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Formands beretning/Generalforsamling i 3S den 26. februar 2020. 

 

 

I beretningen sidste år stod der skrevet ”2018 har i den grad bragt os ned på jorden og desværre har 

en del kollegaer også på grund af krisen forladt erhvervet. ” 

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

især smågrisene. Vi håber, der er mere i vente i de kommende måneder – det har vi brug for alle 

sammen! 

Og vi må da sige, at vores håb for 2019 er blevet mere end indfriet. Med en svinenotering der ligger    

5,50 kr. over sidste års februar pris og pt er i 14 kr. pr. kg som beregnet notering og lidt op imod 

700 kr. når alle tillæg er talt med må vi bare konstatere, at prisen på grisen igennem hele 2019 bare 

er gået op op op.  

Og det forlyder fra mange sider, at 2020 sandsynligvis bliver endnu et helt fantastisk indtjeningssår 

for svineproducenterne. Baggrunden er selvfølgelig svinepesten i Kina eller efterhånden rettere i det 

mest af Sydøst Asien, der har drevet priserne op. Vi håber og tror på, at vi kan holde Danmark fri 

for svinepest – men syd for grænsen i Polen går pesten mod Vest, og er foruroligende 14 km væk 

fra den tyske grænse  

Det er nu 32. gang vi afholder Generalforsamling i 3S. Efter et dyk i overskuddet fro 2017/2018 til 

327 tusind kroner er vi for 2018/2019 tilbage på sporet. Ja, faktisk har vi det bedste resultat 

nogensinde i 3S med et overskud på 2,6 mio. 2.626.920)                                                                                           

Det bringer vores egenkapital op på 27,9 mio. og en soliditet på 38,9%. 

Det er et resultat vi i 3S bestyrelse er supertilfredse med, og når vi samtidig er startet godt i det nye 

regnskabsår 2019/2020 med månedsresultater over budget ser vi fortrøstningsfulde ind i 2020.Vores 

100% ejede datterselskab 3SVet har bidraget meget positivt til dette flotte resultat.  Økonomichef 

Ove Mikkelsen vil i regnskabsgennemgangen komme nærmere ind på dette.  

Lad mig nævne en række nye initiativer i 3S der i regnskabsåret har bidraget positivt til vores 

samlede forretning i 3S.  

I foråret 2019 var vi helt klar med vores servicering og distribution af Idal automatsprøjten til 

nålefri intradermal vaccination af grise. Atuomatsprøjten giver mulighed for let og hurtig tildeling 

af vacciner til grise, og den kan anvendes i alle besætningstyper.  
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I årets løb er der langet mange nye sprøjter over disken – så vi kan konstatere, at introduktionen er 

gået over al forventning.  

Der har været travlt i Holsted hvor 3S servicecenter for service og reparation og kalibrering af 

IDAL automatsprøjterne har til huse. I øvrigt er servicecenteret godkendt af SPF-sundheds-

styringen. Det er landmandens garanti for at der er styr på smittebeskyttelsen. 

I maj 2019 fik vi efter næsten et års forarbejde en aftale i stand med Cargill om 3S overtagelse af de 

kommercielle salgsaktiviteter fra SCA Danmark. I 15 år har 3S med vores Provimi produktprogram 

konkurreret med Cargills SCA produktprogram. Med det nye samarbejde mellem 3S og Cargill har 

vi nu i 3S et full line, opdateret og professionelt set up på Prestarter, smågrisefoder, koncentrater, 

mineraler, mælk og en række hjælpestoffer og boost produkter, der markedsføres og sælges af 3S 

under Provimi brandet. 

Vores løsninger er blevet meget positivt modtaget ude blandt griseproducenterne. Vi står stærkt i 

vores samarbejde med Cargill, der er verdens største grovvareforretning og vores mulighed for at 

trække på danske og internationale fagspecialister fra Cargill-koncernen i vores rådgivning om brug 

af produkterne er blevet godt modtaget af både gamle og nye kunder i 3S.  

