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”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.”
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Nu er det blevet efterår ifølge kalenderen, men i skrivende
stund her primo september føles det mere som sommer
end det gjorde, da det ifølge kalenderen var sommer i Danmark.
Men ikke desto mindre har det alt i alt været en forholdsvis nem høst for vores primærkunde, landmanden. Udbytterne er ikke prangende, men værre er det, at samlet set
tegner værdien af årets høst til at blive op mod 3 mia. kr.
lavere end sidste år. Det er bestemt ikke noget erhvervet
har brug for lige nu. Mange steder kan en dårlig høst være
dråben der får bægeret til at flyde over – og vi ser i forvejen mange triste skæbner.
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 den aktuelle
modstand.

Analyse af medlemsvirksomhederne
Igen i år har vi gennemført en ganske omfattende økonomisk analyse af medlemsvirksomhederne. Dette giver et
rigtig godt øjebliksbillede af den økonomiske situation i
branchen.
Analysen er et redskab til indsigt i en spændende branche
og som gennemgår nøgletal fra i alt 121 virksomheder
(aktieselskaber og anpartsselskaber, vi har ikke inkluderet enkeltmandsejede virksomheder) og som gennemgår
2012-2015 regnskaberne som gennemsnitstal på en række områder.
På baggrund af 2014-analysen blev der i foråret 2016
afholdt en række møder med kreditafdelinger i de større
danske banker med det formål at øge dialogen med en
maskinhandlerbranche, der på nogle områder er udfordret
af stor afhængighed af landbrug, men som samtidig søger
at udvide med nye forretningsområder. Banksektoren har

taget pænt imod os og dialogen har begge veje været konstruktiv således, at analysen og dialogen mellem ledelsen
af Dansk Maskinhandlerforening og kreditafdelingerne i
de største banker samlet set har givet mulighed for bedre
forståelse hinanden imellem.
Pengeinstitutterne i Danmark oplever en fortsat udfordring med at få udlånt penge samtidig med at nedskrivninger på landbrug er og har været en udfordring for
banksektoren omend der er blevet bedre råd til afvikling
af underskudsgivende bedrifter.
En større bank har i efteråret 2016 foretaget gældskonvertering for kr. 500 mio. til udvalgte landbrug og som i
stedet står som ansvarlig lånekapital. Andre banker har
måttet foretage yderligere nedskrivninger og har således
været ramt af den fortsatte konjunkturfølsomhed og afregningspriser som landbruget fortsat er udfordret på.
Netop omstillingen til en mere diversificeret forretningsmodel er blevet yderligere aktuel efter at eksempelvis
AGCO som importør primo 2016, opsagde sit Valtra-forhandlernet med det formål at skabe færre og større forhandlerenheder – ligesom Semler Agro’s overtagelse af
John Deere forhandlinger rundt om i landet, samt Danish
Agro’s overtagelse af Claas importen, er eksempler på at
branchen er i forandring.
Med andre ord har det vel aldrig været mere tumultarisk og
usikkert på importørniveau end det er lige nu.
Branchen forventes fortsat at skulle gennem en større
konsolidering på detail- og serviceniveau. 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 overordnede billede
Overskud
Det stabile antal virksomheder med overskud er faldet i
2015. I både 2013 og 2014 havde 94 virksomheder et po5
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sitivt årsresultat, mens tallet er faldet til 82 i 2015-regnskaberne. 32 % af analysens virksomheder har i 2015 et
negativt årsresultat. 64 virksomheder har i 4 på hinanden
følgende regnskabsår haft et positivt årsresultat.
42 % af virksomhederne har haft fremgang i årsresultat –
58 % har haft tilbagegang.

Aktiver
Varebeholdningen steg med godt 16 % i perioden 20122014 til kr. 19,8 mio. i gennemsnit. Der er imidlertid et fald
i 2015-regnskaberne på ca. 5 % så den gennemsnitlige varebeholdning (nyt, brugt, reservedele m.v.) udgør kr. 18,8
mio. i gennemsnit.

NØGLETALSOVERSIGT
39 virksomheder har et negativt årsresultat, mens 7 virksomheder har både negativt årsresultat og en negativ
egenkapital.

Bruttofortjeneste
Den gennemsnitlige bruttofortjeneste de seneste 3 år har
ligget meget stabilt på ca. kr. 10,3 mio./år. Det primære resultat er faldet fra godt kr. 1,8 mio. til kr. 1,1 mio. Et fald
i primært resultat – og hvor finansieringsomkostninger og
afskrivninger ligger stabilt – reducerer årsresultat fra ca. kr.
1,0 mio. til kr. 350.000.
Overskudsgraden (målt som bruttofortjeneste / primært
resultat x 100) er faldet yderligere til 10,5 % i 2015 (mod
12,3 % i 2014).

Nedenstående tabel viser udvalgte nøgletal samlet for
hele analysen fordelt på de 4 seneste regnskabsår. Derudover viser tabellen udviklingen fra år til år samt over hele
perioden. Tabellen indeholder nøgletal fra 121 virksomheder. På de følgende sider bliver analysen delt op og udspecificeret på følgende måde:
Medlemsfordeling – her vises hvordan de 5 største medlemmer (målt på aktivmassen) er fordelt fra de resterende.
Afkast og soliditet – dette giver et billede af virksomhedernes kapitalsammensætning og hvor rustet de er.
Indtjeningsevnen – viser hvor gode virksomhederne er
til at tjene penge.

Soliditet
Den gennemsnitlige soliditet i 2015 har haft en svag fremgang til 27,6 % - en stigning fra 2014 på 1,1 %-point –
den gennemsnitlige egenkapital i kroner er uforandret fra
2014 til 2015, mens aktiverne er faldet en smule, hvilket
forklarer fremgangen i soliditeten.

Balancen – hvordan udviklingen af balancen har været.
Vækstanalyse – her gives et billede af hvordan medlemmernes vækst har været de seneste 4 regnskabsår.

37 virksomheder har en soliditet på under 20.

Nøgletal (1.000 kr.)
Virksomheder med registret
data det pågældende år

2015

2014

121		

121		

2013

2012

118

117

Bruttofortjeneste

10.213

10.326

10.387

9.875

Primær resultat

1.073

1.274

1.786

1.284

357

581

1.041

856

Egenkapital

8.741

8.748

8.968

8.381

Aktiver

31.647

33.067

33.073

30.525

Afkastningsgrad

3,4%

3,9%

5,4%

4,2%

Soliditetsgrad

27,6%

26,5%

27,1%

27,5%

Egenkapitalens forrentning

5,9%

9,0%

15,4%

13,4%

Årets resultat
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NORDJYLLAND
MEDLEMSFORDELING –
aktivmasse
Medlemsfordelingen viser, hvor
stor en andel de 5 største virksomheder udgør af alle virksomhederne i analysen (fordelt
ud fra størrelsen af deres aktivmasse). Som det ses i diagrammet, er det meget jævnt med
fordelingen af andel mellem
virksomhederne, og dermed ingen virksomhedsleder inden for
branchen, som skiller sig ud fra
de andre. Den største virksomhed har 4 % ud af den samlede
aktivmasse blandt virksomhederne i analysen.

MIDTJYLLAND
HOVEDSTADEN

SJÆLLAND
SYDDANMARK

Virksomhedsfordeling af
medlemmer
121 virksomheder
Virksomhed 1 - 4 %
Virksomhed 2 - 4 %
Virksomhed 3 - 3 %
Virksomhed 4 - 3 %
Virksomhed 5 - 3 %
Resterende - 83 %

Fordeling af medlemmerne:

VIRKSOMHEDERNES ALDER
Denne del af analysen viser virksomhedernes alder ud fra
det år hvor 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). 7 % af virksomhederne er yngre end 5 år – mens 53 % af virksomhederne er
ældre end 21 år.

Regioner

Virksomheder

Nordjylland

16

Midtjylland

38

Syddanmark

40

Hovedstaden

6

Sjælland

21

I alt 		

121

Regioner med flest virksomheder
Syddanmark og Midtjylland er størst
repræsenteret med virksomheder med
henholdsvis 40 virksomheder i Syddanmark
og 38 virksomheder i Midtjylland,
som svarer til hhv. 33 og 31 %.

7

Dansk Maskinhandlerforening
2015/2016

OVER 41 ANSATTE: 17 %

31 -40 ANSATTE: 19 %

1-5 ANSATTE: 7 %

6-10 ANSATTE: 9 %

21-30 ansatte:: 17 %

11- 20 ansatte: 31 %

VIRKSOMHEDENS ANSATTE

Antal ansatte:

Virksomhedsgruppen med flest ansatte, er virksomheder
med mellem 11 og 30 ansatte, som udgør 60 ud af de
121 virksomheder. En virksomhed har over 100 ansatte.
27,2 % af virksomhederne har færre end 10 ansatte.

I 2015 er der tilsammen oplyst at være
2.789 ansatte i de 121 virksomheder.
1 virksomhed: 		

100+ ansatte

10 virksomheder:

51-100 ansatte

17 virksomheder:

31-50 ansatte

60 virksomheder:

11-30 ansatte

33 virksomheder:

0-10 ansatte

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.

Det gennemsnitligt antal ansatte pr. virksomhed i 2014
var 23,8 mand mod 23,0 mand pr. virksomhed i 2015 og
dermed et svagt fald på 0,4 %.
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AFKAST OG SOLIDITET

Afkastningsgraden er helt på niveau med 2012 og som
benchmark har branchen nu i gennemsnit konsolideret sig
med et normtal for soliditet på 27 % over en 4-årig periode. Der bør fortsat være meget stor fokus på konsolidering
af egenkapitalen plus en tilpasning af varebeholdning og
aktiverne således, at robustheden styrkes yderligere med
øget evne til at modstå og bære større tab.

Afkastningsgrad er et nøgletal, der viser virksomhedens
evne til at tjene penge på den kapital, der er investeret i
virksomheden.
Soliditet er et nøgletal, der viser sammenhængen mellem
egenkapital og aktiver som et udtryk for, hvor godt rustet
en virksomhed er til at modstå og bære større tab. Forventningen til soliditetsgraden er vokset under den finansielle
krise siden 2008 og den finansielle sektor baserer ofte sit
benchmark på en soliditet på 25 – mod tidligere 20.

En positiv udvikling fra 19 % til 21 % af virksomhederne i
analysen, der har en afkastgrad på over 7 % samtidig med
en soliditet på over 21 %. 28 % af virksomhederne i analysen er udfordret af en lav afkastningsgrad samtidig med
lav soliditet. Når virksomheder både har lav afkastningsgrad og en soliditet under 20, er der oftest forbundet usikkerhed og væsentlig risici med disse virksomheder og hvor
der skal sættes kortsigtede handlinger ind for at imødegå
yderligere risici således, at der fortsat kan sikres finansiering til driften.

Der er ikke den store variation i soliditetsgrad i de 4 regnskabsår. Den er dog faldet i perioden med 1 %-point. Med
en gennemsnitlig soliditetsgrad på lidt over 27 % i perioden, må det siges at være et acceptabelt helhedsbillede.

2014

2015
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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.
Egenkapitalens forrentning er faldet med 7,5 %-point, eller
med 55,9 % henover hele perioden 2012 – 2015. Det er
væsentligt, at bemærke at egenkapitalen i kroner har udviklet sig positivt i hele perioden. Der er ikke den store udvikling i den samlede egenkapital i perioden 2012 – 2015,
som gennemsnitligt har ligget i niveauet kr. 8,3 til 9,0 mio.

Bruttofortjeneste, primært resultat og årets resultat er udtryk for en nedbrydning af virksomhedens resultatposter i
regnskabet.
Grafen ”Resultat de seneste 4 år” viser, at bruttofortjenesten har været svagt stigende fra 2012-2013, mens tallet
derefter har fundet et leje på godt kr. 10,3 mio. Altså en
meget stabil bruttofortjeneste i kroner.
Det primære resultat derimod har set et fald fra godt kr. 1,3
mio. til kr. 1,1 mio. i perioden efter en stigning fra 2012 til
2013. Denne udvikling påvirker årsresultatet, idet finansierings- og afskrivningsposter ikke er stort forandret i kroner og dermed trækker det årsresultatet tilsvarende ned.
Udviklingen bør afløses af handlinger målrettet
1.
2.
3.

bedre indtjeningsevne,
omkostningstilpasninger og
gennemgang af afskrivninger
samt finansielle poster.
Årsresultatet i 2015 er det laveste i perioden.

Bruttofortjeneste
Primær resultat
Årets resultat

2015 		
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2014 		

2013 		
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2012

FORDELING AF NØGLETAL

OVERSKUDSGRAD

Alle virksomhederne i analysen har en positiv bruttofortjeneste. 67 % af virksomhederne fik et positivt årsresultat i 2015. Med andre ord har 33 % af virksomhederne et
negativt resultat i 2015. 65 % af virksomhederne har et
årsresultat på mellem kr. 0 – 5 mio., 33 % af virksomhederne har et negativt resultat og 2 % evner et resultat på
mere end kr. 5 mio.

Overskudsgrad er i dette tilfælde forskellen mellem bruttofortjenesten og primært resultat – resultat før renter
(analysen har ikke adgang til omsætningstal og derfor
dette sammenligningsgrundlag), som fortæller hvor stor
en andel primært resultat udgør af bruttofortjenesten.

UDVIKLINGEN I ÅRETS RESULTAT

I sammenligningen mellem bruttofortjeneste og primært
resultat ses det samtidig, at 75 % af virksomhederne har
en overskudsgrad på over 0%.

Udviklingen i årets resultat viser, at 42 % af medlemmerne har haft en fremgang i årsresultat, hvilket også er en
stigning i forhold til den forrige periode. 58 % har oplevet
en tilbagegang på bundlinjen. I virksomheder med tilbagegang bør det i hvert tilfælde medføre en nærmere analyse
af årsagerne til tilbagegangen efterfulgt af en handlingsorienteret plan for ”genopretning”.

Overskudsgraden er i 2015 faldt fra 12,3 % til 10,5 %.
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Dansk Maskinhandlerforening
2015/2016

BALANCEN

VAREBEHOLDNING

Balancen har været stigende hen over de seneste 3 regnskabsår – dette kan ses som en øget investeringsevne i
perioden, men uden at der dog er set på sammensætning
af aktiverne i de enkelte regnskaber. I perioden fra 2012
til 2015 har der i den samlede balance været en vækst på
godt 10,7 %.

Dette nøgletal viser virksomhedernes gennemsnitlige
varebeholdning, som f.eks. omfatter værdien af maskiner
(nye og brugte) og reservedele der ligger på lager m.v. I
perioden fra 2012 til 2014 er den gennemsnitlige varebeholdning steget med 16,7 %. Hvorefter den i perioden fra
2014-15 falder med 5,1 %.
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VÆKSTUDVIKLING

BENCHMARKANALYSE

Udviklingen over de seneste 4 regnskabsår viser en tilbagegang i antallet af virksomheder med positivt resultat på
hele 12 virksomheder. Bundlinjen er samtidig udfordret
som følge af lavere primært resultat og fortsatte høje omkostninger, afskrivninger, finansiering m.v.. En mindre stigning i investeringerne, vises i form af en samlet stigning i
aktiverne.

Vi har i lighed med sidste år valgt at lave en kort sammenligningsanalyse med Autobranchen – da denne branche er
bedst direkte sammenlignelig med maskinhandlerbranchen. Således kan den enkelte medlemsvirksomhed forholde sig til branchernes gennemsnitstal og nøgletal.

Under- og overskud

Benchmarkanalysens sammenligningstal er alle gennemsnitlige tal, der er beregnet ud fra en samlet talværdi divideret med antallet af virksomheder (eller medarbejdere
hvor det måtte være relevant). Er der ikke angivet nøgletal
for f.eks. personaleomkostninger for 27 selskaber, indgår
disse ikke i beregningen og den gennemsnitlige personaleomkostning er således baseret på det antal virksomheder, hvor der i regnskabet fremgår personaleomkostninger
som et separat nøgletal.

Alle tal er baseret på regnskabstal for 2015.

Ud af analysens 121 virksomheder havde 98 virksomheder et overskud i 2012. I 2015 er antallet af virksomheder
med et overskud faldet til 82 – sammenlignet over en 4-årlig periode har 64 virksomheder haft overskud i alle 4 år,
hvilket er et fald fra 70 virksomheder der i 3-årsperioden
2012-2014 havde haft overskud i alle 3 regnskabsår.
37 virksomheder har en soliditet under 20, hvilket anses
for at være en udfordring i relation til långivere i banksektoren for en optimal rating og kreditvurdering. Årsagen til
at analysen beskæftiger sig med ”for lav” soliditet er, at
hele den finansielle sektor har sat soliditet på agendaen
i relation til kreditvurdering for fremtidig belåning – en soliditet på 20 vil til og med af nogle banker blive vurderet
som ”svagt underkapitaliseret”.

Autobranchen har nogle endog meget store, men få aktører – alle nøgletal er således renset for de 5 største i hver
kategori.
Der henvises endvidere til, at tallene er indhentet fra en
database, og at der dermed ikke er taget højde for f.eks.
sammensætningen af egenkapitalen.

Benchmark – Soliditet
Benchmark på soliditetsgrader vises i grafer herunder.
Bilbranchen er generelt mere udfordret på lavere soliditet
end medlemmer af Dansk Maskinhandlerforening. Balancens aktiver i forhold til egenkapital er mere udfordret end
maskinhandlere. ”kun” 5 % af medlemmer af maskinhandlerne har en negativ soliditet, mens autobranchen leverer
hele 13 % af sine medlemmer med en soliditet under 0.
Den procentuelle andel af maskinhandlere med soliditet på
1-30 er højere end bilbranchen og målt på soliditet over 30
er brancherne nogenlunde lige.
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Soliditeten er ofte et nøgletal for bankerne og en benchmark i forhold til
forventninger i banksektoren til en
”sund” virksomhed måles ofte på en
soliditet på ikke under 25.

Benchmark – Resultatopgørelse
og Balancen
Resultaterne i de enkelte diagrammer,
er det samlede resultat delt ud på hver
filial. For regnskaberne i 2015 var
medlemmer af Dansk Maskinhandlerforening noget bedre til at generere et
højt bruttoresultat, men ikke så gode
til at levere et før-skat resultat. Den
gennemsnitlige egenkapital i kroner
er ikke stort forskellig mellem brancherne. Den primære årsag til lavere
gennemsnitligt nettoresultat er en
kombination af mindre antal virksomheder og at der blandt disse er flere
med tab, der trækker gennemsnitsresultatet ned.
Med benchmark til autobranchen vil
maskinhandlere med fordel kunne se
på hvilke tiltag, der skal til for at bringe det primære resultat op, baseret på
at bruttofortjenesten er godt 40 % højere end autobranchen.
Forskellen mellem bruttofortjeneste og primært resultat
er a. personaleomkostninger og b. afskrivninger. Forskellen mellem primært resultat og nettoresultat (EBT) før skat
er netto finansielle omkostninger, hvor maskinhandlere
ikke har en dårlige finansiering (typisk lavere netto finansindtægter) end autobranchen.
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BANKSAMMENHÆNG

FEEDBACK FRA BANKMØDER

Den finansielle sektor (banker og sparekasser) har tilsammen måtte se krav om hensættelser, afskrivninger og øget
solvens være på agendaen – både politisk som reelt – og
med Finanstilsynet lige i hælene. Samtidig følges tal fra
landbruget nøje eftersom virksomhederne i Dansk Maskinhandlerforening er en del af følgeerhvervene, der i
udpræget omfang fortsat er meget afhængig af, at der i
landbruget tjenes penge, der kan reinvesteres – i bl.a. nye
maskiner.

