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”Det går rigtig fornuftigt i 

Dansk Maskinhandlerforening. 

Vi får nye medlemmer, og der 

er bred tilfredshed med 

foreningens virke blandt 

vores medlemmer.”
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Dansk Maskinhandlerforening

Så har det igen været eksamenstid for vores kunder – land-

mændene har fået høsten i hus, eller næsten. For i skri-

vende stund (ultimo september) står der stadig uhøstede 

marker i landskabet. Sommeren har været kold og våd, hvil-

ket har resulteret i en sen høst med dertilhørende udfor-

dringer. Med de nuværende nedbørsmængder tegner det 

også til at blive et langtrukket efterårsarbejde med bløde 

marker, udfordrende såbede etc. Det er træls for landmæn-

dene, men kan være positivt for maskinhandlerne. Så det 

er et tveægget sværd.

Det går rigtig fornuftigt i Dansk Maskinhandlerforening. 

Vi får nye medlemmer, og der er bred tilfredshed med for-

eningens virke blandt vores medlemmer. 

DM-Arbejdsgiver

Vi styrker nu DM-Arbejdsgiver med ansættelsen af vores 

egen jurist pr. 1. september 2015. Hidtil har den arbejds-

retslige rådgivning været outsourcet til Autobranchen 

Danmark – og det er nu trukket hjem. 

Dette er en klar styrkelse af området og skal ses som en 

opgradering med stor fokus på en yderligere prioritering af 

den nære medlemsrettede rådgivning på et af de vigtigste 

områder i foreningen.

Dansk Maskinhandlerforening skruer op for servicen

Med ansættelsen af jurist Birgit Karlsen som HR-partner 

får medlemmerne af Dansk Maskinhandlerforening en 

endnu bedre rådgivning end før, da sagerne kan følges 

helt til dørs. Endnu en milepæl i foreningens snart 100-åri-

ge historie.

I fordums tid var Dansk Maskinhandlerforening i høj grad 

en arbejdsgiverforening. Med tiden er det blevet til kom-

bineret arbejdsgiver- og brancheforening. I mange år har 

arbejdsretslig rådgivning været outsourcet til en ekstern 

samarbejdspartner. Det er nu blevet insourcet.

Til at varetage opgaven med juridisk rådgivning især 

omkring arbejdsmarkedsforhold har Dansk Maskinhandler-

forening derfor ansat jurist Birgit Karlsen.

Hun kommer fra et job som personalejuridisk forhand-

lingskonsulent ved Vejle kommune med opgaver som per-

sonalejuridisk- og ledelsesrådgivning, behandling af tvi-

ster og overenskomstfortolkning med videre. 

Tidligere har hun været advokat og ansat ved domsto-

lene.

Kommer tættere på sagerne

Dansk Maskinhandlerforening løser mange forskellige op-

gaver for sine medlemmer, og ofte hænger sagerne sam-

men.

- Vi har ofte haft svært ved at følge med i, hvad der ske-

te med hensyn til de juridiske aspekter af den rådgivning, 

vi har givet vores medlemmer.
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- Men med Birgit Karlsen i vores 

sekretariat kan vi meget bedre føl-

ge med, og dermed også give vores 

medlemmer en mere helhedsorien-

teret hjælp, fastslår Klaus Nissen.

Udover at kunne kontakte Birgit 

Karlsen pr. telefon eller mail, vil 

medlemmerne af Dansk Maskinhandlerforening også kun-

ne møde hende på medlemsmøder, kurser og generalfor-

samlingen.

- Det giver samlet set et godt løft til det, vi er sat i ver-

den for nemlig at være der, når medlemmerne har brug for 

os, konkluderer Klaus Nissen.  

Analyse af medlemsvirksomhederne 

Igen i år har vi gennemført en ganske omfattende økono-

misk analyse af medlemsvirksomhederne. Dette giver et 

rigtig godt øjebliksbillede af den økonomiske situation i 

branchen. 

Selvom krisen i dansk erhvervsliv ikke er afblæst, er 

der tegn på, at vi efter en lang periode med tilbagegang, 

økonomisk uvejr og ustabilitet kan være på vej mod bed-

re tider. Pengeinstitutterne i Danmark oplever en fortsat 

udfordring med at få lånt penge ud til sunde og ikke-ri-

sikofyldte virksomheder, der kan stille passende sikker-

heder – og renteniveauet på korte penge er fortsat helt i 

bund. Etablerede virksomheder i stort set alle brancher er 

udfordret på adgang til kapital og likviditet som følge af 

den fortsatte rigide opstramning af låne- og kreditpolitik-

ken, der har været en nødvendighed som følge af EU krav 

til også danske pengeinstitutter. Der er fortsat stigende 

forventning om øget soliditet, generering af positivt cash-

flow, nedskrivning på tvivlsomme fordringer etc. og det 

har ramt mange danske virksomheder gennem de senere 

år.

Formålet med analysen er således, at give Dansk Ma-

skinhandlerforening og medlemsvirksomhederne som hel-

hed indsigt i hvorledes medlemsvirksomhederne lever op 

til nogle af de nøgleforudsætninger bankerne stiller for at 

låne penge ud – og den førte kreditpolitik. Som supplement 

er der udarbejdet en benchmark-analyse i forhold til nøg-

letal for autobranchen således, at de 2 analyser tilsammen 

kan anvendes på kommende workshops etc. i regi af Dansk 

Maskinhandlerforening, men også specifikt af den enkelte 

medlemsvirksomhed.

Indholdet vil med fordel kunne deles med udvalgte pen-

geinstitutters erhvervs- og kreditafdelinger, der gerne 

hører om specifikke branchers status fra den daglige drift 

af branchemedlemmers virksomheder. I 2014 blev der af-

holdt møder med udvalgte pengeinstitutter netop med det 

formål at øge kendskabet til Dansk Maskinhandlerforening 

og indsigten i branchen.

Dansk Maskinhandlerforening består af i alt 134 med-

lemmer med tilsammen 195 udsalgssteder. Analysen gen-

nemgår regnskaber for 116 virksomheder, der har aflagt 

regnskab for 2014 og som enten er anparts- eller aktie-

selskaber. Der er således ikke indregnet tal for personligt 

ejede selskaber.

73 % af medlemsvirksomhederne fik et positivt årsre-

sultat i 2014. Med andre ord har 27 % af virksomhederne 

et negativt resultat i 2014.

Udviklingen i årets resultat viser, at 38 % af medlems-

virksomhederne har haft en fremgang i årsresultat, mens 

62 % har oplevet en tilbagegang på bundlinjen.

Bankerne

Den finansielle sektor (banker og sparekasser) har tilsam-

men måtte se krav om hensættelser og afskrivninger, 

samt øget solvens være på agendaen – både politisk som 

reelt. Tal fra landbruget følges nøje eftersom maskinhand-

lere er en underleverandørbranche, der i et vist omfang er 

afhængig af, at der i landbruget tjenes penge der kan rein-

vesteres – i bl.a. nye maskiner.

Sektoren for udlånsforretninger bør derfor se på hvorle-

des medlemmerne af Dansk Maskinhandlerforening hånd-

terer situationen – både i relation til at skabe resultater fra 

år til år, men også i relation til planer for ejerskifte, refi-

nansiering af gældsposter etc. 

Derfor vil Dansk Maskinhandlerforening fortsætte sin 

dialog med de væsentligste kreditgivere til medlemsvirk-

somhederne med det formål at supplere med oplysninger 

og indsigt i branchen. Dette kan øge forståelsen for, at 

Dansk Maskinhandlerforening på vegne af sine medlem-

mer netop søger at sætte fokus på en række forhold, der 
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kan styrke tilbagebetalingsevnen for virksomhederne til-

knyttet Dansk Maskinhandlerforening.

Det fremadrettede perspektiv er, at virksomheder vil 

blive mødt med større krav til egen forberedelse og uvil-

dig og uafhængige bestyrelser, som en konsekvens af, at 

bankerne selv afkræves øget solvens, mere professionel 

bestyrelse, krav om hensættelser og indtjening etc. Virk-

somheder, der arbejder målrettet med at gå i dialog med 

banken om rating og kreditvurdering, vil medvirke til en 

øget konkurrencefordel i markedet. En uvildig bestyrelse 

vil blive vurderet som et ekstra aktiv for virksomheder, der 

står med sådanne udfordringer.

En skærpet afrapportering og rutiner for intern kontrol 

medvirker også på plussiden til en bedre rating ligesom 

tilvalg af udvidet revision af årsregnskaberne styrker do-

kumentationen.

Indtjeningsanalyse

Egenkapitalforrentningen illustreres bedst, såfremt den 

sættes over for afkastningsgraden. Hvor afkastningsgra-

den viser virksomhedens evne til at tjene penge i forhold 

til den samlede kapital, der er investeret i virksomheden 

(herunder fremmedkapital), viser egenkapitalforrentnin-

gen virksomhedens evne til at tjene penge på den kapital, 

der er indskudt af ejerne. Det er relevant at være opmærk-

som på, at såfremt der i branchen er foretaget store in-

vesteringer i større aktiver, kan dette medføre en lavere 

forrentning.

Egenkapitalens forrent-

ning er faldet med 7,4 pro-

centpoint, eller med 47,4 

% i perioden 2013 – 2014. 

Det er væsentligt at be-

mærke, at egenkapitalen i 

kroner har udviklet sig po-

sitivt i hele perioden. Der 

er ikke den store udvikling 

i den samlede egenkapital i perioden 2012 – 2014.

 Bruttofortjeneste, primært resultat og årets resultat er 

udtryk for en nedbrydning af virksomhedens resultatpo-

ster i regnskabet.

Tallene viser, at bruttofortjenesten har været stigende 

i perioden fra 2012 til 2014. Bruttofortjenesten har haft 

mindre stigende tendens henover perioden fra 2012 til 

2014.

Det primære resultat har efter et flot 2013 ændret sig 

til et fald, hvilket det fremgår, påvirker årsresultatet.

Årets resultat, er i 2014 periodens laveste resultat. 

Dette skyldes, at de faste omkostninger vejer for tungt 

i regnskabet.

 

Vækst

Udviklingen over de seneste 3 regnskabsår viser en lille til- 

bagegang i antallet af virksomheder med positivt resultat.

En vækst i bruttofortjenesten og dermed en stigning i 

indtjeningen for perioden viser, at der generelt er frem-

gang i branchen, men at bundlinjen er udfordret – bl.a. som 

følge af høje omkostninger, afskrivninger, finansiering, for 

lave salgspriser etc. En mindre stigning i investeringerne, 

vises i form af en samlet stigning i aktiverne.
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Under- og overskud

Ud af analysens 116 virksomheder havde 94 overskud i 

2012. I 2014 havde 87 af virksomhederne et overskud – 

sammenlignet over en 3-årig periode har 70 virksomheder 

haft overskud i alle 3 år.

36 virksomheder har en for lav soliditet (under 20). År-

sagen til, at analysen beskæftiger sig med ”for lav” soli-

ditet er, at hele den finansielle sektor har sat soliditet på 

agendaen i relation til kreditvurdering for fremtidig belå-

ning – en soliditet på 20 vil til og med af nogle banker blive 

vurderet som ”svagt underkapitaliseret”.

Udviklingen i årets resultat viser, at 38 % af medlem-

merne har haft en fremgang i årsresultatet, mens 62 % har 

oplevet en tilbagegang på bundlinjen.

 

Afkast og soliditet

Afkastningsgrad er et nøgletal, der viser virksomhedens 

evne til at tjene penge på den kapital, der er investeret i 

virksomheden. Soliditet er et nøgletal, der viser hvor godt 

rustet en virksomhed er til at modstå en økonomisk krise 

og dermed kunne bære større tab. Forventningen til solidi-

tetsgrad er vokset under den finansielle krise siden 2008 

og den finansielle sektor baserer ofte sit benchmark på en 

soliditet på 25 – mod tidligere 20.

Der er ikke den store variation i soliditetsgrad i de 3 

regnskabsår. Den er dog faldet i perioden med 1 procent-

point. Med en gennemsnitlig soliditetsgrad på lidt over 26 

% i hele perioden, må det siges at være et acceptabelt hel-

hedsbillede. Det mindre fald skyldes, at aktiverne er ste-

get mere end egenkapitalen.

Afkastningsgraden er derimod faldet med 1,7 procent-

point eller ca. 32 % fra 2013 til 2014. Dette er tegn på et 

faldende samlet årsresultat.

 
Hvis en virksomhed har både høj afkastningsgrad og høj so-

liditet, giver det en god sikkerhed og tryghed for banken og 

ejerne. Ved høj afkastningsgrad og lav soliditet tjener virksom-

heden penge, men der kan være behov for konsolidering. Når 

virksomheder både har lav afkastningsgrad og en soliditet un-

der 20, er der oftest forbundet med usikkerhed og væsentlig 

risici i disse virksomheder og hvor der skal sættes kortsigtede 

handlinger ind for at imødegå yderligere risici for fortsat finan-

siering.

Gruppen med soliditet under 20 og afkast under 7 (26 % i 

2013) er steget til 28 %.

Benchmarkanalyse

Vi har i år valgt at lave en kort sammenligningsanalyse med 

Autobranchen – da denne branche er bedst direkte sammen-

lignelig med maskinhandlerbranchen. Således kan den enkelte 

medlemsvirksomhed forholde sig til branchernes gennemsnit-

stal og nøgletal.

Alle tal er baseret på regnskabstal for 2014. 

Benchmarkanalysens sammenligningstal er alle gennem-

snitlige tal, der er beregnet ud fra en samlet talværdi divide-

ret med antallet af virksomheder (eller medarbejdere hvor det 

måtte være relevant). Er der ikke angivet nøgletal for f.eks. 

personaleomkostninger for 27 selskaber, indgår disse ikke i 

beregningen og den gennemsnitlige personaleomkostning er 

således baseret på det antal virksomheder, hvor der i regnska-

bet fremgår personaleomkostninger som et separat nøgletal.

Autobranchen har nogle endog meget store, men få aktører 

– alle nøgletal er således renset for de 5 største i hver kategori.

Der henvises endvidere til, at tallene er indhentet fra en da-

tabase og at der dermed ikke er taget højde for f.eks. sammen-

sætningen af egenkapitalen.

Udviklingen af årest resultat 2013-2014
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Benchmark – Soliditet 

Soliditetsgrad er et af de særlige nøgletal, der er rettet fokus 

på fra den finansielle verden. Soliditet er egenkapitalen i % af 

balancens aktiver ultimo. Tallet angiver evnen til at modstå 

større tab. Som overordnet benchmark er flere finansielle ana-

lyser indrettet med en soliditet på 20 som et minimum. For at 

opnå ny finansiering er det ikke usædvanligt,  at banksektoren 

forventer en soliditet på minimum 25 for at se på långivning/

udvidet kreditgivning.

32,7 % af DM’s medlemmer har en soliditet på under 20 – bil-

branchen har tilsvarende en højere andel af virksomheder med 

soliditet under 20 – for autobranchen er det 37,4 %.

Bilbranchen er bedre repræsenteret i andelen af virksomhe-

der med soliditet på over 30 (med 50,2 %) mod DM’s 40,4 %.

Der vil fremadrettet fortsat være behov for konsolidering i 

de virksomheder, der har en for lav soliditet – og dermed øget 

fokus på indtjeningsevnen og nettoresultat.

 

Benchmark – Resultatopgørelsen og Balancen

Der er en væsentlig større bruttofortjeneste i DM-regi målt 

som gennemsnit pr. virksomhed og tilsvarende er EBITDA-ni-

veauet højere pr. virksomhed.

Derimod halter det med nettoresultatet for DM-virksomhe-

der i forhold til autobranchen.

EBITDA% i forhold til bruttofortjeneste giver en fordel i auto-

branchen. De samlede kapacitetsomkostninger, vareforbrug og 

personale udgør således en større andel i DM.

Autobranchen i gennemsnit: 20,7 %

DM i gennemsnit: 17,3 %

Nettoresultat som % af EBITDA:

Autobranchen genererer et dobbelt så stort overskud i for-

hold til EBITDA set i forhold til DM – DM har væsentligt højere 

finansieringsomkostninger og afskrivninger, der forklarer den-

ne forskel:

Autobranchen i gennemsnit: 51,4 %

DM i gennemsnit: 26,0 %

   

Landbrug og Fødevarer

Dansk Maskinhandlerforening og Landbrug & Fødevarer har 

iværksat et uformelt samarbejde på en række brancherelatere-

de aktiviteter. Fra vores side sker det for at understøtte vores 

medlemsvirksomheders kunder via deres hovedorganisation. 

Vores to organisationer mødes jævnligt i forbindelse med di-

verse møder og aktiviteter – men herudover vil vi fremadrettet 

mødes årligt på formands- og direktørniveau – og understøtte 

hinanden i aktiviteter såsom Åbent Landbrug, Danmarks Bed-

ste Lærling etc. Også på det politiske område vil vi samarbejde, 

hvor det måtte være relevant.
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Året har været præget af den alvorlige indtjeningskrise 

(gældskrise) i landbruget. Ved tidligere kriser i dansk land-

brug har det som regel været en af driftsgrenene, som har 

været ramt, mens de to andre har klaret sig godt – her tæn-

kes på de tre overordnede driftsgrene mælkeproducenter, 

svineproducenter samt planteavlere. Men denne krise ka-

rakteriseres ved, at alle tre driftsgrene er ramt på samme 

tid. 

Verdensmarkedspriserne slår igennem og den stigende 

volatilitet i priserne rammer selvfølgelig også Danmark. Og 

det er sådan fremtiden vil se ud. 1-2 år med lave priser 

efterfulgt at 1 år med rekordpriser og vice-versa. Men det 

stiller enormt store krav til omstillingsevne, likviditet og 

cash-flow – og det skal man vænne sig til – og navigere 

efter. 

Som bekendt er de danske landmænd de mest forgæl-

dede, og desto højere gæld desto lavere handlefrihed og 

omstillingsevne. Det er sagens kerne i alt sin barske en-

kelthed.

Vi kommer netop fra en længere periode, hvor der har 

været god indtjening i landbruget med høje afregnings-

priser. Og hvad er der sket med landbrugets gæld i samme 

periode? Ingenting. Det er status quo. Afregningspriserne 

har været gode, renten rekordlav, negative nettoinveste-

ringer – men trods det bliver der ikke afdraget på gælden. 

Så når man ikke kan servicere sin gæld under de vilkår – ja, 

så bliver man aldrig i stand til det. Det er den reelle krise i 

dansk landbrug. 

Det er klart, at de danske rammevilkår er for rigide og at 

hele den danske overimplementering forringer konkurren-

ceevnen for landbrugserhvervet. Selvfølgelig skal danske 

landmænd kunne gøde noget mere efter faglige vurderin-

ger – og det kan ikke være rigtigt, at vi ikke kan dyrke korn 

af en ordentlig kvalitet – og randzonerne er en grov over-

trædelse af den private ejendomsret. Men det løser ikke 

det egentlige problem: Gælden.

