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Indledning

2017/2018 har været endnu et begivenhedsrigt år i Dansk
Maskinhandlerforening med masser af aktiviteter og ikke
mindst udvikling.
Danmarks Bedste Lærling (DBL) 2017 blev for femte gang
i træk afholdt i Aars. I lighed med de foregående år var
det et stærk finalefelt på fire meget kvalificererede lærlinge, som dystede om den eftertragtede pokal. At vi er
nået langt med brandet DBL afspejles af, at en af deltagerne faktisk ved sin ansættelse som lærling udtalte, at
hans mål var at komme i finalen i DBL! Virkelig et stærkt
budskab. Vinderen blev Mathias L. Kristensen fra Flemløse
Maskinforretning.
Verdensmesterskabet WorldSkills løb af stablen i oktober
måned - og her vandt Søren Døssing fra Grundvad Maskinforretning en meget flot bronzemedalje. Virkelig en flot
præstation – og første gang i verdenshistorien, at Danmark
har verdens tredjebedste landbrugsmaskinmekaniker.
En anden vigtig begivenhed var, da fire lærlinge
blev sendt til Tanzania i 5 uger – både for at opleve landet og den fremmede kultur – men også i
høj grad for at blive klogere på det at arbejde i et
helt andet land, med en meget anden tilgang
til tingene.

erhvervsuddannelserne generelt er under pres.
Omstilling
Verden er i konstant udvikling, og det gælder også maskinbranchen. De sidste par år har branchen i høj grad været
præget af store og væsentlige omstruktureringer og nye
strategier hos importørerne.
Alt dette har selvfølgelig stor betydning for maskinhandlerne. Selvom det umiddelbart kan virke som en voldsom
udvikling, skal det ses i et positivt lys. Der er jo et behov
for strukturudvikling i branchen, og ofte er det udefrakommende faktorer der skal få en branche til at rykke sig. Det
er positivt at store og professionelle aktører har set lyset
og vil ind i vores branche. Det kan bl.a. løse problematikken
omkring en af de helt store udfordringer – nemlig generationsskifte. De forskellige forretningsmodeller er ikke nødvendigvis hinandens modsætninger – og der er plads til
forskellig tilgangsvinkel. Der tales i disse tider utroligt
meget om ”disruption” – det nye sort. Det handler
dybest set om forandring, og forandringer har jo
altid foregået i alle brancher. Forskellen til i dag
er vel i bund og grund, at det går hurtigere – og
at omstillingsparatheden skal være i top.
Men når det nu bliver sagt, at der aldrig er
sket så meget i branchen som der gør
lige nu bl.a med at importørerne
går i detailleddet, ja – så skal vi
lige huske at mands minde er
kort. Har vi virkelig allerede
glemt DLAM, D-Center og
Fiatagri-center?

Disse begivenheder er helt afgørende for promoveringen af vores
uddannelse – og det virker. Indtaget på uddannelsen er steget markant. Og det skal ses
i forhold til, at indtaget på
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Analyse
Analysen er udarbejdet for 6. gang således at medlemmers årlige regnskaber for perioden 2012-2017
er med i analysen

Bankerne anno 2017/2018 er fortsat optaget af såkaldte forretningsmæssige risici samt finansielle risici på de
engagementer, der bevilges – enten gennem nyetablering
af kassekreditter og/eller langfristede lån eller ved at nuværende bank kan medvirke til at udvide de eksisterende
kreditfaciliteter for at skabe vækst – f.eks. gennem opkøb.

Talmaterialet i dette års analyse er bearbejdet i tæt samarbejde med Kapitalbørsen.
Baseret på input fra møder med en række bankers kreditafdelinger har Dansk Maskinhandlerforening fået et
værdifuldt indblik i en række forhold, som kan medvirke
til at vi både i Dansk Maskinhandlerforening og som enkeltmedlem kan forberede vores dialog med banksektoren.
Der blev ikke i 2017/2018 afholdt individuelle møder med
udvalgte banker som tidligere, da vi for nuværende ikke
ser de store ændringer i banksektorens tidligere værdifulde input.

Selvom den finansielle krise fra 2008 er officielt overstået
er der markant ændret på opfattelsen af hvilke risici (hvis
nogen overhovedet) banker er parate til at tage – og det
stiller større krav til virksomhedernes egen dokumentation og delvis egen finansiering af vækst. God forberedelse
vil også fremadrettet være et godt og fornuftigt mantra
over for banksektoren.

DATAGRUNDLAG
Datagrundlaget er offentligt tilgængelige regnskaber indhentet på 118 virksomheder. Der er foretaget en
gennemgang af medlemskartotek og CVR-numre således, at sammenligningsgrundlaget for årene 2014-2015
baserede sig på i alt 121 anparts- og aktieselskaber samt 3 med ”anden selskabsform”, mens antallet af regnskaber i analysen i 2016 var 116 virksomheder fordelt på anparts- og aktieselskaber. I denne analyse for
regnskaberne indgår i alt 118 virksomheders nøgletal.
•
•
•
•
•
•
•

Dansk Maskinforhandlerforening medlemsliste
Alle ansatte
Fravalg af holdingselskaber
Virksomheder i ”normal drift”
Firmaer med regnskabspligt
Inkluderer reklamebeskyttede virksomheder
Baseret på tilgængelige regnskaber for perioden 2012-2017 (6 regnskabsår)

Kilde: Bisnode (tidl. NN Markedsdata) – indhentet i august/primo september 2018
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HOVEDKONKLUSIONER FRA RAPPORTEN:
Overskud og indtjening
• Lille negativ udvikling i bruttofortjenesten med kr. 65.000 i gennemsnit i forhold til 2016, men det har
ikke haft betydning for det primære resultat, der er steget markant i perioden.
• Det primære resultat er i positiv udvikling og øget med kr. 350.000 i gennemsnit pr. virksomhed
i forhold til 2016.
• 24 virksomheder har et negativt før-skat resultat – deraf 17 aktieselskaber.
• Overskudsgraden (bruttofortjeneste/primært resultat * 100) viser en markant ændring til 14,7 % mod
10,8 % i 2016 og dermed overgår overskudsgraden de høje tal fra 2014-regnskaberne
• 60 % af medlemsvirksomhederne har haft fremgang i resultatet i 2017 – i 2015 var tallet 42 %.
• 4 virksomheder slider fortsat med negativ egenkapital og negativ indtjening – 3 færre end i 2015 og som
enten skyldes rekonstruktion, kapitaludvidelse eller anden reetablering af egenkapitalforholdene

Soliditet og egenkapital
• Antallet af ansvarlige lån er faldet yderligere til i alt 7 – 2 færre end i 2016. Dyre ansvarlige lån
afvikles ofte hurtigt.
• Den gennemsnitlige soliditet er i 2017-regnskaberne steget til 30,8 % i gennemsnit og afløser en lang
periode med et stabilt niveau for branchens virksomheder. Andelen af underkapitaliserede virksomheder
er på niveau med alle øvrige brancheanalyser
• Antallet af virksomheder med en soliditet på under 20 er faldet fra 42 i 2016 til 39 i 2017.
• 7 virksomheder har optaget et ansvarligt lån på tilsammen ca. kr. 30 mio. – en stigning i kroner på
godt kr. 6,0 mio. i forhold til 2016.
• Egenkapitalforrentningen har rettet sig lidt i positiv retning, men vurderes fortsat lav i forhold til at
tiltrække investorer med mindre der indgår en konsolideringsløsning ved at overtage 2 forretninger
samtidig, der kan medvirke til at trække synergi ind i en investeringsplan.

Balance og aktiver
• Varebeholdningen er steget yderligere med ca. kr. 1,1 mio. i gennemsnit.
Sammensætningen (nyt i forhold til brugt) vil fortsat være et fokusområde for bankerne (og for ejeren).
• De samlede aktiver er dog reduceret fra kr. 33,1 til 31,7 mio. - der er ikke foretaget en nærmere
opdeling af sammensætningen af aktiverne.

Medarbejdere
• Der er i gennemsnit 1 færre ansat i 2017 i forhold til 2016.
• 10 virksomheder oplyser at de hver har 51 eller flere ansatte – deraf 2 med over 100 ansatte.
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NØGLETALSOVERSIGT
Nøgletalsoversigten med en 6-årig historik ses herunder
og med følgende korte forklaring til de følgende siders
specifikationer. Bemærk at tallene er gennemsnitstal for
de virksomheder, der indgår i analysen.

•

•
•

•

Egenkapitalen er på sit højeste i analysens 6-årige
historie – en fremgang på 5 % i forhold til 2016

Nøgletal

En fortsat jævn soliditet gennem hele perioden
– og med færre virksomheder med negativ
egenkapital (kun 7 i 2016)
En svag stigning i det primære resultat og en bruttofortjeneste der er faldet lidt i forhold til 2016
Et fald i ansvarlige lån som muligt tegn på bedring af
forventninger til fremtidig indtjening og kapitalforhold

(1.000 kr.)

		

2017

2016

2015

2014

2013

2012

118

116

121

120

118

117

Bruttofortjeneste

10.590

10.655

10.213

10.326

10.387

9.875

Primær resultat

1.509

1.156

1.073

1.274

1.786

1.284

892

606

357

581

1.041

856

Egenkapital

9.699

9.163

8.741

8.748

8.968

8.381

Aktiver

31.769

33.175

31.647

33.067

33.073

30.525

Afkastningsgrad

4,75 %

3,48 %

3,40 %

3,90 %

5,40 %

4,20 %

Soliditetsgrad

30,53 %

27,62 %

27,60 %

26,50 %

27,10 %

27,50 %

Egenkapitalens forrentning

9,04 %

8,28 %

5,90 %

9,00 %

15,40 %

13,40 %

Virksomheder med registret data

Årets resultat

MEDLEMSFORDELING
- aktivmasse
De 5 største virksomheder i
analysen udgør hele 21 % af
den samlede aktivmasse – en
fremgang med 4 %-point i
forhold til regnskabstallene for
2015. Dermed styrker de største virksomheder sig yderligere
med en samlet balance.
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Virksomhed 1 - 9 %
Virksomhed 2 - 3 %
Virksomhed 3 - 3 %
Virksomhed 4 - 3 %
Virksomhed 5 - 3 %
Resterende - 78 %
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ANTAL MEDLEMMER PR. REGION

NORDJYLLAND

Fordeling af medlemmerne:
Regioner
Virksomheder
Nordjylland
13
Midtjylland
41
Syddanmark
37
Hovedstaden
6
Sjælland 		
21
I alt			118

MIDTJYLLAND

HOVEDSTADEN

SJÆLLAND
SYDDANMARK

Regioner med flest
virksomheder
Midtjylland og Syddanmark er
størst repræsenteret med
virksomheder fordelt med
henholdsvis 41 virksomheder
i Midtjylland og 38 virksomheder i Syddanmark,
som svarer til hhv.
34 % og 31 %.

1 -5 år
9%

VIRKSOMHEDERNES ALDER
Denne del af analysen viser virksomhedernes alder ud fra
det år virksomhedens seneste navn er etableret/registreret (nogle virksomheder kan være ældre end oplyst, da
virksomheden enten har skiftet navn eller selskabsform,
og dermed fået ny etableringsdato).

> 41 år
25 %

6 -10 år
10 %

11 -20 år
25 %

31 - 40 år
14 %

9 % af virksomhederne er yngre end 5 år, mens der er
25 % af virksomheder med en alder på 41+ år.

21 -30 år
17 %
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Virksomhedens ansatte
I 2017 er der tilsammen oplyst at være 2.683 ansatte i
de 118 virksomheder.
2 virksomh.:
8 virksomh.:
18 virksomh.:
51 virksomh.:
39 virksomh.:

100+ ansatte.
51-100 ansatte.
31-50 ansatte.
11-30 ansatte.
0-10 ansatte.

Som det ses herunder er der en negativ udvikling i antallet af ansatte svarende til 22,7 medarbejder pr. virksomhed – i alt baseret på 2.683 ansatte i de 118 virksomheder.

24
22,7

23

Det bemærkes at opdatering af antal ansatte kan være forbundet med
tidsforskydninger da tallet er et ”her-og-nu-tal” fra det til CVR-registreret
indrapporterede.

Virksomhedsgruppen med flest ansatte, er virksomheder med mellem 11 og 30 ansatte, som udgør 51 af de
118 virksomheder svarende til 43 %, mens 33 % af virksomhederne har under 10 ansatte.

Afkast og soliditet
Soliditet er et nøgletal, der viser sammenhængen mellem
egenkapital og aktiver, som et udtryk for hvor godt rustet
en virksomhed er til at modstå / bære større tab.

23,0

22
21
20
2017

2016

Soliditetsgrad

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
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3,5 27,6
2016

2014

Afkastningsgraden har – efter nogle år med en svagt vigende tendens de senere år – rettet sig og er markant steget til 4,8 % i analysen.
Afkastningsgrad

4,8 30,5
2017

2015

den finansielle sektor baserer ofte sit benchmark på en
soliditet på 25 % – mod tidligere 20 %, mens nye engagementer ofte vurderes baseret på en soliditet på 28-30 %.
Der har været en generel vigende optagelse af ansvarlige
lån for danske SMV-virksomheder og som ellers kan medvirke til at påvirke den beregnede soliditet positivt.

Soliditeten for den gennemsnitlige virksomhed i analysen
er forbedret med 3 %-point fra 2016 til 2017 – meget positiv udvikling og hvor der for første gang vises gennemsnitlig soliditet på over 30 %. Forventningen til soliditetsgrad er vokset under den finansielle krise siden 2008 og

0%

23,8

23,7

3,4 27,6
2015
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3,9 26,5
2014

5,4 27,1
2013

4,2 27,5
2012

Afkast og soliditet
En stigning i antallet af
virksomheder med en
afkastningsgrad på over 8
og en soliditet på over 21
fra 21 % til 27 % i 2017
er en konsekvens af den
samlede forbedrede indtjening for flere virksomheder. Modsat er antallet
af virksomheder med en
lavere afkastningsgrad
og en lavere soliditetsgrad
faldet fra 44 % til 39 %
hvilket forklares tilsvarende med bedre indtjening.

21%
44%

27%
39%

2016
116 virksomheder

2017
118 virksomheder

30%

25%

9%
5%
Afkastningsgrad>8 Soliditetsgrad>21

Afkastningsgrad>8 Soliditetsgrad<20

Afkastningsgrad<7 Soliditetsgrad<20

Afkastningsgrad<7 Soliditetsgrad>21

INDTJENINGSANALYSE
Egenkapitalforrentningen illustreres bedst, såfremt
den sættes over for afkastningsgraden. Hvor afkastningsgraden viser virksomhedens evne til at tjene
penge i forhold til den samlede kapital, der er investeret i virksomheden (herunder fremmedkapital), viser
egenkapitalforrentningen virksomhedens evne til at
tjene penge på den kapital, der er indskudt af ejerne.
Det er relevant at være opmærksom på, at såfremt der
i branchen er foretaget store investeringer i større aktiver, kan dette medføre en lavere forrentning.

Egenkapitalen i kroner er igen gået markant frem og
efter et par jævne år i 2014 og 2015 er der igen lagt
penge på egenkapitalen, der nærmer sig kr. 9,7 mio.
i gennemsnit pr. virksomhed. Der er fortsat et godt
stykke til en egenkapitalforrentning som i 2012 og
2013, der ligger markant højere både på afkast og på
kapitalforrentning. 9,0 % opnået i 2017-regnskaberne
viser dog en rigtig udvikling.

Afkastningsgrad og Egenkapitalforrentningen
Afkastningsgrad

I 1.000 kr.

Egenkapitalens udvikling
9.800

35%

9.600

30%

9.400

25%

9.200

Soliditetsgrad

20%

9.000

15%

8.800

10%

8.600
8.400

5%

8.200

0%
2017 2016 2015 2014 2013 2012

4,8 30,5
2017
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3,5 27,6
2016

3,4 27,6
2015

3,9 26,5
2014

5,4 27,1
2013

4,2 27,5
2012
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Indtjeningsanalyse
Bruttofortjeneste, primært resultat og årets resultat er udtryk for en nedbrydning af virksomhedens resultatposter i
regnskabet.

12000

Bruttofortjeneste
10.590

10.655

10000

Primær resultat

10.326

10.213

Årets resultat efter skat

10.387

9.875

8000
6000

Bruttofortjenesten er dykket svagt fra
kr. 10,655 mio. til kr. 10,590 mio. i 2017.
Det er dog lykkedes at skabe et bedre primært
resultat og højere overskud efter skat – kr. 892.000
i gennemsnit i 2017 mod kr. 606.000 i 2016.

4000
2000
0

Det primære resultat på i gennemsnit kr. 1,5 mio. per virksomhed er en markant stigning på kr. 350.000 pr. virksomhed i forhold til 2016 og en konsekvens af, at der trods en
lidt lavere bruttofortjeneste er styr på omkostningerne og
FORDELING AF NØGLETAL
Fordelingen af bruttofortjenesten er baseret på en
svagt vigende indtjening som tidligere anført. I 2016
var der 38 % af virksomhederne, der havde en bruttofortjeneste på kr. 1-5 mio. det steg til 42 % i 2017,
mens faldet var størst for virksomheder der i 2016 tjente mellem kr. 5-10 mio., og som faldt fra 11 % til 8 %
af virksomheder i 2017. Årsresultatet for virksomheder
med et resultat på mellem kr. 1-10 mio. er steget fra
24 % af virksomhederne til 31 % af virksomhederne
således, at den samlede indtjening før skat (primært resultat) er øget med godt kr. 350.000 per virksomhed i
forhold til 2016.

1,509

1,156

892

2017

1,073

606

2016

1,786

1,274

2015

2014

2013

60%
50%

47%
42%

40%
30%
20%

26%

22%

22%

10%

20%

8%
1%

0%

5%

5%

<1

1-5 mio

10-20 mio

0-1 mio

5-10 mio

20-40 mio

> 40 mio

2015 - 2016
116 virksomheder

40%
Stigning
Fald

60,2 %

2016 - 2017

39,8
12

1%

Årets resultat efter skat

Bruttofortjeneste

118 virksomheder
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2012

eller at afskrivninger/renter er lavere end året før således,
at resultat før skat er gået op. Der er ikke foretaget en nærmere analyse af EBITDA (resultat før afskrivninger, renter
og skat).

60%

Udviklingen i årets resultat
Sammenlignet med 2016 og 2017 er der ikke stor ændring, idet 39,8 % af virksomheder i analysen oplevede et
fald i indtjeningen, mens 60,2 % skabte en stigning. Marginal ændring om end 2017-regnskaberne indeholder tal
fra 2 flere virksomheder. Det er fortsat udtryk for en vanskelig situation for flere virksomheder at skabe fremgang
på bundlinjen, hvilket igen bør føre til ”internt eftersyn”
af bl.a. vareforbrug, lønprocent og afskrivningsprofil som 3
eksempler på forhold, der kan påvirke bundlinjen.

1,284

1041

581

357

856

Overskudsgrad
Overskudsgrad er i dette tilfælde forskellen
mellem Bruttofortjenesten og Primært
resultat (og ikke som vanligt baseret på resultat målt i forhold
til omsætning). Resultat før
renter (analysen anvender
ikke omsætningstal og
derfor dette sammenligningsgrundlag), som
fortæller, hvor stor
en andel Primært
resultat udgør af
bruttofortjenesten.
Overskudsgraden er markant
forbedret i
2017-regnskaberne til
14,2 % efter et
par år på niveau
10,5 %/10,8 %.

< 0%
16%

> 31%
19%

21 - 30%
18%

0% - 10%
25%

I 2017 havde hele
85 % af virksomhederne en overskudsgrad på
over 0 % - en lille stigning
i forhold til 84 % i 2016 og
igen en indikator for en bedring i
driftsøkonomien i flere medlemsvirksomheder.

11%-20%
23%

20

17,2%

15 14,2%
10

10,8%

10,5%

2016

2015

13,0%

12,3%

5
Samlet overskudsgard
(Primær resultat/Bruttofortjenesten)

0
2017

13

2014

2013

2012
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Balancen
Balancen er samlet set faldet med godt kr. 1,4 mio. i gennemsnit for de 118 virksomheder og trods en fremgang
i varebeholdning er den samlede balancenedgang på niveau med 2015-regnskaberne. Balancens aktiver er sammensat af en række faktorer bl.a. tilgodehavender på varedebitorer, igangværende arbejde og færdigvarer, råvarer
og inventar/driftsmateriel. Der er ikke – udover en kort
analyse af varebeholdningen på næste side – foretaget en
nærmere analyse af hvilke af balancens aktiver, der har
påvirket den samlede nedgang.
Varebeholdning
Den gennemsnitlige varebeholdning for de 118 virksomheder er yderligere steget med godt kr. 1,1 mio. i gennemsnit. Varebeholdningen er primært sammensat af værdien
af maskiner (nye og brugte) og reservedele, der ligger på
lager m.v. Dette er det højeste niveau i analyseperioden – i
2017-analysen indgår 2 flere virksomheder i beregningen.
Som det tidligere er noteret er netop varebeholdningen et
fokusområde for de fleste pengeinstitutter – og vil påvirke
soliditeten såfremt egenkapitalen ikke følger tilsvarende
med op.

