KHL

Køb nu, og spar 50 %

AKSEN

Er du også træt af at udskrive fakturaer?

Det kan man rette op på ved at lave et dokument, hvor alt er
skrevet ned og de vigtige samarbejdspartnere er orienteret og
bekendt med dokumentet. Dokumentet skal naturligvis holdes
a-jour og opbevares et sted, så de berørte kan finde det.

Ja, indrømmet, du skal bruge tid på at implementere SUMMAX – men belønningen er, at du får nem adgang og et
bedre overblik over dine bilag. SUMMAX kan fx:

Kom i gang, og spar 50 %

•
•
•
•
•
•

Bestil summax, og få dit første besøg inden d. 30. november 2016.

Tænk dine bilagsmapper væk fra reolen og ned i
e-arkivet

Har du et virksomhedsgrundlag?

Der er et stort problem i mange mindre og især enkeltmandsvirksomheder, hvis ejeren/lederen bliver udsat for en situation,
hvor han/hun ikke er i stand til at reagere/kommunikere. Det
kan være ved svær ulykke, sygdom eller død. I disse tilfælde er
det ofte set, at der står en ægtefælle, en kompagnon eller en
medarbejder tilbage og ikke aner, hvordan de kommer videre.

Tag imod et godt tilbud, og få SUMMAX,
dit elektroniske arkiv installeret nu. Dermed skal du ikke længere sende bilag til
KHL.

”Google-søge” dine bilag
Arkivere fakturaer og andet
Bogføre og kontere e-bilag
Betale e-fakturaer til tiden
Give adgang til bilagene døgnet rundt
Sikre back-up af dine dokumenter

Advokat

Økonomi

Sig ja, og få hele pakken, der indeholder installation, opstartsmøder og vejledning for kun kr. 1.500,- ekskl. moms.
Vi stiller på din adresse og sørger for, du får en god start.

Vil du høre mere og måske oprettet et virksomhedsgrundlag,
kan du kontakte Advokatkontoret KHL ApS – advokat Lars Rafn
og advokat Ole Olesen.

Kontakt Margrethe & Kristian fra SUMMAX superbrugergruppen, og hør mere.

Du kan, ligesom de 3400 andre brugere af SUMMAX, skrotte dine mapper med bilag, foderplaner og sprøjtejournaler og gemme det hele i e-arkivet. E-arkivet fungerer som
en moderne dropbox, hvor du hurtigt og nemt kan søge
mellem det, du har arkiveret – ligesom en Google-søgning
på internettet.

Tjek og send e-faktura i ét hug

Er du ikke digital, skal du oftest have fat i fakturaerne flere
gange. Med summax kan du via din mobil, tablet eller pc
hurtigt og nemt modtage og sende din e-faktura videre –
alt sammen i én arbejdsgang.

Kristian M. Dahl
T: +45 7634 1775
Mail: kmd@khl.dk

Margrethe Knudsen
T: +45 7634 1767
Mail: mbk@khl.dk

28. september 2016 kl. 19 - 22

KHLs årlige rentemøde

Økonomi

Fra programmet

• Fokus på verdensøkonomien, primært i USA og Europa
• Hvordan vurderes den finansielle situation, og hvordan ligger
prisen på bidrag og marginaler
• Få klare bud på renteudviklingen
• m.m.
Niels Bohrs Vej 2
6000 Kolding
T: +45 7634 1700
Mail: khl@khl.dk
www.khl.dk

Er du interesseret i at høre om den lave rente, den finansielle
situation og hvilke lånetyper, der hitter lige nu, skal du sætte
kryds i kalenderen onsdag d. 28. september.
Denne aften holder KHL sit årlige rentemøde med besøg af
Chief Analyst Arne Lohmann Rasmussen fra Danske Bank. Jeg
byder velkommen, og sammen med Arne sættes der fokus på
den økonomiske vejrudsigt.

Mødet er gratis, men af hensyn til
kaffe vil vi gerne have du tilmelder
dig på www.khl.dk senest mandag
d. 26. september.
Vel mødt!

Jørgen Thorø
T: +45 7634 1742
Mail: jft@khl.dk

Landbruget betaler godt

Bestyrelsen

Økonomi
Personlige sikringsordninger
Har du styr på dine private forsikringer
som fx. sundhedsforsikring, erhvervsevneforsikring og sygedagpengeforsikring?