For maskinhandlerne har dette selvfølgelig negativ ind-

virkning på efterspørgsel af nye maskiner – og mange mel-

der om faldende aktivitet i salgsafdelingen – men mange 

melder også om status quo. Den positive side af historien 

er, at når der ikke kan købes nyt skal det gamle holdes kø-

rende – og det giver godt gang i værkstedet og lageret. Så 

det er den klassiske fortælling om gynger og karruseller. 

På den længere bane kan den manglende aktivitet i 

salgsafdelingen få negativ effekt på værksted og lager – 

da salgsafdelingen fungerer som fødegang. Med pt. er det 

ikke slået igennem endnu.

Der var engang en som sagde noget i retning af, at ”det 

går op og ned i showbiz”. Det gør det også i dansk landbrug 

og følgeerhverv... Det ved vi og det kan vi agere efter.

Et andet mere vidtrækkende paradoks er mange af især 

traktorimportørernes ageren. Her nærmer vi os de tilstan-

de, som de har i den nært beslægtede branche; Bilbran-

chen.

Mange af de krav som importørerne stiller levner ikke 

meget respekt for det faktum, at maskinhandlerne er små 

og mellemstore familieejede virksomheder. Kravene bun-

der ikke i sund forretningsmæssig tankegang – og er præ-

get af, at de danske importører reelt styres fra hovedkon-

toret i udlandet – og ikke tager hensyn til konkrete danske 

forhold. Importørenes gøren og laden er det enkeltstående 

element, som har størst indflydelse på den danske struk-

turudvikling inden for vores branche. Skal vi som branche 

gøre vores indflydelse gældende, skal vi stå sammen – tryk 

avler modtryk. Står vi sammen, er vi stærke – meget stær-

ke. Her skal mærkeforeningerne spille en større og mere 

aktiv rolle. 

Så selv om der i disse tider er sorte skyer over det dan-

ske landbrug, så skal det nok lysne igen. Der er ingen som 

ved hvor lang den aktuelle krise vil vare ved. Men i lighed 

med tidligere skal vi have det lange lys på og fokusere på 

mulighederne.

Og at der et tro på fremtiden vidner den kommende Ag-

ritechnica 2015 om. Allerede medio september melder de 

alt udsolgt!

Hverdagens helte!

Et kendt Churchill-citat lyder nogenlunde således: ”Aldrig 

har så mange haft så få at takke for så meget”. Dette ud-

sagn er meget dækkende for deltagerne i Danmarksme-

sterskabet for landbrugsmaskinmekanikerlærlinge – se-

nest afholdt den 14.-15. november 2014 i Aars.

Danmarksmesterskabet er veloverstået, og over to dage 

blev de fire deltagere sendt igennem fire krævende opga-

Året i branchen
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ver. Og det er vel at mærke bredtfavnende opgaver. Finali-

sterne skulle diagnosticere, fejlfinde, reparere og redegøre 

for så forskellige problemstillinger som Case IH Axial-Flow 

mejetærsker, en Claas Jaguar finsnitter, en Valtra N122 

Direct traktor og en Fendt 724 Vario traktor med tilkoblet 

fuldfoderblander.

Det er befriende og inspirerende, at fire unge talenter 

stiller op og konkurrerer om at blive Danmarks bedste i de-

res fag. Det er befriende og inspirerende, når der virkelig 

bliver gået til den – og der bliver vist følelser, tårnhøj fag-

lighed, indsigt og mod.

Vi har brug for unge repræsentanter fra vores branche, 

der går forrest – og som er til inspiration for os alle. Men 

ikke mindst til inspiration for næste generation af unge, 

som vi skal have ind i branchen.

 

Så stort tillykke og ikke mindst tak til Anders Pedersen 

fra TBS Maskinpower, Peter Birkedal fra Henry D. Nielsen, 

Christian Nellemann fra Egebjerg Smedie og Morten Birk 

Bech fra Johannes Mertz. Det var et tæt opløb – men An-

Stort tillykke og ikke mindst tak til Anders Pedersen fra TBS Maskinpower, Peter Birkedal fra Henry D. Nielsen, Christian Nellemann fra Egebjerg 
Smedie og Morten Birk Bech fra Johannes Mertz. Det var et tæt opløb – men Anders Pedersen fra TBS Maskinpower kunne til sidst kåres som 
Danmarks bedste traktormekanikerlærling.  
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ders Pedersen fra TBS Maskinpower kunne til sidst kåres 

som Danmarks bedste landbrugsmaskinmekanikerlærling. 

Det er virkelig en stor præstation, og sejren bliver jo ikke 

mindre flot når man ser hvor dygtige alle fire deltagere 

er – og hvor højt det faglige niveau er. Men én skal jo som 

bekendt vinde.

I deres bedømmelse af kandidaterne satte fagdommer-

ne en række beskrivende ord på som energisk, strukture-

ret, løsningsorienteret og stort overblik. Evner og kvalite-

ter som er vigtige at fremhæve.

Der skal også lyde en stor tak til samarbejdspartnerne 

Grene, Landbrugsmedierne, Dansk Metal og Erhvervssko-

lerne Aars – og ikke mindst en stor tak til dommerne. Og 

selvfølgelig tak til publikum. Det var et meget velbesøgt 

arrangement – og helt sikkert en stor inspirationskilde for 

de unge besøgende, som snart skal vælge uddannelse. 

Også en stor tak til formand for L&F, Martin Merrild, der 

forestod præmieoverrækkelsen.

Det har været overvældende positivt med den interesse 

samt indlevelse i arrangementet alle har udvist og bidra-

get med.

Uddannelsen til landbrugsmaskinmekaniker er en bred 

og alsidig uddannelse. 

Som uddannet landbrugsmaskinmekaniker kan man 

diagnosticere, fejlfinde, reparere og vedligeholde alle dele 

af landbrugsmaskinerne herunder motorer, brændstofan-

læg, hydraulik, el-udstyr, kølesystemer, elektroniske sy-

stemer etc. Man mestrer diagnosesystemer, computerpro-

grammer og sprog.

Det er således en uddannelse, der har ændret sig meget 

i årenes løb – og når man er færdiguddannet, er man en 

eftertragtet vare.

Det viser sig bl.a. ved, at der er mange andre brancher, 

der står på spring for at hverve en landbrugsmaskinmeka-

niker. Der er f.eks. mange, som kommer over i vindmølle-

industrien eller off-shore branchen. Andre læser videre til 

ingeniør eller maskinmester.

Der er mange indikationer på, at landbruget står over for 

et kommende opsving. Hvornår det kommer diskuteres, 

men at det kommer er sikkert. Så inden for de nærmeste 

år kan vi stå i en situation, hvor vi har en meget stor man-

gel på kvalificerede landbrugsmaskinmekanikere. Derfor 

er arrangementer som dette så vigtigt for vores branche. 

At vi gør opmærksom på os selv og de kvaliteter vi har.

Så endnu en gang tak til hverdagens helte – vi har brug 

for flere af jeres slags!

Dyb koncentration ved Danmarksmesterskabet for landbrugsmaskinmekanikerlærlinge.



Dansk Maskinhandlerforening
2014/2015

13

Torsdag den 18. juni 2015 blev der afholdt folketingsvalg 

i Danmark. Omkring midnat på valgdagen stod det klart, at 

et nyt borgerligt flertal er en realitet – med mandatforde-

lingen 89 til de røde og 90 til de blå. Dansk Folkeparti blev 

det største borgelige parti – og overhaler således Venstre. 

Efter den traditionelle stammedans med politiske sonde-

ringer etc. har Lars Løkke Rasmussen dannet en ren ven-

streregering og skal nu navigere i et politisk landskab, hvor 

meget er ændret med dette folketingsvalg.

Men det vigtigste er på plads, nemlig et nyt flertal og 

regeringsskifte.

Alternativet havde været svært at overskue. Tænk på 

en rød regering baseret på liste Å’s mandater – hvor partiet 

de Alternative ville sidde med de afgørende mandater. Et 

parti med mærkesager som 100 % økologi i 2040, forbud 

mod Nutella og citronhalvmåner, et partiprogram udtrykt 

med deltagernes kropssprog og en mobil karmakanon.

I landbruget og følgeerhverv kan vi glæde os over valg-

resultatet. De fire borgerlige partier Venstre, Dansk Fol-

keparti, Konservative og Liberal Alliance har udstukket 

kursen med en ny retning for dansk landbrug. Det er også 

tvingende nødvendigt. I sin åbningstale på Agromek 2014 

søsatte Lars Løkke Rasmussen sin 16-punktsplan, der skal 

forbedre rammevilkårene for vores sektor. To af de store 

punkter i den plan er lempelse af gødningsnormerne og 

en væsentlig ændring, gerne afskaffelse af den forkæt-

rede randzonelov. Landbrugets massive gæld er også på 

dagsordenen samt en mere lempelig – og intelligent, mil-

jølovgivning.

Det isolerede punkt, som må formodes på den korte 

bane at kunne bidrage til landmandens bundlinje, er en 

opblødning af gødningsnormerne. Med den nuværende 

kvælstofkvote er kvaliteten af vores danskproducerede 

korn simpelthen for ringe. Vi kan ikke opnå det nødvendige 

proteinindhold – og udbytterne er stagnerende. Udlandet 

er begyndt at frabede sig dansk korn pga. den dårlige kva-

litet! Senest har høsten 2015 sat en kedelig bundrekord i 

dårlig kornkvalitet.

En fornuftig og øjeblikkelig ændring vil kunne mærkes 

med det samme på landmandens bundlinie. Og øget ind-

tjening har alle i vores samlede erhverv hårdt brug for.

Den afgåede regering har med sit røde flertal, skiften-

de ministre og konstant svingende kurs skabt usikkerhed 

for vores samlede erhverv. De danske banker og långivere 

bliver da selvfølgelig forvirrede og ikke mindst usikre på 

de skiftende politiske signaler som den afgåede regering 

har ført.

Nu skal den nye borgelige regering starte på en frisk – og 

eksekvere de løfter og planer, der er fremlagt. Landbruget 

og følgeerhverv spiller en central rolle i vækstskabelsen 

og skal dermed være en hjørnesten i erhvervspolitikken.

Vi har brug for brede politiske aftaler, så der kan lægges 

en langsigtet plan for erhvervet – således at vi ved, hvad 

vi har at holde os til – og ikke mindst, interessenter som 

banker etc. også kan være sikre på at rammebetingelser 

og dermed indtjeningsevnen ikke ændrer forudsætninger 

som vinden blæser.

Verden omkring os
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Afsætning af traktorer og maskiner i 2014/2015

Nyregistrerede traktorer 2014 

I 2014 blev der i alt registreret 1.870 nye traktorer. Dette 

er 637 færre traktorer i forhold til 2013, hvor der blev re-

gistreret 2.507. Dette er et fald på ca. 25 %. I nedenståen-

de skema er der for 2015 tale om perioden januar-august. 

Det er dermed ikke hele året, men år-til-dato tal.
Udviklingen i antallet af nyregistrerede traktorer 
i perioden 2011-2015 (rød: januar-august, 2015). 
Kilde: ND.

Udviklingen i antallet af nyregistrerede traktorer 
måned for måned 2011-2015.
Kilde: ND

Mejetærskersæsonen 2014-2015 i perioden 

01.09.2014 til 31.08.2015

Mejetærskersalget er i perioden faldet fra 238 til 228, 

svarende til et fald på 10 styk, hvilket er en nedgang i sla-

get på ca. 4 %.

Udviklingen i antallet af solgte mejetærskere i perioden 2010-2015. 
Kilde: ND

Finsnitteresæsonen 2014-2015 i perioden 

01.09.2014 til 31.08.2015

Salget af finsnittere har ikke opnået 2013 niveauet. I sid-

ste års beretning var der ikke data tilgængelig til, at vi 

kunne vise salget for 2014 – det kan vi dog i år. I 2013-

2014 sæsonen blev der solgt 21 finsnittere. Antallet er 

det samme som i sæsonen 2014-2015.

Udviklingen i antallet af solgte finsnittere 2010 til 2015. 
Kilde: ND.
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Pressersæson 2014-2015 i perioden 

01.09.2014 til 31.08.2015

Pressersalget er steget minimalt fra 125 i perioden sidste 

år til 128 i perioden i år. En forøgelse i salget på 3 stk., og 

dermed en stigning på godt 2 %.

Udviklingen i antallet af solgte pressere i perioden 2010 – 2015. 
Kilde: ND
 

I nedenstående opgørelse over registrerede køretøjer i Dan-

mark, kan vi se at totaltallet af traktorer også er for nedadgå-

ende, så det er ikke fordi der køres i gamle brugte traktorer, at 

der ikke sælges så mange nye.

Det forklarer vel også i nogen grad, hvis der står så mange 

brugte rundt om på lagrene.
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Køretøjsbestanden i Danmark 1. januar 
          2011
   2011  2012  2013  2014 2015 -2015

     Antal     Pct.
Alle køretøjer i alt 4 001 732  4 035 172  4 083 36  4 133 714 4 203 259 5,0

Motorkøretøjer i alt  2 868 287  2 883 008  2 907 321  2 935 195 2 981 352  3,9

Personbiler 2 163 676  2 197 831  2 237 122  2 278 121 2 329 578 7,7
Busser 14 496  14 014  13 485  13 270 13 408 -7,5
Varebiler 441 455  426 688  417 016  402 352 398 066 -9,8
   Heraf privat godstransport1 88 371  90 360  91 569  90 946 89 628 1,7
Lastbiler 30 820  29 698  29 952  29 215 28 628 -7,1
Sættevognstrækkere 12 891  12 862  12 589  12 858 12 867 -0,2
Motorcykler 148 766  148 817  149 665  150 360 151 542 1,9
Knallert 45 54 842  51 780  49 578  47 716 45 970 -16,2
Brand- og redningskøretøjer2 1 341   1 319  1 426  1 303 1 293 -3,6

Øvrige køretøjer i alt 1 133 445  1 152 164  1 176 045  1 198 519 1 221 907 7,8
Påhængsvogne indtil 2 t 815 517  833 917  855 393  876 548  899 081 10,2
Påhængsvogne over 2 t 42 053  43 983  46 594  49 002 51 908 23,4
Sættevogne 35 200  35 154  35 831  36 903 37 880 7,6  
Campingvogne i alt 142 764  142 654  142 667  141 418 139 654 -2,2

Traktorer 97 911  96 456  95 560  94 648 93 385 -4,6

1) må kun anvendes til privatkørsel 2) Kun vare- og lastbiler

Kilde: Danmarks statistik
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Året i landbruget 2014-2015

2014 blev et rekordvarmt år, siden de landsdækkende 

temperaturmålinger i Danmark startede i 1874. Høsten 

forløb forholdsvist smertefrit de fleste steder, hvilket be-

tød et moderat slid på maskinerne. Vinteren blev lige så 

nem, der var ikke megen sne og frost, så der var heller ikke 

ret megen slid på materiellet.  

Anderledes har det været med dette års høst. Den var 

på grund af en kølig forsommer med meget blæst ca. 14 

dage forsinket på næsten samtlige afgrøder. En del kvæg-

bønder har været meget nervøse for deres fodermajs, som 

længe så ud til ikke engang at kunne blive til minimajs. 

Lige i sidste øjeblik kom der nok varme til, at majsen 

kunne blomstre. Der er stadig stor sandsynlighed for, at 

landmændene kommer til at mangle foderenheder, som 

dermed skal købes andre steder. 

Her sidst i september er der stadig marker, der ikke er 

høstet. Idet der står blank vand på markerne er bæltemeje-

tærskere igen en nødvendighed på visse marker, for over-

hovedet at kunne høste. 

Udbyttet for høsten 2014 var også ganske ok, faktisk blev 

der høstet 9,8 mio. ton, hvilket er 8 % bedre end den hidtil 

bedste høst i 2009. Til gengæld viser analyser af korn fra 

høsten 2014, som SEGES Videncenter for svineproduktion 

har foretaget og fået efterkontrolleret ved Eurfinns citat: 

”I forhold til 2013 er der 6-12 % lavere råprotein – men 

højere energikoncentration i vinterbyg, hvede, rug og tri-

ticale og lavere fosforkoncentration i vinterbyg og hvede. 

De analyserede kornarter er mindre værd pr. hkg. til svine-

foder i forhold til sidste år. Analyseværdierne for råprotein 

og energi i vinterafgrøderne betyder, at der i foderblan-

dingerne skal tilsættes mere proteinfodermiddel og lidt 

mere fosfor (hvis der anvendes hvede og vinterbyg) for at 

undgå produktivitetstab”. 

 
Jyllandsposten skrev i september 2014 en artikel med 

baggrund i analysen, de skrev bl.a.:

”Analyserne gennemføres hvert år efter høst, og resul-

taterne viser, at kvaliteten af det danske korn har været 

faldende siden 1990’erne, da vedtagelsen af vandmiljø-

planerne tvang landmændene til at reducere forbruget af 

gødning.

- De danske særregler betyder, at vi ikke må give kornet 

den mængde gødning, som planterne egentlig har brug 

for. Det medfører, at vi gradvist opbruger jordens reserver 

af kvælstof og dermed udpiner jorden. Konsekvensen er, 

Kilde: Danmarks Statistik – 25. november 2014
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at kvaliteten af kornet bliver lavere og lavere, siger Torben 

Hansen, formand for Landbrug & Fødevarer, Planteproduk-

tion.

Mens proteinindholdet i dansk hvede er faldet fra knapt 

11 % i 1990’erne til nu omkring 8,5 %, har udviklingen i 

Nordtyskland været langt mere positiv”.

Dermed er man nød til, som analysen også anbefaler, at 

tilsætte proteiner på anden måde, f.eks. ved hjælp af soya-

skrå, som dyrkes i udlandet og transporteres til Danmark.

Det er ikke optimalt, hvis man tænker på CO2 og miljøet. 

De lande, der dyrker soya, har ikke de samme krav, hvad 

angår gødningsmængder og CO2. Er vi lige som med den 

meget ønskede vindenergi ligeglade, når det bare ikke er i 

vores egen ”baghave” der skabes forurening og ulemper? 

Tilsvarende betyder resultaterne, at kornet har en lang 

mindre værdi i forhold til at brygge øl og bage brød, men 

så kan man jo igen købe sig til det mere proteinrige korn 

i andre lande, hvor der ikke er regler, som bevirker at man 

udsulter jorden, og hvor der gerne må tilføres den energi 

som planterne faktisk har behov for. 

Desværre viser prognoser ud fra analyser, der er lavet 

på basis af mange tusinde prøver fra de to store grovvare-

selskaber DLG og Danish Agro, at tendensen for 2015-hø-

sten er klar: Kvaliteten af hveden er på et uændret 

rekordlavt niveau, mens kvaliteten af byggen er fal-

det markant til det laveste niveau i proteinindholdet 

nogensinde. 

Ifølge Jyllands-Posten er proteinindholdet i dansk korn 

faldet fordi landmændene blev pålagt at bruge mindre 

gødning på deres marker. Det er et særkrav i Danmark, der 

også har betydet et mindre udbytte. Det giver de danske 

landmænd et årligt nettotab på knap 2,2 mia. kroner.

