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Deltagere 

IKA Tænketank 

 

 

Sted 

Total Produce Nordic A/S, Sleipnersvej 3, 4600 Køge    

 

Onsdag den 9. januar 2019 kl. 10.30 – 15.00 

  

Efter morgenmaden fik vi en snak om igen, at der er meget få tilmeldinger 

til arrangementerne. Er det transporten, dagsorden eller bare tiden der gør, 

at man ikke ønsker at deltage. IKA vil sende en mail ud til alle i gruppen, 

om de ønsker at deltage i fremtiden.  

 

Der er meget få udbudskonsulenter der deltager. Er det fordi de ikke giver 

mening af deltage, hvis man har tilmeldt sig SKI aftalen? 

 

Grupperne med fisk, frugt og grønt, emballage, brød samt drikkevarer. Der 

har været afholdt møde i frugt og grønt samt brød. En af udfordringerne er i 

f.eks. brød at én producent og én grossist deltager. Formålet med grup-

perne er at få fælles forståelse for krav til produkterne og evalueringen af 

produkterne.  

 

Der var snak om evaluering af produkter, hvordan gør man det i forbindelse 

med de forskellige udbud. Hvorfor evalueres der på produkter med Fokus-

koder? 

 

Der var en god og lang snak om, hvorfor der bestilles så mange vareprøver. 

Det er et meget fordyrende led i processen og hvem forlanger de bestemte 

vareprøver. Hvad vil det betyde, hvis man skal betale for sine vareprøver? 

 

Ved store udbud, er 30 dage så nok til at byde ind? Kan Ordregiver have 

forståelse for, at der er mange led i tilbudsindhentningen, så der er brug for 

mere tid? 
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Der mangler en tilbagemelding på grupperne restholdbarhed og prisregule-

ringer. Er der nogen i grupperne der ved, hvad der sker eller hvad det er vi 

venter på? 

 

Ingen har meldt sig til at være vært i maj. Er der nogen der kunne tænke 

sig at byde IKA tænketank fødevarer velkommen? 

 

  

 

 

 

 

 

  

 


