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DANSK MASKINHANDLERFORENING
Vi har haft et godt og begivenhedsrigt år i DM med mange udfordringer, både når det gælder den daglige medlemsservice og rådgivning samt opfølgning på nye tiltag og aktiviteter
i Dansk Maskinhandlerforening.
De store aktiviteter i DM har i beretningsåret været afholdelse af Climmar kongressen
2012 i Danmark, DM på Agromek 2012 samt overenskomstforhandlingerne i januar og
februar måned 2013.
Vi har igen i perioden oplevet et væsentligt mindre behov for rådgivning omkring tilpasninger, arbejdsfordeling, omorganisering og afskedigelser. Vi oplever faktisk fortsat en stigning i antallet af henvendelser omkring rådgivning om ny ansættelser m.m.
I året har vi haft et øget antal af sager og henvendelser omkring markedsret og erhvervsret
– det er typisk tvister om reklamationsret, garanti, fejl og mangler, pant samt kunder, der
vil hæve en indgået handel.
DM-købekontrakt fik afgørende betydning i landsretten
Vi har igennem snart 4 år fulgt og støttet en sag, som endelig her i foråret fik dom ved
landsretten i Viborg.
DM-købekontrakt fik afgørende betydning i landsretten. Landsretten har således netop
stadfæstet en af byretten i Esbjerg afsagt afgørelse.
Et medlem af Dansk Maskinhandlerforening solgte en nærmere specificeret traktor til en
kunde. I forbindelse med handlen underskrev parterne en standard købekontrakt udarbejdet af Dansk Maskinhandlerforening, hvoraf det, ud over de sædvanlige bestemmelser om
pris, levering m.v., intet sted fremgik, at handlen skulle være indgået under særlige betingelser.
Kort forinden den aftalte leveringsdato anmodede køberen om at få traktoren ud til prøvekørsel. Da traktoren ikke fungerede tilfredsstillende sammen med en række specielle maskiner, meddelte køberen efterfølgende, at han ønskede at ophæve handlen. Køberen
anførte i denne forbindelse, at der efter hans opfattelse var taget forbehold for, at traktoren
skulle kunne anvendes med de angivne maskiner. Omvendt var det sælgers klare opfattelse, at der hverken var taget forbehold eller givet garanti herfor, idet problemstillingen
slet ikke var oppe og vende på aftaletidspunktet.
Køberen fastholdt, uanset den indgåede købsaftale, at man var berettiget til at ophæve
købet, hvorefter sælgeren tog traktoren tilbage og samtidig krævede sit tab dækket af køberen.
Byretsdommeren fandt det under sagen ikke godtgjort, at køber havde taget forbehold eller givet garanti, ligesom aftalen i øvrigt ikke kunne hæves på andet grundlag. Dommeren
anførte i denne forbindelse særligt: ”… da der foreligger uoverensstemmende forklaringer
mellem to erhvervsdrivende i et handelskøb, og idet der ikke fremgår noget af købekontrakten om specielle betingelser for anvendelsen af traktoren, finder retten, at køberen er
den, som er nærmest til at have foranlediget, at hans forudsætning blev en betingelse i
aftalen …”.
Køberen ankede efterfølgende sagen til landsretten, der efter en lang forberedelsesproces
afsagde dom den 29. januar 2013. I forbindelse med ophævelsen af købet anførte landsretten: ”… også efter bevisførelsen for landsretten tiltrædes det af de grunde, der er anført
af byretten, at [køber] ikke har godtgjort, at der i forbindelse med handlens indgåelse er
taget forbehold om, at handlen kun skulle gennemføres, hvis traktoren kunne anvendes
som forudsat af ham…” og ”…det er ikke godtgjort, at [sælger] skal bære risikoen for, at
[køber] ikke sørgede for, at hans forudsætninger blev gjort til en betingelse i kontrakten… ”
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Sælger fik følgelig i landsretten erstattet sit mistede dækningsbidrag, ligesom sælger delvist fik dækket det tab, som sælger havde lidt ved et efterfølgende dækningssalg til tredjemand.
Som det fremgår, lagde landsretten ved sin afgørelse således også stor vægt på den indgåede skriftlige DM-købekontrakt – og havde sælger ikke behørigt sørget for, at købskontrakten blev underskrevet af parterne, kunne resultatet meget vel have endt med at være et
andet.
Konklusionen er derfor, at det er af afgørende betydning, at der underskrives købskontrakter ved hvert enkelt salg, og at man sørger for, at de enkelte aftalebetingelser tydeligt
fremgår heraf. Ud over den bevismæssige betydning er man som sælger herved tillige sikret via de almindelige salgs- og leveringsbetingelser, der regulerer forhold som leveringsrisiko, sælgers ansvar ved forsinkelse, ejendomsforbehold, produktansvar m.v.
Køber ankede efterfølgende sagen til højesteret, som dog har afvist anket. Køber skal betale ca. kr. 400.000 til sælger i omkostninger inkl. renter og sagsomkostninger.

Solgt som beset
Et andet forhold i handel, som har givet en del spørgsmål har været omkring emnet ”solgt
som beset”.
Det sker relativt ofte, at brugte maskiner sælges “som beset”, og at dette også står direkte
i købsaftalen. Sælger forestiller sig muligvis, at ordene ”solgt som beset” medfører, at køber ikke kan komme med nogen som helst indsigelser efterfølgende. Køber har måske
den opfattelse, at ”solgt som beset” kun betyder, at køber er afskåret fra at klage over
mangler ved maskinen, som han umiddelbart ville kunne se (åbenlyse mangler). Spørgsmålet er, hvad der ligger i ”solgt som beset” eller lignende generelle klausuler.
Efter ordlyden at dømme synes sælger at have ret i sin opfattelse. Men helt så enkelt er
det ikke.
Hvis en solgt maskine ikke svarer til den betegnelse, den er solgt under, eller hvis der er
fundamentale mangler ved den solgte maskine, kan køber gøre indsigelse, selv om maskinen er ”solgt som beset”, ”solgt som den er og forefindes” eller under lignende, generelle forbehold. Kun i tilfælde af helt åbenlyse mangler (f.eks. skrammer/buler, ingen ydre
ekstraudstyr), som køber burde have set ved en overfladisk undersøgelse, kan sælger
afskæres fra at gøre indsigelser gældende.
Efter købeloven er en sælger forpligtet til at overholde sin oplysningspligt. Det betyder, at
hvis der er nogle mangler ved en maskine, som sælger kender til, skal han loyalt oplyse
køber om dem. Det kan eksempelvis være, at sælger ved klargøring af en maskine har
konstateret nogle mangler, men ikke har fortalt køber om dem. Domspraksis viser, at hvis
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en sælger har fortiet mangler, vil en køber have adgang til at gøre indsigelse om disse
mangler, selv om en maskine er ”solgt som beset”.
Desuden – og det er her, de fleste problemer opstår – har, køber adgang til at gøre indsigelser, hvis det viser sig, at der er en skjult mangel ved den solgte maskine, som køber
ikke kunne opdage ved en almindelig undersøgelse af maskinen. Dette gælder også selv
om maskinen er ”solgt som beset” eller under lignende, generelle forbehold.
I tilfælde af en skjult mangel skal man huske at skelne mellem de forskellige indsigelser.
Hvis sælger intet har vidst eller intet burde have vidst om manglen, kan køber ikke få erstatning. Herefter er der afhjælpning af manglen, afslag i prisen eller ophævelse tilbage.
Efter DM-købekontrakt kan køber ikke kræve afslag i prisen eller ophævelse, hvis sælger
fuldt ud, effektivt og uden omkostninger for køber afhjælper manglen. Hvis manglen ikke
kan afhjælpes og hvis den er værdiforringende, skal sælger give et afslag i prisen. Kun
hvis manglen ikke kan afhjælpes og er væsentlig for maskinen, har køber ret til at hæve
købet, dvs. kræve købesummen tilbage mod at tilbagelevere maskinen. Det er bl.a. i disse
situationer, Dansk Maskinhandlerforening jævnligt afholder kurserne ”Salgstræning og jura”.
Samlet kan man derfor konkludere, at køber har ret i, at ”solgt som beset” kun afskærer
klager over helt åbenlyse mangler. De ville i øvrigt være afskåret alligevel ved en erhvervsdrivendes køb af en brugt maskine. At skrive ”solgt som beset” har i praksis megen
lille betydning, om nogen. Men der kan f.eks. indsættes følgende forbehold i købekontrakten:
”Købet angår en brugt maskine, som sælger ikke har særligt kendskab til, og som den erhvervsdrivende køber har undersøgt grundigt inden købet. Parterne er enige om, at sælger har givet et nedslag i prisen, og at køber herefter er afskåret fra at gøre nogen form for
indsigelser gældende.”
Ovenstående tilføjelser vil sandsynligvis afskære klager over mindre mangler, og er bedre
end ”solgt som beset” eller lign. Men der er som nævnt ingen sikker fraskrivelse for skjulte
mangler. Her bør man jo også have i baghovedet, at prisen for maskinen typisk er baseret
på, at der ikke er nogen skjulte mangler. Hvis der så viser sig at være mangler, har sælger
oftest modtaget mere end maskinen med mangler er værd…”
Rådgivning, fortrolighed og støtte fra sekretariatet
Vore medlemmer har i perioden brugt sekretariatet til mange forskellige rådgivningsopgaver indenfor strategi, forandringer, organisationsudvikling, personale udfordringer, sygdom
og generationsskifte, samt ikke mindst en snak om markedssituationen og de daglige store
som små udfordringer, man står overfor som leder og maskinhandler.
Vi glæder os hver dag over den positive opbakning samt det gode gensidige samarbejde
og tillid vi møder i det daglige arbejde sammen med vore medlemmer og deres medarbejdere. Det er bestemt med til at motivere, at personalet i sekretariatet hele tiden er ydmyg
og optaget af at løse opgaverne professionelt.
Vi oplever et fortsat stigende behov for en fortrolig samtale med os om såvel små som store ting omkring brancheudvikling og ikke mindst den lederudfordring, som alle arbejder
med i dagligdagen, når man skal lede en organisation og virksomhed igennem forandringer og nye måder at se markedspladsen, kunderne og leverandørerne på.
Mange medlemmer bruger vores mødefaciliteter i sekretariatet i Kolding. Sekretariatet bliver mere og mere branchens ”hovedstad” og vi syntes, det er dejligt at kunne byde så
mange velkommen i huset. Det betyder mere synlighed og tættere relationer til mange af
vores medlemsvirksomheder.
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Sekretariatet har i 2013 haft økonomifunktionen for Have & Landskabsudstillingen i Slagelse, som blev afviklet den 28. - 30. august 2013, hvor 9.635 besøgende lagde vejen forbi og 252 udstillere tog imod.
Vi har løst mange opgaver for brancheforeningen Maskinleverandørerne. Her kan nævnes
planlægning og afvikling af Agromek udstillingen med fokus på målrettet og synliggørelse
mod den grønne og gule sektor, hvor Maskinleverandørernes medlemmer udstillede i Hal
C på Agromek 2012.
Som brancheforening skal vi løbende udvikle nye tiltag og aktiviteter til gavn for virksomhederne, branchen og faget. Her har vi i perioden specielt haft fokus på udvikling af DMeksportudvalg, DM-tænketank med rapporten Maskinhandleren i år 2020, DMledernetværk og DM-kvalitetsprojekt ”Best Practice”. Mere omtale af disse aktiviteter
kommer senere i beretningen.
Danmarks bedste lærling
Dansk Maskinhandlerforening, LandbrugsMedierne, Traktor Tech, Erhvervsskolerne Aars og Dansk Metal står bag
konkurrencen: Danmarks Bedste Lærling, Landbrugsmaskinmekaniker. Konkurrencen finder sted i februar
2014 på Erhvervsskolerne Aars, der i mange år har udklækket nye landbrugsmaskinmekanikere.
Konkurrencen vil kort fortalt byde på en række opgaver for i alt fire finalister, der skal forsøge at løse opgaverne på bedste vis og inden for en bestemt tidsramme.
Tilmeldingen til konkurrencen starter til efteråret, og både virksomhederne og Erhvervsskoleren Aars kan indstille til konkurrencen. Lærlingen har også mulighed for at indstille
sig selv. Ud fra indstillingerne vælger en jury de fire finalister, der skal dyste mod hinanden.
Kravet for at deltage i konkurrencen er, at lærlingen i løbet af efteråret 2013 afslutter sjette
skoleforløb. Lærlingen må endnu ikke være udlært og have taget sidste og syvende skoleforløb.
Datoen for konkurrencen er 8. og 9. februar 2014 og forløber således over to dage. Vi kan
allerede nu garantere, at det bliver to særdeles spændende dage, for både deltagere og
publikum.

