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DANSK MASKINHANDLERFORENING
Det har været et travlt år for sekretariatet og bestyrelsen i Dansk Maskinhandlerforening.
Vi har prioriteret hårdt mellem arbejdsopgaverne, når det glæder lancering af nye tiltag/aktiviteter kontra den daglige medlemsservice og rådgivning.
Vi har bevidst valgt, at prioritere medlemsservice og rådgivning som nr. 1 og har derved
også måttet udsætte forskellige udviklingsprojekter og nye tiltag ud fra, at vi skal være der
netop nu, i en tid hvor medlemmerne har brug for service, vejledning og rådgivning.
Vi har i perioden oplevet et meget stort behov for rådgivning omkring tilpasninger, arbejdsfordeling, omorganisering, afskedigelser og ikke mindst omkring strategi og forretningsudvikling med baggrund i de forandringer, der er sket i vores omgivelser og ikke mindst på
markedspladsen m.m.
Derudover har vi stadigvæk et meget stort antal sager og henvendelser omkring markedsret og erhvervsret – det er typisk tvister vedr. reklamationsret, garanti, fejl og mangler samt
om at hæve handler.
Vi glæder os rigtig meget over, at vore medlemmer i stigende omfang bruger sekretariatet
til forskellige rådgivningsopgaver indenfor strategi, forandringer, organisationsudvikling, og
generationsskifte, samt ikke mindst ”bare en snak” om markedssituationen, og de daglig
store som små udfordringer man står overfor som leder.
Vi er meget taknemmelige for den positive opbakning, og det gode gensidige respektfulde
samarbejde i det daglige arbejde sammen med vore medlemmer og deres medarbejdere.
Sekretariatet har oplevet en pæn stigning i mødeaktiviteter i huset i Kolding. Rigtig mange
medlemmer bruger vore mødefaciliteter til interne og eksterne møder med leverandører
m.m. Vi glæder os rigtig meget over, at sekretariatet mere og mere bliver branchens naturlige mødepunkt – og vi syntes, det er dejligt at kunne byde så mange velkommen i huset.
Sekretariatet vandt i juni måned en licitation vedr. Have & Landskabsudstillingen i Slagelse
i august måned 2011. Opgaven, som vi fik, betyder at sekretariatet står for alt markedsføring omkring udstillingen, herunder opbygningen af en ny hjemmeside, pressekontakt og
udarbejdelse af markedsføring – og annonceplan.
DM budgettet for 2010/2011 viser at 20 % af indtægterne kommer fra andre aktiviteter,
som sekretariatet udfører.
Bestyrelsen og direktionen drøfter løbende strategi og aktiviteter i sekretariatet, for at sikre
en god balance mellem interne foreningsaktiviteter og eksterne indtjeningsmuligheder.
Det har også været endnu et år, hvor vi igen har fået bekræftet at vores vision, og værdier
støtter op om vores daglige arbejde og kommunikation med vore medlemsvirksomheder.
Dansk Maskinhandlerforenings vision er, at skabe værdier for vores medlemmer – hver
dag, som bygger på vores grundlæggende 4 værdier som er: Åbenhed, Engagement, Fortrolighed og Ansvarlighed.
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Vi oplever lige nu et stigende antal henvendelser fra virksomheder, som ønsker oplysninger om et medlemskab i Dansk Maskinhandlerforening. Dette er helt sikkert er et resultat
af forenings synlighed og åbenhed overfor omgivelserne.

ÅRET I BRANCHEN
Det har været et meget svært år for rigtig mange af vore medlemsvirksomheder, mange
har, måttet indsende endnu et regnskab med røde tal, og mange har løbende tilpasset og
omstruktureret på personalesiden igennem året.
Mange af de tiltag og omkostningsreduktioner, som er fortaget, kan først ses på bundlinjen
i 2010 og 2011, samtidig står mange med en meget stor udfordring omkring realisering af
brugtlageret – traktorer og maskiner, som i opgangsperioden er byttet for dyrt ind, og nu
skal sælges på et mindre marked og til en lavere pris.
Mange har igennem året oplevet, at en af det store udfordringer er at opnå en effektiv udnyttelse af værkstedet – ordreindgangen har været meget ujævn og meget sæsonbetonet.
Mange oplever nogle gode måneder, hvor kapaciteten bliver fuldt udnyttet på værkstedet,
og opnår en fornuftig omsætning og indtjening, men de næste 2 måneder sættes det hele
over styr pga. manglende arbejde og alt for mange spildtimer.
Omsætningen i branchen er faldet fra 2008 til 2009 med 30 %, som primært skyldes en
kraftig nedgang i efterspørgslen af nye traktorer og maskiner.
Mange virksomheder står forsat med nogle ”kæmpe” udfordringer omkring tilpasning, indtjening, brugtlager og manglende strategi for generationsskifte eller salg af virksomheden.
Mange oplever, at deres nøgleleverandører bliver mere og mere passive og savner en
tættere dialog og samarbejde om de udfordringer man står med.
Lige nu tegner der sig et meget forskelligt billede af vore medlemsvirksomheder afhængigt
af, hvor virksomheden er i tilpasning og forandringsfasen.
Mange medlemsvirksomheder står på en måde med ”ryggen mod muren” og har svært
ved at se fremtiden og på en måde har svært ved at forholde sig til, at i denne branche
bliver der helt sikkert en konstant faktor, der hedder ”FORANDRINGER”.
Heldigvis har vi rigtig mange virksomheder, som nu er kommet på den anden side af tilpasningerne, de er kendetegnet ved, at have taget fat om de udfordringer, der allerede
kunne spores i sommeren/efteråret 2008 – de har fået tilpasset organisationen, reduceret
balancen, reduceret omkostningerne og er personligt kommet igennem ”krisen” som leder
sammen med medarbejderne – de har lært af krisen og de har reflekteret.
De står til at komme styrket ud af krisen, og er allerede som ledere i gang med at kigge på
ledelse og aktiviteter på den anden side af krisen.
Mange medlemmer har også oplevet en helt ny dimension i samarbejdet med deres penge
leverandør – vi har set og hørt, at nogle banker nu kræver både budgetter, likviditetsbud-
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get, forretningsplan, sætter spørgsmålstegn ved bestyrelsessammensætning og stiller
mange spørgsmål til virksomhedens opgørelse og værdi af brugtlageret.
Dansk Maskinhandlerforening vil gerne stå i spidsen for en ny revolution i branchen, som
med et ord hedder fokus på INDTJENING OG LEDELSE
Hvis vi som branche og enkelt virksomhed skal sikre en god kundeservice og en attraktiv
arbejdsplads i fremtiden – er det et ”MUST”, at vore medlemsvirksomheder har en høj indtjeningsgrad og et overskud på bundlinjen til at investere i virksomheden og fremtiden.
Vi kan kun gentage og opfordre til, at ledelsen i vore medlemsvirksomheder tager følgende
udsagn med ind i det daglige arbejde:
For vores branche og den enkelte virksomhed, er det nu en fantastisk mulighed for
at skifte ledelsesmæssig fokus fra vækst og markedsandele til fokus på indtjening
og bundlinje.
Der er også positive budskaber til landbrugsmaskinbranchen - Landmænd vil investere i maskiner og byggeri.
Næsten to ud af tre fuldtidslandmænd har planer om at investere inden for det næste år.
Analyseinstituttet Aspecto offentliggjorde i juli måned en analyse, hvor 1.320 landmænd
har svaret.
De fleste landmænd har planer om at investere. 58 % af alle landmænd regner med at
investere i et eller andet omfang inden for de næste 12 måneder, og for fuldtidslandmænd
er det næsten to ud af tre. Det viser en undersøgelse, som det uafhængige analyseinstitut
Aspecto har foretaget for LandbrugsAvisen i juli måned 2010.
Maskiner til marken er det, de fleste landmænd vil investere i. Op imod halvdelen af alle
fuldtidslandmænd planlægger investeringer i maskiner.
"Der har været nedgangstider, og det har fået nogle til at holde
igen. Hvis man står og skal udskifte maskiner, er det måske et
godt tidspunkt nu.
Det peger desuden på, at der ud over slitage også kan være
behov for at udskifte maskiner på grund af forældelse
Af alle adspurgte vil 35 % investere i maskiner til marken – hvorimod gruppen af fuldtidslandmænd svarer hele 45 %, at de vil
investere i maskiner indenfor de næste 12 måneder.
Kilde: Landbrugsavisen

Vi har igennem året i forskellige medier opfordret til mere samarbejde mellem landmanden
og maskinhandlerne.
De danske landbrugsmaskinforhandlere og landmænd har brug for hinanden til at komme
bedst muligt igennem den aktuelle krise. Her er en åben dialog mellem leverandør og kunde en helt oplagt vej at gå.
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Dansk Maskinhandlerforening opfordrer til, at både landmand og maskinhandler uden tvivl
vil kunne drage nytte af at få mere indsigt i hinandens hverdag og aktuelle situation.
- På det helt praktiske plan kan begge parter for eksempel høste fordele ved at sætte sig
ned og planlægge kommende service- og vedligeholdelsesopgaver. Det gør det nemlig
muligt for maskinhandleren at tilrettelægge disse opgaver på en mere rationel måde. Herved kan der hentes en omkostningsbesparelse, som i sidste ende kan komme begge parter til gode.
Det er hensigtsmæssigt med en tæt dialog mellem maskinhandler og landmand om landmandens kommende maskininvesteringer. Det vil give maskinhandleren god tid til at planlægge sin hjemtagning af nye maskiner med det rigtige udstyr. Og ved at være ude i god
tid vil hjemtagningen af de ønskede maskiner, ofte kunne ske på gunstigere vilkår - også til
gavn for begge parter.
- Er landmandens nyinvesteringer planlagt i god tid, ved maskinhandleren også på et noget tidligere tidspunkt, hvilke brugte maskiner, der kommer ind til klargøring og videresalg.
I bedste fald kan resultatet måske være, at de brugte maskiner er solgt, allerede inden de
nye kommer hjem.
- Også her vil der ligge en potentiel omkostningsbesparelse for maskinhandleren, som på
denne måde kan reducere sit lager. Det kan i sidste ende give plads til en bedre byttepris
for landmanden.
Vores budskab er:
Alle medlemmer af Dansk Maskinhandlerforening er klar til dialog og samarbejde med fokus på effektivisering og indkøbs- og serviceplanlægning – tag et møde med din maskinhandler!
.
Dansk Maskinhandlerforening gik i medierne i december måned 2009 med et budskab til branchens aktører om en samlet indendørs udstilling i Danmark
Efter New Holland har valgt at udstille på Agromek frem for LIB-Messen, er der grund til at
overveje, hvordan udstillingsaktiviteterne kan samles til fordel for landmænd og maskinhandlere.
- Allerede tilbage i 1995 var vi på banen og pegede på det uhensigtsmæssige i, at traktorerne ikke kom med på Agromek 1996.
Siden blev det en realitet, at parterne ikke kunne finde fælles fodslag, og det førte til, at der
blev to betydningsfulde indendørs udstillinger i Danmark hvert andet år.
Den type udstilling som Dansk Maskinhandlerforening har ønsket sig i mange år, er en
udstilling af maskiner, traktorer og redskaber til den professionelle kunde hvert anden år i
november måned i Herning.
Dansk Maskinhandlerforening har hele tiden haft den holdning, at én udstilling er nok og
den skal tilpasses modsat år, som der afholdes Agritechnica udstilling i Hannover i Tyskland.
Det har vi gentagne gange påpeget overfor parterne - og netop nu i en tid, hvor både maskinhandlere, importører og vore kunder må barbere i sine budgetter, for at få tingene til at
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hænge sammen, vil det rent økonomiske også være på sin plads at spare på udstillingerne.