Værdi mio. kr.
35000

31.769

33.175

31.647

33.067

33.073

2014

2013

30000

30.525

25000
15000
10000
5000
0

2017

2016

2015

2012

Samlet balance
Gennemsnit pr. virksomehed

Værdi mio. kr.
20.680

20000

19.506

18.830

19.861

2015

2014

18.412

17.015

15000
10000
5000

I forhold til forventningerne for 2018 kan udskudte leverancer og/eller faldende afsætning af brugte maskiner fra
lager m.v. forventes at påvirke varebeholdningen yderligere, således at 2018-regnskaberne vil udvise endnu højere
varebeholdning end i 2017.
Vækstudvikling
Den markante tilbagegang i antallet af underskudsgivende
virksomheder fra 39 i 2015 til 24 i 2017 er stadig udtryk
for at det i 2017 er gået fornuftigt på bundlinjen. Antallet
af tabsgivende virksomheder på 24 i 2017-regnskaberne
er en følge af lavere Primært resultat og fortsatte (høje)
omkostninger, afskrivninger, finansiering m.v. Det bemærkes, at analysen indeholder 118 virksomheder mod 116
virksomheder året før.
Under- og overskud
Ud af analysens 118 virksomheder havde 94 virksomheder et overskud i 2017 – mod 96 året før.
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Antel over- og underskuds virksomheder

OVERSIGT – alle virksomheder
86 Aktieselskaber
118 virksomheder

30 Anpartsselskaber
2 virksomheder med anden
virksomhedsform.
Andelsselskab med begrænset
ansvar og komandistselskab.

79 virksomheder med
soliditet over 20
39 virksomheder med solidetet
under 20

4 virksomheder med
negativ ejenkapital og
negativ resultat

12 virksomheder med
soliditet under 20
og negativ årsresultat

7 virksomheder har
nedbragt
den kortfristede gæld

5 virksomheder har
øget
den kortfristende gæld

Nøgletal - 2017 Regnskab
					
79 virksomheder:
							
Med soliditet over 21
		
		
A/S
ApS
Andre
I alt

Antal
virksomheder
86
30
2
118

Negativ EK og
Nettoresultat
3
1
0
4
KRITISK:
4 virksomheder:
Kapitaltabsregler jf. selskabsloven. Der er
stærkt behov
for restrukturering af kapitalgrundlaget.

Soliditet
under 0

Soliditet
1 - 20

Soliditet
21 - 30

Soliditet
31 - 50

Soliditet
51 +

Negativt
nettoresultat

6
2
0
8

21
10
1
32

17
5
0
22

31
7
1
39

11
6
0
17

17
7
0
24

8 + 32 virksomheder:
Styrket kapitalgrundlag og egenkapital
samt reduktion af
balancen. Konsolidering bør være i fokus i
disse virksomheder.

15

24 virksomheder
har behov for en
drifts- og handleplan
for optimering,
øget salg m.v. for
genopregning af
indtjeningen.
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Banksammenhæng
Indfasning af BASEL-reglerne fortsætter frem de næste
10 år og begrebet OIV (Objektiv Indikation for Værdiforringelse) er slået igennem således, at banksektoren fortsat
skal vurdere risikoen i engagementer og foretage nødvendige hensættelser på usikre engagementer. Samtidig
fortsætter Finanstilsynet sit arbejde med at overvåge den
enkelte banks solvens og opfyldelse af hensættelseskrav
jf. reglerne på området.
Der blev ikke i 2017 afholdt individuelle møder med banksektoren, men baseret på en række informative møder i
2015 og 2016 med banksektorens kreditafdelinger har
Dansk Maskinhandlerforening i dag en god indsigt i de forhold, bankerne lægger vægt på. Det kan fortsat være en
fordel at få en dialog med sin bank om:
• Forhold der kan påvirke rentesatsen på
kortfristet lån/kassekredit
• Ekstern rådgivning om forretningsudvikling eller
optimering
• Etablering af en uvildig bestyrelse
eller et advisory board

• Lager og værdi af brugte
• Selve lagerbindingen i kroner
• Indbytte- og afskrivningspolitik
(kan gøres tydeligere)
• Gensalgskanaler (hvad gør forhandleren)
• Omkostningsstruktur samt oversigt over hvor
tjenes pengene
• Behov for bedre rapportering, der
kan bruges til banken løbende
• Effektivitet på eftermarkedet – har forhandleren
”fat” i sit lokale marked
• Landbruget retter sig kun langsomt
– afhængighed af Rusland/Kina

• Plan for konsolidering og/eller øget indtjening på nye
forretningsområder

• Samlet gældsbyrde i forhold til
driftsresultat/egenkapital
• Hvilken arbejdskapital er der? og
hvordan kan man frigøre yderligere arbejdskapital?

• Tanker for ejerskifte
• Hvad skal til for at øge værdien
af virksomheden
• Hvordan bliver virksomheden bedst
mulig uafhængig af ejerleder
PERSPEKTIV – med udsigt til potentielle store tab i landbruget oven på en historisk varm sommer, der på mange
måder blev en udfordring for den samlede branche vil en
tidlig dialog med egen bank om årets forventning være på
sin plads. Udskudte leverancer, for høje brugtlagre etc. kan
væsentligt påvirke balancen og som kan skabe utryghed
i banksektoren. Dette suppleret med manglende rettidighed til nedbemanding eller andre besparelser på de faste
omkostninger vil nok også komme i søgelyset. Hen over
vinteren og frem mod udkastet til 2018-regnskaberne vil
bankerne tage godt imod en god orientering om forventningerne – og selvfølgelig en vurdering af hvilke tiltag, der
evt. kan begrænse forventede tab etc.
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Input fra banksektoren
Herunder nogle af de overskrifter, der tidligere har været drøftet med kreditafdelingerne i de banker, der
tidligere har været afholdt individuelle møder med.
Oversigten er en gentagelse fra tidligere da bankerne fortsat er optaget af de samme områder med fokus på forretningen. De med fed markerede overskrifter er forhold virksomheder typisk selv kan påvirke:
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• Generationsskifte – ”handler om rettidighed” og at have
virksomheden ”parat til salg”
• For få har fået lavet en værdiberegning
af aktierne
• Er sælgefinansiering muligt som en
del af planen
• Kommer der flere professionelle
investor-aktører på banen med opkøb?
• Virksomhedspant som en positiv værdi – omsætningsaktiver kan bruges konstruktivt
• Akkvisitionsfinansiering er en udfordring for banksektoren (egenfinansieringen bør ligge på 35+%)
• Aktiver der skal finansieres er lettere end bygninger,
da de er ramt af både beliggenhedsudfordringer og
indretning til ét formål
• Aftale- og kontraktforhold med importører

Bankanalyse og ansvarlige lån

14
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• 78 virksomheder har en soliditet over 20

12

40.000

• 4 virksomheder har en negativ egenkapital
og negativ nettoresultat

30.000

• 12 virksomheder* har et negativt nettoresultat
og soliditet under 20
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20.000

• 24 virksomheder har et negativt nettoresultat

12

10

30.221 24.437 46.151 37.239 26.250 23.750
10.000

*De 12 virksomheder med et negativt nettoresultat og
en soliditet under 20 er fordelt ud på følgende bankforbindelse:

0

Bank			Virksomheder
Vestjyske Bank A/S			
1
Spar Nord Bank A/S			
2
Sydbank A/S			1
Den Jyske Sparekasse		
1
Handelsbanken A/S			1
Nykredit Bank A/S			
1
Nordea Bank Danmark A/S 		
1
Ikke oplyste banker			
4
I alt				12

2017

2016

2015

2014

2013

2012

8
4
0

Ansvarligt lån
Efter en periode med årligt flere ansvarlige lån er der
også i 2017 regnskaberne konstateret et lille fald
til nu kun 7 virksomheder, der har tilført ansvarlig
lånekapital og dermed svarende til niveauet i 2012.
Det bemærkes, at de tilbagestående ansvarlige lån er
øget med næsten kr. 6 mio. i forhold til 2016.

Bankforbindelser - oversigt
Af de 118 virksomheder oplyser 45 virksomheder ikke bankforbindelser.
Af de 73 virksomheder som oplyser bankforbindelser, er markedsandelen vist nedenfor.

Markedsandel fordelt på TOP10 banker blandt 69 virksomheder fordelt i følgende banker:
Danske Bank A/S
Nordea Bank Danmark A/S
Spar Nord Bank A/S
Sydbank A/S
Jyske Bank A/S
Ringkjøbing Landbobank A/S
Vestjyske Bank A/S
Nykredit Bank A/S
Handelsbanken A/S
Den Jyske Sparekasse
0%		

5%		

10%		
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Den danske banksektor
Hvad er der med de banker? Og prognoser?
Vi hører det hele tiden og fra alle typer af brancher; Det er
svært at låne penge i de danske pengeinstitutter og kravene er skarpe.
Pengeinstitutterne i Danmark nærmer sig den endelige
indfasning af EU-reglementerne for udlån etc. (BASEL-reglerne), som indfases frem mod udgangen af 2019. Reglerne regulerer bankernes kapitalforhold og skal medvirke til
at undgå en overophedning af bl.a. risikable udlån. Bankerne anno 2017 er fortsat optaget af forretningsmæssige
risici og finansielle risici på de engagementer der bevilges
– enten gennem nyetablering af kassekreditter og/eller
langfristede lån eller ved at nuværende bank kan medvirke
til at udvide de eksisterende kreditfaciliteter for at skabe
vækst – f.eks. gennem opkøb. Selvom krisen måske er overstået, er der markant ændret på opfattelsen af, hvilke risici
(hvis nogen overhovedet) banker er parate til at tage – og
det stiller større krav til virksomhedernes egen dokumentation og delvis egen finansiering af vækst.
Her er det vigtigt, at en given branche selv er med til at
give sit bud på, hvad fremtiden bringer, så banken kan
træffe beslutninger om udlån på et oplyst grundlag. I
Dansk Maskinhandlerforening har vi gennem en årrække
publiceret vores nøgletal, som vi også bruger som grundlag
for en oplyst dialog med relevante banker. Dette bliver positivt modtaget. Det er vigtigt, at en branche giver sit eget
realistiske bud på fortid og fremtid (og har en holdning) – så
andre ikke tager teten og sætter dagsordenen.
Vores verden
Det ser ud til, at landmandens afregningspriser igen kommer under pres. Og det forplanter sig som ringe i vandet.
Landbrug og maskinhandel hænger sammen. 80 % af vores omsætning kommer fra primærlandbruget, så når vores
kunder er i krise, smitter det også af på os. Men den faglige stolthed – og kærligheden til erhvervet får landmanden
– og maskinhandleren til at fokusere på forretningen, og
arbejde sig ud af krisen trods modstand.
Landbruget er i gang med en større konsolidering. Også
maskinhandlerbranchen forventes fortsat at skulle gennem en større konsolidering på detail- og serviceniveau.
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Dertil kommer, at tilførsel af nye forretningsområder til en
eksisterende maskinhandlervirksomhed kan medvirke til
at udvide markeds- og kundesegmenter og på den måde
styrke det samlede forretningsgrundlag.
Det der altid har kendetegnet landmænd og maskinhandlere er det tætte samspil og samhørigheden – og ikke mindst
den lokale service og nærhed. Man er gensidigt afhængig
af hinanden. Maskinhandlerne er jo i tidens løb mange gange dømt døde og borte, men hver gang har virkeligheden
vist sig af være en anden. Så længe der er en bestand af
landbrug i et givent geografisk område – ja så vil der også
være en maskinhandler.
Den primære konsolidering vi ser, er en konsolidering på
ejerskabsniveau, og det er en fornuftig og logisk proces.
Det betyder, at der fremover vil være færre hovedforhandlere – men samtidig flere områdeforhandlere. Tit og ofte giver det maskinhandleren en langt rarere og mere behagelig hverdag at være områderforhandler – så kan han nemlig
koncentrere sig om det vigtigste: Landmanden!
Rekruttering
Hvis ikke fodboldlandsholdet og DBU kan finde ud af det
– ja, så må maskinhandlerbranchen forsvare de danske
farver på den internationale scene…! Med andre ord er det
tid for endnu et Europamesterskab – EuroSkills 2018 står
for døren, og afholdes denne gang ultimo september i Ungarns hovedstad Budapest. Skills er populært sagt mesterskaberne for erhvervsuddannelser. Fra dansk side har vi
en god ”track-record” i relation til de store mesterskaber
– og i kategorien Landbrugsmaskinmekaniker – eller Heavy Vehicle Maintenance som kategorien korrekt hedder på
Skills-sprog. I 2016 vandt vi guld ved EuroSkills (Europamesterskabet) og i 2017 vandt vi bronze ved WorldSkills
(Verdensmesterskabet). Det siger en del om kvaliteten af
vores uddannelser og vores lærlinge - og ikke mindst lærestederne! Danmark er jo en lille nation, og har i sagens
natur færre potentielle kandidater at trække på i modsætning til store lande som f.eks. Tyskland. Ved dette års Europamesterskab er det Ronni Larsen fra Nordvestjysk Traktorservice, der skal forsvare de danske farver. Ronni Larsen
er, i lighed med de øvrige EuroSkills og WorldSkills vindere,
tidligere vinder af DBL – Danmarks Bedste Lærling - som
er Danmarksmesterskabet for Landbrugsmaskinmekani-

en maskinhandlerbranche, der konstant kan udfordre og
videreudvikle medarbejderne. I den pågældende artikel gives samtidig et godt indblik i den hæsblæsende udvikling,
der er sket over 50 år. Dette stiller enormt store krav til de
unge lærlinge, der træder ind i faget i dag. Og hvorfor så
det? Jo, for i de lærde kredse tales der om eksponentiel udvikling, hvilket betyder, at f.eks. 2 skridt bliver til 4 skridt
etc. Og det er forventningen til den fremtidige udvikling.

Vil du udvikle et særligt talent
for landbrugsmaskiner?
Vi uddanner verdens dygtigste landbrugsmaskinmekanikere

Læs om uddannelsen på mekudd.dk

I Danmark uddanner vi nogle af de dygtigste landbrugsmaskinmekanikere i
verden. Det beviser vi gang på gang, når vi vinder medaljer til WorldSkills og
EuroSkills - mesterskaber for erhvervsuddannelseselever.
Med en landbrugsmaskinmekaniker-uddannelse bliver du derfor et eftertragtet talent både i Danmark og i udlandet.

Så hvis du tænker, at der er sket meget teknologisk udvikling i de sidste 50 år – ja, så tænk på hvad den teknologiske
udvikling vil bringe bare de næste 10 år! Man kunne bl.a.
nævne 3D & 4D print, droner, selvkørende maskiner etc.
Og tænker man, at det er fremtidssnak så skal det nævnes
at Californien netop har tilladt selvkørende biler på vejene.
Så hold godt fast!

Vi sender vores næste dygtige deltager til EuroSkills i
Budapest d. 26. – 28. september 2018
Anders Ebbekær Pedersen
Guld ved EuroSkills i 2016

Søren Lykke Døssing
Bronze ved WorldSkills i 2017

Ronni Larsen
Deltager ved EuroSkills 2018
– og går efter guldet udtaler han

Chefmøder
I Dansk Maskinhandlerforening har vi traditionen tro afholdt de årlige Chefmøder i Ringsted, Kolding, Viborg samt
på Bornholm. I år blev der sat fokus på indtjeningsprognoser for landbruget samt den digitale udvikling, som i endnu
højere grad vil komme til, at påvirke vores branche.

mekudd.dk

Sidstnævnte er, noget vi i den grad selv har mulighed for
at influere og håndtere proaktivt. Men vi skal også gribe
nuet – for toget kører med eller uden os. Derfor arbejdes
der i maskinhandlerbranchen meget på, at kunne rumme
og ikke mindst omfavne de nye teknologier som robotter,
droner og selvkørende enheder – og ikke mindst, at have
det rette personale til at kunne sælge, idriftsætte og
servicere. Den teknologiske udvikling vi har set indtil nu,
hvor det hele handler om at blive så stort som overhovedet muligt – flest HK, størst arbejdsbredde, flest tons gylle
etc. – ja, det forudses, at det kommer til at ændre sig – og
udviklingen vil komme til, at gå i den anden retning mod
mindre enheder. Hvis en selvkørende traktor alligevel kan
køre og harve hele natten, gør det jo ikke noget, at den
kun har en arbejdsbredde på tre meter. Samtidig kunne det
give en renæssance til de brugte traktorer – for en førerløs
traktor har jo ikke behov for, at radio og klimaanlæg virker
– eller om sædet er i stykker. Og udviklingen vil også blive
båret af, at landbruget igennem længere tid har haft fokus
på strukturskader efter de tunge maskiner. Så toget kører.

kerlærlinge. Dette har vist sig som en god rugekasse for
fremtidige talenter, og ikke mindst fremragende ambassadører for vores branche og fag. Vi skal tale vores brancher
op, ikke ned. DBL har været en succes gennem 5 år, og i
år lancerede vi DBL Entreprenørmaskinmekaniker på fagmessen Entreprenør & Håndværk 2018 i Herning. Og det
virker. Der er en stigning i indtaget på vores uddannelser
på intet mindre end 10 % – og dette skal ses i relation til
den samlede tendens med et generelt fald på optagelserne på landets erhvervsskoler. Så jeg gentager lige; Vi skal
tale vores brancher op, ikke ned.
I en dynamisk og konstant udviklende branche – og i en tid
med store omvæltninger og konsolidering, er den danske
maskinhandlerbranche også præget af en høj grad af loyalitet og ydmyghed. Tag nu bare den dedikerede værkfører,
som blev portrætteret i et af årets udgaver af Maskinhandleren. Han startede som 14-årig fejedreng og for et par år
siden kunne han fejre 50 års jubilæum på samme arbejdsplads! Og dem har vi faktisk nogle stykker af. Det fortæller
en del om personen, men det fortæller også en historie om
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Verden omkring os
Persondata
En meget omdiskuteret deadline har fyldt utroligt meget i dansk erhvervsliv i det forgangne år. Den 25. maj
2018 – trådte den nye persondataforordning, også kaldet GDPR, i kraft. Sjældent har en EU-lovgivning været
så omdiskuteret og så mystificeret. Og sjældent har der
hersket så megen forvirring om, hvad der reelt er op og
ned – og hvordan man som virksomhed skal forholde sig
til det. Diskussionen omkring håndtering af persondata
er blevet yderligere højaktuel efter afsløringen af Facebooks salg af personfølsomme brugerdata til et analysefirma. Her er det nok gået op for menigmand hvor
meget data, der reelt bliver samlet omkring ens person
– og hvor mange der gerne vil have fingre i data. Her
fremstår det jo med alt ønskelig tydelighed netop, hvorfor der er behov for en stram regulering af persondata.
Der er stadig mennesker i denne verden som ikke er på
Facebook eller de sociale medier i det hele taget – og
aldrig har været det – og det lever de tilsyneladende
ganske fint med… Men derfor glæder det os alligevel, at

Dansk Maskinhandlerforening
2017/2018

20

der stilles firkantede krav til, hvordan persondata skal
håndteres.
Når vi så tager vores rådgiverkasket på som Dansk
Maskinhandlerforening og hjælper medlemsvirksomhederne med at sikre, at de lever op til det nye regelsæt – ja, så er det ganske rystende, at opleve hvor dårligt forberedte myndighederne var på den kommende
deadline. Det lovforberedende arbejde fra Datatilsyn
og Justitsministerium er under al kritik – og de har slet
ikke løftet opgaven. Rådgivning og vejledning er en by
i Rusland – og de sidste vejledninger og skabeloner kom
først efter den 25. maj! Forvirringen og usikkerheden er
tydelig hos medlemsvirksomhederne – og selv de fremmeste juridiske eksperter inden for området er forvirrede. Det skulle lige have været en virksomhed der tumlede sådan rundt – så skulle myndighederne nok komme
med den store hammer. Men sådan er der jo åbenbart
ikke ens spilleregler for alle. Det er lidt uhyggeligt.
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Afsætning af traktorer
Traktorregistreringen 2017
I 2017 blev der i alt nyregistreret 1.915 stk.
Det er 381 stk. flere end i 2016, det svarer til en
fremgang i 2017 på ca. 24 %.
I 2018 er tallet for månederne januar til og med
august – naturligvis endnu ikke for hele året.
Til sammenligning kan man sige, at sidste års
januar-august tal i beretningen var på 1.101 stk.,
så indtil videre en markant nedgang på 207 stk.
svarende til ca. 18 % nedgang i indregistreringerne
i år.
Hvilket i øvrigt svarer meget godt til det billede, der
er af traktorsalget i store dele af Europa.
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Udviklingen i antallet af nyregistrerede traktorer i perioden 2007-2018
Kilde: ND.

Udviklingen for mejetærskere, selvkørende
snittere og pressere
Ved redaktionens deadline var registreringerne i perioden 1.9.2017 til 31.8.2018 for mejetærskere, selvkørende snittere og pressere endnu ikke tilgængelige, hvilket
vi beklager.
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For meget og for lidt

Sidste år var der på grund af for meget regn store problemer

grund af den hårdere belastning med de våde afgrøder.

med at få bjerget såvel korn som halm, og det endte med, at en

Både for landmænd og for maskinstationerne har dette efter-

del afgrøder måtte sås om på grund af for våde marker.

følgende kunnet ses i regnskaberne, at året 2017 var ret så
vådt et år.

Mange havde meget svært ved at planlægge høsten, både fordi det regnende nærmest i eet væk, men også fordi det gav

Nu hvor alle høstresultater er opgjort, ser 2017 resultatmæs-

store problemer at køre i markerne, hvilket var meget hårdt

sigt til gengæld ikke helt så dårligt ud, men det har jo betydet

ved maskineriet, som ofte enten sad fast eller gik i stykker på

en hel del i forhold til høstomkostninger og tørreudgifter.