Høsten 2016 vil ikke gå over i historien for noget godt, hvad
angår udbytte, priser eller vejrlig. Alle produktionsgrene i
landbruget er presset økonomisk, og vi får ikke løn i forhold
til den arbejdsindsats, der bliver lagt på bedrifterne.
Derimod går det økonomisk bedre for vores samarbejdspartnere/leverandører – alt lige fra håndværkere, dyrlæger,
banker, foderstoffer, forsikringsselskaber, slagterier, mejerier for ikke at tale om hele rådgivningsbranchen. De får
deres del af kagen ved at hæve priser, renter og bidrag og vi
landmænd, der bl.a. er underlagt markedspriser får resten,
hvis der er noget tilbage.
Vi står så også med den fulde risiko, hvad angår priser og
vejrlig. I de landmandsejede firmaer har det aldrig været
vigtigere end nu med stærke bestyrelser, der tør at sige fra
over for en top professionel ledelse.
Vi bliver dog også nødt til at kigge i egne rækker. Jorden er
blevet handlet til for høje priser ved både salg og forpagtning, vi har pensioneret mange af de ældre landmænd på
første klasse, og de har trukket kapital ud af erhvervet. Det
er én af grundene til, at det er utroligt svært for unge nyuddannede landmænd at komme i gang. Afkastet er simpelthen for lille og risikoen for stor.

Fremtidsfuldmagt
Folketinget har vedtaget en lov, der gør det muligt at udstede en fuldmagt for fremtiden. Der tænkes på den situation, hvor en person på grund af sygdom eller ulykke ikke
længere på betryggende vis er i stand til at varetage egne
økonomiske og sociale interesser.
Så kan man ved en fuldmagt bestemme, hvem man ønsker
skal tage over og klare personens forhold. Der er tale om et
officielt dokument, der

Politisk har vi heldigvis haft medvind de sidste par år, men
det kræver konstant pres og dokumentation at få forbedret
ramme vilkårene. Jeg tvivler stærkt på, at et landbrugsudspil fra Alternativet, SF, Enhedslisten og Socialdemokratiet
vil være et udspil, der gavner dansk landbrug generelt.
Personligt håber jeg på bedre afregningspriser på alle vores
landbrugsprodukter. Jeg håber også, at vi ser en form for
anstændighed fra vores leverandører – hvis primærproducenterne forsvinder, vil der være en del medarbejdere fra
disse, der tvinges ud i et karriereskift …
I skrivende stund starter vi på en frisk ude i marken og som
hovedregel er landmænd jo
optimister. Det ser ud til, at
vejret arter sig de næste par
uger, så vi kan så vores afgrøder bedst muligt og forhåbentligt få en god avl i 2017.
God arbejdslyst.
Poul B. Christensen
Bestyrelsen

Advokat
underskrives ved notaren og meddeles Statsforvaltningen.
Det skal sættes i kraft ved en uafhængig lægelige vurdering
af personen.
Der mangler endnu en vejledning fra Justitsministeriet omkring visse gyldighedsbetingelser, men det bør ikke afholde
de personer, der ønsker at oprette sådan en fuldmagt til at
få dette lavet.
Kontakt Advokatkontoret KHL ApS – advokat Lars Rafn og
advokat Ole Olesen, og hør mere.

Som selvstændig er der flere ting, du skal være opmærksom
på i forhold til økonomisk dækning ved sygdom, ulykke eller erhvervsskader. Som udgangspunkt er du nemlig ikke
omfattet af de samme ordninger som lønmodtagere, hvor
arbejdsgiver tegner eller er underlagt bestemte regler/ordninger.
Det, du som selvstændig bør forholde dig til, kunne være
den frivillige sygedagpengeforsikring, en god hjælp ved
længere sygdomsforløb. Det kunne også være A-kassen,
hvis uheldet skulle være ude, at man ikke længere magter
den økonomiske del i sin virksomhed.
En sundhedsforsikring sikrer ret til hurtig behandling ved
sygdom, således at du hurtigt kan komme i gang igen.
Tab af erhvervsevneforsikring er en såkaldt løndækning,
hvis du efter en ulykke ikke kan udføre det samme igen. Her
kunne en landmandpension være meget aktuel, kan dog
kun tegnes af medlemmer af De Danske Landboforeninger.
Erhvervsansvarsforsikring dækker, hvis der sker en skade
eller der kommer et erstatningskrav fra en kunde.
Gruppeliv er en passende dødsfaldsdækning til de efterladte
ved død.
Dette er et par eksempler på,
hvad du bør overveje. Der vil altid være forskellige behov, men
du bør få styr på, hvad du har
og ikke har.