Hvis landmændene valgte kornsorter med et lavere ud-

bytte, så ville de kunne opnå et større proteinindhold, men 

det er ikke uden tab. Selvom der er en spirende tendens 

til, at man ønsker gamle kornsorter som f.eks. spelt, er det 

lidt som med økologi, de fleste er slet ikke klar til at købe 

tilsvarende mængder til højere priser, som er nødvendige 

for at opveje det lavere udbytte.

Landbrugets bytteforhold

Jordbrugets bytteforhold er forringet med 3,9 % i andet 

kvartal 2015 i forhold til samme kvartal sidste år. Forrin-

gelsen er dog mindre end forholdet mellem første kvartal 

2014 og 2015. Dette afspejles i den opadgående kurve 

for bytteforholdets udvikling i forhold til det tilsvarende 

kvartal året før. 

Bytteforholdet er forholdet mellem priser på salgspro-

dukter og priser på forbrug og investeringer i produktio-

nen. Priserne på jordbrugets salgsprodukter faldt med 6,1 

% i forhold til samme kvartal sidste år, mens det samlede 

prisindeks for forbrug og investeringer kun faldt med 2,3 

%. Det samlede fald i salgspriserne skyldes især animalske 

salgsprodukter, der udgør 72 % af det samlede salg.
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Som det fremgår af søjlerne, så er det bestemt ikke fordi 

der er blevet ”overinvesteret i produktionen” de seneste 

2 år.

Prisindeks på forbrug i produktionen højere  

end salgspriser 

Bytteforholdet er forringet med 5 % i forhold til 2010, 

svarende til indeks 95. Det betyder, at priserne på salgs-

produkter er steget mindre end priserne på produktions-

faktorer. Prisindekset for salgsprodukter er 110 i forhold 

til 2010, og er dermed 10 % over basisåret 2010, mens 

prisindekset for forbrug og investeringer ligger 15 % over. 

Priserne på jordbrugets salgsprodukter faldt 

De samlede priser for salgsprodukter faldt med i alt 6,1 % 

i forhold til samme kvartal året før. Dette skyldes især et 

fald for mælk på hele 22,1 %, mens svin faldt 9,9 %. Prisen 

på pelsskind steg derimod 41,3 % i forhold til samme kvar-

tal året før. Kornprisen faldt med 10,7 %, hvilket er stærkt 

medvirkende til forringelsen af indekset for de vegetabil-

ske salgsprodukter. 

Faldet i kornpriserne afspejler en international tendens. 

Den samlede produktion på verdensplan af hvede og byg 

var den største nogensinde, ifølge International Grains 

Council. Dette øgede udbud har ikke været mødt af en til-

svarende efterspørgsel, og har dermed været medvirken-

de til prisfaldet. I Danmark var høsten den største siden 

rekordåret 2009. Der var størst fremgang for hvede med 

25 %, mens byg faldt med 10 %. ift. året før.

Prisindekset for de animalske salgsprodukter viser et 

samlet prisfald på 12 % i forhold til 2013. Priserne lå sam-

let set 14 % højere end i 2010. Priserne faldt for stort set 

alle animalske produkter i 2014. Kun prisen på mælk steg 

2 %. Prisen på pelsskind faldt mest med 48 %. De animal-

ske produkter indgår med over 70 % af den samlede salgs-

produktion. Heraf udgør kød og levende dyr knap 60 %, 

mens produkter fra husdyr (mælk, æg, skind) udgør resten.

Kilde: Danmarks Statistik jordbrugets prisforhold 2. kvt. 2015.
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Priserne på kvæg faldt 8 % fra 2013 til 2014 og ligger 

samlet 23 % højre end i 2010. Prisen på ungtyre, unge 

køer og ældre køer faldt alle, hvor slagtekøerne faldt mest 

med 14 %, mens ungtyrene udgør det mindste fald med 3 

%. Dette medførte, at den gennemsnitlige afregningspris 

for oksekød faldt med 8 % i forhold til 2013. Prisen på 

oksekød var den højeste i 2013, når man ser på perioden 

2005-2014. 

Produktionen steg lidt fra 2013 til 2014. Det skyldtes 

bl.a. at der blev slagtet flere køer på grund af tilpasningen 

til mælkekvoten, som var på samme niveau i 2014 som 

2013. Tilpasningen skyldtes, at mælkeproducenterne prø-

ver at tilpasse deres produktion af mælk til deres individu-

elle mælkekvote, så de undgår eller reducerer den superaf-

gift, der er forbundet med at overskride kvoten. 

Priserne for svin og svinekød faldt med 9 % i 2014 i for-

hold til 2013 og i forhold til 2010 var priserne 13 % høje-

re. Svin og svinekød er det dominerende landbrugsprodukt 

og udgør vægtmæssigt en tredjedel af den samlede salgs-

produktion. Produktionen målt i kg. var lavere i 2014 end 

i 2010, bl.a. fordi flere smågrise eksporteres, samt at der 

slagtes færre svin.

 

Den gennemsnitlige mælkepris for producenterne i 

2014 var 299 kr. pr. 100 kg. Prisen steg med 2 % i forhold 

til 2013, mens den i forhold til 2010 var 20 % højere. I 

2009 var prisen 15 % lavere end i 2010. Produktionen af 

mælk forøgedes i 2014, og det tyder kraftigt på en over-

skridelse af kvoten, selvom der blevet slagtet flere køer i 

slutningen af 2014.

Den gennemsnitlige mælkepris er en gennemsnitspris 

på al mælk i Danmark, inklusiv den økologiske mælk. An-

delen af økologisk mælk er ca. 9 %. Den eneste forskel på 

afregningen af konventionel mælk og økologisk mælk er 

et økologitillæg, som i 2014 udgjorde 55 kr. pr. 100 kg. 

mælk. Dette beløb er indberegnet i den gennemsnitlige 

mælkepris.

Større overskud for økologisk malkekvæg i 2014

Det gennemsnitlige driftsresultat for økologiske bedrif-

ter med malkekvæg steg med 263.000 kr. til 708.000 

kr. i 2014. Fremgangen skyldes 323 kg mere mælk pr. ko 

samtidig med, at afregningsprisen på økologisk mælk steg 

med 12 øre til 3,42 kr. pr. kg. Efter en beregnet aflønning 

af ejerens arbejdsindsats var der et overskud på 201.000 

kr.

Betydelig lavere afregning for mælk i 2015

I 2014 faldt detailpriserne for økologiske mejeriprodukter, 

mens afregningen til landmanden som nævnt steg. I 2015 

er årsprisen på økologisk mælk til landmanden skønnet til 

et fald på ca. 35 øre pr. kg. For den gennemsnitlige pro-

ducent med en produktion på 1,5 mio. kg betyder det en 

udsigt til nedgang i resultatet på 525.000 kr., hvilket skal 

ses i forhold til resultatet på 708.000 kr. i 2014.

Kilde: Danmarks Statistik jordbrugets prisforhold 2. kvt. 2015.
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Hver 10. ko er økologisk

Antallet af omlagte økologiske landbrugsbedrifter er 

1.454, mens der er 28.356 konventionelle landbrug. 615 

økologiske bedrifter er heltidsbedrifter, hvor malkekvæg 

er den dominerende driftsform med 347 bedrifter. Med ca. 

58.000 økologiske malkekøer er hver 10. malkeko i den 

danske kvægbestand økologisk. Der dyrkes ca. 142.000 

ha økologisk, svarende til 5,6 % af det samlede landbrugs-

areal, hvoraf der dyrkes grovfoder især græs og majs til 

kvæg på godt og vel halvdelen.

Næsten uændret resultat for økologiske planteavlere

For de knap 100 økologiske landbrug med fokus på pro-

duktion af salgsafgrøder steg driftsresultatet med 5.000 

kr. til 239.000 kr. pr. bedrift i 2014. Efter ejeraflønning var 

resultatet stadig negativt i gennemsnit.

Kilde: Danmarks statistik - Regnskabsstatistik for økologisk jord-
brug 2014

Kilde: Danmarks statistik - Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2014
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Prisindeks for udvalgte EU-lande

Når man ser på den danske prisudvikling i landbruget, er 

det også vigtigt at se denne i forhold til de lande, som vi 

har stor samhandel med inden for produkter fra jordbru-

get. Vores vigtigste handelspartner, Tyskland, har en jord-

brugsproduktion, der er fem gange så stor som den danske, 

målt på produktionsværdi. Andre lande, vi sammenligner 

Danmark med, er Storbritannien, der som bekendt aftager 

en del bacon, samt Nederlandene og Polen. 

Priser for 2014 er baseret på prognoser, leveret af de 

respektive lande til Eurostat. Sverige er ikke medtaget i 

sammenligningen, da de endnu ikke har leveret indekstal 

baseret på 2010.

Nedenstående er en gennemgang af de væsentligste 

ændringer, hvor Danmark skiller sig ud fra de øvrige.

Forbrug og investeringer i EU

Eftersom Danmark havde størst nedgang i priserne for 

salgsprodukter, samtidig med at udviklingen i priserne for 

forbrug og investeringer heller ikke faldt ud til Danmarks 

fordel, betyder dette samlet set, at dansk jordbrugs kon-

kurrenceevne er svækket i forhold til vores største sam-

handelslande. 

Yderligere punkter, der er med til at presse landbruget, 

er den russiske embargo, en politisk beslutning der bety-

der, at det kæmpestore eksportmarked i Rusland nu ikke 

længere er eksisterende, og russerne samtidig selv er ved 

at udvide deres produktion, så de ikke er afhængige af an-

dre. Samtidigt har Kina også lukket ned for deres import af 

f.eks. mælkepulver. De er også godt i gang med at opbyg-

ge en større svineproduktion i Kina. Både Rusland og Kina 

har købt gode produktionsdyr i Danmark, med henblik på 

at avle på disse.

Bærproduktionen i Danmark er stort set nedlagt, EU til-

skud til f.eks. polske bæravlere betyder så lave priser, at 

det slet ikke kan betale sig at høste de bær, som er på 

buskene, det har også fået de fleste til at nedlægge deres 

bærmarker. Enkelte har selv videreforarbejdning af bær 

hhv. til saft, sirup eller syltetøj, og kan på den måde holde 

en fornuftig forretning i deres bærproduktion.

 Det er ikke let for landbruget at få nedbragt gælden, når 

deres produkter på den måde koster dem penge at produ-

cere. Nogle har mulighed for omlægning af produktionen 

til såkaldte ”nicheprodukter” for på den måde at producere 

noget med en fornuftig afregningspris i forhold til omkost-

ningerne, men det er langt fra alle, der kan gøre det. 

En opgørelse som L&F-Seges sendte ud fra juli måned, 

viste at ca. 1/3 af alle brug er så nødstedte, at de er i fare 

for at gå konkurs. L&F mener, at det vil kunne koste op 

imod 40.000 jobs i fødevareindustrien.

Alt i alt er det desværre ikke de bedste udsigter for den 

primære kundegruppe. Eneste trøst er, at vi globalt bliver 

flere munde at mætte, og jorden stadigvæk skal dyrkes, så 

er spørgsmålet bare, hvor dyrt det fremadrettet bliver, at 

få nogle til at gøre dette.

Et af de andre punkter, der har betydet forringede for-

hold for landbruget, har været ”vandrammedirektivet” og 

de tilhørende ”dyrkningsfrie randzoner” langs søer og 

vandløb.

Den tidligere regerings miljøministre og fødevaremini-

stre lyttede meget til Dansk Naturfredningsforening samt 

nogle embedsfolk, der tolkede EU-regler meget restriktivt 
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og uden at skele til, hvilke tiltag der allerede var gjort og 

lagde disse direkte krav oveni. 

Den ”nye regering” og dermed andre ministerøjne, be-

tyder nu, at der ligger et lovforslag fra ministerens hånd, 

om at nedlægge de forhadte randzoner. Dansk Naturfred-

ningsforening har så svaret igen med at klage til EU.

I skrivende stund meddeles det at Miljø- og Fødevaremi-

nister Eva Kjer Hansen (V) tager et opgør med de danske 

særregler på gødningsområdet og sender i dag et lovfor-

slag i høring, som skal give landmændene mulighed for at 

gøde mere. 

”Vi skal både have vækst og et godt vandmiljø. Derfor 
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skal landmænd have lov til at gøde mere, mens vi fast-

holder vores miljøforpligtelser over for EU. Regeringen 

kommer med en samlet Fødevare- og Landbrugspakke i 

efteråret, der vil styrke danske landmænds konkurrence-

evne. Vi skal af med de generelle regler og lave målrette-

de indsatser, der hvor der er behov. Lovændringen er et 

godt skridt på vejen”, siger Eva Kjer Hansen. Baggrunden 

er blandet andet et fald i proteinindholdet i dansk korn 

gennem flere år. De foreløbige opgørelser fra grovvare-

branchen indikerer, at årets samlede hvede- og byghøst vil 

have et gennemsnitligt indhold af protein, som er rekord 

lav.     Kilde: Landbrugsavisen.dk
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Nye medlemmer

I det forgangne år har vi fået 4 nye medlemmer i 

Dansk Maskinhandlerforening. 

Det er en stor glæde at byde følgende 

maskinhandlere velkommen i familien:

Egedal Maskin Center ApS

Skjern Maskinforretning A/S

Maskincentrum A/S

Askildrup Agro A/S

Følgende medlemmer er gået fra filial 

til hovedforretninger:

Flemløse Maskinforretning ApS

Sdr. Omme Maskinforretning A/S

Aktive medlemmer

Antallet af aktive medlemmer i september 2015 er status 

quo. Antallet af tilknyttede filialer i år på 61 mod 63 sidste 

år, en tilbagegang, der skyldes to filialer er overgået til ho-

vedforretning. Det samlede antal forretninger udgør til og 

med 30. august 2015 195 forretningsenheder.

Figur: Udvikling i DM-medlemmer 2005-2015
Rød: Hovedforretning
Blå = Hovedforretninger inkl. filial(er)

I beretningsåret 2015 har der været en afgang på 6 medlems-

virksomheder og en tilgang på 6 medlemsvirksomheder.  

Figur: Til- og afgang DM-medlemmer 2005-2015

Medlemsforhold - september 2015

Æresmedlemmer

Dansk Maskinhandlerforening har nu to aktive æresmedlemmer:

Asger Andersen, Asger Andersen Maskinforretning A/S, Gørlev og Slagelse

Hans Holm, Hans Holms Maskinforretning A/S, Tinglev
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Passive medlemmer 

Antallet af passive medlemmer var pr. 30. august 2015 

på 50 medlemmer, mens der i 2014 var 54 passive med-

lemmer.
 

Figur: Udvikling i antallet af passive medlemmer 2005-2015.

Arbejdsgivermedlemmer 

Ud over de aktive og passive medlemmer varetager 

DM-Arbejdsgiver arbejdsgiverinteresserne for aktuelt 20 

virksomheder med tilknytning til sekretariatet, svarende 

til i alt 151 arbejdsgivermedlemmer. 
 

Figur: Udvikling i antallet af Arbejdsgivermedlemmer 2005-2015.
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Omsætningen hos DM-medlemmerne udgjorde i 2014 8,9 

mia. kroner mod 9,6 mia. kroner i 2013. Dette svarer til et 

fald på 6,5 %. Der skal her dog huskes at korrigeres for 

prisudvikling, inflation samt til- og afgang af medlemmer.

Her ses omsætningsandelen i forhold til den samlede 

omsætning i år 2014. Det fremgår, at de 28 medlemsvirk-

somheder der omsætter for over 100 mio. kroner, bidrager 

med 57,2 % af den samlede omsætning for året. 

 I 2014 var den største gruppe af medlemsvirksomhe-

der også gruppen, der udgjorde mest af den samlede om-

sætning. Dette billede har ændret sig. I år er den største 

gruppe medlemmer gruppen med 15-30 millioner kroner i 

omsætning, mens antallet af medlemsvirksomheder med 

over 100 millioner kroner i omsætning, følger lige efter. 

 

DM’s medlemmer i omsætningstal for 2014
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Andel af omsætningen kontra 
omsætningsstørrelse, 2014

Omsætningsandel pr. gruppe 
i procent i 2014
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Beskæftigelsen og beskæftigelsessammensætningen

Beskæftigelsesundersøgelsen er baseret på indberetnin-

ger fra alle DM-medlemmer.

Den samlede beskæftigelse udgjorde pr. 1. september 

2015 i alt 2.883 personer, et fald på 1,06 % i forhold til 

sidste år, hvor tallet udgjorde 2.914 personer.

Under DM-Arbejdsgiver er der i alt beskæftiget 3.412 

personer i 151 virksomheder, et fald på 23 personer i for-

hold til 2014.

DM sælger arbejdsgiverdelen til medlemmer i de andre 

brancheforeninger, som har sekretariat hos Dansk Maskin-

handlerforening.

Den gennemsnitlige beskæftigelse i en medlemsvirk-

somhed var i september 2015 på 21,51 personer.

DM medlemmer havde i 2014 en samlet lønsum på 

1.116,3 mio. kr. mod 1.074,4 mio. kr. i 2013, en stigning 

på 3,9 %.

DM-A medlemmer (kun arbejdsgivermedlemmer) havde i 

2014 en samlet lønsum på 276,2 mio. kr. mod 272,1 mio. 

kr. i 2013, en stigning på 1,5 %.

Den samlede lønsum blev således i Dansk Maskinhand-

lerforening i 2014 på 1.392,5 mio. kr.

DM-Beskæftigelsesundersøgelse - september 2015

 Salg Lager Værksted Adm. Adm. Chef Andre
Salgschef/produktchef 39
Sælger (repræsentant) 201
Lagerchef/forvalter  116
Lagerassistent   398
Elev (lager)    32
Værkfører    130
Værkførerassistent   26
Fagl. Svende   1094
Ufagl. Arb.   97
Lærlinge   257
Direktør    232
Medhjælpende hustru     11
Kontorassistent    64
Bogholder/bogholderass.    102
IT-medarbejder    4
Elev (administration)    4
Adm. Chef/forretningsfører     45
Andre      31
Total 240 546 1604 417 45 31
Grandtotal 2883

  

   Salg Lager Værksted Adm. Adm. Chef Andre
Salgschef/produktchef 0,29
Sælger (repræsentant) 1,5
Lagerchef/forvalter  0,87
Lagerassistent  2,97
Elev (lager)   0,24
Værkfører   0,97
Værkførerassistent    0,19
Fagl. Svende     8,16
Ufagl. Arb.     0,72
Lærlinge   1,92
Direktør    1,73
Medhjælpende hustru    0,08
Kontorassistent    0,48
Bogholder/bogholderass    0,76
IT-medarbejder    0,03
Elev (administration)    0,03
Adm. Chef/forretningsfører     0,34
Andre      0,23
Total 1,79 4,08 11,96 3,11 0,34 0,23
Grandtotal 21,51

DM BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE SEPTEMBER 2015 

Beskæftigelsesundersøgelsen er baseret på indberetninger fra alle DM medlemmer.  
Den samlede beskæftigelse udgjorde pr. 1. september 2015 i alt 2.883 personer, et fald på 
1,06 % i forhold til sidste år, hvor tallet udgjorde 2.914 personer. 
Under DM-Arbejdsgiver er der i alt beskæftiget 3.412 personer i 151 virksomheder, et fald 
på 23 personer i forhold til 2014.  
DM sælger arbejdsgiverdelen til medlemmer i de andre brancheforeninger, som har 
sekretariat hos Dansk Maskinhandlerforening 
Den gennemsnitlige beskæftigelse i en medlemsvirksomhed var i september 2015 på 
21,51 personer.  
På de efterfølgende sider er grafiske illustrationer af beskæftigelsen og 
beskæftigelsessammensætningen. 
DM medlemmer havde i 2014 en samlet lønsum på 1.116,3 mio. kr. mod 1.074,4 mio. kr. i 
2013, en stigning på 3,9 %. 
DM-A medlemmer (kun arbejdsgivermedlemmer) havde i 2014 en samlet lønsum på 276,2 
mio. kr. mod 272,1 mio. kr. i 2013, en stigning på 1,5 %. 
Den samlede lønsum blev således i Dansk Maskinhandlerforening i 2014 på 1.392,5 mio. 
kr. 
 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Salg Lager Værksted Adm. Adm. Chef Andre

39 

201 
116 

398 

32 

130 
26 

1094 

97 

257 

232 

11 
64 

102 
4 

4 

45 31 

An
ta

l h
el

dti
ds
an

sa
tt

e 

Andre

Adm. Chef/forretningsfører

Elev (administration)

IT-medarbejder

Bogholder/bogholderass.