Høstresultat efter enhed, område, afgrøde og tid
2014
2015
2016
Produktion (mio. kg) - Hele landet				

2017

KORN (KERNE) I ALT
Vinterhvede
Vårhvede
Rug
Triticale
Vinterbyg
Vårbyg
Havre og blandsæd
Majs til modenhed
RAPS I ALT
Vinterraps
Vårraps
BÆLGSÆD I ALT
Markærter
HALM I ALT, DER ER BJÆRGET
Halm af korn, der er bjærget
RODFRUGTER (ROD) I ALT
Læggekartofler under kontrol
Kartofler til melproduktion
Spisekartofler
Sukkerroer til fabrik
Fodersukkerroer og anden rodfrugt til foder
GRÆS, GRØNTFODER OG EFTERSLÆT I ALT
Lucerne
Majs til ensilering
Korn til ensilering
Græs og kløver i omdriften
Græs uden for omdriften
Efterslæt efter korn og helsæd

9 999,2
4 761,3
72,8
723,2
60,5
846,0
3 146,3
350,2
38,9
742,3
..
..
89,1
24,1
3 493,6
3 399,2
4 920,2
250,2
1 353,9
566,9
2 454,6
294,5
25 212,7
112,2
6 453,9
896,8
14 292,5
2 994,0
463,4
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9 764,4
5 082,6
70,7
677,8
95,9
789,9
2 757,7
216,9
72,9
708,9
706,6
2,2
33,2
17,0
3 010,5
2 902,5
4 341,7
170,8
1 024,3
600,9
2 165,6
380,1
26 620,5
232,5
7 568,7
1 162,2
13 932,4
3 158,3
566,4

24

10 023,0
4 957,7
71,6
771,7
81,8
805,2
3 050,8
231,4
52,7
826,0
..
..
51,4
21,1
3 039,6
2 914,3
3 816,7
165,9
1 145,6
461,0
1 696,5
347,7
24 254,6
139,0
5 561,1
1 000,7
12 584,7
4 433,2
535,9

9 130,2
4 116,7
84,8
577,2
56,2
678,3
3 271,3
301,9
43,8
506,2
..
..
55,5
17,6
3 090,2
3 029,3
4 008,1
190,1
1 285,0
478,9
2 350,4
358,0
26 529,6
109,4
6 704,2
1 101,4
13 776,1
4 277,8
535,9

Billedet for 2018 ser unægtelig helt anderledes ud, for efter
den varmeste maj og mest solrige sommer, som i en meget lang
periode har betydet decideret tørke over det meste af Danmark.
Det var faktisk allerede helt galt tilbage i maj måned hvor TV2
Nyhederne første gang bragte emnet på banen.
”Maj i år har budt på mindre end en femtedel af den normale
nedbørsmængde, og samtidig er det snart den varmeste maj i
over 130 år. Det er et problem for afgrøderne på marken. Den
særdeles varme og overraskende tørre maj får afgrøderne på
marken til at skrige efter vand.”
”Flere steder begynder det nu at knibe med vandet. Landbruget er hårdt ramt af manglende vand især i den nordlige del af
Djurs, Midtsjælland og på Bornholm”, siger Troels Toft, sektordirektør for planteavl i SEGES.
”Det er en alvorlig situation, men der er endnu ikke katastrofestemning, vil jeg mene. Det er dog klart, at hvis det fortsætter
sådan her frem til høsten, så får det konsekvenser”, siger Troels
Toft i maj måned 2018 til TV 2.
Der faldt i maj 8 millimeter regn, mod normalt 49 millimeter. Det
får også landboforeningerne til at håbe på store mængder regn
inden for kort tid.
Den 25. juni udtalte sektordirektør for planter Troels Toft fra
SEGES sig således:
”Et usædvanligt varmt forår efterlader kornmarkerne tørre, og
det resulterer i en lille og historisk tidlig høst.
Dansk korn får små, skrumpne kerner i år, efter at foråret har
budt på særdeles mange soltimer og små mængder regn.
Nu er landmændene gået i gang med at høste de første frø,
som er 14 dage tidligere end normalt. Det er aldrig sket før, at
høsten er startet så tidligt.
For kornafgrøderne er det ikke godt, at de mister 14 dages
vækst. Vækstperioden skal sikre, at kornet får store og tunge
kerner, og hvis perioden ikke er lang nok, bliver der puttet for
lidt i kernerne.
Den seneste uge har der været nogle lokale regn- og tordenbyger, men det har ikke været nok til at rette op på skaderne.
Ifølge Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) byder den kom-
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mende uge på sol og varme. Selv hvis vejret skulle skifte til

Allerede samme dag kunne der meldes

gavn for landmændene og byde på regn, kan det ikke redde hø-

om usædvanlig tidlig høst i Østjylland

sten, mener Troels Toft.

Det skete på bedriften Højgaard, Sdr. Vissing ved Skanderborg,

Regn kan stoppe udviklingen, men det, der er tabt, er væk. Det

2,2 hektar vinterbyg af den seksradede sort Meridian. Høj-

kommer ikke igen.

gaards markbrug indgår i et driftsfællesskab på 850 hektar og
i alt er der 220 hektar vinterbyg til høst i år.

Når man kører gennem landskabet i dag, ser man marker, der er
fuldstændig gulhvide med store plamager. Det er tørkepletter,

”Marken, vi høstede i går, ligger på en sydvendt skråning på

hvor det ikke giver det korn, det skal.

sandjord, og derfor er den ekstra tidlig på den. Vi regner med

Det er især vårbyg og havre, der rammes”.

at være godt i gang med den øvrige vinterbyg, når vi kommer
til weekenden,” fortæller driftsleder for marken, Martin Staal.
Vandindholdet er målt til ca. 16,6 %, hollandsk vægt til 55 kg
per hl og proteinindholdet til 14,3 %. Udbyttet skønner han
til ca. 60 hkg. per hektar. Vinterbyggen er nu lagt i bedriftens
amerikanersilo til nedtørring.
Forfrugten er vinterbyg, og såningen skete – trods det våde
efterår – tidligt, og det lykkedes også at få ukrudtssprøjtet i
efteråret.
”Vi høster normalt 90-95 hkg. i snit i vinterbyg, som generelt
står på god jord, så jeg er ikke bekymret for, at den tidlige mark
kun har givet 60 hkg. De andre vinterbygmarker ser ok ud, selv
om vi ikke fik nedbør gennem en hel måned. Faktisk er Hårby,
som ligger lige ved siden os, kåret til Danmarks tørreste plet”.

Samme dag skrev Bornholms Tidende:
”Det er katestrofalt”
Så kort kan dette års høstudbytte beskrives, hvis man spørger
Thomas Bay Jensen, direktør for Bornholms Landbrug & Fødevarer.
Det ser ud til at være byghøsten, der bliver hårdest ramt af tørken, der fortsat ligger tungt over Bornholm.
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Mens især vårbyggen og andre vårafgrøder kommer til at
opleve et meget dårligt år, mens eksempelvis majsen efter
alt at dømme kommer fornuftigt ud af 2018, lyder vurderingen fra landbruget. Det kan måske ende med det bedste
majsår nogensinde, forudser planterådgiver Ole Harild.

kvoten er opbrugt. Overskrider vi den, mister vi en del af vores
hektarstøtte”, fortæller Karen Kjær til Jyske Vestkysten.
På jorden dyrker de især græs til landbrugets køer. Den manglende regn de seneste måneder kan ifølge Karen Kjær omregnes i en manglende indtægt på kr. 4.000 per hektar – altså en

Grundet det våde efterår har flere end normalt byg, og de bliver

million kroner for 250 hektarer.

nu dobbelt ramt i følge planterådgiveren.
- Det er tørt derude, og vårafgrøderne har lidt stor skade, måske

- ”Havde vi ikke kunnet vande havde det kostet os en million

meget stor.

kroner. Derfor er de landmænd, som ikke har mulighed for at
vande ekstra hårdt ramt. Jeg frygter, at vi kommer til at se flere

Men jeg tror fortsat på, at der er mange, der kan få noget for-

konkurser i landbruget”, siger Karen Kjær.

nuftigt ud af det, siger han og fortæller, at man måske kan høste 80 % af normalen, hvis man har sået tidligt og ”båret sig

Alvorlig situation for husdyrproducenterne

fornuftigt ad”, herunder at få pløjet ordentligt og passet godt

- ”Vi har rigtig mange både større og mindre husdyrproducen-

på sine ting.

ter, som vi ved er i bekneb med foderet. Men vi har også rigtig
mange planteavlskunder, som har mulighed for at sælge grov-

Tidlig høst giver arbejdsgiverne problemer

foder og som kan lave efterafgrøder, hvis der kommer regn, og

Den tidlige høst betød, at man mange steder var tvunget til

som gerne vil hjælpe deres kolleger i landbruget. Så for at hjæl-

at kontakte de ansatte og høre om det var muligt at få dem

pe med formidlingen har vi valgt at oprette en foderbørs, hvor

hjem fra ferie før tid, så de kunne deltage i høsten? Mange

man let kan finde en sælger af foder” forklarer chefkonsulent

maskinhandlere har haft det samme problem i forhold til værk-

og afdelingsleder for husdyr i VKST, Marlene Sparre Ibsen.

stedspersonalet, hvor mange, hvis de kunne, også måtte afbryVKST og Kvægrådgivning Danmark håber på denne måde, at

de en ellers påbegyndt ferie.

kunne være med til at hjælpe i en situation, hvor mange hus-

Nogle har været så heldige, at de har kunnet
vande deres marker, men det er langt fra alle,
der har haft mulighed for det

dyrproducenter er under pres og i akut mangel på grovfoder.

- ”Indtil nu har vi fået en ekstra regning på strøm på kr. 80.000.,

med den største del af tørkeregningen. De godt 2.700 kvægav-

men inden så længe vil den være over kr. 100.000. Vores eget

lere tegner sig for et tab på kr. 2,3 mia. eller en tredjedel af det

tidsforbrug regner vi slet ikke på i denne tid. Vi har 280 hektar

samlede tab.

Samlet set er det mælkeproducenterne, der kommer til at stå

marker, og heraf kan vi vande på de 250 hektar. Vi har otte
vandingsboringer, men kun de syv er i gang lige nu. På den ottende har vi opbrugt den kvote af vand, vi har til rådighed. På
hver enkelt boring er der en timetæller, som fortæller hvornår
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Landmand Søren Madsen sælger 60 køer til England,
fordi tørken har sat en stopper for foderproduktionen

få bjerget, kornhøsten lige så, og majshøsten ser mange steder

Græsset er en meget vigtig ingrediens for en økologisk mælke-

Dermed har mange maskinstationer været nødsaget til at sende

producent som Søren Madsen fra Vordingborg. Tørken betyder,

folkene hjem længe før man plejer, for på den måde at begræn-

at han ikke kan lave foder nok til sine dyr. Derfor sælger han

se ”skaden”, men de dyre maskiner koster jo alligevel, for de skal

10 % af sin besætning, skriver TV2Øst.

stadigvæk betales, også selv om de ikke er nær så længe på

60 køer er blevet solgt til en mælkeproducent i England og bli-

markerne for ”at tjene penge hjem”.

heller ikke ud til at skulle kunne indbringe en masse arbejde?

ver sendt af sted på torsdag.
Maskinstationsejer Torben Kamp fra Skamstrup Maskinstation
Flere andre husdyrproducenter har valgt at gøre som Søren

siger således:

Madsen, både fordi græsslettene ikke gav ret meget udbytte, og

”Vi har måske omsat for det samme i juli måned, da vi har haft

fordi det regionalt har været meget forskelligt, hvilket udbytte

travlt med tidlig høst. Når vi kommer en måned længere frem, så

man forventer fra majsen.

har vi mere eller mindre allerede vinterferie. Det her er dælme
alvorligt”.

Her midt i september ser det heldigvis ud til, at majsen mange
steder har klaret sig bedre end forventet, og at udbytterne nog-

Hos Danske Maskinstationer & Entreprenører vurderer agrokon-

le steder endda ligger over normalen.

sulent Henning Sjørslev Lyngvig, at der vil være tab hos en række maskinstationer. ”Når flere maskinstationer har oplevet, at

Mange maskinstationer er pressede

der er meget lidt eller intet græs efter første slet, så får det sto-

Lige som landbrugene er ”tørkeramte” så er mange maskinstati-

re konsekvenser for de snittetimer, de kan afregne”, siger han.

oner det også. Græssnitningen har kun taget en brøkdel af tid at
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Griseproducenter overvejer at skære ned:
Men bør overveje konsekvenserne

se til et bestemt antal dyr, så skal man have mindst 25 % af det

Flere steder i det midtjyske barsler griseproducenter med tan-

tilladte gående”, siger han.

”Man skal være klar over, at hvis man vil opretholde sin tilladel-

ker om at sætte dyr ud eller tilpasse dyreholdet. Der er dog en
række overvejelser, man skal have gjort sig, inden man skærer i

Griseproducenterne, dem er der knap 2.200 af, står til at tabe kr.

produktionen, lyder det fra LMO.

1,7 mia. eller 31 % af det samlede tørketab. Det betyder også,
at for den gennemsnitlige griseproducent har tørken været

”Vi har kendskab til en række producenter, som enten sætter

dyrere end for den gennemsnitlige mælkeproducent, hvis man

søerne ud eller simpelthen skærer i produktionen. Det skyldes

trækker økologerne ud af ligningen. I kroner drejer det sig om

udsigterne til en lav afregning i de kommende år”, fortæller

cirka kr. 9.000, som svineproducenten taber mere end den kon-

Nikolaj Stidsen, grisekonsulent ved LMO, med henvisning til

ventionelle mælkeproducent.

Seges’ seneste bud på noteringsudviklingen for de kommende
De 1.818 korndyrkere får et samlet tørketab på kr. 700 mio.

to år.

eller i snit knap kr. 400.000. Roedyrkerne er dem, der slipper
Men går man som griseproducent med tanker om at reducere

billigst gennem tørken. I snit kommer det til at koste hver enkelt

antallet af dyr i staldene, er det vigtigt, at man har gjort sig en

af de 622 roe-landmænd kr. 134.000.

række overvejelser først.

Tab på cirka 50 procent
Særligt er det vigtigt, at man er opmærksom på det såkaldte

I et normalt år ompløjes mellem 3-8 % af nyudlægget, men i

treårige kontinuitetsprincip, lyder det fra Christian Bach Knud-

år er ompløjningsprocenten i gennemsnit på mindst 15 % for

sen, faglig chefkonsulent i LMO’s miljøafdeling.

avlerne hos DSV Frø Danmark A/S. I år har selskabet rådet en
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langt større andel af sine avlere til at omså eller iså i forsøget

ser, at landbruget står for 19 % af det samlede udlån til er-

på at sikre næste års frøarealer. Men frøavlere, som er rådet til

hverv:

at omså og iså, står ikke alene om udgiften, skriver DSV i en

”For en række små og mellemstore banker samt realkreditin-

pressemeddelelse.

stitutter fylder udlån til landbruget mere end 40 % af deres
samlede erhvervsudlån”.

Ompløjningen har været mindst i almindelig rajgræs, men i
rødsvingel, engrapgræs og hvidkløver er tabet lige nu på cir-

Størstedelen af lånene er realkreditlån, mens omkring en fem-

ka 50 %. I bakkesvingel og strandsvingel ligger tabet på cirka

tedel er banklån.

35 % af de nye udlægsmarker.

Landbrugets gæld lød på 312 milliarder kroner
i juli måned

Det kommer til at ramme følgeerhvervene hårdt, at
dansk landbrug har haft så ringe et år, som det har
på grund af tørken

Samlet set har udlånet til landbruget ligget relativt stabilt de

Det skriver Finans, der henviser til tal fra landbrugets vi-

senere år og ved udgangen af juli lød den samlede gæld på kr.

denscenter Seges, der siger, at landmændenes investeringer

312 milliarder.

vil falde med 15 % i år og 25 % næste år.

De danske landsmænds økonomi har været i fokus oven på

”Efter en række vanskelige år havde landmændene en fornuf-

sommerens lange tørke. Tørken har fået erhvervet til at spå

tig indtjening i 2017, så vi havde håbet på en opblomstring i

konkurser og bede om hjælp fra regeringen.

deres investeringer i år. Nu må vi erkende, at den opblomstring
ikke kommer”, siger Jan Larsen, adm. direktør for Gråkjær A/S, til

En ny opgørelse over landbrugets gæld fra Nationalbanken vi-

Finans.dk og fortsætter:

ser, at gælden lyder på kr. 312 milliarder ved udgangen af juli
2018.

”Både grise- og mælkeproducenter er presset til det
yderste, og selv minkfarmene har dårlig indtjening.

Nationalbanken noterer samtidig, at landbru-

Lige nu kan jeg ikke få øje på hjørner af landbru-

gets økonomi vil kunne ”påvirkes mærk-

get, hvor skyerne er ved at lette”.

bart” af rentestigninger.
Udover hjemmemarkedet er hårdt
Dansk landbrug er udfordret af

ramt, så er følgeerhvervenes

en historisk varm og tør som-

største eksportmarkeder som

mer. Samtidig fylder bran-

Sverige, Tyskland, Frankrig og

chen meget i bank- og

Storbritannien ligeledes

realkreditsektorens

tørkeramt, forklarer formand i Dansk Agroin-

udlånsportefølje,

dustri, Jens-Peter

skriver Nationalbanken

Lundgaard.

og oply-

Dansk Maskinhandlerforening
2017/2018

30

Tyske landmænd får støtte i milliardklassen

også kunnet se afgrøder visne væk, og køer der lukkes på græs-

Den tyske regering har besluttet at udbetale lidt over kr. 2,5

marker uden græs. Det har været meget grænseoverskridende,

mia. i støtte til de tørkeramte landmænd.

siger Martin Merrild til avisen.dk.

”Baseret på høstresultaterene i forbundslandene kan vi katego-

- Den helt generelle holdning blandt landmændene er, at man

risere vejrudviklingen som et landsdækkende fænomen”, sagde

helst skal kunne klare tingene selv. De ønsker ikke at klynke,

den tyske landbrugsminister Julia Klöckner i forbindelse med of-

men det har været så ekstremt, at vi har måttet aflevere ønsker

fentliggørelsen ifølge TV Avisen.

til en tørkepakke – ellers mister erhvervet simpelthen pusten.
Der er ingen tvivl om, at landmænd vil gå fallit på grund af tør-

Ifølge de tyske landmænd har kornhøsten i gennemsnit været

ken, men vi skulle gerne sikre, at så mange som muligt kommer

25 % dårligere sammenlignet med de seneste fem år.

godt igennem, tilføjer han og konkluderer:

Beløbet er under halvdelen af, hvad landmændene havde bedt

- Det bedste ville være at lempe afgifterne. Det kunne lette

om.

økonomien, men ville også sende et stærkt politisk signal om,
at man er opmærksomme på vores konkurrenceevne.

Den svenske regering sætter 870 millioner
danske kroner af til svensk landbrug til støtte
for tab i tørken

Arla vil udbetale hele sit overskud til ejerne

Den svenske regering meddelte på et pressemøde, at de vil til-

kelig efterbetaling fra andelskoncernen i februar i 2019.

Dermed kan de 12.000 andelshavere i Arla se frem til en klæk-

dele 870 millioner kr. i en krisepakke til svensk landbrug.
Ender resultatet inden for de normalt vedtagne rammer for
Af de 870 millioner vil omkring 290 millioner blive udbetalt i

overskudsfordelingen – hvilket er på 2,8 til 3,2 % af selskabets

2018 til producenter af mælk, oksekød og lam. Herudover vil

omsætning – vil det svare til, at andelshaverne får ekstra 9-10

regeringen indføre reducerede slagteafgifter.

øre per kilo mælk. Og det er vel at mærke oven i de normale
efterbetalinger på 7 øre per kilo, fortæller bestyrelsesformand

Ramt på afgrøder

Jan Toft Nørgaard.

I 2019 vil der blive udbetalt yderligere 552 millioner, med fokus
”Som et landmandsejet selskab bekymrer vi os meget om vores

på dem, der er ramt af manglende markafgrøder.

andelshavere, og vi anerkender, at sommerens tørke i Europa
Støtten er også rettet mod plante- og kornproducenter. De vil

har været usædvanlig. Vi foreslår derfor, at der laves dette eks-

imidlertid ikke kunne drage nytte af den støtte, der er udbetalt

traordinære tiltag i denne situation,” siger Jan Toft Nørgaard,

i 2018. Der vil dog være mulighed for, at producenterne får af

bestyrelsesformand i Arla.

den støtte, der udbetales i 2019.
Før beslutningen er endelig, skal repræsentantskabet vedtage
- I 2019 vil branchen kunne deltage i udformningen af støtten,

det, idet det er et brud med den sædvanlige praksis for resul-

og det kan også være hensigtsmæssigt, at andre landmænd

tatdisponering.

kan få støtte, siger finansminister Magdalena Andersson(S).

54 procent af danskerne mener, at politikerne
skal hjælpe tørkeramte landbrug
Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer, siger i en
kommentar til undersøgelsens resultat:
- Det har været en forfærdelig sommer for os landmænd. Vi har
da også nydt at kunne bade og sidde på terrassen. Men vi har
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Herudover er der en række mere indirekte effekter, hvor det er
mere diskutabelt, om de bør indgå i beregningen af den økonomiske konsekvens.
Tørken vil have effekt på antallet af nødlidende landmænd eller
landmænd på randen af konkurs, som det udtrykkes i bestillingen. Stort set alle landmænd vil billedligt talt rykke tættere på
Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO), udgav i
starten af september

kanten på grund af tørken, og nogle landmænd vil, så at sige,
også rykke ud over kanten. Dette er selvsagt landmænd, der
af den ene eller den anden grund var (for) tæt på kanten i forvejen.

”Økonomisk vurdering af tørken”
Dansk landbrug er ramt af en historisk tørke i foråret og sommeren 2018. I forbindelse med tørken har der været flere vurderinger af de økonomiske effekter; senest har SEGES vurderet, at
tabet var i størrelsesordenen kr. 6,4 mia. (SEGES 2018). På den
baggrund ønsker Miljø- og Fødevareministeriet, at IFRO laver en
gennemgang af de forventede økonomiske effekter af tørken
og en kritisk vurdering af beregningerne fra SEGES i form af
en vurdering og kommentering af, hvorvidt beregningerne er
retvisende. Herudover ønskes der en generel gennemgang af
de forventede økonomiske effekter som følge af tørken.

Tørken vil åbenlyst ikke forbedre landbrugets finansielle situation, men omvendt vurderes det, at den finansielle sektor generelt vil være villig til at bevilge den nødvendige kredit til veldrevne landbrug, idet der er tale om et ekstraordinært stød til
landbrugssektoren. Samlet set vurderes velvillig kreditadgang
at minimere den finansielle sektors tab.
Det kan ikke udelukkes, at tørken vil afføde langsigtede konsekvenser for erhvervet, men det er meget usikkert, hvad disse
langsigtede konsekvenser vil være.

