RYK Medlemsinfo, 20. januar 2019

FORSLAG TIL TAVLEMØDE: HVORDAN BETJENES RYKS MÅLERE?
Når der kommer nyt mandskab i malkestalden, så skal RYKs målere også betjenes. For at
fremme en god oplæring, tilbyder RYK at vore kontrolassistenter deltager og underviser de
nye folk i brug af målerne ved et tavlemøde og/eller i malkestalden.

KAN RYK LETTE BRUGEN OG BETJENINGEN AF MÅLERNE?
Tilbuddet gælder også erfarne brugere, der synes, det er bøvlet. Det kan gennemføres ved
en malkning, hvor kontrolassistenten medvirker sammen med dem, der malker til hverdag.
De to første timer er på RYKs regning for både nybegyndere, tavlemøder og erfarne folk.

RYKs PRISER FOR 2019
RYKs priser for 2019 ligger på Landbrugsinfo.dk. Følg dette link:
https://www.landbrugsinfo.dk/kvaeg/ryk/sider/startside.aspx se under artikler.
Prisen på prøverne stiger med 20 øre til 4,37 kr./stk. De supplerende mælketest stiger også
lidt (paratb. undtaget). Timelønnen øges lidt efter flere år uden stigninger. Timelønnen i
dagtimerne er nu 279 kr./time. Leje af RYKs udstyr, kobidrag og grundbeløb stiger ikke.

GRUNDBELØB: 3.200 KR. PR. LANDMAND
RYK opkræver et årligt grundbeløb på 3.200 kr. pr. landmand. Det er med på RYKs regning
her pr. 20. januar 2019. Grundbeløbet er dog max. 165 kr./ko.

FAKTURAEN DÆKKER EN PERIODE DER ER LIDT LÆNGERE END NORMALT
På regningen vil der være beløb, der går tilbage til ca. 11. december 2018, da ”jule-regningen” blev afsluttet lidt før normalt, for at fakturaen kunne nå at komme ud først i januar.

DET ÅRLIGE MØDE I RYKS BRUGERRÅD 30. JANUAR 2019
RYKs Brugerråd var samlet til det årlige møde 30. jan. 2019. Det består af 31 RYKmedlemmer fra hele landet.
Emnerne var bla. den nye 5-årige kontrakt med Eurofins, der indeholder et par nyheder i
form at urea og fedtsyrer på enkeltko-niveau. Der var også faglige indlæg om netop fedtsyrer og urea (det kommer på udskrifterne i løbet af foråret), dataudveksling fra/med landmandens udstyr (f.eks. Lely-robotter), ny teknik og målere, ydelseskontrol i Danmark og ude
i verden og hvor er vi på vej hen ?, etc.
Der var en god debat og spørgelyst, med bred opbakning til RYKs arbejde.
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