Kontorassistent

Medhjælpende hustru

Direktør

Lærlinge

Ufagl. Arb.

Fagl. Svende

Værkførerassistent

Værkfører

Elev (lager)

Lagerassistent

Lagerchef/forvalter

Sælger (repræsentant)

Salgschef/produktchef

  Salg Lager Værksted Adm. Adm. Chef Andre 
Salgschef/produktchef 39           

Sælger (repræsentant) 201           

Lagerchef/forvalter   116         

Lagerassistent   398         

Elev (lager)   32         

Værkfører     130       

Værkførerassistent     26       

Fagl. Svende     1094       

Ufagl. Arb.     97       

Lærlinge     257       

Direktør       232     

Medhjælpende hustru       11     

Kontorassistent       64     

Bogholder/bogholderass.       102     

IT-medarbejder       4     

Elev (administration)       4     
Adm. 
Chef/forretningsfører         45   

Andre           31 

Total 240 546 1604 417 45 31 
Grandtotal 2883 

      

0

2

4

6

8

10

12

Salg Lager Værksted Adm. Adm. Chef Andre

0,29 

1,5 
0,87 

2,97 

0,24 

0,97 
0,19 

8,16 

0,72 

1,92 

1,73 

0,08 
0,48 
0,76 

0,03 
0,03 

0,34 0,23 

An
ta

l h
el

dti
ds
an

sa
tt

e 

Andre

Adm. Chef/forretningsfører

Elev (administration)

IT-medarbejder

Bogholder/bogholderass.

Kontorassistent

Medhjælpende hustru

Direktør

Lærlinge

Ufagl. Arb.

Fagl. Svende

Værkførerassistent

Værkfører

Elev (lager)

Lagerassistent

Lagerchef/forvalter

Sælger (repræsentant)

Salgschef/produktchef

  Salg Lager Værksted Adm. Adm. Chef Andre 
Salgschef/produktchef 39           

Sælger (repræsentant) 201           

Lagerchef/forvalter   116         

Lagerassistent   398         

Elev (lager)   32         

Værkfører     130       

Værkførerassistent     26       

Fagl. Svende     1094       

Ufagl. Arb.     97       

Lærlinge     257       

Direktør       232     

Medhjælpende hustru       11     

Kontorassistent       64     

Bogholder/bogholderass.       102     

IT-medarbejder       4     

Elev (administration)       4     
Adm. 
Chef/forretningsfører         45   

Andre           31 

Total 240 546 1604 417 45 31 
Grandtotal 2883 

      

0

2

4

6

8

10

12

Salg Lager Værksted Adm. Adm. Chef Andre

0,29 

1,5 
0,87 

2,97 

0,24 

0,97 
0,19 

8,16 

0,72 

1,92 

1,73 

0,08 
0,48 
0,76 

0,03 
0,03 

0,34 0,23 

An
ta

l h
el

dti
ds
an

sa
tt

e 

Andre

Adm. Chef/forretningsfører

Elev (administration)

IT-medarbejder

Bogholder/bogholderass.

Kontorassistent

Medhjælpende hustru

Direktør

Lærlinge

Ufagl. Arb.

Fagl. Svende

Værkførerassistent

Værkfører

Elev (lager)

Lagerassistent

Lagerchef/forvalter

Sælger (repræsentant)

Salgschef/produktchef

DM BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE SEPTEMBER 2015 

Beskæftigelsesundersøgelsen er baseret på indberetninger fra alle DM medlemmer.  
Den samlede beskæftigelse udgjorde pr. 1. september 2015 i alt 2.883 personer, et fald på 
1,06 % i forhold til sidste år, hvor tallet udgjorde 2.914 personer. 
Under DM-Arbejdsgiver er der i alt beskæftiget 3.412 personer i 151 virksomheder, et fald 
på 23 personer i forhold til 2014.  
DM sælger arbejdsgiverdelen til medlemmer i de andre brancheforeninger, som har 
sekretariat hos Dansk Maskinhandlerforening 
Den gennemsnitlige beskæftigelse i en medlemsvirksomhed var i september 2015 på 
21,51 personer.  
På de efterfølgende sider er grafiske illustrationer af beskæftigelsen og 
beskæftigelsessammensætningen. 
DM medlemmer havde i 2014 en samlet lønsum på 1.116,3 mio. kr. mod 1.074,4 mio. kr. i 
2013, en stigning på 3,9 %. 
DM-A medlemmer (kun arbejdsgivermedlemmer) havde i 2014 en samlet lønsum på 276,2 
mio. kr. mod 272,1 mio. kr. i 2013, en stigning på 1,5 %. 
Den samlede lønsum blev således i Dansk Maskinhandlerforening i 2014 på 1.392,5 mio. 
kr. 
 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Salg Lager Værksted Adm. Adm. Chef Andre

39 

201 
116 

398 

32 

130 
26 

1094 

97 

257 

232 

11 
64 

102 
4 

4 

45 31 

An
ta

l h
el

dti
ds
an

sa
tt

e 

Andre

Adm. Chef/forretningsfører

Elev (administration)

IT-medarbejder

Bogholder/bogholderass.

Kontorassistent

Medhjælpende hustru

Direktør

Lærlinge

Ufagl. Arb.

Fagl. Svende

Værkførerassistent

Værkfører

Elev (lager)

Lagerassistent

Lagerchef/forvalter

Sælger (repræsentant)

Salgschef/produktchef
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Handelsassistenter med brancheretning Entreprenør- 

& Landbrugsmaskiner under uddannelse

Som det fremgår af den historiske oversigt på grafen, 

er vi tilbage på 2008 niveau, men i den mellemliggen-

de periode har der være år, hvor der er optaget flere og 

færre elever. Udsvingene kan til dels tilskrives, at der har 

været perioder med tilskud til ansættelse af elever, men 

også det direkte opsøgende arbejde fra skolens side spil-

ler ind. Desuden kan kampagnen igangsat i foråret 2010 

af DM-DMF/3F, hvor tidligere maskinhandler Niels Jakob-

sen besøgte flere maskinhandlere også spille en rolle.  

Der har også været tilbageholdenhed hos nogle ma-

skinforretninger i forhold til at uddanne elever, med den 

begrundelse, at eleverne alligevel skifter job, når de er 

færdiguddannet. 

Hvor om alting er, så vil fremtiden kræve en stor ind-

sats fra både Dansk Maskinhandlerforening, forhandler-

ne og Erhvervsskolerne Aars. Den nye EUD reform vil sik-

kert få den betydning, at der er færre elever, der starter 

på det merkantile grundforløb (GF1) og af dem, der star-

ter, vil der kun være en del, der vælger B2B retningen, og 

det er fra den gruppe, at branchen skal rekruttere sine 

handelselever.

Lærlinge under uddannelse

Udviklingen i antallet af lærlinge under uddannelse vi-

ser en stabilisering på et nyt ”new normal” niveau efter 

finanskrisen. Medlemsvirksomhederne yder en stor ind-

sats i uddannelsen af lærlinge – men vi skal bruge endnu 

flere for at kunne holde fødekæden. Derfor vil Dansk Ma-

skinhandlerforening fortsat løbende søsætte nye initia-

tiver for at understøtte og promovere uddannelsen. Som 

et godt eksempel kan nævnes Danmarks Bedste Lærling 

– samt at vi i efteråret 2015 lancerer en ny rekrutterings-

kampagne både for lærlinge og elever.

EUX Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Erhvervsskolerne Aars tilbyder nu uddannelsen som en 

EUX. Det betyder populært sagt, at man får en studen-

tereksamen med i købet. 

Hvis lærlingen har ambitioner om at læse på en vide-

regående uddannelse inden for de tekniske fag, eller 

har ambitioner om at blive leder eller mellemleder, så er 

EUX den rigtige løsning. Lærlingen bliver både dygtig til 

håndværket samtidig med, at man lærer at løse ledelses-, 

planlægnings- og værkstedsopgaver med en stor teknisk 

indsigt. I værkstederne arbejdes med den nyeste tekno-

logi på området og i klasselokalet gennemføres en række 

gymnasiale fag, som vil give direkte adgang til maskin-

mester eller ingeniørstudierne.

På 4½ år får man svendebrev som entreprenør- og 

landbrugsmaskinmekaniker og man får også en studen-

tereksamen på et højt fagligt niveau.

Første EUX-forløb startede op i august 2015.

Igangværende uddannelsesaftaler opgjort pr. 1. sep

Handelsassistenter 

Igangværende uddannelsesaftaler opgjort pr. 1. sep
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I lighed med tidligere år har vi gennemført DM-mærkeun-

dersøgelsen – og ser desværre fortsat en nedadgående 

tendens i besvarelsesprocenten. Det skal igen understre-

ges, at for at undersøgelsen skal have en tilstrækkelig va-

liditet, skal så mange som muligt prioritere at få besvaret. 

DM-mærkeundersøgelsen er et vigtigt værktøj i forhold 

til importørerne – og sidstnævnte ser med stor alvor på re-

sultatet.

De overordnede konklusioner på DM-mærkeundersøgel-

sen 2015 er, at vi ser en lidt dårligere samlet bedømmelse 

i forhold til sidste år. Generelt er mærkerne fortsat under 

pres – og scorer fortsat lavt på vigtige parametre som image, 

driftssikkerhed, produktprogram, innovation og udvikling.

Resultatet af undersøgelsen understreger igen i år, at 

fronterne mellem forhandler og importør trækkes skarpere 

op – og at det til stadighed bliver sværere for forhandlerne 

at agere som mindre familieejet virksomhed under det sti-

gende pres fra importørernes side.

DM-mærkeundersøgelse og samarbejde 
med mærkeforeningerne
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DM-Netværksgrupper

De fire aktive netværksgrupper fungerer rigtig godt. De 

består af yngre maskinhandlere, som er fordelt efter geo-

grafi og består af 6-10 deltagere pr. gruppe.

 Dansk Maskinhandlerforening er facilitator og net-

værksleder, hvor vi fokuserer på motivering og den sam-

lede koordinering, samt kvalitetssikring af indhold og ram-

mer.

Emnerne i det forgangne år har været fokuseret på den 

aktuelle situation i branchen og ikke mindst i landbruget. 

Endvidere har vi haft eksternt indlæg omhandlende de so-

ciale medier og virksomhedernes strategi herfor. 

DM-Netværksseminar 2015

Vores netværksseminar vil blive afholdt den 21. oktober 

2015 i Middelfart, og hovedemnerne vil være et indlæg fra 

Autobørsen, Spar Nord Bank vedr. kreditpolitik, ny under-

søgelse om landmandens indkøbsstrategi samt dialog  om 

økonomiforståelse.

Alle netværksmøder starter altid med et fast punkt på 

dagsordenen, som er bordet rundt, hvor hver deltager har 

10 minutter til at fortælle om:
 Hvad optager mig lige nu?

 Mine aktuelle udfordringer i virksomheden?

Gode grunde til at være med i 
en DM-Netværksgruppe

1  Efteruddannelse

I netværket kan du spørge ind til andres konkrete erfa-

ringer og dermed løbende optimere din viden på præcis 

de felter, som er aktuelle for dig.

2  Udvikling af din karriere

Med et effektivt netværk, der samlet dækker et meget 

stort kompetenceområde, kan du hurtigt hente ny vi-

den og finde ligesindede sparringspartnere gennem 

hele karrieren.

3  Find et fortroligt forum

I netværket kan du trygt åbne dig og få kompetente råd.

4  Få indblik

Informationsmængden stiger konstant, og ingen kan 

følge med i alt. I netværket kan du skabe et aktuelt 

overblik inden for dit interesseområde.

5  Være innovativ

Du får styrket din kompetence til at skabe forandring i 

din virksomhed. Brug netværket som testforum for dine 

ideer og få inspiration til innovation til din virksomhed.

6  Spar penge

Spørg kollegerne i netværket, før du køber konsulentti-

mer. At kende andres fejl og succeser kan spare dig for 

spildte investeringer.

7  DM-seminar for netværksgrupper

Der afholdes hvert år et seminar i juni/september må-

ned for alle netværksgrupper, hvor et aktuelt emne ta-

ges op. – Eksterne foredrag, indlæg og debat.
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Nøgletal der er anvendt og præsenteret i de følgende af-

snit, er udtræk fra Bisnode og bygger derved på regnska-

ber, der er indsendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i 

perioden 2009-2014.

I analysen er der indhentet nøgletal som følgende:

 

Det skal her bemærkes at enkeltmandsvirksomheder 

ikke indgår i analysen, og den er kun baseret på aktie-, an-

dels- og anpartsselskaber. 

Indsamlingen vurderes ud fra realiabilitets synspunkt; 

At tallene er troværdige og behandlingen pålidelig. Antal-

let i hver gruppe menes også at udgøre en så stor del af 

totalen, at analysen har en høj validitet.

Fra 2009/10 til 2013/2014 er andelen af DM-medlems-

virksomheder med overskud kun stigende i virksomheder 

med 10-50 ansatte. Det er vigtigt at benævne, at der reg-

nes på antallet af ansatte hos medlemmerne. Imidlertid er 

der nogle medlemmer, der ikke har oplyst antallet af ansat-

te, hvilket kan influere på den gennemsnitlige beregning 

og derved det samlede resultat. Ligeledes spiller tilgang 

og afgang af medlemmer en markant rolle for beregnin-

gen, da disse scenarios påvirker tidligere års resultater. 

  

Branchenøgletal og analyser for 2014

Andel af DM-maskinhandlere med overskud fra 2009 til 2014
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Antal DM-virksomheder i alt

 2009/10 2010/11  2011/12  2013/13  2013/14

2-9 ansatte  28 13 13 10  13

10-50 ansatte 56 46 37 36 29

Over 50 ansatte 4 4  6  7  8

Ialt 8  63  56  53  60
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Afkast af den investerede kapital 2009 til 2014
Afkast af den investerede kapital har de seneste år været positiv. Forrentningen af egenkapitalen adskiller sig fra afka-

stet af den investerede kapital ved, at forrentningen af egenkapitalen er udtryk for virksomhedsejernes forrentning af 

den indskudte kapital, efter der er betalt renter til de eksterne kreditgivere. 

I gennemsnit har alle medlemsvirksomheder bevaret en positiv egenkapitalforretning. I 2014 har egenkapitalforrent-

ningen været meget høj for virksomheder med 2-9 ansatte. Her har enkelte virksomheder skilt sig markant ud. 

Egenkapitalforrentning %
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I gruppen med virksomheder der 

har mere end 50 ansatte, har alle 

virksomheder bevaret en positiv 

egenkapital de seneste 5 år. 

  

Udvikling i 
soliditetsgraden 
i perioden 2009 – 2014

Soliditetsgraden har i den senere 

periode været på grænsen til stabilt 

faldende. I 2014 ligger alle tre kate-

gorier af virksomheder med en solidi-

tetsgrad mellem 15 og 25 %. 
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Ved generalforsamlingen i november 2014 blev Erik Hun-

dahl, J Hundahl A/S valgt ind i bestyrelsen som repræsen-

tant for region Nord. I januar 2015 trådte Helle Nielsen, 

Nic. Nielsen ud af bestyrelsen og ind trådte Lars Jensen, 

Maskinpartner A/S som repræsentant for region Midt.

Bestyrelsen består i dag af 

Formand Jens-Aage Jensen, Powtec A/S – Region Midt

Næstformand Lars Møller Andersen, 

Møller Andersen ApS – Region Øst

Lars Søndergaard, O. Søndergaard og Sønner A/S

 – Region Syd

Erik Hundahl, J. Hundahl A/S – Region Nord

Lars Jensen, Maskinpartner A/S – Region Midt

 

Bestyrelsen har i løbet af året afholdt 5 ordinære møder 

heraf et, som strakte sig over to dage. Desuden har for-

manden og bestyrelsen deltaget i forskellige udvalgsmø-

der og projektopgaver. 

Bestyrelsesarbejdet har fungeret rigtig godt med stor 

faglighed og gode debatter om beslutningsoplæg til akti-

viteter fremlagt af sekretariatet.

Bestyrelsen og de øvrige udvalg

Fra venstre forrest: 
Lars Søndergaard, 
Jens-Aage Jensen, 
Erik Hundahl, Lars Jensen 
og bagerst 
Lars Møller Andersen.
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 Uddannelsesudvalgene                                       

Lærlinge Metal                                                                  

Jens-Aage Jensen

Merkantile

Lars Søndergaard

 

 Erhvervsskolerne i Aars                                      

Skolens bestyrelse - Erhvervskollegiet

Ole Grøn, Agrotek

 

 Overenskomstudvalgene                                      

DMF/3F – HK – DM

Jens-Aage Jensen

Klaus Nissen

 

 Fællesudvalg – DMF/3F                                      

Jens-Aage Jensen

Lars Møller Andersen

Erik Hundahl

Klaus Nissen

 

 Fællesudvalget – HK                                      

Jens-Aage Jensen

Lars Søndergaard

Lars Jensen

Klaus Nissen

 Maskintorvet                                                                            

Lars Møller Andersen

Søren Holst Sørensen, Brdr. Holst Sørensen

John Petersen, PN Maskiner

Jens Hansen, TBS Maskinpower

Allan Andersen, Frøslev Maskinforretning

Jørgen Christiansen, Mejlby &Vilsgaard

Klaus Nissen

Per Hedetoft

 

 Vurderingsudvalg – skattesager m.v.                                      

Bestyrelsesmedlem i hver sin region samt

Hans Holm, Hans Holm Maskinforretning

Hans Andersen, Flemløse Maskinforretning

 

 DAI – Fabrikant-udvalg                                      

DM-Bestyrelsen

 

 Atomic udvalg                                                                            

Svend Aage Jensen, Brørup Traktor og Maskincenter

Anders Andersen, Frøslev Maskinforretning

Klaus Nissen

 

 Kvalitet og Best Practice udvalg                                      

Jens-Aage Jensen

Per Hedetoft

Klaus Nissen

Helle Helth Hansen

DM-udvalgsposter 2015
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 Seniorudvalg                                                                            

Henning Mølkjær, A. Flensborg

Søren Hundahl, J. Hundahl

Karsten Nielsen, SUMAS

Klaus Nissen

 

 Climmar-udvalg                                                                            

DM-Bestyrelsen

Klaus Nissen

 DM’s fremtids- og vedtægtsudvalg                               

Lars Møller Andersen

Lars Holst Sørensen, Brdr. Holst Sørensen

Anders Søndergaard, O. Søndergaard

Jens-Aage Jensen (ad hoc)

Klaus Nissen

Helle Helth Hansen

 

 DM-Eksportudvalg                                             

Søren Holst Sørensen, Brdr. Holst Sørensen

Lars Søndergaard

Søren Næsborg, Horsens Maskiner

Flemming Larsen, Præstbro Maskiner

Ole Lauridsen, Sjørup Traktor

Karsten Kammer, GØMA

Henrik Bergholdt, KSM Maskinservice

Henrik Thomsen, Kolding Maskinforretning

Per Mertz, Johs. Mertz (ad hoc)

Klaus Nissen

Helle Helth Hansen

 

 Have og park udvalg                                         

Karsten Nielsen, SUMAS

Peter Madsen, Ingvard Madsen

Lars Klemmensen, Midtdjurs Traktorlager

Klaus Nissen

 DSM – Navision – JMA                                         

Nyt udvalg på vej

  

  Sekretariatet varetager følgende                               

  poster i 2015                                                                  

Have og Landskabsudstillingen
Niels Kirkegaard, ML sektion 2, Park, Vej og Anlæg

Agromek
Medlem af Agromek komiteen Klaus Nissen 

på vegne af ML.

