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Generalforsamling 24. april 2019  
 
Som noget nyt fremsendes indkaldelsen til generalforsamlingen elektronisk. Vi udsender indkaldelsen i 
starten af uge 14.   
 
Nogle E-postkasser er begrænset i hvor meget der kan modtages pr. mail. Derfor udsendes 2 mail vedr. 
generalforsamlingen. Begge mails vil blive sendt kort tid efter hinanden. Modtages kun den ene, bedes I 
kontakte kontoret. 
 
Husk at medbringe din kode som er angivet i indkaldelsen, da den er nødvendig, for at du kan få 
udleveret din stemmeseddel. 
 
Husk tilmelding til generalforsamlingen på mail: info@fclimfjorden.dk eller tlf. 98 37 11 77, senest den 
12. april 2019.   
 
Bemærk venligst, hvis du ønsker årsrapporten på papir til generalforsamlingen, bedes du selv printe og 
medbringe den.  
 

UDKØRSEL    
 

P.t. levers foder hver 2. dag: 
 

Ulige uger: mandag, onsdag, fredag, søndag 
 

Lige uger: tirsdag, torsdag, lørdag 
 
Fra og med mandag den 22. april leverer vi igen foder hver dag.  
 
   

                    Besøg af arbejdstilsynet 

         Kontrol Vi har haft besøg af arbejdstilsynet, som anbefaler at vi tjekker op på                                              

   følgende hos vores avlere: 
  Stiger ved siloer 
  Fungerer gasstemplerne på siloen korrekt 
  Pladsen omkring siloen er jævn og fast 
    
   Dette for at imødegå fremtidige ulykker. Derfor beder vi jer venligst om  
   at få udbedret evt. fejl og mangler.  
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Ny foderplan pr. 21. marts 2019  
  

Drægtighedsplan 2019 tilgængelig på vores hjemmeside:   www.fclimfjorden.dk 
Planen er gældende fra den 21. marts 2019 til 4. maj 2019 
 

NY APP 
  

Vi er desværre stødt ind i udfordringer i forbindelse med udvikling af appen,  

hvorfra vi skal kunne sende meddelelser til jer omkring daglig levering af foder.                    App… 
Vi håber på snarest at kunne servicere jer med disse oplysninger igen.   
     
 

          Ammonium chlorid 

  Vi har desværre ikke længere mulighed for at tilbyde  ammoniumklorid 

      OBS!               til vores avlere.  

 
 Vi har indhentet tilbud hos Provia, som tilbyder følgende:   
 
 Tør ammonium chlorid i 25 kg. sække, pris 6,00 kr. pr. kg. 
 Flydende ammonium chlorid 25%, palletanke 1.000 liter 4,60 kr. pr. liter 
 Flydende ammonium chlorid 25%, tromler 200 liter 6,15 kr. pr. liter 
 Flydende ammonium chlorid 25%, dunke 25 liter 8,15 kr. pr. kg. 
 Priserne er franko leveret ved køb af mere end 400 kg.  
 Paller debiteres til 65,00 kr. pr. kg.   
 
 Produktet kan købes flere steder, så forhør selv på pris og levering 

  hos din lokale leverandør eller andet steds.  
 
 Vejledning vedr. anvendelse af ammonium chlorid fremsendes særskilt.  

 

            
  Reklamefilm - Q8 

Reklame I februar måned blev vi kontaktet af Q8 og spurgt om Limfjorden ville               

                                                medvirke i et reklameindslag. Det kom der dette fine resultat ud af: 
  

                        https://www.youtube.com/watch?v=5grKJ2GGWXU 
  

Vi håber at I alle har haft et godt parringsforløb, og ønsker jer alle et rigtig dejligt forår😊 
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