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DOELVANDEREIS
BijverschillendelandbouwersindeomgevingvanNieuwoldainhet
Oldambt,bestaatbelangstellingv.oorhetgezamenlijkhoudenvanmelkvee.Opdeakkerbouwbedrijveninditgebiedwordtvoornamelijkgraan
verbouwd,omdatop;dezezwarezeekleidegewassenkeuzezeerbeperktis.
Doorderegelmatigegraanteeltdaalthetopbrengstniveau,zodatgezocht
wordtnaarmogelijkhedendebodemvruchtbaarheidstoestandteverbeteren.
Ditzoutebereikenzijndoorhetaanleggenvankunstweiden,diedan
benutkunnenwordendoorhethoudenvanmelkvee.
Eengroepvanongeveer20landbouwersbleekbelangstellingtehebbenvoorhetstichtenvaneencoöperatievemelkveestal.Erwerdeen
voorlopig,bestuurgevormd,dat:tottaakkreegzichteoriënterenover
demogelijkheden.
DaarerinDenemarkenalverscheidene jaren.ervaring,.ismetdergelijkemelkveestallen,werdbeslotendaar.kennistegaannemen.vande
resultatenendeontwikkelingenopditgebied.Daarvoorde.eventueel
opterichtencoöperatievemelkveestalteNieuwoldagedachtwerdaaneen
•aantalvan100-200koeien,wasbovendienhetdoelenkelegrotemelkveebedrijvente-bezoeken,qmhierdeproblemendiebijeendergelijke
omvangvandeveestapelnaarvorenkomentenaanzienvandestalbouw,
dewijzevanmelken,devoederwinningendearbeidsorganisatie,,tebestuderen.. •
.Deadjunct-landbouwattaehéteKopenhagen,dr.ir.D.D.Miedema,was
genegendereisvoortebereidenen,ooktijdenshetbezoekaanDenemarkenwerdvanhemveel.steunondervonden,waarvoorwijzeerdankbaarzijn.
DeDeenseboerenhebbenonsgezelschapsteedsgastvrijontvangenenwaren
bereidonsvelegegevensteverstrekken.
Reisroute
Ophetkakrtjeopblz.4isdeliggingvandebezochtebedrijven
aangegeven.Eenkortebeschrijvingvandezebedrijvenisachterin'het
verslagopgenomen.
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ALGEMENEORIËNTATIE
HetaantalinwonersvanDenemarkenbedraagtnognietdehelftvan
datvanNederlandnl.ruim4-|miljoen,terwijlhet1,2maalzogrootis
alsonsland.DaarindeagglomeratieKopenhagenreeds27 %vandetotalebevolkingwoontenDenemarkennogenkeleanderegrotestedenkent,is
hettebegrijpendatNederlandershetplattelandvanDenemarkendunbevolktvinden.
Hetplattelandmaakteenverzorgdeindrukenlijkthierinnietvoor
Nederlandondertedoen.Dedorpenzijninderegelkleinmetvrijgoede
envoldoendewegen.
Vandetotalebevolkingisongeveer24 %indelandbouwwerkzaam.
Hetwerkelijkeaantalwerkersindelandbouwkomtenigszinsmetdatvan
Nederlandovereen.Hetlandbouwareaalbeslaatechterca.3-000.000ha
tegenNederland2.400.000ha.
DetotalerundveestapelisongeveerevengrootalsdievanNederland.
Deakkerbouwisoverwegendingesteldopdeveehouderij.Hetgraslandbestaatmeestaluitkunstweiden.Blijvendgraslandkomt.betrekkelijkweinig
voorendannogmeestalopgrondenmeteenslechtewaterhuishouding.Er
wordenvrijveelvoedersuikerbietengeteeld,dieeenwaardevolbestanddeelvanhetvoederrantsoenuitmaken.Tijdensonsbezoekwerdenopde
meestebedrijvennogvolopbietenaanhetrundveevervoederd.
DelandbouwcoöperatieheeftinDenemarkeneengrotevluchtgenomen.
Volgensgegevensover1959zijner1964coöperatieveinstellingenmet
480.000 leden.Dezuivelfabrieken,deslachthuizen,deeiermijnenen
devleeswerkendebedrijvenzijnoverwegendcoöperatiefgeorganiseerd.
HierbijdienttewordenopgemerktdathetaantalzuivelfabriekeninvergelijkingtotNederlandzeergrootis.
HetmeestvoorkomendeveerasishetRoodDeense,datca.70 %van
degeheleveestapelomvat.In1945washetveerasJerseynogvangeringe
betekenis,maarisdaarnasnelinbelangrijkheidtoegenomenenomvat
thansruim10 %vanderundveestapel.Delaatste,tijdneemtditrasvrijwelnietmeertóeinverbandmetdelageboterprijs.

1. Coöpeiatieve melkveestal te Marrcback, gebouwd in 1961. Er moet
nog een jongveestal worden bijgebouwd

4. De voorzitter van de coöpeiatieve stal in
zijn huiskamer

2. Grupstal voor 150 melkkoeien te Marrebaek

5. Zelflossend motorwagentje voor het
verstrekken van kuilvoer

3. Landgoed Ravnholt op Funen

DECOÖPERATIEVEMELKVEESTALLEN
InDenemarkenbestaataleenaantaljarenbelangstellingvoorde
coöperatievemelkveehouderij.Deeerstecoöperatiewerdmeerdan10
jaargeledenopgerichtteUdbyopheteilandMjzfa.Nadienzijnnogenkelecoöperatievemelkveestallengesticht,hoofdzakelijkinhetzelfde
gebied,namelijkhetzuidoostelijkegedeeltevanhetland.Inhetvolgendeoverzichtisaangegevenwelkecoöperatieve stallenermomenteel
zijn,hunomvangenhetjaarvanoprichting.
OverzichtcoöperatievemelkveestalleninDenemarken
Coöperatieve
melkveestal
Udby
H^rve
Ebbeskov
Skibinge
Lund
Marrebaek
Gram

Opgericht
in

1951
1954
1954
i960
i960
1961
1961

Aantal
leden

3+2

8
4
4
4
7
3

Aantal
melkkoeien

30
77
40
76
78
152
300

Soort
stal
grupstal
grupstal
loopstal
grupstal
grupstal
grupstal
loopstal

Demeestecoöperatievestallenzijndusvrijkleinwathetaantal
deelnemersbetreft.Hetmerendeelheeftca.vierleden;alleenMarrebaek
enH^rvezijnietsgroterenhebben7à8leden.DecoöperatieteUdby
isgestartmet3ledenmaarIslateruitgebreidtot5Eencoöperatievangrotereomvangmetb.v.20tot25ledenzoals
hetuitgangspunt isvoordetestichtencoöperatieve stalteNieuwolda,
isophetogenblikinDenemarkennietaanwezig.
OokwathetaantalkoeienbetreftzijndeDeensecoöperatiesniet
groot.Deeerstecoöperatieve stalwerdgebouwdvoor30koeien.Vande
stallendievolgdenwarenerenkelevoorca.75koeien.Alleendenieuwstestallenzijnbeduidendgroter.
Deaanleidingtotdeoprichting
Verschillendeomstandighedengavenaanleidingtothetstichtenvan
coöperatievemelkveestallen.Alsbelangrijkstezijnnaarvorengekomen:
1.Tekortaanarbeidskrachten
NadeoorlogzijnookinDenemarkendearbeidskrachtenschaarser
gewordenenvooralna 1950:hebbenveelarbeidersdelandbouwverlaten.
Deverminderingvanhetaantalarbeidskrachtenmaakteenaanpassing
noodzakelijkdiegedeeltelijkgevondenwordtinmechanisatieenrationalisatie,maardieookdooreenzekerebedrijfsvereenvoudigingbereikt
kanworden.Ditlaatstewordtbijdecoöperatievemelkveestallenbeoogd.
Doordeelnemingindecoöperatieverdwijntdemelkveehouderijvan
heteigenbedrijf.Ditbetekenteenverminderingvandearbeidsbehoefte
ophetbedrijf,maarookeenvereenvoudigingvanhetarbeidspatroon.Op
hetakkerbouwbedrijfwatoverblijftkanalletijdenaandachtaande
bouwlandgewassenwordenbesteed,waardoordezegewassenuiteindelijk