Thorbjørn Pedersen
T: +45 7634 1782
Mail: thp@khl.dk

Uddannelse
- en uddannelse målrettet ejere og ledere med medarbejderansvar
Ledelse i praksis:

somheden. Uddannelsen gør dig klogere på din egen ledelsesstil, dine potentialer og dine udfordringer og du vil
få indsigt i og bl.a. blive bedre rustet til at:

KHL har de sidste måneder markedsført kurset ”ledelse i
praksis” og jeg håber, du har overvejet om ikke indholdet i
uddannelsen var relevant for dig eller din driftsleder.
Uddannelsen ”Ledelse i praksis” er specielt målrettet de
ledelsesmæssige problemstillinger, der finder sted i virk-

• Udvikle, motivere og lede dine medarbejdere hvad enten de er danske eller udenlandske
• Give medarbejderne feedback og øge deres trivsel
• Navigere trygt gennem konflikter
• Planlægge, prioritere og uddelegere hverdagens mange
opgaver
• Bruge relevante værktøjer, når du præsenterer budskaber og problemstillinger for dine medarbejdere.
Specielt for forløbet ”ledelse i praksis” udbudt gennem

bl.a. KHL/SEGES er, at det indeholder en DiSC personprofil
analyse, som du får personlig feedback på.
Hvis du ikke har tilmeldt dig
uddannelsen, men ønsker en
eller anden form for udvikling
af virksomheden, dig selv eller
dine medarbejdere, så kan vi
hjælpe med at finde muligheder for andre forløb, lave DiSC
profilanalyser, medarbejdersamtaler, strategiforløb m.m.
Marie Kock Pedersen
T: +45 7634 1765
Mail: mkp@khl.dk

Plante

Er der nogen forskel?

Økonomi

Undgå afdrift af jord- Forpagtning med/
midler
uden moms
Forpagtning og udlejning af driftsbygninger er, som udgangspunkt, fritaget for moms. Der skal laves en frivillig registrering
ved SKAT, når det er med moms, da udlejning af fast ejendom
jf. momsloven er momsfritaget.

Fjerkræ

Temadag d. 10. november

Økologisk ægproduktion

Hvordan kommer jeg godt i gang med økologisk
ægproduktion?
Det kan du høre meget mere om hos KHL torsdag d. 10. november, hvor vi i samarbejde med SEGES holder en temadag om
emnet. Overvejer du at starte op med økologisk ægproduktion,
er det måske noget for dig at deltage.
Dagens program vil spænde vidt, og vi prøver at nå rundt om de
mange overvejelser fx:

Der bør være moms på forpagtning og leje af driftsbygninger,
kun i enkelte tilfælde er det en fordel, at det er uden moms.

Der er de senere år flere gange fundet små rester af ukrudtsmidlet prosulfocarb på æbler, og det giver både økologiske
og konventionelle frugtproducenter store problemer, da
frugt med fund kasseres.
Stoffet stammer fra ukrudtsmidler som de fleste landmænd
bruger om efteråret, nemlig jordmidlerne: Boxer, Adimax,
Roxy EC og Fidox EC. Midler indeholdende pendimethalin:
Stomp, Activus, Flight m.fl., er mindst lige så flygtige, og her
skal der udvises samme omhu i anvendelsen, selv om der
ikke analyseres for dem (endnu)!
Når der findes rester af midlerne på andre spiselige afgrøder, kan det skyldes både vindafdrift og/eller fordampning.
Hvis vi skal undgå, at midlerne forbydes, SKAL vi gøre alt,
hvad vi kan for, at aktivstofferne bliver på marken – desuden er det penge lige ud af vinduet, hvis jordmidlerne ikke
ender dér, hvor de gør gavn.

Hvis der ikke tillægges moms, vil udlejer ikke have momsfradrag på de udgifter, som direkte eller indirekte vedrører den
del af virksomheden, der kan henføres til udlejning. Direkte
udgifter er fx byggeudgifter, vedligehold af dræn, hegn, bygninger m.m. De indirekte udgifter er fællesomkostninger fx
administration og revisorudgiften.

Placering og indretning af stald
Afsætning af æg
Regler og retningslinjer i forhold til konsumægproduktion
Omlægning til økologi, økologiregler og tilskudsmuligheder.

Det endelige program for temadagen om økologisk ægproduktion offentliggøres på KHLs hjemmeside og i KHLs nyhedsmail.

Ved forpagtning og udlejning med
moms, er det altid et krav at der udstedes en faktura pr. betaling. Det er
ikke nok, at momsen er omtalt i forpagtningskontrakten.
En gang i mellem er der et ønske
om at oprette forpagtningsaftalerne
uden moms, men det bør kun ske
hvis bortforpagter er bekendt med de
momsmæssige konsekvenser.