Energiske baller og nøgne facts – Dansk Maskinhandlerforening bakker op
om halminitiativ
God miljørigtig dansk energi i form af halm er ved at blive udfaset til fordel for udenlandske
brændsler. Det betyder tab af arbejdspladser, ringere miljøprofil og dårligere forsyningssikkerhed, påpeger fem aktører, som i starten af januar har foretræde for Klima-, Energiog Bygningsudvalget i Folketinget
Som en del af den danske plan om det fossilfri samfund, vil de to største energileverandører i Danmark, DONG og Vattenfall, i de kommende to år udfase 350.000 ton dansk halm
fra deres kraftværker.
Efter vores oplysninger er det primært importerede træpiller og flis, der skal erstatte halmen, forklarer Hans Stougaard, formand for Danske Halmleverandører. Efter hans mening
betyder det både en ringere klima- og miljøprofil samt en dårligere forsyningssikkerhed.
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Samtidig må jeg konstatere, at såfremt der ikke samtidigt kommer alternativ afsætning af
den store mængde halm i perioden, vil det betyde tab af både danske arbejdspladser og
knowhow samtidig med øget import af træpiller.
Vores medlemmer, som har udstyret til håndtering af halmen fra markerne til værkerne, vil
også sælge deres maskiner til formålet, hvis der ikke bliver skabt en alternativ afsætning,
fastslår Søren Ulrik Sørensen, formand for Danske Maskinstationer & Entreprenører.
Med andre ord bliver det svært og dyrt at komme i gang igen, hvis der inden for det kommende årti kommer andre storaftagere af halm - og meget tyder på, at det bliver tilfældet.
Det vil vi påpege overfor Folketingets energipolitiske udvalg, når vi 10. januar 2013 har
foretræde, siger Kim Brandt fra 3F.
Udover de tre nævnte organisationer er også Dansk Maskinhandlerforening og HTL
Transport A/S med i henvendelsen til Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg med
anmodning om foretræde.
Halm har en særdeles god klima- og miljøprofil, og 500 kg halm svarer til 200 liter olie. Så
de 350.000 ton halm, der udfases, svarer til 140 millioner liter olie - med en værdi på omkring 1,25 mia. kroner.
Det gælder for eksempel produktion af 2. generations bioethanol, brændstof til skibe og
fyring i lokale kraftvarmeværker.
Endnu er ingen af disse alternativer besluttet, og de to førstnævnte vil tage lang tid at
iværksætte.

Kunderne er i centrum
Dansk Maskinhandlerforening indgik pr. 1. marts overenskomst med Dansk Metal, 3F og
HK/Privat. Det giver ro til at arbejde med det vigtige, nemlig at give kunderne bedst mulig
service.
Der er altid spænding omkring forhandlingerne af de nye overenskomster. Det er her løn,
arbejdsvilkår og mange andre emner mellem arbejdsgivere og arbejdstagere aftales.
Vi ønsker, at der bliver indgået aftaler, som skaber grobund for et godt klima hos vores
medlemmer. Dette mål er også i år nået med de to overenskomster, der er indgået med
henholdsvis Dansk Metal og 3F og HK/Privat. Begge parter har erklæret sig tilfredse med
de opnåede resultater.
Som på det øvrige arbejdsmarked er det forsigtige lønstigninger, men andre forhold har
også været i spil. Konkret er der opnået bedre forhold omkring eksempelvis pensionsbidrag, seniorordninger, tillæg for arbejde på skiftehold, ret til løn under sygdom og løn til
lærlinge og elever.

Grundlag for sunde virksomheder
Alle er bekendt med, at såvel landbruget som maskinhandlerne stadig er præget meget af
krisen og dens udfordringer. Vi har i flere år rådet vores medlemmer til at tilpasse sig for
derved stadigvæk at kunne tilbyde kunderne det, de efterspørger. Det er en god service på
alle områder selv i travle perioder.
God service betyder i denne sammenhæng både en fokuseret rådgivning omkring køb af
nye og brugte maskiner og brug af disse, så de kan udnyttes optimalt. Men det betyder
selvfølgelig også, at der er montører, som kan reparere maskinerne, når der opstår problemer med dem. Og at der er reservedelsfolk, som hurtigt kan finde delene.
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At tilbyde disse ydelser betyder, at medlemmerne af Dansk Maskinhandlerforening selvfølgelig skal have veluddannede medarbejdere. Det er grundlaget for, at vores medlemmer
kan have sunde virksomheder.

Plads til at uddanne nye
Dansk Maskinhandlerforening har i forbindelse med årets forhandlinger om en etårig overenskomst også lagt vægt på, at lærlinge skal have ordentlige forhold.
Vi er en branche, som beskæftiger sig med rigtig mange forskellige typer maskiner og opgaver. Det giver medarbejderne mulighed for at få berøring med mange forskellige opgaver hos vores medlemmer.
Det kan nævnes, at der de senere år nærmest er sket en eksplosion i mængden af elektronik og hydraulik, som maskinerne er udstyret med. Moderne IT-teknologi styrer disse
systemer, og det kræver sit af dem, der skal servicere udstyret.
Blandt andet er det nødvendigt at kunne engelsk for at læse manualer med videre. Det
lyder måske besværligt, men for mange unge er det udfordringer, som er spændende at
tage op.
Med en baggrund inden for vores alsidige branche er der også gode muligheder for at gøre karriere. Vi er absolut en branche med fremtid.

Besøg af eksisterende og mulige nye medlemmer
Ud over de medlemstilfredshedsundersøgelser vi laver blandt DM-medlemmer, har vi løbende fokus på medlemmernes ønsker, behov og tilknytning til foreningen.
Derfor har vi valgt at fokusere på en ”vedligeholdelsesliste”, hvor de medlemmer som ikke
har deltaget i de seneste to chefmøder og de seneste to generalforsamlinger, ved et medlemsbesøg i virksomhederne, at undersøge om medlemmerne er godt tilfredse, eller om
der er noget yderligere som foreningen kan gøre for at hjælpe medlemmerne?
I 2012 var der på denne liste 22 medlemsvirksomheder, som efterfølgende er blevet kontaktet omkring et besøg.
Samtidigt har vi også løbende fokus på at tale med eventuelle emner om medlemskab af
Dansk Maskinhandlerforening. Dette sker enten ved at virksomhederne selv kontakter os,
eller ved at vi kontakter virksomhederne for at tilbyde dem medlemskab.