Sammendrag
I en vurdering af de økonomiske konsekvenser af en hændelse
som tørken i 2018, er afgrænsningen af effekterne et vigtigt
element. Her kan tillægges forskellige principper. Generelt
vil tørken have nogle relativt direkte effekter i form af lavere
udbytte og ændringer i produktionens omkostningsstruktur.

Griseproducent dropper øko-grise
Drastisk faldende priser på økologiske grise har fået storproducenten af økologisk grise, Michael Nielsen, til at nedlægge sin
økologiske bedrift i Gørløse ved Hillerød.
”Økonomien i økologisk griseproduktion er simpelthen for dårlig nu. Hvis jeg fortsætter, vil jeg miste en million på mit budget
i 2019. Og som jeg ser i krystalkuglen, kan jeg ikke se, at det
retter sig inden for en overskuelig fremtid”, siger han.
Det var rigtig gode priser, der fik Michael Nielsen til at begynde
på den økologiske produktion. I 2014 efterlyste kødproducenten Friland flere økologiske grise, da efterspørgslen oversteg
udbuddet. Og Michael Nielsen var tydeligvis ikke den eneste,
der fulgte opfordringen, for der er siden kommet mange nye
producenter til.
Han fortæller at priserne er faldet fra kr. 30 kiloet til kr. 21 kiloet for ham som producent i den tid han har haft økogrise. Desuden er der kommet mange producenter til.
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Konkurs: En af Danmarks største økologiske
mælkeproducenter er gået konkurs

Det er bare for nemt at sidde på en cafe og spise avokado, drikke

Gården med omkring 12 ansatte, der tog sig af de 500 malkekø-

eksotiske steder, hvor fly kan bringe en til, hvorefter man kan

er, som hver dag producerede 14.000 liter mælk til Arla Foods.

rakke godt og grundigt ned på landbruget fordi de sviner med

Det fremgår af landmandens egen hjemmeside.

sprøjtegift, medicin i dyrene, overgøder jorden og lader dyrene

chai latte og snakke om shoppeture til Berlin, New York og andre

prutte helt uhæmmet ud i atmosfæren.
Vi er meget pressede for tiden, og for nylig måtte en kollega
ikke langt herfra lukke. Det er svært for os at få det til at hænge

Kødfri dag er den nemme måde at hjælpe klimaet

sammen med de nuværende mælkepriser.

Netop det med prutterne fra køerne får nu flere til at mene, at
løsningen på alle problemerne må være, at vi fjerner al kødpro-

Desværre ikke noget nyt under solen

duktion og begynder at spise plantebaserede kødlignende pro-

De meningsdannere som ofte også sidder tæt på magten vil må-

dukter.

ske gerne, at der skal tænkes anderledes, og de har måske også
økonomien til at omsætte tankerne til handlinger? Men som de

Samvirke bruger 12 sider på kødfrie dage og hippe radioværter

tidligere år viser afsætningen af økoprodukter, at majoriteten

springer kød i restauranter over. Madanmelderen og radiovær-

af danske forbrugere endnu ikke er helt overbeviste om, at det

ten Martin Kongstad har meldt klart ud, at han fremover ikke vil

er disse fødevarer som de ønsker. Det er i hvert fald svært for

anmelde retter med oksekød på menuen i sit populære program

mange økologer at få det til at løbe rundt, og da slet ikke give

på Radio 24syv.

overskud.
”Oksekød står for rundt regnet en tiendedel af den danske kliDesværre kan det også skyldes, at mange indkøbere i de store

mabelastning, og det er et overskueligt sted at begynde”, sagde

supermarkedskæder ofte køber de billigste produkter, hvor de

han i et interview om beslutningen.

derfor kan lave den bedste handel, til trods for at de samme supermarkeds kæder ofte har både markante ”rigtige” meninger

12 sider fylder temaet om alternativer til kød i det seneste

og ofte også skælder ret så meget ud på danske fødevarepro-

nummer af Coops medlemsblad Samvirke. Her kan de godt 1,1

ducenter. Men selv om der så måtte være nogle fødevarepro-

millioner læsere lære at bruge plantefars og i øvrigt læse, at de

ducenter, som gør hvad der forlanges, kan de sjældent afsætte

er en del af en større bølge, hvor bekymringer for klima og sund-

deres produkter til selv samme supermarkedskæde, hvorefter

hed får flere og flere til at vælge en eller flere kødløse dage om

de enten må lægge om eller lukke produktionen.

ugen.
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majsmarkerne om til grøntsagsproduktion, men mon det nu

Der findes også metoder til at dyrke afgrøder, hvor
man ikke er afhængig af naturens luner

også behager den danske forbruger at købe de danskproduce-

I en klippehule flere etager under jorden midt i det centrale

rede, får forbrugerne overhovedet valget? Eller vil det (frie valg)

Stockholm vokser der jordbær, solsikkeskud, rosenkål og broc-

stadigvæk være begrænset af supermarkedets indkøbere?

coli. Det skriver netavisen jordbruksaktuellt.se.

Det kan for nogle måske godt betale sig, at lægge græs og

Virksomheden Urban Oasis står bag de underjordiske mikrokulDer indgår 16-18 ingredienser i plantefars, hvoraf nogle få er

turere, som sælges i en lokal Ica-butik.

grøntsager. Alt er knust og smadret til ukendelighed i intense
industrielle forarbejdningsprocesser, inden det bliver æltet

”Ideen er, at grøntsager ikke skal transporteres over lange af-

sammen og justeret til noget farsagtigt.

stande, og at byer kan blive mere selvforsynende”, forklarer Albert Payaro, ejer af Urban Oasis, til jordbruksaktuellt.se.

En række af disse 16-18 ingredienser er tilmed klimabelasten-

Eneste input til grøntsagerne i klippehulen er vand.

de, naturødelæggende og lidet sundhedsfremmende. Det gælder blandt andet palmeolie. Oprindelsesland og produktions-

Planterne vokser i et lukket og kontrolleret system, hvor tem-

måde er oftest uoplyst, og der er langt mellem de økologiske

peratur, fugtighed og lys fra LED-lamper er styret, så planterne

varianter af produkterne.

kan vokse konstant og jævnt.

Det næste er hvad der sker, hvis alle udelukkende skal til at

Planterne kultiveres i en lille kasse med et vækstmedium, og

spise grøntsager, mon ikke at det også kan byde på en lille prut

det eneste input til systemet er vand.

eller to, ikke mindst fra alle MAMILS (Middel Aged Men In Lycra)

Kasserne stables højt og vertikalt, og systemet kræver derfor

som kører rundt og spærrer de danske landeveje…. skal de også

ikke megen plads, skriver jordbruksaktuellt.se. – metoden kal-

forbydes, hvis de prutter?

des Hydroponics.

Igen er det vigtigt at have de ”rigtige” holdninger, og forlange

I Kolding har den 26. årige Magnus Sønderby lavet en såkaldt

dansk landbrug lagt om til naturområder, så man med sindsro

Akvaponisk have. Haven består af nogle bassiner med fisk i,

kan flyve til Californien og anmelde vegetarrestauranter som

disse fisk skaber gødning og bakterier, som transporteres rundt

serverer avokado – uagtet at man selv bidrager meget mere

i nogle lodrette rør, dermed kan næringen komme op til nogle

med forurening fra flyet samt bruger ekstremt meget drikke-

planter, som vokser i overliggende bassiner, disse planter bru-

vand til dyrkningen af avokadoerne i de områder, hvor befolk-

ger næringsstofferne og renser dermed vandet, herefter løber

ningen nærmest ikke selv kan få drikkevand.

det rensede vand tilbage til fiskene. Der er altså mulighed for
både at opdrætte fisk og dyrke forskellige grøntsager på et lille

Men lige som det ofte bliver gentaget, at landbruget forurener

areal. Om så grøntsagerne smager af fisk melder historien ikke

vores jord, så bør man nok også gentage mindst lige så ofte:

noget om.

”Den danske mælkeproduktion og den deraf afledte kødpro-

Da ingen af de to omtalte metoder indeholder maskinteknolo-

duktion er særdeles klimaeffektiv og helt i top i verden. Den

gi er det måske kun projekter for drømmere og idealister, som

absolut mest klimavenlige måde at producere oksekød på er

næppe bliver til mere end det? Det må vi da håbe for branchens

ved at have malkekøer. Og intet sted produceres det mere

skyld.

klimavenligt end i Danmark. Punktum.” siger Claus Solhøj,
kvægbrugsfaglig journalist.
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”Den danske mælkeproduktion
og den deraf afledte kødproduktion
er særdeles klimaeffektiv og
helt i top i verden.
Den absolut mest klimavenlige
måde at producere oksekød på
er ved at have malkekøer.
Og intet sted produceres det
mere klimavenligt end i Danmark.
Punktum.”
Claus Solhøj, kvægbrugsfaglig journalist
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Medlemsforhold - september 2018
Aktive medlemmer

Udvikling i DM-medlemmer 2009-2018

Antallet af aktive medlemmer i september 2018 er på 127, det betyder en lille
nedgang i forhold til september 2017,
hvor hovedforretningerne udgjorde 129
medlemmer. Antallet af tilknyttede filialer er i år på 58 mod 57 sidste år, hermed
en lille stigning. Det samlede antal udsalgssteder udgør til og med 30. august
2018 185 forretningsenheder.
I beretningsåret 2018 har der været en

Hovedforretning

Hovedforretning inkl. filial(er)
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Til- og afgang DM-medlemmer 2009-2018
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Æresmedlemmer
Dansk Maskinhandlerforening har to aktive æresmedlemmer:
Asger Andersen,
Asger Andersen Maskinforretning A/S, Gørlev og Slagelse
Hans Holm,
Hans Holm Maskinforretning A/S, Tinglev

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 foreningen:
- Kaj Homilius A/S
- TBS Maskinpower ApS
- HCP Maskincenter A/S
- Yding Smedie & Maskiner A/S

Medlemmer der er overgået til filial
- Rimmerhus Maskinforretning A/S
- A/S Henry D Nielsen
Dansk Maskinhandlerforening
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Passive/Interesse medlemmer

Udvikling i antallet af passive medlemmer 2009-2018

Antallet af passive/interesse medlemmer var pr. 30. august 2018 på 51
medlemmer.
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medlemmer varetager DM-Arbejdsgiver arbejdsgiverinteresserne for
aktuelt 25 virksomheder med
tilknytning til sekretariatet, svarende
til i alt 151 arbejdsgivermedlemmer.
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DM’s medlemmer i omsætningstal for 2017
Omsætningen hos DM-medlemmerne udgjorde i 2017
kr. 9,5 mia. mod kr. 8,8 mia. i 2016. Dette svarer til en stigning
på 8,1 %. Der skal her dog huskes at korrigeres for prisudvikling, inflation samt til- og afgang af medlemmer.
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Omsætningsandel

Antal i omsætningsgruppen (pct)

Her ses omsætningsandelen pr. gruppe i forhold til den

Her ses en procentvis fordeling af antallet af

samlede omsætning i år 2017.

medlemsvirksomheder i omsætningsgrupperne.

Det fremgår, at de 32 medlemsvirksomheder der omsætter

Det fremgår, at antallet af medlemsvirksomheder både udgør

for over kr. 100 mio., bidrager med 65,3 % af den samlede

18,1 % i gruppen som omsætter mellem kr. 5-15 mio. og

omsætning for året.

mellem kr. 30-50 mio.
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DM-Beskæftigelsesundersøgelse - september 2018
Beskæftigelsesundersøgelsen er baseret
på indberetninger fra alle DM medlemmer.
Den samlede beskæftigelse udgjorde pr.
1. september 2018 i alt 2.890 personer,
en stigning på 2,62 % i forhold til sidste
år, hvor tallet udgjorde 2.816 personer.
Under DM-Arbejdsgiver er der i alt beskæftiget 3.442 personer i 151 virksomheder, en stigning på 60 personer i
forhold til 2017.
DM sælger arbejdsgiverdelen til medlemmer i de andre brancheforeninger, som har
sekretariat hos Dansk Maskinhandlerforening.
Den gennemsnitlige beskæftigelse i en
medlemsvirksomhed var i september
2018 på 22,65 personer.

		

Salg
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Lager

Værksted

Adm. Adm. Chef

Andre

Salgschef/produktchef
44					
Sælger (repræsentant) 218					
Lagerchef/forvalter		 96				
Lagerassistent		402				
Elev (lager)		
26				
Værkfører			127			
Værkførerassistent			 35			
Fagl. Svende			
1101			
Ufagl. Arb.			
88			
Lærlinge			267			
Direktør				222		
Medhjælpende hustru				
10		
Kontorassistent				80		
Bogholder/bogholderass.				
88		
IT-medarbejder				5		
Elev (administration)				
1		
Adm. Chef/forretningsfører					
49
Andre						31
Total
262
524
1618
406
49
31
Grandtotal
2890					
Grandtotal

Salg

Lager Værksted

Adm.

2816

Adm. chef
40

Andre

På disse sider er der grafiske illustrationer
af beskæftigelsen og beskæftigelsessammensætningen.
DM medlemmer havde i 2017 en samlet
lønsum på kr. 1.153,5 mio. mod kr. 1.155,4
mio. i 2016, et fald på 0,2 %.
DM-A medlemmer (kun arbejdsgivermedlemmer) havde i 2017 en samlet lønsum
på kr. 337,3 mio. mod kr. 326,2 mio. i
2016, en stigning på 3,0 %.
Den samlede lønsum blev således i
Dansk Maskinhandlerforening i 2017
på kr. 1.490,8 mio.

Salg

Lager

Værksted

		

Salg

Lager Værksted

Adm. Adm. Chef

Andre

Salgschef/produktchef 0,34						
Sælger (repræsentant) 1,71						
Lagerchef/forvalter		
0,75					
Lagerassistent		
3,16					
Elev (lager)		
0,20					
Værkfører			1,00				
Værkførerassistent			0,27				
Fagl. Svende			
8,66				
Ufagl. Arb.			
0,69				
Lærlinge			2,10				
Direktør				
1,74			
Medhjælpende hustru				
0,07			
Kontorassistent				
0,62			
Bogholder/bogholderass.				
0,69			
IT-medarbejder				
0,03			
Elev (administration)				
0,00			
Adm. Chef/forretningsfører					
0,38		
Andre						0,24
Total
2,05
4,11
12,72
3,15
0,38
0,24
Grandtotal
22,65						

Adm.

Adm. chef
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DM-Lønstatistik
DM’s lønstatistik udsendes primo april hvert år, og til grund

På forsiden får man et hurtigt overblik over lønnen for særligt

for statistikken ligger de oplysninger, der indsendes primo

udvalgte arbejdsfunktioner, som du kan klikke på for at få mere

september året før. Statistikkerne bliver tilgængelig for vores

information. Slå mine tal til og se straks om I lønner på niveau

medlemmer 6 måneder efter tallene er indsamlet og ligger på

med øvrige i branchen.

vores hjemmeside under DM-Arbejdsgivermappe – Lønstatistik.
Man kan også søge efter lønnen for bestemte arbejdsfunktio-

Der ligger statistikmateriale 10 år tilbage.

ner og stillingsbetegnelser efter eget valg, eller vælge en af de
Alle timelønninger er bruttolønninger, hvor der skal tillægges

anbefalede søgninger for at finde inspiration.

udgifter til fritvalgsordning inkl. ferie-fridage, udearbejde, fe-

NetStat giver dig mulighed for at gemme søgninger til en an-

riepenge og bidrag til pensionsordning. Funktionærlønninger

den gang og til at opsætte abonnementer, så du altid får de

er ligeledes bruttolønninger, hvor der skal tillægges udgifter

nyeste tal leveret i din indbakke.

til ferietillæg, fritvalgsordning, bidrag til pensionsordning samt

På NetStat kan du:

afholdelse af feriefridage.

• sammenligne lønnen på din virksomhed med
konkurrenternes

Statistikkerne udarbejdes som

• sammenligne sygefraværet på din virksomhed

• Timelønsstatistik – Regionsopdelt

med konkurrenternes

• Timelønsstatistik – Aldersopdelt

• finde markedslønnen for den medarbejder, du er

• Timeløn og Kundetimepriser

ved at ansætte

• Funktionærlønstatistik – Aldersopdelt
• Funktionærlønstatistik – Stillingsopdelt

• få vist statistik som både tal og i en figur, der gør

Ud over Dansk Maskinhandlerforenings lønstatistik har du via

• gemme en søgning til en anden gang og opsætte abonne-

det nemt at danne sig et overblik
DM’s medlemskab af DA også mulighed for at sammenligne lønninger med de øvrige medlemsorganisationer i DA via NetStat.

menter, så du altid får de nyeste tal leveret i din indbakke
• hurtigt finde markedslønnen for en medarbejder ved at

I 2017 introducerede vi vores Branche- og Arbejdsgivermedlemmer til DA’s løn- og fraværsstatistik NetStat. NetStat er et

søge efter arbejdsfunktionen eller stillingsbetegnelsen
• se kønsopdelt lønstatistik for din virksomhed,
hvis I er omfattet af loven

godt supplement til DM-løn- og beskæftigelsesstatistik.

• finde inspiration ved at vælge en af de
NetStat er det oplagte valg, når du skal finde markedslønnen
for en ny medarbejder, eller når du ønsker at sammenligne lønniveau eller sygefravær på din virksomhed med andre i branchen eller lignende brancher.
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anbefalede søgninger

DM-Arbejdsgiver
Dansk Arbejdsgiverforening og SAMA

lokalaftaler og deltager i lokale forhandlinger med de faglige

Dansk Maskinhandlerforening er en del af DA-fællesskabet via

organisationer.

vores medlemskab af SAMA.
Desuden står DM-Arbejdsgiver for udarbejdelser af koncepSAMA er sammenslutningen for Danmarks mindre arbejdsgi-

ter, vejledninger og nyhedsbreve, ligesom vi står for kurser og

verforeninger.

oplæg overfor medlemmerne på faglige arrangementer i foreningsregi og i de enkelte medlemsvirksomheder.

Organisationen blev stiftet i december 1997 med det primære formål, at varetage medlemsorganisationernes interesser i

Størstedelen af rådgivningen knytter sig til konkrete problem-

Dansk Arbejdsgiverforenings (DA) styrende organer. Mindre

stillinger, så som indgåelse af ansættelsesaftaler, afholdelse

arbejdsgiverforeninger har brug for indflydelse i DA.

af sygesamtaler, afskedigelser på grund af omstrukturering eller arbejdsmangel og afskedigelser, som har været begrundet i

SAMA arbejder for, at vi i fællesskab kan fastholde og udbygge

medarbejderens manglende præstation, illoyale adfærd, straf-

denne indflydelse. Medlemsorganisationerne er vidt forskelli-

bare forhold og nægtelse af at efterkomme ordrer. Når der er

ge, og det er ok, da SAMA arbejder med respekt for medlem-

tale om medarbejdere, som ikke præsterer tilfredsstillende, kan

mernes faglige identitet. Der er mange fælles interesser – ikke

en tidlig indsats måske forhindre, at man skal skride til afske-

mindst på erhvervsuddannelsesområdet.

digelse, hvad enten problemet er sygdom, manglende evner
eller samarbejdsproblemer. Særligt i forbindelse med medar-

Medlemmerne er organisationer med eget sekretariat, egen

bejderes sygdom eller funktionsnedsættelse – eksempelvis på

faglig organisering og selvstændighed – politisk og økonomisk.

grund af nedslidning – kan vi heldigvis nogle gange finde en

SAMA-medlemmers medlemmer arbejder primært inden for

løsning, hvor medarbejderen med forskellige former for støtte

håndværk, handel og service.

kan bibeholde sit arbejde og virksomheden kan undgå at tage
afsked med en værdsat medarbejder. Hvis afskedigelse ikke

SAMA repræsenterer således i øjeblikket ca. 4.000 virksomhe-

kan undgås – uanset grunden hertil – vil en tidlig involvering af

der.

DM-Arbejdsgiver typisk betyde, at opsigelsen eller bortvisningen sker på et så sagligt grundlag, at virksomheden ikke efter-

DM-Arbejdsgiver

følgende får et krav om erstatning fra medarbejderen.

DM-Arbejdsgiver er en arbejdsgiverforening, som er en integreret del af Dansk Maskinhandlerforening, men som også har

Når der er tale om afskedigelse af en medarbejder, som er be-

medlemmer, der ikke er medlem af Dansk Maskinhandlerfor-

skyttet på grund af tillidshverv, alder, anciennitet, funktions-

ening – typisk medlemmer af de foreninger, som får sekretari-

nedsættelse eller graviditet/barsel er det helt afgørende, at

atsbistand fra Dansk Maskinhandlerforening.

virksomheden så tidligt som muligt kontakter DM-Arbejdsgiver,
da korrekt forberedelse er nødvendigt for at sikre, at vi kan be-

DM-Arbejdsgiver er en klassisk arbejdsgiverforening, der for-

vise, at afskedigelsen er saglig. I modsat fald risikerer virksom-

handler egne overenskomster med henholdsvis HK/Privat og

heden at skulle betale erstatninger på op til 12 måneders løn.

Dansk Metal/3F.