På mælk til pattegrisene i farestalden har vi valgt at spille på ”2 heste” så vi både sælger Cargills 

mælkeprogram og samtidig fortsat tilbyder vores meget efterspurgte og populære mælkeprogram 

fra Schills Holland. I regnskabsåret er det samlede salg af mælk til pattegrise mere end fordoblet 

stadig flere soholdere har set lyset og investeret i mælk og mælkeanlæg. I regnskabsåret har vi 

derfor også solgt mange nye komplette mælkeanlæg fra 3S til soholdere over hele Danmark og et 

par anlæg til kunder i udlandet.  

På vores Anolytech vandrensningsanlæg er der også indgået en del nye lejeaftaler i regnskabsårets 

løb. Rent drikkevand til dyrene er en afgørende forudsætning for ordentlige produktionsresultater i 

staldene. Vi forventer fortsat stigende salg i den kommende periode.  

Med et stærkt økonomisk resultat for året står vi i 3S med et godt udgangspunkt ved indgangen til 

2020. Vi har sat os høje mål og vi budgetterer med et resultat på linje med det vi har opnået i det 

forgangne år. Vi vil have fokus på at balancere mellem en god udvikling i vores forretning, så vi 

kan opfylde de krav og behov vores medlemmer og kunder stiller til os, og samtidig have konstant 

fokus på omkostninger og effektivitet.  

I et meget konkurrencepræget grovvaremarked på de traditionelle bulk varer har vi budgetteret med 

en kun beskeden vækst.  På en række specialprodukter bl.a. Provimi-produkter i form af Prestarter, 

smågrisefoder, koncentrater mv forventer vi øget salg dels med baggrund i vores stærke salgsteam, 

der har fået tilført flere muskler og faglige kompetencer efter, at 3S har overtaget det kommercielle 

salg og salgsarbejde fra Cargill. Dels med baggrund i et øget behov fra grise-producenterne for 

produkter, der kan sikre flere producerede grise ud af stalden. Ligeledes vil vores salg af 

mælkeanlæg til pattegrise i farstalden og de tilhørende mælkeerstatninger vokse. I 3S satser vi på at 

finde endnu flere nye produkter, der kan introduceres for vores kunder – produkter der giver 

merværdi hos landmanden.  

Et af de væsentlige fokusområder i vores strategi er digitalisering. Derfor har igangsat projekt 

effektivisering og automatisering af de interne processer. Vi skal have skiftet til et nyt ERP system. 

Der skal sikre, at vi IT-mæssigt øger effektiviteten og er på omgangshøjde på de digitale platforme 
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anno 2020 og fremover. Et tilhørende nyt CRM system vil betyde, at vi kan lette processer og 

arbejdsgange i vores daglige servicering af medlemmer og kunder.  

På de traditionelle bulk varer har 3S haft et tilfredsstillende år.  

3S samarbejder med OK i et stærkt partnerskab med salg af el, olie, landbrugsdiesel, smøreolie m.v. 

3S Grovvareaktiviteter og OK’s lagre og distributionssystemer udnyttes effektivt. Salg af energi er 

vigtigt for 3S, og det udgør en væsentlig del af vores forretning og bidrager i Trading salget med en 

pæn indtjening.  

På råvareindkøb og salg har vi haft et fornuftigt år. Specielt majs til grisefoder blev solgt i store 

mængder grundet den lille 2018 høst som alternativ til dyrt foderkorn. Vores store netværk af 

råvareleverandører er en konkurrencemæssig fordel for os på varer som sojaskrå, rapskager, 

solsikke, roepiller, sojaolie, fedt mv.  

Medlemmerne af vores indkøbsgruppe betaler et kontingent. Vi sørger så løbende for at skaffe dem, 

de bedst mulige aftaler med leverandørerne. Vi har i årets løb målrettet genforhandlet vores 

forhandleraftaler, og rigtig mange aftaler er forbedret på priser og betingelser. Der er også indgået 

aftale med en række nye leverandører. Vores mål er, at vores indkøbsgruppemedlemmer har adgang 

til alle de produkter, varer og serviceydelser, der er behov for i en landbrugsproduktion.  

