
                              AgroPro 

                                Efterårsmøde 2016 

26. oktober kl 13.00 

Brødlandsvej 145, 3310 Ølsted. 

Økonomien i planteavlen er mere presset end nogensinde. Hvilke økonomiske forhold har vi at 
navigere efter – både på kort og lang sigt.? Er der konkurrence på handel med korn? 

I Agropro ønsker vi at belyse dette – og derfor bliver det omdrejningspunktet for vores 
efterårsmøde 2016.  

Kl 13.00  velkomst 

 Forventninger til 2017- og de kommende år 

- Høsten 2016 verden rundt 
- Forventninger til korn, raps og protein – pris og salgsstrategi på kort og lang sigt. 
- Anvendelse af finansielle instrumenter til salgsoptimering mv. 
- Fokus på gødningsmarked til 2017 sæson – tid til handel? 
- Energi- og råolie marked. 
- Renteudvikling og gældsstrategi 
- Forventning til konjunkturudvikling på kort og lang sigt. 

- Ejendomsmarked og prisdannelse på jord. 

Disse meget store, men uhyre vigtige emner, belyses af Agrocura* ved cheføkonom 
Jens Schjerning og chefanalytiker Troels Schmidt 

Kl 14.45 kaffepause 

Kl 15.00 Præsentation af ScanGrain 

- Alternativ mulighed for afsætning af dine varer 

Ved Trader Niels Blumensaadt 

Kl 15.30 Alternativ kornafregningsaftale 

Vi arbejder på at agropro/agrosupport kunder skal kunne afregne efter en enkel og 
fair aftale, både direkte i høst og fra lager. Målet er, at få en aftale på plads med flere 
firmaer til kommende høst 

ved Vagn Lundsteen, AgroPro  

kl 15.50 AgroSupport i ny forenklet udgave 

Indkøbstilbud via AgroSupport fortsætter med endnu bedre rabatter til den enkelte 
AgroProkunde. ”Blackbox model” er aflivet, og til gengæld er der enten direkte lav 
handelspris eller hurtig afregnet bonus – direkte fra leverandør til kunde. 

Ved Hans Jørgen Bak, AgroPro (og AgroSupport) 

kl 16.00 afslutning 

 

Mødet er gratis tilbud til alle AgroPro kunder. Tilmelding på mch@agropro.dk inden den 25.10 kl 
12. 

*Agrocura; ”Vi er en uafhængig finansiel virksomhed, der ikke er bange for at tage stilling til 
markedet. Vi analyserer markedet og giver på baggrund af analyserne vores holdning til kende” 
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