Inger Knude
T: +45 7634 1793
Mail: ika@khl.dk

Jørgen Nielsen
T: +45 7634 1746
Mail: jrn@khl.dk

Undgå kollaps

Husk kontrol af gylletanken

Plante

KHL har lavet en rabataftale med en autoriseret gyllebeholder-kontrollant, så du kan sikre dig en konkurrencedygtig
pris på eftersynet af gylletanken.

Sådan undgår du bedst fordampning og vinddrift

• Brug dyser, der giver store dråber, fx kompakte luftinjektionsdyser 025 eller større
- eller almindelige luftinjektionsdyser 02 eller større
• Kør langsomt med lav bom
og god vandmængde
• Kør ikke, hvis temperaturen
er over 150 C.
• Kør, når luftfugtigheden er
høj og jordoverfladen fugtig
(ofte aften/nat/morgen)
• Kør ALDRIG i tørt varmt og
Aksel Ravn
blæsende vejr!
T: +45 7634 1716
Mail: abr@khl.dk

•
•
•
•

Kollaps af en gylletank kan være livsfarligt for de mennesker der måtte befinde sig tæt ved. Desuden kan en sådan
ulykke medføre store økonomiske omkostninger og få konsekvenser for miljøet – og oprydningen tager tid.
Gyllebeholdere over 100 m3 skal jf. lovgivningen kontrolleres mindst hvert 10. år. Beholdere beliggende inden for 100
meter fra vandløb og søer dog hvert 5. år.

Eftersynet omfatter mindre reparationer som beskyttelse af kabellåse, småskader på kabelkapper, rapport og kørsel. Ved flere
beholdere forudsættes det, at
tankene kontrolleres samtidigt.
Forud for besøget skal der være
gravet op ved gyllebeholderen.
Kontakt mig for flere oplysninger
og bestilling af kontrol.

Henrik M. Madsen
T: +45 7634 1792
Mail: hmm@khl.dk

Budget - et vigtigt styringsværktøj
Selvom der er flere måneder til vi skriver
2017, er det allerede nu tid til planlægning
af det kommende år, og dermed budget.
Budgettet er et planlægningsværktøj for, hvordan produktionen og økonomien bliver næste år. Dels skaber det et
overblik over produktionseffektiviteten, hvilke investeringer der er i det kommende år, men endnu mere vigtigt, et
overblik over likviditeten og det behov, der er det kommende år.
Som ejer er det vigtig at tage ejerskab til budgettet, kende
de tal der står i budgettet og forholde sig til dem. Samtidig
er det vigtigt at følge budgettet på de punkter man selv kan
påvirke. Det viser ejerskab og sender et godt signal til ens
kreditgivere.

Budgettet skal også ses som et motivationsskabende
værktøj for både ejer og medarbejder. Ejer udstikker retningslinjerne for det kommende års mål samt hvilke produktions- og omkostningsmæssige mål der skal nås. For
medarbejderne er målene tydelige og giver derfor en klarhed over, hvilke mål bedriften arbejder hen imod.
Den løbende opfølgning i løbet af året er ligeledes et styringsredskab for, om de fastsatte mål opnås eller om fokus
skal flyttes for at forbedre nogle specifikke områder. Men
endnu mere vigtig: Opfølgningen er med til at fastslå om
det forventede likviditetsbehov følges.
Hvis likviditeten ikke følges, er det vigtigt at være på forkant med udviklingen og få meldt ud til kreditgiverne, at
der kommer udfordringer, og give dem en forklaring på,

hvorfor tingene udvikler sig som de gør.
Så med et budget i hånden har du
forudsætningerne for at får klarhed over det kommende år, og
modstå de udfordringer, der eventuelt måtte komme.

Jens Brandenborg
T: +45 7634 1781
Mail: jbr@khl.dk

Senior Forventet ansøgningsperiode: 1. november 2016 - 17. januar 2017
Senior siden sidst
Økologisk investeringsstøtte

Miljø

Sommerens tur gik i år til Finland, hvor 49 deltagere fik en
rigtig dejlig oplevelse med skønne chauffører og guide.

Vi havde en skøn køretur gennem det lyse, sommerlige Sverige, og sejlturen gennem Skærgården var en oplevelse. Vi
boede på Hotel Cumulus i Tammerfors. Vi besøgte bl.a. det
berømte glasværk Littala, hvor vi så, hvordan den berømte
finske arkitekt Alvar Aaltos vase blev ”pustet”. Et andet højdepunkt på rejsen var besøget i Tempelkirken i Helsingfors.
Kirken er bygget ind i klipperne.
3. august var 70 seniorer på Ø-tur til Samsø. Foruden at se
den smukke natur, besøgte vi museet i Tranbjerg og var
på rundvisning på Samsøs største virksomhed ”Kjeldahl”.
Kjeldahl er startet af to brødre, der ved utrolig flid, opfindsomhed og vovemod byggede virksomheden op fra næsten
ingenting til at være storleverandør af
Samsø kartofler, selleri og årstidernes
grøntsager.
Inden færgen bragte os tilbage til
Jylland, spiste vi en dejlig middag på
Flinchs hotel i Tranbjerg.
A’propos Ø-ture, så har vi gennem årene besøgt en del øer fx Langeland, Tåsinge, Nyord, Fur, Rømø, Sild og Föhr.

