
  
 

 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Kære Minus 30 deltagere 

Så er de første PitStop-møder løbet af stablen i alle regionerne. De første møder var en generel diskussion 
af opstartsfasen, og hvad handlingsplanerne indeholder. Der er rigtig mange tiltag ud i jeres besætninger, 
og korte referater fra PitStop-møderne vil blive lagt på www.minus30fe.dk. 

Hold også øje med hjemmesiden hen over sommeren, hvor vi også lægger en miniserie på med top tips til 
staldgangen. 

Det er faktureringstid for jeres konstruktører igen. Husk at i fase 1 er projekt tilskuddet 50 % af Minus30 
relaterede omkostninger dog maks. 30.000 kr. Hvis I er i tvivl om, hvor meget tilskud, I har tilbage, er det 
en god idé at kontakte jeres konstruktør, hvor I også kan få afstemt forventningerne vedrørende de 
fremtidige omkostninger i forbindelse med deltagelse i projektet. 

I samme forbindelse kan I også få aftalt detaljerne omkring næste DB-Tjek for 1. halvår 2014, som mange 
kontorer snart går i gang med. Vi har derefter de næste hitlister klar i september. 

Husk også, at reviderede/ændrede handlingsplaner skal genindsendes i underskreven stand til 
30FE@lf.dk. 

Ellers ønskes I alle en rigtig god sommer 

                   Lisbeth Shooter, projektleder 

    

 

       

                   

Minus 30 in English 

Fun summer photo competition 

As a part of the Minus30 Formula 1 theme, we would like to see your interpretation of what it looks like, 
when you combine motor sport and pig production. Is it piglet race down the alley ways? Is it staff with 
helmets or painted sows?  

Send us your photos to participate in the prize draw, where super cool Minus30 sweatshirts are up for 
grabs. 

To enter the competition photos can sent: 

- By email to 30FE@lf.dk 
- Directly uploaded on the Minus30 Facebook page (https://www.facebook.com/minus30FE) 

Facebook users can vote for their favorite picture by ‘Liking’ it.  

Every  = 1 point 

Every time a picture is shared, it receives 5 points. 

The photo competition is open to everyone 

THE COMPETITON CLOSING DATE IS FRIDAY 8TH AUGUST 2014  
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Kontakt oplysninger 

Projektleder/Marshal Syd og Fyn  

 Lisbeth Shooter (2811 6199 - lsh@patriotisk.dk) 

Marshal Midt og Øst 

 Joachim G. Andersen (8728 2504 - jga@lmo.dk) 

Marshal Nord og Vest 

 Annette Lykke Voergaard (4019 8559 - alv@srdk.dk) 

Marshal Øst 

 Gitte Hansen (5786 5382 - gh@gefion.dk) 

Data Controller 

 Ole Jessen (2449 2198 - oje@lf.dk) 

’Like’ vores Facebook side Minus30FE eller kom forbi 
minus30fe.dk for information og billeder. 

 

 
Sjov sommer Minus 30 foto konkurrence 

 
Der er to dele af konkurrencen: 

a) Alle besætningsejere og medarbejdere, som deltager i Minus30, opfordres til at indsende billede(r) 
fra deres besætning, som viser hvordan Minus30 og Formel 1 er blevet implementeret hos dem. 
Dette kunne eksempelvis være billeder af smågrise ræs ned ad staldgangen, fartstriber på søerne 
eller medarbejdere i Formel 1 kedeldragter. Billederne kan være selfies, gruppefotos, billeder af 
grise mv.  

b) Andre besætningsejere, medarbejdere og lignende, som ikke nødvendigvis er deltagere i Minus30, 
kan også indsende billeder med deres fortolkning af Formel 1 og svineproduktion i samspil. Det 
kan være tilsvarende eksempler, som ovenstående – kun fantasien sætter grænser! 

Indsendelse: 
Billederne kan indsendes: 

1) Til 30FE@lf.dk. Derefter uploades billederne på Minus30 Facebook siden 
2) Billederne kan uploades direkte på Minus 30 Facebook siden 

(https://www.facebook.com/minus30FE) 

Point scoring: 

Facebook brugere kan stemme på billederne ved at Synes-godt-om’ dem. Hver  =giver 1 point.  

Der gives yderligere 5 points hver gang et billede bliver delt. 

De 5 billeder fra hhv. del a) og del b) af konkurrencen, som opnår flest point, går videre til finalen, hvor 
VSPs bestyrelse kårer vinderne. 

Præmierne: 

Afdelingen Vi&Di under Videncentret for Landbrug har været med til at tilrettelægge konkurrencen og 
sponsorerer præmierne. Der er følgende på højkant: 

a) Vinder af del a) får flotte trøjer med trykt Minus30 logo til alle i teamet på besætningen 
b) Vinder af del b) får 1 stk. flot trøje med trykt Minus30 logo på 

 

KONKURRENCEN LUKKER FREDAG D. 8. AUGUST 2014 

 

 

Kun fantasien 
sætter grænser i 
vores sommer 
fotokonkurrence! 
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