Michael Husfeldt stopper som branchedirektør hos Dansk Maskinhandlerforening efter godt 6 år i jobbet for at blive ny direktør for LMB Danmark A/S
Michael Husfeldt skal afløse adm. direktør Jørgen Pedersen, som går på pension ultimo
2013.
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Michael Husfeldt bliver ansvarlig for LMB Danmark A/S distribution af CLAAS produkter i
Danmark og vil indgå i Division Maskin ledergruppe i Lantmännenkoncernen.
Michael Husfeldt var tidligere marketingchef hos LMB Danmark A/S fra 2005 til 2007.
Frem til 1. november 2013 vil Michael Husfeldt uændret varetage jobbet som branchedirektør for Dansk Maskinhandlerforening.
Bestyrelsen i Dansk Maskinhandlerforening har nedsat et ansættelsesudvalg bestående af
Jens-Aage Jensen, Lars Møller Andersen, Helle Helth Hansen og Michael Husfeldt, der
sammen med Mercuri Urval arbejder med at finde en ny branchedirektør til DM.

MASKINHANDLEREN I ÅR 2020
På dette års DM-chefmøder præsenterede DM rapporten Maskinhandleren i år 2020, som
omhandler maskinhandlerens fremtid. Den tager sit udgangspunkt i de udfordringer, der vil
møde maskinhandleren frem mod år 2020 og hvad virksomhederne kan gøre for at tilpasse sig for at komme til at stå styrket frem mod år 2020.
Til at beskrive fremtidens udfordringer og muligheder, har Dansk Maskinhandlerforening
haft nedsat en tænketank bestående af DM-fremtidsudvalg og DM-bestyrelse samt formænd og bestyrelsesmedlemmer i mærkeforeningerne i Danmark.
I DM-tænketank har følgende deltaget:
fra DM-bestyrelsen:
• Formand Jens-Aage Jensen (MJV Maskiner A/S)
• Næstformand Lars Møller Andersen (Møller Andersen ApS)
• Bestyrelsesmedlem Lars Søndergaard, (O. Søndergaard & Sønner A/S)
• Bestyrelsesmedlem Helle Nielsen (Nic. Nielsen A/S)
fra DM-fremtidsudvalg:
• Hans Jørgen Madsen (BMH A/S),
• Lars Holst Sørensen (Brdr. Holst Sørensen A/S)
• Carsten Nielsen (Nic. Nielsen A/S)
• Anders Søndergaard (O. Søndergaard & Sønner A/S)
Det har været godt for processen, at vi har formået at få næsten alle de store traktor- og
mejetærsker-mærkeforeninger repræsenteret i arbejdet med rapporten.
Følgende har deltaget:
• Salgschef Flemming Tandrup (VALTRA mærkeforening)
• Direktør/ejer Anders Vester (AGCO mærkeforening)
• Direktør/ejer Børge Vestergaard (CLAAS mærkeforening)
• Direktør/ejer Søren Holst Sørensen (CASE/IH mærkeforening)
• Direktør/ejer Keld Andersen (John Deere repræsentant)
• Direktør/ejer John Pedersen (New Holland mærkeforening)
Arbejdet med rapporten er sket i et tæt samarbejde mellem direktøren for Dansk Maskinhandlerforening Michael Husfeldt samt forfatter og strategiekspert Mikael Vest og hans
kolleger fra Vinderstrategi A/S. Desuden har journalist Niels Damgaard, ndhtxtfoto deltaget
aktivt i arbejdet både som rejseleder på turen til USA og gennemført interviews med tænketankens deltagere.
Det er nødvendigvis ikke alle deltagere, som skal stå til regnskab for denne rapports indhold og delkonklusioner, men vi har prøvet at finde konsensus på en lang række af de væsentligste strategiske områder og anbefalinger.
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Vi håber denne rapport kan give vores medlemmer og branchens aktører inspiration og
pejlemærker for fremtidens maskinhandel i Danmark.
Det vil glæde os, hvis rapporten både kan give bestyrelser, ledelser og medarbejdere i
vores medlemsvirksomheder ideer og inspiration til at udarbejde en holdbar strategi for
den forretning, de har ansvaret for og ikke mindst få fokus på udvikling af vedholdende og
bæredygtige konkurrencefordele til gavn for virksomhedens indtjening og forretningens
fremtidige grundlag – det er vores virksomhed og det er medarbejderens fremtidige arbejdsplads.
For ikke at efterlade læserne i et tomrum efter at have læst første del i rapporten, kommer
der i anden del en række værktøjer og metoder til det videre arbejde med virksomhedens
placering i fremtidens maskinbranche.
Fra rapportens konklusion og perspektivering kan det læses:
Man kan ikke tænke, hvis man er sikker på, at man har ret – man beslutter sig for, at man
har ret: At branchen hænger sammen på en måde, og at alle, der mener noget andet, er
mindre oplyst. Og så pludselig bliver man en gammel forstokket nar. Man gentager bevidstløst sine forudfattede meninger og argumenter i et forsøg på at fastholde sit billede af
branchen – PAS PÅ MED DET!
Maskinbranchen har igennem mere end 100 år gennemgået en rivende udvikling og omstilling. Den vil forsætte. Branchen og fagene i branchen vil ændre sig mod et mere globalt
udsyn og krav om større kompetencer indenfor ledelse, salg, marketing, service og økonomi.

Udviklingen i landbrugsmaskinbranchen 1900 – 2020
Det forventes at branchens totale omsætning indenfor salg, service og reservedele vil have vækst og der vil være begrænsede ændringer af beskæftigelsen i branchen indenfor de
timelønnede medarbejdere. Der må forventes en større reduktion af funktionæransatte
medarbejdere indenfor administration, reservedele og salg.
Den industri, som vi er en del af, vil komme til at opleve en udvikling, der formentligt vil
være kendetegnet ved følgende ”trends” mod 2020
• Total produktion i enheder (uændret eller lidt faldende)
• Antal af kunder (faldende)
• Service koncepter (stigende)
• Ny teknologi (stigende)
• Værdi af industrien (stigende)
• Bæredygtighed i produktionen (stigende)
• Investeringsmuligheder og interesse (stigende)
Branchen bliver formentligt påvirket af en stigende efterspørgsel efter fødevarer og deraf
stigende priser, på de varer vores landbrugskunder skal afsætte. Det forventes frem mod
2020, at verden får 70 mio. nye borger hvert år.
I april 2013 har Natur- og Landbrugskommissionen, som er nedsat af regeringen til at
komme med anbefalinger til politikerne med henblik på at styrke landbrugets økonomi,
vandmiljø og klima, offentliggjort en rapport med en lang række positive anbefalinger, der
kan give landbruget en milliardvækst på op mod 50 mia. kroner og mere end 20.000 arbejdspladser i Danmark.
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Den lokale Smede - og maskinforretning