Dansk Maskinhandlerforening gik i pressen i marts måned 2010 med kommentarer
og holdninger omkring Grøn Vækst
Det er ikke kun landbruget, men også de 8.000 medarbejdere hos danske fabrikanter af
landbrugsmaskiner og maskinhandlere, der risikerer arbejdsløshed, hvis Grøn Vækst gennemtrumfes af folketinget.
Danske landmænd og deres organisationer er stærkt bekymrede over det forslag til Grøn
Vækst, som regeringen har fremlagt.
Muligheder for at fastholde omsætning og medarbejdere påvirkes meget negativt i takt
med, at rammevilkårene for det danske landbrug forringes i forhold til konkurrenterne på
det globale marked.
Derfor mener vi, at det er udtryk for uansvarlighed, når regeringen med et flertal i folketinget arbejder på at gennemtvinge Grøn Vækst, der pålægger landbruget betydelige ekstra
omkostninger - Danmark behøver landbruget.
Vi bakker op om, at al produktion skal ske på et bæredygtigt grundlag.
- Men det nytter ikke, at vi afvikler det danske landbrug, som på mange måder miljømæssigt er langt foran eksempelvis landbruget i de øvrige EU-lande.
- Meningen er vel ikke at importere fødevarer, der er produceret under ringere miljøforhold
end i Danmark.
- I stedet for at tænke i restriktioner og begrænsninger, bør folketinget tænke i nye muligheder for landbruget. Kun på den måde kan landbruget og vores tilknyttede erhverv fortsætte med et positivt bidrag til udviklingen af vores samfund.

I slutningen af 2009 gik vi i pressen med et budskab omkring halm situationen og
klima.
Halm er CO2-neutral og giver beskæftigelse i Danmark.
Alverdens forskere har fastslået, at udledning af CO2 og andre drivhusgasser er årsagen
til den nuværende globale opvarmning.
COP15-topmødet i København var stærkt på vej til at indgå bindende globale aftaler om
stor reduktion af CO2-udledningen i de kommende år - jo hurtigere des bedre.
I Danmark har vi tradition for at bjærge store mængder halm - før i tiden til vores husdyr og
de senere år i stigende omfang som biomasse til CO2-neutral energiforsyning. Bjærgning
af selv store mængder halm kan foregå på en bæredygtig måde, og dermed kan halm
komme til at spille en betydelig rolle i dansk frigørelse fra fossile brændstoffer.
Bjærgning af store mængder halm giver stor beskæftigelse i en række sektorer - herunder
også i vores branche, som omfatter de danske forhandlere af landbrugsmaskiner med videre. Udover at vi sælger maskinerne til håndtering af halmen, sørger vores montører og
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reservedelslagre for at holde dem kørende i den travle høsttid, hvor halm af en høj kvalitet
skal bjærges rettidigt.
Vores skøn er, at der kører omkring 1000 bigballepressere, som alle er i brug, når halmen
skal bjærges. Hertil kommer maskiner til eventuel vending og rivning af halmen, hvilket
også giver beskæftigelse til mange traktorførere i høsten.

VERDENEN OMKRING OS
I starten af januar måned i år nedsatte Nationalbanken udlånsrenten med 0,05 procentpoint til 1,15 %, allerede en uge senere nedsættes renten igen med 0,10 procentpoint (10
basispoint) til 1,05 %, hvilket er et nyt historisk lavpunkt. Spændet til renten i Den Europæiske Centralbank (ECB) var dermed nede på minimale 5 basispoint.
En nye usikkerhed har igennem året præget finansmarkederne, nemlig hele usikkerheden
om den økonomiske situation i Sydeuropa, her er det især Grækenland, der er i fokus. Finansministrene i eurozonen gav i februar måned Grækenland en måned til at få taget
hånd om sit store budgetunderskud, inden eurozonen ville kræve store skattestigninger og
nedskæringer på udgifterne. Dermed ignorerede lederne Grækenlands bøn om at præsentere en hjælpepakke, der blandt andet skulle have til formål at berolige finansmarkederne.
Efter ministerrokaden i februar måned fremlage VK-regeringen sit nye arbejdsgrundlag.
Der er opsat 10 konkrete mål for det danske samfund frem mod 2020. Blandt andet skal
Danmark i 2020 være blandt verdens 10 rigeste lande. Samtidig indeholder arbejdsprogrammet, ”Viden, vækst, velstand, velfærd”, i alt 76 forslag.
I marts måned kom så en ny bankpakke. Regeringen blev enig med forligsparterne (alle
partier undtagen Enhedslisten) om en ny bankpakke, der skal afløse bankpakke I, der udløber den 30. september 2010. Bankpakke I giver en generel statsgaranti, således at ingen kunder med almindelige bankarrangementer taber penge i tilfælde af bankkrak. Den
aftale erstattes med bankpakke III i form af en indskydergaranti på 750.000 kr. pr. kunde.
I maj måned kom der en milliardpakke til redning af euroen. EU's finansministre når til
enighed om en stor hjælpepakke, der skal holde hånden under eurolande med økonomiske problemer. Sikkerhedsnettet har en samlet værdi på 750 mia. euro. To tredjedele
kommer fra EU og eurolandene, mens de sidste 250 mia. euro bliver stillet til rådighed af
den internationale valutafond. Ud over Grækenland er blandt andet Spanien og Portugal i
store økonomiske problemer.
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I slutningen af maj måned kom den danske genopretningspakke. Regeringen og Dansk
Folkeparti indgik en aftale, der samlet set skal styrke de offentlige finanser med 24 mia. kr.
i 2011-2013. Aftalen betyder bl.a. at den planlagte forhøjelse af topskattegrænsen i 2011
udskydes i tre år til 2014. Dagpengeperioden halveres fra 4 til 2 år.
I skrivende stund ser eksperterne kun en begrænset risiko for en recession, men frygten
for et ”double dip”, altså en ny recession, forsvinder næppe lige med det samme.
Rigtig mange erhvervsledere er ved at være trætte af den politiske scene i øjeblikket – om
det er rød eller blå stue – så mangler vi en seriøs handlingsplan for velfærd, skat og efterløn – og vi mangler handlinger og hastighed på løsninger af en række samfundsopgaver,
som kan støtte og bakke op omkring erhvervslivet i Danmark. Det virker som om, at de
ansvarlige politikere kun er optaget af at finde forskelle på værdier og holdninger mellem
fløjene i dansk politik.
Et andet aktuelt emne som har fyldt medierne hen under sommeren er risikoen for en ny
fødevarekrise. I en lang periode har det lignet markedsspekulation og en form for prisboble, men nu kan det bestemt ikke udelukkes, at verden er på vej mod en ny fødevarekrise.
En del af verdens høst er i år ødelagt af tørke eller oversvømmelse. På råvarebørserne er
priserne på et ton hvede i løbet af sommeren steget fra ca. 140 euro til ca. 230 euro.
Det globale kornforbrug er støt stigende og lige nu er det globale kornlager historisk lavt.
Eksperterne vurderer, at Europas kornlagere vil være tomme allerede til nytår, hvorefter
man skal til at importere.
Vores nøglekunder i langt de fleste medlemsvirksomheder er landmænd, hvor rigtig mange lige nu står med nogle meget, meget store udfordringer.
Nogle store pengeleverandører til landbruget har meget klart udtalt sig i pressen – Det
bedste, nogle landmænd kunne have gjort, var at grave deres ADSL kabel over, og så
passe landbrugsbedriften i stedet for at sidde bag computeren og spekulere i risikable finansielle instrumenter som renteswaps, kornfutures og schweizerfrancs. En del landmænd
er nød til at vænne sig til en ny hverdag, hvor bedriften og indtjening skal i fokus. Hvis de
ikke kan drive landbrug med fornuftig økonomi, så er de der ikke om to eller tre år.
Mange medlemsvirksomheder har forretningsaktiviteter i entreprenør, bygge og anlægsbranchen – som lige nu er rigtig hårdt ramt – alene i 2009 faldt beskæftigelsen med ca.
23.000 medarbejdere – og branchen forventer, at boligbyggeriet har en kurs mod de laveste niveauer nogensinde.
Erhvervsbyggeriet er fra 2006 til 2010 faldet med ca. 55 %, Heraf står landbruget for den
største tilbagegang.
På det ”grønne” område ses en mere positiv udvikling – mange oplever uændret efterspørgsel efter maskiner, redskaber og serviceydelser.
Også hele privatmarkedssegmentet efterspørger småmaskiner og serviceydelser på et
stort set uændret efterspørgselsniveau.
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AFSÆTNING AF TRAKTORER OG MASKINER i 2009/2010
Traktorregistreringen 2009
I 2009 blev der i alt nyregistreret 1.599 stk. Det er 1.397 stk. færre end i 2008, det svarer til
en nedgang på 46,6 %

Figur: Udviklingen i antallet af nyregistrerede traktorer 2002 – 2009
Kilde: ND

Figur: Udviklingen i antallet af nyregistrerede traktorer måned for måned 2007 – 2010
Kilde: ND
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Mejetærskere sæson 2009 – 2010 (01.09.2009 til 31.08.2010)
Mejetærskersalget faldt med 50 stk. fra 194 stk. i forrige sæson til 144 stk., det svarer til en
nedgang på 25,7 %

Figur: Udviklingen i antallet af solgte mejetærskere 2004 – 2010
Kilde: ND

Finsnittere sæson 2009 – 2010 (01.09.2009 til 31.08.2010)
Finsnittersalget faldt med 13 stk. fra 30 stk. i forrige sæson til 17 stk., det svarer til en nedgang på 43,3 %

Figur: Udviklingen i antallet af solgte finsnittere 2004 – 2010
Kilde: ND
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Pressere sæson 2009/2010 (01.09.2009 til 31.08.2010)
Pressersalget faldt med 98 stk. fra 239 stk. i forrige sæson til 141 stk., det svarer til en
nedgang på 41,0 %.

Figur: Udviklingen i antallet af solgte pressere 2004 – 2009
Kilde: ND

Til sammenligning, er entreprenørbranchens udvikling af maskinsalg på udvalgte maskiner:

I alt

2005
stk.

2006
stk.

2007
stk.

2008
stk.

3.784

5.089

5.202

3.172

2009
stk.
1.212

Kilde Maskinleverandørerne

Her er der tale om nogle ret drastiske tal, hvor nedgangen på 1.960 stk. fra 3.172 stk. i
2008 til de 1.212 stk. i 2009 svarer til minus 61,8 %
Heldigvis tyder det på, at der er ændringer på vej, da det er begyndt at blive sværere, at
skaffe stål til produktion, angiveligt fordi der er øget efterspørgsel efter entreprenørmateriel.
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LANDBRUGET 2009/2010
Kan vel nærmest betegnes som én lang rutsjetur, med nogle op- og nedture som godt
kunne give mange sug i maven.
Først havde vi en fornuftig høst, som for de flestes vedkommende ikke voldte de store
problemer.