I stadig større omfang bruger medlemsvirksomhederne også
DM-Arbejdsgiver til egentlig ledelsessparring. Det kan ofte

Herudover er DM-Arbejdsgiver gennem medlemskabet af

være ensomt at være leder, og det kan være befriende at tale

Dansk Arbejdsgiverforening aktiv i arbejdsgrupper, som invol-

om problemstillingerne med en fortrolig udefra, som man kan

veres, når Dansk Arbejdsgiverforening deltager i lovforbere-

”spille bold op ad”, og hvor man som leder kan blive udfordret

dende forhandlinger og trepartsforhandlinger.

af andre måder at se virkeligheden på. En ledelsesmæssig pro-

Det daglige arbejde i DM-Arbejdsgiver består dog i rådgivning

blemstilling er aldrig for stor eller for lille til, at man er velkom-

af medlemmerne – typisk i forbindelse med ansættelser og af-

men til at kontakte DM-Arbejdsgiver.

skedigelser samt ledelsessparring. Som en del af dette rådgiver
vi medlemmerne i forbindelse med indgåelse og ændringer af
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DM-Netværksgrupper
DM har 4 netværksgrupper. De består af yngre maskinhandlere, som er fordelt efter geografi og består af 6-10 deltagere
pr. gruppe.
Dansk Maskinhandlerforening er facilitator og netværksleder,
hvor vi fokuserer på motivering og den samlede koordinering,
samt kvalitetssikring af indhold og rammer.
Grupperne blev reetableret i 2016 og sidenhen har vi modtaget flere nye medlemmer i grupperne. Emnerne i det forgangne år har været fokuseret på den aktuelle situation i branchen,
landbruget og ikke mindst egen virksomhed samt flg. indlæg:
• Serviceaftaler og operationel leasing – i forbindelse med
virksomhedsbesøg hos Volvo Entreprenørmaskiner A/S, N.C.
Nielsen A/S og Scantruck A/S.
• Stresshåndtering
I det seneste år har vi budt 5 nye medlemmer velkommen i netværksgrupperne.

DM-Netværksseminar 2018
Alle netværksmøder har altid et fast punkt på dagsordenen,

Vores netværksseminar blev afholdt den 26. september 2018

som er bordet rundt, hvor hver deltager fortæller om:

på Hotel Sixtus i Middelfart.

• Hvad optager mig lige nu?
• Mine aktuelle udfordringer i virksomheden?

Dette års tema var om formålsgenerationerne Y & Z – hvem er

• Min eller virksomhedens største succes

de? Til det havde vi inviteret Emilia Van Hauen til at belyse:
Hvad driver dem?

En vigtig del er desuden at møderne i de enkelte grupper, samt

Hvordan arbejder du sammen med dem?

på netværksseminaret danner rammer om uformel ledelsespar-

Hvordan tiltrækker og fastholder samt udfordrer og udvikler du

ring.

dem?

Deltagere DM-Netværksseminar 2018
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I 2025 vil 75 % af arbejdsstyrken udgøres af Generation Y
(født 1980-2000). De er drevet af formål, frihed og at forbedre verden, har et tolerant forhold til køn, lever ideelt set som
digitale nomader – og det vigtigste for dem er at have en
livskarriere.
Generation Z (født 2000-2010) findes inden for 10 år i alle
jobfunktioner – og 50 % af deres jobs er ikke engang opfundet
endnu! Men de er allerede nu i gang med at skabe deres egne
platforme socialt, økonomisk og jobmæssigt.
Foredraget var informativt og underholdende, og gennem historier og eksempler fik vi forståelse for, hvad der driver disse
unge generationer, hvordan vi skal motivere og arbejde sammen med dem, og dermed skabe det bedste arbejdsmiljø for
alle generationer på arbejdspladsen.
De unge såvel som andre medarbejdere har
brug for anerkendelse. Husk vi lever i en
tid hvor man bliver målt på likes. Har man
ikke fået nok likes slettes opslaget – det
samme gælder på jobbet, har man ikke
fået nok anerkendelse, gode og udfordrende opgaver finder man sig et nyt
arbejde.
De kan så meget, vi skal blot lære at forstå, anerkende og rose
dem samt lade dem bidrage.

Gode grunde til at være med i
en DM-Netværksgruppe
1.

Efteruddannelse

I netværket kan du spørge ind til andres konkrete
erfaringer 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 viden 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

Brug dem – Elsk dem.

din virksomhed.

6.

Spar penge

Spørg kollegerne i netværket, før du køber konsulenttimer. At kende andres fejl og succeser kan
spare dig for spildte investeringer.

7.

DM-seminar for netværksgrupper

Der afholdes hvert år et seminar i september måned for alle netværksgrupper, hvor et aktuelt emne
tages op. – Eksterne foredrag, indlæg og debat.

45

Dansk Maskinhandlerforening
2017/2018

Bestyrelsen

Bestyrelsen består i dag af

Bestyrelsen har i løbet af året afholdt 5 ordinære
møder heraf et, som strakte sig over to dage,

Formand Jens-Aage Jensen

hvor vi besøgte PensionDanmark og Landbrugsmedierne.

Powtec A/S – Region Midt

Desuden har formanden og bestyrelsen deltaget
i forskellige udvalgsmøder og projektopgaver.

Næstformand Lars Søndergaard
O. Søndergaard & Sønner A/S – Region Syd

Bestyrelsesarbejdet har fungeret rigtig godt med
stor faglighed og gode debatter om beslutningsoplæg

Per Larsen

til aktiviteter fremlagt af sekretariatet.

Ingemann Larsen A/S - Region Nord
Anders Andersen
Frøslev Maskinforretning – Region Øst
Lars Jensen
Maskinpartner A/S – Region Midt
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DM-Udvalgsposter 2018
Uddannelsesudvalgene:			

Kvalitets og Best Practice udvalg:

Lærlinge Metal

Jens-Aage Jensen

Jens-Aage Jensen

Per Hedetoft
Klaus Nissen

Merkantile

				

Helle Helth Hansen

Lars Jensen

Climmar-udvalg:				
Jens-Aage Jensen

Erhvervsskolerne i Aars:			

DM-Bestyrelsen
Klaus Nissen

Skolens bestyrelse
Ole Grøn, Agrotek

DM’s fremtids- og Vedtægtsudvalg:
Jens-Aage Jensen
Lars Holst Sørensen, Brdr. Holst Sørensen

Overenskomstudvalgene:		
DMF/3F – HK – LH – DM			

Anders Søndergaard, O. Søndergaard
Anders Andersen

Jens-Aage Jensen

Klaus Nissen

Lars Søndergaard

Helle Helth Hansen

Klaus Nissen

DM-Eksportudvalg

Birgit Karlsen

		

Søren Holst Sørensen, Brdr. Holst Sørensen

Fællesudvalg – DMF/3F:			

Lars Søndergaard

Jens-Aage Jensen

Per Larsen

Per Larsen

Flemming Larsen, Præstbro Maskiner

Klaus Nissen

Ole Lauridsen, Sjørup Traktor
Karsten Kammer, GØMA
Henrik Bergholdt, KSM Trading

Fællesudvalget – HK:			

Henrik Thomsen, Kolding Maskinforretning

Jens-Aage Jensen

Klaus Nissen

Lars Jensen

Helle Helth Hansen

Klaus Nissen

TOLD

Vurderingsudvalg – skattesager m.v.
Bestyrelsesmedlem i hver Region samt
Hans Holm, Hans Holm Maskinforretning
Hans Andersen, Flemløse Maskinforretning

Atomic udvalg:				
Svend Aage Jensen, Brørup Traktor & Maskincenter
Anders Andersen
Klaus Nissen
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Sekretariatet varetager følgende poster

Have og Landskabsudstillingen

PensionDanmark (branchebestyrelse)

Niels Kirkegaard, ML sektion 2

Klaus Nissen

TradeCity lejerforening

Maskiner under Broen – MuB		

Helle Helth Hansen

ML-Bestyrelse sektion 2
Klaus Nissen

SAMA-Sekretariatet			

Dorthe Thomsen

Klaus Nissen

E&H messekomité				

SAMA-Bestyrelse/ generalforsamling

ML- Bestyrelse sektion 1

Jens-Aage Jensen

Klaus Nissen

Klaus Nissen

Helle Helth Hansen

DA - ekspertgruppen om 			
ansættelsesretlige spørgsmål		

Agromek					
Klaus Nissen medlem af Agromek komiteen

Birgit Karlsen

Agromek-udvalg				
ML- Bestyrelser
Klaus Nissen
Helle Helth Hansen
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Eksport
Den rivende teknologiske udvikling vi er vidende til spiller også

på et fjernt marked – og derfor bruger vi mange ressourcer for

en rolle for vores eksportaktiviteter. Udviklingen går virkelig

at understøtte medlemsvirksomhederne.

stærkt, og de danske kunder vil selvfølgelig have den nyeste
teknologi. Hvem vil ikke det. Men det betyder også noget for

Af initiativer skal nævnes et målrettet fokus på udvalgte mar-

brugtmarkedet i Danmark. De brugte maskiner som maskin-

keder såsom det tidligere beskrevne projekt med Serbien som

handlerne tager i bytte bliver nyere, større og ikke mindst mere

brohoved i den region. Og i november 2017 var vi igen på plads

avancerede. Samtidig er de traditionelle eksportmarkeder for

med en stand på Agritechnica, hvor vi præsenterede brugt

brugte maskiner såsom f.eks. Polen præget af nationale til-

materiel fra Danmark – og med stor succes fik markedsført (og

skudsordninger, som ikke er fremmende for vores eksport.

udsolgt!) vores magasin med brugt.

Det betyder alt sammen, at vi skal længere og længere væk

I 2018 har vi indledt et målrettet samarbejde med Landbrug &

for at afsætte det brugte materiel – og desto mere eksotiske

Fødevarer omkring eksportfremstød. L&F har en årelang tradition for eksportfremstød, og har værdifulde samar-

markederne bliver – desto mindre og billigere skal maskinerne være. Her fremstår udfordringen tyde-

bejder med Udenrigsministeriet og lokale

ligt. Det kan være svært for den enkelte

ambassader samt eksportråd.

maskinhandler at få hul igennem
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Projekter i fællesudvalgene
Agritechnica 2017

udenlandske opkøbere. Vores stand blev også besøgt af uden-

Igennem årene har vi haft stor succes med, at arrangere bustu-

landske virksomheder som søgte forhandlere i Danmark. På

re for medlemsvirksomhedernes medarbejdere til Agritechnica

den måde blev det hele bundet sammen.

i Hannover. Og 2017 var ingen undtagelse. Agritechnica 2017
130 lande kunne se på landbrugsmateriel fra næsten 2.800

Danmarks Bedste Lærling
Landbrugsmaskinmekaniker - (DBL-L 2017)

udstillere fra 52 lande fordelt på 23 haller.

DBL-landbrugsmaskinmekaniker 2017 blev som tidligere af-

var igen en kæmpe oplevelse med ca. 458.000 besøgende fra

holdt på Erhversskolerne i Aars den første weekend i novemPå turen deltog i alt 202 medarbejdere fra DM-medlemsvirk-

ber. Også denne gang var det ret spændende at følge med i

somheder, heraf var de 154 deltagere ansatte under Dansk

konkurrencerne, og finde en vinder blandt de fire meget dyg-

Metal/3F overenskomsten samt 3 værkfører – og 31 ansatte

tige finalister. Vinderen blev Mathias Lundehave fra Flemløse

under HK-privat overenskomsten. Derudover deltog der 14

Maskinforretning ApS.

handelselever og 2 lærere fra Erhvervsskolerne Aars.

WorldSkills 2017
Dansk Maskinhandlerforening havde også en flot og velbesøgt

Da WorldSkills blev afholdt i 2015 i Sao Paolo, var faget ”Hea-

stand på Agritechnica 2017 hvor vi promoverede brugte ma-

vy Vehicle Maintenance” med for første gang. Vi deltog første

skiner fra Danmark. Traditionen tro kom der også mange dan-

gang i 2017 ved WorldSkills, der blev afholdt i Abu Dhabi. Vi

ske besøgende på standen, fra såvel medlemsvirksomheder,

havde fundet en dygtig deltager i form af Søren Lykke Døssing,

landmænd, pressen og ikke mindst rigtig mange interesserede

som til daglig er ansat ved Grundvad Maskinhandel A/S.

Agritechnica
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På trods af at samtlige maskiner var entreprenørmaskiner, gjorde Søren en god figur ved WorldSkills. Søren, der er uddannet
landbrugsmaskinmekaniker arbejder normalt med landbrugsmaskiner herunder bl.a. Deutz og Valtra traktorer, var oppe
imod deltagere, som til dagligt arbejder med CAT-produkter,
hvilket betyder, at hans præstation, der udløste en bronze medalje, må anses for at være meget flot.

Danmarks Bedste Lærling
Entreprenørmaskinmekaniker – (DBL-E 2018)
I al beskedenhed synes vi selv, at vores DBL koncept fungerer
ret godt, hvilket har fået os til at kopiere konceptet over til entreprenørmaskinmekaniker-faget.
På den baggrund afholdt vi i juni den første konkurrence i
DBL-Entreprenørmaskinmekaniker på Maskinleverandørernes

Henrik Drastrup fra Hydrema

messe E&H’18 i Herning. Konkurrencen foregik i et stort telt på
et udendørs område ved siden af MCH, Herning.
De fire finalister gjorde det alle godt. I sidste ende blev det

kunne han erklæres som vinder af den første afholdte konkur-

Henrik Drastrup fra Hydrema, der gjorde det bedst, og derfor

rence i DBL–Entreprenørmaskinmekaniker.

Mathias Lundehave
fra Flemløse Maskinforretning ApS.

Søren Døssing
fra Grundvad Maskinhandel A/S
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Ronni Larsen
fra Nordvestjysk Traktorservice A/S
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Danmarks Bedste Lærling
Landbrugsmaskinmekaniker 2018 (DBL-L 2018)

mationer om ledige lærepladser. Vi kan ikke garantere, at det

Konkurrencen finder sted den 2. og 3. november og tilmeldin-

vælter ind med ansøgninger, men det synliggør overfor omver-

gerne til dette års DBL-L er allerede godt i gang. Vi glæder os

denen, at vi er en branche, der satser benhårdt på de unge og

til endnu engang at afholde DBL-Landbrugsmaskinmekaniker

tager ansvar for at uddanne dem. Overfor de unge viser vi, at

på Erhvervsskolerne i Aars.

vi kan tilbyde dem lærepladser over hele landet, så man roligt

Sekretariatet vil fortsat et par gange om året indsamle infor-

kan gå i gang med et grundforløb i vores branche.
KRAMP er vanen tro hovedsponsor ved alle vores DBL konkurrencer. De leverer både de mange flotte præmier til fina-

Det er ganske gratis, så håber I er klar, når vi samler ind igen!

listerne, men også tøjet til såvel deltagerne, dommerne og de
tilsynsførende. Så mange TAK til KRAMP.

EuroSkills 2018
EuroSkills 2018 blev i dagene 26. - 28. september afholdt i
Budapest. Denne gang med deltagelse af Ronni Larsen fra
Nordvestjysk Traktorservice A/S.
Det var med store forventninger, at Ronni tog afsted. Presset
på Ronnis skuldre var stort, da han skulle ned og forsvare mesterskabet og den guldmedalje som Anders E. Pedersen vandt
for to år siden i Stockholm.
Ronni Larsen modtog Medaillon of Excellence, for opnået særligt gode resultater.
Stort tillykke til Ronni Larsen.

Rekruttering
Ud over alle de spændende ting, der kører med DBL, Euro-

Video

Skills og WorldSkills, legatuddelinger og vores promovering af

Vi har i år fået produceret 5 små videoer, hvor nogle af vores

uddannelserne på Agromek, er der også andre ting, vi arbejder

unge mennesker fortæller om deres uddannelse. Hvorfor de

med i forhold til rekruttering af lærlinge og elever.

har valgt som de har, og hvad der er fedt ved det.
Der er 2 landbrugsmaskinmekanikere, 2 entreprenørmaskinmekanikere og 1 handelsassistent.
Det er vores store håb, at videoerne kan komme ud og leve

Lærepladsoversigt

deres liv på de sociale medier, og at I også kan bruge dem i

Vi har, som tidligere fået indsamlet ledige lærepladser fra jer

jeres rekruttering.

medlemmer, så vi kunne synliggøre overfor omverdenen, at vi

Filmene ligger på YouTube, og links til dem er sendt ud med

faktisk har rigtig mange ledige lærepladser. Jeres bidrag er ble-

nyhedsmail i oktober.

vet samlet i et dokument, som er brugt som flyers og posters

Stor tak til Susan, Maria Louise, Rene, Jens og Mathias for at

i forbindelse med udstillinger. De er blevet lagt på vores egne

stille jer frem og fortælle om jeres uddannelsesvalg.

hjemmesider og facebooksider, og vores gode samarbejdspartnere, Erhvervsskolerne Aars, Selandia i Slagelse og kampagnen
Dit Barns Fremtid, har været gode til at gøre brug af dem.
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Vi vil over det næste år gerne arbejde endnu mere intensivt

kan bygge videre på den dialog, vi har skabt. Det kan være ved,

med denne indsats. Vi arbejder på, at der kommer en ny og op-

at der bliver arrangeret virksomhedsbesøg i forretningen, nogle

dateret hjemmeside for uddannelserne, at vi bliver endnu mere

nøglemedarbejdere og lærlinge kan tage ud på skolen og for-

synlige på de sociale medier, at vi arbejder videre med online-

tælle eleverne om deres forretning, de mange forskellige job-

annoncering og flere videoer.

funktioner der er i en maskinhandel, og de mange muligheder
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UDDANNELSENS FORLØB:

25-01-2016 14:21:25

der er for uddannelse og videreuddannelse.
Derudover tror vi meget på den direkte dialog mellem de lokale virksomheder og deres folkeskole. Derfor vil vi arbejde med

Man kan også, som Yding Smedie & Maskiner A/S har gjort

idéer til, hvordan I tager fat i jeres lokale folkeskole og tilbyder

med stor succes, stille sin virksomhed til rådighed for skolen i

dem et samarbejde med jer. Men alt det vil vi informere om lø-

forbindelse med forældremøder i de ældste klasser og på den

bende i nyhedsbreve.

måde få en dialog i gang med forældrene.

Agromek 2018 med Live-værksted

Vi tror på, at tiltaget på sigt er med til at understøtte det lan-

Når Agromek slår dørene op 27.-30. november 2018, byder vi

ge seje træk, det er at tiltrække kvalificerede medarbejdere til

på vores fælles DM og ML branchestand i hal C for første gang

vores branche.

på Live-værksted på dansk jord.
Det betyder, at der fem gange i løbet af hver messedag vil være
20 minutters show, hvor der vil blive arbejdet på fire forskellige arbejdsstationer, som viser, hvad de forskellige uddannelser
kan indenfor vores branche.
En professionel moderator speaker live på standen til publikum,
og det hele bliver filmet og live-streamet til storskærme rundt
omkring på messen og på sociale medier.
Live-værkstedets målgruppe er især helt unge mennesker, så
derfor inviterer vi folkeskoleelever fra 7. klasse og op efter til
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Maskinhandleren

Vi håber meget på, at vi indenfor det næste år kan præsente-

I skrivende stund har vi udgivet 5 numre af vores branche-

re en ny og opdateret hjemmeside både i forhold til udtryk og

magasin Maskinhandleren. Formålet med Maskinhandleren er

brugervenlighed.

at formidle information og gode historier til de medarbejdere,
der allerede er i vores virksomheder. Men det er også at vise

Facebook

udadtil – til kunder, potentielle medarbejdere og samarbejds-

Facebook er et fantastisk medie til at få delt sine budskaber

partnere – at vi er en moderne branche, hvor der sker en masse

med mange. Vi har i foreningen stor fokus på rekruttering af

spændende ting, og hvor der arbejder en masse interessante

lærlinge til branchen, og derfor fortæller vi også om det i stor

og inspirerende mennesker.

stil, når lærlinge og elever i branchen laver noget fantastisk.
Vi bruger også vores Facebook til at fortælle om øvrige akti-

Nyhedsmails og hjemmeside

viteter i foreningen. Vi vil også fremadrettet bruge den til at

Vores vigtigste kommunikationskilde når det drejer sig om at

kommunikere nogle politiske budskaber for eksempel omkring

informere medlemmerne om ex. lovændringer, arrangementer,

færdsel m.m.

kurser osv. er stadig vores nyhedsmails. Og der hvor medlem-

Vi har dog brug for jeres hjælp til at nå endnu længere ud med

merne kan finde information om næsten alt, der er relevant for

de gode budskaber, så vi håber, du vil like vores Facebooksider

branchen, er medlemsområdet på vores hjemmeside.

og også meget gerne dele med dit netværk, når vi har noget

Vi ønsker selvfølgelig, at denne information når ud til så mange

spændende at fortælle!!

relevante personer i medlemsvirksomhederne som muligt, så

Facebook.com/danskmaskinhandel

tøv ikke med at tilmelde jeres medarbejder til vores nyheds-

Facebook.com/landbrugsmaskinmekaniker

breve.

Facebook.com/handelsassistent
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DM-Akademi og DM-Kurser
Den grundlæggende lederuddannelse

Torsdag den 1. februar 2018 sluttede vinterens omgang af

Erhvervsskolerne i Aars tilbyder i samarbejde med Dansk Ma-

Den grundlæggende lederuddannelse. Det har ifølge undervi-

skinhandlerforening ”Den grundlæggende lederuddannelse”

serne været et godt hold med masser af gode idéer. Et nyt hold

for medlemmer af Dansk Maskinhandlerforening og de øvrige

er startet op 25. september 2018.

foreninger, som vi yder sekretariatsbistand til.
Uddannelsen er en standardiseret og anerkendt lederuddan-

Sælgeruddannelsen

nelse, hvor de fem moduler er bygget op omkring seks forskel-

Dygtige sælgere er i høj kurs – og sælgere bliver dygtigere

lige AMU-mål, så de tilsammen giver en grundlæggende ind-

af forsat udvikling, uddannelse og vidensdeling. Dansk Ma-

sigt i, hvad ledelse er, hvem man selv er som leder, og hvordan

skinhandlerforening har derfor igen i år i samarbejde med Er-

man hver især bedst kan udøve ledelse. Samarbejdet mellem

hvervsskolerne Aars gennemført ”Sælgeruddannelsen” i eget

Erhvervsskolerne Aars og Dansk Maskinhandlerforening bety-

regi. 13 deltagere har gennemført et samlet forløb på 7 kursus-

der, at deltagerne på uddannelsen er fra samme type brancher,
hvilket muliggør et øget fokus på brancherelevante problemstillinger og øger udbyttet af erfaringsudvekslingen.
Samarbejdet betyder desuden, at Birgit fra sekretariatet supplerer uddannelsen med emner indenfor den praktiske del af
personalejuraen. Det bliver gennemgået, hvordan man håndterer forskellige konkrete problemstillinger korrekt og effektivt. Denne undervisning sker i tilknytning til den almindelige
undervisning, hvilket gør, at emnerne bliver fordelt over flere
moduler. Samtidig sparer vores medlemmer både tid og penge,
da der spares kursusdage.

