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Sohold nr. 1 i DB-Tjek
….det kan du også gøre!

Gdr. Ole Kjær

Præsentation af livet omkring Østergaard 1 & 2

• Præsentation af Inger og Ole Kjær….. 
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Præsentation af livet omkring Østergaard 1 & 2

Østergaard 1 Østergaard 2

500 m

Drægtighedsstald
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Løbeafdeling

Farestald
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2-klimastald

Tidslinje, så gik de 30 år….

Byg af siloanlæg til 

12 måneders 

korndisponering

Etableringsfase Opbygnings-/overvejelsesfase Udviklings-/risikofase Optimerings-/konsolideringsfase

2008

Impuls-køb af 18 

ha. dyrt jord

2017/2018

Tilpasning af stalde 

til 40 grise/årsso

2006

Step 1 til udvikling

Byg til 600 søer på 

Østergaard 2

Byg til smågrise på 

Østergård 1

2010

Step 2 til udvikling

Udvid til 1.200 søer 

på Østergaard 2

Udvid til alle 

smågrise på 

1991

1998

Sidste tilkøb af 

rentabet agerjord

2001

Køb af Østergård 2

240 søer, salg af grise

Køb af Østergård 1

Byg til 180 søer

1989

Byg til slagtesvin, 

full-line
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Organisationsdiagram Østergaard I & II

Ole Kjær

Farestald
Ira But

Natali Galian
Olek Shkyria

Poul Sergiu Jitaru

Løbe- og drægtighedsstald
Nicusor-Decebal Coman

Artem Prysiazhnyuk
Dragos Savin

2-klimastald
Artem Prysiazhnyuk

Dragos Savin

Dem, der gør det muligt…
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”Bestyrelsen”

Jacob Rossen

/CVO

Strategi & 
Målsætning

Driftsleder 
CPO

Produktions-
chef

Ole Kjær

CEO/CCO

Adm. direktør

Salgschef

Inger K. Kjær

COO/CFO

Vice-direktør

Økonomichef

Østergård 1 & 2

Sparring i 
svineproduktionen:

Økonomistyring, 
bogføring, regnskab og 

revision:
, Ringkøbing

Finansiering:

Hvad laver jeg….?

Antal arbejdstimer på et år:

… 2.500 timer?

45 % ledelse og 
management

30 % mark, 
vedligehold, 
kontor/adm. 25 % praktisk 

staldarbejde
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Strategien

Vi skal lave det, vi er gode til

Strategien
Vi skal lave det, vi er gode til

Vi skal have en sjov og indholdsrig hverdag
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Strategien

Vi skal lave det, vi er gode til

Vi skal have en sjov og indholdsrig hverdag

Vi tager beslutninger med respekt for hinandens synspunkter 
og udviser ansvarlighed i vores økonomiske disponeringer

Sådan laver vi resultater

• Ikke Firstmovers på alting

• Grundig research, overvejelser    
og økonomivurdering
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Sådan laver vi resultater

• F.eks.:
• Investeringsbudgetter overholdes
• Medarbejderne ved hvorfor, vi gør, som vi gør, og alle hjælper alle
• Bevidst og prioriteret tid til ledelse

• Det, vi siger - er det, vi gør

Sundhed, overvågning

• Big Brother is watching you..
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• 48 timers reglen

• Big brother is still watching..

Management, min 6 kg til frav

Værktøjer, der bruges til styring

• E-kontrol og DB-Tjek bruges til at blive skarpere i produktionen

• Benchmarking bruges til at blive skarpere på bundlinjen
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Værktøjer, der bruges til styring

• Budgettet bruges aktivt til at se frem i tiden
• Særligt fokus på likviditet

• Budgetopfølgninger bruges til at sikre, at sporet holdes

• Budget er ikke for bankens skyld

• Budget er for min skyld 

• JEG laver mit budget – vestjysk er ”pennefører” og sparringspartner

Sikring af det daglige fokus
- tillidshverv er en udfordring!

Årene 2003 – 2014:

• Formand Svinerådgivningen

• Bestyrelse Vestjysk Lbf.

• Bestyrelse Videbæk Biogas

• Div. udvalgsposter

• Konsekvens:
Mindre tilstedeværelse hjemme
Stressende hverdag
Gennemsnitlig indtjening

NU:

• Formand for Videbæk Biogas

• Konsekvens:
Mere fokus på bedriften
Mere personligt overskud
Indtjening i top
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Effekten af indsatsen

Egne tal Bedste 1/3 Egne tal Bedste 1/3 Egne tal Bedste 1/3 Egne tal Bedste 1/3 Egne tal Bedste 1/3

DB / årsso: 5.482 6.770 3.506 4.900 3.800 3.812 7.300 6.961 11.342 9.687

Prod. grise / årsso: 29,1 31,0 29,3 30,5 32,7 30,6 35,9 32,4 38,2 34,1

Afkastningsgrad

Soliditetsgrad
Jordpris 125.000 kr./ha. 125.000 kr./ha.

2017

1,4% 1,3% 6,1% 11,9%

2013

5,4%

2014 2015 2016

12,9% 14,4% 13,4% 15,5% 24,6%

Effekten af indsatsen

• Styrket samarbejde med banken

• Udviklingen har medført kontante besparelser:
• Adm. bidrag:

• Reduceret med 0,6 %-point fra 2015 til 2018

• Bankmarginal:
• Reduceret med 0,7 %-point fra 2015 til 2018

• Samlet årlig besparelse: Ca. kr. 500.000
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Effekten af indsatsen

• Vindermentaliteten styrkes
• Både hos os og hos medarbejderne…..

• Når afregningspriser er gode – så er indtjeningen ekstra god, og der 
opbygges en stærk likviditetsreserve

• Når afregningspriser er i bund – så er der stadig positiv indtjening og 
likviditet
• Fremstillingspris jf. årsrapport 2017 er kr. 324 pr. produceret 30 kg gris

Opsummering

• Vi er tro mod de beslutninger, vi tager
• Det, vi siger – er det, vi gør

• Strategi….

• Driften….

• Planlægning og afrapportering….

• Ledelse er min vigtigste arbejdsopgave
• Prioriterer en flad struktur
• Holdleder, som fremmer medarbejdernes initiativ
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Afslutning

• Find din sparringspartner
• Faglighed og kemi er vigtig

• I kan også gøre det - men….
• Det skal være et bevidst valg

• Men førstepladsen i DB-Tjek vil jeg helst beholde….. 

Stol på dig selv, hvad end naboen gør!