Høstresultat efter enhed, område, afgrøde og tid
2007
Produktion, mio. kg
Hele landet
KORN (KERNE) I ALT
RAPS I ALT
BÆLGSÆD I ALT
HALM I ALT, DER ER BJÆRGET
RODFRUGTER (ROD) I ALT
GRÆS, GRØNTFODER OG EFTERSLÆT I ALT

2008

8 220,2 9 073,5 10 116,8
588,6
629,2
637,4
19,4
14,0
22,4
3 071,1 3 867,9 4 050,1
4 143,1 4 218,9 3 875,2
23 240,3 24 218,0 27 412,4

Kilde: Danmarks statistik

Afregningspriserne for disse varer var desværre ikke helt som håbet.

Landbrugets bruttofaktorindkomst efter type og tid
Enhed mio. kr
BRUTTOPRODUKTION I ALT
SALGSPRODUKTER I ALT
VEGETABILSKE PRODUKTER I ALT
ANIMALSKE PRODUKTER I ALT
Kilde: Danmarks statistik

2009

2007
65 517
61 228
23 931
37 297

2008
67 400
65 945
25 928
40 018

2009
61 398
58 096
21 220
36 876
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Udviklingen i prisen på raps, hvede og gødning

Kilde: Danske Bank, Landscentret, Danmarks Statistik

Til gengæld kan man se på grafen, at planteavlerne har oplevet prisstigninger på gødning.
Dertil er ”Grøn vækst” igangsat – som de fleste vist anser som ”væksthindring” – og mange undrer sig over, hvordan de ”fælles” EU-regler, kan tolkes så forskelligt fra land til land?
Hvorfor Danmark igen skal gå foran på disse områder?
Jordpriserne falder, godt for dem der skal købe, knapt så godt for dem som lige har købt til
høje priser.
Udvikling i jordprisen

Kilde: Danske Bank, Landscentret, Danmarks Statistik

Derefter fulgte en lang sej vinter, med masser af sne, som kom til at volde mange problemer på vejene, bl.a. med at få hentet mælk. De våde bløde marker gav også problemer i
foråret, med hensyn til at få sået, men også i forhold til at mange måtte til at så vinterafgrøderne om.
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Høsten tegnede lovende i Danmark, men mange andre lande var mindre optimistiske. Der
var enten megen regn, med oversvømmelser til følge, eller megen tørke, som bl.a. affødte
russisk eksportforbud og alvorlige skov- og markbrande.
Armene var på vej op, forventningerne til såvel høstudbyttet som afregningspriserne var
høje. Frøgræsset blev bjerget mens der var sol og sommer over Danmark - det så stadigt
meget lovende ud. Derefter gik det nedad igen, det begyndte at regne og det ville ikke
stoppe igen, slagregn fik kornet til at lægge sig, de oversvømmede marker begyndte lystigt
at spire.
Armene kom ned igen, men de kunne ikke bare hænge slapt ned, panikken bredte sig,
mange købte en ekstra mejetærsker, da der skulle arbejdes ihærdigt og handles hurtigt i
de tørre timer for at bjærge det korn, som trods alt var tilbage. Maskinhandlerne kunne
pludseligt melde om udsolgt i mejetærskere, nye som brugte. Og der blev solgt tørrerier
som sjældent set før. Siden har tørrerierne kørt på højtryk.
Bjærgningen af halmen, som også var en smule fugtig, har efterfølgende været skyld i et
par brande.
Derved stopper det ikke, Landbrug og Fødevarer har sendt følgende til Miljøstyrelsen:
”Den store nedbørsmængde i august, den sene høst, sen såning af vinterraps, de mange
regnvejrsdage frem til den 20. september og den våde vejrudsigt for den efterfølgende
weekend har gjort - og vil gøre - udbringning af gylle til vinterraps vanskeligt. Også slæt af
græs er vanskeliggjort, så planlagt gylleudbringning til græsset er udsat.
Landbrug & Fødevarer har derfor anmodet Miljøstyrelsen om at udskyde fristen for udbringning af gylle til vinterraps og fodergræs med 14 dage til den 15. oktober. Anmodningen blev sendt tirsdag den 21. september.”
Kilde: Landbrug og fødevarer

Det har også været en ”rutsjetur” for mælke- og kødproducenterne. Priserne for mælk og
kød har også været med til at armene så småt er på vej op.
Følgende nøgletal fortæller, hvor meget der er tilbage af mælkeprisen, efter alle foderomkostninger er afholdt.
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Blå er konventionelt
Grøn er økologisk
Kilde: Landbrugsinfo.dk

”Den gennemsnitlige afregningspris for slagtekreaturer i juni måned 2010 er 8 %. højere
end i juni 2009. Køerne har oplevet den største fremgang på godt 8 % fra juni 2009, mens
kalve (maks. 10 mdr.), stude og kvier har oplevet en fremgang på 7-8 % i denne periode.
For ungtyrene har prisudviklingen været mere beskeden med omkring 5 % stigning. Der er
betydelig forskel på prisudviklingen indenfor de enkelte kategorier, men der er tale om højere priser for alle kategorier og vægtgrupper. I 3. kvartal ventes det højere prisniveau ikke
helt at kunne fastholdes for køernes vedkommende”.
Kilde: Landbrugsinfo.dk

Til gengæld meldes der nu om et lavere forbrug af kød på verdensplan, derfor kommer
armene nok ikke helt op.

Smågriseproducenter
På baggrund af 250 indberettede regnskaber, har Videncenter for svineproduktion lavet
følgende udtalelser:
”For smågriseproducenter er driftsresultatet forbedret med ca. 800.000 kr. fra 2008 til
2009. Der er dog stadigvæk tale om et negativt resultat på ca. ¾ mio. kr. for en gennemsnitlig smågriseproducent.
Forbedringen fra 2008 kan bl.a. henføres til et stigende dækningsbidrag, som skyldes et
større udbytte i marken samt lavere foderomkostninger. Kapacitetsomkostningerne har
været svagt stigende, hvilket bl.a. dækker over et fald i udgifterne til energi og brændstof,
mens lønomkostningerne er steget med ca. 10 %. Samlet set er det dog finansieringsomkostningerne der flytter mest, da de er faldet med over 400.000 kr. i forhold i til 2008. Det-
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te fald skyldes primært, at der ikke er realiseret noget kurstab i 2009, men der har også
været tale om faldende renteudgifter til realkredit- og pengeinstitutlån.

Slagtesvineproducenter
De foreløbige tal omfatter 229 regnskaber. I gennemsnit havde de en slagtesvineproduktion på godt 7.000 slagtesvin, hvilket er lidt højere end i 2008.
Driftsresultat for en gennemsnitlig bedrift blev et negativt driftsresultat på 500.000 kr., hvilket er en forbedring på godt 300.000 kr. i forhold til 2008.
De 25 % af slagtesvineproducenterne med bedste driftsresultat, havde et resultat på knap
400.000 kr. Denne forbedring skyldes såvel bedre dækningsbidrag, lavere kapacitetsomkostninger og ikke mindst lave finansieringsomkostninger.
Slagtesvineproducenter har en større del af gælden i realkreditbelåning i forhold til smågriseproducenterne, til gengæld er en mindre del af realkreditbelåningen lagt i variabelt
forrentede lån.
Jordpriserne har været faldende siden 2008. Sammen med ophævelse af arealkravet giver det svineproducenterne bedre mulighed for at udvide produktionen. De faldende jordpriser øger fokus på den løbende indtjening på produktionen.

Udviklingen i de samlede investeringer
De samlede investeringer på svinebedrifter toppede i 2007 med samlede investeringer på
ca. 5.8 mia. kr. Heraf var de 4.1 mia. kr. i jord og fast ejendom ved opkøb af bedrifter.
Investeringer i bedriftsbygninger udgjorde ca. 2.5 mia. kr. og i inventar til svinestalde godt
1 mia. kr. Herudover var der ca. 1.2 mia. kr. til maskiner og andre landbrugsinvesteringer.
Efter et mindre fald i 2008 faldt investeringerne drastisk i 2009. De samlede investeringer
var således på ca. 2.9 mia. kr. og heraf 1.1 mia. kr. i jord og fast ejendom. Investeringerne
i driftsbygninger faldt til ca. 780 mio. kr. Næsten en halvering i forhold til 2008, hvor de var
på 1.4 mia. kr. Tilsvarende faldt investeringerne i inventar fra ca. 750 mio. kr. i 2008 til 380
mio. i 2009”.
Kilde:Videncenter for svineproduktion.

Udviklingen i antal bedrifter over 5ha.
2006
2007
2008
Bedrifter i alt 45690
42943
41675
Kilde: Danmarks statistik.

2009
39880
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Klar positiv forventning til produktionen
Opdelt i forhold til bedrifternes størrelse er der en klar tendens i retning af, at de store bedrifter (omsætning over 10 mio. kr.) forventer en større fremgang i produktionen end mellemstore bedrifter (omsætning mellem 1 og 10 mio. kr.) og især en større fremgang end de
mindre bedrifter (omsætning mellem 0,1 og 1 mio. kr.).

Forventning om stor fremgang i investeringerne næste år
Efter et par år med stor tilbagegang i investeringerne, er der nu forventninger om en fremgang i investeringerne næste år.
I indeværende år forventes samlet set et mindre fald i investeringerne. Det skyldes formentligt eftervirkningerne af en meget negativ indtjeningssituation for erhvervet i 2008 og
2009. Men næste år forventer ca. en tredjedel af landbrugsvirksomhederne at øge investeringerne, mens kun cirka 8 % forventer et fald. 7 % forventer sågar en stigning i investeringerne på over 25 %.

Opdelt i forhold til bedrifternes størrelse tegner det til, at det bliver de store bedrifter, som
kommer til at trække hovedparten af investeringerne. Således forventer 41,6 % af de store
landbrugsvirksomheder at øge investeringerne næste år mod 27,2 % af de mellemstore og
kun 13 % af de mindre landbrugsvirksomheder.
Modsat forventer 15,9 % af de mindre virksomheder direkte tilbagegang i investeringerne
næste år mod 10,3 % af de mellemstore og kun 2,8 % af de største landbrugsvirksomheder.
Målt på driftsgrene skiller svineproducenter og mælkeproducenter sig positivt ud. Her forventer 30,8 % af svineproducenterne og 33,0 % af mælkeproducenterne at øge investeringerne, mens kun henholdsvis 15,9 % af planteavlerne og 14,0 % af ”andre driftsgrene”
(æg, kyllinger, mink, får, heste mv.) forventer at øge investeringerne.
Kilde: Videncenteret for Landbrug LandmandsBarometer 080710

19

MEDLEMSFORHOLD SEPTEMBER 2010
Aktive medlemmer
Antallet af aktive medlemmer var i september 2010 140 mod 151 på samme tid sidste år.
Antallet af tilknyttede udsalgssteder er i år 41 mod 43 sidste år. Således det samlede antal
forretninger ultimo udgør 181 forretningsenheder.