PensionDanmark (branchebestyrelse)
Klaus Nissen

Trade City lejerforening
Helle Helth Hansen

Klaus Nissen (ad hoc)

SAMA sekretariatsmøder
Klaus Nissen

SAMA bestyrelsesmøder og  
generalforsamling
Jens-Aage Jensen

Klaus Nissen
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 DM-Eksportudvalg                                               

Formål: Kan DM som brancheforening skabe hjælpeværk-

tøjer, metoder og kontakter i kampen for at gøre en mere 

synlig og målrettet indsats for afsætning af vore medlem-

mers brugte traktorer og landbrugsmaskiner på udvalgte 

markeder og mod udvalgte segmenter.

 

Udvalget skal have specielt fokus på følgende områder:

•  Opbygning af netværk med udenlandske kolleger

•  Formidle et branchesamarbejde med Eksport  

Kreditfonden (EKF)

•  Formidle samarbejde med udenlandske afsætnings-

kanaler (f.eks. brugtportaler og auktioner)

•  DM’s-eksportinitiativer på Agritechnica

 Eksportfokus: Serbien                                         

Igennem årene er der forsøgt et hav af forskellige initiati-

ver i relation til at få afsat det brugte materiel. Og der er 

aldrig for alvor noget, der har rykket. Det har været sprede-

hagls-taktikken. Nu skal riffelkuglen på banen.

Et nyt målrettet initiativ er et officielt og strategisk 

samarbejde med Udenrigsministeriet i form af den dan-

ske ambassade i Beograd, Serbien. Via den kanal at iden-

tificere relevante samarbejdspartnere som ambassaden 

”screener” og derved kvalitetssikre dem.

Vi har startet et pilotprojekt med udgangspunkt i dette 

samarbejde – og ser frem til at kunne præsentere resulta-

tet.

To repræsentanter fra Dansk 

Maskinhandlerforening var 

forleden i Serbien for at sæt-

te gang i eksport af brugte 

maskiner.

Af Claus Worup
clw@landbrugsmedierne.dk
tlf. 33 39 47 07

Mange maskinhandlere ved, 
at det kan være vanskeligt at 
komme af med brugte maski-
ner, et gammelkendt problem 
som har været en udfordring i 

mange år. Nu har man i Dansk 
Maskinhandlerforening pla-
ner om at sætte en eksport 
af brugte maskiner til Ser-
bien i system, og to repræ-
sentanter fra foreningen var 
forleden i Serbien i netop den 
anledning.

»Man kan sige, at vi var 
dernede for at foretage en 
form for minifremstød,« siger 
direktør i Dansk Maskinhand-
lerforening Klaus Nissen, 
der var af sted sammen med 
et medlem af foreningens 
eksportudvalg, Søren Holst 

Sørensen fra Brdr. Holst Sø-
rensen.

De to havde møder med 
både Den Danske Ambassade 
i Beograd og en lokal maskin-
handler, ligesom Eksportrå-
det også er inde i billedet.

»Ambassaden udfører en 
screening af markedet og de 
mulige kontakter, som kunne 
være interessante. Det gør 
de for at sikre, at det er se-
riøse partnere, vi kommer til 
at samarbejde med,« siger 
Klaus Nissen.

»Det, der er kommet ud af 

det, er, at vi nu har iværksat 
dette pilotprojekt, og nu skal 
konceptet så udvikles yder-
ligere, så vores medlemmer 
kan afsætte deres brugte 
maskiner ad den vej,« siger 
Klaus Nissen, der har store 
forventninger til samarbej-
det med de serbiske maskin-
handlere.

»Bemærk også, at der fra 
Serbien så at sige er en åbent 
port for eksport til Rusland,« 
siger direktøren.

Danske maskinhandlere i serbisk fremstød
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 Maskintorvet                                                          

Der har i årets forløb været møder i udvalgsgruppen som be-

står af: Lars Møller Andersen, Møller Andersen, John Pedersen, 

PN-Maskiner, Jens Hansen, TBS-Maskinpower, Søren Holst 

Sørensen, Brdr. Holst Sø-

rensen, Allan Andersen, 

Frøslev Maskinforretning, 

Jørgen Christiansen, Mejl-

by & Vilsgaard – det har 

bl.a. betydet, at der er kommet flere tekniske nyheder på ”Ma-

skintorvet.dk” som eksempel kan nævnes, at ”Maskindoktor.dk” 

nu også ligger som en side på Maskintorvet.

Ved seneste møde lød status: 57 betalende forhandlere 

med ca. 6.000 maskiner på maskintorvet.dk. Kun én har 

forladt ”Maskintorvet” og fem nye er kommet til siden be-

taling blev indført 1. marts. Over 250.000 sidevisninger 

om måneden, plus ca. 350.000 sidevisninger på landbrug 

i Mascus Danmark.

 Best Practice                                                              

I det forgangne år har det været lidt stille omkring Best 

Practice. Når krisen kradser har man i sagens natur blikket 

stift rettet mod de nære ting såsom driften. Men netop 

når der er behov for at reducere omkostninger og optime-

re forretningsgange er Best Practice et oplagt værktøj. Så 

hermed et opråb om at tænke Best Practice ind i processen 

– som værktøj.

For at imødese nye medarbejdere i de kvalitetscertifi-

cerede virksomheder er der blevet udbudt korte forløb, 

hvor nyansatte kan komme ”på omgangshøjde” med sine 

kollegaer. 

Disse forløb er som sagt korte, og man deltager på tværs 

af kvalitetscertificerede virksomheder, 

dette for at imødese, at folk flytter virk-

somheder, og enkelte udvider med flere 

i personalegruppen. 

 Skov-Have-Park Brancheforening                   

Efter et længere tilløb er den nye brancheforening nu i 

luften. Der er nedsat en bestyrelse bestående af fire in-

dehavere – og sekretariatet har deltaget i en række bran-

cherelaterede årsmøder rundt om i landet. Samtidig er 

brancheforeningens hjemmeside www.skovhavepark.dk 

gået i luften med faktuel information og mulighed for at 

indmelde sig denne vej.

Den nye brancheforening ligger som en selvstændig en-

hed i sekretariatet på lighed med GAFSAM og Maskinleve-

randørerne.
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Konkurrencen EuroSkills foregik i Lille, Frankrig, hvor tid-

ligere DBL deltager Filip Søndergård Nielsen, Gørding 

Smede- og Maskinforretning deltog i faget ”Agricultural 

Mechanic”.

Længst til højre ses Filip stående ved siden af den tyske 

deltager, der vandt konkurrencen. Filip kom ind på en fem-

teplads, kun få point fra bronze pladsen.

 
Et fag med mange udfordringer

Filip Søndergaard Nielsen kom med på afbud til Euro-Skills 

2014 i Frankrig som repræsentant for de yngre, danske 

landbrugsmaskinmekanikere. Det blev en kæmpe oplevel-

se for den nyuddannede svend med fast arbejde hos Gør-

ding Smede- & Maskinforretning.

Med en bedstefar, der hellere skulle have været smed 

end landmand. Og hans Volvo 800 traktor, der allerede var 

umoderne, dengang Filip Søndergaard Nielsen var en bet-

te knægt.

- Min bedstefar var altid i gang med at rode med noget 

og få hans maskiner til at fungere. 

- Det fulgte jeg med i, når jeg var på besøg hos ham, 

erindrer den næsten nyuddannede landbrugsmaskinme-

kaniker.

Filips morfar, som han kalder bedstefar, er landmand i 

det vestjyske, og hans interesse for stål og olie er gået i 

blodet på barnebarnet.

- Mit fag er et spændende fag, fordi alle dage er forskel-

lige. Jeg kan slet ikke forestille mig at lave det samme dag 

ud og dag ind, siger Filip Søndergaard Nielsen.

Med garanti har han også fået lov til at prøve noget, de 

fleste slet ikke kommer i nærheden af. 

- I starten af 2014 var jeg den ene af de fire, der stillede 

op i konkurrencen om at blive Danmarks Bedste Lærling 

(DBL) i vores fag, fortæller han.

Konkurrencen fandt sted på Erhvervsskolerne i Aars 8.- 

9. februar 2014, og Filip kunne ikke sejre sig til 1. pladsen, 

men han fik noget helt andet ud af det end lige netop top-

placeringen.

EuroSkills 2014
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Kom med på afbud

Det var nemlig sådan, at vinderen af Danmarks Bedste 

Lærling – landbrugsmaskinmekaniker blev inviteret med til 

det, der hedder EuroSkills.

- Men hverken vinderen eller ham, der erobrede 2. plad-

sen, ønskede eller kunne tage med til Lille i Frankrig 2.- 4. 

oktober, fortæller Filip Søndergaard Nielsen.

Som vinder af 3. pladsen blev han derfor spurgt. Selv-

klart ville Filip gerne med til Frankrig for at dyste med kol-

legaer fra seks andre europæiske lande.

- Det var slet og ret ønsketænkning for mig at få det 

tilbud og få lov til at komme med, konstaterer han.

Forud for konkurrencen EuroSkills bliver det offentlig-

gjort hvilke maskintyper, der skal arbejdes på.

- Man får ikke at vide, hvad det er for problemer eller 

opgaver, man skal løse. Tid til at lære de pågældende ma-

skintyper at kende er selvfølgelig en fordel, fastslår Filip 

Søndergaard Nielsen.

Den mulighed kunne han dog ikke udnytte i modsæt-

ning til de seks andre, som alle trænede forud for de tre 

dage, der var til at løse opgaverne på i alt syv forskellige 

maskiner.

- Udover at konkurrere med hinanden snakkede vi selv-

følgelig også sammen undervejs, fortæller han.

Strøg ind på en 5. plads

Konkurrencen foregik på en stand. På den kunne de cir-

ka 90.000 gæster følge med i forløbet i kampen mellem 

de syv landbrugsmaskinmekanikere. I alt deltog 25 lande 

i EuroSkills 2014, og der var i alt 450 konkurrerende del-

tagere inden for 43 forskellige discipliner. Ud af de mange 

deltagere kom de fire fra Danmark, og de deltog i tre di-

scipliner.

Filip Søndergaard Nielsen strøg ind på en 5. plads med 

496 point, mens bronzevinderen havde 507 point. 

- Så det var tæt på, fastslår den dygtige, unge land-

brugsmaskinmekaniker.

Han er udlært ved Hoven Smede- og Maskinforretning, 

som han var godt tilpas med at være hos.

- Men jeg skiftede til Gørding Smede- og Maskinforret-

ning, da jeg var færdig.

- Det er jeg glad for, fordi det er lettere at blive betragtet 

som svend, når man flytter til et andet værksted.

- Det giver noget mere selvtillid, fastslår han.

Opgaverne i konkurrencen

1. Fejlfinding på hydraulikken - JCB teleskoplæsser

2. Opspænde differentiale på foraksel korrekt  

i forhold til data

3. Kontrolmåling og justering - New Holland  

bigballepresser

4. Motorfejl rettes, kunne ikke starte pga. fejl i  

commonrail - Fendt traktor og Fendias

5. Tilslutte Isobus og finde fejl. Efterfølgende opsæt-

te gødningsspreder til bestemt gødning - Valtra 

traktor og Amazone gødningsspreder

6. Spænde traktor for rundballepresser og finde elfejl 

- Kubota traktor og Krone rundballepresser

7. Fejlfinde/udmåle elektronik og hydraulik -  

John Deere traktor + Service Advisor og  

multimeter med scope

Til opgaverne var der 18 timer i alt fordelt over tre dage. 

Tidsforbruget sat af til hver enkelt opgave varierede fra 

80 til 180 minutter.

Danmarks Bedste Lærling november 2014

I forbindelse med åbent hus arrangement på Erhvervssko-

lerne Aars kæmpede fire dygtige unge finalister bravt om 

æren og de flotte præmier sponsoreret af Grene Agro.

 

Anders E. Pedersen fra TBS Maskinpower flankeret af Christian Nel-
lemann fra Egebjerg Smedie, Morten Birk Bech fra Johannes Mertz og 
Peter Birkedal fra Henry D. Nielsen Maskinforretning
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TBS har bevis på Danmarks Bedste Lærling

Den 14. december fik TBS Maskinpower overrakt den van-

drepokal, der viser, at maskinforretningen har Danmarks 

bedste lærling i branchen.

Fire organisationer, en dygtigt maskinforretning og en 

særdeles dygtig lærling var samlet. Her fik TBS Maskin-

power overrakt symbolet på, at virksomheden kan noget 

med lærlinge.

Anders E. Pedersen, der til daglig er landbrugsmaskin-

mekanikerlærling hos TBS Maskinpower, vandt 14.-15. no-

vember titlen Danmarks Bedste Lærling – Landbrugsma-

skinmekaniker 2014/15 på Erhvervsskolerne Aars efter 

hård kamp mod tre andre finalister. Og da virksomheden 

bag Anders E. Pedersen også har en andel i æren som en 

god læreplads, fik TBS overrakt den vandrepokal, som nu 

er i forretningens eje et år frem, indtil næste konkurrence 

finder sted. 

- Anders er positiv og har masser af gåpåmod. Det har 

gjort, at han kan så meget som han kan. Og så er vi da også 

lidt stolte over, at vi som virksomhed er med til at uddan-

ne en god mekaniker, siger Ivan Ficher, værkstedschef hos 

TBS Maskinpower.

Også Jens Hansen, medejer af TBS Maskinpower, har po-

sitive ord om vinder-lærlingen.

- Anders er altid positiv og har en god tilgang til tingene. 

Han er meget udadvendt og er allerede vellidt hos vores 

kunder. Han siger god morgen hver morgen, og der er al-

drig sure miner, siger Jens Hansen.

Bag Danmarks Bedste Lærling – Landbrugsmaskinme-

kaniker står Dansk Maskinhandlerforening, Dansk Metal, 

Erhvervsskolerne Aars og LandbrugsMedierne. 

- Vi fire organisationer har taget initiativet til konkur-

rencen, fordi vi gerne vil slå et slag for uddannelsen som 

landbrugsmaskinmekaniker. Vi er alle enige om, at det er 

vigtigt at have dygtige medarbejdere til at servicere land-

bruget, fortalte Erling Jensen, Dansk Metal, da han over-

rakte pokalen til TBS Maskinpower.

Det er anden gang, at konkurrencen afholdes. Første 

gang var det Thomas Bak Sørensen, der tog førstepladsen. 

Hans læreplads, Thorsø Maskinforretning, havde pokalen 

med virksomhedens navn indgraveret til at stå, og nu er 

turen så kommet til TBS, der ligeledes har fået sit navn 

graveret i pokalen.

Anders E. Pedersen og repræsentanter fra de fire organisationer, som 
står bag Danmarks Bedste Lærling – Landbrugsmaskinmekaniker. Fra 
venstre: Erling Jensen, Dansk Metal, John Christensen fra Landbrugs-
Medierne, Anders E. Pedersen, TBS Maskinpower, Karsten Poulsen 
fra Erhvervsskolerne Aars og Per Hedetoft, Dansk Maskinhandlerfor-
ening.

Danmarks Bedste Lærling 2015

Der vil i dagene den 7. – 8. november i forbindelse med 

skolens åbent hus blive afholdt Danmarks Bedste Lærling.

De fire finalister er:

Ronni Larsen, 

J. Hundahl, Thisted

Michael Mandau Schmidt,  

  Herborg Smede og Maskinforretning, Farre

Morten Enok Hansen,  

  Søllested Maskinforretning, Nr. Alslev

Søren Lykke Døssing,  

  Grundvad Maskinhandel, Viborg

 Per Påskesen, Dansk Metal vil overrække pokalen til 

vinderen af Danmarks Bedste Lærling.
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P R ÆS E N T E R E R

Kom og se nogle af de dygtigste lærlinge 
arbejde, når Danmarks Bedste Lærling – Land-
brugsmaskinmekaniker endnu engang finder sted 
på Erhvervsskolerne Aars 6.-7. november. 
Fire finalister skal dyste om titlen som den bedste 
lærling inden for faget, og du har som publikum 
mulighed for at komme helt tæt på deltagerne 
under konkurrencen. 

DBL 2015 løber over to dage og består af fire for-
skellige opgaver på en række udvalgte landbrugs-
maskiner. Alle fire finalister skal igennem opgaver-
ne, der giver point alt efter, hvor godt opgaverne 
bliver løst. Under konkurrencen kan du komme 
helt tæt på mekanikken og de fire deltagere, og du 
kan også via storskærm følge alt, som deltagerne 
foretager sig, når de fejlfinder og reparerer på de 
store maskiner.

h ov E d S P o N S o R

6.-7. november 
Fredag: 11.30-17.00. 
Lørdag 07.30-13.00 (Åbent Hus)

Erhvervsskolerne Aars 
Ø. Boulevard 10. 9600 Aars

2015

2015

2015

2015

Danmarks Bedste Lærling 

www.erhvervsskolerne.dk/dbl
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Agromek 2014

DM havde sammen med Maskinleverandørerne en stand i 

hal C. På standen kunne medlemmer mødes med hinan-

den, leverandører eller kunder i ”Dealers point”. 

Der var mulighed for at få et sundhedstjek eller få mas-

sage af repræsentanter fra PensionDanmark. 

Sidst men ikke mindst havde vi deltagelse af Erhvervs-

skolerne Aars, der repræsenterede skolen og branchens 

uddannelser på såvel HK- som Metalområderne – stærkt 

hjulpet af dygtige handelselever og finalisterne fra Dan-

marks Bedste Lærlinge konkurrence. DBL-repræsentan-

terne arbejdede på den berømte 

”Læsernes traktor” en MF 595, der 

formåede  at trække mange besø-

gende, som enten spurgte interes-

seret til traktoren eller kom med 

gode råd til problemløsninger. 

