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Værsgo – vi vil gerne forære dig et par nye arbejdshandsker
Disse nye handsker får du i respekt for, at du i mange år har arbejdet hårdt på at skabe en god virksomhed, som du
og din familie kan leve af.
Du må have slidt adskillige par handsker op, og derfor vil vi gerne give dig et par nye.
Før du tager de nye handsker i brug, vil vi dog opfordre dig til at stoppe op og overveje, om dit arbejde giver de resultater, du ønsker dig. Hvis ikke, vil vi opfordre dig til at gøre noget andet. For erfaringen viser, at mere af det samme
normalt giver flere af de samme resultater.
Du kan stoppe op og tage stilling til mange ting, før du beslutter, om du skal handle anderledes.
Det kan være det liv, du lever, dit helbred, din økonomi, din mælke- eller grovfoderproduktion generelt eller specifikke områder som celletal eller reproduktion. Måske står du over for en mulig udvidelse af din virksomhed, som du
skal tage stilling til.
Opfordringen til dig er, at du tager stilling til det, du arbejder med. Så er chancen for, at du opnår det, du gerne vil,
også større.
Hvorfor ”Ta’ Stilling – Ta’ Handling”?
Indsatsen ”Ta’ Stilling – Ta’ Handling” er sat i søen, fordi vi oplever, at alt for mange arbejder meget hårdt hver dag
uden at opnå de resultater, som de ønsker.
Du kommer til at høre meget mere om ”Ta’ Stilling – Ta’ Handling” frem til december 2014. Det er en fælles indsats,
som er planlagt og drevet af lokale konsulenter i hele landet.
Hvis du har brug for uddybning, inspiration eller måske provokation til at tage stilling og handle anderledes, så
kontakt din lokale rådgiver fra en landøkonomisk forening.
På vegne af 19 lokale indsatsledere fra DLBR.
De bedste hilsner
Søren Greve Olesen
National Indsatsleder

Læs mere om “Ta’ Stilling - Ta’ handling

Baggrund
Mange kvægbrugere kan få mere ud af både rådgivningen og det arbejde, de selv
udfører. Samtidig er der mange, der ikke har taget stilling til, hvordan de vil håndtere den nye virkelighed, hvor finansiering er vanskelig, og fokus er på effektivitet.

Formål
Indsatsen skal øge fokus på at få et godt resultat ud af såvel rådgivningen som
kvægbrugerens arbejde.

Initiativtagere
Det er en fælles, tværfaglig indsats fra rådgivningscentre over hele landet og
Videncentret for Landbrug, Kvæg. Både kvæg-, plante- og økonomirådgivningen
er involveret.

Fokusområder
Indsatsen vil frem til december 2014 sætte fokus på fire områder, primært via
lokale arrangementer og initiativer:
• Restbeløb pr. ko
• Godt grovfoder til den rigtige pris
• Ledelse
• Bedre bundlinje
Det er hovedsageligt eksisterende værktøjer, der vil blive sat effektivt i spil på
netop de områder, hvor de gør en forskel.