Den nationale maskinhandler – bliver global maskinhandler
Kilde: DM

Det kan betyde større produktion, bedre kvalitet og højere indtjening. De 44 anbefalinger
indeholder bl.a. mulighed for at bruge mere gødning, mere udnyttelse af biomasse, starthjælp til unge, mere og bedre natur og ny teknologi til ny miljøregulering m.m.
En større produktion og øget indtjening i landbruget vil have en positiv påvirkning på maskinhandlernes afsætning af produkter og service frem mod 2020.
Rapporten ”Maskinhandleren i år 2020” har en rød tråd i de anbefalinger, der tidligt i forløbet blev anerkendt af deltagerne i DM-tænketank, nemlig at maskinhandlerne frem mod
2020 skal konsolidere opad eller finde en niche.
I et forsigtigt skøn omkring branchens udvikling frem mod 2020 – kan følgende scenarie
opstilles:
Ca. 35 maskinhandlere har fundet en plads i kategorien ”Niche”. De har specialiseret sig
indenfor et smalt produktområde som fx er: Have & Park, redskabsspecialist med få mærker, kartoffelmaskinspecialist, sprøjteteknik, traktorspecialist med et enkelt mærke, servicespecialist, brugte maskiner, lette entreprenørmaskiner, golfmaskiner, rengøringsmaskiner til industrien, eget import agentur, skovudstyr og -maskiner, gyllespecialist m.m.
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Ca. 35 maskinhandlere har valgt en plads i kategorien ”Forfølgere”. Det er her man mere
eller mindre vil sælge alt til alle kundesegmenter. De bedste i kategorien vil formentligt
med en god forretningsmodel kunne skabe en fornuftig indtjening og resten vil levere et
middelmådigt resultat år efter år.
Ca. 30 maskinhandlere vil være i kategorien ”Markedsledere”. Det er her vi vil finde de 5
full liner, hvor alle har som minimum traktorer og høstmaskiner i produktpaletten. Et godt
bud kunne være, at de dækker Danmark med 6 hovedforretninger og med 6 filialer eller
servicepartnere for at dække forretningens udkantsområder.
Der er i dag ca. 135 forretninger i Dansk Maskinhandlerforening med 55 filialer. Det betyder, at såfremt ovennævnte scenarie bliver en realitet mod år 2020, vil branchen de næste
7 år via opkøb, fusioner og lukninger blive reduceret med 35 hovedforretninger og ca. 25
filialer lukker ned.
Maskin- og redskabsleverandørerne kommer sikkert til at nytænke deres distributionskanaler – de får muligvis ikke mange hyldemeter i de store full liner forretninger i 2020. De vil
skulle finde deres distribution i nicheforretningen eller i ”Forfølgere”-forretningen, som vil
sælge alt til alle.
Branchen står overfor at skulle løse både nogle strukturelle og driftmæssige udfordringer
frem mod 2020. De strukturelle udfordringer bliver placering af maskinhandlere på Danmarkskortet indenfor samme full line mærke – Hvad skal reaktionstid på service være?
Maskinhandlernes forretninger inden for samme mærke har før en indbyrdes afstand på
cirka 50 km. Den bliver i perioden fremover øget til det dobbelte – afhængig af områdets
vejnet og antal landmænd.
Maskinhandlerne som følger de store full line mærker, skal være villige til at forfølge målene, som er udstukket af producenten.
Desuden skal de:
• Have samme udvalg af produkter i alle deres forretninger
• Anvende skiltning og øvrig indretning på linje med producentens krav
• Gå efter at blive de bedste ved:
o at have brancheviden
o at tjene penge
o have effektive, velkendte og beskrevne arbejdsprocesser
o at have et godt image
o at give kunderne den forventede service
o at kunne dokumentere høj kundetilfredshed fra kundeundersøgelser
o at opfylde producentens mål for markedsandele
Endvidere vil følgende elementer indgå:
• Kunderne skal have mulighed for at få leveret dele hjemme hos sig selv
• Der skal være service- og værkstedsvogne, som kan klare reparationer hos kunden
• Moderne teknologi skal tages i brug og anvendes aktivt til kundesupporten
• Hvis kundeundersøgelserne viser punkter, hvor forbedringer er påkrævet, skal disse forbedringer gøres hurtigst muligt
• Den kendte adfærd, hvor producent og maskinhandler er modpoler, skal afløses af
et tæt samarbejde med fællesnævnerne ”Partnerskab”
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Markedet for landbrugsmaskiner frem mod 2020 vil være præget af:
• Samme eller faldende volumen
• Færre kunder
• Krav om endnu bedre service
• Stadig mere avanceret teknologi
• Krav om øget bæredygtighed
• Værdien af de solgte enheder og ydelser bliver højere
• Branchen bliver mere interessant som investeringsobjekt
For maskinhandlerne gælder det i fremtiden, at:
• Service bliver vigtigste faktor
• Øget fokus på professionel service er påkrævet
• Maskinhandlerne skal have stærk økonomi for at klare kravene
• Tættere samarbejde mellem producent og maskinhandler er en forudsætning
Kunderne vil fremover forvente:
• At kunne købe højteknologiske produkter, som er nemme at bruge, er pålidelige og
har høj komfort for brugerne
• Høj produktivitet fra maskinerne, som har lave omkostninger via teknologiske løsninger som online fjernovervågning på mange planer inklusiv autostyring m.m.
• At kende driftsomkostningerne via faste aftaler om køb, leje eller leasing inklusiv løbende service, reparationer m.m.
• Fleksible løsninger, der også indeholder service, oplæring og finansiering
• Gennemskuelig livstidsproduktcyklus såvel miljømæssigt som økonomisk
• Professionel håndtering af alle typer kunder lige fra de store professionelle til hobbybrugerne
• At kommunikationen til dem tilpasses deres aktuelle behov
• Stadig øget brug af IT
I 2020 vil mange maskinhandlere være mere koncernchef end maskinhandler, hvor der vil
være en professionel bestyrelse og aktionærer, som har forventninger til ledelse og indtjening.
Hele branchen står overfor store opgaver omkring at udvikle en forretningsmodel med fokus på indtjening. Branchen har i gennemsnit en combined ratio på 98,5, hvilket betyder at
der kun er tjent 1,50 kroner (2011 tal), når der er omsat for 100 kroner. Selv en forkert
strategi bør ikke kunne føre til et så dårligt resultat.
Både indtjeningen på salg og service skal øges. Desuden er en væsentlig reduktion i kapitalbindingen af reservedelslagere nødvendigt via samarbejde og mere effektiv udnyttelse
af distributionsmuligheder.
Branchen har et varelager af reservedele på knap 3. mia. kroner (i bruttopriser), hvoraf
knap 600 mio. kroner er indsat som realisationsvarer – omsætningshastigheden er
skønsmæssige i gennemsnit under 2. Alene kapitalomkostninger til at finansiere varelagerne af reservedele er med til at trække en væsentlig indtjeningsmulighed ud af branchen.
Er maskinhandlerne klar til et bunkebryllup frem mod 2020?
NEJ - det er de ikke…………..
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Maskinhandlerbranchen er bygget på en selvstændig ejerkultur og ejerne motiveres netop
af deres selvstændighed og egen fremdrift og succes. De forandringer som branchen skal
igennem kommer udefra, ofte som en glidende proces – men nogle gange kommer de
som et lyn fra en klar himmel. Det er de sværeste at kapere, også psykisk – men sørg for,
at butikken er velkonsolideret så er der altid flere muligheder.
Husk lige følgende ” Det er aldrig for sent at vende om, uanset hvor langt man er
kommet ud ad den forkerte vej”

ÅRET I BRANCHEN
Det har været et år med mange udfordringer for rigtig mange medlemsvirksomheder. Uden
at have en klar analyse over den enkelte virksomheds økonomiske situation er vores fornemmelse, at ca. 1/3 af medlemmerne, efter finanskrisen faktisk klarer sig rigtig godt med
hensyn til indtjening og konsolidering.
En 1/3 står fortsat med mange udfordringer med hensyn til struktur, drift og ikke mindst en
holdbar forretningsmodel for fremtiden.
Den sidst tredje del står både med struktur, drift og manglende løsning/plan for generationsskifte i virksomheden.
Nedenstående figur viser årgangen for virksomhedsejere i Dansk Maskinhandlerforening i
dag. Af denne kan der udledes, at 60 virksomheder har en ledelse med en gennemsnitsalder på mindst 58 år. Bevæger vi os lidt længere hen af grafen kan vi udlede, at 93 virksomheder har en ledelse med en gennemsnitsalder på mindst 53 år.

Kilde: Rapporten Maskinhandleren i år 2020

Det må derfor naturligt kunne antages, at ca. halvdelen af alle maskinhandlere skal generationsskiftes inden for en kortere årrække.
Det stiller naturligvis spørgsmålet om disse virksomheder er parate til det? Er der tænkt i
baner af, hvem skal overtage, hvordan skal det foregå og til hvilken pris? Desværre kan
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situationen for mange være, at spørgsmålsrækken allerede ophører, ved det første
spørgsmål, da det er uklart hvem, der skal og kan overtage.
Og et andet spørgsmål er om de virksomheder, som har en yngre ledelse også er parate
til den situation?
Set fra de virksomheder, der skal generationsskiftes er der en betydelig risiko for at værdierne forsvinder, hvis ikke der målrettet arbejdes med og fokuseres på generationsskifte.
I alle grupper findes der et antal virksomheder, som fortsat har store udfordringer med
brugt lageret – typisk maskiner og traktoren, der er byttet for dyrt ind og som nu skal realiseres med tab og deraf en stor negativ påvirkning af et måske ellers fornuftigt driftsresultat.
Det bliver mere og mere en udfordring for mange virksomheder at få en optimal drift pga.
sæsonudsving. Mange kunder har i princippet kun brug for vores medlemmer ca. 3 måneder om året og de øvrige 9 måneder ser de dem helst ikke på gården, for det er lig med
flere regninger fra maskinhandleren.
Vores medlemmers beredskab i sæsonerne skal være 110 % men, hvordan skal de drive
en virksomhed når de kun skal køre på 50 % resten af året?

I det forgangene år er det endnu mere tydeligt at mange af de store producenter og importører på mange områder tænker kortsigtet. De tænker kun på markedsandele, volumen og
er ofte topstyret fra hovedkontoret i udlandet. De mangler væsentlige ledelseskompetencer, indsigt i og forståelse for, at når en forhandler skal udvikle sig positivt, handler det mere om indtjening på bundlinjen end på kort sigt markedsandele og volumen.
Selvom efterspørgslen efter nye maskiner og traktorer her i 2013 er stigende (nye traktorer
over 40 % i forhold til 2012 og mejetærske salget med mere en 30 % i forhold til sidste
sæson) er kampen på markedspladsen fortsat ”hård”. Det er marginaler og måske endda
minus, når der skal sælges en ny maskine eller traktor til en kunde, som allerede har været tre andre steder for at få en byttepris – ofte endda på samme mærke og model.
Omsætningen i branchen i 2012 blev overraskende på ca. 8,6 mia. kr. mod ca. 8,0 mia. kr.
i 2011 (en stigning på 7,5 %). Her skal dog korrigeres for prisstigninger på vare og tjenesteydelser (som skønsmæssigt andrager ca. 2 – 3 % i 2012). Vi havde forventet en mere
eller mindre 0 vækst i branchens omsætning, så efterspørgslen af vores varer og tjenesteydelser er fortsat på et højt niveau sammenlignet med branchens totale omsætning tilbage
i 2000 – 2004, som dengang var på ca. 6 mia. kr.
Den største ændring er sket i region Syd med en stigning på ca. 266 mio. kr. svarende til
15,4 %, i region Nord er stigningen på ca. 177 mio. kr. svarende til 8,9 %, i region Midt er
stigningen på ca. 211 mio. kr. svarende til 8 % og i region Øst er der et lille fald på ca. 4
mio. kr. svarende til minus 0,2 %.
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Det skal bemærkes, at i ovennævnte udvikling af omsætningstal totalt og i regionerne er
der ikke taget højde for tilgang og afgang af medlemmer, så der kan der være meget små
afvigelser i tallene, (eksempel, hvis et nyt medlem er kommet ind i 2012 som ikke er med i
2011 omsætningsopgørelsen).
Med en gennemsnitlig overskudsprocent i branchen på 1,5 % før skat i 2011 (i 2010
0,32 % og i 2009 minus 0,73 %) – står hele branchen med ryggen mod muren – det
eneste positive man her kan sige er, at det vil afholde mange fra at gå ind i eller starte op i branchen. Modsat kan det måske friste nogen til at gå ind i branchen med
den forudsætning, at det må kunne gøres bedre med en ny konkurrencedygtig forretningsmodel.