Figur: Udvikling i DM medlemmer 1997 - 2010

I beretningsåret har der været en afgang på 15 medlemsvirksomheder og en tilgang på 4
nye medlemsvirksomheder. En del af afgangen skyldes opkøb og fusioner.

Figur: Til – og afgang DM medlemmer 1997 - 2010
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Passive medlemmer
Antallet af passive medlemmer var i september 2010 på 67 medlemmer.

Figur: Udvikling i antallet af passive medlemmer

Arbejdsgivermedlemmer
Udover de aktive og passive medlemmer varetager DM-Arbejdsgiver arbejdsgiverinteresserne (via SALA) for aktuelt 28 virksomheder med tilknytning til sekretariatet. Antallet er
uændret i forhold til sidst år.

Figur: Udvikling i antal arbejdsgivermedlemmer udenfor DM
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DM’S MEDLEMMER I OMSÆTNINGSTAL FOR 2009
Omsætningen hos medlemmerne af DM udgjorde i 2009 7.475 mio. kr. mod 10.735 mio.
kr. i 2008 (fald på 30,4 %) her skal dog korrigeres for prisudviklingen, samt til og afgang af
medlemmer.
Den gennemsnitlige omsætning for de i alt 140 forretninger var således 54.567.372 kr.
mio. i 2009.
Medlemsvirksomheder med en omsætning på over 100 mio. kr. udgjorde i 2008 57 % af
den samlede omsætning i branchen. Den tilsvarende procent er i 2009 faldet til 48 %.
Det er særligt de store forretninger, der har oplevet et markant omsætningsnedgang i 2009
– de mindre har været knap så hårdt ramt pga. mindre andel af nysalget generelt.

Figur: Omsætningsfordeling i 2009 blandt DM medlemmer

Den gennemsnitlige DM forretning mistede i 2009 næsten 1/3 af omsætningen i forhold til
2008 – der er dog en meget stor forskel mellem de enkelte forretningers omsætningsfald,
ganske få medlemmer har haft omsætningsfremgang (8 medlemmer) hvorimod i den anden ende af skalaen er der et større antal forretninger, som har oplevet et omsætningsfald
på over 40 %.

Figur: Omsætningsudvikling mellem år 2008 og år 2009
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Udviklingen i hele branchens omsætning fra 1999 til 2009 viser at 2009 ligger på niveau
med 2005.

Figur: Total omsætning i branchen fra 1999 til 2009

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE SEPTEMBER 2010
Beskæftigelsesundersøgelsen er baseret på indberetninger fra alle DM medlemmer.
Den samlede beskæftigelse i september 2010 udgjorde i alt 2.810 personer (et fald på 6,6
% i forhold til sidste år).
Under DM-Arbejdsgiver er der i alt beskæftiget 3.354 personer i 168 virksomheder (et fald
på 242 personer i forhold til 2009).
DM sælger arbejdsgiverdelen til medlemmer i de andre brancheforeninger, som har sekretariat hos Dansk Maskinhandlerforening.
Den gennemsnitlige beskæftigelse i en DM medlemsvirksomhed var i september 2010 på
20,96 person.
På de efterfølgende sider er grafiske illustrationer af beskæftigelsen og beskæftigelsessammensætningen.
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Beskæftigelsen hos medlemmerne af DM pr. 30. september 2010

Salg
Salgschef/produktchef

27

Sælger (repræsentant)

188

Lager

Lagerchef/forvalter

138

Lagerassistent

367

Elev (lager)

22

Værksted

Værkfører

118

Værkførerassistent

31

Fagl. Svende

Adm.

Adm. Chef

Andre

1053

Ufagl. Arb.

98

Lærlinge

291

Direktør

234

Medhjælpende hustru

9

Kontorassistent

67

Bogholder/bogholderass.

89

IT-medarbejder

4

Elev (administration)
Adm.
Chef/forretningsfører

2
43

Andre

29

Total

215

Grandtotal

2810

527

1591

405

43

29
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Beskæftigelsessammensætning i den gennemsnitlige maskinforretning
pr. 30. september 2010

Salg
Salgschef/produktchef

0,20

Sælger (repræsentant)

1,40

Lager

Lagerchef/forvalter

1,03

Lagerassistent

2,74

Elev (lager)

0,16

Værksted

Værkfører

0,88

Værkførerassistent

0,23

Fagl. Svende

7,86

Ufagl. Arb.

0,73

Lærlinge

2,17

Adm.

Direktør

1,75

Medhjælpende hustru

0,07

Kontorassistent

0,50

Bogholder/bogholderass.

0,66

IT-medarbejder

0,03

Elev (administration)
Adm.
Chef/forretningsfører

0,01

Adm. Chef

Andre

0,32

Andre

0,22

Total

1,60

Grandtotal

20,96

3,93

11,87

3,02

0,32

0,22
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DM MÆRKEUNDERSØGELSE 2010 OG SAMARBEJDET MED MÆRKEFORENINGERNE
I august måned blev DM forhandlertilfredshedsundersøgelsen udsendt til samtlige forhandlere i Danmark, i tæt samarbejde med Forhandlerforeningernes formænd. Resultatet af undersøgelsen
vil være færdig bearbejdet til generalforsamlingen i
november måned 2010.
Den enkelte mærkeforening vil få mærkets resultat
sammenlignet med sidste års resultat og gennemsnittet for alle mærker. Undersøgelsen er tænkt som et
dialogværktøj, der skal sætte fokus på muligheder for
forbedringer i samarbejdet mellem forhandler og distributør/producent.
Forhandlertilfredshedsundersøgelsen er planlagt til at
blive gennemført hvert år, med henblik på, at måle forbedringer/udvikling. Undersøgelsen bygger på besvarelser fra de forskellige mærkeforhandlere indenfor
traktorer i Danmark.
Climmar mærkundersøgelse 2010

DM MØDER/SEMINARER 2009/2010
Året startede med DM nytårskur 2010 i Viborg, Ringsted, Hovborg og på Bornholm
På møderne blev der gennemført workshops og dialog-caféer, hvor meningerne skulle
brydes, og deltagerne stod overfor spørgsmål om den aktuelle situation i landbruget
og i vores branche. Hver enkelt skulle bidrage til at finde løsninger og anbefalinger.
Præsentationerne fra møderne, kan findes
på DM hjemmesiden under medlemsområdet – DM-Præsentationer. Der kom rigtig
mange gode input som forhåbentligt har
givet god inspiration til refleksion hos ejere/ledere og ledergrupperne i vore medlemsvirksomheder.

Foto: DM nytårskur 2010 på Hovborg Kro – Søren Holst byder velkommen
Her nævnes nogle af de udsagn og anbefalinger deltagerne diskutere i grupperne, og som
senere blev præsenteret for alle deltagerne.
Større afskrivninger skal accepteres af kunderne – høj servicegrad – differentiering i forhold til uautoriserede – rådgivning pr. telefon skal koste penge – fokus på indtjening – fo-
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kus på egne kompetencer – fastholdelse af nøglemedarbejdere - fokus på likviditet – holde
os til det vi er gode til – sige fra – forkæl dine kunder og pas på dine omkostninger – sig
”Nej” i nogle salgssituationer – holde på vores gode folk – annoncerede rabatter på timepriser skal væk – kortere kredittid – udnytte kompetencer til nye segmenter – bedre planlægning i den enkelte forretning – omkostningerne skal tilpasses

Dansk Maskinhandlerforening afholdt chefmøder i maj 2010 for ejere/indehavere og direktører. Møderne blev afviklet 3 steder i henholdsvis region Øst, Syd og Midt/Nord.
Dette års DM chefmøder satte fokus på aktuelle temaer for den øverste ledelse i vore
medlemsvirksomheder.
Møderne startede med et indlæg fra SKAT vedr. EU varehandel og momsregler.
På DM chefmøderne 2010 blev der aftalt at sekretariatet udarbejdede en vejledning/informationstekst til de udenlandske opkøbere, som man sælger til. Ofte kan det være
svært at kommunikere med disse personer, og derfor er der udarbejdet info tekster på
tysk, engelsk, lettisk og polsk. Dokumenterne kan downloades på DM’s hjemmeside under
medlemsområde – blanketter.
Vi vil endnu engang opfordre alle vore medlemmer til at anvende den omtalte praksis/adfærd omkring EU–handel, således at alle opkøbere bliver mødt med den samme og korrekte vejledning hos alle DM medlemsvirksomheder.
Møderne havde også et punkt med aktuelt fra DM Brancheforening – branchen lige nu
med information om DM konjunkturbarometer for 2010 og orientering fra DM netværksdøgn 2010 - Endvidere var der afsat tid til fælles refleksion fra DM nytårskur 2010.
Møderne blev afsluttet med en præsentation af DM’s nye interface database og en
dialog/ drøftelse om ønsker/behov til næste års overenskomstforhandlinger.
Møderne blev som traditionen tro afsluttet
med en fælles middag.
Foto: DM chefmøde 2010 i Viborg
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FINANSKRISEN I LANDBRUGSMASKINBRANCHEN - BRANCHE NØGLETAL OG ANALYSE FOR 2009
De nøgletal som vil blive præsenteret i de følgende afsnit er et udtræk fra BusinessView
og bygger på regnskaber, som er indsendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i perioden
2004 til 2009.
I analysen er der indhentet nøgletal som følgende:

2-9 ansatte
10-50 ansatte
Over 50 ansatte

2008/09
24
79
11

Antal virksomheder i alt
2007/08
2006/07
2005/06
23
24
26
83
80
78
9
11
10

2004/05
29
75
10

Vi anser, at antallet i hver gruppe udgør så stor en andel af totalen, at analysen har en høj
validitet. Dog skal det bemærkes, at enkeltmandsvirksomheder ikke indgår i analysen.
Vi vurderer også at reliabiliteten er høj dvs. tallene er troværdige, indsamlingen og behandlingen er pålidelig.
Som den efterfølgende analyse viser, har krisen sat landbrugsmaskinbranchen under et
voldsomt pres – som følger af svigtende salg af både nye og brugte traktorer og maskiner.
Traktorsalget og mejetærskersalget er på et år faldet med næsten 50 % og efterspørgselen på brugte traktorer er faldet med ca. 30 %.

Figur: Udvikling i salget af nye traktorer, brugte traktorer og nye mejetærskere

Hele branchens omsætning faldt med 30 % til ca. 7,5 mia. kr. i 2009 – forventningerne til
2010 er igen et fald som bl.a. skyldes at mange virksomheder havde en pæn
orderbeholding med ind i 2009 fra 2008. Dette var ikke tilfældet fra 2009 til 2010 – Vi
anslår forsigtigt, at branchens samlede omsætning falder med ca. 15 % således den
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samlede omsætning i 2010 bliver på ca. 6,4 mia. kr. som derved sætter branchen tilbage
til 2004 niveau.

Figur: Total omsætning i branchen 1999 – 2009 og prognose for 2010

Andelen af de store DM medlemsvirksomheder med overskud er faldet fra 90 % i
2004/2005 til 55 % i 2008/2009

Figur: Andel af DM maskinhandlere med overskud fra 2004 til 2009
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Efter finanskrisen indtrådte, har der været et markant fald for alle grupperne, der måles på
primært resultat pr. ansat. Virksomheder med over 50 ansatte ligge langt under gruppen
fra 2 til 9 ansatte i 2008/2009.

