
Mission Mink, den 10. januar 2018  



Programmet 

Program:   

18.00 - 18.45: Spisning 

 

18.45 - 19.05: Finansmarkedet 2018 – hvad har vi i vente 
globalt? 

 v/Direktør Per Sveistrup, finans- og formuerådgiver, SAGRO Billund 

 

19.05 - 19.25: Konsolidering og nulpunkt i regnskab og budget – 
hvad er sammenhængen? 

 v/ Driftsøkonom Erik Klausen, SAGRO Økonomi og Strategi, Esbjerg 

 

 19.25 - 19.45: Likviditet -  tips til årets måske største udfordring 

 v/ Driftsøkonom Christian Primdal, SAGRO Økonomi og Strategi, 
Herning 

 



Programmet 

19.45 –20.05: Miljø – Hvad afløser dyreenheder (DE)  

 v/Miljørådgiver  Birgitte A.B.Andersen, SAGRO, Planter og Miljø, 
Billund og miljørådgiver Nina Laudal Jensen, Sagro, Planter&Miljø, 
Herning 

 

20.05 - 20.15 Stræk ben pause 

 

20.15- 20.25: ”Fur. Apps” – nyt værktøj på farmen 

 v/ Jesper L. Kristenen, e-print Aps, Tjæreborg 

 

20.25 - 20.45: Sådan kan du motivere og udvikle de gode 
medarbejdere  

 v/ Driftsøkonom Mette Fjordside, SAGRO, Herning og 
Virksomhedsrådgiver Bo Kær Pedersen, SAGRO Esbjerg 

 



Programmet 

20.45 – 21.10: Kaffe 

 

21.10 – 21.55: Forskøn din farm med en grøn ”kåbe”  

 v/ Team EBA, anlægsgartner Eigil Brinch Andersen, Alslev 

 

21.55 – 22.00: Opsummering, evaluering og afslutning 

 v/  Mødeleder 

 



SAGRO MINK 

Hvem er vi? 

 David A. Andersen, Christian Primdahl, Maria E. Klug, Erik Klausen 

 

Hvorfor har vi et mink team? 

 Vi vil Jer minkavlere som kunder 

 Vi etablerer nye minkavlere / generationsskifteløsninger 

 Vi kan lave kundetilpassede regnskaber & årsberetninger 

 Vi vil kunne give en unik rådgivning til den enkelte avler om: 

 Organisering (selskab eller ej) 

 Optimering af skattebetaling 

 Sparring og rådgivning til Jer – gerne i samarbejde med bla. 
Kopenhagen Fur 

 

 



Regnskab digital og benchmarking 

 Vi er lige på vej ind i regnskabssæsonen 2018 (høsten) 

 Vi har efter sæsonen er optimal digital strategi for alle kunder 

 Vi har SUMMAX Full Line, autobogføring mv. 

 Det betyder for Jer at kontorarbejdet bliver lettere og hurtigere 

 

 Minkanalysen afløses af Fraktilanalyser med udgangspunkt i netop 
dit regnskab.  

 Dette laves i samarbejde med Kopenhagen Fur og SEGES 

 Vi kan stadig lave unik benchmarking for netop din farm og finde 
fremstillingsprisen pr/skind eller pr/tæve. 

 

 