Gruppearbejde

Deltagere på Den grundlæggende lederuddannelse
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Deltagere på Sælgeruddannelsen

dage, der alle har haft til formål at gøre dygtige sælgere endnu
dygtigere. De 7 dage er inddelt i 3 moduler med overskrifterne:
Sælgerens roller, sælgerens værktøjskasse og salgets discipliner. Sælgeruddannelsen er gennemført som AMU-uddannelse.
Der har været meget positiv feedback på uddannelsen. Vi håber, at et nyt hold kan stables på benene i januar 2019.

Informationsmøder om den nye
persondataforordning
Dansk Maskinhandlerforening holdt i foråret endnu 2 informa-

Igen i år har vi afholdt Bonanza kursus

tionsmøder om den nye persondataforordning. På møderne

Bonanza, et spændende og anderledes økonomikursus. Kurset

gav advokat Kristian Storgaard fra Kromann Reumert og Birgit

tager i stedet for regneark og uendelige rækker af tal udgangs-

Karlsen sammen et overblik over de krav, virksomhederne blev

punkt i visualisering, samt en række værktøjer, der med fokus

stillet overfor, da den nye persondataforordning trådte i kraft

på virksomhedsøkonomi, nøgletal, økonomisk kommunikation

25. maj 2018.

og deltagerens udfordringer giver en langt større forståelse af

Kristian gav en introduktion til reglerne om persondata, og

økonomi.

hvordan virksomhederne burde gribe arbejdet med persondata
an. Der var fokus på de generelle regler, og behandling af per-

Vi kan se, at kurset er velegnet og udbytterigt i form af forbed-

sondata om ”eksterne” personer – eksempelvis hos kunder og

ret bundlinje hos vores medlemmer.

leverandører. Indlægget havde en praktisk vinkel og indeholdt
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Rollen som professionel rådgiver – salgsjura
Som sælger eller ansat i salgsafdelingen eller butikken trænger man nogle gange til at få opdateret sine kompetencer og
sin viden om juraen i forbindelse med salg af maskiner. Derfor
tilbød vi i januar et informativt kursus med emner indenfor markedsføringsloven, aftaleloven, købeloven og anden relevant
rådgivning.
Formålet med kurset er at give deltagerne et overordnet indblik
også forslag til, hvordan virksomhederne på en struktureret
måde sikrer, at de overholder reglerne.

i og viden omkring relevant lovgivning, som er gældende, når
man er beskæftiget med salg, markedsføring og rådgivning af
maskiner til landbrug, maskinstationer, institutioner m.m. Mål-

Birgits del af dagen gik på, hvordan man behandler persondata
i forhold til sine medarbejdere. Hvilke data må man opbevare,
hvordan skal de opbevares, hvad skal slettes, hvem må se data,
samtykke etc.

sætningen er, at deltagerne er beviste omkring, hvilke juridiske
forhold man skal være opmærksom på i salgsprocessen, før, under og efter salget/handlen er gennemført.
På kurset underviste Eva Kaya fra Advokatgruppen, som vi har
samarbejdet med omkring juridiske spørgsmål gennem flere år.

Det var et par meget informative dage i Kolding, med meget
god tilslutning, men alle på ventelisten blev presset ind.
Dermed er der i alt afholdt 6 kursusdage omkring persondataforordning.

Kursus i ansættelsesretlige problemstillinger
Birgit holdt i foråret nogle minikurser i ansættelsesretlige problemstillinger. På disse kurser tog hun udgangspunkt i de konkrete problemstillinger, som fylder i dagligdagen hos medlemsvirksomhederne, eller som man i det daglige kan være tilbøjelig
til at overse.
Der blev behandlet emner om forskellige ansættelsesformer,
specielle regler om aflønning, hvordan håndterer man sygefravær, hvordan håndterer man varige eller langvarige funktionsnedsættelser m.m.
Kurset henvendte sig primært til ledere og ansatte i persona-

Gratis Webinar om Kreditpolitik og
Fremtidens Inkasso

leadministrationen, og blev i marts måned med særdeles god

I forbindelse med den nye samarbejdsaftale med Advokaternes

tilslutning afholdt 3 steder i landet.

Inkasso Service holdt de et webinar med følgende emner:
• Hvad skal du overveje, inden du giver kredit
• Hvordan håndterer du dårlige betalere
• Rykker- og inkassoprocessen
• Gebyrer og renter
• Præsentation af rykker- og inkassomodulet i Billy
Foredragsholderen var Torben Stohn, som har været beskæftiget inden for advokatbranchen i såvel Danmark som i udlandet.
En håndfuld af vores medlemmer deltog, og det er noget Advokaternes Inkassoservice vil tilbyde igen på et senere tidspunkt.
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Færdselsgruppen – P-færdsel
Færdselsgruppen er flyttet over i regi af Landbrug & Fødevarer og har ændret navn til P-færdsel. Der er nu en meget
positiv dialog med myndighederne på flere områder.
Faktisk har P-færdsel i samarbejde med Færdselsstyrelsen,
Vejdirektoratet, Kommunernes Landsforening og Asfalt
Industrien fået planlagt og udført nogle praktiske forsøg
på en strækning asfaltvej tæt ved Døllefjelde Maskinstation (dem med ærtehøsterne), hvor vi ville undersøge såvel
overfladebelastningen som dybdebelastningen ved gentagne overkørsler med henholdsvis: traktor med gyllevogn,
roeoptager på bælter, roeoptager på lastbil blokvogn og
gyllelastbil.
Testene blev overvåget af forskellige myndighedspersoner
og resultaterne bliver herefter beregnet af flere eksperter,
så gruppen håber, at resultaterne bliver så gode som vi forventer. Oprindeligt var der lagt op til omfattende test, men
disse test ville tage lang tid og blive meget dyre. Da der fra
det offentliges side ikke var afsat de store beløb til projektet, valgte vi selv at udføre nogle knapt så udførlige test til
en brøkdel af den oprindelige pris.
Ved det seneste møde hos Færdselsstyrelsen viste de interesse i at høre om AGRO-bremsetesteren, og vi håber på,
at de efter en demonstration vil overveje, om de kan bruge
en udskrift fra denne AGRO-bremsetester i forbindelse med
syn af vogne til TEMPO 40.
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Brancheaftaler
Kapitalbørsen

Sekretariatet tilbyder alle brancheforeninger adskillige brancheaftaler.

Kapitalfremskaffelse og generationsskifte

Landbrug & Fødevarer

Kapitalbørsen har stor erfaring med succesfulde kapitalsøg-

Den 1. september 2017 blev Dansk Maskinhandlerforening

ningsprocesser. De benytter sig af god forberedelse, et godt

medlem af Landbrug & Fødevarer (L&F). Et naturligt skridt at

netværk og hurtig indsigt i kapitaludfordringen. Kapitalbørsen

samarbejdet mellem landbruget og maskinhandlerne bliver

sætter sig grundigt ind i virksomhedens situation og kapi-

cementeret. Medlemskabet er et såkaldt B-medlemskab – som

taludfordringer og sikrer, at ledelse og ejere klædes på til en

bedst kan sammenlignes med at være interessemedlem hos os.

kvalificeret dialog med eksterne investorer. På den baggrund
igangsættes kapitalsøgningen. Der kan også drøftes genera-

Vi har igennem et par år øget samarbejdet med L&F på flere

tionsskifte og muligheder for at finde med-ejer, der aktivt kan

fronter og søger konsekvent nye samarbejdsområder. En del af

indgå i den daglige drift med indskudskapital.

baggrunden for dette er, at L&F repræsenterer størstedelen af
vores medlemsvirksomheders kunder, og at vi gerne signalpo-

Kapitalbørsen har

litisk vil vise, at vi bakker op. Ligeledes er vi en vigtig del af

• et omfattende netværk af private og institutionelle investo-

fødevareklyngen – og her gør sammenhold stærk – og det giver

rer i Danmark og udlandet

menig at tale med en samlet og bredere stemme.

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

Vi vil derfor blive inddraget i de områder, som er relevante for

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

EKF, IFU, regionale innovationsmiljøer m.fl.
maskinhandlere, såsom transportpolitik, færdselsgruppe, eks-

mer til bl.a. eksportfremme m.v.

portaktiviteter, PR & Kommunikation, få adgang til diverse sta-

• god dialog med et stort antal banker – erhvervs- og kredit-

tistikker og meget mere.

afdelinger
• godt netværk blandt leasing-selskaber, låneformidlere m.fl.

Samarbejdet er kommet rigtig godt fra start og vi sætter stor
pris på den gensidige relation.

Rådgivning og sparring
Kapitalbørsen arbejder også som konsulenter og kan hjæl-

Eksport

pe med at værdisætte virksomheden, forberede og bistå ved

Dansk Maskinhandlerforening har tilknyttet Søren Engelbrecht

bankmøder, bestyrelsesarbejde samt den generelle drift af

Hansen som ekstern eksportkonsulent. I kan bl.a. gøre brug

virksomheden.

af Søren i jeres eksportarbejde og herunder udarbejdelse af

Kontaktperson Carsten Færge

eksportstrategi, markedsscreening og partnersøgninger på

Tlf. 2164 7612

eksportmarkederne. Søren har en baggrund i danske private

mail: cf@kapitalborsen.dk

virksomheder som er aktive i Østeuropa og som eksportrådgi-

www.kapitalborsen.dk

ver på ambassaderne i Ukraine og Serbien. Særligt landbrug og
fødevare har været en fokussektor.
Søren Engelbrecht Hansen
mail: soren_engelbrecht_hansen@yahoo.

Brancheaftale for
hjertestarter

com

Den gamle aftale med MediDyne om, at

Tlf. 42364741

man kan købe deres Zoll hjertestartere
til en fornuftig pris er stadigt gældende,
men som noget nyt vil det nu fremover
også være muligt at leje en hjertestarter
igennem vores aftale med MediDyne.
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Aftalen er:

• Vold og trusler om vold herunder røveri og røveriforsøg

1.

• Medarbejderes alvorlige sygdom og død (her dækkes også

2.

Meget konkurrencedygtig på prisen især over tid, da de
fleste formodes at have en hjertestarter i længere tid

nærmeste pårørende dvs. husstand, forældre, udeboende

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

børn, svigerforældre, svigerbørn samt børnebørn)

ver en løbende tilbagemelding (feedback funktion), til førstehjælperen. Derved guides man til at trykke hårdt nok og

3.
4.

Trivselsproblemer, f.eks.

i den rigtige hastighed imens man udøver den livsvigtige

FHC’s Rådgivningscenter foretager afdækning af

hjertemassage. Elektroden anviser desuden tydeligt (med

medlemmets problem.

et stort X) hvor på brystet man skal trykke, når man skal

• Psykiske / følelsesmæssige problemer

give hjertemassagen

• Depression, angst

Låget kan tages af og placeres under nakken til at skabe

• Stress og udbrændthed

frie luftveje

• Mobning og chikane

Apparatet fortæller både med dansk tale og tekst i oplyst

• Omstrukturering og fyring

display, hvad man skal gøre. Desuden er der små billeder,

• Skilsmisse samt andre samlivs- og familierelationsproblemer

der viser det der anbefales og som gør det muligt at føl-

• Sociale problemer

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

• Misbrug (alkohol, medicin og ludomani)

der har høre- eller sprogproblemer. Som bruger bliver man

• Juridiske og økonomiske problemer

altså hjulpet igennem hele forløbet, så man skal ikke være
5.

6.

7.

bange for at komme til at gøre noget forkert

Adgang til nedsat responstid

Der medfølger DVD med ”træningsvideoer”, så dyre lange

Falck Healthcare yder hjælp med en reponstid på max. 4 timer

kurser ikke er nødvendige. Der tilbydes dog også korte

fra kunden kontakter Rådgivningscenteret til psykologens før-

uddannelsesforløb samt formaliserede førstehjælpskurser

ste face-to-face kontakt med klienten overalt i Danmark.

Apparatet lagrer og kan overføre genoplivningsforløbet
via en infrarød udgang, så data fra forløbet kan overføres

Kontaktperson:

til sygehuset, til hjælp omkring det videre behandlingsfor-

Helle Helth Hansen

løb

Tlf. 3917 8953 eller 6168 5707

ZOLL bruger almindelige batterier, som man selv kan skif-

mail: helle@danskmaskinhandel.dk

te (kontrollys for batterivagt), man behøver derfor ikke de
Falck Healthcare – Psykologisk Rådgivning

normalt ret dyre serviceaftaler

Når mennesker oplever noget voldsomt på arbejdet, bliver afskediget eller får stress, er vores reaktioner anderledes end

DM-A Krisehjælp til ejerledere

sædvanligt.

Ejerledere kan også få brug for krisehjælp, der er derfor indgået
en aftale om Krisehjælp til ejerledere med Falck Healthcare

Episoder med gråd, opfarenhed eller pludselig glemsomhed er

og aftalen er en del af medlemskabet.

helt almindelige, men kan forvirre én selv, og det er let at få
tanker om, at man er ved at blive “skør”.

Beredskabsplan for Psykologisk Krisehjælp
Formål: At forebygge psykiske eftervirkninger hos foreningens

I tiden efter hændelsen oplever mange, at tankerne om det

medlemmer efter arbejds- og privatrelaterede hændelser.

ubehagelige bliver mindre, jo mere de taler om det, og det opleves som en lettelse at snakke med andre. I de fleste situati-

Alvorlige hændelser

oner kan man ved egen, kollegers, venners eller families hjælp

Foreningens medlemmer dæk-

komme gennem den svære tid og efterhånden vende tilbage til

kes i tilfælde af:

en normal hverdag, hvor oplevelserne på en naturlig måde er

• Ulykker

kommet på afstand.

• Dødsfald
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Psykologisk Rådgivning som værktøj

For behandling i fogedretten tager de et fast beløb på 800

Professionel Psykologisk Rådgivning kan være et godt og nød-

kroner ekskl. moms i salær, og lykkes inddrivelsen tilfalder

vendigt supplement til den hjælp ens eget netværk kan tilbyde,

ovennævnte beløb i tillæg til Advokaternes Inkasso Service.

når man har været udsat for en alvorlig hændelse i arbejdslivet.

Medlemmet modtager således hele fakturaens hovedstol alene
fratrukket de 800 kroner.

Din brancheforening har indgået en aftale med Falck Healthca-

Advokaternes Inkasso Service kontakter debitor på alle hen-

re, som giver dig hurtig adgang til psykologisk rådgivning. Det

sigtsmæssige måder, breve, mails og tlf. Hvis det efter en kre-

kan du bruge, hvis du kommer ud for noget i dit arbejdsliv, som

ditvurdering af debitor giver mening, foretager de udkørende

påvirker dig så meget, at du har behov for at tale med en pro-

fogedforretning.

fessionel rådgiver.
Som advokatkontor behandler de indsigelser og giver møde i
Sådan får du hjælp

retten i alle sager uanset, om de løftes ud af småsagsproces-

I Falck Healthcares Psykologiske Rådgivningscenter sidder medarbejdere, der har faglige og menneskelige kvalifikationer til at hjælpe dig, der er i en
svær situation.

sen. Prisen afhænger som udgangspunkt af tidsforbruget.

Avista Oil
Aftalen med Avista Oil, hvor alle medlemmer kan opnå en rabat

Ring døgnet rundt på: tlf. 7010 2012

på diverse hjælpemidler, opsamlings- og opbevaringstanke er
stadigt gældende, selv om der af og til kommer ændringer i
forhold til priser, og nogle gange beskeder i forhold til hvem der
officielt har vundet retten til at indsamle spildolie.
Gratis afhentning af spildolie

Samhandelsaftale med Lyreco

Avista Oil er det tidligere Dansk Olie Genbrug. Samarbejdsafta-

Dansk Maskinhandlerforening har indgået samhandelsaftale

len betyder, at de medlemmer, der leverer deres spildolie også

med Lyreco, der forhandler kontorartikler, tryksager, tonere,

kan gøre brug af tilbud om billigere udstyr til at opsamle, samt

samt catering-, aftørrings- og sikkerhedsprodukter.

opbevare såvel olier, som bremsevæske, 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 overholde de forskellige
smørekrav.

Advokaternes Inkasso Service
Medlemsvirksomhederne kan få inkasso uden
omkostninger og 20 % rabat på advokatbistand
Inkasso - koncept
Konceptet går videre end no-cure-no-pay, i det Advokaternes
Inkasso Service ved udenretlig behandling alene tager den del
af det inddrevne, der ligger udover fakturaen, dvs. renter, salærer og gebyrer. Medlemmerne beholder fakturaens hovedstol.
Lykkes det ikke at inddrive kravet, er det gratis.
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PensionDanmark

–

–

✓

Skandia

✓

✓

✓

KONTAKT
PensionsSelskabet pension & health care services kan kontaktes hverdage
mellem kl. 8-22 og svarer din e-mail inden for 24 timer året rundt.
Thomas Juel Iversen
Tlf. 2090 4301
tji@pensionsselskabet.dk

inden accept.
• FLEKSIBILITET
for den enkelte medarbejder som fx ekstra
sikkerhed og opsparing.
• MEDARBEJDERENS BØRN
er sikret ved kritisk sygdom.
• MULIGHED FOR SUNDHEDSFORSIKRING
– også til ægtefælle, samlever og børn.
• BEDRE VILKÅR PÅ EN FÆLLES PENSIONSAFTALE
end på individuelle pensionsaftaler.

Tripple Track
Danmark mest kendte trackingsystem nu via Dansk Maskinforhandlerforening.
PensionsSelskabet pension & health care services rådgiver om investering og pension til danske virksomheder og deres ansatte. Selskabet er godkendt Tied Agent for Skandia og er kvalificeret til
rådgivning om Skandias produkter og kombinationer med Nordnet Bank på det danske marked. Selskabet har CVR nr. 34723907, er omfattet af lov om forsikringsformidling og er underlagt Finanstilsynets retningslinjer. PensionsSelskabet pension & health care fokuserer på høj service, gennemsigtighed samt personlig og forståelig rådgivning – når du har tid.

Pensionsselskabet

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

Dansk Maskinhandlerforening kan nu i samarbejde med Pensi-

chen er der mange kunder, som kan have et behov for den bed-

onsSelskabet pension & health care services tilbyde en supple-

ste sikring af deres anskaffelse.

rende pensionsløsning til medlemsvirksomhederne og deres
ansatte.

GPS sporingsenheder er for de fleste forsikringsselskaber et
krav når maskinen eller bilen overstiger en vis værdi.

Pensionsløsningen i PensionDanmark er god, og denne løsning
er et perfekt supplement, da den også indeholder sikkerhed og

Hvem er Tripple Track?

udbetaling ved fx midlertidig sygdom og ressourceforløb.

Tripple Track A/S er som sagt en dedikeret leverandør af GPS
sporingsenheder samt gasalarmer. Systemet er baseret på en

Virksomheden bestemmer, hvem der skal tilbydes denne løs-

unik kombination af tre teknologier:

ning, og pensionsløsningen kan tilbydes til alle ansatte eller

•

GPS (positionering)

udvalgte medarbejdergrupper – både med og uden overens-

•

GSM (mobiltelefoni)

komst.

•

UHF (radiobølger)

Vil du vide mere, så kontakt pensionschef

Systemerne virker uafhængigt af hinanden og giver dermed

Thomas Juel Iversen

udvidet sikkerhed for dine kunders værdier.

Tlf. 2090 4301
mail: tji@pensionsselskabet.dk

Aftalegrundlag
Aftalen omfatter Tripple Tracks samlede produktpalette. Herunder kan bl.a. nævnes:
•

GPS sporingsenheder (både mobile, til montering
samt til trailers)

Dansk Maskinhandlerforening
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•

Gasalarmer

•

Abonnementer til din kunde

Forsikringsaftalen for medlemmer
af Dansk Maskinhandlerforening

I forbindelse med fornyelsen af forsikringsaftalen mellem

I Willis Towers Watson sidder et hold af faste kompetente

Dansk Maskinhandlerforening, Codan og Willis Towers Watson i

kontaktpersoner klar til at hjælpe den enkelte forhandler som

2017 blev der fra Codans side stillet krav til bl.a. indhegning og

retter kontakt i forbindelse med forsikringsspørgsmål. Disse

GPS-tracking. Disse krav var en nødvendighed, da udviklingen

kontaktpersoner beskæftiger sig udelukkende med at rådgive

af tyverier af maskiner var alarmerende.

medlemmerne i det daglige herunder blandt andet hjælpe til i
skadesituationer mv. der kun repræsenterer kundens interesser.

