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26. februar 2007
914 - jmr/mp
Til medlemmerne.

Vedr.: Virksomhedsbesøg på Danish Crown, Horsens.
Efter velvillig indstilling fra Danish Crown Amba,
Mejeritekniske Selskab et besøg på virksomheden

gennemfører

Danmarks

torsdag den 29. marts 2007 kl. 9.00
på adressen Østbirkvej 2, 8700 Horsens.
Slagteriet i Horsens betragtes i dag som verdens mest moderne og højteknologiske
slagteri. Anlægget i Horsens er verdens 3. største slagteri, med en kapacitet på
77.000 slagtesvin om ugen, som behandles af en arbejdsstyrke på 1.400
medarbejdere. Det nye slagteri er indrettet med besøgsgang, hvorfra besøgende kan
følge dagligdagen på slagteriet – fra grisenes ankomst i starten af slagteriet, gennem
aflivningen, slagteprocessen, opskæring, udbening og for til sidst at se kødet forlade
slagteriet i kasser eller på juletræer.
Efter ankomst til slagteriet vil deltagerne blive budt velkommen med kaffe, og der vil
blive en introduktion til stedet og en omtale af Danish Crown koncernen.
Herefter følger en guidet rundvisning på slagteriet, som efterfølges af et oplæg om
sporbarhed ved projektleder Uffe Rasmussen, som nærmere vil redegøre for Danish
Crowns omfattende sporbarhedssystem, som gør det muligt at følge produkterne i
hele kæden fra jord til bord.
Virksomhedsbesøget vil blive afsluttet med frokost.

2
Deltagelse i virksomhedsbesøget, inkl. frokost, koster pr. person kr. 495,00 for aktive
medlemmer af selskabet og kr. 995,00 for ikke-medlemmer.
Tilmelding bedes foretaget snarest muligt og senest så sekretariatet har tilmeldingen i
hænde den 16. marts 2007. Tilmelding kan ske via selskabets hjemmeside på
www.mejeritekniskselskab.dk eller ved indsendelse af vedlagte tilmeldingsblanket.
Betaling skal først ske ved anfordring, der samtidig er bekræftelse på deltagelse.
./.

Program for virksomhedsbesøget vedlægges.

Med venlig hilsen

Danmarks Mejeritekniske Selskab

DANMARKS MEJERITEKNISKE SELSKAB

PROGRAM
Virksomhedsbesøg hos Danish Crown
Østbirkvej 2, 8700 Horsens
torsdag den 29. marts 2007

Kl. 09.00

Velkomst med kaffe og introduktion til virksomheden og Danish Crown.

Kl. 09.25

Guidet rundvisning på besøgsgangen.

Kl. 11.00

Oplæg om sporbarhed.
v/projektleder Uffe Rasmussen, Danish Crown

Kl. 11.45

Frokost

Kl. 12.30

Afslutning

22.02.07
jmr/mp