Herunder nogle af de overskrifter, der har været drøftet
med hovedparten af kreditafdelingerne i de banker, der
blev besøgt i foråret 2016:

Den finansielle sektor bør derfor se på, hvorledes brancheforeningen håndterer situationen – både i relation til at
skabe resultater fra år til år, men også i relation til planer
for ejerskifte, refinansiering af gældsposter m.v. Det har
derfor været givtigt at have indledt en dialog med landets
største bankers kreditafdelinger om udfordringerne – og
de tiltag, der kan medvirke til at styrke branchen. Dansk
Maskinhandlerforening forventes således at fortsætte sin
dialog med de væsentligste kreditgivere med det formål
at supplere med oplysninger og indsigt i branchen, der
kan øge forståelsen for at Dansk Maskinhandlerforening
på vegne af sine medlemmer netop søger at sætte fokus
på en række forhold, der kan styrke tilbagebetalingsevnen.
PERSPEKTIV – virksomheder vil fremadrettet blive mødt
med større krav til egen forberedelse samt uvildig og uafhængige bestyrelser, som en konsekvens af, at bankerne
selv afkræves øget solvens, krav om hensættelser og indtjening m.v. og som er omfattet af de Basel III og Basel
IV regler, der implementeres også i de kommende år. Virksomheder, der arbejder målrettet med at gå i dialog med
banken om rating og kreditvurdering, vil kunne medvirke til
en øget konkurrence-fordel i markedet. En uvildig bestyrelse vil blive vurderet som et ekstra aktiv for virksomheder,
der står med sådanne udfordringer.
En skærpet afrapportering og rutiner for intern kontrol
medvirker også på plussiden til en bedre rating og kreditvurdering, ligesom tilvalg af udvidet revision af årsregnskaberne styrker dokumentationsgrundlaget m.v. Kort
sagt – den enkelte virksomhed kan selv gøre meget og forberede sig bedre på dialogen med banken.
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Lager og værdi af brugte varer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

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 løbende kan
bruges til banken
Effektivitet på eftermarkedet – har forhandleren
”fat” i sit lokale marked
Landbruget retter sig kun langsomt
– afhængighed af Rusland og Kina
Opmærksomhed på den samlede gæld
i forhold til driftsresultat og egenkapital
Hvilken arbejdskapital er der? og hvordan
kan man frigøre yderligere arbejdskapital?
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 (a la Semler) ?
Virksomhedspant som en positiv værdi
– omsætningsaktiver kan bruges konstruktivt
Akkvisitionsfinansiering er en udfordring
for banksektoren
Aktiver, der skal finansieres er lettere end
bygninger, da de er ramt af både beliggenhedsudfordringer og indretning til ét formål
Hvilke krav er der til fremtidige investeringer
fra hovedleverandørerne?
Aftale- og kontraktforhold med importører.
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Maskinhandleren er
tæt på landmanden
– også i fremtiden
I den seneste tid har der været en del uro på importørniveau i relation til traktorer. Først meldte Semler-Gruppen
sig på banen med en defacto overtagelse af importen af
John Deere – samt overtagelsen af også detailleddet med
købet af en række større maskinhandlere.
AGCO-koncernen har ligeledes meldt ud, at Fendt og Massey Ferguson skal sælges fra separate lokationer – samt at
Valtra og Fendt skal under samme tag.
Senest har så Danish Agro meldt deres indtog med overtagelsen af Claas-importen – med virkning senest i 2018.
Så alt i alt en lidt broget situation, hvor man som landmand
med rette kan spørge om, hvad alt dette får af betydning
næste gang der skal investeres i nyt eller brugt maskineri.

Det korte svar er: Ingenting!
Og hvorfor så det?
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.
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Maskinhandlerne er jo i tidens løb mange gange dømt døde
og borte, men hver gang har virkeligheden vist sig af være
en anden.
I 2005 var der godt 200 udsalgssteder (maskinhandlere i
Dansk Maskinhandlerforening). I dag er der ca. 194. Det er
en klar understregning af, at der ikke i de kommende mange år er fare for, at det bliver umuligt for landmanden at
få serviceret sine maskiner. Han behøver heller ikke være
bange for at skulle køre 250 kilometer for at finde en maskinhandler, hvor han kan købe en ny traktor eller redskab.
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 underforhandlere. Tit og ofte giver det maskinhandleren en langt rarere og mere behagelig hverdag at være underforhandler – så kan han nemlig
koncentrere sig om det vigtigste: Kunden!
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Og så er der generelt alt for meget fokus på traktormærkerne. En forhandling af et traktormærke er vigtig for
brandingen af en maskinhandler, og i forhold til at tiltrække kunder. Men det, der isoleret set er vigtigst for en maskinhandel, er værkstedet, service og salg af redskaber og
andre maskiner – samt brugtsalg. Det skal vi ikke glemme.
Så ro på nu – Maskinhandleren er her også på søndag, når
fuldfodervognen bryder ned!

Så er Danmarks Bedste Lærling kåret!
I dagene 7.-8. november 2015 blev der afholdt Danmarksmesterskab for landbrugsmaskinmekanikerlærlinge. Det er
3. gang det afholdes på Erhvervsskolerne Aars – og arrangementet er blevet en tilbagevendende succes.
De 4 finalister var; Ronni Larsen fra J. Hundahl i Thisted,
Michael Schmidt fra Herborg Smede- og Maskinforretning
i Farre, Morten Hansen fra Søllested Maskinforretning i Nr.
Alslev samt Søren Døssing fra Grundvad Maskinhandel i
Viborg.

At nå så langt som til finalen
er i sig selv en bedrift.
Det blev 21-årige Ronni Larsen, der vandt årets finale og
udover den flotte vandrepokal vandt han også en værktøjsvogn fra Grene Agro, der var årets hovedsponsor.
Dommernes karakteristik af vinderen blev underbygget af
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ord som omhyggelig, god til diagnose, ordenssans og gåpåmod.
Et arrangement som dette er helt afgørende i forhold til
den fremtidig rekruttering til branchen – og de unge deltagere bør hyldes som hverdagens helte. Men ikke mindst
skal de være til inspiration for næste generation af unge,
som vi skal have ind i branchen.
Der stilles store krav til branchens mekanikere – og det afspejles selvfølgelig også i konkurrencen. Deltagerne skal
kunne diagnosticere, fejlfinde, reparere og redegøre for
vidt forskellige problemstillinger – dette vel at mærke på
alle typer materiel.
Som uddannet landbrugsmaskinmekaniker kan man diagnosticere, reparere og vedligeholde alle typer landbrugsmaskiner – herunder motorer, brændstofanlæg, hydraulik,
el-udstyr, kølesystemer, computere, GPS osv. Man mestrer
diagnosesystemer, PC-programmer og sprog.
I sagens natur har uddannelsen over årene ændret sig meget– og i takt med udviklingen.
En færdiguddannet landbrugsmaskinmekaniker er en meget eftertragtet medarbejder som mange andre brancher
står på spring for at rekruttere. Det er vi på en og samme
tid meget stolte over – og lidt trætte af!

Bankerne
Carsten Færge fra Kapitalbørsen holdt et indlæg
om de danske banker,
kravene til dem fra Finanstilsynet – samt ikke
mindst udlånspolitikken.
Der er masser af penge i
bankerne – problemet er
bare, at de kun låner dem ud til virksomheder, som ikke har
behov for det! Dette skyldes de rigide krav – så selv sunde
virksomheder kan ikke få nye lån. Det samlede udlån er
faldet 150 mia. kroner.

Årets Chefmøder – udfordringer
løber vi ikke tør for!
Dansk Maskinhandlerforening afholdt i maj chefmøder.
Det er en årlig tilbagevendende begivenhed hvor ejerledere, direktører samt ledende medarbejdere samles en halv
dag for at blive opdateret på de seneste aktuelle emner.

Likviditet
Revisor Bent Jørgensen kom herefter
med sit bud på, hvordan man gør sin
virksomhed mindre afhængig af banken. Det gør man bl.a. ved at frigøre
sin arbejdskapital (likviditet). Via daglig fokus på debitorer, leverandører,
moms, lager osv. kan man faktisk med
meget simple greb øge sin likviditet
ganske betragteligt. Og det er ganske
gratis!

Chefmøderne blev i år afholdt i Kolding, Århus, Ringsted
og Bornholm.
I år tog programmet udgangspunkt i den tumultariske situation vi aktuelt har på importørniveau. SMC-biler skal være
John Deere importør, Danish Agro skal være Claas importør
– og AGCO er i fuld gang med at reorganisere hele forhandlernettet af Massey Ferguson, Fendt og Valtra forhandlere.

Selvkørende traktorer
Sidste eksterne indlægsholder var Claus Bjerre fra firmaet Precision Makers. Firmaet står bag de første førerløse
traktorer i Danmark – og har leveret styringer til flere især
Fendt traktorer. Alt andet lige må det betegnes som værende fremtiden. Man sparer en medarbejder, man kan udnytte en ældre traktor bedre osv.

Forandringer har der altid været hos importørerne – men
jeg mindes ikke, at det på noget tidspunkt har været så
tumultarisk, som vi ser det nu.

Autobranchen
Den mest sammenlignelige branche i forhold
til maskinhandlere er
autobranchen. Derfor var
det nærliggende at bede
Jens Brendstrup fra autobranchen om at komme
og give deres syn på
autobranchen og de udfordringer, de står overfor i forhold
til importører og leverandører. Konklusionen var, at vi ikke
er den eneste branche, som bokser lidt med vores importører!

Dyrskuer
Sidst men ikke mindst fik deltagerne en opdatering på
årets dyrskuer. Der er opbakning fra Transportministeren
til, at vi må køre maskiner til og fra dyrskuerne – så nu arbejder vi hårdt på, at det også udmønter sig i reel action!
Siden chefmøderne er det lykkedes at få dispensationen i
hus. Det er meget positivt, og vores lobbyarbejde har båret
frugt!
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Verden omkring os
Den politiske situation i Danmark er fortsat lidt mudret.
Den såkaldte blå blok virker splittet, og hele spillet omkring vedtagelsen af landbrugspakken og senest forhandlingerne om 2025 får ikke det borgerlige Danmark til at
fremstå som en samlet enhed.
Landbrugspakken var og er et meget vigtigt skridt i den
rigtige retning – ikke mindst signalværdien og psykologisk.
Det kostede også en minister, endda en god en af slagsen.
Men samtidig udstillede det også spændingerne mellem
især Konservative og regeringspartiet Venstre. Sidstnævnte har jo i øvrigt overrasket positivt ved sin overlevelsesevne som den smalleste regering i mange år. Dømt ude og
borte mange gange – men regerer endnu.
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Nu står kampen så om 2025-planen. Her er Liberal Alliance
kravlet så højt op i træet med kravet om topskattelettelser,
at det faktisk er svært at se hvordan en aftale kan landes
– uden at en af parterne for alvor taber ansigt. Men spændende er det at følge, og efterårssæsonen 2016 i dansk
politik tegner til at blive højdramatisk. Måske endda med
et folketingsvalg i utide!

Landbrugspakken
Ved sin åbningstale på Agromek 2014 lancerede Lars Løkke Rasmussen det udspil som senere blev den nye regerings Landbrugspakke. Og allerede på det tidspunkt, hvor
han som oppositionsleder gjorde dette, medførte det faktisk optimisme i erhvervet fordi det grundlæggende i pakken netop er at give fagligheden tilbage til landmanden.

Væk med tvungne randzoner og gødningskvoter, som var
bestemt og defineret bag et skrivebord. Fremadrettet skal
der gødskes efter behov – hverken mere eller mindre – og
vurderet af en professionel fagperson, landmanden.
Hvor dramatisk forløbet omkring landbrugspakken end var,
kunne denne ikke redde dansk landbrug og trække os alle,
følgeerhvervene, ud af krisen. Det er ikke en mirakelkur men
et meget vigtigt skridt på vejen mod øget selvstændighed
og et psykologisk boost til et erhverv i knæ.
Set fra maskinhandlerens perspektiv er det selvfølgelig
også ekstremt vigtigt. Den nye optimisme medfører også en
tro på fremtiden i relation til, at kunderne igen tør investere i
nye maskiner og redskaber. Det betyder selvfølgelig ikke, at
der bliver kø hos maskinhandleren, for der er fortsat enorme

21

problemer med finansieringen, og finansieringsmulighederne er fortsat meget begrænsede. Banken låner kun penge
ud til det absolut mest nødvendige. Det paradoksale er, at
de danske banker bugner af penge, de vil bare kun udlåne til
kunder, som ikke har brug for lån!
Helt grundlæggende er det svært at kritisere landbrugspakken, men en bekymring er det dog, at landbrugspakken ikke
blev vedtaget med at bredt flertal i Folketinget. Oppositionspartierne har allerede lovet, at pakken bliver rullet tilbage, når de kommer til magten igen. Det er bekymrende, for
dansk landbrug og alle os andre i følgeerhvervene har brug
for en langsigtet plan og ro på den lange bane – og ikke den
konstante risiko for at få ændret fundamentet for at drive
forretning, med skriftende regeringer og politiske flertal.
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I 2015 blev der i alt registreret
1.775 nye traktorer. Dette er 94
færre traktorer i forhold til 2014,
hvor der blev registreret 1.869,
hvilket er et fald på 5 %.

2511

Afsætning af traktorer og maskiner

863

Udviklingen i antallet af
nyregistrerede traktorer
2012- juli 2016.
Kilde: ND

2012

2013

2014

2015

2016

I ovenstående skema er der for 2016 tale om traktorer registreret i første halvår 2016. Det er dermed ikke hele året,
men år-til-dato tal.

Udviklingen i antallet
af nyregistrerede
traktorer i perioden
2011-2015.
(rød: januar-august
2015).
Kilde: ND.
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1/9 11 31/8 12

1/9 12 31/8 13

1/9 13 31/8 14

235

Mejetærskersalget er i perioden steget fra 228
til 235, svarende til en stigning på 7 stk., hvilket
er en opgang i salget på ca. 4 %. – det skal dog
bemærkes at august måned i skrivende stund
endnu ikke er afsluttet.

228

212

i perioden 01.09.2015 til 31.07.2016

238

274

Mejetærskersæsonen 2011-2016

1/9 14 31/8 15

1/9 15 31/7 16

Kilde: ND

Finsnittersæsonen 2011-2016

1/9 11 31/8 12

1/9 12 31/8 13

1/9 13 31/8 14

21

21

Da der ikke er data tilgængelig for sæsonen
2015 - 2016, har vi desværre ikke mulighed for
at bringe tallet for seneste sæson her.

25

22

i perioden 01.09.2015 til 31.07.2016

1/9 14 31/8 15

1/9 15 31/7 16

96

Pressersalget er faldet fra 128 i perioden sidste
år til 107 i perioden i år. En formindskelse i salget på 21 stk., og dermed et fald på 16 %. – det
skal dog også her bemærkes at august måned i
skrivende stund endnu ikke er afsluttet.

107

i perioden 01.09.2015 til 31.07.2016

128

122

Pressersæson 2011-2016

125

Kilde: ND

BEMÆRK – på grund af generalforsamlingen i år afholdes tidligere, så er tallene for året 2016 endnu ikke afsluttede når denne beretning skrives. Dette bevirker, at
tallene for årets sæson i opgørelserne måske ikke helt
er retvisende.
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1/9 13 31/8 14
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Kilde: ND
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Landbruget 2015 – 2016
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At vente – det er noget man som landmand skal være god til, for landbruget i
Danmark er i høj grad præget af ventetid. I skrivende stund er det tørvejr der
ventes på – tørvejr længe nok til at årets
høst kan bjerges uden alt for meget
vandindhold, der medfører øgede omkostninger – omkostninger der for mange
kan være mere end svært at finde likviditet til. Ventetiden afbrydes her til denne
høst af korte tørvejrsperioder, hvor man
”stjæler” sig til at få høstet bare lidt.

For folk, der ikke er direkte indviede i landbruget,
kan det synes banalt – man får vel tørvejr igen?
– Måske bare lidt senere? Men for landmanden er
der meget på spil, hele årets arbejde udmøntes i
forbindelse med høsten, som ud over forhåbentligt
at indbringe kroner på kontoen, også gerne skal
være i hus med bedst muligt udbytte, og mindst
muligt vandindhold, for at spare yderligere omkostninger, men også inden bestemte datoer, da
der fra højere skrivebordsinstanser er fastsat nøje
datoer (20. august) for hvornår den næste afgrøde SKAL være i jorden igen, uanset om det passer
vejrguderne eller ikke!
Jo længere tid der ventes, desto mere er der også
udsigt til mere våde forhold i jorden. Afhængig af
jordtypen kan det vare længe inden jorden er tør
nok til at kunne bære de store maskiner, hvilket
kan gøre høsten meget besværlig, samtidigt bliver dagene kortere, dermed også arbejdsdagen. Jo
længere tiden skrider frem desto større risiko for,
at den afgrøde man skal have høstet enten bliver
overmodent og spirer eller rådner.
Derfor kan ventetiden på godt vejr være en lang
og pinefuld periode for landmanden, hvor nerverne hænger i tyndere tråde end ellers.
Landbruget har nemlig kniven for struben og er
tynget af en enorm gæld. Hvert syvende landbrug
svæver mellem liv og død.
Der er sket en klar forværring i udviklingen
af konkurser i 2016 i forhold til 2015. Fra
årets start har der været 143 konkurser mod
99 i samme periode sidste år. Det er et niveau,
vi skal tilbage til 1994 for at genfinde og det er
et udtryk for fortsat store økonomiske vanskeligheder i landbruget,” siger Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef for Seges.
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Figur: Antallet af konkurser,
løbende over 12 måneder, siden 1994.
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Gælden i landbruget er nu opgjort til 379 milliarder kroner.
Det er otte milliarder kroner mere end i 2014, og det er
først og fremmest den dyre bankgæld, der er vokset med
hele 10 % til 82 milliarder kroner, viser tal fra landbrugets
videncenter Seges.

- Vi har et marked i en utrolig ubalance med utroligt lave
priser. Vi har virkelig et historisk lavt prisniveau. Det gør,
at man er tvunget til at opbygge lagre for at tage det værste pres på markedet, siger Henning Otte Hansen, der er
seniorrådgiver på Københavns Universitet, til DR Nyheder.

Især kvægbrug rammes af konkurser for tiden, vurderer
Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef ved Seges.

Som forbrugere kan vi glæde os over, at der er billigere
mælk i vente i supermarkedernes køleafdelinger.

- At der er en 10 % forøgelse af bankgælden, er absolut
et tegn på, at det går den forkerte vej. Det er rigtig alvorligt, fordi det er en meget høj gældsprocent, man har, siger
Mogens Ove Madsen, der er lektor i samfundsøkonomi på
Aalborg Universitet.

Danmarks største mejerivirksomhed, Arla, oplyser nemlig
til DR Nyheder, at prisen på deres billigste mælk er faldet
med en krone det seneste år, så prisen nu er nede på fem
kroner.
Det er godt nyt for forbrugerne, men skidt nyt for mælkeproducenterne, som kæmper deres livs kamp for at få
produktionen til at køre rundt.

Landbrugets gæld vokser

Kan forlænge krisen

Tal i milliarder kroner

		

2012

2013

2014

2015*

Realkreditgæld

276

275

277

278

Bankgæld

71

72

77

82

Anden gæld

15

15

17

19

Gæld i alt

362

364

371

379

Selvom opkøbene i år holder hånden under mælkebønderne, kan lagrene ende med at koste bønderne penge i den
kommende tid. Prisen vil nemlig blive holdt nede, når lagrene igen inden for de kommende to år bliver sat til salg.

