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Hvad er EDF (European Dairy Farmers)?
Foreningens hovedformål er, at udveksle viden og erfaringer mellem
driftige kvægbrugere, med det formål at optimere indtjeningen pr. kg
produceret mælk.
I EDF benchmarker vi ærligt og konkret med dine egne økonomiske tal, og
gør dine tal direkte sammenlignelige med tal fra mælkeproducenter i
andre EU-lande, Canada og Australien.
Den danske forening består af moderne, dynamiske mælkeproducenter i
Danmark, der deler erfaring og viden på økonomisk plan.
Vi drøfter bl.a. følgende problemstillinger:
Er foderomkostningerne lave nok?
Er lønomkostningerne for høje?
Hvordan motiverer jeg mine medarbejdere
Er effektiviteten i Danmark virkelig så god, som vi går og tror?
Bygger vi for dyrt i Danmark?
Hvorledes kan jeg selv forbedre min økonomi?
Danmark producerer kun 5 mia. kg mælk, og er en lille spiller på det europæiske og
det internationale marked. Derfor er det nødvendigt, at kigge over grænsen og følge
med i, hvad der sker i resten af verden.
Denne Europæiske ERFA gruppe hjælper dig med denne viden.

Hvad koster det at være med?
Medlemskab i den danske afdeling i EDF koster årligt 3.000 kr. + moms, med en klar
forventning om, at der laves en Cost of Production analyse (CoP). CoP-analysen
koster 3.000 kr. + moms /år at udarbejde.
Nye medlemmer får 1000 kr. i rabat på medlemsskabet det første år.

Hvad får du for pengene?
Der arrangeres 4 møder i den danske gruppe, hvilke inkluderer et bedriftsbesøg. Her
har vi fokus på et bestemt område, og vi benchmarker vores økonomi i forhold til
både nationale tal, og tal fra andre europæiske lande. Vi diskuterer med hinanden,
hvorfor tallene er som de er, til gavn for hele gruppen.
Du modtager din egen Farm-Book, hvor dine resultater er blevet analyseret. I denne
Farm-Book bliver dine økonomiske tal sat op mod tallene fra danske og
internationale medlemmer.
Gruppen er meget aktiv og dynamisk, og der er blandt medlemmerne et udbredt
ønske om at optimere mælkeproduktionen på bedrifterne. Ikke-medlemmer kan
mod betaling deltage til vort EDF Stormøde i efteråret, hvor der bl.a. inviteres
udenlandske indlægsholdere.
Du bliver del af et inspirerende internationalt netværk.
Du får medlemsrabat (ca. 2.200 kr.) i forhold til ikke medlemmer, hvis du tilmelder
dig til den årlige internationale EDF kongres, som finder sted sidst i juni. I 2018
afholdes den internationale kongres den 26.-28. juni i Spanien.
Du har mulighed for at deltage i benchmark-workshops og direkte sammenligne
dine tal med tal fra dine kolleger over grænsen til den årlige internationale kongres.

EDF’s internationale kongres
EDF’s internationale kongres afholdes hvert år i juni på skift i de forskellige
medlemmers hjemlande. I 2018 besøger vi Santiago de Compostela, Spanien.
Kongressen indeholder adskillige bedriftsbesøg på interessante kvægbrug samt
workshops, information og aktuel viden om kvægbruget foruden en kort
information om landet og dets politiske klima.
Samværet med dine europæiske kolleger er meget inspirerende og dynamisk, da
praktisk, teoretisk og økonomisk viden deles frit mellem deltagere. Der er mange,
der har øje for smarte løsninger på forskellige detaljer. Samtidigt er samværet
uformel og familiært.

•

EDF hjælper dig til at være i front!
EDF generalforsamling onsdag d. 8. marts 2018 kl. 9-16.
Bedriftsbesøg hos Marcel van den Hengel, Hjemstedvej 33, 6780
Skærbæk

•

EDF-møde tirsdag d. 22. maj kl. 12.00 til onsdag den 23. maj kl. 12.00
Workshop den 22. maj og bedriftsbesøg den 23. maj hos Dirk Millenaar,
Pogagervej 8, 7550 Sørvad.

•

EDF-møde onsdag den 29. august kl. 9-16
Internationale tal og bedriftsbesøg hos Ralf Sanderink, Hedegårdsvej 8,
6760 Ribe.

•

EDF-Stormøde onsdag den 14. november kl. 9-16
Bedriftsbesøg hos Anders Nørgård, Abildholtvej 8, Hogager, 7500
Holstebro og efterfølgende indlæg af internationale foredragsholdere.

http://www.dairyfarmer.dk/