Figur: Primært resultat pr. ansat. 2004 til 2009

Krisen har ramt branchen hårdt på indtjeningen – det er gruppen med over 50 ansatte, der
nu ligger lavest med et resultat i gennemsnit på under 1 % i afkast af den investerede
kapital.
Gruppen med 10 – 50 ansatte har generelt gearet et meget bedre afkast både før og
under finanskrisen.

Figur: Afkast af den investerede kapital 2004 til 2009
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Forrentningen af egenkapitalen adskiller sig fra afkastet af den investerede kapital ved, at
forrentningen af egenkapitalen er udtryk for virksomhedsejernes forrentning af den
indskudte kapital, efter der er betalt renter til de eksterne kreditgivere.
Gruppen af virksomheder med 10 – 50 ansatte har over perioden klaret sig bedst i denne
disciplin – alle grupper kom ud af 2008 /2009 med en negativ forretning i gennemsnit.

Figur: Egenkapitalforrentning 2004 - 2009
Gruppen store forretninger (over 50 ansatte) har alle bevaret en positiv egenkapital selv
under krisen. De mindre forretninger (2 – 9 ansatte) har udviklet sig negativ under krisen,
kun ca. 87 % af denne gruppe virksomheder har en positiv egenkapital.

Figur: Andel med positiv egenkapital 2004 – 2009
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Soliditetsgraden er over perioden faldende både i gruppen af virksomheder med 2 – 9
ansatte og 10 – 50 ansatte. Gruppen med over 50 ansatte har i en årrække haft en
stigende soliditetesgrad som dog dykker under finanskrisen.

Figur: Udvikling i soliditetsgrad
Soliditetsgraden beregnes som egenkapitalen divideret med de samlede aktiver. Dermed
beskriver soliditetsgraden i procent, hvor meget egenkapitalen udgør af selskabets samlede balance.
Overordnet set har mange af vore virksomheder en stor udfordring med at få reduceret
balancen, og derved få soliditetsgraden hævet – Mange virksomheder står med en alt for
høj balancesum i forhold til virksomhedens egenkapital.

BESTYRELSEN OG DE ØVRIGE UDVALG
Bestyrelsen har i året afholdt 4 ordinære møder – heraf 1 som strakte sig over 2 dage.
Herudover har formanden og bestyrelsen deltaget i forskellige udvalgsmøder og projektopgaver.
Formanden Jens-Aage Jensen har deltaget i
SALA’s bestyrelsesmøder, økonomiudvalgsmøder og møder i SALA barselsudligningsfonden.
Formanden er i perioden tiltrådt som næstformand i SALA´s bestyrelse.
Der har i perioden været en del ekstra møder
for formanden i SALA i forbindelse med de ændringer, der er sket og kommer til at ske i SALA
organisationen næste år.
Foto: DM bestyrelse bestående af Peter Holm, Henning Mølkjær, næstformand Søren
Holst Sørensen, formand Jens-Aage Jensen, Lars Møller Andersen.
Michael Husfeldt er repræsenteret i SALA’s direktørkreds og diverse udvalg under SALA.
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ARBEJDET I FÆRDSELSGRUPPEN I 2009/2010
Færdselsgruppen bestående af: Dansk Landbrug, Danske Maskinstationer og Entreprenører, Fabrikantforeningen og Dansk Maskinhandlerforening har igen i 2009/2010 været
samlet til et par møder. Som tidligere har 3F deltaget i et af møderne, for på denne måde
at få deres meninger og synspunkter med i vore overvejelser.
Sidst i oktober måned 2009 havde vi et møde med Trafikstyrelsen. Her blev der fulgt op på
en del punkter, som var blevet lovet ændret i 2007, men hvor der endnu ikke er sket noget.
Trafikstyrelsen var meget lydhør overfor vore argumenter, og vi blev lovet, bedre opfølgning såfremt vi kunne fremskaffe dokumentationer.
Vi har på mange punkter indsendt forslag til forbedringer i færdselsloven, som vi håber på
går igennem. Det drejer sig om:
•
•
•
•

•

•

•

Længde for traktorvogntog: Ønske om tilladelse på længde op til 25 m.
Bredde: Foreslået ændring fra 2,55 m til 3,0 m. Samt bredde på 3,3 m med registreringspligtig transport, fra avlsgård til mark, grundet brede lavtryksdæk.
Dimensionsbekendtgørelsen: For motorredskab, arbejds- eller påhængsredskab til
landbrugs- eller vejarbejde, ønsker vi tilføjet Skovarbejde og Jordarbejde.
Motorredskaber: Ønskes ændret fra konstruktionshastighed 30 km/t. til konstruktionshastighed højst 40 km/t., med en væsentlig ændring i den elektroniske motorstyring kan motorredskabets hastighed forøges.
Akselbelastning og totalvægt: At påhængskøretøjet må anvende de generelle regler
på 10 tons pr. aksel, så det bliver muligt at udnytte totalvægten på 48 tons, 18 tons for
traktoren (som i dag) og 30 tons for en tripplevogn mod 24 tons i dag.
Akselbelastning og totalvægt for motorredskaber: Ønskes ændret til at dæktrykket
aldrig er over 3 bar. Belastningen ikke må overstige det foreskrevne fra dækfabrikanter
og maskinleverandører. De største dæk må bære 8
tons ved op til 3 bar dæktryk. 3x16 = 48 tons.
Bæltekøretøjer: Køretøjer, som delvis er forsynet
med bælter, - her ønskes en generel tilladelse indtil
endnu ikke defineret totalvægt, samt mulighed for at
søge dispensation i enkelte tilfælde.

Aktuelt er der indsendt en dispensationsansøgning, om
at få lov til at køre på offentlig vej med de store kartoffelog roeoptagere fra Grimme.
Vi ønsker en sammenhæng mellem fornuft, sikkerhed og rentabel produktion for alle i
landbruget og på maskinstationerne.

DM KVALITETSCERTIFICERING
DM Kvalitetsudvalget har igangsat en proces, som skal opdatere den nuværende version
til en såkaldt version 2.0, der bliver lanceret ultimo 2010. Den nye version opdaterer version 1 på en lang række områder.
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I perioden 2009/2010 er Nic. Nielsen A/S i Aulum blevet certificeret og én forretning er i
fuld gang med processen. Der er dog flere, som er meget tæt på at sætte processen i
gang.

Foto: Nic. Nielsen A/S i Aulum blev certificeret som nr. 14 i rækken

De 6 standarder i DM kvalitetscertificeringen er forsat:
1. Kunden er vores vigtigste samarbejdspartner.
2. Medarbejderne er virksomhedens vigtigste aktiv.
3. Salg er forudsætningen for virksomhedens samlede aktiviteter.
4. God service danner grobund for salg.
5. Lager og butik er virksomhedens ansigt.
6. En serviceorienteret administration binder virksomheden sammen

DANMARK BEHØVER LANDBRUGET
Dansk Maskinhandlerforening og Maskinbladet igangsatte i 2009 en fælles kampagne
med temaet ”DANMARK BEHØVER LANDBRUGET”
I Maskinbladet, som udkom den 9. oktober 2009 var der vedlagt et
ark med klistermærker og på bagsiden en tekst med opbakning og
støtte til dansk landbrug.
Den grønne smiley med teksten Danmark behøver landbruget er et
led i en kampagne, som Dansk Maskinhandlerforening og Maskinbladet står bag.
Vi har lanceret kampagnen, fordi vi føler et ansvar for at sætte erhvervet og de aktuelle vilkår på dagsordenen. Vi vil gerne vise vores stolthed over erhvervet og synliggøre vores opbakning til landbruget og alle dem, som arbejder i eller omkring erhvervet.
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Klistermærker med smileyen og den positive tekst blev sendt til samtlige momsregistrerede landmænd sammen med Maskinbladet.
Rigtig mange har taget sloganet positivt og på mange biler og indgangspartier hos medlemsforretninger ses klistermærket.
Kampagnen fortsætter og lige nu har vi 4158 medlemmer på facebook – det er faktisk
utrolig flot.

PROJEKTER I FÆLLESUDVALGENE 2009/2010
Arbejdet i fællesudvalget med Dansk Metal og 3F udvikler sig positivt og konstruktiv med
løbende nye aktiviteter/tiltag.
I fællesudvalget med Dansk Metal og 3F er der igangsat opbygning af en ny hjemmeside
med information om praktikpladser, uddannelsesforløb og karrieremuligheder indenfor
landbrugsmaskinmekanikerfaget, som forventes at være klar ultimo 2010. Endvidere er
der igangsat udvikling af en ny brochure, som fortæller om uddannelsen og karrieremuligheder i branchen. Brochuren vil blive færdig i løbet af efteråret 2010.
Endvidere har der i 2010 været artikler m.m. i DMiBRUGT om uddannelsen, hvor bl.a. de
unge fortæller om sig selv og deres arbejdsplads.

I juni måned blev der afholdt Fyraftensmøder med fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed i
samarbejde med Dansk Metal.
Møderne blev afholdt i Skive og Kolding hvor i alt ca. 35 deltog. På disse møder blev der
informeret om to af Arbejdstilsynets fokuspunkter
 Instruktion og oplæring
 En god dag
Indlægsholderne var Ulrik Rasmussen fra Dansk
Metal og Per Hedetoft fra DM sekretariatet.
Deltagerne fik hæfterne ”Instruktion og oplæring”,
og ”En god dag" om psykisk arbejdsmiljø med hjem
til ”Arbejdsmiljømappen”.