*Foreløbige tal

Landbruget gæld i mia. kroner 2012-15

I henhold til ovenstående skema udgjorde gælden i 2015
for heltidslandbrug fraregnet fritidslandbrug cirka 265 milliarder kroner. Det er den gæld, som landbrugsproduktionen skal forrente. Fritidslandbrugene har deres hovedindkomst udefra, så det er indtægten udefra, der servicerer
deres gæld.
Europæiske mælkebønder har svært ved at få økonomien til at hænge
sammen (Foto: ERIC VIDAL ©)

Mælkepriserne i EU
Der bliver produceret alt for meget mælk i EU. Derfor har
EU i år måttet købe rekordstore mængder mælkepulver af
de europæiske mejerier for at stabilisere markedet.
Den seneste opgørelse viser, at der ligger 320.000 tons
mælkepulver på lager i EU, hvilket svarer til omkring tre
milliarder liter mælk. Sidste år blev der kun opkøbt 40.000
tons.
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Mælk kan ikke længere betegnes som gyldne dråber. Det
er simpelthen en underskudsforretning at producere mælk.
Forklaringen er først og fremmest verdensmarkedsprisen.
- Det tager jo typisk to år før sådan et lager er tømt. Og i den
tid er det jo med til at presse prisen nedad. Det vil sige, at vi
forlænger krisen med et par år, siger Kjartan Poulsen, der er
formand for Landsforeningen af danske mælkeproducenter.

Årsagen til de rekordstore lagre er, at EU’s mælkekvoter
blev afskaffet sidste år. Det har fået mælkeproduktionen
til at stige, og samtidig er Kinas import af mælkepulver
styrtdykket. Derfor bliver der produceret alt for meget
mælk i forhold til behovet, og en stor del er altså endt som
pulver på lager.
EU har to gange valgt at hæve loftet for lagrenes størrelse,
men loftet er allerede ved at være nået igen. Kun 30.000
tons mælkepulver er der plads til, inden lagrene svømmer
over.

Helt konkret vil mælkebønder kunne få omkring en krone
for hver liter mælk, de producerer mindre. For tiden får
danske mælkebønder knap to kroner for en liter mælk af
Arla.
- Jeg tror, effekten bliver ret lille i Danmark. Der er mange, der har store stalde. De har investeret i store anlæg og
bygninger. De kan næppe tillade sig ikke at have anlæggene fyldt helt op. De er simpelthen tvunget til at have alle
de køer, de kan have, i deres stalde. Jeg tror, effekten er
større i andre lande, siger Henning Otte Hansen, seniorrådgiver på Københavns Universitet, til DR Nyheder.

Tallene fra EU viser, at danske mejerier ikke har solgt mælkepulver til EU i år. Alligevel mærker den danske mælkebranche konsekvenserne lige så hårdt, da mælkemarkedet
er globalt.

Udover reduktionspuljen på en milliard kroner har EU afsat
yderligere godt 2,5 milliarder kroner til at bekæmpe krisen
i mælkesektoren. Pengene er taget fra landbrugsbudgettet og bliver i løbet af efteråret fordelt mellem EU-landene.

Det er især mejerier i Frankrig, Tyskland, Belgien, Irland,
Holland og Polen, der har solgt mælkepulver til EU-lagrene.

Malkekobestanden er større
end for et år siden
30. juni 2016 var der 572.000 malkekøer, hvilket er en
stigning på 1,9 % i forhold til samme tidspunkt sidste år.
Dog ses et lille fald i antallet af malkekøer i forhold til tællingen i marts, hvilket er det første fald i antallet af malkekøer siden mælkekvoternes ophør 1. april 2015.

EU vil betale mælkebønder
for at producere mindre mælk
EU tager nu helt nye og drastiske metoder i brug for at få
produktionen af mælk til at falde. EU har således afsat omkring en milliard kroner til en ordning, hvor mælkebønder
kan få penge for at skrue ned for mælkeproduktionen i en
periode.

Desværre er det ikke altid op til forbrugerne, om de kan
købe gode danske fødevarer, idet indkøberne til den dan-
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Kilde: Danmarks statistik
27

Dansk Maskinhandlerforening
2015/2016

ske detailhandel træffer dette valg på forbrugernes vegne,
dermed er det ofte, at der slet ikke er danske fødevarer
på hylderne i danske butikker, som eksempel kan nævnes
at COOP har valgt alene at markedsføre fløde fremstillet i
Tyskland.

Kilde: Danmarks statistik

Danmark er den største eksportør af levende svin i EU efterfulgt af Nederlandene og Tyskland.

Flere svinebedrifter ramt
af konkurs i 2016
Kilde: Danmarks statistik

Svinebestanden 1. juli 2016
Den samlede svinebestand i Danmark var 0,6 % lavere 1.
juli 2016 end 1. april, når der korrigeres for normale sæsonudsving. I faktiske tal var bestanden 12,3 mio. svin,
hvilket er et fald på 2,6 % i forhold til samme tidspunkt
sidste år, hvor der var 12,6 mio. svin.
Sammensætningen af svinebestanden er påvirket af den
store eksport af levende svin til udlandet. Det er overvejende smågrise (ca. 32 kg), som eksporteres og opfedes til
slagtesvin i modtagerlandene. I 2015 blev der eksporteret
godt 12 mio. levende svin, hvoraf 97 % var smågrise. Til
sammenligning blev der slagtet ca. 19 mio. svin i Danmark.
Eksporten af smågrise går primært til Tyskland og Polen.

Færre søer
I faktiske tal var der 998.000 søer 1. juli, hvilket er 3,2%
færre end samme tidspunkt sidste år. Der ses et fald i alle
kategorier af søer. Der var 186.000 gylte (søer, som er
drægtige første gang), 574.000 andre drægtige søer og
204.000 diegivende søer. Bestanden af sopolte (endnu
ikke drægtige gylte dvs. kommende søer) var 218.000.
Der var 2.460.000 pattegrise, hvilket er et fald på 5,9 %
Der var 5.718.000 smågrise – et fald på 1,0 %, mens der
var 2.903.000 slagtesvin, hvilket er et fald på 2,9 %.
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Der var 37 konkursramte svinebedrifter i første halvår af
2016 mod 31 i hele 2015 og endnu færre i årene forud.
Det er tegn på, at den økonomiske situation er kraftigt forværret for mange svineproducenter.
Efter Ruslands anektering af Krim halvøen, har EU i efteråret 2014 indført boykot, hvilket også har udløst nogle importforbud af fødevarer fra Ruslands side.
Officielt hedder det dog at: Rusland indførte importforbuddet i 2014, efter at der i nogle dele af EU var konstateret
en afrikansk svinefeber (ASF).
EU-Kommissionen har argumenteret for, at Ruslands embargo mod samtlige EU-lande var en overreaktion, og at
Rusland burde acceptere import fra smittefri områder. – EU
har nu fået støtte fra Verdenshandelsorganisationen-WTO
i den to år lange strid med Rusland om russisk forbud mod
import af svin og svineprodukter fra EU. Rusland handler i
strid med WTO-reglerne, når Rusland opretholder importforbud af EU-svin, siger WTO.
Dansk landbrug bliver i den grad ”ramt” af disse forbud,
idet Rusland har aftaget ret mange landbrugsprodukter
produceret i Danmark, herunder bl.a. grise og mælk.
For at kunne imødekomme landets fortsatte behov for
fødevarer, har den Putin ledede regering åbnet for nogle

støtteordninger, så de derved bliver selvforsynende og
mindre afhængige af andre landes meninger om, hvordan
de bør opføre sig overfor deres nabolande inden for EU og
NATO.

de fæle danske bønders medicinforbrug, og at man helt
undlader at fortælle borgerne om dette.
Danmark er foregangsland, når det kommer til at tackle
problemer med resistente bakterier, konkluderer EU-Kommissionen i ny rapport.

Ifølge tal fra det russiske landbrugsministerium steg den
russiske produktion af svinekød i 1. halvår 2016 med hele
12,1 % til 1,98 mio. tons. Det skriver Markedsnyt for svinekød, der udgives af L&F.

EU-Kommissionen fremhæver i en ny rapport de initiativer, som landbruget og Fødevarestyrelsen har taget for
at begrænse brugen af antibiotika til svin. Kommissionen
konkluderer, at ”flere af de initiativer kunne tjene som et
eksempel til efterfølgelse for andre medlemslande”.

Mange af disse grise er opformeret på grise med danske
grisegener, da der i en årrække er blevet eksporteret mange grise til opformering til bl.a. Rusland.

”Rapporten understreger, at både danske og udenlandske
forbrugere trygt kan lægge et par skiver dansk bacon på
panden vel vidende, at de er produceret med mindst mulig
antibiotikaforbrug. EU-kommissionens rapport understreger, at Danmark er et land med både høj fødevaresikkerhed
og dyrevelfærd,” siger veterinærdirektør Per Henriksen.

Selv i et kommunistisk styret land er der behov for en fornuftig produktion i forhold til efterspørgslen, så der ikke
overproduceres.
Ifølge den russiske organisation Russian Union of Pig Producers (RUPP) bør væksten i russisk svineproduktion de
kommende år begrænses til 3-5 %. Fortsætter det med
højere stigninger, advarer RUPP om mulige problemer med
overproduktion, da det russiske forbrug af svinekød er faldende, samtidig med at eksporten ikke stiger.

Denne rapport har underligt nok ikke fået meget spalteplads i de samme danske medier.
På trods af dette blev der den 6. juli meldt om bedre tider
for svinebønderne.

De Russiske krav til et stort grise produktionsanlæg, er
knapt så restriktive som herhjemme i Danmark, ligesom tilladelserne kommer lettere igennem når der beordres øget
produktion oppefra.

Humøret er en del bedre i dag end det var for et halvt år
siden, siger Niels Christian Borup, der er næstformand for
de danske svineproducenter.

MRSA og multiresistente bakterier

Priserne på en af landets store eksportartikler er på vej
op. Mandag steg noteringen endnu engang. Siden maj er

De danske medier har været meget aktive i at fortælle om
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prisen steget med 20 % (fra 8,70 kroner til 10,40 kroner
pr. kilo).
- Det betyder, at hvor jeg tidligere afleverede mine grise og
havde underskud, så er vi nu på vej i en retning, hvor vi får
overskud på grisene, hvis prisen holder, siger han.
Landmændene skal tilbage til tiden før Ruslands boykot af
fødevarer fra EU i efteråret 2014 for at finde højere priser.
- Men skyerne vokser ikke ind i himlen. Der er jo fortsat en
hel del tilbage af året endnu. Men helt sikkert, så er humøret blevet meget bedre, siger Niels Christian Borup.
- Det er et tiltrængt løft. Svinebranchen har gennem flere
år været under pres, så der er store huller, der skal fyldes
op. Men generelt er det rigtig godt for branchen, at svinepriserne nu stiger, siger han.

Der findes landmænd, som tjener penge
Økologiske svinebønder, minkproducenter og kartoffelavlere holder indtjeningen højt i en branche, der ellers er
ramt af langvarig krise.
Ifølge Landbrug og Fødevarers videncenter, Seges, er der
kun 25 økologiske svineavlere i Danmark. Og det er mærkeligt, for de tjener langt mere end en traditionel svinebonde.
Roedyrkere, kartoffelavlere, minkproducenter og økologiske svinebønder.
Alle har det til fælles, at de kan tjene penge. Og det er
ellers usædvanligt i landbrugsbranchen, der er ramt af en
langvarig og udmattende krise.
- De økologiske svineproducenter får dobbelt så meget for
deres grise som traditionelle svineproducenter, og det har
de gjort i et stykke tid. Så det er et godt eksempel på, at
det går rigtig godt, siger Mogens Ove Madsen, der er lektor
i samfundsøkonomi på Aalborg Universitet.
Tallene taler også deres tydelige sprog. Der er 2.600 traditionelle svineproducenter i Danmark – og kun 25 økologiske svineproducenter.
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I 2015 havde en traditionel svineproducent et gennemsnitligt driftsunderskud på 200.000 kroner, mens den gennemsnitlige økologiske svinebonde havde et overskud på
3,4 millioner kroner.
- Man kan kun undre sig over, at der ikke er flere, som har
fået øje på det her. Jeg tror, man tænker alt for traditionelt.
Man tror, at hvis man får en lidt større traktor, en lidt større
mejetærsker, lidt mere jord, så skal det nok lykkes. Men det
vidner alt jo om, at det ikke gør, siger Mogens Ove Madsen.
- Enten må man omstille sig efterhånden, eller også må
man dø, det er det, der efterhånden er alternativet for
landbruget, fortsætter han.
Hvis man alene ser på tallene i regnearket, så har han jo
ret langt hen ad vejen, problemet er bare, at mange har sat
sig meget hårdt i et EU bestemt produktionsanlæg med
en forventning om en fornuftig tilbagebetalingstid, fordi
afsætningen dengang var bedre end den er i dag. Samtidigt har stort set samtlige banker lukket kasserne i for nye
investeringer i branchen, hvilket gør det mere end besværligt at få deres accept til en omlægning af driften.
Der er ikke nok at lukke grisene ud på marken og så er lykken gjort, der skal faktisk også investeres en del i denne
anderledes produktionsform. Det varer lidt tid inden, der
er optimalt afkast, og er tilvæksten på dyrene den samme
som ved konventionelt brug? Eller tager det 50 % længere
tid at opfodre en økogris til slagtevægt?
Hvis alle svineproducenter omlægger til økologi, vil markedet blive overfyldt med økologisk svinekød, dette vil sandsynligvis betyde at priserne vil rasle ned lige som mælkepriserne. For selvom mange forbrugere siger, at de gerne
vil købe økologi, så er det ikke den adfærd alle udviser ved
køledisken.
Så – det er bare ikke så let som i et regneark!

Er der aftagere til de økologiske
produkter?

Rapporten konkluderer, at det stadigvæk er konventionelt
fremstillede varer de fleste forbrugere kommer i indkøbsvognen – men salget af økologi til danskerne er steget fra
3 % i 2004 til 7,7 % i 2014.

Landets kantiner, storkøkkener, restauranter og cateringvirksomheder brugte i 2015 langt flere økologiske råvarer
end året før. Salget er steget med 27 % til i alt 1.661 mio.
kroner viser nye tal fra Danmarks Statistik. Landbrug & Fødevarer forventer en lige så stor stigning i 2016.

De 7,7 % svarer til et gennemsnitligt årligt forbrug af økologi for 3.200 kroner pr. husstand, idet det gennemsnitlige
årlige forbrug af føde- og drikkevarer i 2014 var på 41.200
kroner.

Det røde Ø-mærke er populært i køkkenerne på landets
plejehjem, sygehuse og restauranter. Det samme gælder i
kantiner, børnehaver og andre storkøkkener. Faktisk så populært, at økologiske varer udgjorde 7,6 % af det samlede
salg af madvarer til foodservice i 2015.

56 % af alle husstande køber sjældent økologi, 34 % køber
økologi nu og da, 10 % køber ofte økologi. Den gruppe som
ofte køber økologi, køber i gennemsnit 8 % af deres samlede forbrug som økologiske varer, hvor gruppen med 56 %
kun køber 1 % økologiske varer i gennemsnit.

Selvom mange kommuner er godt i gang med omlægningen til økologi, er det stadig den private sektor, der køber
mest økologi. I 2015 stod den for 56 % af forbruget svarende til varer for ca. 936 mio. kroner. Især salget af økologi til kantiner på private arbejdspladser er steget fra 324
mio. kroner i 2014 til 458 mio. kroner i 2015.

Husstande med høje indkomster
køber mere økologisk
Der er en tydelig sammenhæng mellem indkomst og økologisk forbrug. Husstande, hvor den samlede indkomst er
under 300.000 kroner om året, har en gennemsnitlig økologiandel på 5,2 % mod 6,8 % i indkomstgruppen 300.000600.000 kroner. I husstande, hvor den samlede indkomst
er over 600.000 kroner, ligger det økologiske forbrug på
9 %.

”Den politiske målsætning om 60 % økologi i landets offentlige køkkener slår nu for alvor igennem i statistikken,
og de offentlige køkkener står således for den største del
af øko-væksten i 2015,” siger Torben Blok, markedschef
for foodservice i Økologisk Landsforening.

Husstande, hvor den samlede indkomst er over 600.000
kroner, udgør 36 % af alle husstande, men tegner sig for
omtrent halvdelen af det samlede forbrug af føde- og drikkevarer. Samtidig står gruppen for mere end 60 % af det
økologiske forbrug.

Men hvem er det så der køber økologi?
Danmarks Statistik har i februar 2016 udgivet en rapport
om, hvordan profilen er på en økologisk forbruger, baseret
på undersøgelser foretaget i 2014.

31

Dansk Maskinhandlerforening
2015/2016

Jo længere uddannelse, jo mere økologi
Der ses en stærk sammenhæng mellem uddannelse og
økologisk forbrug. Jo længere uddannelse, jo højere andel
udgør det økologiske forbrug. I husstande, hvor hovedpersonen har en lang videregående uddannelse, udgør det
økologiske forbrug 13,4 % af det samlede forbrug af fødeog drikkevarer. I gruppen uden videregående uddannelse
udgør det 5 %. Hovedpersonen er den person i husstanden, som har den højeste indkomst.
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% af husstande

Anm: ”Ofte”: mindste 20 % forbrug af økologiske føde- og drikkevarer, ”nu og da”: 3-19 % og ”sjældent”: 0-2 %

Økologi er et byfænomen

Økologiske varer er ofte dyrere

Økologisk forbrug af føde- og drikkevarer er ofte beskrevet
som et byfænomen, og tallene fra Forbrugsundersøgelsen
bekræfter i nogen grad dette billede. Den økologiske andel
af føde- og drikkevarer ligger med 9,4 % synligt højere i
bykommuner end i resten af landet. De såkaldte mellemkommuner ligger under landsgennemsnittet, men noget
over land- og yderkommuner, som ligger på ca. 5 %.

Økologiske varer er typisk dyrere end konventionelle varer, hvilket kan have betydning for både niveauet for det
økologiske forbrug og varesammensætningen. F.eks. kan
prisniveauet være en medvirkende forklaring på, at lavindkomstgrupper ligger lavt mht. omfanget af økologisk forbrug. Tabel 2 viser prisforskelle mellem udvalgte konventionelle og økologiske varer.

Hovedstadsregionen synes at spille en særlig rolle i forskellen mellem by og land. Cirka 10 % af fødevareforbruget
i hovedstaden er økologisk, hvilket er mere end de øvrige
regioner. Region Sjælland ligger lidt over de jysk-fynske
regioner, hvor Syddanmark ligger lavest.

For mange husstande vil det være billigst at erstatte konventionelle varer med økologiske, hvad angår grøntsager
og mejerivarer, hvor prisforskellen er mindre, og hvor den
samlede udgift til forbrug er lavere. Omvendt er udskiftning af konventionelt kød med økologisk kød dyrere end
for øvrige varegrupper, hvilket formentligt er det som afspejles i den lavere andel af kød i det økologiske forbrugs
sammensætning.
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Heldigvis er der andre lande, hvor de gerne vil købe danskproducerede konventionelle fødevarer, som f.eks. Kina og
Japan, hvor Danmark har en stor eksport af, såvel svin som
landbrugsprodukter generelt, selv i forhold til andre store
landbrugslande.