winstgevenderkunnenzijn.Ditsysteemleidttotspecialisatiezowelvan
dearbeidindeveehouderijalsindeakkerbouw.Hetisopvallenddatde
varkensfokkerijen-mesterijopdezebedrijvenvrijsterkontwikkeldzijn
ennognietincoöperatiefverbanduitgevoerdworden.
Velebedrijvenkunnenderundveehouderijnietmissendoordat:
1".eengedeeltevanhetbedrijfalleengeschiktisvoorgrasland.
2.hetinstandhoudenvandevruchtbaarheidstoestand vandebodemhetnoodzakelijkmaaktdatkunstweidenindevruchtwisselingwordenopgenomen
(vrijveelhakvruchten,waardoorgeenorganischestofaandegrondtoegevoegdwordt).
3.bepaaldebijproduktenvandeakkerbouweigenlijkalleenviahetvee
totwaardegebrachtkunnenworden (suikerbietenkoppen+ -blad).
Eenaantalvanditsoortbedrijvenheeftdeoplossinggezochtinhet
stichtenvaneencoöperatieve melkveestal.Eengedeeltevandebenodigde
arbeidwordtverschovenvanhetbedrijfnaardecoöperatie.Ditvoert
directtoteentweedebelangrijkpuntdatbijdeoverwegingenvoorhet
stichtenvaneencoöperatievemelkveestaleenrolheeftgespeeld.
2.Hetvoordeelvandegrotereeenheid
Deveestapelsopdeindividuelebedrijvenzijnvaaknietgrootgenoegomeenoparbeidsbesparinggerichtemoderniseringvandegebouwen
envandeinrichtingmogelijktemaken.Wordendeveestapelsvaneenaantalboerenbijeengebracht,danontstaatdemogelijkheid eenuiterstdoelmatigestaltebouwen,waardoordeverzorgingenhetmelkenveelminder
tijdvragen,danandersintotaalopdeafzonderlijkebedrijvennodig
zouzijngeweest.
Bovendienkandoordecoöperatieveverenigingeenzeerbekwamebedrijfsleiderwordenaangestelddiewaaktvooreengoedeverzorging,een
doelmatigevoedingvanhetveeenookletophetvakkundigmelken.Dit
komtdeproduktiederdierentengoede.Ookkanaandeeisentenaanzien
vandekwaliteitvandemelkgemakkelijkerwordenvoldaan,waardooreen
hogereprijsvoordemelkkanwordenbedongenbijafzetvangroterehoeveelhedennaarKopenhagen.
Verderkunnenvoederwinningen-conserveringvooreengroteraantal
dierengemakkelijkerdoelmatigwordeningericht.
3.Degebondenheidaan_hetbedrijf
Alshetmelkveenietmeeropheteigenbedrijfwordtgehouden,zijn
•boerenarbeidersminderaanhetbedrijfgebondenenisermeergelegenheidvooreenvrijezaterdagofeenvrijweekend.Ditkanvangrotebetekeniszijnvoordebereidheidomopeenlandbouwbedrijfteblijven
werken.WijkregendeindrukdatditpuntinDenemarkennognietzourgentis.Devijfdaagsewerkweekisslechtsineenenkelgevalingevoerd,
terwijlopsommigebedrijvenookopzaterdagmiddagnoggewerktwordt.
Eenregelingdatdearbeiders'tweevrijezondagenpermaandhaddenkwam
vrijveelvoor.
Eenenkelekeerwerdeenminderpositiefgeluidoverdecoöperatievemelkveestallenvernomen.Sommigenblekenbevreesdvoorhetcollectieveelementdaterinbeslotenligtendatmogelijkerwijstoteenmindergewenstsysteemzoukunnenuitgroeien.
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6. Torensilo's, twee van beton en één van
hout gemaakt
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9. Rood Deens vee op weg naar de weide

7. Kruisingen van Rood Deens vee en
Groninger zwartblaar

10. Zwartbont mestvee dat aangekocht wordt uit Jutland

De interne organisatie
Vandrie coöperatieve melkveestallen was een overzicht beschikbaar
vandebelangrijkste bepalingenuitde statuten.
Vande eerst opgerichte coöperatieve stalte Udby luidendeze alsvolgt:
Statuten.vande coöperatieve stalte Udby
5- Het doel vande coöperatie is,door gemeenschappelijke rundveehouderij ineengemeenschappelijk centraal gelegen stalde produktie van
ruwvoer derdeelnemers tebenutten.
4.Dedeelnemers vormen eenbelangengemeenschap. Nieuwe deelnemers kunnenbijalgemene stemmenworden opgenomen.Zijbetalen een inleggeld,
waarvandehoogte inoverlegwordt vastgesteld. Dedeelnemers verbinden zichvoor eenperiode van20 jaar,gerekend van 1oktober 1951•
Uittreding uitde coöperatie kanplaatsvindenwanneer geender deelnemers hiertegen bezwaarheeft.Vóórdeuittreding moetdedeelnemer•
zijnaandeel inde schulden vande coöperatie contant betalen of
.eventueel eengeringer bedragdat doorde overige deelnemers wordt
vastgesteld.
5.Elkaandeelderdeelnemers--bestaatuit eenmelkkoe en 1/J5stuks jongvee. De koeien envaarzen moeten eengebruikelijke handelskwaliteit
bezitten envrijvan ziekten zijn.Debeoordeling geschiedt doorhet
bestuur na een onderzoek door eendierenarts.
6. Dedeelnemers betalen per aandeel 'JOOD.kr.Voor de renteberekening
geldt dehoogste rentevoet voor inleggeldenbijdeBoerenleenbank in
Mjzfa.
7. Dedeelnemers zijnaansprakelijk voorhet krediet,dat opgenomen is
voorde gemeenschappelijke stal, inverhouding tothunaantalaandelen.
8.Dedeelnemers vormen samenhet bestuur. Zijkiezen eenvoorzitter en
eenpenningmeester,welke functies inéénpersoon verenigd kunnen
zijn.
9-Het boekjaar loopt van 1oktober tot enmet30september.
10. De jaarlijkse aflossing vanhet opgenomen krediet dient zoberekend
tewordendat alle schuldenvande coöperatie,behalve diewelkebetrekking hebben opdewoning vande veeverzorger, inde loopvan 20
jarenbetaald zijn.
11.Het bestuur stelt eenmelker-veeverzorgeraanals uitvoerder vande
dagelijkse arbeid inde stal, In overleg methet bestuur kanhijde
nodige hulpkrachten aanstellen.
12. De veeverzorger houdt e«nboekhouding bij overhet voederverbruik,
de melkproduktie,deaanwas,enz.,evenals overde ruwvoederlevering.
De veeverzorger heeft het recht omvoer van slechte kwaliteit af te
keuren eneventueelde levering teweigeren.Hierbij zalhijhet voer
beoordelenvolgens richtlijnendiedoorhet bestuur zijn vastgesteld.
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IJ.Hetgeleverderuwvoer (bieten,bietenkoppenen-blad,hooiengroenvoer),datdoordeafzonderlijkedeelnemersgeleverdwordt,wordt
volgensdevastgestelderichtlijnengewaardeerd.Voedergranenenstro,
diedoordedeelnemersgeleverdworden,wordentegendagprijsbetaald.
14.Hetbestuursteltaanhetbeginvanhetboekjaareenbedrijfsplanop
voordeproduktievanhetruwvoer.Aanditplanmoetdehandworden
gehoudenenalhetvoerdatopdetevorenberekendeoppervlaktevoor
degemeenschappelijkestalisgegroeid,moetafgeleverdworden.De
deelnemerszijnverplichtominverhoudingtothunaandeleneenzo
groteoppervlaktemetruwvoertebetelen,daterovervloedigvoer
voordeveestapelterbeschikkingstaat.
15.Deindestalgeproduceerdestalmestengierwordenoverdedeelnemers
inverhoudingtotdegeleverdehoeveelhedenvoerverdeeld.
16.Deverenigingbetaalthetbedragaandedeelnemersoprekeninguit
inverhoudingtothetaantalvanhunaandelen.Aanhetslotvanhet
boekjaarwordtdeopbrengstinverhoudingtothetgeleverdevoer
verdeeldendereedsontvangenbedragenoprekeningwordenbijde
afsluitingvanhetboekjaarinminderinggebracht.
18.Elkedeelnemerheeftéénstem.Veranderingvandestatutenofvan
hetafrekeningssysteemkanalleenmetalgemenestemmengeschieden,
evenalsdetoetredingofuittredingvaneendeelnemer.Inalleoverigegevallenwordtslechtsmeerderheidvanstemmenvereist.
20.Bijeventuelemeningsverschillenwordteenbindendoordeeluitgesprokendooreenscheidsgerechtdatuitdriepersonenbestaat,
waarvandeontevredeneeréénkiest,derestvanhetbestuurde
tweede,terwijldezebeidepersonenalsderdeeenvoorzitterkiezen.
21.Bijeventueleontbindingvandecoöperatieofbijhetuittredenvan
eenlidwordthetaantalkoeienenvaarzendatingebrachtisteruggeleverd.Dezedierenwordendoorhetlotaangewezen.Bijeventuele
opheffingwordtdegeldelijkeopbrengstbijverkoopinverhouding
totdeaandelenverdeeld.Deopheffingkanslechtsgeschiedenmet
eenstemmigheid optweevergaderingendiemetminstens 2.Kurentussenpauzezijngehouden.
S a m e n v a t t i n g

s t a t u t e n U d b y

Hetblijktdusdatdedeelnemerszoveelaandelenhebbenalsze
koeienhebbeningebracht.Peraandeelmoestca.ƒ350,-gestortworden.Menisaansprakelijkvoordeschuldenvandecoöperatienaarverhoudingvanhetaantalaandelen.Bijdestemmingishetaantalaandelennietvaninvloed;iederedeelnemerheeftslechtséénstem.
Dedeelnemerszijnverplichtruwvoerteleverennaarverhoudingtot
hunaantalaandelen.Hetbestuursteltiederjaareenplanopvoorde
produktievanhetruwvoer.Dedeelnemerszijnverplichtomalhetruwvoerdatopdevastgesteldeoppervlakteisgegroeidaandecoöperatie
televeren.Ditruwvoerwordtvolgensbepaalderichtlijnengewaardeerd.
Aanheteindvanhetboekjaarwordtdeopbrengstverdeeldnaar
verhoudingtothetgeleverdevoer.

