
Klar til høst 

Inden længe bliver der høstet over hele landet. Vi oplever en stadig stigende kapacitet i et 
landbrug der bare bliver mere og mere effektivt! Det gælder i høj grad også på Overgaard! 
Alt hvad du læser om i denne nyhedsmail, og mange andre tiltag vi gør, handler om at skabe 
effektivitet og forenkle arbejdsgange til fordel for os alle. Vi kalder det blot ”Enkelt og effektivt”.

Vores lagre er trimmet - Vi har som sædvanligt fleksible åbningstider, der tilpasses på det 
enkelte lagersted, ligesom det er de samme kendte vognmænd, som står for afhentning af 
afgrøder ligegyldigt, hvor i landet du bor (se side 2 for oversigt over modtagesteder).
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Enkle høstbetingelser - Vores høstbetingelser 2020 er nu 
tilgængelige på vores hjemmeside (www.overgaardas.com). 
Som sædvanlig har vi fastholdt dem så enkle, at de kan være 
på en A4-side. Du betaler som vanligt ikke analysegebyr, 
hverken for korn eller raps, og ingen fradrag for rens i 
foderkorn.

https://www.youtube.com/watch?v=Mc_Wp_Xi92Y 

Maltbyg - ser ud til igen at blive en stor afgrøde. Vi afregner ud fra vores sædvanlige enkle 
afregningsparametre for maltbyg. Som på mange andre områder er bæredygtighed på vej ind i 
maltbygmarkedet. Vi håber du vil være med, så vi kan fastholde et attraktivt marked for dansk 
maltbyg! Du vil derfor opleve, at du sammen med maltbyg kontrakter, vil modtage materiale 
om dyrkning af bæredygtig maltbyg via konceptet SAI. Vi håber, at du vil støtte op og deltage.

Mere effektivt IT - Siden sidste høst har vi arbejdet med at effektivisere vores IT-system. 
Vi håber, at du allerede har lagt mærke til de nye kontoudtog og kontraktoversigter? Til 
kommende høst skulle du gerne opleve at modtage afregninger endnu hurtigere, og samlet i 
en pdf-fil. 

Har vi de rigtige bank oplysninger? Vi vil altid gerne afregne og udbetale tilgodehavender 
hurtigt og til aftalt tid. Så har du skiftet bank inden for det sidste år, så skriv eller ring, så vi er 
sikre på at alt er opdateret. 

Vi ønsker dig en god høst, og håber at se dig på et af vores lagre, eller via en god dialog på 
telefonen.

Med venlig hilsen 
Claudio Pelsen

https://www.youtube.com/watch?v=Mc_Wp_Xi92Y  


Kære kunde

Igen i år vil vi gerne modtage dine afgrøder i høst. På oversigten nedenunder, kan du se, hvor 
vi modtager hvilke afgrøder. Vi vil naturligvis som altid give så enkel en afregning som muligt.

Vi har ingen analyseomkostninger og op til 2% urenheder på foderkorn uden rensegebyr!

Med venlig hilsen

Lageroversigt Hvede Irina Planet Foderbyg Rug Havre Raps

Skørringe

Nybøllegaard

Kostervig

Iselingen

Køge

Saunsøgaard

Overgaard

= Vi tager ind i høst
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Nordsjælland

Møn

Sydsjælland

Midtjylland

Lolland og falster

Nordjylland/Økologi

Ejvind Andersen

tlf: 28920292

ean@overgaardas.com

Thomas Chrisfort

tlf: 27886377

tch@overgaardas.com

Kim Flindt

tlf: 27886414

klf@overgaardas.com

Lilly Bennedsen

tlf: 23990338

lbe@overgaardas.com

Rasmus Tanciula

tlf: 28359897

rta@overgaardas.com

Bjørn Andersen

tlf: 28121869

ban@overgaardas.com