Konkurrencevilkår
En ting er at landbruget har gæld, og at der muligvis produceres for mange fødevarer på EU plan, til at der kan opnås
fornuftige afregningspriser. Noget andet er, at landbruget
i Danmark ifølge en rapport udfærdiget af CBS, har nogle
anderledes ringere rammevilkår end landmændene i vore
nabolande.
Hvert år mister en dansk planteavlsejendom i gennemsnit
473.000 kroner, hvis man sammenligner med en tilsvarende ejendom uden for landets grænser. En svineejendom
går glip af 936.000 kroner og en malkekvægsejendom går
glip af 223.000 kroner. Det viser en ny analyse fra CBS af
dyrknings- og rammevilkår for dansk landbrug.
Analysen sammenligner rammevilkårene for danske landmænd med deres konkurrenter i Sydsverige, Nordtyskland
og England. Den er lavet efter case-metoden, hvor man ser
på høstresultater og kvælstofforbrug over seks år fra 53
case-landbrug i de fire lande under sammenlignelige vilkår.
Rapporten viser, at nabolandene har bedre rammevilkår,
fordi de ikke har de samme gødningsrestriktioner, skatter
og særafgifter, som har belastet dansk landbrug. Alligevel
har nabolandenes landbrug samme udvaskning af kvælstof som de danske, og de formår samtidig at tjene penge
grundet de bedre rammevilkår.
Rapporten, der er blevet til under ledelse af CBS-lektor
Troels Troelsen, med støtte fra Promilleafgiftsfonden,
konkluderer bl.a. at set over en 10 årig periode fra 19972016 mangler en dansk planteavlsejendom således 10,5
mio. kroner, en svineejendom 12,3 mio. kroner og en malkekvægejendom 7,8 mio. kroner i indtjening i forhold til
nabolandene.
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Så ud over, at der gives EU tilskud til at oprette og flytte virksomheder i eller til andre EU lande, er der samtidigt
strengere tolkninger af de fælles EU regler herhjemme,
(hvilket sikkert ikke kommer bag på nogen?), og dermed
helt forskellige rammevilkår, som gør det meget svært for
det danske erhvervsliv at konkurrere med de andre EU producenter.

Vandrammedirektivet
Et eksempel på dette kan være randzonerne og vandrammedirektivet, hvor der overhovedet ikke skeles til hvilket
udgangspunkt, der er i de enkelte lande, alle skal bare formindske udledningen lige meget. Samtidigt er de mange
”kloge velmenende meningsdannere”, især i København,
som synes at dansk landbrug er nogle værre miljøgrise, og
som opfatter hvert gram gødning eller sprøjtemiddel der
udbringes på markerne, som noget der overføres direkte
1-1 til vores grundvand.
Der er tilsyneladende ingen af dem der overvejer at se på,
hvor meget der allerede er reduceret i årene tidligere, og
sammenligne med nabolandenes udledning af diverse stoffer til vore fælles verdenshave, eller til luften for den sags
skyld.
Heldigvis er der blevet lyttet lidt til landbrugets klager, idet
der ikke længere er næring nok i jorden til at dyrke korn
med protein. Gødningsreglerne blev derfor lempet sidste år,
og allerede ved årets høst kan der måles forøget proteinindhold i kornet – men det kostede som bekendt, desværre
også en minister hendes post, at hun gennemførte denne
lempelse.

Rekordhøst for andet år i træk
Høsten 2015 var sen, effektiv og med fornuftige udbytter
og kvalitet
Høsten 2015 indbragte 10 mio. tons korn. Det er 3 % mere
end året før og den største høst siden 2009. Stigningen fra
2014 til 2015 skyldes især en større produktion af vårbyg.
Vårbyg er den næststørste afgrøde efter vinterhvede både
med hensyn til produktion og areal.
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Kilde: Danmarks Statistik november 2015.

Vårbyg i fremgang igen
Arealet med vinterhvede er faldet fra at udgøre 45 % af det
samlede kornareal i 2014 til 43 % i 2015. Modsat er vårbyg
steget fra 34 til 35 % og rug er steget fra 7 til 8 % af det
samlede kornareal.
I gennemsnit er det danske kornudbytte pr. hektar steget
med 1 % fra 2014 til 2015. Her har især et stigende udbytte for vårbyg haft betydning. Ud over vårbyg har havre og
vårhvede haft et stigende udbytte, hvorimod triticale og
rug havde et lidt ringere udbytte end i 2014.
Stigningen i den samlede høst skyldes også, at det samlede areal med korn er steget med 1 % i forhold til 2014.

Største produktion af raps nogensinde
Produktionen af raps er steget med 16 % – fra 709.000
tons i 2014 til 821.000 tons i 2015. Arealet med raps er
det største siden 1991 og produktionen er den største nogensinde, da udbytterne er steget mærkbart gennem årene. Stort set alt produktion af raps de senere år udgøres af
vinterraps.
Arealet med bælgsæd (foderærter og hestebønner mv.) fylder efterhånden meget lidt i den samlede høst med kun ca.
12.000 hektar og 53.000 tons. Arealet er dog steget noget
i forhold til 2014. I begyndelsen af 1990’erne var arealerne
med bælg-sæd i størrelsesordenen 100.000 hektar.
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Verdenshøsten 2016 ser ud til at skulle sætte
endnu en rekord
Meldingen fra International Grains Council var den 25.
august, at de opjusterede forventningerne til verdens
kornhøst.
Mens de danske kornmarker har skrantet og givet under
normalen, tegner verdens kornhøst nu til at slå ny rekord.
International Grains Council (IGC) skønner, at verdens kornhøst når 2.069 mio. tons, hvilket er 20 mio. tons mere end
de skønnede for en måned siden. Det svarer samtidig til en
stigning på 3 % i forhold til sidste år, og samtidig ventes
høsten at slå den tidligere rekordhøst på 2.047 mio. tons
fra 2014/15.
Samtidigt med denne udmelding faldt forventningerne til
afregningspriserne på især hvede og majs.
Kun seks dage efter (31. august 2016) kom der dog denne
korrektion til forventningerne:
EU-Kommissionen har nedjusteret forventningerne til de
samlede udbytter i Europa.
Der har været mange meldinger om en jammerlig høst i
Europa, og nu bekræfter EU-Kommissionen tendenserne
med nye estimater for den europæiske afgrødeproduktion.
Tirsdag nedjusteres produktionen til 142 mio. tons, hvilket er 2,5 mio. tons mindre end estimaterne i sidste måned, og næsten 18 mio. tons mindre end den europæiske
rekordhøst sidste år, beretter Jyske Markets.
”De lavere udbytter forventes især at få betydning for
eksporten til lande uden for EU, som nu blot lyder på 25
mio. tons, mens eksporten i den seneste sæson var hele
32,4 mio. tons,” skriver Jyske Markets.
Majsproduktionen nedjusteres minimalt med 0,3 mio. tons
til 65,5 mio. tons, hvormed den stadig holder sig pænt
over sidste sæsons høst på 58,0 mio. tons. De tror kun på
begrænsede tørkeskader i majsen i Sydfrankrig.
Rapshøsten nedjusteres med 5,4 % fra 20,5 mio. tons i
sidste måned til 19,4 mio. tons, hvilket er den laveste produktion siden 2012-13 sæsonen.
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Afgrødebørsen MATIF reagerede med en lille prisstigning
på hveden, hvor lukkeprisen tirsdag var 115,93 kroner pr.
100 kg.
På Chigacobørsen faldt afgrøderne over en bred kam, hvilket ifølge analytikere skyldes dollarkursens stigning.

Klimachef: Rekordår vidner om
et klima der er gået amok
2015 var rekorddårligt år for klimaet. Intet tyder på, at
udviklingen vender foreløbigt ifølge Verdensnaturfonden.
Sådan lyder den umiddelbare reaktion fra John Nordbo, klima- og miljøchef hos Verdensnaturfonden, WWF.
Reaktionen falder efter, at han har læst en dugfrisk rapport, der viser, at 2015 var et rekorddårligt år for klimaet.
- Der har været rekordhøje temperaturer, rekordmange tyfoner, tørke mange steder og stigende vandstande. Det er
barskt, og det værste er, at 2016 ser ud til at blive endnu
værre, siger han.
Han mener, at klimaet lige nu er ude af kontrol, selv om en
række store lande har forpligtet sig til at deltage i indsatsen for at begrænse udledningen af drivhusgasser.

Blandt andet har Kina reduceret forbruget af kul og lande
som USA og Indien, der tidligere har trukket håndbremsen i
klimaindsatsen, er også begyndt at sætte klimaet på dagsordenen.

ligdagsproblem, der i fremtiden bliver endnu større med den
globale opvarmning, som giver flere hedebølger.
I dag har man i udvalgte sydeuropæiske regioner 10-20 virkelig hårde varmedage - hot days.

Hvis ikke vi gør noget radikalt for at reducere udledningen
af CO2, så får vi seriøse problemer på sigt, siger Torben
Chrintz, der er videnschef hos Concito.

Ifølge klimaforskerne vil man i 2050 opleve 40-50 dage
med så høj varme, at det markant vil påvirke ikke bare arbejdernes produktivitet, men også den almene sundhed hos
ældre og unge, som er de befolkningsgrupper, der er mest
sårbare.

Torben Chrintz forklarer, at temperaturstigningerne med
tiden vil blive selvforstærkende, hvis for meget af isen på
Nordpolen smelter.

Slutteligt skader det vist ikke, igen at fortælle at dansk landbrug stadigvæk skaber rigtigt mange arbejdspladser, både
herhjemme men også på vejen til og i andre lande.

Isen er hvid og reflekterer en masse varme tilbage i rummet, men når isen smelter, så bliver havene mørke og vil
suge mere varme til sig, og så vil temperaturstigningen
accelerere.

The Asahi
Shimbun
© 2014
The Asahi
Shimbun

I værste tilfælde kommer det til at gå så hurtigt, at vi ikke
længere kan stoppe det, siger han.
I ovenstående illustration viser farvekoderne den globale
overfladetemperatur fra januar til og med juni 2016. De
røde områder viser, at temperaturen
i de steder er højere end normalt. De
blå farver indikerer, at temperaturen
er lavere end normalt.

Flere varme dage

Fremtidens landmænd slipper måske
for at vente og være usikre på, hvordan
vejret vil arte sig?

I maj var der 25 grader i Danmark, og
det varme vejr var en udfordring for de
ansatte på virksomheden Sapa Group
i Tønder. Virksomheden opvarmer og
presser aluminium ud (ekstruderer), og
i produktionshallen nåede temperaturen over 30 grader, til trods for de nyeste ventilationssystemer.

Fremtidens landbrug er et højhus styret af robotter.
Automatiseringen er for alvor på vej ud på markerne - og
snart er markerne på vej indenfor. Det kan være en fordel
i en fremtid med klimaforandringer og befolkningseksplosion. F.eks. producerer denne japanske indendørs-farm
10.000 salathoveder om dagen. Den bruger kun LED-lys. I
fremtiden vil robotter stå for stort set alle opgaver i et sådant landbrug.

Det er heldigvis ikke dagligdag i Danmark, og virksomheden tager sine
forholdsregler med ekstra vandpauser
osv. Men i Sydeuropa er varmen et dag-
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Medlemsforhold - september 2016

Aktive medlemmer
I det forgangne år er der sket meget blandt medlemmernes ejerforhold. Semler Agro har overtaget Maskincenter
Sjælland og en del af Glamsbjerg Maskin Center. Sindal
Traktor er overtaget af SR Agro og Last, Ole Jacobsen er
overtaget af Brørup Traktor og Maskincenter og Møller Andersen er overtaget af Røstofte Maskiner.
Hvilket betyder at antallet af aktive medlemmer i september 2016 er på 130 mod 134 i september 2015. Altså en
lille nedgang. Antallet af tilknyttede filialer er i år på 64
mod 61 sidste år, en mindre forøgelse, der skyldes virksomhedsoverdragelserne. Det samlede antal forretninger
udgør til og med 30. august 2016 194 forretningsenheder, hvilket er uændret i forhold til 2015.

Til- og afgang DM-medlemmer 2006-2016
Udvikling i antallet af passive medlemmer 2006-2016.

I beretningsåret 2016 har der været en afgang på 4 medlemsvirksomheder.

Passive medlemmer
Antallet af passive medlemmer var pr. 30. august 2016 på
48 medlemmer, mens der i 2015 var 50 passive medlemmer.
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Æresmedlemmer
Dansk Maskinhandlerforening
har to aktive æresmedlemmer:
Asger Andersen,
Asger Andersen Maskinforretning A/S,
Gørlev og Slagelse

Arbejdsgivermedlemmer
Ud over de aktive og passive medlemmer varetager DM-Arbejdsgiver arbejdsgiverinteresserne for aktuelt 23 virksomheder med tilknytning til sekretariatet, svarende til i alt 152
arbejdsgivermedlemmer.

Hans Holm,
Hans Holms Maskinforretning A/S,
Tinglev

Udvikling i antallet af Arbejdsgivermedlemmer 2006-2016.
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DM’s medlemmer i omsætningstal for 2015

Total omsætning i
branchen fra 2005
til 2015

Omsætningen hos DM-medlemmerne udgjorde i 2015 8,7 mia. kroner mod 8,9 mia. kroner i 2014. Dette svarer til et
fald på 2 %. Der skal dog korrigeres for prisudvikling, inflation samt til- og afgang af medlemmer.

Her ses omsætningsandelen pr. gruppe i forhold
til den samlede omsætning i 2015. Det fremgår,
at de 27 medlemsvirksomheder der omsætter
for over 100 mio. kroner, bidrager med 57,3 %
af den samlede omsætning for året.

Omsætningsandel pr.
gruppe i procent i 2015

I 2015 er gruppen af medlemmer med en
omsætning på mellem 15-30 millioner kroner
og over 100 millioner nøjagtig lige store
med 20,5% hver.

Antal medlemmer i hver omsætningsgruppe i procent, 2015
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DM beskæftigelsundersøgelse - september 2016
Beskæftigelsesundersøgelsen er baseret på
indberetninger fra alle DM medlemmer.
Den samlede beskæftigelse udgjorde pr. 1.
september 2016 i alt 2.820 personer, et
fald på 2,18 % i forhold til sidste år, hvor tallet udgjorde 2.883 personer.
Under DM-Arbejdsgiver er der i alt beskæftiget 3.365 personer i 152 virksomheder, et
fald på 47 personer i forhold til 2015.
DM sælger arbejdsgiverdelen til medlemmer
i de andre brancheforeninger, som har sekretariat hos Dansk Maskinhandlerforening.
Den gennemsnitlige beskæftigelse i en
medlemsvirksomhed var i september 2016
på 21,59 personer.
DM medlemmer havde i 2015 en samlet

Dansk Maskinhandlerforening
2015/2016

		
Salg
Lager
Værksted Adm.
Adm. Chef Andre
Salgschef/produktchef
31
Sælger (repræsentant)
200
Lagerchef/forvalter		114
Lagerassistent		387
Elev (lager)		
19
Værkfører			128
Værkførerassistent			24
Fagl. Svende			1105
Ufagl. Arb.			83
Lærlinge			243
Direktør				 231
Medhjælpende hustru				 12
Kontorassistent				 73
Bogholder/bogholderass.				 92
IT-medarbejder				 7
Elev (administration)				 1
Adm. Chef/forretningsfører					
45
Andre						25
Total
231
520
1583
416
45
25
Grandtotal
2820
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lønsum på 1.140,4 mio. kroner mod 1.116,3
mio. kroner i 2014, en stigning på 2,2 %.
DM-A medlemmer (kun arbejdsgivermedlemmer) havde i 2015 en samlet lønsum på
296,6 mio. kroner mod 276,2 mio. kroner i
2014, en stigning på 7,4 %.
Den samlede lønsum i 2015 blev således i
Dansk Maskinhandlerforening på 1.437,0
mio. kr.

		
Salg
Lager
Værksted Adm.
Adm. Chef Andre
Salgschef/produktchef
0,23
Sælger (repræsentant)
1,53
Lagerchef/forvalter		0,87
Lagerassistent		
2,97
Elev (lager)		
0,14
Værkfører			0,98
Værkførerassistent			0,18
Fagl. Svende			
8,50
Ufagl. Arb.			
0,63
Lærlinge			1,86
Direktør				 1,77
Medhjælpende hustru				
0,09
Kontorassistent				 0,56
Bogholder/bogholderass.				 0,70
IT-medarbejder				 0,05
Elev (administration)				
0,00
Adm. Chef/forretningsfører					
0,34
Andre							
0,19
Total
1,76
3,98
12,15
3,17
0,34
0,19
Grandtotal
21,59
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DM-Mærkeundersøgelse og mærkeforeningerne
I lighed med tidligere år har vi gen-

er, at vi ser en lidt bedre samlet

nemført DM-mærkeundersøgelsen,

bedømmelse i forhold til sidste

og ser desværre fortsat en nedad-

år (+0,88 point). Men generelt er

gående tendens i besvarelsespro-

status den samme – mærkerne er

centen. Det skal igen understreges,

under pres – og scorer fortsat lavt

at for at undersøgelsen skal have

på vigtige parametre som image,

en tilstrækkelig validitet, skal så

driftssikkerhed, produktprogram,

mange som muligt prioritere at få

innovation og udvikling.

besvaret undersøgelsen.

Resultatet af årets undersøgelse

DM-mærkeundersøgelsen er et

understreger igen, at fronterne mel-

vigtigt værktøj i forhold til samar-

lem forhandler og importør trækkes

bejdet med traktorimportørerne. Og

skarpere op, og at det fortsat bliver

sidstnævnte tager undersøgelsens

sværere for forhandlerne at agere

resultater ganske alvorligt.

som mindre og selvstændige virk-

De overordnede konklusioner på

somheder med det stigende pres fra

DM-mærkeundersøgelsen 2016

traktorimportørernes side.
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DM-Netværksgrupper
Gode grunde til at
være med i en
DM-Netværksgruppe

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.

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.

Emnerne i det forgangne år har været fokuseret på den
aktuelle situation i branchen, landbruget og ikke mindst
egen virksomhed. Endvidere har vi haft eksternt indlæg
omhandlende de sociale medier og virksomhedernes strategi herfor.

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.

DM-Netværksseminar 2016
Vores netværksseminar afholdes den 28. september
2016 i Middelfart. Temaet vil være: Hvilke udfordringer
står branchen og netværksgrupperne over for i fremtiden.
Hovedemnerne vil være HR, egen rolle i netværksgruppen,
lederrollen samt indlæg ved Anders Bjørk om at blive bedre til at møde forandringer, både kollektivt og individuelt.

3. Find et fortroligt forum
I netværket kan du trygt åbne dig og få kompetente råd.

4. Få indblik

Alle netværksmøder starter altid med et fast punkt på
dagsordenen, som er bordet rundt, hvor hver deltager fortæller om:

Informationsmængden stiger konstant, og ingen kan følge
med i alt. I netværket kan du skabe et aktuelt overblik inden
for dit interesseområde.

Hvad optager mig lige nu?

5. Være innovativ

Mine aktuelle udfordringer i virksomheden?

Du får styrket din kompetence til at skabe forandring i din
virksomhed. Brug netværket som testforum for dine ideer
og få inspiration til innovation i din virksomhed.

En vigtig del er desuden at møderne i de enkelte grupper,
samt på netværksseminaret danner rammer om uformel
ledelsesparring.

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.
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Bestyrelsen og de øvrige udvalg
Bestyrelsen er uændret, Lars Søndergaard blev

Bestyrelsen består i dag af

genvalgt som bestyrelsesrepræsentant for

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

region Syd ved generalforsamlingen
den 19. november 2015.

Næstformand Lars Møller Andersen
Møller Andersen ApS – Region Øst
Lars Søndergaard
O. Søndergaard og Sønner A/S – Region Syd
Erik Hundahl
J. Hundahl A/S – Region Nord
Lars Jensen
Maskinpartner A/S – Region Midt
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Bestyrelsen har i løbet af året afholdt 5 ordinære møder
heraf et, som strakte sig over to dage. Desuden har
formanden og bestyrelsen deltaget i forskellige
udvalgsmøder og projektopgaver.
Bestyrelsesarbejdet har fungeret rigtig godt med
stor faglighed og gode debatter om beslutningsoplæg
til aktiviteter fremlagt af sekretariatet.