.1. Loopstallen van alluininium golfplaten met daarvoor een verharde uitloop

12. Losmstallatie voor het aangevoerde groenvoer.
Via oen langzaamlopende en een snellopende
transportband komt het produkt op een opvoertransporteur

13. Dubbele 10-stands usgraatmolkstal

14. Overdekte torensilo's op het bedrijf te Gram

15. Krachtvoerautomaten in de visgraatmelkstal

16. Bij ieder melkapparaat iseen melkmetcr in
gebruik, waarop de hoeveelheid per koe kan worden
afgelezen
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Debelangrijksteartikelenuitdestatutenvan_destalteEbbeskov
2.Iedereproducentvanveevoerinhetgebiedvandestalkanalsdeelnemerwordenopgenomen,waarbijhijzichverbindtvooreentienjarigeperiodegerekendvan1oktober 195^,mitszijntoetredingmetalgemenestemmenwordtgoedgekeurd.Dedeelnemersstellendevoorwaardenvoortoetredingvast.
~*>. Bijwisselingvaneigenaar,verpachtingofbeëindigingvanpacht
treedtdeopvolger (eigenaarofpachter)indeplaatsvanzijnvoorganger,indienaandevoorzittervandecoöperatievestaleendoor
beidepartijenondertekendeverklaringwordtoverhandigd,endeze
verklaringdooralledeelnemerswordtgoedgekeurd.Inditgevalis
deopvolgerdeelgenootvandecoöperatievestalgeworden.Iszo'n
verklaringbinneneenmaandnadewisselingnietoverhandigd,danis
devorigeeigenaarofpachterverplicht:
1.,Zijnaandeelindenetto-schuldenvandéstalcontanttebetalen,
waartegenoverhijslechtsaanspraakkanmakenopeenkwart'van
zijnaandeelinhetnetto-vermogenvandestal.
2.Eenschadeloosstellingvolgensdevaststellingderdeelnemerste
betalen.Dezebedraagttenhoogste 10 %vandev/aardevanhet
ruwvoer,welkehetuittredende lidinhetlaatste,jaargeleverd
.heeft.Ditbedragwordtvermenigvuldigdmethetaantaljarendat
hijnogdeelgenoothadmoetenblijven,totdatuittredingvolgens
destatutenmogelijkgeweestzouzijn.
4.Iederedeelnemerisgerechtigd enverplichtzijnrundveebestandaan
decoöperatieaftestaan.Hetveewordttevorendooreencommissie
vandriedeelnemersbeoordeeld opgezondheidstoestand.Decoöperatie
wordteigenaarvanhetrundvee,terwijldegeschattewaardevande
ingebrachterundveestapelgekrediteerdwordtvoordedeelnemer.
5»Hetvoordebouwendeinrichtingvandestalbenodigdekapitaal
wordtgeleend.Indienhetonmogelijkzoublijkenhetnoodzakelijke
krediettekrijgen,danzijndedeelnemersverplichthetnogontbrekendekapitaalvolgensrichtlijnenvandegezamenlijkedeelnemers
contanttebetalen.Dedeelnemerswordenvoorhetingelegdekapitaal
gekrediteerd.Dedeelnemersgezamenlijkbepaleninwelkeomvangde
deelnemerskostenafgelostmoetenworden.
6.Inzakedeschuldendieopdecoöperatievestaldrukken.zijndedeelnemersaansprakelijkelkvoorallenenallenvoorelk.Tenopzichte
vanelkaarzijndedeelnemersaansprakelijkvolgensdein7aangegevenverhoudingsgetallen.
7.Hetaandeelvandedeelnemersaandecoöperatievestalinderechten
enplichtenwordtineenverhoudingsgetaluitgedruktdatopdevolgendewijzewordtberekend:
Dedeelnemersstellengemeenschappelijkhetverhoudingsgetalvast
datop1oktober 195^-voorheteersteboekjaarzalgelden.Hetverhoudingsgetalvoorhetvolgendejaarisafhankelijkvanderuwvoederleveringinhetvoorgaande jaar.Naheteerstejaargeldteenfactor
van10 %ennadeopvolgendejarengeldtdevolgendeberekeningswijze:
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Detotalehoeveelheidruwvoederinheteerstejaarvandegezamenlijkedeelnemerswordtmet 10vermenigvuldigd envolgenshetverhoudingsgetalinheteerstejaarverdeeld.Hetaldusberekende getalwordtbijdeindividueelgeleverdehoeveelheid voerderdeelnemers opgeteld enditishetverhoudingsgetalvoorhettweede
jaar.Hetverhoudingsgetalvoorhetderdejaarwordtverkregendoordatderesp.geleverdehoeveelhedenvoerderdeelnemersinhettweedejaarbijhetverhoudingsgetalvanhettweedejaarwordenopgeteld.
Deberekeningvoorallevolgendejarengeschiedtopdezelfdewijze.
Hetverhoudingsgetalwordtvolgensde.leveringvanruwvoederinalle
jarenvoortweeperioden (20jaar)berekend.Hetaldusberekende
verhoudingsgetalvormtdegrondslagvoordevolgendeberekeningen:
a.Voorhetaandeelvandedeelnemersinhetnetto-vermogenvande
coöperatievestalopelkmoment.
b.Voorhetaandeelindeschulden.
c.Voorhetrechtendeplichtomruwvoerenz.aandestalteleveren.
d.Voorcontantebetalingenindeloopvanhetjaar.
e.Voordeverdelingvanstalmest,gierenandereafvalprodukten.
8.Dedeelnemerszijngerechtigdenverplichtvoldoenderuwvoeraande
stalteleverenovereenkomstighetin J genoemdeverhoudingsgetal.
Hetbestuurvandecoöperatiesteltaanhetbeginvanelkbedrijfsjaareenbedrijfsplanvoorderuwvoederproduktievastvolgensbovengenoemdegrondslagen.Ditplanzalnauwkeurigmoetenwordenuitgevoerd.Indieneendeelnemerzijnverplichtingvanleveringvanvoer
nietnakomt,kanhetbestuurvoorzijnrekeninghetontbrekendevoer
kopen.Tenzijhetbestuurandersbeslist,moetendedeelnemerszelf
voorhettransportvanhetdoorhengeleverdevoernaardestalzorgdragen.
9.Hetgeleverderuwvoer:bieten,bietenkoppenen-blad,hooi,groenvoederenz.,wordtgewaardeerdvolgensvoedereenhedeneneiwitgehalte.
Demethodeenwijzevanwaarderingwordtdoordedeelnemersgezamenlijkvastgesteld.Stroengraanwordendoordedeelnemersvolgenshet
in7genoemdeverhoudingsgetalgeleverdendoordecoöperatievestal
tegendagprijsbetaald.
Stalmest,gierenandereafvalproduktendiedestaloplevertkunnen
doordedeelnemersovereenkomstighetin 'Jgenoemdeverhoudingsgetal
wordenafgehaald.
10.Hetbestuurstelteenmelker-veeverzorgeraandiededagelijksearbeidindestalverricht.Dezekaninoverlegmethetbestuurdeeventuelebenodigdehulpkrachtenaanstellen.Overigensgeefthijleiding
aandewerkzaamhedenindestalvolgensrichtlijnen,dietevorendoor
hetbestuurzijnvastgesteld.
11.Deveeverzorgerhoudteenboekhoudingbijvanhetvoederverbruik,de
melkproduktie,degroei,enz.,alsmedeoverdeleveringvanhetvoer.
Deveeverzorgerheefthetrechtendeplichtomvoervanminderwaardigekwaliteitaftekeuren.Hijbeoordeelthetvoervolgensrichtlijnendiedoorhetbestuurzijngegeven.
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12.Hetbedrijfsjaarenhetboekjaarvandestallopenvan1junitot
31mei.
13.Overeenkomstignadererichtlijnenvanhetbestuurwordencontante
uitbetalingenaandedeelnemersverrichtindeloopvanhetjaar
opgrondvandein7genoemdeverhoudingsgetallen.Hetbatigsaldo
aanhetslotvanhetboekjaarwordtverdeeld overdedeelnemers
overeenkomstigdehoeveelhedenruwvoerdieinhetafgelopenjaar
volgens9zijngeleverd,waarbijdeindeloopvanhetjaarverrichteuitbetalingeninminderingwordengebracht.
14.Elkjaarwordtinoktoberofnovembereenalgemene ledenvergadering
gehouden.Deagendamoetdevolgendepuntenbevatten:
1.Eenverslagvanhetbedrijfoverhetafgelopenjaar.
2.Eenfinancieelverslag.
3-Bestuursverkiezing.
Elkedeelnemerofzijngevolmachtigdeheeft.opdealgemenevergaderingéénstem.Veranderingenvandestatutenofbesluitenover
toetredingofuittredingvaneendeelnemermoetenmetalgemene
stemmengenomenworden.Alleandereaangelegenhedenwordenmet
meerderheidvanstemmenbesloten.
18.Eeneventuele opheffingvan'decoöperatiekanalleenplaatsvinden
metalgemenestemmenoptweealgemenevergaderingendieminstens
8dagennaelkaargehoudenworden.Nadatalleschuldenbetaald
zijnenaanalleverplichtingenvoldaanis,wordtheteventueel
batigsaldoaandedeelnemersuitbetaald overeenkomstighetin7
genoemdeverhoudingsgetal.
19»Eventuelemeningsverschillentussenhetbestuurvandecoöperatie
enerzijdseneenofmeerledenvandecoöperatieanderzijdsworden
beslistdooreenscheidsgerecht.
S a m e n v a t t i n g