Det er vores vurdering, at de kommende år bliver meget turbulente i branchen vedr. struktur og rokader omkring mærker. Flere af importørerne specielt de store full liner arbejder
på at udtænke en ny strategi omkring forhandlerstruktur med færre forretninger og større
salgs- og serviceområder. Det giver øget krav til forhandlerne om likviditet og leverandøren vil skærpe kravene til faciliteter, struktur og styrring af den operationelle drift.
Vi har valgt lige at gentage lidt gode råd fra sidste års beretning:
 Der findes to slags ”ting”: Dem du kan gøre noget ved og dem du ikke kan gøre noget ved. Lad være med at stritte imod udvikling og forandringer – find den vej og strategi, der passer til dit temperament og værdisæt. Sejl altid med tændte lanterner i det
omfang sagen tillader det.
Du får bedre personalet med, når de ved hvad der skal ske, og de kan blive en del af
processen. Husk så engang imellem at stille følgende spørgsmål til dig selv. Hvem
arbejder du for: Banken? Aktionærerne? Producenten? Slutbrugeren? Dig selv?
 Vi lever i en tid, hvor noget af det vi så godt kender, er ved at slutte i branchen. Vi
bliver nødt til at søge efter nye svar/løsninger. Ikke nødvendigvis på grund af krisen,
men fordi vi stiller dybere spørgsmål til os selv som ledere. Vi fornemmer måske, at
der er en anden vej, som vi skal arbejde med, for at få modet til at vælge.

VERDEN OMKRING OS
Danmarks Statistik offentliggjorde primo september måned Nationalregnskabet for 2. kvartal 2013. Dansk økonomi voksede med 0,5 % fra 1. til 2. kvartal – en betydelig fremgang i
forhold til væksten i 1. kvartal som var -0,2 %. Den positive høje vækst er især drevet af
fremgang for eksporten. Eksporten af varer og tjenester voksede med 1,8 % i 2. kvartal.
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Euroområdet, vores vigtigste eksportmarked, trådte ud af recession i 2. kvartal, og det ser
allerede nu således ud til at komme eksportvirksomhederne til gode.
Derudover er det værd at bemærke, at der også var fremgang i investeringsaktiviteten i 2.
kvartal. Samlet set steg investeringerne med 0,9 %, blandt andet drevet af fremgang i boliginvesteringer, som steg med 2,5 %. Det kan blandt andet henføres til genindførelsen af
Bolig Job-ordningen.
En fremgang i det offentlige forbrug på 0,7 % bidrog også til fremgang i 2. kvartal. Det på
trods af lærerkonflikten, som trak lidt over 1 % ned i det offentlige forbrug, og – baseret på
regeringens skøn – omkring 0,1-0,2 % ned i den samlede økonomiske vækst. Uden lærerkonflikten havde den økonomiske fremgang formentlig været endnu stærkere. Til gengæld
var privatforbruget uændret i 2. kvartal. Det var imidlertid først i juni, at forbrugertilliden for
alvor begyndte at skyde i vejret, så vi vil formentlig se forbruget begynde at vokse i løbet af
2. halvår. Det ser således ud til, at dansk økonomi igen for alvor er ved at finde fodfæste.
Både de europæiske og amerikanske nøgletal har været bedre end ventet, og det er nu
klart for alle, at opsvinget er på vej.
Nyheder fra USA for industrien overrasker også positivt i øjeblikket med en stigning til det
højeste niveau i 2½ år, og antallet af nye arbejdsløse faldt igen og trak dermed det glidende gennemsnit set over fire uger ned på det laveste niveau i indeværende konjunkturforløb.
Danmarks konkurrenceevne er faldet fra en 8. plads til en 15. plads i verden. World Economic Forum har netop offentliggjort en analyse af den globale konkurrenceevne. Analysen konkluderer, at den danske konkurrenceevne ligger i den globale top. Af analysen
fremgår det, at Danmark er gået tilbage fra en 8. plads i 2011 til en 15. plads i år 2013. I
2009 lå Danmark på en 5. plads på det globale konkurrenceevneindeks.
Indekset indeholder bl.a. mål for uddannelse og infrastruktur. Disse områder scorer Danmark højt på. Desuden indeholder indekset også forhold som beskatning, skattelovgivning,
fleksibilitet i løndannelsen og ikke mindst løn i forhold til produktivitet. På disse forhold er
Danmark relativt dårligt placeret.
Undersøgelsen viser, at de tre mest problematiske faktorer for Danmarks konkurrenceevne er skatter, adgang til finansiering og skattelovgivningen. Men indekset er skruet sådan
sammen, at det imidlertid undervurderer effekten af de faktorer, der har størst betydning
for de danske eksportvirksomheders konkurrenceevne, bl.a. lønninger, skatter og produktivitet, så det reelle tab af konkurrenceevne faktisk er større, fastslår Thomas Søby, cheføkonom i Landbrug & Fødevarer og fortsætter.
Ser man på de seneste 10 års udvikling i konkurrenceevne målt i løn og produktivitet har
Danmark tabt betydelig konkurrenceevne. Siden 2000 har Danmark således tabt omkring
10-15 %. i lønkonkurrenceevne. Lønkonkurrenceevnen er de seneste år forbedret, men
der er fortsat lang vej før vi har genetableret konkurrenceevnen fra 2000.

Danskerne verdens lykkeligste folk
Tror du, at græsset er grønnere uden for Danmarks grænser, kan du godt tro om. Ny rapport slår fast, at vi er verdens lykkeligste.
Vi har hørt det før - og nu hører vi det så igen: Danmark er det sted i verden, hvor det er
nemmest at være lykkelig. Det fremgår af rapporten World Happiness Report, som Columbia University's Earth Institute offentliggør i dag, skriver CNN.
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Danmark kommer ind på en førsteplads på listen over 156 lande foran Norge, Schweiz,
Holland og Sverige. Placeringen ligger dermed i tråd med den førsteplads Danmark også
har fået på FN's Worlds Happiness Report-liste fra 2012.
Mental sundhed vigtigst
Undersøgelsen er foretaget mellem 2010 og 2012 og viser, at verdens befolkning generelt
er blevet en smule mere lykkelig over de seneste fem år. Dette er til gengæld ikke tilfældet
for de kriseramte eurolande Grækenland, Italien, Portugal og Spanien, der har oplevet et
drastisk fald i lykkefølelsen.
Det største fald er ikke så overraskende målt i Egypten. Landet er gået fra at have et
tilfredshedstal på 5,4 ud af 10 i 2007 til at ligge på 4,3 i 2012.

Fødevarereksporten tonser af sted
Der er fornyet optimisme i landbruget og fødevareindustrien. Nye målinger viser den højeste forventning i tre år til landbrugets årsresultat. Samtidig er eksporten på rekordkurs.
Landbrug & Fødevares seneste konjunkturmåling viser, at forventningerne til resultatet i
fødevareindustrien er de højeste i tre år. Og nu viser nye tal, at fødevareklyngens eksport
samtidig er steget med 7 %. i første kvartal af 2013, og den positive tendens er fortsat i
april og maj.
Det er især minkskind, der trækker eksporten op, men også fødevarer og andre biobaserede produkter som foder, enzymer og udsæd trækker op.
Konjunkturanalysen viser desuden en spirende investeringslyst hos de danske landbrug
og fødevarevirksomheder, og det kan blive afgørende for væksten i fremtiden.
I 2022 vil kineserne spise mere svinekød pr. indbygger end europæerne, men Kinas
egenproduktion af svin kan ikke følge med. Kinesernes lyst til svinekød vil kun vokse frem
mod 2022, hvor deres forbrug pr. indbygger overhaler europæerne, som ellers har siddet
sikkert på førstepladsen i mange år. Det viser en rapport fra OECD og FAO, hvori eksperterne forudser, at Kinas produktion af svinekød ikke kan følge med den hastigt voksende
efterspørgsel, skriver Landbrug & Fødevarers netmedie Foodculture.dk.
Trods kinesernes voksende hang til svinekød, vil europæerne stadig have det største samlede forbrug af kød. Det skyldes ikke mindst forbruget af det dyrere oksekød, som fortsat
vil være mere populært i Europa end i Kina.
I dag eksporterer Danmark især hoveder, ører, grisetæer og andre udskæringer, der ikke
er så populære herhjemme, til Kina. Men hvis forudsigelserne i OECD og FAO's rapport
holder, vil der også snart komme stor kinesisk efterspørgsel på produkter som hele skinker
og brystkød, som har betydelig større eksportværdi.