Fra venstre forrest: Jens-Aage Jensen og Lars Møller Andersen bagerst Lars Søndergaard, Erik Hundahl og Lars
Jensen
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DM-udvalgsposter 2016
Uddannelsesudvalgene

Maskintorvet

Lærlinge Metal
Jens-Aage Jensen

Lars Møller Andersen, formand
Søren Holst Sørensen, Brdr. Holst Sørensen
John Petersen, PN Maskiner
Jens Hansen, TBS Maskinpower
Allan Andersen, Frøslev Maskinforretning
Jørgen Christiansen, Semler Agro
Klaus Nissen
Per Hedetoft

Merkantile
Lars Søndergaard

Erhvervsskolerne i Aars
Skolens bestyrelse - Erhvervskollegiet
Ole Grøn, Agrotek

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

Overenskomstudvalgene
DMF/3F – HK – LH – DM
Jens-Aage Jensen, formand
Klaus Nissen
Birgit Karlsen

Atomic udvalg
Svend Aage Jensen, Brørup Traktor
og Maskincenter, formand
Anders Andersen,
Frøslev Maskinforretning
Klaus Nissen

Fællesudvalg – DMF/3F
Jens-Aage Jensen
Lars Møller Andersen
Erik Hundahl
Klaus Nissen

Kvalitet og Best Practice udvalg
Jens-Aage Jensen, formand
Per Hedetoft
Klaus Nissen
Helle Helth Hansen, referent

Fællesudvalget – HK
Jens-Aage Jensen
Lars Søndergaard
Lars Jensen
Klaus Nissen

Seniorudvalg
Henning Mølkjær, A. Flensborg
Søren Hundahl, J. Hundahl
Karsten Nielsen, SUMAS
Klaus Nissen
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Climmar-udvalg

Sekretariatet varetager følgende
poster i 2016

Jens-Aage Jensen
DM-Bestyrelsen
Klaus Nissen

Have og Landskabsudstillingen
Niels Kirkegaard, ML sektion 2

Agromek
Medlem af Agromek komiteen Klaus Nissen
på vegne af ML.

DM’s fremtids- og vedtægtsudvalg

PensionDanmark (branchebestyrelse)

Lars Møller Andersen, formand
Lars Holst Sørensen, Brdr. Holst Sørensen
Anders Søndergaard, O. Søndergaard
Jens-Aage Jensen (ad hoc)
Klaus Nissen
Helle Helth Hansen, sekretær

Klaus Nissen

Trade City lejerforening
Helle Helth Hansen
Klaus Nissen (ad hoc)

SAMA sekretariatsmøder

DM eksportudvalg
Søren Holst Sørensen,
Brdr. Holst Sørensen, formand
Lars Søndergaard
Søren Næsborg, Horsens Maskiner
Flemming Larsen, Præstbro Maskiner
Ole Lauridsen, Sjørup Traktor
Karsten Kammer, GØMA
Henrik Bergholdt, KSM Trading
Henrik Thomsen Kolding Maskinforretning
Per Mertz, Johs. Mertz (ad hoc)
Klaus Nissen
Helle Helth Hansen, sekretær

Klaus Nissen

SAMA bestyrelsesmøder og generalforsamling

TOLD

Jens-Aage Jensen
Klaus Nissen

DM-Eksportudvalg
Kan DM som brancheforening skabe hjælpeværktøjer, metoder og kontakter i kampen for at gøre en mere synlig og
målrettet indsats for afsætning af vore medlemmers brugte traktorer og landbrugsmaskiner på udvalgte markeder
og mod udvalgte segmenter.

Have og park udvalg

Udvalget skal have specielt fokus på følgende områder:
- Opbygning af netværk med udenlandske kolleger
- Formidle et branchesamarbejde med Eksport Kreditfonden (EKF)
- Formidle samarbejde med udenlandske afsætningskanaler (f.eks. brugtportaler og auktioner)
- DM-eksportinitiativer på Agritechnica
- Samarbejde med Udenrigsministeriet og lokale ambassader

Peter Madsen, Ingvard Madsen
Lars Klemmensen, Midtdjurs Traktorlager
Klaus Nissen
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Serbien
Generelle facts:
Befolking: 7.2 mio
Hovedstad: Beograd med 1,7 mio.
Areal: 77.474 km2
BNP (realvækst i 2015): 0,5 %
Total dansk eksport i 2015: DKK 1049 mill.
Registreret arbejdsløshed: 17,9 %
EU forhandlinger side 2014
Adgang til 1 milliard forbrugere gennem
frihandelsaftaler

Fakta-økonomi:

Eksportfokus:
Serbien og Balkan

Selskabsskat: 15 %
Moms: 20 % (10 % uforarbejdede varer)
Indkomskat: 10 % (65 % inkcl. sociale bidrag)
Ejendomsskat: 0,4 % (varierer)
Skattelignende afgifter: 1000-2000 euro

Vores pilotprojekt i relation til eksport til Østeuropa, Ukraine og Rusland med udgangspunkt i Balkan, nærmere betegnet Serbien er kommet godt fra start. Vi er fortsat i den
indledende fase og vi afdækker markedet og undersøger
de forskellige konstellationer.

Eksempler:
Økologisk skat
Skat for brug af land/skat
Skat for skiltning af virksomhedslogo

Indgangsvinklen er et målrettet, officielt og strategisk
samarbejde med Udenrigsministeriet i form af den danske ambassade i Beograd, Serbien. Via den kanal at identificere relevante samarbejdspartnere som ambassaden
”screener” og derved kvalitetssikre dem i hele regionen.

Dansk samhandel med Serbien

Ting tager som bekendt tid, og det gælder også i denne
henseende. Vi vil gerne kunne præsentere et færdigt koncept inkl. finansiering – og derfor er det vigtigt at få det
ordentligt gennemarbejdet. Projektet skal ses som en ”ongoing” proces.
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Maskintorvet

Ny kampagne

Markedspladsen fungerer stadig tilfredsstillende. Igennem
de første 7 måneder i 2016 har det gennemsnitlige besøgstal været 21.892 unikke besøgende hver måned, der
i gennemsnit ser knap 10 sider pr. besøg. Stadig flere går
direkte ind på Maskintorvet, det vil sige man har den som
startside på internettet – både for at købe maskiner og for
at læse den store nyhedsstrøm på forsiden.

Men den langsigtede succes afhænger af, at maskinhandlerne fortsætter med at bakke op om siden og at der gerne
kommer flere med. Derfor blev der iværksat en kampagne: ”Kom med på Maskintorvet uden beregning, året ud
2016”. LandbrugsAvisen står for overførelsen af annoncer fra partnersitet Mascus.dk. Prisen efterfølgende jf.
overensstemmelse med den faste prisaftale vil ligge fra
500-1.500 kroner pr måned, alt afhængig af medlemmets
annonceringsmængde.

Fortsat gratis annoncering i LandbrugsAvisen

Auktioner

22.000 besøgende om måneden

Der er igangsat undersøgelser om, hvorvidt det vil være
en god ide med en auktionsside. Vi er i dialog med et auktionsfirma, som har tilbudt at samarbejde om dette, og de
har arbejdet ihærdigt på at komme med et godt løsningsforslag – så dette bliver måske en del af Maskintorvet fremadrettet.

Derudover har medlemmerne af Maskintorvet i nogle måneder fået tilbudt en helside-annonce i LandbrugsAvisen
hvor man gratis kan få en maskine med. Dette tilbud benytter flere og flere brugere sig af.
Et eksempel på ugens annonce ser således ud:

SPAR
40.000

CASE IH PUMA 210, 242HK,
FRONTLIFT
2008 / 4450
Førpris: 402.800

SPAR
14.250

SPAR
20.000

KUHN MULTIMASTER 151 5F VENDEPLOV
2005
Førpris: 88.000

Id: f049cbea
Brdr. Holst Sørensen A/S
Tlf: 76884400

Nypris: 68.000

KVERNELAND LM 100 -200-9
Førpris: 78.000

Nypris: 63.750

Id: a5712e13
TBS Maskinpower A/S – afd. Toftlund
Tlf.: 7538 1122

SPAR
40.000

WÜHLMAUS 8500
2006
Førpris: 315.000
Id: 0AA14F17
Powtec A/S
Tlf.: 86862444

2008
Førpris: 128.000

Id: caea31b1
TBS Maskinpower A/S
Tlf.: 75381122

Nypris: 118.000

SPAR
50.000

RAU PHOENIX C50
2006
Førpris: 225.000

Nypris: 175.000

Id: e8f0e0d9
A.Flensborg - Herning Maskinfabrik AS
Tlf.: 96280513

SPAR
27.500

SPAR
10.000

GASPARDO ERPICE 4000
Nypris: 260.000

Nypris: 362.800

Holbæk Maskin Center A/S
Id: 2fa0692c
Tlf: 57681111

BOMFORD KESTREL S 5.0
Førpris: 126.500

Id: be628298
Møller Andersen ApS
Tlf.: 5470 5111

Nypris: 99.900

Tilbuddet gælder fra 26. august. – 2. september. Priserne kan forekomme anderledes på maskintorvet.dk

Se alle maskiner på
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Maskindoktoren

Kombination af kursus og forbedringsarbejde

Sidste år skrev vi at ”Maskindoktor.dk” var blevet integreret på Maskintorvet.dk. Dette valgte vi at gøre for derved
at få endnu mere tilknytning til siden. Maskintorvet.dk er
hermed kommet mere i brugernes bevidsthed, og af samme grund er der i dag flere maskinrelaterede nyheder og
link til ”landtrafik.dk” på Maskintovet.dk. Vi håber dermed
at brugerne vil benytte siden dagligt som nyhedsinformationskilde omkring maskiner og færdselsregler.

Metodikken bag Best Practice er ganske enkel. Via målrettede kurser læres de metoder, der efterfølgende skal
anvendes og give konkrete forbedringer i virksomheden.
Med bistand fra vores dygtige undervisere og Best Practice konsulenter sikrer vi, at vi når i mål med arbejdet.
Som dokumentation for gennemført forløb certificeres
virksomheden og modtager Best Practice certifikat.
Er du interesseret i at høre mere om Best Practice er du
velkommen til at kontakte sekretariatet.

Best Practice –
”Effektivitet, kvalitet, kundetilfredshed..”
Siden 2012 har Dansk Maskinhandlerforening tilbudt
”Best Practice”, et tilbud om kvalitetscertificering for danske maskinhandlere.
Best Practice er dog mere end bare kvalitet. Det handler
om at trimme og forbedre konkurrenceevnen til gavn for
både virksomhed, kunder og medarbejdere. Typisk har de
deltagende virksomheder arbejdet med at:
√ Finde og gennemføre forbedringsmuligheder
i processer, arbejdsmetoder og flow.

Den nye brancheforening er kommet godt fra start. Den
fungerende bestyrelse har arbejdet målrettet med at udvikle fundamentet for brancheforeningen. Første milepæl
bliver nu det kommende, og første, årsmøde og stiftende
generalforsamling i november 2016. Medlemmerne er allerede begyndt at benytte sig af sekretariatets ydelser, og
vi ser nu konturerne at synergieffekter over til de øvrige
brancheforeninger sekretariatet varetager.
Brancheforeningens hjemmeside www.skovhavepark.dk
er i luften med faktuel information og mulighed for at indmelde sig denne vej.

√ Ensarte og forbedre arbejdsmetoder – på tværs
af funktioner og afdelinger!
√ Involvere alle medarbejdere i at finde og
gennemføre forbedringer!

Den nye brancheforening ligger som en selvstændig enhed i sekretariatet på lighed med GAFSAM og Maskinleverandørerne.

√ Gennemføre en fælles ”Best Practice-uddannelse”
for alle medarbejdere!
√ Være på forkant og understøtte ambitionen
om at være ”BEDST I BRANCHEN”!
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Projekter i fællesudvalgene

Agritechnica 2015

Agromek 2016

I 2015 var der igen arrangerede ture for medarbejdere til
landbrugsmessen Agritechnica i Hannover. På turen deltog i alt 172 medarbejdere fra DM-medlemsvirksomheder,
heraf var de 134 deltagere ansatte under Dansk Metal/3F
overenskomsten og 24 ansatte under HK-privat overenskomsten. Desuden deltog der 7 handelselever og to lærere
fra Erhvervsskolerne i Aars.

Som tidligere har Dansk Maskinhandlerforening i 2016
også et hjørne på Maskinleverandørenes stand i hal C. Ligesom i 2014 vil vi informere en del om uddannelserne
entreprenør- og landbrugsmaskinmekaniker samt handelsassistent med speciale indenfor landbrugsmaskiner brancheretning.
Deltagere fra DBL og EuroSkills vil bl.a. arbejde på ”læsernes traktor”.

Derudover kom der også vanen tro mange danske besøgende på standen, fra såvel medlemmer, landmænd, pressen og interesserede udenlandske opkøbere. Der var også
udenlandske henvendelser som mest var interesserede i at
sælge maskiner til danske forhandlere.

DM-Arbejdsgiver vil sammen med PensionDanmark være
at finde på standen. PensionDanmark stiller op med forskellige behandlere i løbet af messen, så der vil være mulighed for at komme ind på standen og få massage. Dette
kan bestemt anbefales, da ben og ryg godt kan blive en
anelse ømme og trætte under en messe.

Mød os på C2842

traktorer og
høstmaskiner

kornhåndtering

staldmekanisering

energi

viden og service

entreprenør,
vej og park

Læs mere på agromek.dk
markredskaber

traktorer og
høstmaskiner

kornhåndtering

staldmekanisering

energi

viden og service

entreprenør,
vej og park

Læs mere p
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EuroSkills 2016
Vinderen af DBL november 2014 Anders Ebbesen Pedersen har takket ja til at repræsentere Dansk Maskinhandlerforening og dermed Danmark til det kommende europamesterskab, ved konkurrencen EuroSkills 2016 i Göteborg,
Sverige.
Konkurrencen foregår i dagene 1.-3. december 2016, og
der er åbningsceremoni den 30. november og præmieceremoni den 4. december 2016.
Ca. 450 unge deltagere fra 30 forskellige lande dyster i 35 forskellige fag inden for branchegrenene:
•
•
•
•
•
•

Transport og logistik
Industri- maskin- og værkstedsteknik
Byggeri, konstruktions- installations- og anlægsteknik
Kunst, kreation og mode
Informations- og kommunikationsteknik
Social og personlig service.

Samtidig er dette et kæmpe udstillingsvindue for erhvervsuddannelserne, hvor rigtigt mange folkeskoleelever, står
over for at skulle træffe et valg af deres egen fremtidige
uddannelse.

Kendskab og rekruttering
For at øge kendskab til branchen samt dermed medvirke til
at øge de unges interesse for at søge uddannelse i branchen, har vi fået lavet nogle flotte nye brochurer om uddannelserne til henholdsvis ”landbrugsmaskinmekaniker”
og ”handelsassistent med speciale inden for landbrugsmaskiner”, disse brochurer kan rekvireres fra sekretariatet.
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Ronni Larsen står længst til venstre, derefter er det Michael Mandau Schmidt fra Herborg Maskinforretning, Søren Lykke Døssing fra
Grundvad Maskinhandel og længst til højre er det Morten Enok Hansen fra Søllested Maskinforretning.

DBL 2015
Som fortalt på sidste års generalforsamling, så blev vinderen af årets DBL – landbrugsmaskinmekaniker Ronni Larsen, J. Hundahl A/S i Thisted.
Ronni Larsen fik en flot sejr efter en tæt konkurrence med
de 3 andre dygtige finalister.
Tillykke til alle 4 med de flotte præstationer.
Og TAK for den store opbakning fra alle de fremmødte tilskuere.

55

Dansk Maskinhandlerforening
2015/2016

Brancheaftaler
Sekretariatet tilbyder alle brancheforeninger adskillige
brancheaftaler.

Kapitalbørsen
Kapitalfremskaffelse
Kapitalbørsen har stor erfaring med succesfulde kapitalsøgningsprocesser. De benytter sig af god forberedelse,
et godt netværk og hurtig indsigt i kapitaludfordringen.
Kapitalbørsen sætter sig grundigt ind i virksomhedens
situation og kapitaludfordringer og sikrer, at ledelse og
ejere klædes på til en kvalificeret dialog med eksterne investorer. På den baggrund igangsættes kapitalsøgningen.

•
•
•
•

Valget faldt på en AED af mærket ZOLL som vi kan købe
igennem firmaet ”Medidyne”. De tungtvejende faktorer
som gjorde, at vi valgte denne frem for andre er:
1.

2.

Kapitalbørsen har
•

Brancheaftale for hjertestarter

et omfattende netværk af private og institutionelle
investorer i Danmark og udlandet
indsigt i kapital- og lånemuligheder via f.eks. Vækstfonden, EKF, IFU, regionale innovationsmiljøer m.fl.
en samlet oversigt over ca. 200 låne-/finansieringsprogrammer til bl.a. eksport-fremme m.v.
god dialog med et stort antal banker – erhvervs- og
kreditafdelinger – samt leasing-selskaber m.fl.
samarbejde med privat lånefond Direct Lending 1
A/S

3.
4.

Rådgivning og sparring
Kapitalbørsen arbejder også som konsulenter og kan hjælpe med at værdisætte virksomheden, forberede og bistå
ved bankmøder, bestyrelsesarbejde samt den generelle
drift af virksomheden.
Kontaktperson Carsten Færge
Tlf. 2164 7612
mail: cf@kapitalborsen.dk
www.kapitalborsen.dk

5.

6.

7.
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Meget konkurrencedygtig på prisen især over tid,
da de fleste formodes at have en hjertestarter i
længere tid.
ZOLL har som den eneste på markedet pt. en føler
som giver en løbende tilbagemelding (feedback
funktion), til førstehjælperen. Derved guides man
til at trykke hårdt nok og i den rigtige hastighed
imens man udøver den livsvigtige hjertemassage.
Elektroden anviser desuden tydeligt (med et stort
X) hvor på brystet man skal trykke, når man skal
give hjertemassagen.
Låget kan tages af og placeres under nakken til at
skabe frie luftveje.
Apparatet fortæller både med dansk tale og tekst i
oplyst display, hvad man skal gøre. Desuden er der
små billeder, der viser det der anbefales og som gør
det muligt at følge vejledningen, selv hvor der er
meget støj, eller til folk der har høre- eller sprogproblemer. Som bruger bliver man altså hjulpet igennem hele forløbet, så man skal ikke være bange for
at komme til at gøre noget forkert.
Der medfølger DVD med ”træningsvideoer”, så dyre
lange kurser ikke er nødvendige. Der tilbydes dog
også korte uddannelsesforløb samt formaliserede
førstehjælpskurser.
Apparatet lagrer og kan overføre genoplivningsforløbet via en infrarød udgang, så data fra forløbet
kan overføres til sygehuset, til hjælp omkring det
videre behandlingsforløb.
ZOLL bruger almindelige batterier, som man selv
kan skifte (kontrollys for batterivagt), man behøver
derfor ikke de normalt ret dyre serviceaftaler.

Adgang til nedsat responstid:
Falck Healthcare yder hjælp med en reponstid på max. 4
timer fra kunden kontakter Rådgivningscenteret til psykologens første face-to-face kontakt med klienten overalt i
Danmark.

DM-A Krisehjælp til ejerledere

Kontaktperson: Helle Helth Hansen,
helle@danskmaskinhandel.dk,
tlf. 3917 8953 eller 6168 5707

Ejerledere kan også få brug for krisehjælp, der er derfor
indgået en aftale om Krisehjælp til ejerledere med Falck
Healthcare og aftalen er en del af medlemskabet.

Falck Healthcare
Psykologisk Rådgivning

Beredskabsplan for Psykologisk Krisehjælp

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

Formål: At forebygge psykiske eftervirkninger hos foreningens medlemmer efter arbejds- og privatrelaterede hændelser.

Alvorlige hændelser: Foreningens
medlemmer dækkes i tilfælde af:
•
•
•
•

I tiden efter hændelsen oplever mange, at tankerne om det
ubehagelige bliver mindre, jo mere de taler om det, og det
opleves som en lettelse at snakke med andre. I de fleste
situationer kan man ved egen, kollegers, venners eller families hjælp komme gennem den svære tid og efterhånden
vende tilbage til en normal hverdag, hvor oplevelserne på
en naturlig måde er kommet på afstand.