s t a t u t e n

E b b e s k o v

Hierishetveedatingebrachtwordt,enwaarvandewaardeopde
rekeningvandedeelnemerswordtgeschreven,nietzondermeerbepalend
voorhetaantalaandelenvandedeelnemer.Elkjaarwordteenverhoudingsgetalberekend,waarvoordeformuleisvastgelegd.Ditgetalgeeft
hetaandeelaanindebezittingenenschuldenvandecoöperatie.Ook
hetaandeelinhetbenodigderuwvoerdatdedeelnemermoetleveren
wordtnaarditgetalberekend.Naardewerkelijkgeleverdehoeveelheid
ruwvoerwordtaanhet'eindvanhetjaarhetbatigsaldoverdeeld.
Iederjaarwordtdoorhetbestuureenvoederwinningsplanopgesteld.
Dedeelnemerszijnverplichtzichhieraantehoudenenhetbestuurkan
eventueelhetontbrekendevoeraankopenoprekeningvandedeelnemer.
Hetgeleverdevoerwordtgewaardeerd,naarvoedereenhedeneneiwitgehalte,
waarbijdedeelnemersgezamenlijkvaststellenhoeditzalgebeuren.
StatutenvandecoöperatievemelkveestalteMarrebaek (Falster)
Voordezestatutenisgebruikgemaaktvandeeerdergenoemdestatutenwaarvaneenuittrekselisgegeven.DaardusdestatutenvanMarrebaek
alshetmeestmodernbeschouwdkunnenworden,zijnzevolledigopgenomen.
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1.Deverenigingiseencoöperatiewaarvandenaamluidt:
'CoöperatieveMelkveestalMarrebaek,!.HetdomicilieisMarrebaek.
2.Hetdoelvandevereniging:
a.Hetverschaffenvandebenodigdefinanciëlegrondslagvoorde
oprichtingvaneencoöperatievemelkveestal,hierondermetname
demeestgunstigevormvanhypotheekvoordeopterichtengebouwen.
b.Hetoprichtenvaneencoöperatieve'melkveestalmetplaatsvoor
15Omelkkoeienenhetcorresponderendeaantalstuksjongvee.
c.Hetexploiterenvandecoöperatievestalmeteenrationeelgevoederdeveestapel,waarbijzoveelmogelijkernaarmoetworden
gestreefd,datdeledendehoogsteprijskrijgenvoorhetruwvoederdatzijleverenaandevereniging.
3. LedenzijndelandbouwersinMarrebaekennaasteomgeving,diezich
bijdeoprichtingvandeverenigingalsledenmeldendoordeondertekeningvaneenexemplaarvandestatutenmetopgavevanhetaantal
dierendatzijindecoöperatievestalwillenplaatsen.
Dedierenmoetenbijleveringgoedgekeurdwordendoorhetbestuur
endedierenartsenmoetenafkomstigzijnvandeeigenveestapelvan
hetlid.
Deverenigingneemtdegeleverdedierenovertegeneenprijsovereenkomendemetdedoordebelastingdienst vastgesteldewaarde.
Eenvaarsdiekalftvoor1januari1962zalwordenbeschouwdalseen
koe.Dedierenmoetengeleverdwordenalsdestalklaaris,waarschijnlijk 1oktober1961.
4.Desomvandeovernameprijzenvandegeleverdedierenvormthetkapitaal.vandevereniging.
Deverenigingverstrektaandelenaandeleden.Iederlidontvangt
éénaandeelpergeleverdekoeofpertweegeleverdestuksjongvee.
5.Deledenzijntegenoverderdensolidairaansprakelijkvoordeverplichtingenvandevereniging.
Tenopzichtevanelkaarzijndeledenaansprakelijkinverhouding
tothetaantalaandelen.
6.Eenlidkanzijnaandelennietvervreemdenzondergoedkeuringvaneenmeerderheidvanminstens75 %vanallestemmenvandevereniging
(hierbijwordennietmeegetelddestemmenvanhetbetreffendelid).
Dekopervandeaandelenmoetdoorhetondertekenenvaneenexemplaar
vandestatutendelenindesolidaireaansprakelijkheidvolgens5Totdattijdstipvanondertekening ishetverkopendeliddedrager
vandeaansprakelijkheid.
7.Bijhetoverlijdenvaneenlidkunnendeaandelenwordenovergedragen
aandeechtgenoteofeenerfgenaam,voorzoverdebetreffendepersoon
hetbedrijfvanhetoverledenlidoverneemt.
8.Metdezelfdemeerderheidalsgenoemdin6kandealgemenevergadering
nieuweledenopnemenmethetdoelhetaantaldierenindestalaante
vullen,indienditnoodzakelijkofnuttigwordtgeacht.
Ineendergelijkgevalwordthetkapitaalvergrootmetdewaardevan
dedierenvandenieuweleden.
Laatstgenoemdenontvangenhetcorresponderendeaantalaandelen.
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9.Deledenzijnverplichtomruwvoederteleverenaandevereniging,
indiezin,datiederlidperaandeel (koe)2000voedereenhedenlevert.Deleveringenbestaanuitkuilvoer,bieten,bijprodukten,hooi
enstro.
Deleveringvanbieten,hooienstrogeschiedeninoverlegmetde
leidingvandestal.
AlleProduktenwordenaandestalgeleverd.Hetgeleverdevoeder
moetschoonengezondzijn.Aandehandvanmonstersbepaaltdeleidingvandestalhetaantalvoedereenheden.Deafrekeninggeschiedt
maandelijksmeteenbedrag,waarvandegroottewordtvastgesteld
doorhetbestuur.Naheteindevanhetboekjaarwordteendefinitieveafrekeningopgesteld.Hetvoederwordtgebruiktalswintervoeder
enalsaanvullingvanhetzomervoeder.
Indieneenlidingebrekeblijftomzijnleveringsplichtnatekomen,
bepaaltdeverenigingdegroottevanhetbedragdatditlidmoetbetalen,zodatdestalhetontbrekendevoederkanaankopen.
10.Deledenverschaffenhetnoodzakelijkeweide-areaalvoordedieren
vandevereniging. .
E.Hemmingsen,D.FalkenE.Hildebrandverschaffenresp.15ha,
15-17haen4,5haweide,liggendeaandezogenaamdeGroeneWeg.
Ditareaalisbestemdvoorhetgrazenvandekoeien.Deoverigeleden
verschaffenintotaalca.35halandbestemdvoorhetweidenvande
overigedierenvandèstal (ca.100stuks).Ditareaalwordtoverde
ledenverdeeldinverhoudingtothetaantalgeleverdekoeien.Indit
areaalis4-5halandvanE.Hildebrandbegrepen.
11.Iederlidheefthetrechtendeplichtomeendeelvandestalmest
wegtehaleninverhoudingtothetaantalaandelen.
12.Dealgemenevergaderingheefthethoogstegezagindevereniging.
IJ.EengewonealgemenevergaderingwordtiederjaarinMarrebaekof
NykjzfoingF.gehoudenindelaatstehelftvannovember.
Deagendamoetomvatten:
a.Rekeningenverantwoordingvanhetbestuuroverhetafgelopen
boekjaar
b.overleggingvaneengecontroleerdeboekhouding
c.kiezenvanbestuursleden
d.kiezenvancontroleursvandeboekhouding
e.voorstellenvanhetbestuurofvandeleden.
14.Eenbuitengewonealgemenevergaderingwordtgehoudenalshetbestuurditnodigachtofminstensvijfledenditvragen.
15-Allealgemenevergaderingenwordendoordevoorzitterbijeengeroepenminstenséénweekvantevoren.
16.Ineenalgemenevergaderingheeftiederlidéénstemperaandeel.
Indienindestatutennietandersisbepaaldwordenbeslissingen
genomenmetgewonemeerderheid.. ^
17-Deverenigingwordtgeleiddooreenbestuurvandriepersonen.Dezenmoetenlidzijn.
Zijwordengekozenvoordetijdsduurvantweejaar.Iederjaar
tredenéénoftweebestuursledenaf.Deeerstekeerwordthetaftredendbestuursliddoorhetlotbepaald.
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18.Hetbestuurkiestuitzijnmiddeneenvoorzitterdiededagelijkse
leidingvandeverenigingheeft.
Devoorzitterisverplichthetbestuurbijeenteroepenvoordebehandelingvanallebelangrijkeproblemen.
Inallebestuursvergaderingenmoetennauwkeurigenotulenwordenopgesteld,zodatdealgemenevergaderinghiermedevolledigisinge
lichtoverhetverloopvandeactiviteitenvandevereniging.
19-Vooralleverplichtingenvandeverenigingtekenthetgehelebestuur.
20.Hetbestuurbenoemtenontslaatpersoneel.
21.Hetbestuurbeslistwanneerenhoeveeliederemaandalsvoorschot
aandeledenkanwordenuitgekeerdvoorhet'geleverderuwvoer.
22.Dealgemenevergaderingkiestvoordetijdsduurvanéénjaarper
keeréénoftweecontroleursvandeboekhouding.Dezenmoetenop
dehoogtezijnmethetvoerenvaneenboekhouding.
Opzijnlaatsttweewekenna'afloopvanhetboekjaarwordtde
boekhoudingingeleverdbijdecontroleurs,diedezeboekhouding
nauwkeurigmoetencontrolerenvóör1november.2^5.Hetboekjaarlooptvan1oktobertot ^>0september.
2^-.Hetbestuurisverplichteennauwkeurigeboekhoudingtevoeren,
waaruitmetnamemoetblijkenwelkefinanciëleresultatendestal
heeftopgeleverd.
Hetgeleverderuwvoedermoetgewogenenomgerekendworden'
opvoedereenheden.Decontrolehieropmoetinoverlegmeteenconsulentgeschieden.
Dedagelijkseboekhoudingvanhetgeleverderuwvoederkangeschiedendoordebedrijfsleiderofzijnassistent.25.Aanheteindevanhetboekjaarmoethetbestuurvollediguitsluitselgevenoverdeuiteindelijkeafrekeningvanhetruwvoederende
bestedingvanheteventueelaanwezigefinanciëleoverschot.
26.Veranderingenindestatutenkunnenalleenmet^/4meerderheidvan
allestemmenvandeverenigingwordenaangenomen.
Zolangerevenwelhypotheekvandetweehypotheekgevers opdeverenigingrust,kunnendestatutennietzondertoestemmingvandeze
tweekredietgeverswordenveranderd.
27- Indeperiodetot1oktober1981kandevereniging.alleenworden
opgehevenindienalleledendaarmedeinstemmen.
Indieneenlidombijzondereredenenhetlidmaatschapwilopzeggen,kandezeopzeggingwordentoegestaanindien3/^v a nhetaantal
stemmenvandeverenigingzichhiermedeakkoordverklaart (hettotaleaantalstemmenminushetaantalvanhetbetreffendeuittredendelid).
Indiendeopzeggingwordtaanvaard,moethetuittredendelidzijn
aandelenverkopenaandeverenigingtegeneenprijsovereenkomende
metzijndeelinhetkapitaalvandevereniging,berekendopbasis
vanliquidatie.Bijhetoverdragenvandeaandelenaandevereniging
ishetuittredendelidaansprakelijkvoorzijndeelindepassiva
vandevereniging.
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23.Na 1oktober1981kandeverenigingwordenopgehevenmetdemeerderheid,bedoeld inart.26.
29.Meningsverschillentussendeverenigingendeindividueleledenkunnennietvoordegewonerechterwordengebracht,maarwordenbeslist
dooreenarbitragecommissie.
Elkvandepartijenbenoemteenlidindezecommissie,terwijlhet
derdelidwordtaangewezendoorderechterteNyk/bingP.
Dearbitragecommissiebeslistnaareigeninzicht.
S a m e n v a t t i n g