Udsigt til en årrække med generelt god indtjening i landbruget
Indtjeningen i landbruget generelt ser ud til at forblive på et historisk set højt niveau. En
gennemsnitlig heltidsbedrift forventes at opnå et driftsresultat på 830.000 kr. i 2013 og ca.
750.000 kr. i 2014. Med udsigt til et tilsvarende resultat i 2012, er der generelt set god indtjening i landbruget i disse år.
En enkelt driftsgren, pelsdyr, tegner sig for en meget stor del af indtjeningen. Ekskl. pelsdyr forventes et gennemsnitligt heltidsbrug at opnå et driftsresultat på ca. ½ mio. kr. i
2013. Det er dette resultat, der gennemsnitligt er til rest til aflønning af ejerens arbejdskraft
og egenkapital i landbrugets øvrige driftsgrene.
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Mælkeproducenterne får et uvant løft i 2013 og har udsigt til et gennemsnitligt driftsresultat
på 365.000 kr. – det bedste resultat for mælkeproducenterne siden 2007. Svine- og planteproducenterne har samlet set udsigt til resultater på henholdsvis ca. 445.000 kr. og
616.000 kr. i 2013. Men hver sjette landbrug er nødlidende og ca. 2.900 landbrug kan ikke
betale af på gælden uden at tage nye lån. Halvdelen af dem har samtidig en høj gæld, og
fremtiden er mere eller mindre udsigtsløs.
De 5 ting der truer landbrugets økonomi er:
Højkonjunktur – der stopper
Når produktpriserne kommer ned i et måske normal leje, er der cirka 25 % af landmændene, som ikke vil være i stand til at skabe likviditetsoverskud.
Gæld – der er meget høj
Nogle landmænd har købt dyrt eller overinvesteret. Den høje gæld stiller store krav til indtjeningsevnen. I øjeblikket reddes en del landmænd af den meget lave rente.
Rente – der stiger
Om få år er renten steget til ”normalt niveau” og så vokser rentebyrden kraftigt.
Afdragsfri lån – der udløber
I de kommende år udløber afdragsfrie lån for over 100 mia. kr. Det er særdeles tvivlsomt,
om alle med afdragsfrie lån får mulighed for at fortsætte med afdragsfriheden.
Sorte huller – der skal fyldes op
Perioden fra 2008 til 2012 har været meget vanskelige for rigtig mange landmænd. Store
underskud øgede gældssætningen. Der er derfor brug for en længere periode med høj
indtjening for at kompensere for de store akkumulerede tab.
Jordprisen sluttede i år 2012 på 158.500 kr./ha. Det er et vægtet landsgennemsnit for
ejendomme over 15 ha. Det er inklusiv bygninger og stuehus, men eksklusiv besætning og
løsøre. Pristoppen i jordprisen ligger i første halvår 2008 på 260.500 kr./ha. Den foreløbige
bund ligger i første halvår 2012 på 150.500 kr./ha. - et fald på 42,2 % fra top til bund. Men i
andet halvår 2012 viser jordprisen en stigning på 5,4 %.
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AFSÆTNING AF TRAKTORER OG MASKINER I 2012/2013
Traktorregistreringen 2012
I 2012 blev der i alt nyregistreret 1.811 stk. Det er 40 stk. færre end i 2011, det svarer til en
nedgang på knap 2 %. I det efterfølgende skema er der for 2013 tale om de første 8 måneder, altså ikke hele året!

Figur: Udviklingen i antallet af nyregistrerede traktorer 2002 – 2013(august)
Kilde: ND

Figur: Udviklingen i antallet af nyregistrerede traktorer måned for måned 2007 – 2013
Kilde: ND
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Mejetærskere sæsonen 2012 – 2013 i perioden den 01.09.2012 til 31.08.2013
Mejetærskersalget steg med 62 stk. fra 212 stk. i forrige sæson til 274 stk., det svarer til en
stigning på ca. 29 %.

Figur: Udviklingen i antallet af solgte mejetærskere 2004 – 2013
Kilde: ND

Finsnittere sæson 2012 – 2013 i perioden den 01.09.2012 til 31.08.2013
Finsnittersalget steg med 3 stk. fra 22 stk. i forrige sæson til 25 stk. i denne sæson, det
svarer til en fremgang på ca. 12 %.

Figur: Udviklingen i antallet af solgte finsnittere 2004 – 2013
Kilde: ND
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Pressere sæson 2012-2013 i perioden den 01.09.2012 til 31.08.2013
Pressersalget steg med 26 stk. fra 96 stk. i forrige sæson til 122 stk., det svarer til en
fremgang på ca. 27 %.

Figur: Udviklingen i antallet af solgte pressere 2004 – 2013
Kilde: ND

LANDBRUGET OG MASKINSTATIONER / ENTREPRENØRER 2012/2013
Landbruget 2012 – 2013
April 2013 blev den koldeste april i 25 år. Den blev samtidig ret tør og lidt solrigere i forhold
til 2001-2010.
Tivoli i København måtte åbne med nogle ret ”bare” blomsterbede, da blomsterne slet ikke
var vågnet oven på en kold og ”våd” vinter, et billede som selvfølgeligt også var at se på
markerne.
April 2013 fik en døgnmiddeltemperatur på 5,5° C i gennemsnit for Danmark som helhed,
ikke mindst på grund af et par meget kolde uger i starten. Det er 0,2° C under normalen
beregnet på perioden 1961-90, men et godt stykke (2,0° C) under 2001-2010 gennemsnittet, der er på 7,5° C.
De landsdækkende temperaturmålinger startede i 1874.
I gennemsnit ud over landet faldt der 25 mm nedbør i april 2013. Det er 16 mm eller 39 %
under normalen på 41 mm for 1961-90 og 12 mm eller 32 % under 10 års dekadeværdien
for 2001-2010 på 37 mm.
Siden 2001, har nedbørstallene (mm) for april i Danmark set således ud:
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
63
33
58
42
30
55
11
41
10
26
16
55
25
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Lun og regnfuld maj 2013. Tredjehøjeste døgnnedbør målt i en maj måned siden 1874. På
grafikken herunder kan man se fordelingen af forårets nedbørsmængder.

Nedbøren i Danmark i maj 2013. Grafik Mikael Scharling

Juni 2013 blev som helhed meget nær normal. Den første tredjedel var dog lun, tør og solrig, mens resten af måneden var ustadig, våd og solfattigere og det var noget køligere den
sidste uge.
Juli 2013 blev den fjerde tørreste og næst solrigeste siden 1874 med pæn varme og mange sommerdage.
Siden 2001, har middeltemperaturen for juli (°C) i Danmark set således ud:
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
17,4 17,1 18,2 15,2 17,3 19,8 15,7 17,6 17,2 18,7 16,4 15,9 17,3
Juli måneder siden 2001 i Danmark har generelt været ret varme. Specielt 2003, 2006 og
2010 har været meget varme. Rekorden for varmeste juli er fra 2006, der i gennemsnit
blev 19,8° C. Den koldeste juli er fra 1979 med i gennemsnit 13,6° C.
Pludseligt tog sommeren og varmen fat i Danmark og afgrøderne kvitterede ved at vækste
og modne helt uventet hurtigt, hvilket tog nogle ”med bukserne nede”. Nogle landmænd fik
dermed for sent bestilt eftersyn og sæsonklargøring af mejetærskere og pressere. Det gav
nogle uger med stort arbejdspres på værkstederne. Nogle kunder måtte endda gå forgæves, da det værksted de normalt brugte, måtte melde alt optaget, og at det ville være lidt
ud i fremtiden inden der ville være plads til at tage flere eftersyn af den størrelse ind.
August 2013 var den tørreste siden august 2003, men også mere solrig og en anelse køligere i forhold til perioden 2001-2010.
August 2013 fik en døgnmiddeltemperatur på 17,0° C for landet som helhed. Det er 1,3° C
over normalen på 15,7° C beregnet på perioden 1961-90. Det er til gengæld 0,2° C koldere end den seneste 10 års dekadeværdi beregnet på perioden 2001-10, der er på 17,2° C.
Landets og årets hidtil højeste temperatur på 33,3° C blev målt i Karup i Midtjylland den 2.
august. Det er den varmeste augustdag registreret siden august 2001, hvor der den 16.
august blev målt 33,9° C ved Holbæk. Den højeste temperatur i en august og den højeste
temperatur nogensinde målt herhjemme er fra 10. august 1975, hvor der blev målt 36,4° C
i Holstebro.

23
Månedens laveste temperatur på 5,1° C blev målt den 11. august ved Isenvad nær Herning i Midtjylland.
Tørreste sommer i 17 år
Alt i alt blev der altså tale om den tørreste sommer i 17 år. Til gengæld blev høsten for de
flestes vedkommende en forholdsvis nem affære, da der var mange solrige, tørre og varme høstdage, der sparede både på materiellet som på stressfaktoren. Dog hører det med
til billedet, at en så tør høstsæson også betyder risiko for brande, hvilket der også har været mange af, både i maskiner og afgrøder.

Verdenshøsten slår rekorder
Den 6. august 2013 skrev Maskinbladet at den globale høst forventedes at blive på mindst
1.919 mio. tons korn. Man skal dog ikke regne med billigere brød.
Der var ingen katastrofemeldinger fra verdens kornkamre - tværtimod. Ingen oversvømmelser, kulderekorder eller ekstreme tørker. Fra alle hjørner af kloden meldtes der om udsigt til store og endda rekordagtige udbytter i kornhøsten.
- Det er første gang i mange, mange år, at vi ikke har fået meldinger om tørker, oversvømmelser eller andre katastrofer i mindst et af de store kornproducerende lande. I år er
situationen den omvendte. De gode nyheder står ligefrem i kø, og alt peger lige nu i retning af en rekordhøst, sagde Claudio Pelsen, direktør i grovvarekoncernen DLG til Jyllands-Posten.
Claudio Pelsen henviste til International Grains Council, IGC, som netop havde udsendt en
prognose, der også pegede mod en global rekordhøst. Ifølge IGC ventedes høsten at blive
på 1.919 mio. tons, mens det amerikanske landbrugsministerium er lidt mere optimistisk et
skøn på 1.945 mio. tons.
At en stigning også er nødvendig er en anden sag - på verdensplan stiger forbruget af
korn i gennemsnit med 30 mio. tons om året.

Ikke billigere brød
- I forbindelse med tidligere prisudsving på korn har vi set en påfaldende tendens: Når
kornpriserne stiger, stiger brødpriserne næsten omgående og nogle gange endda mere,
end prisstigningen på korn giver belæg for. Når kornpriserne efterfølgende falder, sænkes
brødpriserne kun ganske svagt og med betydelig forsinkelse, siger seniorrådgiver ved Institut for Fødevare- og Ressourcesikkerhed Henning Otte Hansen.
- Tendensen til hurtige prisstigninger og langsomme prisfald er generel, men den gælder i
særlig udpræget grad, når man ser på prissætningen af brød i Danmark.
Hans analyse omfatter to perioder med voldsomme prisstigninger på korn og efterfølgende
prisfald.
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I begge perioder - 2007/08 samt 2010/11 - blev de danske forbrugere ramt for fuld kraft af
prisstigningerne, men fik kun beskedent udbytte af de efterfølgende prisfald på råvarebørserne.
De seneste ni måneder har historien gentaget sig. På råvarebørserne er kornprisen faldet
25 %, mens de danske forbrugerpriser på brød er uændrede.
Kilde: Maskinbladet.dk

Råvarepriser
På nedenstående skema ses udviklingen af råvarepriserne for salg af markafgrøderne
igennem de senere år. I 2012 har priserne generelt været stigende, hvor de er mere stabile i 2013, dog ser det ud til at priserne er faldende i sidste periode.

