
KARUP KARTOFFELMELFABRIK   
Engholmvej 19 - DK-7470 Karup  -  Denmark 

Phone  +45 97 10 14 22 – Fax +45 97 10 14 55 
E-mail: kk@kkmel.dk – Internet: www.kkmel.dk   
 

Karup, den 8. august 2018 

 

Til andelshaverne 
 
 
 
 

Leveringsdage. 
I lighed med sidste år udsendes UDKAST til indkaldelse af kartofler, så avlerne kan se, hvilke dage 

det er muligt at rykke frem ved tilmelding til forkampagne. Tilmeldes der ikke til forkampagne vil 

udkastet være gældende. Der udsendes kun nye leveringsdage til dem der tilmelder til forkampagne.  

Udkastet med leveringsdage kommer i separat mail og udsendes den 9. og 10. august. 
 

Forkampagne/prøvekørsel 2018/2019. 
 
Karup Kartoffelmelfabrik tilbyder fabrikkens avlere i kampagnen 2018/2019, at levere kartofler til 

en 2 ugers forkampagne, placeret umiddelbart før normal kampagnestart. 
 

Start af ordinær kampagne er planlagt til d. 10/9-2018 (uge 37).  

Forkampagnen ligger i uge 35 og 36, hvor fabrikken forventer at skulle bruge 170.000 tdr. pr. uge. 

Derudover ønsker fabrikken at modtage ca. 30.000 tdr. til prøvekørsel i starten af uge 34.  

Resultater for første prøveopgravning ligger på fabrikkens hjemmeside www.kkmel.dk 

 

For kartofler leveret i uge 34 betales et tillæg på 2 kr./tdr. renvægt. 

For kartofler leveret i uge 35 betales et tillæg på 1 kr./tdr. renvægt. 
For kartofler leveret i uge 36 betales ingen tillæg. 

 
Tilmeldinger som er indkommet for sent, behandles kun i det omfang der er plads og det vil 

koste et fradrag på 2 kr./tdr. leveret renvægt. 
 

Der er leveringspligt for kartofler tilmeldt forkampagne/prøvekørsel. 
 

For hold 8 fratrækkes det leverede kvantum i avlerens NÆSTSIDSTE levering eller leveringer.  

For hold 2-7 fratrækkes det leverede kvantum i avlerens SIDSTE levering eller leveringer. 

  

Det tilmeldte kvantum tilpasses, så det går op med hele leveringsterminer/dage.  
 

Ønsker du at tilmelde kartofler til forkampagne/prøvekørsel, skal du udfylde og indsende 

vedhæftede kupon, så den er fabrikken i hænde senest søndag d. 19. august 2018.  
 
Nærmere meddelelse omkring levering og mængde vil tilgå avlerne hurtigst muligt herefter. 

 

Kuponen kan modtages på fax: 97 10 14 55, mail kk@kkmel.dk eller pr. brev. 
 

Fabrikken forbeholder sig ret til ved overtilmelding, at nedjustere tilmeldte mængde i forhold 

til avlerens ordinære levering og ved manglende tilmelding at undlade, at starte fabrikken før 
ordinær kampagne. 
 

Med venlig hilsen 

Karup Kartoffelmelfabrik 
 

 



Til Karup Kartoffelmelfabrik 

 Engholmvej 19 - 7470 Karup 
 

Tegning til forkampagne/prøvekørsel 2018/2019 
 

Undertegnede andelshaver i Karup Kartoffelmelfabrik tegner sig herved i henhold til fabrikkens 

brev af 8. august 2018 for levering af nedenstående mængde kartofler til forkampagne/prøvekørsel. 

 

Jeg er indforstået med at der er leveringspligt for det tilmeldte kvantum kartofler.  

 

                   Til uge 34  tilmeldes   _______________ tdr. kartofler. 

 

                   Til uge 35  tilmeldes   _______________ tdr. kartofler. 

 

                   Til uge 36  tilmeldes   _______________ tdr. kartofler. 

 
 

Lev. nr.:_________   Telefon nr.: ______________________   Mobil nr.:_____________________ 

 

Navn: _____________________________ Adresse: ____________________________________ 

 
 

Denne kupon skal være Karup Kartoffelmelfabrik i hænde senest søndag d. 19. august 2018. 
Kuponen kan modtages på fax: 97 10 14 55, mail kk@kkmel.dk eller pr. brev.  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 


