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Barenbrug klar
til frø i Tinglev

Romania Farm Invest A/S
kom godt fra start
NAVNE Selskabet Romania Farm Invest A/S (RFI) har aflagt årsregnskabet for det første år, som er godkendt på selskabets
generalforsamling den 28. Maj.
RFI blev udbudt i juni 2008 og er ejet af 75 aktionærer.
Selskabets aktivitet er at drive planteavl på 6.000 hektar
i Rumænien med tilhørende bygninger, siloer, korntørring
samt maskiner.
Resultatet for 2008 blev 3 millioner kroner bedre end
forventningerne udtrykt i prospektet, idet der blev realiseret
et underskud på knap 4 millioner kroner.
På samtlige punkter følges planen i prospektet, hvilket
også gælder forventningerne til det økonomiske resultat for
2009.
- Der er i 2008 investeret 154 millioner kroner ud af
den samlede investering på cirka 300 millioner kroner
og opkøb af jord, byggeriet m.v. er i 2008 forløbet fuldt
tilfredsstillende og indenfor tidsplanen, siger Erik Jantzen,
bestyrelsesformand i RFI.
- I 2009 er vi endda foran planen på flere punkter.
Derfor har vi været stolte over at kunne vise markerne,
byggeriet og forholdene i øvrigt frem til de 50 personer/
aktionærer, som deltog på vores tur til Rumænien for 14
dage siden.
Byggeriet forventes færdigt til september 2009 som planlagt og selskabet forventer fortsat i overensstemmelse med
prospektet at være i fuld drift på alle 6.000 hektar i 2011.
bø

NYT KONCEPT:
Efter et halvt års
intensivt arbejde er
hollandske Barenbrugs
nye anlæg i Tinglev klar
til at modtage store
mængder frø fra danske avlere.
AF LEIF HANSGAARD

n Det

er nyt og moderne.
Processerne er stramme og
forventningerne store, og nu
går man så i gang. The Royal
Barenbrug Group med hovedsæde i Oosterhout i Holland
har gennem det sidste halve
år etableret sig i Tinglev med
det - som de forsigtigt skønner
- er Danmarks mest moderne
anlæg til rensning og håndtering af græsfrø.
- Vi har strammet selve renseprocessen og håndteringen
op og tilbyder de danske frøavlere et nyt koncept, siger Poul
Sejersen, der i knap tre år har
været ansat i den danske afdeling af Barenbrug.
- Frøet fyldes fra indtaget
i fire store buffersiloer, som
hver indeholder 90 kubikmeter. Buffersiloerne er en enkel og rationel løsning, som
har flere fordele. Vi modtager
frøet direkte fra avler, og frøet
renses umiddelbart efter levering. Derfor ønsker vi heller
ikke at have noget råvarelager
i Tinglev.

Lagergodtgørelse
- I vore kontrakter tilbyder vi
lagergodtgørelse hos avler i
stedet for at håndtere frø på

GODTGØRELSE: Barenbrug tilbyder lagergodtgørelse hos avler i stedet for at håndtere frø på eget
råvarelager. - Vi modtager frøet direkte fra avler, og frøet renses umiddelbart efter levering.
Derfor ønsker vi heller ikke at have noget råvarelager i Tinglev, siger Poul Sejersen. (Foto: Leif
Hansgaard)
eget råvarelaget. Indtaget har
en kapacitet på ca. 125 kubikmeter i timen og rummer 125130 kubikmeter. Vi har derfor
mulighed for at håndtere selv
de største lastbiler volumenmæssigt, siger Poul Sejersen.
- Når frøet er modtaget, renses det og fyldes direkte i bigbags for at forenkle processen
mest muligt. De traditionelle
trækasser er bevidst fravalgt
for at skabe et minimum af
håndtering. Hver eneste gang
man flytter eller skal håndtere
en vare unødigt, er det forbundet med omkostninger.
Når Barenbrug valgte at lægge virksomheden i Tinglev, er
det også af logistiske grunde,
da byen ligger tæt ved motorvej E45. Poul Sejersen oplyser,

at den største del af frøproduktionen skal køres ud af
landet til videre forarbejdning,
og at man derved kan holde

omkostningerne til transport
på et minimum.

