Der var mange interessante og kompetente kandidater til direktørjobbet i 3S. Det 

var dejligt at opleve, at interessen var så stor. Valget faldt på Peter Skov Madsen, 

der har en lang direktør karriere bag sig i blandt andet DLG og SPF (og så har han 

også arbejdet en hel del år på landet og været på landbrugsskole som ung).  Jeg 

syntes, vi hurtigt har fundet melodien med Peter Skov Madsen. Han har etableret et 

åben og ligeud samarbejde på både formands- og bestyrelsesniveau og over til 

medarbejdere, medlemmer og kunder. 

I løbet af det regnskabsår, vi nu er inde i, vil en af de store opgaver være at få lavet 

en ny fremadrettet strategi for vores virksomhed, og det arbejde ser vi meget frem 

til. Det er jo bare sådan, at fremtid kommer af sig selv og det gør fremskridt ikke – 

og derfor er det til stadighed nødvendigt at udfordre virksomheden 3S på hvad 

fremtiden vil bringe og hvilke nye strategiske tiltag vi skal tage for hele tiden at være 

en attraktiv samhandelspartner for både medlemmer og trading-kunder.      

Den danske landmands succes afhænger af tilførsel af viden og kvalitetsprodukter til 

skarpe og konkurrencedygtige priser, der skaber merværdi på bedriften. Vi følger 

udviklingen i primærlandbruget tæt. Vi skal være effektive og udnytte de synergier 

vi kan samle op internt i vores virksomhed. 

Vi har stram fokus på at holde vores omkostninger nede, så vi til stadighed er 

konkurrencedygtige på markedet. Med et stigende antal (nye) 

Indkøbsgruppemedlemmer, der har meldt sig ind i 3S specielt i den sidste del af 

regnskabsåret og i begyndelsen af det nye år, og en omsætning i vores 

tradingforretning der fortsat udvikler sig tilfredsstillende, er det vores opfattelse at 

vi har en vigtig berettigelse på det danske grovvaremarked. 

Medlemmerne af vores Indkøbsgruppe betaler et kontingent, hvorefter vi løbende 

sørger for at skaffe dem de bedst mulige aftaler med leverandørerne. På den måde 

letter vi mange for en stor administrativ byrde, som gør det muligt for landmanden 

at fokusere mere på sin bedrift. 3S blev dannet for nu 31 år siden af en række 

fremsynede landmænd, der netop ville have et alternativ til de store dominerende 



selskaber. Vores primære formål er at hjælpe den enkelte landmand til at opnå de 

bedst mulige priser på indkøbet på produkter der skaber merværdi hjemme på hans 

bedrift. Jeg synes vi lever fint op til det formål og det understreges vel netop af, at så 

mange tradingkunder vælger at lægge deres handel hos 3S. 

3S indgik i året en aftale med en af de store medicinalvirksomheder om servicering 

og distribution af en særdeles effektiv automatsprøjte til nålefri intradermal 

vaccination af grise. Intradermal vaccination giver mulighed for let og hurtig tildeling 

af vacciner til grise og kan anvendes i alle typer besætninger. Det er en nålefri 

sprøjte, hvor der indgives en fast lav vaccinedosis. Metoden giver mindre risiko for 

bylder og efterfølgende kassation. Risikoen for knækkede kanyler er samtidig helt 

væk og med fleksibilitet i valg af injektionssted giver det øget velfærd for både dyr 

og staldpersonale ved indgivelse og håndtering.  

Automatsprøjterne skal løbende serviceres/repareres og enkelte dele skal udskiftes. 

Her udnytter vi i 3S vores unikke logistik setup i 3S Vet i forbindelse med afhentning 

og aflevering af automatsprøjterne idet distributionen foretages af vores biler i 3S 

Vet, der leverer medicin og vacciner til vores mange kunder ugen igennem fra vores 

eget 3S Vet-lager i Tarm.   

Vi har oprettet et helt nyt servicecenter i Holsted (Sydjylland) hvor de 

automatsprøjter, der skal serviceres/repareres afleveres. For at sikre hygiejne og 

smittebeskyttelse er servicecentret SPF-godkendt af SPF-Sundhedsstyringen. Det 

set-up er landmandens garanti for at der er styr på smittebeskyttelsen. Sprøjten kan 

tages ind i besætningsområdet igen uden risiko for uønsket smitte efter den har 

været en tur på vores servicecenter. Vi mærker allerede nu at den nye aktivitet 

bliver vel modtaget ude hos vores mange kunder.    