Foto: Fyraftensmøde i sekretariatet i Kolding
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Dansk Maskinhandlerforening og Dansk Metal/ 3F sendte i foråret tidligere maskinhandler
Niels Jakobsen på landevejen for at få maskinhandlerne til at ansætte flere lærlinge.
Enhver arbejdsgivers drøm er dygtige medarbejdere, der evner at tænke selvstændigt og
handle på en ansvarlig måde i forhold til de opgaver, der skal løses.
Sådanne medarbejdere er imidlertid ikke lige til at samle op rundt om det nærmeste gadehjørne – eller hive ud af den blå luft.
- Vi skal selv sørge for at give dem et solidt fundament i form af en alsidig uddannelse,
forklarer Niels Jakobsen. Han er tidligere maskinhandler, men blev pensioneret for nogle
år siden.
Vi bad ham om at tage rundt og besøge cirka 35 maskinhandlere i Danmark. Ved besøgene skulle han forklare dem om nødvendigheden af at uddanne lærlinge, så vi hele
tiden kan have nok dygtige, faglærte medarbejdere.
Foto: Tidligere maskinhandler Niels Jacobsen på farten Danmark rundt
Det har absolut været positivt, at have Niels Jacobsen på landevejen – han fik skabt en
god dialog med vore medlemmer og mange værkførere rundt i medlemsvirksomhederne.
Af de positive udsagn omkring, at have lærlinge på værkstedet fremkom bl.a. følgende
udsagn:
 Positiv opgave at uddanne lærlinge
 Tager kun voksenlærlinge ind, da de er mere modne og der er mere fremdrift
 Der er god mulighed for arbejde til lærlinge i virksomheden, arbejde i kombination
og supplement til svende
 Det er for at finde nye medarbejdere, giver rotation og beskæftigelse i virksomheden
 Lærlinge kan tilføre virksomheden nye medarbejdere
 Fødekæden til værkstedet
Af andre udsagn kom bl.a.
 Mener lærlinge i dag er for sløve og mangler oprigtig interesse for værkstedsarbejde
 Hvis der var flere, ville der være mangel på viden og faglighed i virksomheden
 Lærlingemængden svarer til det arbejde virksomheden har
 Har det antal lærlinge, som er tilfredsstillende for at kunne give en ordentlig uddannelse
 Vil ikke afskedige en svend for at ansætte en lærling
 Har ingen økonomisk gevinst ved at ansætte en lærling
 Har ingen, da produktprogrammet er for småt
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I fællesudvalget med HK/Privat blev der i efteråret udarbejdet nye rekrutteringsannoncer
og brochuremateriale med fokus på vores grunduddannelse indenfor lager/butik. (materialet kan frit downloades på DM hjemmesiden).
Fællesudvalget arrangerede i efteråret en 2-dages studietur til udstillingen Agritecnica
2009 for butik-, reservedels- kontor- og administrationspersonale fra vore medlemsvirksomheder.
Studieturen skulle være med til at give indsigt og viden om branchen – der var selvfølgelig
planlagt udstillingsbesøg på egen hånd, og et fællesmøde med aktuel brancheorientering
fra Dansk Maskinhandlerforening og HK/Privat.
AGRITECHNICA udstillingen er verdens største indenfor landbrugsmaskiner og udstyr.
Der udstillede i 2009 ca. 2.000 virksomheder i de 18 udstillingshaller, der rummer 320.000
m² udstillingsareal.
Det var en rigtig god oplevelse for de medarbejdere, som normalt ikke får mulighed for at
komme på en international udstilling i udlandet.
Mange benyttede også lejligheden til at besøge forretningsleverandører, hvor de så de
seneste produkt- og servicenyheder.
Vi vil gentage succesen i 2011 – for en gruppe nye
medarbejdere indenfor dette arbejdsområde – det
skaber en stor motivation og opmærksomhed til en
ofte overset medarbejdergruppe.

Foto: Gruppen bydes velkommen til Agritechnica af International Communications Manager Malene Conlong og Michael Husfeldt

DM/HK Kompetencefonde – selvvalgt uddannelse 2010 blev udsendt i august måned
som et tilbud til alle DM virksomheder og medarbejdere under overenskomsten
Medarbejdere under DM/HK overenskomst har ret til 10 dages uddannelse efter eget valg
pr. år.
Uddannelserne skal være inden for overenskomstens område. Elever kan ikke søge støtte
til uddannelse.
Udannelsesfonden har et årligt maksimumbeløb til rådighed – derfor vil ”først til mølle princippet” gælde.
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Hvilke typer af uddannelse kan man tage?
Vil medarbejderen bygge oven på en almindelig handels- eller kontoruddannelse, kan man
vælge fagligt fra merkonomniveau til en bachelorgrad inden for udvalgte fag. Der kan også
tages folke- og handelsskolefag. Dertil kommer en lang række AMU-kurser og gymnasiale
fag. Kravet er, at uddannelsen kan bruges inden for det område, man arbejder under.

Medarbejderen kan vælge uddannelse/kurser inden for følgende områder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forberedende voksenundervisning
Gymnasiale kurser
Arbejdsmarkedskurser
Enkeltfag på erhvervsuddannelser
Enkeltfag videregående voksenuddannelser
Enkeltfag på korte videregående uddannelser
Enkeltfag på diplomuddannelser
Enkeltfag på masteruddannelser
Private kurser

Hvilke udgifter dækkes der af fonden?
Arbejdsgiver modtager lønrefusion ved deltagelse i uddannelse. DM/HK uddannelsesfond
2 skal dække løntabsgodtgørelse til efteruddannelse (selvvalgt uddannelse) refusion op til
140 kr. pr time, efter fradrag for VEU- eller SVU-godtgørelse, hvis dette ydes.
•
•
•
•

Dækning af udgifter til kursusgebyr
Kursusmaterialer
Transport til og fra kursussted
Ophold ved internatkurser

Et nyt tiltag – som vi håber rigtig mange medarbejdere og DM virksomheder får glæde af i
vinteren 2010 – 2011.

Udvalget har endvidere arbejdet med et projekt omkring udveksling af elever, igennem
nogle af vores udenlandske leverandører – lige nu tyder det på, at vi får nogle rigtig gode
aftaler hjem med bl.a. nogle spændende østrigske producenter, som er klar til at tage et
ansvar og ser det som en positiv udfordring. Vi forventer at kunne præsentere mere om
projektet i starten af 2011.
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CLIMMAR VORES EUROPÆISKE PARAPLYORGANISATION

Det europæiske samarbejde i CLIMMAR omfatter i alt 17 europæiske lande, Climmar organisationen blev grundlagt i 1953. Total antal virksomheder (landbrugsmaskinforretninger) omfatter ca. 23.300 forretninger, som beskæftiger ca. 200.000 medarbejdere. Sammenlagt omsatte disse virksomheder for ca. 43 milliarder Euro i 2008.
Landene er Frankrig, Belgien, Danmark, England, Holland, Italien, Irland, Letland, Luxembourg, Polen, Portugal, Schweiz, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

Ved Climmar Skills Dutch Open 2010, som er en konkurrence for landbrugsmaskinmekanikere, hvor der dystes i at være den bedste til at fejlfinde på forskellige traktorer og landbrugsmaskiner, var Dansk Maskinhandlerforening repræsenteret ved Hans Christian Sode
Jensen, Granhøj Landbrugsmaskiner A/S.
Holland, Schweiz, Tyskland, Østrig, Frankrig, Sverige og Danmark var repræsenteret ved
konkurrencen, som blev vundet af hollandske Gosse Koerts. Hans Christian Sode Jensen
fra Granhøj Landbrugsmaskiner A/S på Bornholm sluttede på en sjetteplads.

Jens-Aage Jensen, Lars M. Andersen, Henning Mølkjær og Michael Husfeldt deltog i oktober måned 2010 i CLIMMAR kongressen 2010 (kongres nr. 58) i Krakow i Polen.
Climmar kongressen 2011 afholdes i Edinburgh i Skotland og vi forventer, at Danmark skal
være vært ved Climmar kongressen 2012.
Medio september 2010 deltog Michael Husfeldt i CLIMMAR direktør
workshop i Climmar sekretariatet i
Paris.

Foto: Direktør møde i sekretariatet i
Paris i september måned 2010 – fra
venstre stående Ulrich Beckschulte
(Tyskland), Keith Christian (England), Jelle Bartlema (Holland), Epke
Dijkstra
(Holland),
Pär
Thunström (Sverige), nederste siddende Michael Husfeldt (Danmark),
Gilbert Daverdisse (Frankrig)
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DM arbejder i øjeblikke sammen med Climmar om, at der bliver nedsat arbejdsgrupper
omkring EU / Nationale færdselsregler og varesalg på tværs af grænser, herunder hindringer, barrierer og ikke mindst momsregler.

Foto: Den nuværende bestyrelse i Climmar – Fra venstre mod højre Ulf Kopplin (John Deere forhandler i Tyskland), Christa Anliker (John Deere forhandler i Schweiz), Zsolt Harsanyi (Claas forhandler i Ungarn), Alain Dousset (Claas forhandler i Frankrig), Epke Dijkstra
(Claas forhandler i Holland) og Gilbert Daverdisse (General Secretary i Climmar)

DM-ARBEJDSGIVER – DM og SALA
Ny situation for SALA
SALAs bestyrelse vedtog i foråret 2009 en fremadrettet plan. Den indebar en sekretariatsfusion mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og SALA, en kontingentaftale frem til
2013 og en flytning af sekretariatet til Axelborg. Sammenlægningen af de to sekretariater
blev gennemført pr. 15. september 2009 på SALAs hidtidige adresse, og flytningen til
Axelborg blev effektueret primo juli 2010.
I mellemtiden valgte to medlemmer af SALA, nemlig GLS-A og DLG, at opsige samarbejdet med virkning fra 1. april 2011. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Dansk Maskinhandlerforening har valgt at fortsætte samarbejdet i SALA og nu med fokus på arbejdsgiverydelserne til medlemmerne af de to foreninger.
SALAs serviceydelser til medlemmerne af DM-Arbejdsgiver påvirkes som sådan ikke. Den
juridiske ekspertise i det nye sekretariat opretholdes og dermed det daglige beredskab i
forhold til medlemmer af DM-Arbejdsgiver.
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Forstående overenskomstforhandlinger
Forårets overenskomstforhandlinger på DA/LO-området har givet et fingerpeg om overenskomstfornyelserne på SALA-området i foråret 2011. De aftalte lønstigninger var moderate både i forhold til tidligere år og i forhold til prisudviklingen i samfundet. Der kom enkelte nyskabelser ind i overenskomsterne, og det skal naturligvis overvejes, om de også skal
finde vej til overenskomsterne på SALA-området.
Forberedelserne til overenskomstforhandlingerne på SALA-området er i gang. Der har været afholdt indledende overenskomstseminar i SALA. Forhandlingerne kommer til at foregå
parallelt med overenskomstforhandlingerne på det offentlige området, men risikoen for
negative afsmitninger synes langt mindre denne gang end for tre år siden.

Rådgivning til medlemmer
Telefonisk rådgivning til DM-Arbejdsgivers medlemmer sker hos SALA. Enkelte medlemmer retter stadig direkte henvendelse til DM, men vi har indført et system, hvor disse medlemmer viderestilles direkte til SALA’s medarbejdere. Dette system virker også på SALA’s
nye adresse.
En betydelig del af rådgivningen i det sidste år har drejet sig om opsigelser. Der har fortsat
været et stort men dog faldende antal opsigelser i 2009 – 2010.
På tre områder har vi fundet anledning til at advare medlemmerne om mulige bodskrav fra
forbundene, nemlig
•
•
•

når virksomheder ikke betaler SH-godtgørelse men fuld løn under frihed til timelønnede medarbejdere
når sikkerheds- og tillidsrepræsentanter opsiges, uden at overenskomstens særlige
opsigelsesregler overholdes
når pensionsordninger ikke tegnes i PensionDanmark trods overenskomstkrav herom

Vores medlemmer benytter fortsat i vid udstrækning arbejdsfordeling, og der har været et
behov for vejledning i forbindelse med indgåelse heraf.
Endvidere har SALA bidraget med oplysninger om nye regler mv. til DM Arbejdsgiverorientering.

Fagretlige sager
I det forløbne år har der været i alt 14 fagretlige sager. Samtlige disse sager har kunnet
afklares ved, at der har været afholdt et mæglingsmøde på den berørte virksomhed. I alle
tilfælde er der her indgået forlig med lønmodtagersiden.
I forhold til det betydelige antal opsigelser, der er afgivet i løbet af det sidste år, er antallet
af sager, der er rejst i forlængelse heraf, meget lille!
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Nye medlemmer
DM-Arbejdsgiver har i årets løb fået et antal nye medlemmer. I forbindelse med optagelse
af et nyt medlem henledes virksomhedens opmærksomhed på, at der bør ske tilpasning af
overenskomstforholdene, således at virksomheden frigøres fra alle tidligere overenskomster. Alle nye medlemmer anbefales derfor at tage kontakt til SALA og drøfte overenskomstforholdene i forbindelse med indmeldelse i DM-Arbejdsgiver.