Senior Wealth

Herta H. Gydesen
Sekretær

Til vinter får du for sidste gang mulighed for at søge økologisk investeringsstøtte inden for følgende indsatsområder:
svin
kvæg
frugt, bær og grønt
planteavl
æg og fjerkræ
får og geder
Overvejer du investeringer, bør du derfor allerede nu kontakte din konsulent for at få afklaret dine muligheder.

Økonomi

- pensions- & formuetjek

Kvæg
EUs hjælpepakke til
kvægbruget
Hjælpepakken omfatter 150 mio. EUR, som en kompensation for frivilligt at reducere mælkeleverancerne i en given
periode. Der er 4 perioder af 3 måneder, hvor det er muligt
at reducere mælkeproduktionen.

Flere og flere ønsker at få et overblik over økonomien i den 3.
alder. Hvad er der at leve for? Rækker det til alle ønskerne? Og
hvad med gaver, arv og testamente?

Mælkeproducenter, som kan komme i betragtning skal
have haft mælkeleverance i juli 2016. Der skal meldes en
forventet reduktion for en kommende 3 måneders periode
inden perioden starter. Reduktionens størrelse måles i forhold til de samme 3 måneder fra
2015 og kan maksimalt udgøre
50 % reduktion. Efter periodens
udløb gøres den reducerede produktion op og kompensationen
udbetales.

Ofte er det muligt at øge dit økonomiske råderum ved at optimere måden,
den samlede formue anvendes på.
Vi tager gerne en snak om dine
spørgsmål og laver de beregninger,
der skal til for at give dig det økonomiske overblik. Ofte er der usikkerhed
omkring den udskudte skat på ejendommen, om pensionsopsparingen
er dækkende, samspillet med offentlige ydelser osv.

Kompensationen udgør 14 eurocent pr. kg mælk (ca. 104
øre) som produktionen reduceres med, hvilket giver mulighed for en samlet reduktion på 1,07 mia. kg mælk i EU.

Jørgen Nielsen
T: +45 7634 1746
Mail: jrn@khl.dk

1. periode starter oktober, november og december 2016.
Ønsker du at gøre brug af hjælpepakken, skal du hurtigst muligt
kontakte KHL.

Jørgen Thorø
T: +45 7634 1742
Mail: jft@khl.dk

Mærkedage

Rasmus D. Lundegaard
T: +45 7634 1726
Mail: rdl@khl.dk

Inger Knude
T: +45 7634 1793
Mail: ika@khl.dk

Nyt fra KHL
Den 1. september 2016 startede advokat Lars Rafn hos Advokatkontoret KHL. Lars er tidligere partner i
Compass Advokatfirma i Aabenraa,
og har derudover også undervist i
erhvervsjura.
Lars skal bistå KHLs medlemmer og
kunder med bl.a. skøder, testamenter, ejendomshandler og andre juridiske spørgsmål.

Lars Rafn

Den 1. august 2016 er Karsten Nielsen
ansat som økonomikonsulent og digitaliseringschef.
Karsten har de seneste 4 år været ansat i Jysk landbrugsrådgivning, og har
ellers tidligere været ansat på KHL i
lignende stilling.
Karsten Nielsen

Pr. 1. juli 2016 er Ella Møller ansat
som regnskabsassistent i regnskabsafdelingen.
Ella har været vikar hos KHL siden
marts 2016, og kommer fra en lignende stilling hos Sønderjysk Landboforening i Vojens.
Ella Møller
Pr. 1. september 2016 er Anne-Marie
Pahus ansat som køkkenassistent.

Niels Bohrs Vej 2
6000 Kolding
T: +45 7634 1700
Mail: khl@khl.dk
www.khl.dk

Anne-Marie glæder sig til at lave kaffe og servicere kolleger og kunder af
huset.
Regnskabsassistent
Susanne Jakobsen har
været ansat i 10 år d. 1.
oktober 2016

Planteavlskonsulent Tine
Lund har været ansat i 20
år d. 15. oktober 2016
Anne-Marie Pahus