På den måde letter vi vores medlemmer for en stor administrativ byrde, så der er mere tid til at 

fokusere på bedriften. I årets løb har der været arbejdet med at få nye medlemmer ind i 3S’ 

indkøbsgruppe til afløsning for de medlemmer, der ophører med produktion. I den sidste del af året 

har vi fået en del nye medlemmer, og det er vi rigtig glade for.  

I den sidste del af regnskabsåret 2018/2019 har medarbejdere, ledelse og bestyrelsen i 3S lavet, 3S 

strategi 2025 og vi har blandt andet afpudset vores mission, vision og værdier.  

Idegrundlaget fra oprettelsen af 3S tilbage i 1988 var:  

- at skabe et reelt indkøbsalternativ for svineproducenterne som modpol til de store                              

dominerende danske grovvareselskaber.             .  

Den ide og det grundlag efterlever vi idag og det vil vi fortsat gøre i årene der kommer.  

Vi har som primært formål at hjælpe den enkelte landmand til at opnår de bedst mulige betingelser 

og priser på produkter, der bruges på bedriften. Det handler for os i 3S om at skabe værdi for 

medlemmer og kunder, der ligger deres handel hos os.  

Det formå afspejles netop i vores Mission.:  

  - 3S vil være den bedste købmand i branchen, og vi hjælper med at effektivisere og                                       

  optimere landmandens bedrift.  

 - Det gør vi i 3S ved at dyrke vores DNA som indkøbere og ved at levere varer, viden                                     

  rådgivning og unik service, der giver klar værdi for landmanden.  

Vores Vision som kan oversættes til vores mål for fremtiden, er at:  

 - 3S vil være den førende, foretrukne og mest konkurrencedygtige indkøbsforening for                            

   landmænd i Danmark.  
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Uden et sæt leveregler eller gode, sunde værdier i en virksomhed, når man aldrig målet. Derfor har 

vi også gennemarbejdet vores værdisæt, og sætter stor fokus på at dyrke den positive 3S kultur, der 

er udviklet siden starten for 32 år siden.  

De 6 værdier er:  

1) ”Vi er kundefokuseret” og yder god service.  

 

2)  ”Vi vil trives”. Vi dyrker trivsel og arbejdsglæde i 3S. Glade medarbejdere giver glade    

kunder.  

 

3) ”Vi er imødekommende”. Vi er åbne overfor nye ideer og arbejder med positiv attitude.  

 

4) ”Vi er ordentlige”. Ja, det tilstræber vi i alt hvad vi gør. 

 

5) ” Vi er effektive”. Vores motto er ”Keep it simple” og vores DNA er vores købmandsgen.  

 

6) ”Vi er troværdige”. Altså, det der kan forklares kan forsvares.  

Både i bestyrelse, ledelsen og blandt medarbejderne er der stor tilfredshed med udarbejdelsen af 3S 

Strategi 2025. Det er vigtigt, at vi i fællesskab værner om den positive 3S kultur og fortsat bygger 

på den. Rammerne og målene for virksomheden er sat og klart defineret.  

3S Vet afleverede det sjette regnskab siden 3S overtog apoteket i 2013.Igen præsterede 3S Vet 

rigtig flot og afleverede det hidtil bedste resultat. Teamet på det ”3S Vet” arbejder meget effektivt 

og yder en rigtig god service til medicinkunderne. Vores samarbejde med fragtfirmaet Combino 

forløber meget tilfredsstillende. Vi har faste chauffører på bilerne, og der startes op med læsning af 

medicin, hver nat kl. 03:00. Det sikrer, at vores kunder har varerne leveret, når der er brug for det.  

Fra bestyrelsen takker vi for det gode og loyale samarbejde med 3S Indkøbsgruppemedlemmer og 

kunder i årets løb. Tak for den store indsats og engagementet fra vores medarbejderes side. 

Vi ser frem til et godt 2020 for landbruget og 3S.  

 

TAK   
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