Ulykker
Dødsfald
Vold og trusler om vold herunder røveri og
røveriforsøg
Medarbejderes alvorlige sygdom og død (her
dækkes også nærmeste pårørende dvs. husstand,
forældre, udeboende børn, svigerforældre, svigerbørn samt børnebørn)

Psykologisk Rådgivning som værktøj

Trivselsproblemer,
f.eks. FHC’s Rådgivningscenter foretager afdækning af
medlemmets problem.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Episoder med gråd, opfarenhed eller pludselig glemsomhed
er helt almindelige, men kan forvirre én selv, og det er let at
få tanker om, at man er ved at blive “skør”.

Psykiske / følelsesmæssige problemer
Depression, angst
Stress og udbrændthed
Mobning og chikane
Omstrukturering og fyring
Skilsmisse samt andre samlivs-og
familierelationsproblemer
Sociale problemer
Misbrug (alkohol, medicin og ludomani)
Juridiske og økonomiske problemer

Professionel Psykologisk Rådgivning kan være et godt og
nødvendigt supplement til den hjælp ens eget netværk kan
tilbyde, når man har været udsat for en alvorlig hændelse
i arbejdslivet.
Din brancheforening har indgået en aftale med Falck
Healthcare, som giver dig hurtig adgang til psykologisk
rådgivning. Det kan du bruge, hvis du kommer ud for noget
i dit arbejdsliv, som påvirker dig så meget, at du har behov
for at tale med en professionel rådgiver.

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

Ring døgnet rundt på: tlf. 7010 2012
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Samhandelsaftale med Lyreco

D-S sikkerhedsudstyr

Dansk Maskinhandlerforening har indgået samhandelsaftale med Lyreco, der forhandler kontorartikler, tryksager,
tonere, samt catering-, aftørrings- og sikkerhedsprodukter.

Arbejdsmiljø består af flere ting
Ofte er der personlige værnemidler involveret, hvilket betyder en udgift til virksomhederne.
I et forsøg på at hjælpe med at reducere denne udgift, og
ved hjælp af konkurrence sørge for at priserne ikke stiger,
har Dansk Maskinhandlerforening indgået en samhandelsaftale med D-S Sikkerhedsudstyr A/S.
Dansk Maskinhandlerforenings medlemmer opnår derved
en brancherabat på forbrugsprodukter som handsker, sikkerhedsfodtøj, høreværn mm.
D-S Sikkerhedsudstyr A/S er blandt andet producent og
eneleverandør af et produkt til svejse og slibearbejde, kaldet Varmex. Disse egenproducerede produkter gives der
dog ikke rabat på.
Aftalen gør det muligt at købe disse forbrugsprodukter,
samt produkter som Varmex, sikkerhedsskilte og -mærker
ét sted, og hermed mulighed for at spare tid og forsendelses-omkostninger.
D-S Sikkerhedsudstyr A/S kan ligeledes være behjælpelige
med rådgivningsforslag til optimale sikkerhedsløsninger.
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Avista Oil

Tripple Track

Avista Oil er det tidligere Dansk Olie Genbrug. Samarbejdsaftalen betyder, at de medlemmer, der leverer deres
spildolie også kan gøre brug af tilbud om billigere udstyr til
at opsamle, samt opbevare såvel olier, som bremsevæske,
filtre, batterier mm.

Danmark mest kendte trackingsystem nu via
Dansk Maskinforhandlerforening
I en branche med højværdi produkter som bil- og maskinbranchen er der mange kunder, som kan have et behov for
den bedste sikring af deres anskaffelse.
GPS sporingsenheder er for de fleste forsikringsselskaber
et krav når maskinen eller bilen overstiger en vis værdi.
I det hele taget et produkt som er velegnet til sikring af
både biler, lastvogne, trailers, entreprenørmaskiner, landsbrugsmaskiner m.v. Det er desuden værd at bemærke at
Tripple Tracks sporingsenheder er F&P godkendt af alle
forsikringsselskaber.

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.

Betragteligt besparelses potentiale
Vi har sammen med Tripple Track udarbejdet en prisprofil
på produkterne, som er markedets bedste.

Hvem er Tripple Track?
Tripple Track A/S er som sagt en dedikeret leverandør af
GPS sporingsenheder samt gasalarmer. Tripple Track arbejder ikke på mange fronter, men er til gengæld professionelle og konkurrenterne teknologisk overlegne. Dette
viser sig bl.a. på visse af deres GPS sporings produkter (Big
Brother) som ikke kun sporer en bortkommen bil vha. et
GPS signal. Systemet er baseret på en unik kombination af
tre teknologier:
GPS (positionering)
GSM (mobiltelefoni)
UHF (radiobølger)
Systemerne virker uafhængigt af hinanden og giver dermed udvidet sikkerhed for dine kunders værdier.

Aftalegrundlag
Aftalen omfatter Tripple Tracks samlede produktpalette.
Herunder kan bl.a. nævnes:
GPS sporingsenheder (både mobile,
til montering samt til trailers)
Gasalarmer
Abonnementer til din kunde
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DM-Forsikringsaftale

Dansk Maskinhandlerforenings forsikringsaftale blev pr.
01.01.2013 fornyet for en 3-årig periode. Vi nærmer os
med hastige skridt udløbet af denne periode hvilket betyder, at aftalen skal genforhandles og fornyes.

samlede skadesbillede ser ud nu, er tyveri af maskiner under åben himmel en risiko, som i fremtiden kan blive svær
at få afdækket, hvis den samlede lønsomhed i aftalen ikke
forbedres.

Dansk Maskinhandlerforening har efter drøftelse med Willis Towers Watson ønsket forsikringsordningen i udbud for
en ny periode. Udbudsmaterialet er udarbejdet i samarbejde mellem Dansk Maskinhandlerforening og Willis Towers
Watson og er blevet overgivet til de forsikringsselskaber,
som Dansk Maskinhandlerforening har ønsket at invitere
med i udbudsrunden, herunder naturligvis også Codan.

Verden er i konstant forandring, hvorfor der hele tiden opstår nye risici, som man i den enkelte virksomhed bør tage
stilling til. De seneste år er der sket en massiv stigning
i bl.a. cyberangreb mod virksomheder og organisationer,
og omfanget af truslen viser, at alle virksomheder i dag er
eksponeret for en cyberhændelse. Alle virksomheder er på
sin vis afhængige af it, teknologi og digitale løsninger eller
medier. Dette medfører, at cyberspace er blevet et attraktivt medie for større kriminelle organisationer, der formår
at udnytte internettets muligheder til at angribe alle typer
af virksomheder.

Vi har modtaget tilbud fra de af de adspurgte selskaber,
som har ønsket at afgive tilbud og er nu i tæt dialog med
disse særligt omkring vores allerstørste udfordring – hvordan løser vi det problem, der består i tyveri af maskiner,
som desværre kun meget sjældent kommer til veje efter
tyveri. Det er en rigtig spændende proces, men også en
proces, hvor vi har været mødt med flere udfordringer,
særligt begrundet i et meget belastet skadesforløb specielt i forhold til forhandler- og værkstedsforsikringen.
Da vi heller ikke kan undvære de gode, brede dækninger
i programmet under bl.a. forhandler- og værkstedsforsikringen, arbejder vi hårdt på i den kommende fornyelsesproces at få indarbejdet en løsning, der bl.a. tilgodeser de
virksomheder, som vil indgå i et samarbejde omkring bedre
sikring af de maskiner, som beror under åben himmel. Der
foreligger flere muligheder for sikring, hvor det efter vores
opfattelse må være op til den enkelte forhandler at tage
stilling til, hvordan og under hvilke vilkår man ønsker at
ændre adfærd.
Det er meget vigtigt for ordningens fremtid, at vi får bragt
de samlede skadesudbetalinger ned i forhold til specielt
forhandler- og værkstedsforsikringen, hvorfor der skal
sættes ind der, hvor udfordringerne er til stede. Som det
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Et cyberangreb mod en virksomheds netværk, systemer
eller webpage kan medføre betydelige tab for virksomheden. Derfor anbefaler Willis Towers Watson, at alle
virksomheder analyserer deres cyberrisiko og overvejer,
hvilken værdi og sikkerhed en cyberforsikring kan tilføre
virksomheden.
Skaden kan f.eks. opstå ved, at hackeren inficerer virksomhedens software med en ødelæggende virus, og tyveri af
data kan bl.a. involvere forretningshemmeligheder, kunder
eller medarbejderes personlige data, herunder bankoplysninger mv. – men kan også bestå i cyberafpresningssager,
hvor virksomhedens server og data bliver angrebet og
krypteret, hvorefter der kræves løsepenge. I løbet af 2016
har vi set en markant stigning i fænomenet, som vi kender som CEO-svindel, hvor den kriminelle typisk kontakter
en regnskabsmedarbejder i virksomheden via en hacket
e-mail – eksempelvis fra CEO/virksomhedens chef, som
anmoder medarbejderen om at overføre et større beløb til
eksempelvis en udenlandske bank.

DM Akademi og DM kurser
Lederuddannelsen
Det har været vanskeligt at skaffe deltagere nok på den
grundlæggende lederuddannelse, men det forventes, at
næste forløb, som er planlagt til start 11. oktober 2016,
kan gennemføres. Som noget nyt har man mulighed for
kun at forpligte sig til det første modul, men der er ingen
tvivl om, at gennemførelse af de fem forløb giver en unik
mulighed for at skabe en synergi deltagerne imellem, hvilket øger det personlige udbytte af undervisningen.
Som overbygning på den grundlæggende lederuddannelse
har der tidligere været udbudt personalejura. Indholdet af
dette modul bliver nu i stedet tilbudt som supplement, ved
at Birgit Karlsen underviser i dette, efter den programsatte
undervisning. Vi håber dermed, at en opdeling af emnet
gør det mere overskueligt og samtidig sparer vores medlemmer både tid og penge, da der ikke bliver krævet betaling for dette.

dende, når man er beskæftiget med salg, markedsføring
og rådgivning af maskiner til landbrug, maskinstationer,
institutioner m.m. Deltageren bliver bevist omkring, hvilke juridiske forhold man skal være opmærksom på i salgsprocessen både før, under og efter salget når handlen er
gennemført.
Bonanza, et spændende og anderledes økonomikursus.
Kurset tager i stedet for regneark og uendelige rækker af
tal udgangspunkt i visualisering, samt en række værktøjer,
der med fokus på virksomhedsøkonomi, nøgletal, økonomisk kommunikation og dine udfordringer giver en lang
større forståelse af økonomi.
Efter at have testet konceptet i en netværksgruppe samt
sekretariatet blev kurset udbudt første gang i efteråret
2015. Vi har nu gennemført 3 hold med deltagelse af indehavere, direktører, værkfører, lagerchefer, sælgere og
økonomimedarbejdere.

Kurset Erhvervsret og Jura
Dette kursus har igen i år været en succes. Målgruppen var
denne gang både nye og mere erfarne sælgere, salgschefer og butiksansatte med ansvar for salg af serviceløsninger, have-/parkmaskiner m.v.
Kurset blev afholdt i Kolding med advokat Eva Kaya som
underviser. På kurset gav Eva et godt overblik over markedsføringslov, aftalelov, købelov og produktansvar. Eva
fokuserede særligt på, hvornår
man i salgsprocessen skal være
opmærksom på, hvilke dokumenter, der skal være underskrevet, inden man går videre.
Endelig gennemgik Eva, hvad
man skal være opmærksom på,
når en kunde viser sig at have
økonomiske problemer.
I forbindelse med ansættelse af
nye sælgere og sælgeruddannelsen er det en god idé at tage
kurset i erhvervsret og jura.
Deltageren vil få et overordnet
indblik og viden omkring relevant lovgivning, som er gæl-

Vi kan se at kurset er velegnet og udbytterigt i form af
forbedret bundlinje for vores medlemmer og bliver derfor
støttet af DM midler.
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Arbejdet i færdselsgruppen 2015 – 2016
Året igennem har der været en del møder i gruppen, samt
med transportministeren Hans Chr. Smidt. Disse møder har
afstedkommet en del forslag til forsøgsordninger og regelændringer, som der efterfølgende også har skullet leveres høringssvar til, så der har være livlig trafik på mailen
i gruppen.
Et af emnerne var dyrskuer og transport af maskinerne til
og fra dyrskuer. Færdselsgruppen afleverede for over 2 år
siden et forslag til løsning af dette problem, hvilket endnu
ikke var blevet behandlet i Trafikstyrelsen. Med udsigt til
endnu en sæson med transportproblemer til og fra dyrskuer, fik vi bragt sagen op overfor ministeren, der straks gav
udtryk for velvilje til at få løst denne problemstilling. Ministeren kunne dog ikke ”bare” give tilladelse, men var nød
til at tage kommunerne med på samråd, da det hyppigst er
kommuneveje, der benyttes i forbindelse med afholdelse
af et dyrskue, og ikke statens vejnet.
Efter gruppens møde med ministeren og samtaler med
Kommunernes Landsforening steg håbet om en ordning til
årets dyrskuer. Desværre var der en brist i kommunikationen som gjorde, at det først faldt endeligt på plads, da det
sidste dyrskue var i fuld gang med at blive afholdt. Dette
gjorde at der stadig var megen usikkerhed om, hvorvidt det
ville give problemer at køre med maskinerne eller ej? Heldigvis har der ikke været mange sager med bødeforlæg i
forbindelse med dyrskuerne. Tilladelsen til forsøgsordningen er gældende for næste års dyrskuer - MEN der er enkelte regler, som skal overholdes for at kunne komme med
under denne forsøgsordning. Det er altså IKKE en generel
tilladelse til, at man må køre med ALT, uden først selv at
have undersøgt og gjort noget aktivt.
Et andet emne var bæltekøretøjer, der er blevet mere almindelige, da vejret betyder større behov for landbrugskøretøjer med bælter. Marktrykket og sammenpresningen af
jorden under bælterne er lille, og det vil kræve nogle meget store ballondæk for at kunne køre med det samme lave
marktryk, til gengæld er det ikke praktisk muligt at køre
med så brede dæk på offentlig vej.
En gruppe sammensat af Cowi, Vejdirektoratet, Kommunernes Landsforening, Asfaltbranchen og 3 repræsentanter fra Færdselsgruppen har arbejdet med at finde ud
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af, hvordan man kan undersøge om bæltekøretøjerne er
skadelige for kommunevejene? Projektet tager frygteligt
lang tid, og koster en masse penge, som skal findes inden
opstart af undersøgelserne. I mellemtiden sælges der stadigvæk flere ofte ret dyre landbugskøretøjer med bælter
på. Disse køretøjer skulle gerne kunne bruges uden en fordyrende blokvognstransport, som kræver megen logistik,
idet der ikke er så mange til rådighed. Ydermere er det ikke
altid let af forudse, hvornår maskinen skal flyttes til en anden mark.
Ministeren er meget positivt stemt for at få undersøgt om
landbrugets bæltekøretøjer skader vejene når der køres
fra mark til mark. Helt ”lavpraktisk” med en forsøgsordning, hvor ministeren har tildelt en generel tilladelse til
statsvejnettet, skal ejeren af maskinen selv ansøge ved
Trafikstyrelsen, som så søger videre ved den lokale kommune – såfremt der gives en dispensation, skal brugeren
følge anviste ruter (dette overvåges af en GPS udleveret
af Trafikstyrelsen). Formålet med dette er, at vurdere om
vejnettet har taget skade de steder, hvor der er kørt landbrugsmaskiner med bælter på.
Politisk er det også vedtaget, at traktorer, vogne og motorredskaber skal have mulighed for at køre 40 km/t på offentlig vej, mod de i dag tilladte 30 km/t. De
nærmere omstændigheder for
hvad disse traktorer, vogne og
motorredskaber skal præstere
for at få denne mulighed, har
ad flere omgange været sendt
ud i høring.
Første gang forslaget blev sendt ud i høring, var
der samtidig drøftelser om campingvogne skal have
tillades til at køre 100 km/t på motorvejene,
og ændringer omkring lastbilers hastighed
i bymæssig bebyggelse, hvor der tillades
mere end 50 km/t.
Senere har der været høringer om,
hvilke krav der skal stilles til køretøjerne for at de kan opnå
denne mulighed
for højere hastig-

hed. Høringer som Færdselsgruppen også har leveret svar
til.

lastbil, alt efter ”50 km traktorens” totalvægt, og derfor
kræves der syn (med vare-/lastbil-nummerplade), periodesyn, afgift, chauffører over 18 år, kørekort til bil eller
lastbil, og hvis der køres godstransport, en fartskriver til
kontrol af overholdelse af kørehviletid.

Der er også opnået politisk enighed om, at traktorer kan få
tilladelse til at køre 50 km/t – eller hurtigere, hvis traktoren ellers er konstrueret efter EU forordning 167/2013/EU
og dermed kan præstere høj bremseeffekt. Disse ”50 km
traktorer” er formentligt først klar fra fabrikkerne i starten
af 2017.

Et nyere emne er traktorernes typeplader og hvilke vægtgrænser der står på disse. Altså hvor meget er tilladt total
vogntogsvægt. Hvor meget må bagakslen maks. belastes
med. Hvor tunge maskiner må der trækkes, hvis maskinerne har bremser – eller hvis maskinerne ikke har bremser.
Hvor meget må trækbommen belastes med.

MEN, for også her er der et men, i forhold til den danske færdselslov, er der nu ikke længere tale om en traktor. I stedet
bliver køretøjet kategoriseret som værende en varebil eller
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Climmar
Det europæiske samarbejde i CLIMMAR omfatter nu 16
lande. CLIMMAR organisationen blev grundlagt i 1953.
Totalt omfatter Climmar 16.898 virksomheder (landbrugsmaskinforretninger), som beskæftiger samlet 139.894
ansatte. Sammenlagt servicerer disse virksomheder godt
3,5 mio. landbrug med et samlet areal på næste 2,0 mia.
hektar!
Medlemslandene er Frankrig, Belgien, Danmark, England,
Holland, Italien, Letland, Luxembourg, Polen, Schweiz, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig og Slovakiet.
Climmar 62. kongres fandt sted i oktober 2015 i Stockholm.

Fremadrettet proces
Processen kører, og det er nu op
til Climmar’s medlemsorganisationer at afklare om man vil gøre
sin indflydelse gældende eller afvente – og leve med – resultatet.
For at fremskynde processen
foreslår Climmar, at man teamer
op med den tyske organisation
ZDK (svarer til Autobranchen
DK). ZDK har kørt den identiske
proces i forhold til bilbranchen –
og vil gerne lave det samme lobbyarbejde for vores branche.

Det vigtigste punkt på kongressen var præsentation af arbejdsresultatet fra de 4 arbejdsgrupper som blev nedsat
året før.

Hvad har bilbranchen gjort

Danmark sidder i en arbejdsgruppe sammen med Holland,
Tjekkiet og Letland – og er i fuld gang med arbejdet om at
udlægge den fremtidige strategi – med fokus på 5 strategiske mål for Climmar de næste 3 år. Følg med på http://
www.climmar.com

For bilbranchen har det været helt afgørende, at man fik
afgørende indflydelse på standardiseringen af RMI – og
styrer processen. Man har derfor via SERMI – som er en
sammenslutning af forhandlere og producenter som samarbejder omkring standarderne til fælles bedste – styret
processen.

Vi forventer os meget af dette strategiarbejde, som skal
være med til at løfte Climmar ind i det 21. århundrede.

Climmar Projekt RMI
Indledning
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) skal gøres tilgængelige for alle relevante værksteder
og reparatører. Altså i praksis en ny potentiel ”Automester”
i vores branche. Direktivet træder i kraft med virkning fra
januar 2018.
Det praktiske arbejde er gået i gang, og producenterne
er allerede involveret via deres europæiske organisation
CEMA og Det Europæiske Standardiseringskontor CEN.
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Man har udviklet et standard web-tool og diagnose-tool
således, at alle godkendte værksteder kan få adgang til
relevante RMI – og med yderligere godkendelse kan få adgang til kritiske data såsom anti-tyveri informationer osv.
Som eksempel koster det et værksted 7 EUR i timen at få
adgang til BMW’s RMI. Producenterne har forpligtet sig til,
at levere data i samme standardiserede format.
Joint-venture foretagendet SERMI regulerer området i et
50/50-samarbejde mellem forhandler og producent. Det er
foreslået, at CEMA og Climmar indtræder i SERMI.
Lobbyarbejdet er nu i gang, og det forventes at strække
sig over en periode på 4 år.