s t a t u t e n

M a r r e b a e k

Hetblijktdusdatdeledenkunnenaangevenhoeveelkoeienzijin
decoöperatieve stalwillenplaatsen.Dedierenmoetenzoweldoorhet
bestuuralsdoordedierenartswordengoedgekeurd.Elklidkrijgtzoveel
aandelenalshijkoeienheeftingebrachtenisaansprakelijkvoorde
verplichtingeninverhoudingtotzijnaantalaandelen.Indealgemene
vergaderingheefteenlidéénstemperaandeel.
Iederlidmoetperaandeeleenvastomschrevenhoeveelheidvoedereenhedenleverenindevormvanbieten,kuilvoer,hooi,stroenz.Aan
dehandvanmonsterswordthetaantalvoedereenhedenvandezeProduktenvastgesteld.Ookhetbeschikbaarstellenvanweidenvoordezomerperiodeisindestatutenomschreven.Bijmeningsverschillentussende
ledenendeverenigingbeslisteenarbitragecommissie.
Hetbelangrijkepuntvandebetalingaandeledenwordthieraan
debeslissingvanhetbestuurovergelaten.
x

x
x

Onzeindrukis,datvoorhetwelslagenvaneentestichtencoöperatievestalhetbeslistnoodzakelijk isdateengoederegelingwordt
getroffenvoordeleveringvanhetruwvoer.Indestatutenmoetende
verplichtingenduidelijkomschrevenzijn.Verdermoetvoorkomenworden
dattenaanzienvandebepalingvandehoeveelheid endekwaliteit
moeilijkhedenontstaan.Opwelkewijzemendebepalingwiluitvoeren
kandoorhetbestuuri-rordenvastgesteld.OphetbedrijfteGramhadmen
hiervoordevolgenderegeling.Allewagensmetgrase.d.werdengewogen
vóórzijnaardelosplaatsgingen.Hiervoorwasophetbedrijfeenweegbruggebouwd.Verderwerdvaniederevrachteenmonstergenomen.Demonstersvaneenbedrijfwerdenaanheteindvandedagsamengevoegden
daaruitwerdeendagmonstergenomen.Ditmonsterwerdonderzocht opdrogestofenvoederwaarde.Opdezewijzekanvooriederbedrijfprecies
berekendwordenhoeveelvoedereenhedenintotaalgeleverdzijn.Bijde
anderecoöperatievestallenwordtwatbetreftdehoeveelheid endekwaliteitmeermetschattingengewerkt.Hiermeezijnuiteraardminderkostengemoeid,maardekansopstrubbelingenisgroter.Omdathetbelangrijksteraakvlaktussenhetcoöperatievebedrijfenheteigenbedrijf
gevormdwordtdoorderuwvoerlevering,zalerbijdeopzetnaargestreefd
moetenwordenhieroneffenhedentevermijden.Hetzouookdenkbaarzijn
datdecoöperatiedeverbouwvanhetruwvoeropdeverschillendebedrijvenineigenbeheerneemt.DezevormhebbenwijinDenemarkennietaangetroffen.
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DEMELKVEEHOUDERIJ
Derunderrassen
DebezochtebedrijvenhaddenhoofdzakelijkhetRodeDeensevee.
OphetbedrijfteRavnholtwerdenJerseymelkkoeiengehoudenendaarnaast200-300zwartbonte-ossen,dievanJutlandwerdeningevoerd.Op
hetbedrijfvan'FlemingJunkerwordenkruisingsproduktenvanhetRode
DeenseveexGroningseBlaarkopveegehouden.Erzijndierenaanwezig
diereeds7/3blaarkopbloedvoereneninkleurentypereedsnauwelijks
vanhetoorspronkelijkNederlandseveeslagzijnteonderscheiden.De
produktieisredelijk.Datgeentopproduktiewordtbereikt,wordtvoornamelijkveroorzaaktdoorhetfeitdatindeeersteplaatsopmelkbaarheidwordtgeselecteerd.
HetRodeDeenseveewordtgekenmerktdooreengoedeproduktie,een
matigebespieringeneenmatigetotslechteuiervorm..Dezelaatsteeigenschapwasvooréénderbezochtebedrijven.aanleidingdewensteuitenomindetoekomst overtegaanopzwartbontvee.
Stal-enweideperiode
Opgeenvandebezochtebedrijvenwerdendedierenhetgehelejaar
opstalgehouden.TeOvergaard (FlemingJunker)stondendedierenca.
10maandenopstal (lactatieperiode)entijdensdedroogstandhadden
ze2maandenweidegang.Ditwasrealiseerbaar,daarersteedsnaargestreefdwordtdeafkalfdatumtelatenvallentussen1julien J>] oktober,omdehoogsteproduktieteverkrijgenindeperiodedatdemelkprijshethoogstis.
Deindrukwerdverkregen,datdezelangestalperiodevoordedierengeennadeligegevolgenheeft.Detoestandvandebenenenklauwen
wasgoed.Alsstrooiselwordtturfmolmgebruikt.Inhetalgemeenwas
opdebezochtebedrijvendestalperiodelangerdaninNederland.
Devoeding
Grassilageenvoederbietenvormendebelangrijkste onderdelenvan
dewinterrantsoenen.DevoederbietenopslagenhetvoederenvanditProduktzijnmoeilijktepassenin'een-grootbedrijf.Grassilageenhooi
verdienendevoorkeur.FlemingJunkervoerdeuitsluitendmaïssilage
alsruwvoer,waardoordevoederinggoedgemechaniseerd kanworden.De
dierenvertoondeneenoverdadigeconditie.Deindrukwerdverkregen,
dathetrantsoenteveelZWenteweinigvrebevatte.Hetrantsoenbevattenl.50:kgmaiskuil+1kggraan+ 1kgmelasse+krachtvoernaar
behoefte.
Hetmelken
Hetmelkenwerdopallebedrijvenmachinaaluitgevoerd.Meestal
wordtgebruikgemaaktvandemelkleiding,waarbijgemolkenwordt,opde
stal.Deprestatiebedroegmeestalbijdemethode:

p1almethandnamelken
pia2-3niethandnamelken
Carouselmethandnamelken
Carousel,inclusieflos-en
vastmakenopstal
Visgraatmelkstalniethandmelken
Visgraatmelkstal,inclusief
regelenaan-enafvoer
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Overdenoodzakelijkheid vanhetmetdehandnamelkenwerdzeer
verschillend geoordeeld.Enkeleveehouderswarenvandenoodzaakovertuigd.Opdebedrijvenwaarnietmetdehandwerdnagemolken,traden
geeninhetooglopendebezwarenop.OphetbedrijfteGram,waarde
koeiennietwerdennagemolken,wasdeproduktietelaag.Devoedermethode,voorraadvoedering endeloopstalkunnenhiermededeoorzaak
zijn.Opéénbedrijfwerdtijdenshetbezoekgemolken.Demethodevan
melkenwasdusdanigslecht,datdenoodzaakvanmetdehandnamelken
hierongetwijfeldaanwezigblijft.
De8-standsCarouselmelkstal,waarin3Personenwerkten,biedt
geeninhetooglopendevoordelenwatbetreftdemelkprestatiet.o.v.
devisgraatmelkstal.Melktechnischkanerwellichteenkleinvoordeel
inzitten,omdaterietsmeeraandachtperdierkanwordenbesteed,te
meerdaaréénpersoonmindersoortenhandelingenbehoeftuittevoeren.Eénmanverzorgtnl.devoorbehandeling,ééndeapparatenenéén
hetnamelken.Omtoteenhogearbeidsprestatietekomeniséénmanmindernodig,waardoortenminstehetnamelkenmoetvervallen.Devoordelen
t.o.v.devisgraatmelkstallijkendangenivelleerdtezijn.
TeGramwerdgebruikgemaaktvaneen20-stands-visgraatmelkstai.
Hierinwerddoortweepersonengemolken.Tevensverzorgdenzijdekrachtvoedertoedieningviaeenautomatischeapparatuur.Voordemelkcontrole
werdgebruikgemaaktvan10melkmetersvanAlfa-Laval.Dezeapparaten
bepalendehoeveelheidmelkennementevenseenmonster.Deaanschaffingsprijsbedroeg 1300D.kr.perstuk.Decapaciteitvandezestalwas
berekend op500koeien.Deprestatiewasca.50koeienpermanperuur;
daardoorlijktdezemethodevanmelkenaantrekkelijk.Helaaswasde
melkproduktieopditbedrijfaandelagekant.
Degezondheidstoestand vanhetvee
Degezondheidstoestandwasoverhetalgemeengoed.Deverzorging
vanhetveemaakteeenbevredigendeindruk.
Opdebezochtebedrijvenkondenherhaaldelijkbeenkneuzingenen
slechteklauwenopgemerktworden.
Eengoedeklauwverzorging,diebijeenlangdurigestalperiodebeslistnoodzakelijkis,lietnogweleenswattewensenover.
Omdezebezwarentevoorkomenzoudeloopstaldevoorkeurverdienen,speciaalvoorjongvee.FlemingJunkerwasechtervoorzijnjongvee
doelbewustteruggegaannaardegrupstal,daarmenindeloopstaleen
keereenparatyphus-infectiehadgehad.
Debevruchtingsresultatenwarenzowelvoorkunstmatigebevruchting
alsvoornatuurlijkedekkingmatig (40-50 %drachtignaeersteinseminatieofdekking).Eenbepaaldeoorzaaksamenhangendmetdewijzevan
veehoudenwasnietaantegeven.OpeenenkelbedrijfgafdeweideperiodeevenalsinNederlandaanzienlijkbetereresultaten.
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DEMESTVEEHOUDERIJ
DerundvleesproductieinDenemarkenschijntdelaatstejarenfinancieelminstenszoaantrekkelijktezijnalsdemelkveehouderij,
hetgeendesnelle,uitbreidingvanderundveemesterijmisschienzou
kunnenverklaren.
Deexportvanlevendslachtveeneemtregelmatigtoeenisbelangrijkerdandeuitvoervanrundvlees.West-Duitsland isdegrootsteafnemervanslachtveeenItalië'vanrundvlees.OokNederlandneemtper
jaar15.000stuksslachtveeaf.
Deuitbreidingvanderundvleesproduktiezalbijdehuidigeomvangvandemelkveestapelvoorlopigeenbegrenzingvinden,daarbijna
allekalverendiegeborenworden,eenbestemminghebben.Hetaantal
slachtingenvannuchterekalveren.isdelaatstejarengering.
HetvleesverbruikinDenemarkenis,vergelekenmetandereEuropese
landen,hoog.Erwordtechteroverwegendvarkensvleesgegetennl.ruim
40kgtegenca.23kgrundvleesperhoofdvandebevolkingperjaar.
Destijgingvanderundvleesconsumptie isdelaatstejarennietnoemenswaard,zodatdeuitbreidingvandeproduktievrijwelgeheelgeëxporteerddientteworden.
Daardearbeidsbehoeftevandemesterijvrijgeringis,vindtde
uitbreidingmeestalslechtsplaatsop.sommigegrotebedrijven.
OphetbedrijfvanFlemingJunkerteOvergaardzijnintotaal
600stuksrundvee,waarvanca.230stuksmelkveeen200-250stuksjong
mestvee.Erwordenperjaaropditbedrijf 100-125ossenafgeleverd
voordeslacht.Dit.zijnkruisingentussenzwartblaar (afkomstiguit
Groningen)enhetRodeDeensevee.Dedierenzijnslachtrijpopeen
leeftijdvanongeveer1-g-jaarenwegendanca.500kglevend.Decastratie,vindtplaatsalsdedieren4-6maandenoudzijn.Dekalveren
bestemdvoordevleesproduktiewordenopgefoktmeteenmelkvervangend
preparaat (kunstmelk).Daarnakrijgendezedierenmaïssilagemetweinig
ofgeenkrachtvoer.Tijdensdeafmestperiodeontvangendeossenonbeperktmaïssilage-hetgeenneerkomtop30-35kgperdierperdag-benevens 1kgkrachtvoeren1kgmelasse.Opditbedrijfstreeftmennaar
eenafkalfdatumdieligttussen1julien1november.Destierkalveren
dieindezeperiodegeborenworden,wordenmeestal \\ jaarlater(februarit/mapril)afgezetalsslachtrijpeossen.Deopbrengstprijsvan
eenslachtrijpeosbedraagtgemiddeld3DKr.perkglevendgewichtaf
boerderij.
HetschijntinDenemarkengebruikelijktezijndatdevrachtkosten,
deslachtverzekeringeneventueleandereafleveringskostenvoorrekening
vandekoperkomen.
EvenalsinNederlandwordtstierenvleesdoordehandelendeslager
ietslagergewaardeerddanossenvlees.
HetDeenseveeisinhetalgemeenmindergespierddanhetNederlandseenlijktdanookmindergeschiktvoorvleesvorming.Degroei•
snelheidenhetvoederverbruikperkggroeivandekruisingsprodukten
ophetbedrijfvanFlemingJunkerschijnenechtergunstigtezijn.
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Plattegrond van degrupstal voor
150 koeien van
de coöperatie te Marrebaek
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1. opslagruimte voor krachtvoer
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2. kantoor
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3. schaftlokaal
U. melklokaal met melktank
5. voergang
6. mestgang
7. overdekte silo's
8. mestkelder
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GEBOUWEN
VoorhetgesteldedoelwarendegebouwenteMarrebaekenteGram
hetmeestinteressant.Beidestallenzijneind 1961gereedgekomen.
DestalteMarrebaekiseen4-rijigegrupstalvoor152melkkoeien.
Afmetingen56x21m.Zieplattegrond.
DetotaleinvesteringbedroegDKr.800.000inclusief4hagrond,
dewoningvandebedrijfsleider,1500nv2siloruimte,600m2mestkelder
metdecompleteinventaris.Debouwkostenvandegrupstal,exclusiefde
inrichting,bedroegenca.ƒ720,--perkoe.
Dedierenstaanoprubbermatten,waaropwatzaagselwordtgestrooid.
ZezijnbevestigdvolgenshetsysteemTrykteKastrup.Ditbestaatuit
eenstangdieineencylindermiddenvoordekoeopenneerglijdten
waarbovenaaneenkettingvastzit,dieaandehalsriemisbevestigd.De
kettingkanvlotwordenlosgemaakt.Verderwarenerschrikdraadbeugeltjesopschofthoogtebovendekoeiendiededierenverhinderenbijhet
rustennaarvorentekomenwaardoorhetbevuilenvandestalwordttegengegaan.
Demestafvoerishalfautomatisch.Demestwordtinhandkrachtgeschoventothalverwegedegrup.Vanhierwordtdemestmechanischverdergetransporteerdnaareenkeldervan600ÏÏKinhoud.Hetligtinde
bedoelinghetuitmestennogvolledigtemechaniseren.
Demurenvandestalzijnvanbeton;hetdakbestaatuitasbestplatenmetglaswolalsisolatie.
Hetjongveezalineenloopstalwordengehoudendienoggebouwd
moetworden.
Inhetmelklokaaliseengekoeldemelktankgeplaatstvan30001inhoudwaaruitdemelkineengekoeldetankwagenwordtovergepomptvoor
transportbij2°CnaarKopenhagen.Degehelemelkwinningsinstallâtie
isgeleverddoordefirmaManus.
Achterdestalzijnvierkantebetonnensilo'sgebouwddieoverdekt
zijn.Zezijnongeveer5mhoog,meteentotaleinhoudvan1500m-5.Met
handkrachtwordthetvoeruitdesilo'sgehaaldendaarnametzelflossendegemotoriseerdevoerwagentjesnaardekoeiengetransporteerd.
HetgebouwteGrammaakteenfraaieindruk.Hetbestaatuitdrie