DM-eksportudvalg repræsenteret på messe  

i Poznan i Polen i september 2014

Eksportudvalget stod igen i på stand sammen med Henrik 

Bergholdt, hvilket er en stor fordel, da Henrik Bergholdts 

personale kan det polske sprog. På trods af at DM’s repræ-

sentanter både kan tale tysk og engelsk, var der ikke man-

ge af polske besøgende der kunne tale andet end polsk 

eller russisk.

 

Agritechnica  8. – 14. november 2015

Dansk Maskinhandlerforening har igen en stand på Agri-

technica hvor hovedformålet er at finde udenlandske op-

købere, og styrke eksporten af det brugte materiel. Dansk 

Maskinhandlerforening er igen at finde i hal 2, hvor vi har 

stand C56.
 

Studietur til Agritechnica

Fællesudvalgene for DM-HK/Privat og DMF/3F tilbyder 

igen i år studietur til Agritechnica.

Studieturen er forbeholdt personale, der er ansat under 

overenskomstområderne.

I år sender vi 10 handelselever, 30 lager-, butik- og kon-

toransatte samt 110 chauffører, pladsmedarbejdere, lær-

linge, montører og mekanikere afsted til Hannover.  

Maskintorvet 
blev officielt 
åbnet af 
Lars Møller 
Andersen 
under Agromek. 



Dansk Maskinhandlerforening
2014/2015

45

Sekretariatet tilbyder alle brancheforeninger flere bran-

cheaftaler.

Kapitalbørsen

Kapitalfremskaffelse

Kapitalbørsen har stor erfaring med succesfulde kapital-

søgningsprocesser. De benytter sig af god forberedelse, 

et godt netværk og hurtig indsigt i kapitaludfordringen. 

Kapitalbørsen sætter sig grundigt ind i virksomhedens 

situation og kapitaludfordringer og sikrer, at ledelse og 

ejere klædes på til en kvalificeret dialog med eksterne in-

vestorer. På den baggrund igangsættes kapitalsøgningen.

Kapitalbørsen har

• et omfattende netværk af private og institutionel-

le investorer i Danmark og udlandet

• indsigt i kapital- og lånemuligheder via f.eks. 

Vækstfonden, EKF, IFU, regionale  

innovationsmiljøer m.fl.

• en samlet oversigt over ca. 200 låne-/finansie-

ringsprogrammer til bl.a. eksport-fremme m.v.

• god dialog med et stort antal banker - erhvervs- 

og kreditafdelinger - samt leasing-selskaber m.fl.

• kendskab til børsnotering på London-baserede 

GXG Markets (Corporate Advisor i Danmark)

• samarbejde med privat lånefond  

Direct Lending 1 A/S

Rådgivning og sparring

Kapitalbørsen arbejder også som konsulenter og kan hjæl-

pe med at værdisætte virksomheden, forberede og bistå 

ved bankmøder, bestyrelsesarbejde samt den generelle 

drift af virksomheden. 

    Kontaktperson 

    Carsten Færge

Tlf. 2164 7612

mail: cf@kapitalborsen.dk

www.kapitalborsen.dk

Brancheaftale for hjertestarter
Valget faldt på en AED af mærket ZOLL som vi kan købe 

igennem firmaet ”Medidyne”. De tungtvejende faktorer 

som gjorde, at vi valgte denne frem for andre er: 

Meget konkurrencedygtig på prisen især over tid, da de 

fleste formodes at have en hjertestarter i længere tid. 

ZOLL har som den eneste på markedet pt. en føler som 

giver en løbende tilbagemelding (feedback funktion), til 

førstehjælperen. Derved guides man til at trykke hårdt nok 

og i den rigtige hastighed imens man udøver den livsvig-

tige hjertemassage. Elektroden anviser desuden tydeligt 

(med et stort X) hvor på brystet man skal trykke når man 

skal give hjertemassagen.

Låget kan tages af og placeres under nakken til at skabe 

frie luftveje. 

Apparatet fortæller både med dansk tale og tekst i op-

lyst display hvad man skal gøre. Desuden er der små bille-

der, der viser det der anbefales og som gør det muligt at 

følge vejledningen, selv hvor der er meget støj, eller til folk 

der har høre- eller sprogproblemer. Som bruger bliver man 

altså hjulpet igennem hele forløbet, så man skal ikke være 

bange for at komme til at gøre noget forkert. 

Der medfølger DVD med ”træningsvideoer”, så dyre lan-

ge kurser ikke er nødvendige. Der tilbydes dog også korte 

uddannelsesforløb samt formaliserede førstehjælpskur-

ser.

Apparatet lagrer og kan overføre genoplivningsforløbet 

via en infrarød udgang, så data fra forløbet kan overføres 

til sygehuset, til hjælp omkring det videre behandlingsfor-

løb. 

ZOLL bruger almindelige batterier, som man selv kan 

skifte (kontrollys for batterivagt), man behøver derfor ikke 

de normalt ret dyre serviceaftaler.

Brancheaftaler
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 DM-A Krisehjælp til ejerledere
Ejerledere kan også få brug for krisehjælp, der er derfor 

indgået en aftale om Krisehjælp til ejerledere med Falck 

Healthcare og aftalen er en del af medlemskabet. 

Beredskabsplan for Psykologisk Krisehjælp

Formål: At forebygge psykiske eftervirkninger hos for-

eningens medlemmer efter arbejds- og privatrelaterede 

hændelser.

Alvorlige hændelser: 

Foreningens medlemmer dækkes i tilfælde af:

• Ulykker

• Dødsfald

• Vold og trusler om vold herunder røveri og røveri-

forsøg.

• Medarbejderes alvorlige sygdom og død (her dæk-

kes også nærmeste pårørende dvs. husstand, for-

ældre, udeboende børn, svigerforældre, svigerbørn 

samt børnebørn).

Trivselsproblemer, f.eks. FHC’s Rådgivningscenter fore-

tager afdækning af medlemmets problem.

• Psykiske / følelsesmæssige problemer

• Depression, angst

• Stress og udbrændthed

• Mobning og chikane

• Omstrukturering og fyring

• Skilsmisse samt andre samlivs-og familierelations-

problemer.

• Sociale problemer

• Misbrug (alkohol, medicin og ludomani)

• Juridiske og økonomiske problemer

Adgang til nedsat responstid:

Falck Healthcare yder hjælp med en reponstid på max. 4 

timer fra kunden kontakter Rådgivningscenteret til psyko-

logens første face-to-face kontakt med klienten overalt i 

Danmark.

Kontaktperson: Helle Helth Hansen

helle@danskmaskinhandel.dk, 

tlf. 3917 8953 eller 6168 5707

Falck Healthcare – Psykologisk Rådgivning

Når mennesker oplever noget voldsomt på arbejdet, bliver 

afskediget eller får stress, er vores reaktioner anderledes 

end sædvanligt. 

Episoder med gråd, opfarenhed eller pludselig glemsom-

hed er helt almindelige, men kan forvirre én selv, og det er 

let at få tanker om, at man er ved at blive “skør”.

I tiden efter hændelsen oplever mange, at tankerne om 

det ubehagelige bliver mindre, jo mere de taler om det, og 

det opleves som en lettelse at snakke med andre. I de fle-

ste situationer kan man ved egen, kollegers, venners eller 

families hjælp komme gennem den svære tid og efterhån-

den vende tilbage til en normal hverdag, hvor oplevelser-

ne på en naturlig måde er kommet på afstand.

Psykologisk Rådgivning som værktøj

Professionel Psykologisk Rådgivning kan være et godt og 

nødvendigt supplement til den hjælp ens eget netværk 

kan tilbyde, når man har været udsat for en alvorlig hæn-

delse i arbejdslivet.

Din brancheforening har indgået en aftale med Falck 

Healthcare, som giver dig hurtig adgang til psykologisk 

rådgivning. Det kan du bruge, hvis du kommer ud for noget 

i dit arbejdsliv, som påvirker dig så meget, at du har behov 

for at tale med en professionel rådgiver.

Sådan får du hjælp

I Falck Healthcares Psykologiske Rådgivningscenter sid-

der medarbejdere, der har faglige og menneskelige kvalifi-

kationer til at hjælpe dig, der er i en svær situation. 

Ring døgnet rundt på: tlf. 7010 2012 
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Samhandelsaftale med Lyreco
Dansk Maskinhandlerforening har indgået samhandelsaf-

tale med Lyreco, der forhandler kontorartikler, tryksager, 

tonere, samt catering-, aftørrings- og sikkerhedsprodukter. 

D-S sikkerhedsudstyr
Arbejdsmiljø består af flere ting

Ofte er der personlige værnemidler involveret, hvilket be-

tyder en udgift til virksomhederne.

I et forsøg på at hjælpe med at reducere denne udgift, 

og ved hjælp af konkurrence sørge for at priserne ikke sti-

ger, har Dansk Maskinhandlerforening indgået en samhan-

delsaftale med D-S Sikkerhedsudstyr A/S.

Dansk Maskinhandlerforenings medlemmer opnår der-

ved en brancherabat på forbrugsprodukter som handsker, 

sikkerhedsfodtøj, høreværn mm.

D-S Sikkerhedsudstyr A/S er blandt andet producent og 

eneleverandør af et produkt til svejse og slibearbejde, kal-

det Varmex, disse egenproducerede produkter gives der 

dog ikke rabat på.

Aftalen gør det muligt at købe disse forbrugsprodukter, 

samt produkter som Varmex, sikkerhedsskilte og -mærker 

ét sted, og hermed mulighed for at spare tid og forsendel-

sesomkostninger.

D-S Sikkerhedsudstyr A/S kan ligeledes være behjælpe-

lige med rådgivningsforslag til optimale sikkerhedsløsnin-

ger.

Tripple Track
Danmark mest kendte trackingsystem nu via Dansk 

Maskinforhandlerforening 

I en branche med højværdi produkter som bil- og maskin-

branchen er der mange kunder, som kan have et behov for 

den bedste sikring af deres anskaffelse. 

GPS sporingsenheder er for de fleste forsikringssel-

skaber et krav når maskinen eller bilen overstiger en vis 

værdi. I det hele taget et produkt som er velegnet til sik-

ring af både biler, lastvogne, trailers, entreprenørmaskiner, 

landsbrugsmaskiner m.v. Det er desuden værd at bemærke 

at Tripple Tracks sporingsenheder er F&P godkendt af alle 

forsikringsselskaber.

Betragteligt besparelses potentiale

Vi har sammen med Tripple Track udarbejdet en prisprofil 

på produkterne, som er markedets bedste. 

Hvem er Tripple Track?

Tripple Track A/S er som sagt en dedikeret leverandør af 

GPS sporingsenheder samt gasalarmer. Tripple Track ar-

bejder ikke på mange fronter, men er til gengæld profes-

sionelle og konkurrenterne teknologisk overlegne. Dette 

viser sig bl.a. på visse af deres GPS sporings produkter (Big 

Brother) som ikke kun sporer en bortkommen bil vha. et 

GPS signal. Systemet er baseret på en unik kombination af 

tre teknologier:

• GPS (positionering) 

• GSM (mobiltelefoni) 

• UHF (radiobølger)

Systemerne virker uafhængigt af hinanden og giver der-

med udvidet sikkerhed for dine kunders værdier.

Aftalegrundlag

Aftalen omfatter Tripple Tracks samlede produktpalette. 

Herunder kan bl.a. nævnes:

• GPS sporingsenheder (både mobile,  

til montering samt til trailers)

• Gasalarmer

• Abonnementer til din kunde 

Avista Oil
Avista Oil er det tidligere Dansk Olie Genbrug. Samar-

bejdsaftalen betyder, at de medlemmer, der leverer deres 

spildolie, også kan gøre brug af tilbud om billigere udstyr 

til at opsamle, samt opbevare såvel olier, som bremsevæ-

ske, filtre, batterier mm. 

Avista Oil garanterer, at de renser den brugte olie, så 

den kan genanvendes som smøreolie, det vil sige de store 

selskaber kan generhverve den rensede ”råolie” og så kan 

de tilføre diverse additiver, der gør at olien igen kan over-

holde de forskellige smørekrav.  
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Dansk Maskinhandlerforenings forsikringsaftale blev 

fornyet for en 3-årig periode pr. 01.01.2014, hvor afta-

len blev genplaceret hos Codan. Codan kunne tilbyde de 

bedste og bredeste dækninger til den skarpeste pris. Vi er 

godt og vel halvvejs inde i denne periode, og skal derfor i 

det kommende forår i samarbejde med foreningen udar-

bejde nyt materiale til en ny og spændende udbudsrunde.  

Når forsikringspakken lægges i udbud foregår dette i et 

tæt samarbejde mellem foreningen og Willis. Materialet ud-

vikles og udarbejdes af Wilis mens det er foreningen, som 

godkender indholdet og herefter udvælger hvilke selskaber, 

der skal have lov at byde ind på aftalen.

 Willis og Dansk Maskinhandlerforening har gennem åre-

ne opbygget en meget bred viden om hvilke udfordringer, 

der kan være forbundet med forsikringsdelen for den en-

kelte forhandler. 

Betingelserne på både forhandler/værkstedsforsikringen 

samt øvrige forsikringer er derfor under fortsat udvikling og 

bliver løbende tilpasset de brede og mere komplicerede be-

hov den enkelte forhandler har. 

I dag benytter ca. 95 af maskinhandlerene sig af forsik-

ringsaftalen, hvilket tilkendegiver at både præmieniveau og 

forsikringsvilkår er konkurrencedygtige.

Forsikringsaftalen er fortsat opbygget sådan, at der i Wil-

lis sidder faste kompetente kontaktpersoner, som udeluk-

kende beskæftiger sig med at rådgive medlemmerne i det 

daglige herunder hjælper til i skadesituationer mv. I Willis 

har vi fokus på at tilføre værdi til vores kunder gennem hel-

hedsorienteret risikorådgivning og ved at skabe løsninger, 

der optimerer kundens sikkerhed og tryghed.

De seneste år har mange medlemmer desværre oplevet 

en del tyverier, hvilket er meget belastende for den virk-

somhed det rammer. Det er dyrt og besværligt og meget 

frustrerende. Desværre efterlader erstatningsudbetalin-

gerne også nogle mindre gode tal for aftalens generelle 

lønsomhed, hvorfor det har været nødvendigt at foretage 

individuelle vurderinger af henholdsvis præmie og størrelse 

af selvrisiko på de enkelte forhandler- og værkstedspolicer.

Som tallene ser ud lige nu håber vi dog på, at indsatsen 

har været gavnlig idet den samlede skadesudbetaling ser 

ud til at være nedadgående i både 2014 og i 2015. 

Nye behov opstår i en travl hverdag. Hvem havde for 10 

år siden tænkt på forsikring for eksempelvis ekstern krimi-

nalitet? Forsikringsaftalen er blevet udvidet med mulighed 

for at etablere en kombineret ledelses- og bestyrelsesan-

svarsforsikring inkl. kriminalitetsforsikring og cyber til me-

get fordelagtige priser og på meget brede vilkår. Der er tale 

om en puljeordning som pt. ligger hos forsikringsselskabet 

HDI-Gerling. Hvis du ønsker at høre mere om denne mulig-

hed bør du tage fat i din kontaktperson hos Willis.

Dit team hos Willis er:

Jacob Mikkelsen, Partner og forsikringsmægler

Lotte Kjellerup Flint, Forsikringsmægler 

Annette Quade, Mæglerassistent

Lars Skibsted Bøg, Mæglerassistent

Forsikringsaftalen for medlemmer af 
Dansk Maskinhandlerforening
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Lederkurset 2014 – 2015 

Lederkurset blev afholdt med stor deltagelse fra én med-

lemsvirksomhed, hvor såvel værkførere, lagerchefer og 

butikschefer var med. Der var i alt 16 deltagere på holdet.

Næste lederkursus vil blive i 2016.

Derudover udbyder DM og Erhvervsskolerne Aars i sam-

arbejde bl.a. følgende kurser

• Opsøgende salgsarbejde på B2B markedet 

• Rådgiverrollen indenfor B2B-handel 

• Salgsledelse 

• Konflikthåndtering

Kurset Erhvervsret og Jura

Der er afholdt tre kurser, hvor Eva Kaya underviser i de 

forskellige retningslinjer, der er i juraen og som er gode at 

kende til. Kurset er meget eftertragtet, og på kurset del-

tager såvel sælgere, salgsmedarbejdere fra butik og ad-

ministrationen samt medarbejdere fra økonomiafdelingen. 

I forbindelse med sælgeruddannelsen er det en god idé 

at tage kurset i erhvervsret og jura. Deltageren vil få et 

overordnet indblik og viden omkring relevant lovgivning, 

som er gældende, når man er beskæftiget med salg, mar-

kedsføring og rådgivning af maskiner til landbrug, maskin-

stationer, institutioner m.m. Deltageren bliver bevist om-

kring, hvilke juridiske forhold man skal være opmærksom 

på i salgsprocessen både før, under og efter salget når 

handlen er gennemført. 

Næste kursus er den 31. mart 2016.

DM-Akademi og DM-kurser

Bagest fra venstre: Thomas Nielsen (Hjallerup Maskinforretning A/S), Simon D. Abrahamsen (Grimme Skandinavien A/S), Michael Høst (Hjørring 
Maskincenter A/S), Anders Styrbæk Lauritzen (S. D. Kjærsgaard A/S), Per Hedetoft (Dansk Maskinhandlerforening), John Christiansen (Hjallerup 
Maskinforretning A/S), Carsten Nørhave (Aars Maskinforretning A/S), Steffen Sveidahl Lauridsen (Scantruck A/S), Bjarne Welander Blindbæk 
(Hjørring Maskincenter A/S)
Forrest fra venstre: Jette Thielst (Hjallerup Maskinforretning A/S), Trine Harpsøe Christensen (Hjørring Maskincenter A/S), Frank Iwersen (Grim-
me Skandinavien A/S), Lotte Møller Højer (Scantruck A/S), Klaus Jørgen H. Pedersen (Støvring Maskinforretning A/S), Kaj Dalsgaard Madsen (Aars 
Maskinforretning A/S).
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Erhvervsskolereformen

Den nye erhvervsskolereform har betydet, at vi har sat 

et projekt i gang omhandlende nye brochurer om bran-

chens grunduddannelser. Vi ser det stadigt som en me-

get vigtig opgave at få tiltrukket nogle dygtige unge 

mennesker til branchen, da der er alt for mange ”ældre” 

svende, der bliver svære at erstatte, når de stopper på 

arbejdsmarkedet. Vi må sørge for at få uddannet nogle 

til ”fødekæden”. Det er en meget alsidig uddannelse, som 

kan bruges mange steder, uanset om man vil læse videre 

eller ikke.

Som tidligere fortalt, har man for at tiltrække mere 

boglig stærke lærlinge oprettet en EUX-mekanikerud-

dannelse, hvor lærlingen samtidigt med sin mekaniker-

uddannelse også får en studentereksamen. Det første 

hold er allerede i gang, og det ser allerede nu ud til at 

blive en succes. 

