
 
 
 
 
 
 
 
 
Vidensdeling i Minkbranchen - ERFA farmer / leverandør - møde 3 
 
Kære kunde i Hedensted Gruppen A/S, 
 
HG vil gerne, især på basis af en god oplevelse i 2018 & februar 2019, have den fornøjelse at invitere dig og dine 
kollegaer til et spændende møde med relevant ERFA - Vidensdeling omkring markedet, nye produkter som vores 
HG Tanemaskine, inderposer, samt status på HG digitaliseringen – både WeightLog (Huldstyring 2019) og WEB 
handel. 
Som erstatning for at den traditionelle Temadag ikke bliver afholdt i KF regi i 2019 – vil vi også sørge for at 
indrette et komplet ”pelscenter” i Hedensted, hvor de bedste og nyeste HG maskiner demonstreres live. 
  
Arrangementet er i disse tider selvfølgelig ganske gratis og aldeles uforpligtende – vi håber blot at kunne bidrage 
til god vidensdeling og en hyggelig formiddag.  
 

Hvornår: torsdag d. 24. oktober 2019 kl. 08.00. 
Hvor: Hedensted Gruppen A/S, Vejlevej 15, 8722 Hedensted  

 
Agenda: 
 
08:00  Velkomst og morgenmad i HG kantine  v/ Michael Christensen 
09:00 Sæsonerfaringer fra 2019 indtil dags dato  v/ Jens Jørgen Madsen 
 (fri menings- og spørgetid) 
09:45 Status på huldstyring via WeightLog  v/ Michael Christensen 
10:30 Foreløbige resultater af ”alternativ huldstyring” 
 laves af Århus Universitet – Foulum  v/ Steen H. Møller 
 (spændende og tankevækkende resultater)      Seniorforsker AAU + Welfur 
11:30 Update på HG 5 Tanemaskine og ekstra udstyr v/ Jens Jørgen Madsen  
12:00 Afrunding    v/ Jens Jørgen Madsen 
12:15  HG tilbyder en let frokost til afslutning. 
 
HG pelser mink herefter, således at deltagerne kan se flågrej, tromler, skrabemaskine samt tanemaskine i praksis 
og live udgave. 
Vi vil desuden formodentlig også kunne fremvise en nyhed, som vil hjælpe til at minkbranchen kan bidrage til 
den nye regeringsmålsætning om ”markant reduktion (60%) af drivhusudledningen i Danmark” og så 
minkbranchen kan tage vores relative andel. 

 
Kan det fange din interesse og har du lyst til at deltage, skal tilmelding ske til Sarah på: 

 
E-mail: sr@hedensted-gruppen.dk 

Tlf.: 7641 3696 
 

Vi vil stramme os meget an, for at gøre det interessant for dig og vi ser frem til en god formiddag. 


