
 
 
 

Torsdag d. 6. september 2018 

 

Kære kunde, 

 

Kunde information til de Danske Minkavlere 

 

Hedensted Gruppen A/S arbejder udelukkende for og med Minkbranchen, hvor vi udvikler og producerer 
maskiner til alle funktioner: haller, bure, andet inventar, gyllehåndtering, fodermaskiner og alt pelsgrej fra 
flåning til skrabning mv. - snart også papir og taning. 
  
I vores strategiplan står der, at vi kun vil være noget - men gerne i alle afkroge - for Minkbranchen og dét 
holder vi fortsat fast i. 
  
Desværre har vi dog - set i lyset af den aktuelle pris og udvikling af aktiviteten indenfor Minkbranchen - været 
nødt til endnu engang at skære i vores omkostninger. Blot for at tilpasse os den faldne aktivitet. 
  
Alene i 2018 (inkl. denne uge) har vi samlet reduceret personalet med mere end 40% fordelt på alle 
afdelinger. Vi har også i denne omgang været nødsaget til, at reducere antallet af vores kørende sælgere. 
Dette vil med sikkerhed betyde, at der hvor I plejer at se og høre fra os ofte, fremover bliver med lidt større 
mellemrum eller når I beder os komme forbi. 
  
Denne nuværende situation må hverken ses, eller forstås, som en nedprioritering af nogen eller noget! 
- men endnu et forsøg på rettidig omhu, og at vi i HG vil gøre vores absolut bedste for, at give dig den største 
service hvad enten du kontakter os eller benytter dig af vores nye web løsning. 
  
Vi vil desuden komme forbi din farm ligeså ofte vi kan - også når du beder om det. 
  
Med dette brev håber vi på din forståelse, og at kunne imødegå eventuelle rygter og misforståelser. 
Er der behov for uddybning er du meget velkommen til at kontakte nogle af nedenstående. Vi og sælgerne 
vil naturligvis også være tilstede i Herning til Avler Dag 2018.  
  
 
Med Venlig Hilsen 
 
Michael Christensen  
 
  
 
Michael Christensen Direktør                                        30 80 80 47 
Jens Villadsen  Salgschef                                      22 69 58 10 
Henrik Mortensen Salgschef (eksport)                20 20 56 11 
Jens Jørgen Madsen Bestyrelsesformand (Minkavler og medejer af HG)               40 38 84 27  
 