DM-Arbejdsgiver
Fra 1. september 2015 har den juridiske rådgivning indenfor arbejdsret været insourcet ved ansættelse af HR-partner Birgit Karlsen, som sidder i sekretariatet i Kolding. Dette har som ventet givet tættere kontakt til medlemmerne
og foreningen betydelig bedre mulighed for at blive klogere på, hvor medlemmerne har udfordringer indenfor det ansættelsesretlige område. Disse erfaringer kan foreningen
bruge ved planlægning af uddannelser, ved de kommende
overenskomstforhandlinger og i vores samarbejde med
Dansk Arbejdsgiverforening.

besøg hos medlemmerne holdt oplæg om arbejdsret for
ledelsen og hjulpet med et ”servicetjek” i forhold til ansættelsesaftaler og lignende.
Birgit Karlsen har i det forløbne år deltaget i Ekspertgruppen om ansættelsesretlige spørgsmål i Dansk Arbejdsgiverforening.

SAMA og DA
Via vores medlemskab af SAMA er Dansk Maskinhandlerforening en del af Dansk Arbejdsgiverforening.
SAMA er sammenslutningen for Danmarks mindre arbejdsgiverforeninger.

Det forløbne år har budt på store og små opgaver i DM-Arbejdsgiver. Vi har ført – og vundet – en afskedigelsesnævnssag for en medlemsvirksomhed, vi har deltaget i
forhandlinger med de faglige organisationer i blandt andet elev-/lærlingesager, og vi har frem for alt givet daglig
rådgivning og sparring til medlemsvirksomhederne. Det
har ikke overraskende vist, at mange af vores medlemmer
både har behov for hjælp med det juridiske, men så sandelig også har brug for en sparringspartner i forhold til mere
generelle ledelsesmæssig udfordringer. Birgit har både
den teoretiske og uddannelsesmæssige baggrund for at
kunne give denne sparring.

Organisationen blev stiftet i december 1997 med det primære formål, at varetage medlemsorganisationernes interesser i Dansk Arbejdsgiverforenings styrende organer.
Mindre arbejdsgiverforeninger har brug for indflydelse i
Dansk Arbejdsgiverforening.
SAMA arbejder for, at vi i fællesskab kan fastholde og udbygge denne indflydelse. Medlemsorganisationerne er vidt
forskellige. Hvilket er godt, da SAMA arbejder med respekt
for medlemmernes faglige identitet. Der er mange fælles
interesser – ikke mindst på erhvervsuddannelsesområdet.

De problemstillinger, som har fyldt mest i dagligdagen, har
været rådgivning om ansættelsesvilkår, langvarig sygdom
og afskedigelser. Særlig i forbindelse med langvarig sygdom er der grund til at have øget fokus på, hvad der kan
gøres for at få medarbejderen hurtigst muligt tilbage til
arbejdet, eller finde en løsning, hvis dette ikke er muligt.
Som følge af, at Birgit er en del af sekretariatet, har medlemmerne fået bedre mulighed for at mødes med Birgit
både i forbindelse med medlemsarrangementer og ved
møder i sekretariatet eller i virksomheden. Birgit har ved

Medlemmerne er organisationer med eget sekretariat,
egen faglig organisering og selvstændighed – politisk og
økonomisk. SAMA-medlemmers medlemmer arbejder primært inden for håndværk, handel og service.
SAMA repræsenterer således i øjeblikket ca. 4.000 virksomheder.
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Pensionsordning i PensionDanmark
DM-Arbejdsgiver har et godt samarbejde med PensionDanmark, hvor DM-A’s medarbejdere har deres pensionsordning. Her er nogle af de vigtigste begivenheder fra PensionDanmark fra året der gik.
PensionDanmark sænkede i 2016 medlemmernes administrationsbidrag fra 336 kr. til 297 kr. pr. medlem. I alt har
PensionDanmark skåret en fjerdedel af omkostningerne
for medlemmerne siden 2013. Samtidig er medlemsservicen løftet yderligere i form af hurtigere sagsbehandling,
højere rådgivningsniveau og flere digitale muligheder.
Sundhedsordningen blev sidste år udvidet med et sundhedsteam af erfarne sygeplejersker og socialrådgivere, og
teamet har alene i 2016 haft over 5.000 personer igennem på telefon. Ordningen kan både bruges af medlemmer
og virksomheder. F.eks. giver sundhedsteamet virksomheder råd og vejledning om, hvordan man kan hjælpe sygemeldte medarbejdere tilbage på jobbet.
Husk forsikringen til lærlinge. Lærlinge, der ikke er omfattet af pensionsordningen i PensionDanmark, er i overenskomsten sikret en forsikringspakke, som dækker ved
kritisk sygdom, førtidspension og død. Det er vigtigt, at
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man indberetter og indbetaler til forsikringen, ellers kan
det blive dyrt for virksomheden. Virksomheden skal nemlig
erstatte den manglende forsikring, hvis en lærling kommer
galt af sted og f.eks. ender på førtidspension. Læs mere
på www.pension.dk/indbetallarlinge, hvor der er information om relevante overenskomstkoder, priser og regler for,
hvornår der skal indberettes.
For andet år i træk viste en undersøgelse fra Loyalty
Group, at PensionDanmark har pensionsbranchens mest
tilfredse kunder. Blandt 12 pensionsselskaber har PensionDanmark den samlet set højeste kundeloyalitet. Og
loyalitetsniveauet blandt PensionDanmarks medlemmer i
årets undersøgelse er endda det højeste, der er målt hos et
selskab, siden undersøgelsen blev gennemført første gang
i 2011.

DM-Jubilæumslegater
Jubilæumslegatet fra Dansk Maskinhandlerforening kan ikke
søges, men nyudlærte landbrugsmaskinmekanikere og handelselever kan indstilles til legatet af deres arbejdsgiver. Det
er kun få beskåret at opnå denne eftertragtede hæder i branchen.

For at få hæderen skal man indstilles af en maskinforretning,
som er medlem af Dansk Maskinhandlerforening eller et medlem af DM-Arbejdsgiver. Den skriftlige indstilling skal indeholde en præcis begrundelse for hvilke faglige såvel som personlige egenskaber, der ligger til grund for indstillingen.

Legatet er stiftet i anledning af DM’s 75 års jubilæum den
18. november 1993 med det formål at styrke interessen for
uddannelsen af landbrugsmaskinmekanikerlærlinge og handelselever, der er beskæftiget hos medlemmer af Dansk Maskinhandlerforening.

I dette beretningsår er der uddelt 9 jubilæumslegater til nyudlærte landbrugsmaskinmekanikere også denne gang med 2
nyudlærte i samme forretning.

Bjarne Brix Kristensen, Helms TMT-Centeret A/S
Henrik Høst Hansen, LB Truck Service ApS
Jacob Michelsen, SUMAS A/S
Christoffer Clausen Hviid, Flemløse Maskinforretning ApS
Rasmus Dejgaard Lundby, PN Maskiner A/S
Holger Lauritzen Kofoed, PN Maskiner A/S
Martin Brandbyge Teilmann, Horsens Maskiner A/S
Jesper Vestergaard Bonde, Maskincentrum A/S
Thomas Paulsen, Brovig Maskiner ApS

Legatet kan tildeles en lærling/elev, der har udmærket sig ved
en høj faglig standard og gode personlige egenskaber.
Tildeling sker for lærlinge efter bestået svendeprøve, og for
handelselever efter udstået læretid.

Bjarne Brix Kristensen, Helms TMT-Centeret A/S

Vidste ikke noget på forhånd
Kun firmaets medindehavere og værkfører Hans Chr. Schmidt

Vilje og evne belønnet med 5.000 kroner

var på forhånd orienteret om, at Bjarne Brix Kristensen skulle

Bjarne Brix Kristensen var lutter overraskelse, da han

modtage en legatportion fra Dansk Maskinhandlerforenings ju-

pludselig var centrum for alles opmærksomhed fredag

bilæumslegat.

11. december 2015, fordi han som en dygtig og vellidt

De fortalte medarbejderne, at der skulle være et lille fredags-

kollega fik det prestigefyldte jubilæumslegat fra Dansk

møde klokken 12 i kantinen.

Maskinhandlerforening

- Jeg ringede også til Bjarnes far og indbød ham til at komme
her samtidig. Han var selvfølgelig nysgerrig på hvorfor, men fik

Firmaets mand.

ikke noget at vide, fortalte Kristian Helms.

Sådan begynder indstillingen af Bjarne Brix Kristensen som

- 10-øren faldt, da jeg så en mand komme ind med en bære-

modtager af jubilæumslegatet fra Dansk Maskinhandlerfor-

pose fra Dansk Maskinhandlerforening, lød det fra Bjarne Brix

ening.

Kristensen efter selve overrækkelsen.

At modtage dette legat er en stor hæder, som kun overgår yngre, særligt dygtige og vellidte landbrugsmaskinmekanikere.
- Den gruppe tilhører du, konstaterede Klaus Nissen, direktør
for Dansk Maskinhandlerforening, i sin tale ved overrækkelsen
hos Helms TMT-Centret i Lind ved Herning fredag 11. december 2015.
Men her slutter de pæne ord om den unge, nu uddannede landbrugsmaskinmekaniker ikke.
- Du er en rollemodel for andre, fordi du både har det faglige og
menneskelige, der skal til for at være vores og vores kunders
mand, fastslog Kristian Helms, medindehaver af virksomheden.
Det var tydeligt, at den unge landbrugsmaskinmekaniker var

Her ses ved overrækkelsen af jubilæumslegatet fra Dansk Maskinhandlerforening
fra venstre værkfører Hans Chr. Schmidt, legatmodtager Bjarne Brix Kristensen
og direktør Klaus Nissen, Dansk Maskinhandlerforening.

lidt overvældet af den store opmærksomhed.
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Det var dog svært for ham at finde på en masse at sige ovenpå

eksempel for Henrik Høst Hansen, der i sommers blev udlært

den store overraskelse.

som entreprenørmaskinmekaniker hos LB Truck Service på Fur.

- Hvad kan jeg sige udover, at jeg er helt overvældet, fik han

- Du har gennem din læretid fået en solid og stor viden om fa-

dog fastslået.

get. Desuden har du altid været parat til at tage fat og ydet en
stor indsats.

En god læreplads er en forudsætning

- Når så du også har et godt humør og forstår at samarbejde, er

Ifølge Kristian Helms er den nyudlærte landbrugsmaskinmeka-

det værd at lægge mærke til.

niker heller ikke et menneske, der skaber meget opmærksom-

- Og dit flotte resultat ved svendeprøven var kronen på din læ-

hed omkring sig selv.

retid, konstaterede Erik Hundahl.

- Han er ikke selvhævdende, men tænker på hele gruppen,

Han holdt som bestyrelsesmedlem i Dansk Maskinhandlerfor-

fremhævede Kristian Helms.

ening en lille tale ved en ceremoni hos LB Truck Service. Her fik

Til det skudsmål tilføjede Hans Chr. Schmidt, at Bjarne Brix Kri-

Henrik Høst Hansen overrakt det eftertragtede jubilæumslegat

stensen altid sørger for at være klædt på til de opgaver, han

fra Dansk Maskinhandlerforening inklusiv en check på 5.000

skal løse.

kroner.

- Med til at opfylde kundernes behov for service hører, at man
på forhånd har sat sig ind i det, man skal, konstaterede han.

Vil gerne blive i branchen

Måske er det derfor, at der altid er rift om de dygtige landbrugs-

Det var første gang, at Søren Bro som indehaver af LB Truck

maskinmekanikere, og at mange af dem også fortsætter deres

Service fik en lærling udlært.

karriere med en videregående uddannelse på et tidspunkt.

- Men det var ikke svært, fordi Henrik både er dygtig, imøde-

- Men heldigvis har vi tegnet en kontrakt med Bjarne om, at han

kommende og en voksen mand, der selv kan handle fornuftigt,

bliver hos os som svend, fortalte Kristian Helms.

forklarer han.

Dermed kan kunderne hos Helms TMT-Centret få chancen for

- Jeg har i mange år arbejdet som ufaglært på møbelfabrikker

at blive betjent af den hædrede yngre landbrugsmaskinmeka-

på egnen med at stille maskiner op og passe dem.

niker.

- Efterhånden begyndte jeg at savne udfordringer og tilligemed lukkede flere og flere af fabrikkerne, fortæller Henrik Høst
Hansen.

Henrik Høst Hansen, LB Truck Service ApS

Resultatet var, at han begyndte at se sig om efter nye muligheSkiftende udfordringer giver gode dage

der - som blev den faglige uddannelse til entreprenørmaskin-

Du går ikke kun halvt men helt ind i de udfordringer, du

mekaniker.

møder, lød de rosende ord til Henrik Høst Hansen. Han fik
et jubilæumslegat fra Dansk Maskinhandlerforening for

Svigerfar var mellemleddet

sine faglige og menneskelige kvaliteter som entreprenør-

Henrik Høst Hansen har altid haft lyst til både det boglige og

maskinmekaniker

det faglige.
- Diagrammer og tegninger er spændende, og jeg har rimelig

Det er ikke for sent at begynde på en uddannelse, selvom man

nemt ved at overskue dem, fortæller han.

er på den pæne side af 30 år.

Lige hvordan det kunne bruges, vidste han ikke, indtil hans svi-

Faktisk kan man ved ihærdighed og lyst til arbejdet gøre det så

gerfar fortalte ham, at Søren Bro, som ejer LB Truck Service,

flot, at andre lægger mærke til ens kvaliteter. Det gælder for

måske kunne bruge en lærling.
De to snakkede sammen, og enden på det blev, at en kontrakt
om en læreplads kom på plads efter tre måneders prøvetid.
Mange forskellige mærker gaffeltruck
LB Truck Service er underforhandler af Toyota gaffeltruck og
BT Warehouse.
- Og vi servicerer og handler med alle mærker inden for gaffeltruck, forklarer Søren Bro.
Kunderne er over hele Danmark, og såmænd også i hele Grøn-

Der blev en ekstra skilling at gøre godt med, da Klaus Nissen (tv) og Erik Hundahl (th) overrakte en pænt stor check til Henrik Høst Hansen (nr. 2 fra venstre).
Det er indehaver af LB Truck Service Søren Bro (nr. 2 fra højre), som udlærte den
dygtige voksenlærling.
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land og i lande som Kuwait med flere.
Derfor har Henrik Høst Hansen også mødt mange forskellige

udfordringer og ikke altid haft lige netop det værktøj, som hører
specifikt til et gaffeltruck-mærke.
- Med lidt snilde og omtanke kan man altid finde en løsning, og
det gør jo, at dagene bliver afvekslende.
- Derfor vil jeg gerne blive inden for faget og leder efter arbejde
på egnen, fortæller han.
Det var nemlig sådan, at han efter aftale ikke skulle fortsætte
som udlært hos LB Truck Service.
Foto: Fra venstre ses Klaus Nissen, direktør i Dansk Maskinhandlerforening, den
dygtige landbrugsmaskinmekaniker Jacob Michelsen, værkfører Jens Asp, indehaver af Sumas Karsten Nielsen og bestyrelsesmedlem i Dansk Maskinhandlerforening Erik Hundahl.

Jacob Michelsen, SUMAS A/S
Vellidt og hjælpsom kollega får legat
Jacob Michelsen blev meget overrasket, da han uden på

- Vi har lavet alt mellem himmel og jord lige fra maskiner til

forhånd at vide det pludselig stod som modtager af et

opstilling af inventar og VVS-arbejde, fortalte Jacob Michelsen.

jubilæumslegat med tilhørende 5.000 kroner fra Dansk

Sagen er bare, at når der er nye opgaver, skal der også findes

Maskinhandlerforening

nye løsninger.
- Det er lige præcis det, der er så spændende ved mit fag, fast-

Effektiv, stor faglig kompetence og en hjælpsom kollega.

slog han.

Sådan lød nogle af de mange rosende ord, som blev sagt om
Jacob Michelsen tirsdag 15. december.

Han fik jobbet på sit væsen

- Du fik et 12-tal ved din svendeprøve, og du har altid løst dine

Værkfører Jens Asp står for den daglige drift af det travle værk-

arbejdsopgaver med stor lethed.

sted, hvor Jacob Michelsen er uddannet i løbet af fire år.

- Det kan jeg læse ud af den indstilling, din arbejdsgiver har

- Han kom selv for at høre om mulighederne for at komme i lære

indsendt, og som er årsagen til, at vi står her i dag.

som landbrugsmaskin-mekaniker.

Ordene kom fra Erik Hundahl, bestyrelsesmedlem i Dansk Ma-

- På det tidspunkt havde jeg flere end 30 skrevet op. Men han

skinhandlerforening og i dagens anledning uddeler af en porti-

virkede meget tiltalende og fik jobbet på sit væsen, forklarede

on af foreningens eftertragtede jubilæumslegat.

Jens Asp.

Det hele foregik hos Sumas i Suldrup, hvor den dygtige unge

Den beslutning har ingen af de to fortrudt - og det lyder heller

mand med det flotte skudsmål nu er ansat som landbrugsma-

ikke til, at det sker ud i fremtiden.

skinmekaniker.
Bliver til arbejdet er udført

Christoffer Clausen Hviid,

Sagt på den pæne måde kan landmænd godt blive lidt utidige,

Flemløse Maskinforretning ApS

når deres maskiner går i stykker midt i høsten, og en regnbyge
mørkner horisonten.
Så gælder det om at holde sig rolig, når man som Jacob Michel-

Kan godt lide beskidte fingre

sen er landbrugsmaskin-mekaniker - og skal klare problemerne

Roser uden torne blev uddelt, da Christoffer Clausen Hviid

helst inden, de overhovedet opstår.

pludselige var midtpunktet ved uddeling af en legatporti-

- Det er jo bare en del af at være i branchen, at man skal stå på

on fra Dansk Maskinhandlerforenings jubilæumslegat hos

mål for noget temperament, mener han af erfaring.

Flemløse Maskinforretning

Med til det faktum hører selvfølgelig også, at når en kunde skal
gøres kørende igen, kan det ikke nytte at skæve for meget til

Før i tiden var det meget almindeligt, at landmandssønner kom

uret.

i lære hos den lokale maskinhandler som landbrugsmaskinme-

- Du bliver jo også hos kunden, til arbejdet er udført, sagde Erik

kaniker. Sådan er det ikke mere, men selvfølgelig er der altid

Hundahl.

undtagelser, og en af dem er Christoffer Clausen Hviid.
I det hele taget er han på flere punkter en undtagelse.

Nye opgaver og nye løsninger

- Derfor indstillede vi dig til at modtage en portion af jubilæ-

For en landbrugsmaskinmekaniker er der ikke mange dage, som

umslegatet fra Dansk Maskinhandlerforening, lød det fra ma-

falder ens ud.

skinhandler Martin Andersen, indehaver af Flemløse Maskinfor-
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Rasmus Dejgaard Lundby og Holger
Lauritzen Kofoed, PN Maskiner A/S
To jubilæumslegater hos samme maskinhandler
Rasmus Lundbye og Holger Kofoed fik hver et jubilæumslegat med tilhørende 5.000 kroner fra Dansk Maskinhandlerforening ved en markering hos PN Maskiner i Troldkær

En stor check på 5.000 kroner følger med jubilæumslegatet fra Dansk
Maskinhandlerforening, hvor følgende var med ved uddelingen set fra
venstre: Lars Søndergaard, Klaus Nissen, Christoffer Clausen Hviid,
Carl Ove Skov og Martin Andersen.