Samarbejdet med skolen og uddan-

nelseschef Ulf Givskov Bender, der 

tiltrådte 1. juni for området Entrepre-

nør- og Landbrugsmaskinmekani-

keruddannelsen fungerer godt om 

udbud af uddannelser for området. 

Den 17. og 18. november vil vi 

sammen stå på en uddannelses-

messe i Vejle, for at fortælle om 

uddannelserne overfor 8. - 10. 

klasse elever.

Samarbejde med Contra Danmark 

Sekretariatet udbyder i samarbejde med ConTra Danmark 

flere uddannelser og kurser 

Salg

• Salgspsykologi – forstå din kunde 

• Salgstræning for erfarne sælgere 

• Forhandlingsteknik 

Ledelse 

• Situationsbestemt ledelse 

• Opfølgningsdag - Situationsbestemt ledelse

• Ledelse af persontyper

• Bonanza - Økonomiforståelse

Strategi 

• Strategiudvikling med fokus på vækst. 

Strategi i din virksomhed – opbygning og beskrivelse

Hvad vil vi med vores virksomhed i fremtiden? Hvad er 

vores berettigelse på markedet, og hvor styrer vi hen?

Mange virksomheder har en strategiplan. Den er bare 

ikke beskrevet og gennemarbejdet. Mange virksomheder 

oplever, at når de vokser bliver det sværere og sværere 

at få hele organisationen med på strategien. Det er der-

for man skal beskrive strategien, og involvere hele orga-

nisationen i strategien. Så er der en stor chance for, at 

det bliver til noget. 
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Indhold i processen

• Før opstart af processen gennemføres

- en intern  strategianalyse

- SWOT og konkurrentanalyse beskrives  

          som hjemmeopgave

• Ved opstart af processen starter vi med:

- Status på nuværende situation

- Gennemgang af strategianalyse

- Gennemgang af SWOT og konkurrentanalyse

• Udarbejdelse af 

- Vision

- Mission

• Strategiske mål og succesfaktorer

• Udarbejdelse af strategi

• Udarbejdelse af taktik

• Hvordan følger vi op og evaluerer på planen

• Organisation

• Handlingsplan

• Opfølgningsmøder 2 gange

Forløb og tid

Processen kan gennemføres i et forløb af en varighed på alt 

fra 2 - 3 dage til 3 måneder. Hvor lang tid processen kom-

mer til at tage afhænger af kompleksiteten i virksomhedens 

strategiske situation, hvor snæver eller bred strategiproces-

sen ønskes deltagermæssigt samt hvilket materiale, der er 

til rådighed

Udbytte

• Virksomheden bliver målrettet i alle led

• Alle arbejder for den samme plan

• Tydelighed og klare planer over for leverandører, 

ejere og investorer

• Tydelighed og klare planer over for  

banker og finansielle partnere

• Handlingsplan praktisk og effektiv for  

et år frem på taktisk niveau.

 

Bonanza

Vi har i sekretariatet oplevet en stor efterspørgsel på et kur-

sus i økonomiforståelse for sælgere og ledere. Derfor har 

vi valgt at udbyde dette spændende og anderledes kursus.

Kurset tager i stedet for regneark og uendelige rækker 

af tal udgangspunkt i visualisering og en række værktøjer, 

der med fokus på virksomhedsøkonomi, nøgletal, økonomisk 

kommunikation og dine udfordringer giver en lang større 

forståelse af økonomi.

Vi har testet konceptet i en netværksgruppe samt se-

kretariatet og er overbeviste om, at det er velegnet og ud-

bytterigt i form af forbedret bundlinje for vores medlems-

virksomheder. Første kursus blev afholdt primo oktober og 

næste kursus afholdes primo 2016, hvor vi stadig har ledige 

pladser. 
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Som et led i en større sikkerhedskampagne, har Færdsels-

gruppen i samarbejde med Midt- og Vestjyllands politi fået 

fremstillet en animationsfilm. Filmen skal medvirke til, at 

man som almindelig trafikant og maskinfører kender hinan-

den i mødet mellem de ofte ret store og tunge landbrugs-

maskiner.

I den forbindelse blev der også udskrevet en konkurrence, 

hvor de tre bedste slogan-forslag blev præmieret, og slo-

gan-teksterne er blevet brugt på streamers, til montering 

bag på forskellige store køretøjer, forhåbentligt med den 

effekt at bagvedkørende kommer til at trække på smilebån-

det.

De tre typer streamere er blevet sendt ud til landbrug, 

maskinstationer og maskinforretninger, hvor de forhåbent-

ligt er blevet udleveret eller klæbet på køretøjer. 

Som yderligere opfølgning har Færdselsgruppen arran-

geret to uger med fokus på Agro-bremsetest af forskellige 

landbrugsvogne. Første gang i uge 31 lige inden høsten 

begyndte for alvor, og igen i uge 40, inden majsen skal til 

at snittes.

Der er oprettet en hjemmeside, der omhandler de forhold 

der gør sig gældende ved kørsel med landbrugs- eller en-

treprenørmaskiner. Siden hedder www.landtrafik.dk og 

der er udviklet en APP til smartphones, der kan vise siden i 

responsiv smartphone format. 

Rapporten om vejbelastning som Færdselsgruppen fik 

udfærdiget sidste år, har betydet at der politisk er besluttet 

at undersøge belastningen af vejen under store brede land-

brugsdæk med lavt lufttryk, og bæltekøretøjer, for derved 

at kunne udfærdige permanente regler, som beror på faktu-

elle undersøgelser.

Færdselsgruppen har fået tildelt pladser både i styre-

gruppen og i arbejdsgruppen, der skal medvirke til at beskri-

ve og udføre disse undersøgelser. Et spændende arbejde, 

som tager lang tid og koster mange penge.

Før folketingsvalget lykkedes det gruppen at få et møde 

med daværende minister Magnus Heunicke. Mødet fandt 

sted på Thurebyholm, hvor ministeren og embedsmændene 

ved selvsyn kunne se nogle af de maskiner, som har proble-

mer set i forhold til en maskine/transportløsning, der ikke 

giver de samme problemer på offentlige veje. Ministeren 

lyttede, han var ret overrasket over de fleste punkter, og 

han lovede at dispensationsarbejdet ville blive genoptaget, 

så nye maskiner med en dispensationsansøgning, har mu-

lighed for at at køre lovligt. 

Billedet er fra en tur til Krenkerup gods på Lolland, hvor embedsfolkene 
i arbejdsgruppen ved selvsyn kunne se, hvad det er for køretøjer de 
lovgiver om, samt se hvor dybe spor f.eks. en bæltemejetærsker laver 
i marken, eller som her – om denne Grimme Maxtron, som tom vejer 32 
ton, (altså 100 % overlæs) ødelægger asfaltkanten, hvis den kører på 
eller ud over kanten på en dårligt (normalt) vedligeholdt vej?

Efter valget fik vi som bekendt en ny regering og dermed 

ny minister på området Hans Christian Schmidt. Færdsels- 

gruppen har i uge 39 været til møde med ministeren for 

derved, at oplyse ministeren om, hvor langt vi er nået med 

opgaverne siden han sidst var på posten. 

Ministeren var meget lydhør og var indstillet på at gøre, 

hvad der står i hans magt for at få gennemført nogle set 

med Færdselsgruppens øjne, mere fornuftige ordninger. 

Men problemet er at de forskellige kommuner vil have kom-

pensation til vedligeholdelse af vejene, hvis ministeriet gi-

ver lov til at hæve vægtgrænserne til de ønskede maskiner.

Arbejdet i Færdselsgruppen i 2014/2015
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Nyt fra Færdselsgruppen – Dispensation 

for bæltekørertøjer

Færdselsgruppens møde med ministeren har udløst en 

midlertidige forsøgsordning gældende indtil 1. december 

2015, for på den måde, at muliggøre bjærgning af den sid-

ste rest høst.

Det kræver dog godkendelse af de enkelte kommuner, for 

at kunne komme fra statsvejene over til kommunevejene, 

og begrænses desuden af f.eks. broer – men det er nu en 

mulighed. 

Forsøgsordning med forhøjede vægte  

for bæltekøretøjer på statens vejnet

Transport- og Bygningsministeren har iværksat en forsøgs-

ordning om kørsel med forhøjede vægte for bæltekøretøjer 

på statens vejnet. Forsøget betyder, at bæltekøretøjer indtil 

1. december 2015 kan køre med forhøjede vægte på dele af 

det danske statsvejnet. 

Udviklingen i landbruget har igennem en årrække bety-

det, at der er kommet færre og større landbrug. Derfor bru-

ger landbruget i stigende grad større landbrugsmaskiner for 

at optimere produktionen.

Derfor har Transport- og Bygningsministeriet iværksat et 

forsøg med kørsel med forhøjede vægte for bæltekøretøjer.

Konkret tillades kørsel med bæltekøretøjer på statsvej-

nettet (ikke motorveje og motortrafikveje), hvor vægten 

ikke overstiger 6.400 kg pr. meter af afstanden mellem 

forreste og bageste løberulle/aksel. Den faktiske totalvægt 

må endvidere ikke overstige 32.000 kg.

Bæltekøretøjerne må ikke køre på hverken motorveje el-

ler motortrafikveje. De må heller ikke køre på en række bro-

er, som har utilstrækkelig bæreevne.

Forsøgsordningen træder i kraft 1. oktober 2015. Reg-

lerne om forsøgsordningen er fastsat i bekendtgørelse nr. 

1142, som viser kort over, hvor kørsel er tilladt. Forsøgsord-

ningen vil blive evalueret af Vejdirektoratet.

Kommunens vejnet

Forsøgsordningen omfatter kun statsvejnettet. Trafik- og 

Byggestyrelsen vil dog kunne dispensere fra kørsel med 

tunge bæltekøretøjer på de kommunale veje. Dette vil ske 

på baggrund af konkrete ansøgninger. 

Trafik- og Byggestyrelsen vil i den forbindelse høre den 

relevante kommune om, hvorvidt kommunen kan acceptere 

kørsel i henhold til den ansøgte strækning, tidspunktet for 

kørslen og det anvendte køretøj.

Trafik- og Byggestyrelsen vil på baggrund af kommunens 

udtalelse træffe afgørelse i sagen.

Varsling om praksisændring

Styrelsen skal i øvrigt varsle følgende praksisændring i sa-

ger vedrørende dispensationer.

Ansøgningerne om dispensation vil blive behandlet med 

udgangspunkt i, om belastningen fra køretøjet er accepta-

bel på statsvejnettet. De maksimale belastninger er som 

følger:

• 8 ton pr. meter for bæltekontaktlængder  

op til 1 meter.

• 7 ton pr. meter for bæltekontaktlængder  

mellem 1 - 2 meter.

• 6 ton pr. meter for bæltekontaktlængder  

over 2 meter.

• 6,4 ton pr. meter af afstanden mellem  

forreste og bagerste løberulle/aksel.

• 32 ton totalvægt. 

Det skal dog bemærkes, at bæltekontaktlængden i en 

forsøgsperiode fra 1. oktober til 1. december 2015 ikke vil 

være gældende, når der søges dispensation. I denne pe-

riode vil det derfor alene være totalvægten og afstanden 

mellem forreste og bagerste løberulle, som er afgørende for 

afgørelsen.

Hvis den acceptable belastning af statsvejnettet er over-

skredet, meddeler Trafik- og byggestyrelsen afslag på an-

søgningen.

Hvis den acceptable belastning af statsvejnettet ikke er 

overskredet, vil Trafik- og Byggestyrelsen indhente en ud-

talelse fra den kommune, som dispensationen knytter sig 

til. Trafik- og Byggestyrelsen vil på baggrund af kommu-

nens udtalelse træffe afgørelse i sagen.
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Via vores medlemskab af SAMA er Dansk Maskinhandlerfor-

ening en del af Dansk Arbejdsgiverforening.

SAMA er sammenslutningen for Danmarks mindre arbejds-

giverforeninger.

Organisationen blev stiftet i december 1997 med det pri-

mære formål, at varetage medlemsorganisationernes interes-

ser i Dansk Arbejdsgiverforenings styrende organer. Mindre 

arbejdsgiverforeninger har brug for indflydelse i Dansk Ar-

bejdsgiverforening.

SAMA arbejder for, at vi i fællesskab kan fastholde og ud-

bygge denne indflydelse. Medlemsorganisationerne er vidt 

forskellige. Det er ok. SAMA arbejder nemlig med respekt for 

medlemmernes faglige identitet. Der er mange fælles interes-

ser - ikke mindst på erhvervsuddannelsesområdet.

Medlemmerne er organisationer med eget sekretariat, egen 

faglig organisering og selvstændighed – politisk og økonomisk. 

SAMA medlemmers medlemmer arbejder primært inden for 

håndværk, handel og service.

SAMA repræsenterer således i øjeblikket ca. 4.000 virksom-

heder.

Vores arbejdsretslige rådgivning har hidtil været udlicite-

ret til AutoBranchen Danmark. Denne funktion er nu trukket 

in-house – og pr. 1. september 2015 er Birgit Karlsen ansat som 

jurist og HR-partner i sekretariatet i Kolding. Hun vil på 

daglig basis varetage medlemsvirksomhedernes 

arbejdsretslige spørgsmål.

Dansk Maskinhandlerforening har egen 

overenskomst med Dansk Metal/3F og 

HK/Privat. Den nuværende overens-

komst løber fra 2014-2017.

DM-Arbejdsgiver

Det europæiske samarbejde i CLIMMAR omfatter 15 lande. 

CLIMMAR organisationen blev grundlagt i 1953. Totalt omfat-

ter Climmar 16.849 virksomheder (landbrugsmaskinforretnin-

ger), som beskæftiger samlet 139.094 ansatte. Sammenlagt 

servicerer disse virksomheder godt 3,5 mio. landbrug med et 

samlet areal på næste 2,0 mia. hektar!

Medlemslandene er Frankrig, Belgien, Danmark, England, 

Holland, Italien, Letland, Luxembourg, Polen, Schweiz, Sverige, 

Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig. 

Climmar 61. kongres fandt sted i oktober 2014 i Letland

Det vigtigste punkt på kongressen var formandsskiftet. Det er 

nu Holland som varetager formandshvervet med Erik Hoger-

vorst som præsident.

På kongressen blev der nedsat 4 arbejdsgrupper på tværs af 

landene. Disse arbejdsgrupper skal definere fremtiden for Clim-

mar – og arbejdet skal præsenteres 

på den næste kongres i Stockholm i 

oktober 2015. 

Danmark sidder i arbejdsgrup-

pe sammen med Holland, Tjekkiet 

og Letland – og skal udlægge den 

fremtidige strategi – med fokus på 

5 strategiske mål for Climmar de 

næste 3 år.

Vi forventer os meget af dette 

strategiarbejde, som skal være 

med til at løfte Climmar ind i det 

21. århundrede.

CLIMMAR - vores europæiske paraplyorganisation

Dansk Maskinhandlerforening
2014/2015
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Dansk Maskinhandlerforening har et godt samarbejde med 

PensionDanmark, hvor jeres medarbejdere har deres pen-

sionsordning. Her er nogle af de vigtigste begivenheder i 

PensionDanmark fra året der gik. 

PensionDanmark sænkede i 2015 medlemmernes admi-

nistrationsbidrag til 336 kr. Det er en reduktion på 10 % 

sammenlignet med 2014, og dermed er administrationsbi-

draget reduceret med samlet 15 % over de seneste to år. 

PensionDanmark sikrer nu fuld pension til medarbejdere 

i fleksjob. Det sker ved at indsætte et ekstra beløb på med-

arbejderens pensionsopsparing hver måned. Beløbet – lagt 

sammen med bidraget fra arbejdsgiveren – sikrer, at indbe-

talingen til pensionen er den samme som før. Det er med-

arbejdere, der er kommet i fleksjob efter 1. januar 2013, 

og som på det tidspunkt var dækket af forsikringerne, som 

har ret til denne såkaldte opsparingssikring. Via et sam-

arbejde med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 

sørger PensionDanmark for, at alle medarbejdere i fleksjob 

får et brev om de nye muligheder.

Sundhedsordningen er nu udvidet med et nyt team af 

erfarne sygeplejersker, der er målrettet, hvis virksomhe-

den har en medarbejder, der er sygemeldt, eller som ofte 

må melde sig syg. Det nye team sidder klar til at give 

virksomhederne råd og vejledning om, hvordan man kan 

hjælpe sygemeldte medarbejdere tilbage på jobbet. Med-

arbejderne kan også selv ringe og få en snak med en syge-

plejerske, der kan hjælpe dem med at komme på fode igen. 

Forsikring til lærlinge

Husk at forsikre jeres lærlinge, hvis de ikke er omfattet af 

pensionsordningen i PensionDanmark. Efter overenskom-

sten bilag 4, skal de være sikret ved en forsikringspakke, 

som dækker ved kritisk sygdom, førtidspension og død. 

Det er derfor vigtigt, at man indberetter de lærlinge, som 

ikke er omfattet af pensionsordningen til PensionDanmark 

og indbetaler til forsikringen. Har virksomheden ikke be-

talt til forsikringen, risikerer virksomheden et stort erstat-

ningskrav, hvis en uforsikret lærling bliver alvorligt syg 

eller kommer galt af sted og fx ender på førtidspension. 

Læs mere på www.pension.dk/indbetallarlinge, hvor 

der er information om relevante overenskomstkoder, pri-

ser og regler for, hvornår der skal indberettes. 

Bedste Pensionselskab

PensionDanmark blev kåret til Europas bedste pensions-

selskab 2014 ved en stor international konference for den 

samlede europæiske pensionsbranche. PensionDanmark 

løb med samme pris i 2012. Det er første gang, at samme 

selskab vinder prisen to gange.  

En undersøgelse fra Loyalty Group viste, at PensionDan-

marks medlemmer er de mest tilfredse og loyale blandt 

danske pensionskunder. Blandt 12 pensionsselskaber i 

undersøgelsen scorede PensionDanmark højest på 14 af 

16 spørgsmål om bl.a. serviceniveau, værdi for pengene 

og selskabets image.

PensionDanmark
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Jubilæumslegatet fra Dansk Maskinhandlerforening kan 

ikke søges, og der uddeles kun få portioner hvert år til 

nyudlærte landbrugsmaskinmekanikere og handelselever. 

Det er kun de få beskåret at opnå netop denne eftertrag-

tede hæder i branchen.

Legatet er stiftet i anledning af DM’s 75 års jubilæum 

den 18.11.93 med det formål at styrke interessen for ud-

dannelsen af landbrugsmaskinmekanikerlærlinge og han-

delselever, der er beskæftiget hos medlemmer af Dansk 

Maskinhandlerforening.

Legatet kan tildeles en lærling/elev, der dels har udmær-

ket sig ved en høj faglig standard, dels ved gode personli-

ge egenskaber.

Tildeling sker for lærlinge efter bestået svendeprøve, - 

for handelselever efter udstået læretid.

For at få hæderen skal man indstilles af en maskinfor-

retning, som er medlem af Dansk Maskinhandlerforening. 

Den skriftlige indstilling skal indeholde en præcis begrun-

delse for hvilke faglige såvel som personlige egenskaber, 

der ligger til grund for indstillingen.