Generelt har der fra forhandlernes side været forståelse herfor
og flere har eller går med tanker om at indhegne de udendørs
arealer, for på den måde at forhindre eller besværliggøre tyve-

I Willis Towers Watson har vi fokus på at tilføre værdi til vo-

rier. Det er umuligt helt at komme tyverierne til livs, men vi skal

res kunder gennem helhedsorienteret risikorådgivning og ved

forsøge at minimere antallet.

at skabe løsninger, der optimerer kundens sikkerhed og tryghed. Kunden skal kende sine risici, både de forsikringsbare og

Der er nu gået små 2 år og der er i skrivende stund en tendens

de ikke forsikringsbare, herunder tage stilling til hvilke af de

til at det har virket! Antallet af tyverier har de seneste år været

forsikringsbare risici man ønsker at etablere forsikring for, og

nedadgående, hvilket er meget positivt.

hvilke man ikke ønsker at etablere forsikring for. I forbindelse
med denne rådgivning er der tillige lagt stor vægt på, at øge

Der er tidligere blevet skrevet om cyber-kriminalitet og vi kan

kundens fokus mod interne forretningsgange der evt. kan

kun påpege, at denne form for kriminalitet er i en bekymrende

medvirke til at minimere både skadefrekvens men også en evt.

udvikling. Vi oplever markant flere tilbagemeldinger fra vores

skades omfang.

kunder, om mere eller mindre opfindsomme forsøg, på at trænge ind i virksomhedernes databaser. Det kan have katastrofale
følger, så hvis ikke I allerede har taget stilling til denne risiko,
så bør I gøre det. Såfremt det er noget I ønsker at få drøftet, er
I velkomne til at kontakte Willis Towers Watson.

Forsikringerne under DM-aftalen har generelt nogle meget brede dækninger med høje undersummer. Der er langt
færre dækningsmæssige undtagelser sammenlignet med
det generelle forsikringsmarked, hvilket giver et mere gennemskueligt produkt. Der opnås dermed en større tryghed
for aftalens medlemmer, da risikoen for ”glemte” udvidelser minimeres.
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Pensionsordning i PensionDanmark
Dansk Maskinhandlerforening har et godt samarbejde med

sparing og indsætter de 5.100 kr. (efter skat), som man årligt

PensionDanmark, hvor jeres medarbejdere har deres pensions-

må sætte ind på en aldersopsparing. Resten af pensionsind-

ordning via overenskomsten. Pensionsordningen indeholder

betalingerne bliver fordelt på ratepensionen og den livsvarige

en opsparing og nogle forsikringer. Medarbejderne er forsikret,

pension – præcis som hidtil.

hvis de kommer på førtidspension, får en kritisk sygdom eller
dør. Ved død før pensionsalderen får medarbejdernes efterlad-

Fem år inden folkepensionsalderen må man sætte op til 46.000

te udbetalt hele det opsparede beløb i pensionsopsparingen,

kr. (efter skat) ind på en aldersopsparing om året. Også her ind-

dog mindst et engangsbeløb på typisk 500.000 kr.

sætter PensionDanmark automatisk pensionsindbetalingerne
på en aldersopsparing, mens en eventuel rest bliver fordelt på

Lærlinge og elever, der endnu ikke er omfattet af pensionsord-

ratepensionen og den livsvarige pension. Pr. 1. januar 2019 er

ningen i PensionDanmark, er i overenskomsten ligeledes om-

grænserne henholdsvis 5.200 kr. og 48.000 kr.

fattet af en forsikringspakke, som dækker ved kritisk sygdom,
førtidspension og død. Det er vigtigt, at man indberetter og

Fordele ved aldersopsparingen

indbetaler til forsikringen, ellers kan det blive dyrt for virksom-

•

Pengene fra en aldersopsparing bliver ikke modregnet i

heden. Virksomheden skal nemlig erstatte den manglende for-

offentlige ydelser. Det vil sige, at udbetalingerne fra en

sikring, hvis en lærling eller elev kommer galt af sted og f.eks.

aldersopsparing ikke har betydning for, hvor meget medarbejderne vil få i folkepension

ender på førtidspension. Læs mere på virksomhed.pension.dk/
indbetallarlinge, hvor der er information om relevante overens-

•

komstkoder, priser og regler for, hvornår der skal indberettes.

Medarbejderne vælger selv, om de vil have pengene ud på
en gang eller i mindre portioner

•

Medarbejderne betaler ikke skat af pengene, når de bliver

Jeres medarbejdere med pension i PensionDanmark (herunder

udbetalt. Til gengæld kan de heller ikke trække indbetalin-

lærlinge) har typisk også en sundhedsordning. Sundhedsord-

gerne fra i skat. PensionDanmark trækker skatten, inden

ningen giver bl.a. adgang til behandlinger hos en fysioterapeut,

pengene bliver sat ind på medarbejdernes aldersopspa-

kiropraktor, massør eller zoneterapeut, hvis medarbejderne har

ring, så de undgår at skulle betale restskat.

problemer i led, muskler og sener. På den måde kan ordningen
være med til at forebygge, at mindre gener udvikler sig til mere

Er ægtefællen eller samleveren pensionist?

alvorlige skader og eventuelt længerevarende sygefravær.

Hvis medarbejdernes ægtefælle eller samlever er pensionist,

Læs mere om PensionDanmarks sundhedsordning på www.

så er der nogle særlige regler, der kan have stor betydning for

pension.dk/virksomhed/sundhed.

økonomien. Partneres ydelser fra det offentlige kan nemlig risikere at blive meget mindre, når man indbetaler til en alders-

Medarbejderne sparer også op til pension
på en aldersopsparing

opsparing.

Medarbejdere med pension i PensionDanmark startede den 1.

Ring til PensionDanmark

januar med at spare op på en aldersopsparing. Det skyldes nye

Har man spørgsmål, er man altid velkommen til at ringe til Pen-

pensionsregler, som gør aldersopsparingen attraktiv. Derfor

sionDanmarks virksomhedsrådgivning på tlf. 7012 1340 alle

har PensionDanmark automatisk tilpasset medarbejdernes op-

hverdage kl. 8-21.
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Climmar og EU
Den europæiske forbindelse
Dansk Maskinhandlerforening er en del af CLIMMAR – vores
europæiske sammenslutning af maskinhandlerforeninger.
Det europæiske samarbejde i CLIMMAR omfatter 16 lande.
CLIMMAR organisationen blev grundlagt i 1953. Totalt omfatter Climmar 18.864 virksomheder (landbrugsmaskinforretninger), som beskæftiger samlet 154.950 ansatte.

”Automester” i vores branche. Direktivet er trådt i kraft,
men der udestår specifikation, fastlæggelse af retningslinjer samt software og hardware til håndtering.
Processen kører, og Climmar har nu sat sig i førersædet
sammen med CEMA (producentforeningen). Disse to organisationer skal nu udvikle og blive enige om den fremtidige ISO-standard – samt håndteringen af denne. Det er
styrken ved at være en markant spiller på den europæiske
bane. Og i den henseende er det ikke mindre glædeligt, at
det er en medarbejder fra Dansk Maskinhandlerforening
som varetager posten. Det er vi stolte over.

Medlemslandene er Frankrig, Belgien, Danmark, England,
Holland, Italien, Letland, Luxembourg, Polen, Schweiz,
Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig og Slovakiet
Sammenlagt servicerer disse virksomheder godt 3,5 mio.
landbrug med et samlet areal på næste 2,0 mia. hektar!
Og hvorfor er det så vigtigt at fremhæve? Det er det bl.a.
fordi størstedelen af dansk lovgivning fødes i EU – og vores branche er i denne sammenhæng ingen undtagelse.

Climmars 64. kongres fandt sted i oktober 2017 i Luxembourg.
Et af de vigtigste punkter på kongressen var cementeringen af den fremtidige strategi og positioneringen af Climmar som betydende lobbyorganisation. Et meget vigtigt
og spændene arbejde som Danmark er en helt afgørende
part i.

Et EU-direktiv gør gældende, at landbrugsmaskinbranchen skal underlægges de samme vilkår som bilbranchen
på europæisk plan. I praksis betyder det, at alle serviceinformationer og software ”Repair- and Maintanence Information” (RMI) skal gøres tilgængelige for alle relevante
værksteder og reparatører. Altså i praksis en ny potentiel

Vi forventer os meget af dette strategiarbejde, som skal
være med til at løfte Climmar ind i det 21. århundrede. Følg
med på climmar.com
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DM-Mærkeundersøgelse
Igen i år gennemførte vi DM-mærkeundersøgelsen, og tradi-

ges konstruktivt til, at forbedre relationen og ikke mindst sam-

tionen tro ser vi desværre fortsat en nedadgående tendens

arbejdet mellem forhandler og importør. Det er et godt værktøj

i besvarelsesprocenten. For at undersøgelsen skal have en

til at analysere, hvor indsatsen skal målrettes, til gavn for beg-

tilstrækkelig validitet skal det ingen understreges, at så man-

ge parter. I sidste ende er importør/producent og forhandler sat

ge som muligt skal prioritere at få besvaret undersøgelsen.

i verden med samme formål: At afsætte traktorer!

DM-mærkeundersøgelsen er et vigtigt værktøj i forhold til samarbejdet med traktorimportørerne – og disse tager undersøgel-

Mærkeundersøgelsen gennemføres i en række europæiske lan-

sens resultater alvorligt, og vil gerne bruge dem i det daglige

de, og kan derfor også anvendes som en benchmarking over

arbejde med forhandlerudvikling. Derfor skal resultatet også

mod udvalgte lande som et værdifuldt værktøj.

Forhandlertilfred

være repræsentativt.
Sådan læses søjlerne:

De overordnede konklusioner på DM-Mærkeundersøgelse

0 - STOP helt op – ændre aktivitet / adfærd

2018 er, at vi igen er på stort set samme niveau i den samlede

4 - STOP – ændring påkrævet

bedømmelse set i forhold til sidste år. Generelt er status over-

8 - Middelmådig indsats aktivitet / adfærd

ordnet uændret. Mærkerne er under pres på vigtige parametre.

12 - Middel – overvej ændring / kontra indsats

Det er vigtigt at understrege, at mærkeundersøgelsen kan bru-

20 - Grønt lys – FULD FART FREM I SAMME RETNING

Forhandlertilfredshedsundersøgelse 201816 - Grønt lys – ændring skal nøje overvejes
1. Mærkets image/indtryk

Herunder ses eksempler

2018

2017

2016

Mærkets image/indtryk

18,70

16,00

18,70

18,40
17,00

16,80

16,00

15,00

18,40

14,70

17,00

12,18

15,00
13,52

13,00

16,00

15,00

16,00

16,00

14,70
12,18

16,80

16,00

Gennemsnit 2018

Forhandlertilfred

13,21

12,38

11,88

13,00

4

Forhandlertilfredshedsundersøgelse 2018

Bedøm dit mærke/levea) Bedøm dit mærke/leverandør
randør
i landbrugsimage iimage
landbrugsmaskinbranchen
i Danmark
maskinbranchen
i Danmark

Traktorens
driftsikkerhed

b) Traktorens driftsikkerhed

Hvordan bedømmer
c) Hvordan bedømmer du
du
traktorprogrammet
traktorprogrammet
passer på
passer markedet
på markedet

Tillid til mærkets
fremtid

d) Tillid til mærkets fremtid

Niveau for innovation

2017

2016

Gennemsnit 2018

12,00 12,00

11,81

12,00 12,00

11,98

9,50

9,20
8,50
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Gennemsnit

12,49

12,00 12,00

b) Traktorens drifts

8,75

9,20

8,75
8,08

6,00

Kvalitet/support
vedr. teknisk
a) Kvalitet/support
vedr. teknisk
backup
ogog
assistance
backup
assistance

2016

a) Bedøm dit mærke/leverandør
image i landbrugsmaskinbranchen
i Danmark
9,20
8,70
8,50

Eftermarkedet - Service - Garanti

8,70

2017

4. Eftermarkedet – Service – Garanti
2018

12,49

2018

e) Niveau for innovation og
ogudvikling
udvikling

Kvalitet af teknisk
dokumentation
b) Kvalitet af teknisk
(værkstedsdokumentation
(værksteds/instruktionsbøger)
/instruktionsbøger)

6,40

6,75

6,70

6,67

6,96

Opdatering af
Tilfredshed med
Mulighed for opdatering
dokumentation
/
godtgørelse
af nyeforprogrammer/
c) Opdatering
af dokumentation
/ d) Tilfredshed
med godtgørelse e) Mulighed
opdatering af nye
followup
modeller ved
systemer uden
followuppå
på nye
nye modeller
vedgarantireparationer
garantireparationer
programmer/systemer
uden
beregning
beregning
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2018

2017

2016

Gennemsnit

a) Kvalitet/support vedr. teknisk
backup og assistance

b) Kvalitet af tek
dokumentation (væ
/instruktionsbø

Forhandlertilfre

Forhandlertilfredshedsundersøgelse 2018

12,40

12,27
11,40

Træning og uddannelse
12,40

2018

2017

2016

12,40 12,32

12,00

11,40

9,98

Gennemsnit 2018

12,86

12,27
11,40
9,98

10,77

9,87

10,20 10,48

9,85

9,33

8,44

8,83
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b) Kvalitetenaf
af
Kvaliteten
træningsprogrammer indenfor
træningsprogrammer
reservedele
indenfor
reservedele

c) Kvaliteten af
af
Kvaliteten
træningsprogrammer
indenfor
træningsprogrammer
eftermarkedsservice

d) Kvaliteten af
Kvaliteten
af
instruktørkompetencer hos
instruktørkompetencer
importøren
hos importøren

indenfor
eftermarkedsservice

e) Kvaliteten
og tidspunkt
Kvaliteten
ogkontra
pristidspunkt
for de træningsprogrammer
kontra pris
importøren udbyder

for de
træningsprogrammer
importøren udbyder

10. Importør – forhandlerrelationer
Importør – forhandlerrelationer
14,32

2017

2016

12,27

12,00 11,68

11,10 11,00 10,75

12,50

11,60

10,92

2018

2017

2016

Gennemsnit

a) Kvaliteten af
træningsprogrammer indenfor
marketing/salg

b) Kvalite
1
træningsprogram
14,32
reserve
12,90

12,55

Gennemsnit 2018

11,10 11,00 10,75

14,75

12,90

12,55

2018

9,80

Forhandlertilfre

12,00

10,70

9,80

a) Kvaliteten
Kvaliteten
afaf
træningsprogrammer indenfor
træningsprogrammer
marketing/salg
indenfor
marketing/salg

11,40

8. Træning og uddannelse

11,84

11,00

11,60

12,00 12,00

12,92

10,00

Forhandlertilfredshedsu
Forhandlertilfredshedsundersøgelse 2018

a) Hvordan
er relationen
din importør
Hvordan
er mellem b) Respekterer
Respekterer
din din
dig og importøren
selvbestemmelsesret som leder af
relationen mellem
importørdin
dinforretning
selvbestem-

dig og importøren

c) Fleksibilitet
i forhandlinger
Fleksibilitet
i
vedr. indsatser og salgsmål

melsesret som leder af
din forretning

d) Din tillid
til importøren
Din
tillid til ledelse

forhandlinger
vedr. indsatser og
salgsmål

importøren ledelse

e)Hvordan
Hvordan vurderer
du deres
vurderer
du
tillid til dig

13,32

2017

2016

Gennemsnit

11+12. Rentabilitet/øko
2018

2017

a) Hvordan er relationen mellem b) Respekterer din
dig og13,32
importøren
selvbestemmelsesr
12,92
din forre
12,00

11+12. Rentabilitet/økonomi + Forbedringer/udvikling
2018
2017
2016
Rentabilitet/økonomi + Forbedringer/udvikling

2018

deres tillid til dig

Gennemsnit 2018

1

10,73

12,92

10,00

12,00

11,64

11,64

11,38

10,73
10,00

9,85

10,00

9,48

9,68

Forhandlertilfredshedsundersøgelse 2018

Forhandlertilfredshedsundersøgelse
Hvordan vurderer du dit mærke
bidrager til din virksomheds indtjening
a) Hvordan vurderer du dit mærke bidrager til din
virksomheds indtjening

Hvordan vurderer
din producents
14. du
Tyveri
evner til at løseproblemer og svagheder

Hvordan vurderer du de tiltag
der er taget af traktorleverandøren

a) Hvordan vurderer du din producents evner til at løse
problemer og svagheder

b) Hvordan vurderer du de tiltab der er taget af
traktorleverandøren

2018

2017

2016

Gennemsnit 2018

Tyveri

2018

2017

2016

2018

2017

2016

Gennemsnit 2018

8,60

8,00

8,60

6,91

6,62

6,00

a) Hvordan vurdere
prob

14. Tyveri

10,29
8,60

Gennemsnit

a) Hvordan vurderer du dit mærke bidrager til din
virksomheds indtjening

Mulighed for at forhindre tyveri af traktor

6,00

Mulighed for at forbedre beskyttelse mod tyveri

a) Mulighed for at forhindre tyveri af traktor

6,00

8,00
6,62

6,00

af traktor
2018 a) Mulighed
2017for at forhindre
2016tyveriGennemsnit

b) Mulighed for at forbedre beskyttelse mod tyveri
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b) Mulighed fo

DM-Jubilæumslegater 2017
Dansk Maskinhandlerforenings Jubilæumsfond har
i beretningsåret uddelt 5 legater til nyudlærte handelsassistenter og landbrugsmaskinmekanikere, som
har udmærket sig både på det faglige niveau og på
det personlige plan. Hver legatmodtager får - ud over
æren og et diplom – kr. 5.000.
Legatet er stiftet i anledning af DM’s 75 års jubilæum
den 18. november 1993 med det formål at styrke interessen for uddannelsen af landbrugs- og entreprenørmaskinmekanikerlærlinge samt handelselever, der
er beskæftiget hos medlemmer af Dansk Maskinhandlerforening og DM-Arbejdsgiver.
Tildeling sker for lærlinge efter bestået svendeprøve,
og for handelselever efter udstået læretid.
For at få hæderen skal man indstilles af en maskinforretning,
som er medlem af Dansk Maskinhandlerforening eller et med-

Fra venstre ses ejer Louise Hastrup, direktør i Dansk Maskinhandlerforening Klaus Nissen, legatmodtager Mik Eghjort, bestyrelsesmedlem i Dansk Maskinhandlerforening Anders Andersen og ejer Gregers
Hastrup.

lem af DM-Arbejdsgiver. Den skriftlige indstilling skal indeholde
en præcis begrundelse for hvilke faglige såvel som personlige
egenskaber, der ligger til grund for indstillingen.

virksomheden, hvor han virkelig gør en forskel. ”Han er blandt
andet blevet vores IT-ansvarlige her i virksomheden, da han
har utrolig god teknisk forstand og flair for det,” siger Gregers
Hastrup. ”Hvis der er udfordringer med noget IT-mæssigt, skal

Dansk Maskinhandlerforening’s
jubilæumslegat
går til kontorassistent

Mik nok hurtigt få det op at køre igen. Vi har faktisk haft mulighed for at in-source en del IT-opgaver på grund af Mik’s evner
på den front, så det er jo virkelig værdiskabende for os,” slutter

Mindst 9 ud af 10 modtagere af Dansk Maskinhandlerfor-

Gregers.

ening’s jubilæumslegat er mekanikere, men sådan var det ikke,
da der lige inden jul blev uddelt legat hos Skandinavisk Service

Mik tilføjer: ”Jeg havde flere andre steder, jeg havde været

Partner ApS i Jyderup. Her var det nemlig en meget overrasket

til samtale omkring elevplads, fået at vide, at jeg var lidt for

og glad kontorassistent, Mik Eghjort, som fik det ærefulde legat

overambitiøs i forhold til, hvad de kunne tilbyde. Men her hos

overrakt foran alle kollegaerne.

Skandinavisk Service Partner er der højt til loftet, og idéerne
flyver rundt i luften, så det er bare at gribe boldene og tage

Mik er udvalgt til at modtage legatet på baggrund af en virke-

imod udfordringerne.”

lig flot indstilling fra indehaverne af virksomheden Louise og

én gang i livet.”

Mik har da også med sine 27 år og en del erhvervserfaring
i bagagen gode forudsætninger for at være et værdifuldt
aktiv for en virksomhed. Derudover er han også bogligt
stærk og har afsluttet sin uddannelse med et rigtig flot
karaktergennemsnit samt et 12-tal i sin fagprøve, som var
en konkurrent- og kundeanalyse.

Mik gør en forskel i hverdagen

Teknisk interesse hjælper i jobbet

Da Mik var udlært i foråret, blev han selvfølgelig fastansat i

Privat bor Mik sammen med sin kæreste og deres hund. Ellers

Gregers Hastrup. I indstillingen står blandt andet: ”Mik har både
på det faglige og personlige plan bidraget til en udviklende og
inspirerende hverdag i virksomheden. Han er meget ansvarsbevidst, firmaets mand og en utrolig loyal og god kollega. Mik
er en elev, som man som virksomhed kun er så heldig at opleve
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bruger han fritiden på at spille Hardball med gutterne og være

delse med din ansættelse har jeg noteret, at du er målrettet,

frivillig i hjemmeværnet. ”Der er et godt sammenhold begge

engageret og aktiv – og det har vist sig at holde stik. Du har

steder, og så kan jeg godt lide at være ude i naturen, derfor er

fra dag et arbejdet målbevidst med din uddannelse. Du har en

det nogle gode aktiviteter,” siger Mik. Den seneste interesse,

god evne til at sætte dig ind i tingene og er også god til at give

som er kommet til, er at flyve med drone. ”Jeg har lige bygget

din viden videre. Du har særdeles gode samarbejdsevner og er

min egen drone,” siger Mik og fortsætter: ”Det er det man kalder

vellidt af både kollegaer og kunder, og du er altid positiv. Derud-

en racerdrone, og man flyver med den ved at tage briller på, og

over bestod du din fagprøve med et flot 12-tal.”

så styrer man faktisk dronen fra dens perspektiv. Min interesse
Også Heine Jensen, faglærer på Erhvervsskolerne Aars, har

for teknik er meget belejlig i det her job.”

skrevet meget rosende i indstillingen: ”Christian har en fantaPå spørgsmålet om hvad Miks mål for fremtiden er, svarer han:

stisk evne til at forklare sig, så kunden altid vil føle sig godt

”Jeg håber, jeg kan blive her rigtig længe og lære en masse nye

vejledt. Han har gennem samtlige skoleforløb været en vedva-

ting. Jobbet er meget alsidigt og virkelig spændende. Indtil vi-

rende, positiv inspiration for sine klassekammerater.

dere har jeg nået at være med i omstruktureringen i forhold til
flytning til den nye bygning her i Jyderup, ny webplatform og
en masse andre spændende projekter. Der er altid gang i noget

Vejen til drømmeuddannelsen har ikke
været helt nem

her, så det bliver aldrig kedeligt.”