3S har i en årrække tilbudt et vandrensnings/biofilmkoncept fra en Svensk 

leverandør, Anolytech. Hvis man tænker på, at 30-50 % af den samlede 

foderforsyning er drikkevand, og hvis drikkevandet har et højt indhold af uønskede 

bakterier og andre mikroorganismer forstår alle hvad det betyder for 

produktionsresultaterne og sundheden i besætningen. Med et Anolytech anlæg 

installeret der hvor vandet føres ind i besætningen, kan det samlede bakterietryk 

sænkes betydeligt, idet anlægget producerer det stærkt effektive og samtidig 

miljøvenlige desinfektionsmiddel Hypoklorsyre der sikrer et lavt PH i rørsystemer og 

øvrige overflader hvor der løber vand. 

 



3S har indtil dato solgt disse anlæg på helt traditionel vis imod kontant betaling. 

Men som noget nyt har vi nu lavet aftale om, at 3S fremover arbejder som agent for 

det svenske firma på det danske marked og i stedet for tilbud om køb af et anlæg, 

kan der fremover indgås aftale om leje af anlæg for en 5-årig periode. Vi har allerede 

de første kunder tegnet, der ønsker at indgå i sådan en lejeaftale hvor 2 eller flere 

servicebesøg i øvrigt er indkalkuleret i lejeprisen. Vi vurderer at rigtig mange 

husdyrproducenter kunne have stor glæde af at leje et Anolytech anlæg, så 

bakterietrykket sænkes i besætningen.   

 

3S afleverede det femte regnskab i 3S Vet siden opstarten i 2013. Vi må bare 

konstatere, at vores ”lille apotek” kører særdeles velsmurt. Vi afleverede det hidtil 

bedste resultat for 3S Vet. Vi har et meget velfungerende team på 6 medarbejdere 

på vores kontor og lagerfaciliteter på Barslundvej i Tarm. Det er et selvstyrende 

team som altid får kapaciteten i pakkeriet til at passe med arbejdsbelastningen. 

Vi har en hitrate på rigtig og rettidig levering på 99,8 %. Sammen med vores meget 

effektive distributionssystem, hvor vi nu på fjerde år samarbejder med Combino , 

der har sat særdeles servicemindede og professionelle chauffører på vores biler, 

giver det meget tilfredse ”medicin-kunder”, der er godt serviceret. 

 Vi har på vores lager i øvrigt indrettet et afgrænset areal til specielle varer, der 

sælges fra 3S og distribueres sammen med Veterinærprodukterne. Flere og flere 

kunder får øjnene op for denne mulighed for at få leveret en række specialprodukter 

sammen med pakken fra 3S Vet.   

3S har traditionen tro deltaget på Agromek og Nutrifair. Det var igen en stor 

fornøjelse, at så mange medlemmer og kunder og også potentielle nye kunder 

aflagde vores stande et besøg. Vi har jo bygget vores stande op, så nogle af vores 

gode samarbejdspartnere også er repræsenteret på vores 3S stand. Det højner 

udbyttet for vores medlemmer og kunder, at der også er mulighed for direkte dialog 

med vigtige leverandørvirksomheder til 3S medlemmer og kunder.  

I 3S har vi et meget vigtigt aktiv, og det er medarbejderne. Jeg ved der står respekt 

om medarbejdernes arbejde ude hos vores kunder. Der er stor tilfredshed med den 

service der ydes, og den indsats der lægges for dagen. Det er vi rigtig godt tilpas 

med. Det lægger mig stærkt på sinde, at vi i fællesskab også fremadrettet værner 

om den positive 3S kultur og fortsat bygger på den. Det er bare sådan, at med en 



god, positiv, ordentlig og sund virksomhedskultur er det nemmere at nå de 

finansielle og strategiske mål i en virksomhed. 

Bestyrelsen vil gerne takke alle medarbejderne for det gode samarbejde i årets løb. 

Endelig vil jeg til Bestyrelsen i 3S sige tak for god sparring imellem møderne og aktiv 

og engageret deltagelse på møderne.  

TAK 

 

 

    