Kilde: Danmarks Statistik

Jordbrugets bytteforhold let forringet

Kilde: Danmarks Statistik
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Både priserne for jordbrugets salgsprodukter samt for forbrug og investeringer i produktionen er steget i 2. kvartal 2013 i forhold til 2. kvartal 2012. Indekset for salgsprodukterne
steg mindst, med 5,3 %, mens det samlede indeks for forbrug og investeringer er steget
med 6,4 %. Denne forskel betyder, at jordbrugets bytteforhold – dvs. forholdet mellem priser på salgsprodukter og priser på produktionsfaktorer – er let forringet i 2. kvartal 2013 i
forhold til 2. kvartal 2012.
Prisindeks for salgsprodukter er 130 i forhold til årsgennemsnittet for 2010, som er basisår.
Prisindekset for salgsprodukter er altså 30 % over niveauet i 2010. Prisindekset for forbrug
og investeringer ligger 19 %. over. Det betyder, at priser på salgsprodukter er steget mere
end priserne på produktionsfaktorer siden 2010. Der er dermed også tale om et forbedret
bytteforhold i forhold til 2010.
Priserne på jordbrugets salgsprodukter faldt
I forhold til 1. kvartal 2013 er salgsprisindekset faldet med 0,7 % Prisindekset var for de
vegetabilske produkter 8,0 % lavere, mens prisen på de animalske salgsprodukter steg 1,8
% Faldet for vegetabilske produkter skyldes primært byg og raps. For de animalske produkter skyldes stigningen især mælk, der steg med 5,6 % i forhold til kvartalet før.
I forhold til 2. kvartal året før faldt priserne for svin med 1,1 % Svin er den kategori, der
vejer tungest blandt de animalske salgsprodukter. Prisen på mælk steg 6,6 %, mens pelsskind igen steg mest med 16,1 % Blandt de vegetabilske salgsprodukter steg korn med
9,3 %.
Produkterne indgår med forskellig betydning (vægt) i kvartalerne afhængig af salgstidspunkt; disse varierende vægte kan være årsag til ændringer fra et kvartal til det næste.
Dette gør sig særligt gældende for de sæsonbetonede vegetabilske produkter.
Priserne på jordbrugets forbrug og investeringer faldt
Prisindekset på jordbrugets forbrug og investeringer er faldet 0,8 % fra 1. til 2. kvartal
2013. Årsagen til faldet er primært faldende priser på foder. I forhold til samme kvartal sidste år steg foder dog med 17,7 % mens det faldt med 2,4 % i forhold til 1. kvartal 2013.
Stigningen i prisen på foder hænger sammen med den højere pris på korn, da en stor del
af kornet går til foder. Investeringsgoderne steg 1,3 % i forhold til 2. kvartal 2012, mens de
steg med 0,6 % i forhold til 1. kvartal 2013.
Kilde: nyt fra Danmarks Statistik nr. 439 fra den 20. august 2013

Stigende økologisk areal
Det økologiske landbrugsareal nåede i 2012 op på 182.930 hektar, hvilket stort set svarer
til arealet af 10.000 fodboldbaner. Dermed er arealet steget med 5.092
økologiske hektar i 2012. Væksten i det samlede økologiske areal var
større i 2012 end i de foregående tre år, viser den årlige opgørelse fra NaturErhvervstyrelsen. Regeringens mål for det økologiske landbrugsareal
for 2020 er 375.000 hektar.
- Økologisk landbrug er drevet af et stigende marked, som igen er drevet
af producenternes og forbrugernes stillingtagen til miljø, natur, dyrevelfærd, bæredygtighed og sundhed i bred forstand. Et større øko-marked, som driver øget omlægning, er afhængig af, at forbrugerne kan tage oplyst stilling ved køledisken. Det kræver oplysning og
engagement at fokusere på kvalitet fremfor pris, siger Per Kølster, formand for Økologisk
Landsforening.
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Samtidig med, at krisen har forandret danskernes indkøbsvaner
Discountsupermarkederne er for alvor blevet danskernes fortrukne indkøbssted. Den danske velstand blev omkring 0,6 %. mindre i 2012 end i
2011, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Der er
brug for et hårdt skub til en svag dansk økonomi,
lyder det fra Landbrug & Fødevarers cheføkonom
Thomas Søby.
Sagt med andre ord blev Danmark fattigere i året
der gik, og økonomien gik i den forkerte retning. Nationalregnskabstallene for dansk økonomi er trist læsning. Bruttonationalproduktet (BNP) faldt 0,9 % i 4. kvartal, og for 2012
som helhed faldt BNP med 0,6 % når der korrigeres for prisudvikling og sæsonbevægelser.

Forbrugerne nedprioriterede sundhed i 2012
Det blev dyrere, at være forbruger det seneste år, blandt andet pga. stigende fødevarepriser og diverse afgifter. Forbrugerne har altid været prisbevidste i forhold til køb af fødevarer, men 2012 blev et år, hvor prisfokusset blev skærpet betydeligt.
Den øgede prisbevidsthed er sket på bekostning af lavere prioritering af især sundhed.
Fedtafgiften, der alene kostede en gennemsnitsfamilie med to børn 1.200 kr. om året, har
med en stor sandsynlighed en del af skylden for den skærpede prisfokusering.
Da et repræsentativt udsnit af befolkningen ved denne tid sidste år blev spurgt, hvad der
havde størst betydning for deres køb af kød, især svine- og oksekød, var sundhed det
svar, der blev givet af flest. I år er det i stedet prisen, som flest forbrugere fokuserer på.
Eksempelvis vægter 33 % flere prisen højest, når de køber svinekød, hvorimod andelen,
der prioriterer sundhed, er faldet med 20 %. Det gør, at sundhed er gået fra at være topprioritet til at være tredjeprioritet, når der købes svinekød. Pris er nu det højest prioriterede
parameter, hvor den sidste år var fjerdevigtigst. Trods øget prisfokus synes tallene også at
indikere, at flere prioriterer at deres svinekød er dansk produceret.
Samme billede gør sig gældende for oksekød – tendenserne er bare endnu mere udtalte.
23 % færre end i fjor prioriterer sundhed højest, når de køber oksekød, mens 39 % flere
prioriterer pris højest. Også for oksekød prioriterer flere, at det er dansk.
Mejeriprodukterne er også blevet påvirket af et øget prisfokus. 26 % flere angiver i år pris
som det parameter, der primært er bestemmende for deres køb af mælk, smør, ost mv.
For mejeriprodukterne er det øgede prisfokus dog ikke sket på bekostning af sundhed,
men derimod på bekostning af økologi. 25 % færre siger i år, at økologi har den største
betydning, når de vælger mejeriprodukter.
Denne ændring kan skyldes den massive priskrig, der har været på især konventionelt
mælk, hvilket har gjort prisforskellen mellem økologisk og konventionelt mælk markant
større end tidligere.
Danskerne siger altså - at de prioriterer danske råvarer
Kineserne er ligesom danskerne vilde med dansk mælk, de er bare villige til at betale helt
op til 25 kr. pr. liter.
Paradoksalt nok føler flere danske landmænd sig nødsaget til, at sende såvel svin som
kalve ud af landet, da de kan få større afregningspris i udlandet. Sammen med disse råva-

27
rer følger der en masse danske arbejdspladser, da råvarerne efterfølgende mangler i den
hjemlige fødevare industri.
For at modgå dette blev der blandt de ansatte ved Danish Crown stemt om de skulle gå
ned i løn. Beløbet skulle sættes ind i en fond, hvor landbruget skulle have mulighed for at
kunne låne til byggeri af stalde, for derved at modvirke de problemer der er ved at få tilsagn i bankverdenen, om lån til landbruget. Forslaget endte dog med at blive nedstemt af
de ansatte ved Danish Crown.

Rekordsæson for danske minkavlere
To-cifrede vækstrater og en nærmest umættelig efterspørgsel på mink har præget Kopenhagen Furs salgssæson 2012/13. På salgssæsonens fem auktioner er der udbudt og solgt
21 mio. minkskind til en samlet omsætning på 13,4 mia. kroner. Sæsonen før nåede omsætningen 10,6 mia. kroner. Gennemsnitsprisen på minkskind endte på 574 kroner mod
476 kroner året før.
- Det har været den bedste sæson nogensinde for de danske minkavlere. Der foregår et
stort arbejde på farmene med at udvikle og forbedre minkproduktionen, og det bliver i disse år belønnet af stor bydelyst i vores auktionssal. Kvaliteten af dansk mink er så høj, at vi
får en merpris på op til 25 %, siger bestyrelsesformand Tage Pedersen, Kopenhagen Fur.

Forventede driftsresultater pr. bedrift, kr.

Kilde:Landmandsbarometeret

Danske landmænd tjente i gennemsnit flere penge i 2012 sammenlignet med året før.
Fremgangen dækker dog over en meget stor spredning, hvor svin, planter og pelsdyr går
kraftigt frem, mens mælkeproducenterne oplever tilbagegang.
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En gennemsnitlig heltidsbedrift har forbedret driftsresultatet med ca. 370.000 kroner i forhold til 2011. Det viser de første landsdækkende beregninger, som Videncentret for Landbrug har foretaget på baggrund af 770 regnskaber for 2012.
Et voldsomt differentieret erhverv
De foreløbige resultater er historien om et voldsomt differentieret erhverv. De fleste driftsgrene er begyndt at tjene gode penge igen. Det er ikke usædvanligt, at en svineproducent
tjener 1 mio. kr. mere end året før, eller at en planteproducent tjener ½ mio. kr. mere. Derimod forværres mælkeproducenternes driftsresultat, og der er fortsat mange mælkeproducenter med meget dårlig økonomi, siger Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef på Videncentret.

