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Vedrørende optimeret afdelingsstruktur i Nordvestsjælland 

 

Kære kunde, 

 

Landbruget i Danmark udvikler sig løbende mod større og mere specialiserede 

bedrifter – det sker også i Nordvestsjælland. Vi skal derfor hele tiden sikre, at vi 

har en stærk og effektiv struktur hos os, hvor fokus er på faglig personlig sparring 

og øget værditilvækst for jer.  

  

Kompetenceafdeling Gadstrup 

Derfor gør vi nu vores afdeling i Gadstrup til kompetencecenter for regionen, 

hvilket betyder, at alle sælgere samles her. Det gør vi for at sikre, at 

medarbejderne i endnu højere grad kan bruge og støtte hinanden i det daglige. 

Samtidig vil vi have fokus på at sikre endnu bedre rådgivning til dig.  

 

Mere konkret betyder det, at Bodil Sørensen og Lars Holmegaard, der i dag er 

tilknyttet Hørve-afdelingen, fortsat vil servicere dig, men nu med udgangspunkt 

fra Gadstrup. 

 

Hørve 

Vi kan derudover se, at vores afdeling i Hørve primært har høj aktivitet i 

forbindelse med høsten samt at et større antal af jer kunder bruger vores direkte 

levering af varer.  

 

Derfor har vi besluttet at ændre Hørveafdelingens status til at være en 

sæsonafdeling, der er åben i de travle perioder af året. Det er en ændring, der 

træder i kraft fra 1. november i år. 

 

Fra den 1. november til den 28. februar vil der kun være mulighed for indlevering 

af afgrøder efter aftale i Hørve. 



 

 

 

 

Side 2/2 

 
Fra den 1. marts til den 30. oktober vil det fortsat være muligt at hente 
suppleringsordrer på planteværn, og at indlevere afgrøder i høst i Hørve.  
 
Afdelingen vil derfor være bemandet i de vigtigste perioder, forår, høst og 
efterår. Ellers kommer de gerne på kundebesøg.    
 
Danish Agro Shoppen forsætter uændret med deres sortiment og åbningstider.    
 

Stærkt service setup 
Danish Agro står klar med et stærkt setup indenfor kundeservice og varetur, 
således at du fortsat vil opleve en effektiv kundeekspedition og levering. 
Kundeservice sidder klar til at betjene dig på tlf. 7215 8000.  
 
Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte 
undertegnede.  
 
Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde. 
 
Lars Holmegaard vil kunne træffes på telefon 8887 4847 / 2022 6015. 
Bodil Sørensen vil kunne træffes på telefon 8887 4848 / 2724 3644. 
 

 
Med venlig hilsen, 
  
Christian Hjerpsted  
Markedsdirektør 
Tel:   8887 4823  
Mobil:   2244 4207  
E-mail:   chh@danishagro.dk 

  


