Nyhedsbrev nr. 5 – Juni 2014

Orientering fra DM-Uddannelse
Emner:
• Generationsskifte – er du klar?
• Generationsskifte, hvorfor og hvordan?
• Lovpligtigt syn af mark- og tågesprøjter
• Husk, at søge kompetencemidler

Kolding den 17. januar 2014
HHH

Informationsmøde – Generationsskifte er du klar
Inden for de næste 10 år forventes halvdelen af alle maskinhandlere i Danmark at skulle
generationsskifte, iht. DM’s rapport ”Maskinhandleren i år 2020”. Det er temmelig mange,
og langt fra alle har allerede en køber til virksomheden.
Selv hvis du overdrager til et familiemedlem, er der nødvendige overvejelser at gøre sig:
Hvad med gæld, reklamationer og skat?
Og fastsættelse af salgsprisen? Evt. trinvis overgang?
Hvis du skal ud at finde en køber, er det nemmere at finde én, hvis virksomheden er gjort
klar til salg. Jo bedre, du er forberedt på generationsskifte, jo bedre pris kan du sandsynligvis
få for din virksomhed.
Men hvad er det, du skal forberede?
DM indbyder til et info-arrangement tirsdag den 30. september 2014 kl. 16.30-19.00 i DM’s
lokaler i Kolding, hvor statsautoriseret revisor Konrad Jensen-Dahm og advokat Eva Kaya
giver stof til eftertanke til dit generationsskifte.
Pris: Det er gratis at deltage i dette informationsmøde.
Dato: 30. september 2014
Tid: 16.30 – 19.00
Sted: Kokholm 3A, lokale K1, 6000 Kolding
Tilmelding hurtigst muligt dog senest mandag den 1. september 2014 til Helle Helth
Hansen på mail: helle@danskmaskinhandel.dk – oplys deltagernavn, firma, telefonnummer
og mailadresse.

Opfølgningsmøde – Generationsskifte, hvorfor og hvordan
Sekretariatet afholdt i marts og afholder i september et oplæg til generationsskifteovervejelser.
Mange ejer-medlemmer hos DM er over 55 år. Der bliver derfor mange, der ønsker - eller
bliver nødt til - at generationsskifte i løbet af de næste ti år, og det bliver formentlig købers
marked.
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Ti år er lang tid, men alligevel bliver mange generationsskifter startet for sent, da de fleste
sælgere undervurderer, hvor lang tid, processen tager. Dels tager overvejelser og
forberedelser tid, dels kan det tage lang tid at finde en køber, og dels kan det være
nødvendigt, at sælger efter salget er med.
Samlet set er der ikke tvivl om, at tiden for mange er moden til at overveje generationsskifte.
DM vil derfor afholde endnu et informationsmøde om generationsskifte; denne gang med en
maskinhandel som eksempel og fokus på værdiansættelse.
Dato: 30. oktober 2014
Tid: 16.00 – 18.30
Sted: Kokholm 3A, lokale K1, 6000 Kolding
Tilmelding hurtigst muligt dog senest mandag den 1. oktober 2014 til Helle Helth Hansen
på mail: helle@danskmaskinhandel.dk – oplys deltagernavn, firma, telefonnummer og
mailadresse.

Ledige pladser på kurser
Lovpligtigt syn af mark- og tågesprøjter
I henhold til aftale med Helle Vestergaard Nielsen og Malene Terp, Erhvervsskolerne Aars
finder du hermed en oversigt over ledige pladser på kurser Lovpligtigt syn af mark- og
tågesprøjter:
Uge 37: 8. – 11. september 2014
Uge 39: 22. – 25. september 2014

(kviknummer 47536p1114)
(kviknummer 47536p1214)

7 ledige pladser
8 ledige pladser

Husk, at tilmelde dig i god tid, er der ikke deltager nok til to kurser, vil de to ovenævnte
kurser blive slået sammen til et kursus.

HUSK
For medarbejdere der er ansat under overenskomstområdet DMHK/privat
kan
der
via
Kompetencefonden
søges
kompetencemidler til selvvalgte kurser. Siden marts 2014 gælder
dette også for elever.
Ansøgningsskemaerne
ligger
på
hjemmesiden
www.danskmaskinhandel.dk
under
medlemsområdet
–
Nyhedsbreve
–
Uddannelsesorientering
eller
DMArbejdsgivermappen – Blanketter
For yderligere information kan Helle Helth Hansen kontaktes på tlf. 3917 8953.
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