Den orange DM-Arbejdsgivermappe
Den orange mappe kan nu findes på DM hjemmesiden. Det anbefales endvidere, at medlemsvirksomhederne bruger vore overenskomster, og udleverer overenskomsterne til lønningsmedarbejdere m.fl. Der er sendt to eksemplarer til alle virksomheder og flere overenskomster kan rekvireres. Disse findes også på DM hjemmesiden.

SALA Barseludligning
SALA Barseludligning fik i 2009 tilladelse til at suspendere bidragsbetalingen fra medlemmerne i årets sidste tre kvartaler. Sammen med forhøjelsen af refusionsbeløbet og indførelse af refusion for de sidste tre ugers far-forældreorlov har det bevirket, at formuen i ordningen er nedbragt til det ønskelige niveau. SALA Barseludligning fortsætter sin aktivitet
efter 1. april 2011 for virksomhederne under Mejeribruget Arbejdsgiverforening og DMArbejdsgiver.

PENSIONSORDNING I PENSIONDANMARK
Dansk Maskinhandlerforening har et godt samarbejde med PensionDanmark, hvor medarbejderne har deres pensionsordning. I det forløbne år er der sket en række forbedringer i
pensionsordningen:
Medarbejderne har fået flere valgmuligheder
Medarbejdernes pensionsordning i PensionDanmark består dels af en pensionsopsparing
og dels af nogle forsikringer. Ved årsskiftet fik medarbejderne som noget nyt mulighed for
at tilpasse beløbet på deres forsikringer ved kritisk sygdom og førtidspension. Medarbejderne har nu mulighed for at sænke eller hæve forsikringsbeløbet med 50 %.
Samtidig blev forsikringen ved død forbedret. Hvis medarbejderen dør inden pensionering,
får de nærmeste udbetalt hele opsparingen – dog minimum et engangsbeløb, som er forhøjet fra 400.000 kr. til 500.000 kr. Minimumsbeløbet kan sænkes til 0 kr. eller 250.000 kr.
eller hæves til 750.000 kr. eller 1 mio. kr.
Læs mere om valgmulighederne på www.pension.dk/tilpasdineforsikringer.

Pensionsopsparingen er vokset markant
PensionDanmark ligger helt i top, når det gælder om at få medlemmernes pensioner til at
yngle. Siden 2005 er 100 kr. på medlemmernes konto blevet til 150 kr. – og de gode takter
fortsætter. Alene i år er medlemmernes pensionsopsparing vokset med over 10 % efter
skat.
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Der er ingen aktionærer eller andre udenforstående, der skal tjene på medlemmernes opsparing. PensionDanmark sender hele afkastet af investeringerne direkte videre til medlemmernes konti i form af rentetilskrivning på deres opsparing. Medarbejderne kan tjekke
deres opsparing på www.pension.dk under Din Egen Pension.

Medlemmerne i PensionDanmark har sparet 100 mia. kroner op til pension
Med et afkast på over 10 % rundede medlemmernes
samlede opsparing i PensionDanmark i august 100
mia. kr. Dermed er PensionDanmark i dag en af Europas 100 største pensionskasser. Det giver gode
muligheder for at give de 586.000 medlemmer den
bedst mulige pensionsordning til branchens laveste
omkostninger. Medlemmerne i PensionDanmark
betaler kun 408 kr. årligt i administration.

Frit medlemskab af Kræftens Bekæmpelse til over 1.000 medlemmer
PensionDanmark indledte sidste efterår et samarbejde med en række patientforeninger,
som sikrer hurtig og målrettet hjælp til medlemmer af PensionDanmark, der rammes af
visse kritiske sygdomme. Foruden et skattefrit engangsbeløb på typisk 100.000 kr. via kritisk sygdom forsikringen, får medlemmerne også tilbudt et års frit medlemskab af en relevant patientforening. Alene i samarbejdet med Kræftens Bekæmpelse har over 1.000 medlemmer fået et års frit medlemskab.
Læs mere om samarbejdet med patientforeningerne på www.pension.dk/patientforeninger.

DM NETVÆRKSGRUPPPER 2010
Dansk Maskinhandlerforening har etableret netværksgrupper for unge ledere i landbrugsmaskinbranchen – med stor succes i 2010.
De 3 netværksgrupper for ”unge” maskinhandlere er fordelt efter geografi og består af 8 til 10
deltagere pr. gruppe.

Foto: Opstartsmødet på Hovborg Kro

Alle grupperne har haft deres første gruppemøde i maj og juni måned OG DET HAR BARE VÆRET SUPER GODT OG VÆRDISKABENDE.
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Det første møde har bl.a. handlet om forventningsafstemning – hvad er succeskriterierne?
En vigtig del af forventningsafklaringen er også at afklare ansvarsfordeling og tidsperspektiver (hvem gør hvad? – og hvornår?)
Dansk Maskinhandlerforening er
facilitator / netværksleder, som er en
disciplin, hvor vi fokuserer på den
succesfulde motivering af DM netværksgrupper og styring af den samlede proces fra igangsætning til mål.
Vi skal skabe commitment og ejerskab hos deltagerne.

Foto: DM netværksgruppemøde i Ålborg sommeren 2010
En af grupperne har haft om forandringer og tilpasninger på dagsordenen, en anden gruppe har drøftet den gode HR-funktion med et indlæg fra en HR chef fra bilbranchen.
Alle grupperne skal mødes igen i efteråret, hvor der bl.a. skal arbejdes med økonomiske
sammenligningsmodeller, strategier og muligheder indenfor privatmarkedet, en anden
gruppe skal arbejde med intern kommunikation i virksomheden.
Efter en meget positiv opstart og omtale i branchen, er der allerede i det kommende efterår behov for at etablere endnu en netværksgruppe, for unge direktører og ejerledere i
landbrugsmaskinbranchen.
DM netværksgrupper skal have deltagere, som er reflekterende men frem for alt
værdiskabende. Fremtiden tilhører også de korte spændende intensive møder på en
halv dag, en dag eller 2 dage med ekstremt HIGH SPEED-LEARNING

JUBILÆUMSLEGATER 2010
Dansk Maskinhandlerforening har i 2010 uddelt
jubilæumslegat til fem landbrugsmaskinmekanikere, som udover stor faglig kunnen også mestrer
godt samarbejde med kollegaer og kunder.

Foto: Overrækkelsen af jubilæumslegat hos
Skanderborg Maskinforretning A/S – fra venstre
formand for DM Jens-Aage Jensen legatmodtager
Casper Vinther og direktør Bjarne Elkjær
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De fem unge var:
Emil Hamilton – Maskinpartner A/S, Vejle
Casper Vinther – Skanderborg Maskinforretning A/S
Steffen Ian Østergaard Goul – Salling Traktorservice A/S
Chr. Sode Jensen – Granhøj Landbrugsmaskiner A/S
Jonas Christensen – Roskilde Traktorlager A/S

De er de få blandt mange
DM stiftede sit jubilæumslegat tilbage i 1993, hvor foreningen fejrede sit 75-års jubilæum.
Hvert år uddanner de 150 medlemmer af foreningen cirka 125 medarbejdere, så de kan
kalde sig faglærte i et af fagene landbrugsmaskinmekaniker, engroshandel eller administration.
Den helt særlige indsats, der kan udløse en portion af DM-jubilæumslegatet, skal være
såvel faglig som social.
- Vi lægger vægt på evnen til at løse de faglige udfordringer på et højt niveau samtidig
med, at prismodtagerne forstår at samarbejde med såvel kunder som kollegaer.
Det er maskinhandlerne, som er medlemmer af DM, der indstiller kandidater til DMjubilæumslegatet. Herefter udpeger bestyrelsen dem, de finder værdige til hæderen.
Hensigten med de årlige uddelinger fra
Dansk Maskinhandlerforenings jubilæumsfond er at inspirere unge mennesker, der
har valgt servicefag inden for landbrugsmaskinbranchen til at yde deres bedste bådefagligt og menneskeligt.

Foto: Overrækkelsen af jubilæumslegat hos Roskilde Traktorlager A/S – fra venstre direktør Torben Larsen, legatmodtager Jonas Christensen og DM bestyrelsesmedlem Lars Møller Andersen
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DM ORIENTERINGER – NY HJEMMESIDE OG DMiBRUGT 2009/2010
DMiBRUGT
DMiBRUGT avisen fortsætter på sjette år i et oplag på over 100.000 eksemplarer hver 3.
uge og distribueres via et samarbejde med Landbrug Fyn A/S.
Avisudgaven er udkommet i lidt varierende sidetal
fra 12 til 20 sider – udviklingen har været stabil men
ikke tilfredsstillende med hensyn til sidetal.
Der har været positiv respons på vores lederindlæg i
avisen – det er netop her, vi kan synliggøre os og
ikke mindst få kommunikeret DM’s holdninger og
aktiviteter ud til omgivelserne.
Der har været kørt en kampagne med 50 % rabat på
de 3 første annoncer både til nuværende og nye
medlems annoncører.
Der planlægges i efteråret 2010 at lancere en række
nye tiltag omkring layout, indhold og temaer – Vi
forventer, at de nye tiltag vil medvirke til, at
DMIBRUGT magasinet kommer op på 20 sider i alle
udgaver i 2011.

Foto: DMiBRUGT avisen som den ser ud i dag

DM hjemmside

I august 2009 fik DM en nye hjemmeside www.danskmaskinhandel.dk, hvor medlemmerne har deres eget område. Siden er i det forløbne år blevet udbygget med Kvalitetscertificeringsmappen, Netværksgrupperne har fået deres eget område og nyhedsbreve fra
Willis bliver ligeledes samlet på siden.
Medlemmer er blevet udbygget med ejerleder og firmaadressen.
Der er ingen begrænsninger for, hvor mange medarbejdere, der hos det enkelte medlem
kan have adgang til medlemsområdet – blot skal indehaveren eller den daglige leder fortælle sekretariatet, hvilke orienteringer medarbejderen skal/må have adgang til.
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DM Orienteringer i farverne Blå, Grøn, Orange og Rød
DM Orienteringer findes på DM’s hjemmeside under medlemsområdet. Nyhedsbreve udsendes pr. mail, hvor der gøres opmærksom på, at der er nye orienteringer på hjemmesiden. For at læse disse orienteringer er man nød til at logge sig ind på hjemmesiden. For at
optimere at alle har mulighed for at få disse læst har udsendelserne ændret karakter.
Nyhedsbrevet har hidtil indeholdt fokuspunkterne for orienteringen, men er nu blevet udbygget med mere information i selve mailen. Orienteringer og bilag bliver stadig arkiveret
for hver årgang.
Brancheorienteringen (blå) udsendes i 3 forskellige udgaver, én til chefer/ledere, én til
medarbejdere og én til passive medlemmer. Markedsorientering (grøn) kan udsendes til
alle og kræver ikke log ind. Arbejdsgiver orienteringen (orange) udsendes til alle DM-A
medlemmer, lønningsbogholdere og chefer/ledere. Uddannelsesorientering (rød) sendes
til chefer/ledere og DM-A medlemmer. Det er virksomhedslederen der bestemmer, hvem
der må modtage disse informationer.