To yngre mænd med hang til store maskiner, olie og masser af
hestekræfter tilsat en seriøs og positiv indsats. Så er man godt
på vej til at score et jubilæumslegat fra Dansk Maskinhandlerforening med tilhørende belønning på 5.000 helt skattefrie
kroner.

retning på Fyn.

Det er kun de færreste, der opnår at få denne hæder, og når det

- Du har været meget dygtig til faget, du er pertentlig og meget

så sker samtidig for to i samme maskinforretning, hører det til

engageret, sagde bestyrelsesmedlem i Dansk Maskinhandler-

en sjældenhed.

forening, maskinhandler Lars Søndergaard, blandt andet i sin

Men ikke desto mindre skete det fredag 15. januar 2016 for

lille tale til den yngre landbrugsmaskinmekaniker.

landbrugsmaskinmekanikerne Rasmus Lundbye og Holger Ko-

Tilhørere var alle de øvrige medarbejdere og dermed kollegaer

foed. De er begge udlært hos PN Maskiner i Troldkær og blev

til Christoffer Clausen Hviid.

svende i henholdsvis december 2014 og august 2015.
- I har begge to udvist stort engagement og forståelse for fa-

Startede allerede som 5-årig

gets muligheder og udfordringer, fastslog maskinhandler Lars

At livet er en lang læreproces illustreres meget fint af, at Chri-

Søndergaard.

stoffer Clausen Hviid allerede fik sin første boremaskine som

Som bestyrelsesmedlem i Dansk Maskinhandlerforening var

5-årig.

det ham, der begrundede og uddelte jubilæumslegaterne ved

- Jeg har altid været glad for udfordringer med teknik og at få

en uformel højtidelighed i værkstedet hos PN Maskiner. Her var

beskidte fingre, når jeg går i gang, fortæller han.

der masser af medarbejdere, som samme dag også skulle være

Derfor var det selvfølgelig heller ikke så underligt, at han valg-

værter for åbent hus i forretningen med et forventet besøgstal

te faget landbrugsmaskin-mekaniker.

i nærheden af 1.500 kunder.

At han så også har talent for det, viste sig ved svendeprøven,
hvor han scorede den højest mulige karakter, nemlig et 12-tal.

Glad for at være i branchen

I sine skoleperioder på Erhvervsskolerne Aars kom han i forlø-

Holger Kofoed kommer selv fra et nedlagt landbrug, og hans

bet desuden i Ekspertklassen, hvilket kun er få beskåret.

forældre har aldrig arbejdet med landbrugsmaskiner.
- Det er en god oplevelse at levere gode maskiner til glade kun-

Har været med til det hele

der, siger han.

Langt de fleste kunder hos Flemløse Maskinforretning er land-

Han har i sin læretid især arbejdet med traktorer og redskaber

mænd, som ind i mellem har temmelig travlt.

og i mindre grad med høstmaskiner.

- Særligt i høsten i august måned er der pres på, forklarer værk-

- Men man kommer vidt omkring i faget som lærling, fastslår

fører Carl Ove Skov.

han.

Den slags skal man som landbrugsmaskinmekaniker også være

Efter aftale holdt han efter sin læretid hos PN Maskiner, så nu

i stand til at tackle ved at have en rolig og forstående tilgang

er han arbejdssøgende i branchen.

til kunderne.

- Der regner jeg med at blive, for jeg er godt tilfreds med de

- Den egenskab har du også, fastslog værkføreren.

udfordringer, der er, forklarer han.

- Jeg elsker det her fag, også når kunderne helst vil have problemerne løst, inden de er opstået, uddyber Christoffer Clausen

Kom med i eliteklassen

Hviid.

Rasmus Lundbye forlod skolen efter 10. klasse og valgte at for-

Han er derfor også sikker på, at han forbliver i faget i mange år

følge sin interessere for landbrugsmaskiner.

frem og er meget glad for, at han nu er ansat som svend i den

- Jeg har altid været vild med at skrue i dem, så det lå lige til

forretning, hvor han blev udlært.

højrebenet at gå i lære som landbrugsmaskinmekaniker.
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en mindre flok inde på kontoret, alle med blikket rettet mod
ham.
- Du har fået et jubilæumslegat fra Dansk Maskinhandlerforening, kundgjorde maskinhandler Søren Næsborg, Horsens
Maskiner.
Efter alle mand fra værkstedet var kommet til, startede den
mindre markering af, at den yngre landbrugsmaskinmekaniker
var tildelt den store hæder, som også udløser den nette sum af
5.000 skattefrie kroner.
Fra venstre ses Lars Søndergaard, bestyrelsesmedlem i Dansk Maskinhandlerforening, Klaus Nissen, direktør i Dansk Maskinhandlerforening
og dernæst de to legatmodtagere Holger Kofoed og Rasmus Lundbye.
Herefter er det John Petersen og Torben Petersen, der sammen ejer PN
Maskiner i Troldkær.

- I indstillingen af dig lagde vi mærke til, at du får ros for at være
selvstændig, at gå efter kvalitet i arbejdet samtidig med, at du
er god til at håndtere kunderne, påpegede bestyrelsesmedlem
i Dansk Maskinhandlerforening og maskinhandler Lars Jensen,
Vejle.
- Du har altid været god til at søge viden og svar på nye udfordringer. Desuden har du et godt humør og er nem at omgås.

Han henvendte sig selv til PN Maskiner og blev foreslået at

- Alt det blev bekræftet med dit 12-tal ved eksamen som land-

tage et grundforløb som start på læretiden. Derefter startede

brugsmaskinmekaniker, uddyber værkfører Henning Sørensen,

han op og blev udlært i december 2014.

Horsens Maskiner.

- Min ansættelse fortsatte, og jeg arbejder især med mejetærskere, siger han.

Flasket op med at skrue

Det betyder også, at han i høsten har megatravlt, og det samme

Selvom man er vokset op med en far, der er landbrugsmaskin-

har landmændene med at blive kørende igen, hvis en maskine

mekaniker, er det ingen selvfølge, at trangen til at skrue i store

bryder ned.

maskiner er i blodet.

- Så er det godt at kunne forholde sig roligt, især hvis landman-

- Men det har altid interesseret mig, så jeg begyndte som fejed-

den er lidt oppe at køre, fordi han bare vil have høstet, fastslår

reng hos den lokale maskinhandler tidligt. Her var min far også,

Rasmus Lundbye.

så derfor forslog han mig at gå i lære hos en anden maskin-

I indstillingen af ham til jubilæumslegatet fra Dansk Maskin-

handler, forklarer Martin Brandbyge Teilmann.

handlerforening kan man heldigvis læse, at han er rolig. Så kun-

Det kom han som 17-årig, hvor han først fik lov til at istand-

derne har han også et godt forhold til.

sætte ældre maskiner, klargøre nye og lave andre forefaldende

Som repræsentant for en maskinhandler er det også en vigtig

opgaver.

del af at være landbrugsmaskinmekaniker at kunne give kun-

- Efter jeg kom i lære har jeg både skruet i traktorer, redskaber

derne den service, de har brug for.

og mejetærskere, fortæller han.
Hans uddannelse i faget er derfor alsidig, og siden han fik svendebrevet i august 2015 har han arbejdet som svend hos Hor-

Martin Brandbyge Teilmann,

sens Maskiner. Men det slutter snart.

Horsens Maskiner A/S
Fra jubilæumslegat til selvstændig
Skudsmålet kan næppe blive bedre end det, Martin Brandbyge Teilmann har fået både fra Horsens Maskiner og Erhvervsskolerne i Aars. Derfor var det velfortjent hæder
toppet op med 5.000 kroner fra Dansk Maskinhandlerforenings jubilæumslegat, han høstede ved en markering
hos Horsens Maskiner

Fra venstre ses Søren Næsborg, indehaver Horsens Maskiner, Klaus
Nissen, direktør i Dansk Maskinhandlerforening, Lars Jensen, bestyrelsesmedlem i Dansk Maskinhandlerforening, legatmodtager Martin
Brandbyge Teilmann og Henning Sørensen, værkfører hos Horsens
Maskiner.

Da han trådte ind ad døren fra det store værksted, virkede han
oprigtigt overrasket med et stort, bredt smil.
Martin Brandbyge Teilmann lugtede nok lunten, fordi der stod
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På arbejde i udlandet
Som landbrugsmaskinmekaniker står verden åben, blandt andet
fordi man også skal kunne forstå engelsk for at være i faget.
- Jeg har været på arbejde to uger i Afrika og var sidste efterår to en halv måned i Australien for at høste, fortæller Martin
Brandbyge Teilmann.
Med alle de erfaringer i rygsækken føler han sig nu klar til at
blive selvstændig.
- Det starter jeg med fra 1. marts, og håber så på, at der også er
kunder til mig, siger han. Bliver hans arbejdskalender ikke fyldt
op, har han aftalt med Horsens Maskiner, at de gerne vil hyre
ham ind efter behov. Så den talentfulde landbrugsmaskinme-

Fra venstre ses Jens-Aage Jensen, formand for Dansk Maskinhandlerforening, Klaus Nissen, direktør i Dansk Maskinhandlerforening, Jesper
Vestergaard Bonde, modtager af et jubilæumslegat samt Carsten Carøe
Sørensen og Peter F. Nielsen, indehavere af Maskincentrum A/S i Aulum.

kaniker skal nok blive beskæftiget med det, han holder mest af,
nemlig at skrue i landbrugsmaskiner.
gaard Bonde. Han er nemlig opvokset i Aulum på et stort kvægbrug med 750 malkekøer og en del jord.
Jesper Vestergaard Bonde,

		

- Pasning af køerne har aldrig rigtig fanget min interesse. Det
var lidt sjovere med planteavl, og især synes jeg, at maskiner og

Maskincentrum A/S

teknik er spændende, erklærer han.
Maskiner slår malkekøer og planteavl

Derfor vidste han også godt, hvad han ville, da han gik ud af 9.

Jesper Vestergaard Bonde kommer fra et stort kvægbrug,

klasse.

men ville hellere være landbrugsmaskinmekaniker. Med

- Jeg ville gerne i lære som landbrugsmaskinmekaniker, og det

det valg har han scoret et jubilæumslegat på 5.000 kroner

var jeg så heldig at få lov til her i Aulum hos den lokale Case IH

fra Dansk Maskinhandlerforening og udsigt til en karriere

forhandler, fortæller han.

hos Maskincentrum A/S i Aulum

Denne maskinforretning sælger traktorer, høstmaskiner og redskaber samt dele til dem. Desuden bliver der ydet service både i

Mere tydeligt kan det ikke udtrykkes:

de to store, moderne værkstedslokaler og ved kørsel ud til kun-

- Jesper fortjener virkelig at blive udmærket med et jubilæums-

derne i moderne, veludstyrede servicevogne.

legat.
Det skrev medindehaver Peter F. Nielsen tilbage i midten af juni

Mekanik, elektronik og hydraulik er spændende

2015, hvor Jesper Vestergaard Bonde stadig var i lære hos Ma-

I skudsmålet for Jesper Vestergaard Bonde står der også, at han

skincentrum A/S i Aulum.

har et godt fagligt overblik og god indsigt i de forefaldende op-

At Dansk Maskinhandlerforening lyttede til disse ord, blev man-

gaver, en landbrugsmaskinmekaniker møder i sin hverdag.

dag den 8. februar 2016 bevist ved en lille ceremoni hos den

- Det allerbedste er, når man har udført en reparation, og maski-

midtjyske maskinforretning.

nen igen kører upåklageligt, fortæller han.

- Du har bevist, at du både er faglig dygtig og vellidt hos såvel

Han er lige begejstret for mekanik, elektronik og hydraulik, som

kollegaer som kunder, fastslog Jens-Aage Jensen, formand for

alle er vigtige på moderne landbrugsmaskiner.

Dansk Maskinhandlerforening, i en uformel tale til den unge

Mange gange skal brugsanvisninger og værkstedsmanualer

landbrugsmaskinmekaniker.

læses på engelsk. Men heller ikke det oplever han som en umu-

Til at lytte var der ud over legatmodtageren også hans ni kol-

lig udfordring.

legaer, den anden medindehaver, Carsten Carøe Sørensen og

- Selvom jeg gik ud af folkeskolen efter 9. klasse, har jeg ikke

Klaus Nissen, direktør i Dansk Maskinhandlerforening.

haft så svært ved at finde ud af det tekniske engelsk, konsta-

De fik også understreget, at Jesper Vestergaard Bonde ved

terer han.

svendeprøven på Erhvervsskolerne i Aars opnåede den højest

Med sine faglige evner, menneskelige kvaliteter og lyst til fa-

mulige karakter, nemlig 12.

get er han derfor rigtig godt klædt på til en fremtid som landbrugsmaskinmekaniker.

Opvokset på et stort kvægbrug

- Heldigvis kunne jeg også fortsætte som svend her, hvilket var,

Hverken landbrug eller maskiner er fremmed for Jesper Vester-

hvad jeg gerne ville, runder han af.
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Thomas Paulsen, Brovig Maskiner ApS
Brovig Maskiner tiltrækker jubilæumslegater
Landbrugsmaskinmekaniker Thomas Paulsen fra Brovig Maskiner var virkelig overrasket, da han fik æren og en check på
5.000 skattefrie kroner fra Dansk Maskinhandlerforenings jubilæumsfond.
Mens Thomas Paulsen var pilot på en New Holland CR 1090
Fra venstre ses direktør i Dansk Maskinhandlerforening Klaus Nissen,
legatmodtager Thomas Paulsen, værkfører Ejnar Warming og direktør
Christian Thomsen, Brovig Maskiner.

mejetærsker med 45 fods skærebord i Australien, kunne han
følge med i, at et par af hans venner fra lærlingetiden fik en legatportion fra Dansk Maskinhandlerforenings jubilæumslegat.
- Jeg troede, alle portioner var delt ud for i år, så det var virkelig
en stor overraskelse, at jeg også fik et.
Sådan lød det umiddelbart efter, at han selv modtog en ”bo-

- Jeg er ikke så vild med skolebænken som førersædet i en me-

dega-check” på 5.000 gode, skattefri danske kroner og et flot,

jetærsker, indrømmer han gerne.

indrammet diplom.

I sine tre måneder i Australien høstede han fra morgen til aften

Det hele skete fredag 12. februar hos Brovig Maskiner ved

hver eneste dag, og det gav ham pondus på flere måder.

Tinglev, hvor Thomas Paulsen kom i lære som landbrugsma-

- De andre piloter kaldte på mig, når noget skulle laves, og mit

skinmekaniker i 2012 og var udlært 2. oktober 2015.

engelsk blev meget bedre, forklarer han.

- Han er dygtig, har et stort overblik og engagement for blot at

Opholdet blev også et møde med andre unge, der kom fra land-

nævne nogle af hans kvaliteter, fortæller Ejnar Warming, værk-

brug i stort set hele verden. Det var også med til at gøre ophol-

fører hos den sønderjyske New Holland forhandler.

det i Australien meget spændende.
- Nu er det snart forår, og jeg glæder mig til igen at komme i

Samarbejde og kundeforståelse

marken som landbrugsmaskinmekaniker, fastslår Thomas Paul-

Når Thomas Paulsen skal forklare, hvorfor han valgte et fag, der

sen.

giver sorte negle og lange dage i landbrugets højsæsoner, er
det først værkføreren, han peger på.

To gange i træk

- Mine forældre har et landbrug, og når vi skulle have service

I december 2014 præsterede Brovig Maskiner også at have en

på vores traktorer, var det Ejnar, vi mødte her på værkstedet.

ung landbrugsmaskinmekaniker, Casper Friis Sørensen, som

- Allerede som 10-årig så jeg et stort lys i ham på grund af den

gjorde sig fortjent til en legatportion fra Dansk Maskinhandler-

måde, han tacklede os kunder på, fortæller Thomas Paulsen.

forenings jubilæumslegat.

Han var derfor ikke det mindste i tvivl om, hvor han ville i lære

- Vi er selvfølgelig glade for og stolte over, at vi har fået tildelt

henne og som hvad.

en portion både i 2014 og i 2015, konstaterer direktør Christian
Thomsen.

Spændende at være i Australien

Det vidner også om, at der er gode forhold for netop lærlinge

I sin læretid og efter han er udlært, har Thomas Paulsen haft

i virksomheden. Det er overordentlig vigtigt for fremtidens be-

mejetærskere og bigballepressere som sit speciale - selvom

tjening af kunderne.

han som lærling kom hele vejen rundt.
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Sekretariatet
Pr. 1. maj 2016 er Dorthe Thomsen tiltrådt som kontorassistent i Dansk Maskinhandlerforening. 30. juni sagde
vi farvel til studiemedarbejder Mads
Andersen, der efter endt uddannelse
trak sine teltpæle op og flyttede fra
Kolding til Århus. Den øvrige stab er
uændret og sekretariatet består af
følgende medarbejdere:

Info-skærmene ved indgangene viser gæsterne hvilket
mødelokale, der er reserveret
til deres møde eller kursus.
Det er centralt at mødes i TradeCity, Kolding. Der er gode
parkeringsforhold og hvis man
har behov for overnatning ligger Hotel Scandic, som DM har
en aftale med, kun 200 meter
fra TradeCity.

Klaus Nissen (direktør)
Birgit Karlsen (jurist og HR-partner)
Helle Helth Hansen (direktionssekretær)
Annette Hansen (økonomiassistent)
Per Hedetoft (konsulent)
Dorthe Thomsen (kontorassistent)

Mødefaciliteter

Der er også mulighed for, at
vi kan arrangere et eftermiddags- eller aftenmøde for
medlemspersonale med evt.
et indlæg fra DM med aktuelt
fra branchen lige nu. Vi deltager ligeledes gerne med et
indlæg ved leder- eller bestyrelsesmøder.

Mange medlemsvirksomheder har
igen i beretningsåret gjort brug af vores mødefaciliteter i Kolding.
I forbindelse med DM-sekretariatet
har vi 10 forskellige mødelokaler til
rådighed i TradeCity og kan tilbyde
morgenmad, frokost, eftermiddagskaffe og evt. aftensmad. Der er ad-
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Afslutning
Det forgangne år har igen været en hård periode for fødevareerhvervet i Danmark. Afregningspriserne er under voldsomt pres
hvilket betyder at vores primærkunder – landmændene, ikke tjener penge. Og det har selvfølgelig en negativ afsmittende effekt
på en bred kam af følgeerhverv herunder maskinhandlerne.
Dette faktum præger selvsagt hverdagen, og årets gang hos maskinhandleren har også stået i tilpasningens tegn. Der har været,
og er, kontinuerligt fokus på tilpasning af omkostningerne samt
at afdække mulighederne for nye forretningsområder som supplement eller direkte erstatning for tidligere indtjeningsmuligheder.
Ligeledes er situationen omkring traktorimportørerne fortsat
tumultarisk. Ikke mindre end 7 traktormærker er i spil i relation til
detailstrukturen. John Deere med deres ”Country Dealer”, hvor det
hele bliver vendt rundt. AGCO med alle 3 mærker – MF, Fendt og
Valtra, hvor forhandlerstrukturen skal ændres fuldstændig med
en helt ny detailstrategi. Og endelig Claas hvor et andelsejet selskab fremadrettet skal stå for importen.
Alt sammen ganske voldsomme strukturændringer, og en meget
usikker situation, som efter alt at dømme ender med en ting i
sidste ende: At traktormærkerne går direkte i markedet inden for
en overskuelig årrække.
Kommunikationen omkring alle disse tilpasninger er meget vage
og mangelfulde, og efterlader maskinhandlerne i en situation,
hvor de ikke ved om de er købt eller solgt.
Men alt dette til trods holder maskinhandleren snuden i sporet,
og fokuserer på den daglige forretning og holder kunderne kørende. Og langt de fleste med positive tal og en sund forretning.
Respekt for det.
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