”Egentlig ville jeg være elektriker, da jeg var mindre, men så
kom jeg i kontakt med ham, der lejede vores jord, der hvor vi
bor. Jeg begyndte at komme hos ham og skrue lidt i Massey

Viljestærk og passioneret
Massey Ferguson ”nørd”
får jubilæumslegat

Ferguson og hjælpe ham med andre ting – og så var jeg vist
solgt,” siger Christian. ”Jeg købte min første MF-traktor for mine
konfirmationspenge og reparerede den og solgte den videre

Der var masser af rosende ord til landbrugsmaskinmekaniker

med fortjeneste,” fortsætter han.

Christian Moth Postborg fra Støvring Maskinforretning A/S, da
han under morgenkaffen blev overrasket med Dansk Maskin-

Der var dog flere, som rådede Christian til at vælge et mindre

handlerforenings jubilæumslegat.

fysisk hårdt arbejde. ”Som 6-årig opdagede lægerne, at jeg
havde en medfødt nyresygdom. Det blev opdaget så sent, at

HR-chef Alice Maria Bøcker indleder: ”Kære Christian. I forbin-

nyrerne desværre havde taget ret meget skade, og jeg er blevet opereret mange gange. Det er desværre
også gået ud over andre ting, så jeg har vist
været på hospitalet 29 gange – og skal snart
opereres igen,” fortæller Christian og fortsætter: ”På grund af, at jeg havde været så meget
syg, havde jeg også ret dårlige karakterer,
så derfor blev jeg rådet til at tage 10. klasse
med. Det gjorde jeg ved at tage et Agro 10
grundforløb på Asmildkloster Landbrugsskole. Her gik jeg fra bundkarakterer til topkarakterer i løbet af et år og fandt ud af, at det var
landbrugsmaskinmekaniker, jeg skulle være.
Fra venstre ses direktør i Dansk Maskinhandlerforening Klaus Nissen, legatmodtager Christian Moth
Postborg, værkfører i Støvring Maskinforretning
A/S Klaus Jørgen Holk Pedersen og HR-chef hos
Hjallerup Maskinforretning A/S Alice Maria Bøcker.
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Derfor startede jeg på Erhvervsskolerne Aars umiddelbart der-

være virkelig spændende at være med til at opfinde fremtidens

efter. Det var svært at få en læreplads, så jeg var i skolepraktik

maskiner,” slutter den 21-årige landbrugsmaskinmekaniker.

et stykke tid, men så kørte jeg herind til Støvring Maskinforretning og spurgte, om jeg ikke kunne komme i ulønnet praktik i
en måned. Det kunne jeg og den blev også forlænget med en
måned mere, og så fik jeg min lærlingekontrakt. Det er et fanta-

Hvis man er interesseret i at se opslag fra arrangementet på
Tjele Gods, kan de findes på Facebook –
American Massey Ferguson tractors in Denmark.

stisk sted at være. De har stor forståelse for mine udfordringer
og jeg får masser af ansvar - og at det så er Massey Ferguson,

”Jeg vil gerne inspirere andre til ikke at lade fysiske udfordrin-

Ekspertklasse lærling får legat
fra Dansk Maskinhandlerforenings
jubilæumsfond

ger sætte begrænsninger for deres drømme. Hvis jeg havde

Landbrugsmaskinmekaniker Daniel Høll Pedersen, Dansk Ma-

gjort det, ville jeg ikke kunne lave det jeg brænder for,” siger

skincenter Jelling, blev tirsdag formiddag i selskab med sine

Christian med et stort smil.

kollegaer overrasket med Dansk Maskinhandlerforenings ju-

vi arbejder med er jo en kæmpe bonus.”

bilæumslegat. Bestyrelsesformand i Dansk Maskinhandler-

”Aktiv opfinder type”

forening Jens-Aage Jensen indleder sin tale med: ”Det er altid

Når man spørger Christian om, hvad de sjoveste opgaver i hver-

dejligt at komme på besøg i en medlemsforretning, hvor der er

dagen er, lyder svaret: ”Jeg kan godt lide el-opgaver, strømsty-

styr på tingene – ikke mindst når det drejer sig om uddannelse

ring og alt med computer og GPS – noget af det man skal bruge

af vores lærlinge. Hvis vi ikke selv uddanner vores montører, vil

hovedet til. Og så synes jeg, det at opfinde noget er sjovt. Det

det i løbet af meget kort tid se meget anderledes ud både for

må gerne være mærkelige projekter, hvor man skal bygge no-

vores kunder og ikke mindst for den enkelte maskinforretning”.

get til kunderne. Jeg er nok lidt af en opfindertype.”

Jens-Aage Jensen fortsætter: ”Kære Daniel. Du har gennem
hele din uddannelse vist stor flid og engagement omkring dit

”Jeg bruger jo også rigtig meget af min fritid på det her med

arbejde. Du har altid sat en ære i at udføre dit arbejde perfekt,

maskiner. Jeg har købt flere traktorer og
renoveret dem. Min ven Magnus og jeg
har startet et lille firma, CM Maskinservice,
hvor vi hjælper et par landmænd med markarbejde. Jeg har også været medarrangør
på et MF-veterantraktortræf på Tjele Gods
både i 2013 og i 2016 med stor succes.
Her kunne alle interesserede blandt andet
se maskinerne udføre markarbejde. Det er
ikke noget vi bliver rige af, det er helt klart
interessen, som driver værket. Man skal generelt ikke tænke i tid og penge, når man
har med gamle traktorer at gøre, så det kan
godt være pengene fra legatet skal spares
op til en traktor. Måske en MF 1130 som
skal hentes i USA – det er lidt en drøm.”
Det bringer os videre til, hvad Christian ellers har af håb og
drømme for fremtiden, og til det svarer han: ”Først og fremmest
vil jeg gerne blive her i Støvring Maskinforretning i mange år
og blive ved med at udvikle mig fagligt. På langt sigt kunne det
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Fra venstre ses direktør i Dansk Maskinhandlerforening Klaus Nissen,
værkstedsleder hos Dansk Maskincenter Jelling René Kristiansen,
legatmodtager Daniel Høll Pedersen, ejer hos Dansk Maskincenter
Jelling Holger Skjoldemose og bestyrelsesformand i Dansk Maskinhandlerforening Jens-Aage Jensen.

og du står ikke tilbage, når der skal ydes en ekstra indsats. På

uger i autocamper i Australien, så det var alt i alt en meget stor

det personlige plan er du positiv, du har et godt humør og er

oplevelse,” slutter Daniel.

velafbalanceret. Du tænker altid positivt om andre, og derfor er

På spørgsmålet om hvad der skal ske i fremtiden siger Daniel:

du vellidt blandt dine kollegaer. Derudover har du gennemført

”Jeg har ikke sådan de store planer. Jeg vil gerne blive ved med

sidste del af din uddannelse i en ekspert klasse og sluttet af

at arbejde her i lang tid. På et tidspunkt vil jeg gerne have mit

med et flot 10-tal i din svendeprøve”.

eget lille landsted her i nærheden, så jeg kan blive tæt på venner og familie. Og det skal have et stort værksted – det er et

Interessen for faget kommer hjemmefra

must.”

Privat bor Daniel med sin far på et mindre landbrug i nærheden
af Billund, hvor han fra han var helt lille har været med på traktoren. ”Det er primært hjemmefra interessen for faget kommer,”

Legat til Agrotek-lærling
for andet år i træk

siger Daniel og fortsætter: ”Interessen blev nok skærpet, da jeg
fik min egen knallert og begyndte at skrue i den. Og nu skruer

Esben Nikolaj Duus Nedergaard fra Agrotek A/S modtog for-

jeg i alt, jeg kan komme i nærheden af også i fritiden”

leden omgivet af forældre og kollegaer Dansk MaskinhandlerDaniel har været meget målrettet i forhold til sin uddannelse, så

forenings jubilæumslegat. Det var dermed andet år i træk, at

efter 9. klasse på efterskole og 10. klasse startede han direkte

en lærling fra Agrotek modtog legatet. Det var dog ikke nogen

på grundforløbet i Aars. ”Jeg var så heldig at få læreplads her

overraskelse at Dansk Maskinhandlerforening dukkede op, da

efter 1. grundforløb. Det er et rigtig godt sted at være, og jeg er

det allerede var blevet offentliggjort ved firmaets åbent hus, at

meget glad for, at jeg kan blive her, efter jeg er udlært,” smiler

han var udvalgt til at modtage legatet, hvilket han var enormt

den unge mekaniker.

stolt af.

Den sidste del af sin uddannelse gennemførte Daniel på et eks-

I sin tale til Esben siger medejer af Agrotek Niels Vestergaard:

perthold på Erhvervsskolerne Aars. ”Det var egentlig ikke noget,

”Da du kom til os Esben, så vi nogle muligheder i dig, som du

jeg selv havde bedt om, men jeg blev da rigtig glad for klassen,

til fulde har indfriet. Du er fagligt dygtig og meget engageret i

da jeg blev flyttet over. I en ekspertklasse gennemfører man en

dit arbejde. Holdånd og kampgejst er det der kendetegner dig,

række fag på et højere niveau i forhold til en almindelig klasse.

og du har altid et smil på læben. Du er også altid klar til at yde

Formålet er at udfordre særligt engagerede og talentfulde ele-

en ekstra indsats, også efter fyraften. Derudover er du vellidt

ver, så de bliver dygtige og selvstændige. Jeg er da rigtig glad

blandt kollegaer og ledelse, og vi er utrolig glade for, at du har

for, at skolen så det potentiale i mig,” siger en lidt genert og

valgt at fortsætte hos os efter din lærlingetid.”

ydmyg Daniel.

Lærepladsen var værd at vente på
Hjemmefyren rejste til det store udland

Esben er vokset op på et mindre landbrug og har derfor altid

Selv om Daniel er lidt en hjemmefyr, spurgte han sidste år sin

været glad for traktorer. ”Jeg har altid været interesseret i at

arbejdsgiver, Dansk Maskincenter Jelling, om de kunne under-

finde ud af, hvordan det hele fungerede inde i traktoren, og når

søge mulighederne for, at han kunne komme til Australien eller

mekanikeren kom ud til min far for at reparere noget, fulgte jeg

New Zealand gennem AGCO. Hvert år sender de 4-5 lærlinge af-

altid godt med,” siger Esben og fortsætter: ”Det var dog først

sted for at arbejde på AGCO værksteder dernede. Der blev søgt,

da en af mine kammerater startede i lære som landbrugsma-

og Daniel kom med. ”Jeg blev sendt til et værksted i nærheden

skinmekaniker, at jeg tænkte, at det skulle jeg da også. Derfor

af Brisbane og boede hos bekendte af ejeren. Der var desværre

startede jeg på grundforløbet på Erhvervsskolerne Aars efter

ikke så meget at lave på værkstedet, så i 3 uger blev jeg sendt

10. klasse. Det viste sig dog at være noget vanskeligt at få en

videre til et andet værksted i Griffith i New South Wales, hvor

læreplads, og jeg endte i skolepraktik i en periode. Jeg var dog

en af de andre danskere var. Men det var egentlig fint nok, så

så heldig, at jeg blev sendt her til Agrotek i praktik i en måned.

kunne vi jo være lidt sammen i fritiden. Den sidste måned rejste

Jeg var lykkelig, da Niels kom og spurgte, om jeg ikke ville blive.

3 af os rundt sammen. Vi havde 2 uger i bil på New Zealand og 2

Jeg tror jeg sagde – er det rigtigt?” smiler Esben.
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store ansvar, det er at være
med til at uddanne de næste
talenter her i virksomheden,
da han ofte underviser vores
nuværende lærlinge.”
Privat er Esben lige flyttet
hjemmefra og bor sammen
med nogle venner, men arbejdsmæssigt er der ikke planer om ændringer lige foreløbig. ”Jeg er virkelig glad for,
at jeg kan blive her, efter jeg
er udlært, og håber jeg kan
blive her i lang tid og dygtiggøre mig yderligere,” slutter
den 22-årige nyuddannede
landbrugsmaskinmekaniker
med et smil.
Fra venstre ses direktør i
Dansk Maskinhandlerforening Klaus Nissen, l
egatmodtager Esben Nikolaj Duus Nedergaard
og medindehaver hos
Agrotek A/S Niels Vestergaard.

”Indoktrineret” lærling
får jubilæumslegat
Lasse Underbjerg-Hansen er født ind i maskinhandlerbranchen.

”Det var en nem beslutning at lave en uddannelseskontrakt

Lasse kommer fra et hjem, som sælger Fendt og har været i

med Esben, da han havde været her i praktik. Der sidder et godt

lære hos Brdr. Holst Sørensen A/S, som forhandler Case IH, så

hoved på ham, og så passer han bare godt ind. Det var vigtigt

der var masser af godmodige drillerier omkring traktormærke,

for os, at han havde kemi med de andre. Vi kan ikke bruge en

da Lasse for nylig modtog Dansk Maskinhandlerforenings jubi-

dygtig mand, som ikke kan indgå i flokken – men det kunne Es-

læumslegat. Da Lasse var barn, kunne han ikke sige grøn – det

ben, og så har han også en god rygsæk med hjemmefra,” siger

var bare ”fendt farve”. Under medindehaver Lars Andersens

Niels Vestergaard.

tale til ham, fik han da også, under masser af store smil og grin
fra de tidligere kollegaer, en Case IH modeltraktor for at minde

Er allerede et kæmpe aktiv for Agrotek

ham om, at der findes andet end grønne traktorer.

”Agrotek er en virkelig god læreplads. Som lærling får man lov
til at være med til at løse de store komplekse opgaver, hvilket

Lasse fik også en masse flotte ord med på vejen. Lars Ander-

man virkelig lærer noget af. Jeg kan rigtig godt lide at arbejde

sen siger bl.a.: ”Du har fra første dag på værkstedet vist stor

med en motor eller en transmission, så ved man ligesom, hvad

interesse og er gået til opgaverne med engagement og stor

man skal lave. Jeg kan rigtig godt lide at begrave mig i nogle

ihærdighed. Du har opbygget faglig viden på et højt plan, og

store projekter,” smiler Esben.

så er du med dit åbne og humoristiske væsen vellidt af både
kollegaer og kunder. Det er vist ikke nogen hemmelighed, at

”Esben er et stort aktiv for vores virksomhed,” siger Niels

du ikke havde det helt nemt i folkeskolen, men du har bevist, at

Vestergaard og fortsætter: ”Han er allerede med til at tegne

hvor der er vilje er der vej, og at man sagtens kan gennemføre

værkstedet. Han er bare toppen af poppen og ekspert på sit

en uddannelse med flotte karakterer, selv om man ikke har haft

område, og han har den struktur, der skal til for at løse de helt

det nemt i folkeskolen. Faktisk sluttede du af med et flot 12-tal

store opgaver. Derfor tør vi også allerede nu give Esben det

i din svendeprøve.”
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Fra venstre ses direktør i Dansk Maskinhandlerforening Klaus Nissen, medindehaver hos Brdr. Holst Sørensen A/S Lars Andersen, legatmodtager Lasse Underbjerg-Hansen og bestyrelsesmedlem i Dansk Maskinhandlerforening Lars Søndergaard.

Skulle prøve noget andet

er ingen tvivl om, at vi gerne havde beholdt ham. Hans vigtig-

Der har aldrig rigtig været nogen tvivl om, at Lasse skulle være

ste styrker er, at han har en generel interesse for faget – det

mekaniker, så lige efter 9. klasse startede han hos Brdr. Holst

er også hans hobby. Det, at han er vokset op i en maskinfor-

Sørensen A/S.

retning, giver ham en naturlig forståelse for mekanismerne i
forretningen. Lasse er rigtig god til at fejlfinde. Han er meget

På spørgsmålet om hvorfor det lige blev her, svarer Lasse: ”Min

systematisk og holder hovedet koldt og bliver ved til fejlen er

storebror har også været i lære her, og det har han været rigtig

fundet. Vi har haft meget stor glæde af ham, i den tid han har

glad for, så det ville jeg også gerne. Jeg kunne da godt være ble-

været her, så det er fint for os.”

vet udlært hjemme hos os selv, men det har været rigtig godt
at komme ud og prøve noget andet. Her skruer man jo i alt fra

Lige nu kører Lasse servicebil. Med hensyn til fremtiden, så ta-

traktorer og redskaber til entreprenørmaskiner, så det har givet

ger han det stille og roligt. ”Jeg skal jo på sigt prøve at finde min

rigtig gode erfaringer. Derudover er der hele tiden 5-6 lærlinge

plads i vores virksomhed, og finde ud af hvad jeg kan bidrage

under uddannelse her, og værkstedet har en ret lav gennem-

med. Jeg vil nok gerne blive i den tekniske del af en maskin-

snitsalder, så vi har et rigtig godt sammenhold og holder også

handel. Der sker hele tiden en stor udvikling, så det er virkelig

sammen i fritiden. ”

spændende at følge den. Men lige nu handler det om at få en
masse erfaring, ” siger den 21-årige mekaniker.

Hjem til familievirksomheden
Det har hele tiden ligget i kortene, at Lasse skulle hjem og arbejde for Underbjerg A/S, når han var færdig.
”Vi har jo været klar over, at vi nok kun havde Lasse til låns,
indtil han var udlært,” siger Lars Andersen og fortsætter: ”Der
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Sekretariatet
Sekretariatet blev i december udvidet

Der er adgang til trådløst internet. Alle lokaler har projektor,

med en ny studiemedarbejder Astrid

whiteboard og der er mulighed for flip over.

Sekretariatet består
af følgende medarbejdere:

Info-skærmene ved indgangene viser gæsterne hvilket mødelokale, der er reserveret til deres møde eller kursus.

Klaus Nissen (direktør)
Birgit Karlsen (jurist og HR-partner)

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

Helle Helth Hansen (direktionssekretær)

keringsforhold og hvis man har behov for overnatning ligger

Annette Hansen (økonomiassistent)

Hotel Scandic, som DM har en aftale med, kun 200 meter fra

Per Hedetoft (konsulent)

TradeCity.

Dorthe Thomsen (kontorassistent)
Der er også mulighed for, at vi kan arrangere et eftermiddags-

Astrid Emilie Liltorp Andersen (studiemedarbejder)

eller aftenmøde for medlemspersonale med evt. et indlæg fra

Mødefaciliteter

DM med aktuelt fra branchen lige nu. Vi deltager ligeledes ger-

Mange medlemsvirksomheder og leverandører har igen i beret-

ne med et indlæg ved andre møder evt. leder- eller bestyrel-

ningsåret gjort brug af vores mødefaciliteter i Kolding.

sesmøder.

I forbindelse med DM-sekretariatet har vi 10 forskellige mødelokaler til rådighed i TradeCity og kan tilbyde morgenmad,
frokost, eftermiddagskaffe og evt. aftensmad.
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Afslutning
Vi lever i en foranderlig verden – det blev året 2017/2018 end-

På den anden front fortsætter strukturudviklingen i vores ver-

nu et bevis på. Man kan også sige, at vi lever i ekstremernes

den, og de sidste par år har fokus været på store koncerner

verden, og har været vidne til, at naturen er gået fra den ene

og konglomeraters indtog i maskinhandlerbranchen. Men kon-

yderlighed til den anden på et halvt år. Høsten og efteråret

turerne af en anden retning har vist sig i 2017/2018. At det

2017 var præget af ekstreme mængder regn til stor gene for

også kan lade sig gøre, at foretage succesfulde ejerskifter, hvor

både høst samt etablering af vintersæd. Mange steder måtte

udefrakommende eller medarbejdere køber sig ind i store og fi-

begge dele opgives.

nansielt tunge maskinhandlere. Og det er positivt, at vi på den
måde kan sikre diversiteten og vise at der er flere veje at gå.
Og det er positivt, at der er en tro på vores bran-

Foråret 2018 kom meget pludseligt, ja vi gik nærmest

che – også når det skal finansieres. For

fra vinter til forår henover en weekend. Og

det er store summer og balancer.

det hele tegnede faktisk rigtig godt
for afgrøderne frem til maj måned,

I 2017/2018 havde med-

hvor det der skulle vise sig at

lemmerne i Dansk Ma-

være den værste tørke i

skinhandlerforening

mands minde satte ind.

fremgang. Det pri-

Godt nok kan mands
minde være kort, men

mære resultat er

sommeren 2018 blev

i fremgang med

ekstrem tør og ko-

en pæn øgning

stede

og overskuds-

voldsomme

mængder udbytter.

graden

At en del i skriven-

en

viser

markant

de stund har rettet

ændring i po-

sig ændrer ikke på,

sitiv retning.

at et i forvejen presNår vi snakker

set dansk landbrug

om diversitet og

er blevet endnu mere

styrken heraf er

presset. Der er forskel

Sekretariatet et godt

på de forskellige driftsgrene, men overordnet set

eksempel. Vi repræsenterer fire brancheforenin-

er konklusionen klar. Desværre.

ger. Dansk Maskinhandler-

Og det har selvfølgelig en negativ

forening,

afsmittende effekt på følgeerhvervene –

Maskinleverandørerne,

GAFSAM samt Brancheforeningen for

såsom maskinhandlerne. Vi står forrest i frontlinjen og er de første, som mærker det når krisen kradser.

Skov, Have og Park forretninger. Det giver styrke,

Men maskinhandlerne er også hærdede og omstillingsparate

diversitet, stolthed, og mulighed for at tale med en samlet og

– og derfor kan vi allerede nu se, at der bliver taget de nødven-

bredere stemme. Til fælles bedste.

dige forholdsregler hos maskinhandlerne. Et udtryk for rettidig
omhu. Der er fokus på tilpasning af omkostningerne og fokus
på nye potentielle supplerende forretningsområder.
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