naastelkaargeplaatstenissenhutten-elk17x40m-vanaluminium
golfplatenbehalvedevoor-enachtergeveldiezijnopgetrokkenvanmetselsteen.Daartegenaaniseenvisgraatmelkstalgebouwd,bestaandeuit
2x 10standen+melklokaalmettankvan40001.Demelkkomtgekoeld
indetankenkanovergepomptwordenineentankwagen.
Decapaciteitvandemelkstal,waarinookdeinstallatievoorde
kraehtvoedertoedieningisaangebrachtbedraagt500dieren,dievande
loopstal3OOkoeien,maardezekanuitgebreidwordentot500doorhet
bijbouwenvantweeeenheden.Daarnaastv/arener6torensilo'sgebouwd,
voorzienvaneenoverkapping.Inhoud450m-5elk.Voordeafmetingender
stalraadplegemendeplattegrond.
Aandevoor-enachterzijdewarenbetonnenuitlopengemaakt.Inde
betonnenvoederruimteheldedevloernaarhetmiddenwaareenmetroostersoverdektegrupdegierenhetspoelwaterafvoerde.Opafstanden
van17monderlingstondenopdezebetonnenbodemvoerkegels.Bovendeze
voerkegelswasopca. 2.\ mhoogteeentransportgootaangebrachtmetaf-
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sluitbareopeningen,waardoorhetruwvoerinderuivenviel.Inde
transportgoot liepeenkettingmet "meenemers".Indesilo'swordt
hetvoerdooreengrijperopeentransporteurgebracht,diehetnaar
devoergootbrengt.
Debouwmaterialenwarennemako-spantenenaluminiumgolfplaten.
Devoor-enachtergevelzijngemetseld.Hierinwarennaarbovenbewegendeschuifdeurenaangebracht.
Deventilatiewerdverkregendooreenononderbrokenopeningtussenzijgevelsendakbedekking.
Detotalebouwkostenbedroegen,exclusiefwoning,660.000D.kr.
Hetgebouwmetmelkstalenmelkstalinrichtingkostca.ƒ600,-per
koe.Voordetorensilo'smethetvoedertransportbedroegdeinvestering
ca.ƒ500,-perkoe.
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Plattegrondvandeloopstalophet'bedrijfvan
GrafBrockenhuus-Schack,HovedgaardteGram
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1.melkkamer,waarinmelktank enmelkgereedschappen
2.ontvangruimtemetaandeachterzijde eenbordes.
Indev/andeengroteglasruit,zodatmenvanaf
hetbordeshetmelkenkangadeslaan
3.gereedschapenopslag.
k. visgraatmelkstalmet2x10standen.Boven 1,2,3
en4opslagruimtevoorkrachtvoer (automatische
krachtvoerinstallatie)
5.wachtruimtevan9x17meter
6.voerkegelselk kx2 meter
7.transportbandbovendevoerkegelsvoorhettransport
vankuilvoer
8.ligruimte
9.voederruimte
10.overdekte torensilo's(15meterhoog,6meterdiameter)
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SAMENVATTINGENCONCLUSIES
. ...De; eerste:.coöperatievemelkveestalinDenemarkenwerd 12jaargeledengesticht.Toti960warenerdriecoöperatievemelkveestallenen
momenteelisditaantaluitgegroeidtotzeven.Uitdezelangzameontwikkelingblijkt-dusdatdecoöperatievemelkveehouderijinDenemarken
noggeengrotevluchtheeftgenomen.
De.eerstecoöperatiesdieopgerichtwerden,warenvrijklein,waarbijhetaantalmelkkoeienvarieerdevan30tot70stuks.Alleendebeide
coöperatievestallendiein1961.gereedkwamen,warenbelangrijkgróter.
TeMarrebaekiseengrupstalgebouwdvoor150koeienenteGrameenloopstalvoorJOUkoeien.
Onzeindrukisdatdeeerstecoöperatievestallentekleinvanopzet
zijn.,,De.stalteMarrebaekisvoldoendegrootom.-de-mogelijkevoordelen
vaneencoöperatievemelkveestaltotuitingtedoenkomen.Wordtgestreefd
naareenuiterstdoelmatigeinrichtingvanhetgebouw,danishetbijeen
dergelijkaantalkoeienmogelijkeenhogearbeidsproduktiviteittebereiken;'Bovendienishet'danmogelijkeenzeerdeskundigeengoedgesalarieerdebedrijfsleideraantetrekken,dievooralzorgdraagtvooreenrationelevoederingvanhetveeenvakkundigmelken.
Definanciëleresultatenvandecoöperatievemelkveestallenwaren,
voorzoverdit'indegesprekkennaarvorenkwam,nognietaltijdrooskleurig.BijdecoöperatieteMarrebaekwerdonomwondengezegd,datmende
eerste3à. 4jaargeenwinstverwachtte.Dattochtothetstichtenvan
eencoöperatievemelkveestalisovergegaanvindtzijnoorzaakinhetfeit
datmenhier-endeDeenseboerinhetalgemeen-demelkveehouderijals
onmisbaarziet.ZuivereakkerbouwbedrijvenkomeninDenemarkenmaarzeer
weinigvoor,omdatvaakeenaantalpercelenalleengebruiktkanworden
alsgrasland enomdatmenveelwaardehechtaanhetopnemenvankunstweidenindevruchtwisselingophetbouwland.Ditheefttotgevolgdatmen
alleeneenvergelijkingtrefttussenmelkveehouderijopheteigenbedrijf
endeelnameineencoöperatie.OplangeretermijnwerdteMarrebaekvan
decoöperatievemelkveehouderijwelvoordeelverwacht.
Hetisgeblekendathetorganisatorischzeergoedmogelijkisin
coöperatiefverbandmelkveetehouden.Eenzeerbelangrijkpuntvormen
destatutenvandecoöperatie.Inditverslagisaandestatutenveel
aandachtbesteed.
Vooreengoedegangvanzakenmoetaandevolgendevoorwaardenvoldaanworden:
a.destatutenmoetenduidelijkderechtenenplichtenderdeelnemers
omschrijven
b.dewinningvanhetruwvoer,deleveringendewaarderingmoetengoed
geregeldworden
c.debedrijfsleidermoeteengrotematevanvrijheidvanhandelenhebben.
Destatutendieonsterbeschikkinggesteldwerden,warennietaltijd
evenvolledig.Ditmoetalseengrootbezwaarwordengezien,omdatonvolledigheidaanleidingkangeventotbelangrijkemeningsverschillen.Ookbij
decoöperatieteMarrebaek,waarbijhetopstellenvandestatutengebruik
konwordengemaaktvandeopgedaneervaringen,wordtnogteveelovergelaten
aandebeslissingvanhetbestuur.Vooreeneventueelnieuwopterichten
coöperatieiseenzeernauwkeurigeuitwerkingvandestatutengewenst.
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Watbetreftdebouwvandestalzalervoorgewaaktmoetenworden
datdebouwkostentehoogoplopen.VoordestalteMarrebaekmet150melkkoeienwerdintotaaleenbedragvanca.ƒ ^-00000geleend.Ditbetekent
bijdeexploitatieeenzeerzwarelastvoorrenteenaflossing.Bijde
loopstalteGramvoor300koeienwarendebouwkostenlager.Menzaler.
ookindetoekomstnaarmoetenstreven,mededoorhettoepassenvanmodernebouwmethoden,debouwkostenperkoezolaagmogelijktehouden.
Deindrukwerdverkregendatdeloopstal,vooralbijgrotereaantallendieren,bepaaldevoordelenheeftboveneengrupstal.Alsvoordelenzijndevolgendepuntenaantevoeren:
a.Bijeenloopstalkangebruikgemaaktwordenvandevisgraatmelkstal.
Indittypemelkstalwerdeengroterearbeidsprestatiegeleverd.
b.Zowelderuwvoeder-alsdekrachtvoedertoedieningkunnensterkgemechaniseerdworden.''
VoordeeventueeltestichtencoöperatievestalteNieuwoldawerd
gedachtaaneengrupstal,waarbijdekoeientochgemolkenkunnenworden
ineenvisgraatmelkstal.Eendergelijkstaltypewerdbijdezereisniet
aangetroffen.
Devraagofhetveeingroteeenhedenhetgehelejaaropstalkan
wordengehouden,koninDenemarkennietbeantwoordworden.
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KORTEBESCHRIJVINGVANDEBEZOCHTEBEDRIJVEN
CoöperatievemelkveestalteMarrebaekopheteilandFalster
Ditbedrijfverkeerdenogindeopbouwperiodeenwaseerstinnovember1961gestart.Eriseennieuwevierrijigegrupstalgebouwdvoor
150koeien.
InhetdorpMarrebaekwonen10groteen5kleineboeren,waarvan
7boerenlidzijnvandecoöperatieve stal;3ledenhebben30koeien
ingebracht2leden20en2leden10koeien.Van3ledenligthetbedrijfbetrekkelijkdichtbijdecoöperatieve stal.Ophetgraslandvan
dezebedrijvenworden 'szomersdemelkkoeieningeschaard.Ophetgraslandvandebedrijvendieverdervandestalverwijderd liggenwordt
hetjongveegeweid.Deledenhebbeneenverplichtingtotleveringvan
ruwvoerbestemdvoordewinterperiode.
Dearbeidsbezettingbestaatuitdrievastearbeidskrachteneneen
bedrijfsleider.Dewerktijdenvandearbeiderszijn 'smorgensvan4
uurtot8.3Ouuren 'smiddagsvan2uurtot6uur.,dus85uurperdag.
Van8.3Otot2uurzijndezearbeidersvrij.Hetpersoneelvandestal
isdanooknietbelastmetdewinningvanwintervoer.
Indestaliseenroe.stvrijstalenmelkleiding-aangebrachtenéén
manbedient2of3apparaten.DemelkwordtgekoeldenalsconsumptiemelkgeleverdnaarKopenhagen.Hiervoorwordtperkg4centmeerontvangendanvoorindustrie-melk,waarvan-deopbrengstprijs23à24cent
