Nyhedsbrev efteråret 2020

Nyhedsbrev Kvægdyrlægerne Djursland
Det seneste halve år er der sket utrolig meget her hos os, vi glæder os over at kunne fortælle jer mere
herom i dette nyhedsbrev.

Dyrlæger
I juni blev Anne-Marie og Rasmus forældre til en lille dreng, Albert, vi ønsker Anne-Marie en rigtig god
barsel og glæder os til at hun er tilbage til maj næste år.
Først i august kommer Mads til skade og blev opereret for en ødelagt akillessene. Mads er stadig
sygemeldt og vi forventer ham først tilbage i december. I skal alle have tak for jeres fleksibilitet i
forbindelse med Mads’ sygemelding.
Først i marts, startede Signe hos os, vi har været meget glade og taknemmelige over Signes hjælp det
seneste halve år. Signe har sidste dag hos d. 30/9-2020. Hun har fået nyt job i Vestjylland, tættere på
hendes bopæl. Vi ønsker Signe held og lykke i hendes nye job.
I en tid hvor der er stor mangel på Kvægdyrlæger er vi derfor utrolig glade for at Freja Juhl Nielsen,
starter hos os d. 1/10-2020. Freja er opvokset på en kvæggård på Djursland, hun har arbejdet som
kvægdyrlæge i Sverige og senest hos Trehøje Dyrlæger i Vildbjerg. Freja er sammen med hendes familie
flyttet til Ryomgård. Vi håber at i som altid vil tage godt imod jeres nye dyrlæge.

Nye lokaler
Flere af jer er allerede bekendt med at vi flytter kontorer og vi
glæder os til at flytte alle vores aktiviteter til Djursland
landboforenings lokaler i Følle. Landboforeningen har gjort et
stort stykke arbejde med at tilpasse lokalerne med laboratorie
og lager, hvilket der skal lyde en stor tak for. Vores sidste dag i
Grenå er 23/10-2020, herefter er vi at finde på: Føllevej 5,
8410 Rønde.
Åbent hus og fejring af dette sætter covid-19 desværre en stopper for, men så snart vi er på den anden
side skal det helt sikkert fejres.

Taksering
Til orientering vil alle besøg fremover blive takseret på timeløn, timelønnen er den samme som tidligere.
Rapporter vil også fremover blive lavet på timeløn. Vores forhåbning er at det vil betyde at prisen
fremover vil være mere fair og i større udstrækning afspejle andelen af problemstillinger, fokusområder
og periodevise indsatsområder.
Prisen på goldprøver er faldet til 85 kr. pr stk.
Vi håber at det vil betyde at endnu flere af jer vil benytte jer af vores eget laboratorie på Djursland (rent praktisk kan i
fremover udtage mælkeprøver, aflevere dem i Følle eller fryse dem ned og aflevere dem til jeres dyrlæge ved besøg).
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Vagtsamarbejde
Det er enormt vigtigt for os at kunne tilbyde en vagtordning med dygtige og kompetente kvægdyrlæger,
det er desværre ikke længere en selvfølgelighed.
Vi glæder os derfor meget over at kunne præsentere et vagtsamarbejde med vores gode og dygtige
kvægkollegaer fra Ans Kvægpraksis.
Telefonnummeret er det samme som altid: 31393137.
I vil fremover kunne møde følgende dyrlæger i vagten:
Peter Dahlgård

Anne-Marie Østergaard

Jens Andersen

Søren Salomonsen

Mads Poulsen

Freja Juhl Nielsen

Camilla Eskerod

Sophie Ladefoged

Vi opfordrer til at besøg, så vidt muligt ringes ind mellem kl. 7-8 også i weekender. Der ydes 25% rabat
på besøg ringet ind i dette tidsrum, samt på planlagte genbehandlinger.
Vagtsamarbejdet kan betyde at der i perioder kan være lidt længere ventetid på at få en dyrlæge ud, men
vi garanterer at når dyrlægen ankommer er det en dygtig og kompetent kvægdyrlæge. Vi er bagvagter for
hinanden hvis det mod forventning ikke er muligt at nå alle besøg inden for rimelig tid.
Vi ønsker jer alle en god afslutning på høsttiden.
Mange hilsner fra Camilla og resten af teamet i Kvægdyrlægerne Djursland.