IT- LØSNINGER I BRANCHEN
Mange medlemmer har med baggrund i markedssituationen mere eller mindre udskudt ITinvesteringer til bedre tider – men en del medlemsvirksomheder besluttede i 2010 at implementere det nye Navision fra JMA A/S og mange sidder lige nu i beslutningsfasen.
Det nye Navision program fra JMA A/S er pt. købt af 46 DM medlemsvirksomheder med
tilsammen 60 udsalgssteder (sidste år var det 37 DM hovedforretninger og udsalgssteder).
47 DM medlemsvirksomheder kører på det gamle LMF system.
Firmaet ATOMIC A/S er en ny spiller på markedet, som har igangsat udviklingen af et program, som er tilpasset en typisk landbrugsmaskinforretning. Firmaet ATOMIC A/S arbejder
med en platform, som hedder Key Balance. 3 forretninger i DM’s medlemskreds har i 2010
implementeret dette system.
ADP i Vejle er også gået mere ind i branchen og har solgt deres løsning til en række DM
medlemsvirksomheder.

DM AKADEMI OG DM KURSER
15 værkfører/værkførerassistenter har deltaget i Lederuddannelse Værksted/Service, som
blev afsluttet i marts.
Dette hold havde et godt samarbejde og sammenhold. De har efterfølgende aftalt at
mødes årligt, til en faglig sammenkomst og udveksling af erfaringer.
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Et nyt hold starter op i november, men
denne gang er uddannelsen ændret til
også at omfatte lagerchefer.
Inden kurset blev udbudt stod der 13 på
venteliste og siden har vi modtaget mange tilmeldinger til dette kursus.

Foto tv: Deltagere fra Lederuddannelsen, Erhvervsskolerne i Aars

.

Foto: Deltagere fra Lederuddannelsen, på besøg ved J. Hundahl A/S, hvor Søren Hundahl
bl.a. fortæller om ”tavlemøder”

I vinterhalvåret 2009- 2010, blev der afholdt flere 3-dages kurser i lovpligtige sikkerhedseftersyn af ”Mobile maskiner”, med teleskoplæssere som hovedområde. Der var stor interesse for disse kurser og holdene blev hurtig fyldt op.
I foråret 2010 blev disse kurser i lovpligtige sikkerhedseftersyn af ”Mobile maskiner” udvidet til, både at omhandle landbrugs- og entreprenørmaskiner. Dette indebærer at kurset
nu omhandler følgende maskintyper: rendegraver, gummiged – minilæsser, gravermaskine – minigraver, traktor med frontlæsser, tipvogn og teleskoplæsser til personløft.
Det betyder også at kurset er udvidet til et 4-dages kursus. Vi har indtil videre fyldt 5 hold
af 16 kursister, og da efterspørgslen er stor, arbejder vi på at oprette flere kurser til afholdelse efter nytår.
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Informationsmøder om ”Lovpligtige hovedeftersynskurser og CE mærkning”, blev afholdt i
starten af 2010, hvor Jens Erik Jørgensen fra
Arbejdstilsynet fortalte om Arbejdstilsynets syn
på disse emner, og svarede på de mange uddybende spørgsmål.
Niels Thyssen fortalte om CE mærkning, ansvar og fælder for maskinforretninger.

Foto: Informationsmøde i Kolding 8 marts 2010

Brandsikkerhedskurser i Varmt arbejde (som er/bliver et krav fra forsikringsselskaberne),
afholder vi i samarbejde med DBI i hhv. Frederikshavn og Hvidovre samt SDE i hhv. Vejle
og Odense. Nogle hold er hurtigt blevet fyldt op, andre har vi måtte aflyse på grund af
manglende tilslutning.
Målgruppe: Medarbejdere, der udfører arbejde ude ved kunderne, hvor arbejdet indebærer en risiko for brand (”varme processer”). Ved ”varme processer” forstås arbejdsprocesser, hvor der arbejdes med eller frembringes flammer, gnister eller brandfarlig opvarmning
f.eks. svejsning, skærebrænding, vinkelslibning, lodning, tørring, alle former for varmebehandling, ukrudtsafbrænding samt andet arbejde med varmeudviklende værktøjer.
Mange forsikringsselskaber kræver dette kursus, herunder også Codan, der formidles af
Willis. Hvis man efter 1. januar 2011 ikke har et kursusbevis, og gør sig skyldig i en brand
hos en kunde, er selvrisikoen væsentligt højere.
Vi har ikke tal på, hvor mange der på nuværende tidspunkt har deltaget på disse kurser,
men vi bedømmer ud fra de seneste aflysninger, at behovet ikke er så stort længere. Vi
opfordrer herefter medlemmerne til selv at opsøge åbne hold, da der ikke vil blive udbudt
flere brancherettede hold herfra Dansk Maskinhandlerforening.

Vi måtte desværre aflyse den lovpligtige arbejdsmijøuddannelse i Jørlunde.
Der er her i efteråret udsendt nye DM kurser indeholdende en helt ny DM lederuddannelse
for værkfører og reservedelschefer på i alt 5 moduler af 3 dage, hvor 4 moduler er fælles
ledelsesmoduler og et modul er specialiseret på funktionsområdet.
Endvidere er der udbudt et helt nyt kursus i Salgsteknik / God kundeservice & Konflikthåndtering. I alt 4 kurser af 2 dages varighed for mekanikere, montører, reservedels- og
butiksassistenter.
Alle kurser er udbudt i samarbejde med Erhvervsskolen i Års og kører under reglerne for
VEU – godtgørelse.
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MASKINHANDLERFORENINGS FORSIKRINGSAFTALE
Den nuværende forsikringsaftale mellem Dansk Maskinhandlerforening og Codan Forsikring udløber ved udgangen af 2010.
Med henblik på en videreførelse af forsikringsaftalen, har Willis i samråd med Dansk Maskinhandlerforening igennem det meste af året, forhandlet med Codan om en fornyelse af
forsikringsaftalen.
Vi har i vore drøftelser med Codan gennemgået forsikringsaftalens hidtidige forløb, og forhandlet en række positive forbedringer af forsikringsprogrammets dækningsomfang igennem.
Skadesforløbet i DM aftalen har de senere år set rimeligt ud, men branchen har desværre
været plaget af mange tyverier, samt behandlings- og bearbejdningsskader på Forhandler/værkstedsforsikringerne.
En indsats omkring skadesforebyggelse er og bliver nødvendigt for virksomhederne, således vi kan få knækket den udvikling virksomhederne oplever. De forhandlere der benytter
Dansk Maskinhandlerforenings forsikringsprogram, har i foråret modtaget forslag til skadesforbyggende tiltag, der beskriver nogle af de muligheder der ligger til sikring af virksomhederne. Indsatsen vil skulle ske over en periode, fordi problemet først skal synliggøres og derpå afhjælpes, og her tænkes specielt omkring Behandling & Bearbejdning, der
kræver nogle ændrede arbejdsgange samt kontrolfunktioner.
Behovet for forsikringsrådgivning er stadigt stigende blandt medlemsvirksomhederne, bl.a.
på baggrund af fusioner, opkøb og udvidelser, samt et stigende behov for specielle forsikringsdækninger.
På trods af præmienedsættelser i 2009 og finanskrisens indtog, har vi formået at holde
niveauet på Dansk Maskinhandlerforenings forsikringsordning ved stor loyalitet, samt indmeldelse af både nye og gamle medlemmer i ordningen.

SEKRETARIATET
Personalesiden er uændret og består af følgende stab:
Michael Husfeldt (direktør)
Helle Helth Hansen (direktionssekretær)
Annette Hansen (økonomiassistent)
Per Hedetoft (konsulent)
Morten Junker Andersen er ansat ca. 8 timer pr. uge som studentermedhjælp (læser HA
på Syddansk Universitet i Kolding).

LIB afviklede i 2010 sekretariatets funktion hos Dansk Maskinhandlerforening i Kolding. På
LIB's generalforsamling den 4. marts 2010 besluttedes det enstemmigt at lukke LIB i den
kendte form. Selvom LIB medlemmernes samlede andel af traktorsalget udgør ca. 2/3 af
markedet, skønnede medlemmerne ikke, at der er behov for en egentlig forening.
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Det betyder, at de enkelte virksomheder fremover selv varetager kontakten til myndigheder, organisationer m.m.
LIB har valgt at donere foreningens formue på ca. 50.000 kroner til Dansk Maskinhandlerforenings jubilæumsfond, der hvert år uddeler lærlingelegater til medlemmernes lærlinge
indenfor branchens 2 grunduddannelser.

Sekretariat fungerer uændret som sekretariat for brancheforeningerne Maskinleverandørerne og Gafsam.
Vores arbejde i brancheforeningen Maskinleverandørerne har i år krævet en ekstra arbejdsindsats i forbindelse med udarbejdelse af en ny strategi / forhandling omkring fremtidig udstillingsstrategi for branchen.
Michael Husfeldt er via Maskinleverandørerne fortsat indsat som Agromek komitemedlem,
og er endnu en periode indsat i bestyrelsen i Have & Landskab, hvor Maskinleverandørerne (sektion 1) har formandsposten.

Sammen med de andre virksomheder i huset har vi adgang til virkelig gode servicefaciliteter med mødelokaler fra 7 til 65 personer med AV-udstyr og egen café/køkken, som kan
servicere gæster og kursusdeltagere.
I år er antallet af parkeringspladser væsentligt udvidet, og der er installeret nye infoskærme i fællesarealet, så gæsterne kan se, hvilket mødelokale, der er reserveret til deres
møde/kursus.
I caféområdet er der lavet en række forbedringer omkring adgang til buffeterne, hvor der er
fokus på sundhed, og der er kommet et nyt mødelokale med AV udstyr.

Foto: Nye parkeringspladser, nyt mødelokale og info-skærme i Trade City
Som tidligere nævnt er der efterhånden rigtig mange medlemmer, som har fået øjne op for
at bruge vores faciliteter i Kolding. Der har været afholdt mange møder/kurser i år bl.a.
personalemøder, sælgermøder, ansættelsessamtaler, forhandlermøder, produktpræsentationer, kurser, generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og meget mere.
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AFSLUTNING
Det er bestyrelsens ønske og håb, at du/I deltager i DM branchedagen 2010 og DM generalforsamlingen 2010 den 5. november på Hotel Munkebjerg i Vejle.
Her får du/I rig lejlighed til at møde kollegaer, høre nyt og måske blive inspireret med nye
ideer fra dagens indlæg og aktiviteter.
Vi vil også præsentere en lang række ny initiativer som i 2011 skal skabe værdier og viden
hos vores medlemmer.
Det netop nu en tid, hvor vi som branche og gode kollegaer skal stå sammen om de udforinger og forandringer vi alle står med i vores hverdag.
Der er arrangeret ledsagerprogram både om formiddagen og eftermiddagen.
Dagen afsluttes med festmiddag, underholdning og hyggeligt samvær med vores ledsagere.
Vi glæder os til at se jer - Velkommen!

Bestyrelsen
Lars Møller Andersen

Henning Mølkjær

Peter Holm

Søren Holst Sørensen
Jens-Aage Jensen
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