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22.02.2022 

Kære kolleger, 

 

Belønninger forekommer som regel først EFTER at handlingen er gennemført. 

For et vindende løb, for gode karakterer eller for fremragende præstationer. 

Hvorfor ikke gøre det omvendt? Den tanke har længe spøgt i mit hoved. Et 

eksperiment... 

Hvorfor ikke give en belønning på forhånd – nej, ikke bare love og forsikre om, 

men penge på bordet? Hvordan fremmes præstation mere? Med et 

tillidsforskud og en belønning forudgående eller efterfølgende, når handlingen 

er gennemført? Et godt spørgsmål, synes I ikke? Lad os prøve det. 

Følgende gælder: For regnskabsåret 2022 modtager hver af jer en præmie. 

Halvtidsmedarbejdere og lærlinge som altid proportionelt. Formålet med 

præmien er at mobilisere alle ydelsesreserver. Selvom jeg ved, at I allerede gør 

jeres bedste, er det vigtigt for mig, at I har så stor et incitament. Det drejer sig 

om jeres "andel af det fede bytte". "Byttet", vores overskud før skat, skal i år 

være mindst 40 millioner euro i overensstemmelse med vores plan. For at nå 

dette mål har vi brug for omsætning, dækningsbidrag og samtidig en stringent 

omkostningsstyring. Kun ved at sælge meget, og dette til høje priser, og 

samtidig undgå unødvendige udgifter og omkostninger, er indtjeningen rigtig 

god. Det er en kendsgerning. 

Det er den samme opgave hvert år – nogle gange er det nemmere og nogle 

gange sværere. Det er helt klart meget svært for tiden – i betragtning af de 

eksploderende råvareomkostninger og manglende rådighed over alt, hvad vi 

har brug for i produktionen – en herkulesopgave. I indkøb, produktion og 
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forsendelse skal det gå som smurt, ellers mister vi indtjening. Vi skal sælge alt, 

hvad vi har, ikke kun vores eftertragtede hurtig-omsættere og selvsælgere, men 

også vores specialiteter, og gerne også vores "hengivne og loyale" 

lagerbeholdninger. I betragtning af de eksorbitant stigende råvareomkostninger 

vil vi ikke kunne undgå igen i år at foretage en eller to prisstigninger. Den første 

hurtigst muligt. 01. april 2022. 

Salg er i øjeblikket slet ikke vores problem, tværtimod. Vores problem er, at vi 

slet ikke kan skabe og producere alt det, vores kunder bestiller hos os. 

Dette, kære kolleger, er kort skitseret om den aktuelle situation og slagteplanen 

for 2022. For at I også kan løse disse opgaver energisk og fuld af lyst, giver jeg 

jer FORUDGÅENDE en præmie, en booster, en præstationsindsprøjtning. Og 

således vil Hr. Maass allerede i marts måned modtage en præmie på brutto 

2.222 euro. Matcher dagens dato. 😂😂 Præmien er din og er ikke underlagt 

nogen form for betingelser bortset fra et eksisterende ansættelsesforhold ved 

årets udgang. Hvis du opsiger eller vi opsiger, fratrækkes denne præmie i din 

endelige løn. Vigtigt: Selv hvis vi ikke når indtjeningsmålet på 40 millioner euro, 

er præmien din!! 

Men jeg tror fuldt og fast på, at vi når dette mål – også på grund af denne meget 

usædvanlige præstationssprøjte. Sådan tænker jeg, og sådan bliver det også.  

Så det er et succesfuldt eksperiment, som jeg selvfølgelig også vil følge som 

pensionist.😂😂 

Apropos: I må ikke undre jer, hvis jeg render rundt her ved Günter Hiermaiers 

side nogle dage mere. Det er vigtigt for mig at afslutte mit job grundigt og 

gennemføre mine opgaver fuldstændigt. Derfor er der stadig et par overtimer 

eller overdage.😂😂 

 

De bedste hilsner 

Jeres  

 
 
 
Ernst Prost 
Direktør 