I dette beretnings år er der uddelt 5 jubilæumslegater til 

nyudlærte landbrugsmaskinmekanikere og for første gang 

til 2 nyudlærte i samme forretning. 

Casper Friis Sørensen, Brovig Maskiner 

Mikkel Christiansen, Thy Traktor & Maskinservice

Martin Sørensen, Thy Traktor & Maskinservice

Jesper Fogtmann, Boi Davidsen Maskinforretning

Mikkel Vesterdahl Jensen, Traktor & Høstspecialisten

Hæder fra Dansk Maskinhandlerforening 
til ung svend
Casper Friis Sørensen, Brovig Maskiner, blev fredag den 

19. december tildelt det eftertragtede jubilæumslegat 

fra Dansk Maskinhandlerforening for hans væremåde og 

faglige formåen i læretiden

Der var stuvende fuldt i kontoret hos Brovig Maskiner fre-

dag morgen den 12. december. Men allerede tidligere på 

morgenen var dagens største nyhed fortalt til medarbej-

derne i den sønderjyske maskinforretning med hjemsted 

lidt uden for Tinglev.

Sagen var nemlig, at den unge landbrugsmaskinmekani-

ker, Casper Friis Sørensen, var tildelt et af de eftertragtede 

jubilæumslegater fra Dansk Maskinhandlerforening.

- Du har gjort noget ekstraordinært og er en rigtig god 

kollega, sagde bestyrelsesmedlem i Dansk Maskinhandler-

forening, Lars Søndergaard, blandt andet i sin korte tale til 

forretningens medarbejdere og fire ejere. 

I dagens anledning var også direktør for Dansk Maskin-

handlerforening, Klaus Nissen, mødt frem med noget godt 

i posen til den unge hædersmodtager. Herom senere.

Meget engageret indsats

- Jeg kan godt lide mit fag og nyder, at der ikke er to ens 

dage, fortæller Casper Friis Sørensen.

Men det er selvfølgelig ikke nok til at modtage denne 

hæder at have det sådan. For modtagerne skal have gjort 

en forskel og ydet noget ekstraordinært såvel menneske-

ligt som fagligt.

- Casper har gennem hele sin læretid været usædvanligt 

engageret i alle de arbejdsopgaver, han har løst, konstate-

rede Christian Thomsen, direktør i Brovig Maskiner og en 

af de fire indehavere.

Forretningen er full-line New Holland forhandler, har 

Kverneland redskaber og en række andre redskaber samt 

en veludstyret landmandsbutik.

Stor faglig indsigt

Casper Friis Sørensen fik sit svendebrev i februar 2014 og 

fortsatte som udlært landbrugsmaskinmekaniker hos Bro-

vig Maskiner.

- Jeg kan ikke forestille mig, at jeg skal lave noget andet 

inden for en overskuelig periode, siger han.

Hans interesse for faget fik han ind i sit barndomshjem, 

idet hans far også har den meget alsidige uddannelse.

- Så jeg drømte ikke om at blive politibetjent eller brand-

mand, som mange andre drenge. 

- Jeg vidste godt, at jeg ville ind i det her fag og er stadig 

glad for, at jeg valgte det, fastslår Casper Friis Sørensen.

Dygtig og social

- Jeg kan læse i indstillingen, at du er dygtig, selvstændig 

og har stor forståelse for de forskellige maskiners teknik 

DM-jubilæumslegater
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og opbygning.

- Desuden fremgår det, at du 100 procent er virksomhe-

dens mand. Du har nemlig gode samarbejdsevner med så-

vel kollegaer som kunder, fremhævede Lars Søndergaard. 

Ud over hæderen i form af et diplom for jubilæumslega-

tet modtog Casper Friis Sørensen også en check på 5.000 

kroner. 

To jubilæumslegater i samme  
maskinforretning
Mikkel Christiansen og Martin Sørensen, begge udlært i 

2014 hos Thy Traktor & Maskinservice, fik hver et af de 

eftertragtede jubilæumslegater fra Dansk Maskinhand-

lerforening for deres faglige og sociale kompetencer tirs-

dag den 16. december 

Noget mere end usædvanligt skete tirsdag den 16. de-

cember 2014. 

- Vi har i dag fornøjelsen af at kunne tildele to jubilæ-

umslegater her hos jer i Thy Traktor & Maskinservice.

- Og I skal vide, at det har Dansk Maskinhandlerforening 

ikke gjort nogensinde tidligere, konstaterede Erik Hun-

dahl, medlem af brancheforeningens bestyrelse.

Han havde æren af at holde en lille, uhøjtidelig tale i 

kantinen hos maskinforretningen med hjemsted lidt vest 

for Thisted. Her skulle han overrække de to eftertragtede 

jubilæumslegater fra Dansk Maskinhandlerforening, der 

uddeles til nyuddannede landbrugsmaskinmekanikere.

De tilfaldt Mikkel Christiansen og Martin Sørensen, som 

begge blev udlært i 2014 - Mikkel 28. marts og Martin 29. 

august.  

I dagens anledning var direktør for Dansk Maskinhand-

lerforening, Klaus Nissen, også mødt frem med et par di-

plomer, et par meget store checks og et par kuverter med 

mindre checks.

Mere end det faglige

Kunderne hos medlemmerne af Dansk Maskinhandlerfor-

ening forventer en god service.

- Vores medlemmer gør en dyd ud af at leve op til det, 

der kræves af en professionel standard. 

- I dagligdagen møder kunderne først og fremmest med-

arbejderne, og det gælder ikke mindst landbrugsmaskin-

mekanikerne.

- Blandt andet derfor uddeler vi vores jubilæumslegater, 

som skal sætte fokus på, at medarbejderne på værkste-

derne gør deres bedste for at leve op til en høj standard, 

fastslår Klaus Nissen.

Men for at blive tildelt et jubilæumslegat skal der noget 

mere til.

- Vi giver det kun til dem, der både er dygtige, og som er 

gode engagerede kollegaer, der forstår at behandle kun-

derne godt, pointerede Erik Hundahl i sin tale.

Ud over Mikkel Christiansen og Martin Sørensen var in-

dehaver Kurt Bliksted og hans hustru, Mona, også med ved 

den lille ceremoni.

Et fag med muligheder

Mikkel Christiansen er opvokset på et hobbylandbrug, og 

hans interesse for faget blev vakt her.

- Jeg ville gerne kunne lave min fars traktor og desuden 

køre med den, fortæller han. Nu kan han sagtens reparere 

traktorer, mejetærskere og mange andre landbrugsmaski-

ner.

- I min læretid på fire år har jeg også lavet meget smede-

arbejde og været med til at opstille anlæg til intern trans-

port af korn plus meget andet, siger han. For ham er det 

Her ses ved overrækkelsen af jubilæumslegatet fra Dansk Maskin-
handlerforening fra venstre direktør Klaus Nissen, bestyrelsesmed-
lem Lars Søndergaard, legatmodtager Casper Friis Sørensen og direk-
tør Christian Thomsen, Brovig Maskiner.
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netop alsidigheden og de gode muligheder, uddannelsen 

til landbrugsmaskinmekaniker giver, der er vigtigst.

Martin Sørensen var først to år i lære hos HN Maskiner, 

hvor han fik en uddannelse til materielmekaniker med fo-

kus på service og reparation af have- og parkmaskiner. Da 

han var færdig med sin værnepligt, ville han gerne udbyg-

ge denne uddannelse.

- Så jeg tog to år mere for at blive landbrugsmaskinme-

kaniker, forklarer han. Han har også lavet en masse for-

skelligt i sin tid hos Kurt og Mona Bliksted, der ejer og står 

for den daglige drift af Thy Traktor & Maskinservice.

 

DM-jubilæumslegat til ambitiøs mekaniker 
Jesper Fogtmann blev udlært som landbrugsmaskinmeka-

niker hos Boi Davidsen Maskinforretning i Bredebro den 

30. juli 2014. Fredag den 2. januar 2015 blev han tildelt 

et eftertragtet jubilæumslegat fra Dansk Maskinhand-

lerforening for selv at opsøge udfordringerne og for sin 

evne til at se løsningerne i jobbet 

Opvokset på et landbrug og interesseret i at skrue i ma-

skinerne – uden at være bange for at få olie på fingrene 

og tøjet.

Sådan er det med rigtig mange ”knejter” fra landbruget. 

De er mere til det mekaniske end alt muligt andet i land-

bruget. En af dem er Jesper Fogtmann, som startede sin 

karriere uden for landbruget med at komme i praktik hos 

Boi Davidsen Maskinforretning i Bredebro.

- Vi blev så glade for ham, at vi lod ham vide, at en lære-

plads stod klar til ham, da han var færdig med 10. klasse, 

fortæller indehaver Hans Davidsen.

Hverken han eller de øvrige medarbejdere, som også in-

kluderer hans hustru, Aase, har fortrudt, at de gav Jesper 

det gode tilbud. For han mere end levede op til forvent-

ningerne. Endda så meget, at de indstillede ham til et af 

de eftertragtede jubilæumslegater fra Dansk Maskinhand-

lerforening.

Sådan et fik han overrakt fredag den 2. januar 2015 ved 

en lille ceremoni i Bredebro hos Boi Davidsen Maskinfor-

retning.  

Både til praksis og teori

Nutidens landbrugsmaskiner er avancerede med masser 

af mekanik, elektronik og hydraulik. Alt det skal en land-

brugsmaskinmekaniker kunne finde ud af at servicere og 

reparere. Ofte på basis af engelsksprogede manualer.

Men faget indebærer også, at man skal kunne udføre 

smedearbejde som for eksempel at svejse, bukke, slibe og 

meget mere i stål og jern. 

- Jeg har fået lov til at prøve en masse i de tre et halvt 

år, jeg var i lære, siger Jesper Fogtmann. Det er netop den 

store variation i opgaverne, som fascinerer ham.

- Du er også en problemknuser og har let ved at finde 

løsninger. Dine gode, personlige egenskaber er også vigti-

ge for alle, du har med at gøre, 

fremhævede bestyrelsesmed-

lem i Dansk Maskinhandlerfor-

ening, Lars Søndergaard, i sin 

korte tale ved overrækkelsen 

af DM-jubilæumslegatet.

Han påpegede videre, at 

Jesper Fogtmann både har 

styr på det teoretiske og det 

praktiske inden for faget.

Her ses ved overrækkelsen af to jubilæumslegater fra Dansk Maskin-
handlerforening fra venstre direktør Klaus Nissen, legatmodtager 
Mikkel Christiansen, indehaver Kurt Bliksted, Thy Traktor & Maskin-
service, legatmodtager Martin Sørensen og bestyrelsesmedlem Erik 
Hundahl fra Dansk Maskinhandlerforening.

Jesper Fogtmann og Hans Davidsen
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Læser videre til maskinmester 

Med godt styr på det boglige og lyst til at vide endnu     

mere var det derfor heller ikke en overraskelse for Hans 

og Aase Davidsen, at Jesper Fogtmann efter endt læretid 

valgte en overbygning til sin faglige uddannelse.

 - Vi ville selvfølgelig gerne have beholdt dig her som 

en god kollega, der også er god til at tage sig af kunderne, 

sagde Hans Davidsen.

Men han havde fuld forståelse for valget om at gå vi-

dere.

- Selvfølgelig har vi brug for rigtig mange dygtige land-

brugsmaskinmekanikere hos vores medlemmer. 

- Men vi ser det også som en fordel, at vi giver de unge 

en rigtig god uddannelse, som kan bruges til en masse, 

konstaterede direktøren for Dansk Maskinhandlerforening, 

Klaus Nissen, som også var med ved overrækkelsen.

Kommer tilbage til branchen

En del af de dygtige landbrugsmaskinmekanikere, som 

vælger at læse videre efter endt uddannelse, kommer til-

bage til branchen.

- De kan enten blive ledende medarbejdere eller selv-

stændige, forklarede Klaus Nissen. Således har flere værk-

førere hos maskinhandlerne valgt en overbygning til deres 

uddannelse som landbrugsmaskinmekanikere.

Her ses ved overrækkelsen af jubilæumslegatet fra Dansk Maskin-
handlerforening fra venstre direktør Klaus Nissen, indehaver Hans 
Davidsen fra Boi Davidsen Maskinforretning, legatmodtager Jesper 
Fogtmann og bestyrelsesmedlem Lars Søndergaard fra Dansk Ma-
skinhandlerforening.
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Helhjertet indsats udløser jubilæumslegat
Mikkel Vestendahl Jensen fik fredag den 9. januar 2015 

en megacheck på 5.000 kroner og et diplom som modta-

ger af Dansk Maskinhandlerforenings jubilæumslegat til 

yngre særligt dygtige og vellidte landbrugsmaskinmeka-

nikere

Hvem gider stå op klokken 3 om morgen på sin fødselsdag 

og køre en lang tur for at reparere en mejetærsker, der skal 

være høstklar samme dags morgen?

Det gør Mikkel Vestendahl Jensen. Han blev udlært som 

landbrugsmaskinmekaniker hos Traktor & Høstspeciali-

sten A/S i Hinnerup 20. december 2013 - og er bogstave-

lig talt ret vild med sit job.  

- Du har under hele din uddannelse udvist stor flid og 

engagement i dit arbejde. Og du har selvstændigt udført 

alle opgaver med megen omhu og akkuratesse.

- Derfor er vi meget glade for i dag at kunne overrække 

dig et jubilæumslegat fra Dansk Maskinhandlerforening.

Sådan lød ordene fra Jens-Aage Jensen, formand for 

Dansk Maskinhandlerforening, da han overrakte Mikkel 

Vestendahl Jensen et diplom ved en lille ceremoni hos 

Traktor & Høstspecialisten. 

Et flot skudsmål

Skudsmålet fra indehaverne af maskinforretningen, Allan 

og Mariann Mahler, var også fra den absolut positive skuf-

fe.

- På det menneskelige plan er du altid imødekommende, 

du har et godt humør og er velafbalanceret. Derfor er du 

også vellidt blandt dine kollegaer, fremhævede de blandt 

andet.

Bag alle de pæne ord gemmer sig det faktum, at Mikkel 

Vestendahl Jensen selv er begejstret for sit job som land-

brugsmaskinmekaniker.

- Jeg glæder mig til at komme i gang om morgenen og 

ser de mange forskellige udfordringer som en stor fordel 

ved faget, forklarer han.

I hans læretid og i de seneste 13 måneder som udlært 

har han arbejdet med et væld af forskellige opgaver både 

hjemme på værkstedet og ude hos kunderne.

Store maskiner og udfordringer

Jobbet som landbrugsmaskinmekaniker er meget bredt. 

Der skal svejses, bukkes, smedes og løses mange andre 

opgaver i jern og stål. Desuden skal der arbejdes med mo-

torer, transmissioner, elektronik, hydraulik og alle øvrige 

dele på de moderne landbrugsmaskiner.

- Vi skal også hjælpe vores kunder med at være godt 

kørende, når de har brug for at være kørende, konstaterer 

Mikkel Vestendahl Jensen.

Hjemmefra har han været vant til branchen, og han vid-

ste, at det var et ønskefag for ham.

- Så jeg er sikker på, at jeg også er i gang med faget om 

fem år. Til den tid tror jeg, at jeg er endnu dygtigere end i 

dag og har lært en masse nyt. 

- For der sker hele tiden en masse nyt i vores fag, fast-

slår han.  

Allan Mahler, Mikkel Vestendahl Jensen og Marian Mahler

Her ses ved overrækkelsen af jubilæumslegatet fra Dansk Maskin-
handlerforening fra venstre formand Jens-Aage Jensen fra Dansk Ma-
skinhandlerforening, indehaver Allan Mahler fra Traktor & Høstspe-
cialisten, legatmodtager Mikkel Vestendahl Jensen og direktør Klaus 
Nissen, Dansk Maskinhandlerforening.
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Pr. 1. september 2015 er Birgit Karlsen tiltrådt som ny 

jurist og HR-partner i Dansk Maskinhandlerforening. Den 

øvrige stab er uændret og sekretariatet består af følgende 

medarbejdere:

Klaus Nissen (direktør)

Birgit Karlsen (jurist og HR-partner)

Helle Helth Hansen (direktionssekretær)

Annette Hansen (økonomiassistent)

Per Hedetoft (konsulent)

Mads Marienlund Andersen (studentermedhjælp)

Mødefaciliteter

Mange medlemsvirksomheder har igen i beretningsåret 

gjort brug af vores mødefaciliteter i Kolding.

I forbindelse med DM-sekretariatet har vi 10 forskellige 

mødelokaler til rådighed i TradeCity og kan tilbyde mor-

genmad, frokost, eftermiddagskaffe og evt. aftensmad. 

Der er adgang til trådløst internet. Alle lokaler har projek-

tor, whiteboard og der er mulighed for flip over.

Info-skærmene ved indgangene viser gæsterne hvilket 

mødelokale der er reserveret til deres møde eller kursus.

Det er centralt at mødes i TradeCity, Kolding. Der er gode 

parkeringsforhold og hvis man har behov for overnatning 

ligger Hotel Scandic, som DM har en aftale med, kun 200 

meter fra TradeCity.

Der er også mulighed for, at vi kan arrangere et efter-

middags- eller aftenmøde for medlemspersonale med 

evt. et indlæg fra DM med aktuelt fra branchen lige nu. 

Vi deltager ligeledes gerne med et indlæg ved leder- eller 

bestyrelsesmøder.

Sekretariatet
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2014/2015 har været en hård periode for fødevareerhvervet i 

Danmark. Afregningspriserne er under pres – og det forplanter 

sig til alle i fødevareklyngen. Medlemmerne i Dansk Maskin-

handlerforening forstår at tilpasse sig den nye virkelighed – 

ikke mindst fordi virksomhederne under finanskrisen fik skåret 

virksomheden til, og tilpasset omkostningerne. Det lønner sig 

nu, hvor virksomhederne fortsat er trimmede og således er 

bedre rustet til at modstå presset. Så det skal vi nok stå igen-

nem.

Den ukendte faktor er importørernes gøren og laden – og ikke 

mindst ageren i forhold til at lade maskinhandlerne koncentre-

re sig om at drive deres forretning. Hele full-line konceptet i 

den rendyrkede forstand er gift for branchen. Vi kan bare se på 

bilbranchen som netop er gået væk fra full-line strategien – for-

handlerne kunne simpelthen ikke leve af det. Det er ærgerligt 

at denne branche nu skal gøre sig de samme erfaringer.

Der er grund til optimisme på baggrund af regeringsskiftet – og 

den nye regerings 16-punktsplan for landbruget. Allerede nu er 

der udarbejdet lovforslag om afskaffelse af randzonerne og der 

arbejdes på korrektion af gødningsnormerne. Det redder ikke 

dansk landbrug – men det er et stort og positivt skridt i den 

rigtige retning – for hele fødevareklyngen – og den er Dansk 

Maskinhandlerforening et vigtigt tandhjul i.

 

                              Bestyrelsen

   

Afslutning

Lars Møller Andersen Lars Søndergaard

Erik Hundahl  Lars Jensen

                           Jens-Aage Jensen

Produceret af LandbrugsMedierne
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