bedraagt.
IntotaalheeftdezecoöperatieeenbedraggeleendvanDKr.800000
tegeneenrentevan7 %> waarbijdeaflossingstermijnvarieertvan20
tot28.jaar.Deeerste3.à.4jaarwordtgeenwinstverwacht.
Korselitse
Ditbedrijf iseenonderdeelvaneenstichtingdieeengrootdeel
vandeoostkustvanheteilandPalsterineigendomheeft.Deoppervlaktevanhetbedrijfis3^0hawaarvan300habouwland.Erwerden160
RoodDeensekoeiengehouden.
Eriseengrupstalvan50mx 1)mwaardekoeienopdwarsrijen.
staan.Hetvoerenvansilageenhetuitmestengebeurtmetdekruiwagen
enbijdeze.opstellingzijndewerkzaamhedenookmoeilijktemechaniseren.
,...._
Deeerstekalfskoeienwordenhetgehelejaaropstalgehouden._.
Hetbleekechterdatermetditsysteemnogweinigervaringwasopgedaan.Ophetbedrijfkomtveelkalfziekteenveelacetonaemievoor
(50 %kalfziekteen25 %acetonaemie).
Voorhetensilerenzijntorensilo'saanwezigzowelvanbetonals
vanhout.
NaesgaardbijStubbek^bing
Eenlandbouwschoolwaaraaneenboerderijvan370haisverbonden.
Erzijn60leerlingenintweeklassen.DeduurvandeopleidingIseen
jaar.
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Deveestalisgemoderniseerdwaarbij3lengterijenzijngemaakt
voor115melkkoeien.Erwordtgestrooidmetzaagsel.Dedirecteurvan
deschool,HartwigLarsen,heefteenmotorwagentjeontwikkelddatde
mestuitdegrupopneemtenopeenlagergelegenmestvaaltkanstorten.Degrupismethetooghieropvrijondiepgemaakten65cmbreed.
Voorhetvoerenvansilagewordtookeenmotorwagentjegebruikt,
Eéntweetaktmotorzorgtvoordeaandrijvingendooreentweedemotor
wordteenlattenketting overdebodemaangedrevenwaardoorgelost
wordt.Daarhetvoorwielvanhetwagentjeineengootjerijdt,istijdenshetlossengeenbesturingnodig.
Indestaliseenmelkleidingaangebracht;erworden20koeien
permanperuurgemolken.
KolleKolle
Hetbedrijf iseigendomvaneenstichtingdiezichtendoelstelt
deverbeteringvandekwaliteitvanhetRoodDeensevee.Deoppervlakte
is140ha,waarvan95habouwland.Erzijn80melkkoeienmet120stuks
jongvee.Degemiddeldemelkproduktiebedraagt5150kgmet4,23 %•vet.
Dearbeidsbezettingis3man.Indestalperiodewordt30kggrassilage
en25kgvoedersuikerbietengevoerd.Voorproduktieshogerdan12kg
melkwordt,krachtvoerbijgevoerdenwel1kgkrachtvoerper2,5kg
melk.
Ophetbedrijfzijndrietorensilo'smeteendiametervan5men
eenhoogtevan12m.Tweezijngemaaktvanbetonendezevragenveel
onderhoud.De binnenkantmoetregelmatiggelaktwordenwateenmoeizaamengevaarlijkwerkis.Erzijnproevengenomenmetverschillend
materiaalhiervoor.Eénsiloisvangeïmpregneerdhout.Dezevraagt
geenonderhoud.
Hetgrasvoorhetinkuilenwordtgeoogstmetdemaaikneuzer.
Vaakheefthetkuilvoereenvrijlaagdroge-stofgehalte.Hieraanwordt
gewetendatophetbedrijfvrijveelslependemelkziektevoorkomt.Er
wordtinhetgeheelgeenhooigevoerd.
"Ravnholt"
Eenlandgoedwaarineigenbeheer1300hacultuurgronden1300
habos,wordtgeëxploiteerd.Daarnaastwordtnog400haverhuurd.Er
zijndriebedrijven,maaralleenophetcentralebedrijfwordtmelkveegehouden.DegeheleveestapelbestaatuitJerseykoeien.Erzijn
23Omelkkoeienmeteengemiddeldeproduktievan3929kgmelkmet6,20 %
vet.
Hetvoederrantsoenisgemiddeld20kgsilage,25kgvoedersuikerbieten,1kghooien1kgkrachtvoer.Ditisvoldoendevoor15kgmelk;
bijhogereproduktieswordteenaanvullingmetkrachtvoergegeven.
Erzijn8personendievoorhetmelkenzorgen;éénmanwerktmet
éénapparaatenerwordtmetdehandnagemolken.
Depinkenkomenbijdestieralszeeenjaaroudzijn.Voordatde
stierenvolledigwordengebruikt,heeftmeneerstdestier20dieren
latendekkenenbijdenakomelingendemelkproduktiegecontroleerd.
Opéénvandeanderebedrijvenwordennog200meststierenenossengehoudendieaangekochtwordenuitJutland.Verderzijnernog45
zeugenen50000mestkuikens.
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Overgaard,bedrijfvandeheerFlemingJunker
Ditbedrijfomvat l400hacultuurgronden350habos.Ophetbouwlandwordtveelgraangeteeld (ca.750ha)entevensiser125hasnijmaï's.Deoppervlaktegraslandisslechts6,5ha.
Deveestapelbestaatuitzwartblaarkoeien.ErzijnenkeleGroningerblaarkopstiereningevoerd,diegebruiktzijnvoorhetkruisenmet
RoodDeensvee.Hetmelkveeisdeeerstegeneratieuitdezekruising.
Erzijn240melkkoeien,diedegehelelactatieperiodeopstalstaan.
Erwordtgefoktopmelkbaarheid enindezevolgordestaande
koeienookgestald.
Destalisgebouwdmettweelengterijen.Erwordtgestrooidmet
turfmolm.Demestwordtmetdekruiwagenuitdestalgeredenengestort
ineenzelflossendewagendieverdieptstaatopgesteld..
Erwordtgemolkenineencarousel'melkstal.Hiervoorwordende
koeienstukvoorstuk-losgemaaktennaardemelkstalgedreven.Door'
houtenbeugelsne-ertelatenwordtdemestgangsmallergemaaktenkunnendekoeienalleenlangs,de-'muurlopen.Demelkstaldraaitin5minutenrondenbiedtplaatsvoor.8dieren.Inhetmiddenstaandrieman,
waarvanéénzorgtvoordevoorbehandeling,éénvoorhetaanbrengenvan
hetapparaatenéén-manvoorhetafnemenennamelken.Danzijnerechter
nogtweemandie.hetlosmakenenvastzettenvandekoeienregelen,en
voorzoverdetijddittoelaatookvoeren.
Hetjongveewordtopeengrupstalgehouden,totdatzealsdrachtige
vaarsindeweidegaan.Menkiesthierzeerbeslistvooreengrupstal
voorhetjongveeomdatmenineenloopstaleenmaaleenernstigeparatyphus-infectieheeftgehad.
Hjzfver,bedrijfvandeheerEgelundClsen
Eenbedrijfvan60hawaarvan40habouwlanden20hagraslanden
voedergewassen.Erzijn44melkkoeienen60stuksjongvee.Destalis
nieuwgebouwdmetalsdekbedekkingasbestplaten.Hieronderiseenzolder
aangebrachtvanhoutvezelplaten,meteenflinketussenruimtemethet
oogopdeisolatie.
Dekoeienstaaninlengterijen,waarbijhetveelvoorkomendebevestigingssysteem istoegepastdatbestaatuiteendwarshoutaandehalsriemdatopenneerbewegenkanlangstweegeleiders.Voordekoeien
langsisaandezoldereenrailbevestigdwaaraaneenvoerkarhangtdie
400kgkanbevatten.Dekariskipbaarenhiermeewordenzowelkuilvoer
alsgesnedenbietenvervoerd.Erzijntweetorensilo'svan10mhoogen
eendiametervan4m.Hooiwordternietgevoerd.
Bovendienwasopditbedrijfeennieuwevarkensstalgebouwdvoor
70zeugenen y^O mestvarkens.Deboermerkteopdatderentabiliteit
vandevarkenshouderijaanmerkelijkbeterwasdandievanderundveehouderij.
K.I.-station0sterhaabbijHorssens
Intotaalwerdenhier 38 stierengehouden,waarvanerjüuitNederlandwarengeïmporteerd.Demeestestierenwarenvastgezetaankettingen,slechtsenkelehaddenruimeboxen.Erwerdonderzoekgedaannaar
detoelaatbareverdunningsgraadvansperma.Ookoverdemogelijkheid
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vanterugkruisingwerdonderzoekverricht,waarbijvooralaandachtwerd
geschonkenaanhetoptredenvanspastischeverlamming.
Opditbedrijfwasookeenteststationvoorstierengevestigd.Van
4stierenwaseengroepvan20vrouwelijkenakomelingenbijeengebracht.
Dezekoeienwerdengedurendeéénlactatieperiodenauwkeurig gecontroleerd
omgegevensteverkrijgenoverdeproduktieverervingvandestieren.
Gram,bedrijfvanGrafBrockenhuus -Schack
In1961isopditbedrijfeennieuweloopstalvoor300koeiengebouwd,ontworpendoordearchitectUldalEekman.Eerstwerdopelkvan
dedriebedrijvenvanditlandgoedveegehouden.Ditisnubijeengebrachtindenieuwestalomdoelmatigerwerkenmogelijktemaken.
Doordedriebedrijvenwordtgrasgeleverdaandecentralestal,
watlaterverrekendwordtopbasisvanvoedereenheden.Gedurendede
zomerloopthetveeoverdagindeweidemaarblijft 'snachtsinde
stal.Hetstroverbruikindeloopstalisdan2,5kgperdierperdag.
Indewinter1961/1962is7kgstroperdierperdagverbruikt.
Deverzorgingenhetmelkenvan300koeienwordtuitgevoerddoor
3,5arbeidskracht.Indevisgraatmelkstalwordendoor2man100koeien
peruurgemolken.Demelkwerdgeleverdaaneencondensfabriekopeen
afstandvan45kmtegeneenprijsvanca.20centperkg.
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