Kære Halmleverandør til SSV.

Desværre forventer vi ikke mere halmkørsel på denne
side af høsten.
Lige nu er det desværre for varmt, så vi har ingen
varmeafsætning, og da kedlen skal ud til revision fra
starten af juni, betyder det desværre at vi ikke forventer
mere drift på denne side af høsten.
Hvornår vi igen starter op ved vi ikke præcist, det
afhænger jo af vejret, men det hører i nærmere om når
nærmer os.

2019/20 har været en sæson med en del udfordringer.
Når vi lukker ned for sommeren i denne omgang, kan vi kigge på tilbage på en sæson med
både positive og negative oplevelser.
Hvis vi tager det negative først, så ser det ud som om vinteren 2019/20 desværre var aflyst,
det betyder jo desværre at vi slet ikke fik den vinterdrift vi havde forventet, og derfor har vi
desværre heller ikke været i stand til at aftage alt det halm vi havde købt, og forventet at
bruge. Så med en større vandskade lige der hvor vi havde forventet at få lov at komme i gang,
den manglende vinter, og det forholdsvis varme forår, er det jo desværre ikke gået så godt
med aftaget af halmmængderne.
Vi har også oplevet en del netværksproblemer på kranerne, men det har ikke på noget
tidspunkt betydet at vi er gået glip af en mulighed for at brænde halm, det har kostet lidt ekstra
på mandskabssiden, men det er alt.
På den positive side, kan vi til gengæld glæde os over at vi ikke har set et eneste stop i denne
sæson der skyldtes hverken halmen eller halmlinjerne. Tak for hjælpen til jer alle for det.

Hvad sker der med den resterende kontraktmængde?
Den kontraktmængde vi ikke har nået at aftage i denne sæson, vil blive overført til næste
sæson. Det vil ske på den måde, at når vi igen starter op, vil vi først og fremmest starte med at
tage de resterende kontraktmængder fra 2019/20 sæson og derefter starter vi op på 2020/21.

Hvad betyder det for prisen på denne restmængde?
Da restmængden, alene skyldtes manglende aftag af halm, vil din pris blive reguleret videre op
fra prisen i August 2019. – Dvs. at reguleringen hedder måned 13,14,15 osv, indtil vi har
aftaget hele den resterende mængde.
Prisen på en eventuel 2020/21 mængde er upåvirket af ovenstående, og vil derfor blive
reguleret som normalt efter de 4 indeks.

Både netværk, lagersystemer osv bliver efterset og opdateret hen over sommeren.
Vi har desværre også haft en del problemer med netværket til halmkranerne, hvilket har givet
lidt udfordringer med manglende vejsedler, og e-mail og ventetid.
Det er der allerede noget der har været i gang mede, og der bliver kigget yderligere på det her
i sommer.

