
  
 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  Kære Minus 30 deltagere 

 

 

 

 

 

 

 

 

I har alle modtaget en besætningsrapport, som grafisk illustrerer udviklingen i jeres foderforbrug, samt nogle 
produktionsnøgletal i løbet af projektperioden. Brug rapporten sammen med jeres konstruktør til at få evalueret 
på projektet indtil videre – hvorfor opnåede vi de resultater, som vi gjorde mv. 

Alle teams, som viderekvalificerer sig i projektet er inviteret til deltagermødet d. 12. april 2016. Mødet er for be-
sætningsejere, driftsledere og medarbejdere - I er alle meget velkomne. 

Vi forventer at alle besætninger er repræsenteret, og jeres konstruktører og dyrlæger er også inviteret. 

Der er program for Minus30 deltagermødet på side 2. Tilmelding skal ske til Linda Brix på lbr@seges.dk 
senest på fredag d. 8. april 2016 kl. 12.00 

 
Lisbeth Shooter, projektleder 

 

Om årets festtaler…. 

Jens Hansen er pressechef hos Danish Crown og uddannet journalist. Før 
Danish Crown var Jens Hansen kommunikationsansvarlig i Dansk Formue-
pleje. Derudover har Jens erfaring fra en lang række TV-stationer, og hvis 
nogen synes, de genkender stemmen, så er den god nok. Han kommente-
rer Formel 1 i sin fritid…. 

På grund af hans nuværende rolle, hvor han tjener de danske svineprodu-
center, samt hans passion for Formel 1 sporten, er Jens Hansen den per-
fekte person til at give sit syn på ligheden mellem svineproduktion og For-
mel 1 i en motiverende og underholdende festtale. 
 

 

Kontaktoplysninger 

 

Projektleder/ Marshal Syd og Fyn  

 Lisbeth Shooter  

(6128 4435 – lish@seges.dk) 

Marshal Midt, Øst, Vest og Nord 

 Joachim G. Andersen  

(joga@seges.dk) 

Marshal Øst 

 Gitte Hansen  

(5786 5382 - gh@gefion.dk) 

Data Controller 

 Ole Jessen  

(2449 2198 - oje@seges.dk) 

Så er vi klar med hitlisten for 2. halvår 2015. Vinderen af hitli-
sten, og dermed også Grand Prix vinder 2015, er Team Nord-
ahl med 270 FE pr. produceret gris og en samlet reducering af 
foderforbruget på 37 FE pr. produceret gris sammenlignet med 
referenceværdien. TILLYKKE til Team Nordahl som vil blive 
hædret på vores deltagermøde d. 12. april. En velfortjent sejr 
efter flere lap sejre igennem projektet også. 

Der er i alt 27 besætninger, som er klar til start d. 1. april 2016 
og dermed klar til at sætte ind i slutspurten af Minus30 projek-
tet. Det betyder så, at der er 7 besætninger, som ikke videre-
kvalificerer sig pga. af deres placering på hitlisten. 

 

 

Grand Prix vinder 2015 er Team Nordahl 
her med deres konstruktør Gitte Hansen 
fra Gefion (Foto; Landbrugsmedierne) 
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Minus 30 FE pr. produceret gris  

 
Årsmøde  

 
 
 

Dato:  Tirsdag d. 12. april 2016 
Tid:  kl. 10.00 -15.00 
Sted:  Comwell, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart 
 
 

 

Kl. 10.00  Velkomst, v. projektleder Lisbeth Shooter  

Kl. 10.05 Minus30 Årstale, v. pressechef Jens Hansen, Danish Crown 

Kl. 10.35 Året der gik, v. projektleder Lisbeth Shooter  

Kl. 11.00  Minus30 – Trends og udvikling, v. datacontroller Ole Jessen, VSP  

Kl. 11.25 Præmieoverrækkelser 

Kl. 11.45 Vindertalen, v. Minus30 Grand Prix 2015 vinderen 

 

Kl. 12.00 Frokost   

 

Kl. 13.00    ”Minus30 – Hvis vi skal gøre det hele igen… hvad har vi lært?”, v. Minus30 driftsleder Mai Post, 
Team Langemyregaard 

kl. 13.20 Minus30 erfaringerne set fra konstruktørens stol, v. tidl. Minus30 konstruktør og projektgruppemed-
lem Joachim G. Andersen, SEGES VSP 

 

Kl. 13.40 Kaffepause   

 

Kl. 14.00 ”Livet efter Minus30” interaktiv seance 

Kl. 14.30 Livet efter Minus30, v. Minus30 deltager Martin Lund Madsen og konstruktør Birgitte Bendixen, Ny 
Endrupholm  

Kl. 14.50 Minus30 - den sidste etape, v. projektleder Lisbeth Shooter 

Kl. 15.00 Tak for i dag 

 

Jens Hansen, Danish Crown 

 

 


