Kære Medlemmer – her følger en forårshilsen

I dag, torsdag den 19. marts, har det været et rigtig dejligt forårsvejr. Solskin og blå himmel stort
set hele dagen. Vi har fået tidligt forår i år. I haven er roserne klippede, krokusserne har snart længe
stået og pralet og naturligvis blomstrer påskeliljerne.
Selv har jeg sprøjtet raps i dag og har kunnet nyde synet af mange fasaner, af rådyr og harer. Hvor
er det en dejlig tid at opleve det åbne land i.
Her på Sydbornholm er der gang i gødningssprederne, i gyllevognene, harverne, sprøjterne og
såmaskinerne står lige på spring.
Noget i den retning ville jeg have indledt med, hvis vi havde afholdt vores generalforsamling i
aftes. Det har vi så ikke, for som alle ved, befinder Danmark sig nærmest i undtagelsestilstand. Og
det af gode grunde.
I denne situation passer vi så klart alle bedre på. Eksempelvis har vi i dag afholdt bestyrelsesmøde
som telefonmøde. Og fælles for os er sikkert, at vi er noget bekymrede for, om flere af vores
medarbejdere på bedrifterne eller i vores fællesvirksomheder bliver syge af coronavirussen
samtidig. Ingen kan undværes, når kæden skal holdes stram. Og det skal den OGSÅ nu.
For naturligvis går hverdagen videre. Det gør den så udpræget i vores erhverv, som producerer
tilstrækkeligt med fødevarer til både danskerne og eksporten.
Og hverdagen går også videre på Kannikegaard. I kan stadigvæk få den assistance, som I måtte
have behov for. Bare ring, der er nogen, der tager telefonen i den anden ende. Vi løser de samme
opgaver – nogle blot på en lidt anden måde og med en distance.
Mit budskab er: Hold jer ikke tilbage med at kontakte Kannikegaard. Dette gælder også, hvis I
pludselig står i en uoverskuelig situation på grund af coronavirussen – vi er klar.
Med denne hilsen vil jeg håbe, at færrest mulige af os bliver ramt af sygdom og ønske jer et rigtig
godt forår.
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