MEST I GRÆS
n The Royal Barenbrug Group har hovedsædet i Oo-

sterhout i Holland. Der er i dag 21 datterselskaber
i 12 lande spredt over fem kontinenter. Firmaet er
aktivt over hele verden. Barenbrugs kerneaktiviteter er planteforædling, græsfrøproduktion samt
globalt salg af græs og foderafgrøder. Barenbrug
omsætter årligt for, hvad der svarer til 1,2 milliarder kroner.
Med ibrugtagningen af det nye anlæg i Tinglev
tilbyder Barenbrug udlæg af alle arter. Man
mangler kun udlæg i rajgræs og engrapgræs til
den kommende sæson.
Flere oplysninger på www.barenbrug.dk
-ard

Almas overtager Agro Maskiner A/S
n Med virkning fra 1. juni har
Almas overtaget firmaet Agro
Maskiner A/S fra de hidtidige
ejere, Ole Kyvsgaard og Axel
Toft.
- Overtagelsen sker for at
samle kræfterne og give vores kunder en endnu stærkere
samarbejdspartner fremadrettet. Det får en positiv betydning for den service og konkurrencekraft, vores kunder
kan forvente af os, siger Ole
Kyvsgaard og Børge Vestergaard fra Almas.
Alle servicemedarbejdere
følger med over til Almas, og
betjening af kunderne sker
fremover fra Almas i Brønderslev, hvor de kan møde
de samme medarbejdere, der
hidtil har betjent dem.
- Det betyder også, at vi
på samme måde som hidtil
fortsætter med at servicere

Deutz-Fahr, Lely, Bargam og
Schuitemaker.

Flytter hurtigt
Lageret af reservedele og sliddele bliver flyttet de fem kilometer fra Agro Maskiners
hidtidige lokaler til Almas i
Brønderslev.
Ole Kyvsgaard fortsætter
som salgschef for landbrugsmaskiner i Almas og indtræder
i firmaets ledergruppe. Hans
placering bliver i Aalborg.
- Med samlingen af kræfterne har vi skabt en endnu mere
moderne maskinhandel for
landmændene i Vendsyssel,
hvor de kan købe og få serviceret deres landbrugsmaskiner.
- Her kan de også handle butiksvarer, købe jagtudstyr og
udstyr til heste, lyder det fra to
af partnerne i Almas, Ole Kyvsgaard og Børge Vestergaard.

Almas har afdelinger i Aalborg, Brønderslev og Hvam,
beskæftiger over 100 medarbejdere og forhandler Claas
og Valtra samt hele program-

met fra MI. Alle tre afdelinger
har desuden moderne landmandsbutikker.
bø

SAMMENLÆGNING: Fremover er kræfterne samlet i Almas, hvor
ledergruppen er (fra venstre) Hans Henrik Termansen, Børge
Vestergaard, Ole Kyvsgaard og Anders Jensen. De ser frem til
at give de hidtidige kunder fra Agro Maskiner en konkurrencedygtig betjening.

Barenbrugs frømand i Tinglev
ERFARING Til at varetage den daglige drift af Barenbrugs nye
anlæg i Tinglev har selskabet ansat Henrik Thisgaard fra
Give. Henrik Thisgaard er
44 år og har 22 års erfaring med håndtering af frø
fra en lignende stilling hos
DLF i Hedensted, hvor han
fra 1997 var driftsleder.
Henrik Thisgaard vil
gerne flytte til Tinglev og
SKIFTER: Henrik Thisgaard
håber derfor, at det letter
noget på boligmarkedet, så flytter fra DLF Trifolium i Hedensted for at varetage den
familien kan sælge i Give
daglige drift af Barenbrugs
og købe hus i Tinglev-omnye anlæg til modtagelse af
rådet på fornuftige vilkår.
-ard græsfrø i Tinglev.

40 års jubilæum hos CNH Danmark A/S
RECEPTION Den 21. maj var det præcis 40 år siden svenske
Kenneth Troedsson, Parts support koordinator hos CNH
Danmark, første gang mødte op hos sin nuværende arbejdsgiver.
Kenneth Troedsson er maskiningeniør og begyndte
karrieren i 1969 hos Ford i Stockholm, hvor han betjente
traktorforhandlerne i det sydlige Sverige. En tid, fra 1977
til 1979, var han stationeret hos marketingsafdelingen i
Bruxelles på Fords Europakontor. I 80-erne var Kenneth
Troedsson chef for service og reservedele i hele Sverige,
indtil han i 1990 blev bedt om at deltage i opbygningen af
et nordisk reservedelscenter på Avedøre Holme i Danmark.
Kort efter sammenlægningen af Ford, New Holland og
Fiatagri i 1993 blev Kenneth Troedsson udnævnt til chef for
New Holland Danmark’s reservedelsafdeling. Hans kontaktflade til forhandlerne blev yderligere udvidet, da også
Case IH i 2005 blev indlemmet i New Holland, og det nye
firma, CNH, blev dannet. CNH omfatter i dag såvel New
Holland’s program af traktorer og høstmaskiner såvel som
Case IH traktorer og høstmaskiner.
CNH afholder jubilæumsreception for Kenneth Troedsson,
der siden 1990 har boet i Danmark. Det sker fredag den
12. juni klokken 14.00 hos CNH Danmark A/S på Arnold
Nielsens Boulevard 140 i Hvidovre.
bø

FIRMAETS MAND: Reservedelskoordinator Kenneth Troedsson
fejrer sit 40 års jubilæum hos CNH Danmark med en reception den 12. juni.