De forbedrede resultater inden for produktion af svin, planter og pelsdyr skyldes for størstedelens vedkommende, at landmændene har fået højere priser for deres produkter.
Samtidig er produktionen steget, renten er lav, og landmændene har nu betydelig færre
tab på finansielle kontrakter.
Den samlede fremgang skal ses i lyset af en række år med store underskud i landbruget,
som var med til at øge gældsætningen i erhvervet. I de driftsgrene, der har fremgang, er
der nu mange landmænd, der får en tiltrængt mulighed for at konsolidere sig, hvilket vil
være positivt for både den enkelte landmand og for hele landbruget, siger Klaus Kaiser.
Retning mod 600.000-700.000 kr.
De foreløbige regnskaber peger i retning af, at den gennemsnitlige heltidsbedrift i 2012 vil
komme ud med et plus i driftsregnskabet på mellem 600.000 og 700.000 kroner, når de
endelige regnskaber foreligger senere på året.
Randzonerne
Reglerne om randzonerne har udviklet sig til en farce, med forkerte og dårlige kort, forlænget frist og politianmeldelser.
Og allerede inden farcen er slut er der nu kommet en ”genial” afløser.
Den såkaldte ”forsyningsafgift”, en ny afgift på halm, træflis og biomasse truer med at koste vækst og arbejdspladser for 2,6 mia. kroner, og desuden kan klimaet tabe med afgiften, vurderer Landbrug & Fødevarer.
Selvom statsminister Helle Thorning Schmidt forsikrede, at den kommende klimaplan vil
undtage landbruget for flere belastende afgifter, ser det nu ud til, at der er en ny biomasseafgift på vej med et forventet provenu på 2,6 mia. kroner i 2020. Det drejer sig om den
såkaldte forsyningssikkerhedsafgift, der blandt andet omfatter de ellers bæredygtige alternativer til olie og gas, nemlig halm, træflis og biogas. Forsyningssikkerhedsafgiften er et
resultat af energiforliget fra 2012, som et enigt Folketing på nær Liberal Alliance stod bag.
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I Landbrug & Fødevarer undrer man sig over forsyningssikkerhedsafgiften, som administrerende direktør Søren Gade kalder en veritabel vækstbremse for danske virksomheder
og et nederlag for klimaet. Ifølge ham er det paradoksalt, at man med den ene hånd udsteder garantier på afgiftstop, mens man med den anden hånd lægger op til afgifter.
Jeg vil på det kraftigste advare mod forsyningssikkerhedsafgiften, som har potentialet til at
blive et administrativt mareridt, fordi den vil kræve meget dokumentation fra virksomhederne. Det er fedtskatten om igen. Samtidig er det endnu en erhvervsafgift, der vil betyde
betydelige udgifter til virksomheder og på den måde skade beskæftigelsen, særligt i yderområderne i Danmark, siger Søren Gade.
Samtidigt betyder forsyningssikkerhedsafgiften, at der er afgift på brænde, strøelse til
f.eks. heste m.fl. men hvem skal kontrollere hvad der skal betales afgift af?
Bioethanol
Forventningerne var store da der i EU skulle stemmes om mængden af bio brændstof i
diesel og benzin, og hvor meget der skal være bioethanol generation 2, altså bioethanol
fremstillet af affald så som halm, træflis, bark mm. Grundene til forventningerne, er at vi her hjemme er langt fremme i forhold til at udvinde 2. generation bio ethanol af affald, og med beslutningen om at
brænde flis i stedet for halm i vore kraftvarmeværker, betyder at vi
har en masse halm, som ikke længere skal bruges, og biogasanlæggene ser ikke ud til at komme alt for godt fra start, igen på grund af
miljø, afgifter mm.
Desværre gik afstemningen ikke godt, da der var flertal for at bruge bioethanol generation
1, altså fremstillet af fødevarer.

MEDLEMSFORHOLD SEPTEMBER 2013
Aktive medlemmer
Antallet af aktive medlemmer var i september 2013 137 mod 133 på samme tid sidste år.
Antallet af tilknyttede udsalgssteder/filialer er i år 61 mod 54 sidste år. Dermed udgør det
samlede antal forretninger med filialer 198 forretningsenheder.
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Figur: Udvikling i DM-medlemmer 1998 – 2013 – rød = Hovedforretning blå = Hovedforretninger incl. filial(er)
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I beretningsåret har der været en afgang på 7 medlemsvirksomheder og en tilgang på 11
nye medlemsvirksomheder.

Figur: Til- og afgang DM-medlemmer 1999 - 2013

Passive medlemmer
Antallet af passive medlemmer var i september 2013 på 59 medlemmer, dette er uændret i
forhold til 2012.
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Figur: Udvikling i antallet af passive medlemmer 1998 - 2013

Arbejdsgivermedlemmer
Udover de aktive og passive medlemmer varetager DM-Arbejdsgiver arbejdsgiverinteresserne for aktuelt 21 virksomheder med tilknytning til sekretariatet. Disse bidrager samlet
med en lønsum på ca. 262 mio. kr. Dette er et lille fald pr. medlem i forhold til 2012, hvor
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der var 20 virksomheder med en lønsum på ca. 256,4 mio. kr. der havde tilknytning til sekretariatet

Figur: Udvikling i antal arbejdsgivermedlemmer udenfor DM fra 2002 til 2013
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DM’S MEDLEMMER I OMSÆTNINGSTAL FOR 2012
Omsætningen hos DM-medlemmerne udgjorde i 2012 8,6 mia. kr. mod 8,0 mia. kr. i 2011
– en stigning på 7,5 %. Her skal dog korrigeres for prisudviklingen, samt til- og afgang af
medlemmer.
Den gennemsnitlige omsætning for de i alt 137 hovedforretninger var således 62,8 mio. kr.
i 2012.
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Figur: Total omsætning i branchen fra 1999 til 2012

Gruppen af medlemsvirksomheder (26 virksomheder) som omsætter for over 100 mio.
udgør 53,7 % af branchens totale omsætning i 2012.
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Figur: Omsætningsandel pr. gruppe i procent

33
Den største gruppe af medlemsvirksomheder (21,8 %) er gruppen som omsætter for mellem 30 – 50 mio.

Figur: Andel af omsætningen kontra omsætningsstørrelse

DM BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE SEPTEMBER 2013
Beskæftigelsesundersøgelsen er baseret på indberetninger fra alle DM medlemmer.
Den samlede beskæftigelse i september 2013 udgjorde i alt 2.944 personer, en stigning på
0,96 % i forhold til sidste år, hvor tallet udgjorde 2.916 personer.
Under DM-Arbejdsgiver er der i alt beskæftiget 3.462 personer i 158 virksomheder, en
stigning på 5 personer i forhold til 2012.
DM sælger arbejdsgiverdelen til medlemmer i de andre brancheforeninger, som har sekretariat hos Dansk Maskinhandlerforening
Den gennemsnitlige beskæftigelse i en medlemsvirksomhed var i september 2013 på
21,81 personer.
På de efterfølgende sider er grafiske illustrationer af beskæftigelsen og beskæftigelsessammensætningen.
DM medlemmer havde i 2012 en samlet lønsum på 1.070,5 mio. kr. mod 1.013,7 mio. kr. i
2011, en stigning på 5,6 %.
DM-A medlemmer (kun arbejdsgivermedlemmer) havde i 2012 en samlet lønsum på 261,8
mio. kr. mod 256,4 mio. kr. i 2011, en stigning på 2,1 %.
Den samlede lønsum blev således i Dansk Maskinhandlerforening i 2012 på 1.275,5 mio.
kr.
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Beskæftigelsen hos medlemmerne af DM pr. 30. september 2013

Salgschef/produktchef
Sælger (repræsentant)
Lagerchef/forvalter
Lagerassistent
Elev (lager)
Værkfører
Værkførerassistent
Fagl. Svende
Ufagl. Arb.
Lærlinge
Direktør
Medhjælpende hustru
Kontorassistent
Bogholder/bogholderass.
IT-medarbejder
Elev (administration)
Adm.
Chef/forretningsfører
Andre
Total
Grandtotal

Salg
30
218

Lager

Værksted

Adm.

Adm.
Chef

Andre

129
402
41
134
24
1098
96
267
241
13
67
92
6
4
51
248
2944

572

1619

423

51

31
31
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Beskæftigelsessammensætning i den gennemsnitlige maskinforretning
pr. 30. september 2013

Salg
Salgschef/produktchef

0,22

Sælger (repræsentant)

1,61

Lager

Lagerchef/forvalter

0,96

Lagerassistent

2,98

Elev (lager)

0,30

Værksted

Værkfører

0,99

Værkførerassistent

0,18

Fagl. Svende

8,13

Ufagl. Arb.

0,71

Lærlinge

1,98

Adm.

Direktør

1,79

Medhjælpende hustru

0,10

Kontorassistent

0,50

Bogholder/bogholderass.

0,68

IT-medarbejder

0,04

Elev (administration)
Adm.
Chef/forretningsfører

0,03

Adm. Chef

Andre

0,38

Andre

0,23

Total

1,83

Grandtotal

21,81

4,24

11,99

3,14

0,38

0,23
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DM-MÆRKEUNDERSØGELSE
MÆRKEFORENINGERNE

2013

OG

SAMARBEJDET

MED

I maj måned blev DM forhandlertilfredshedsundersøgelsen 2013 i tæt samarbejde med
forhandlerforeningernes formænd udsendt til samtlige forhandlere i Danmark. Resultatet af
undersøgelsen blev ultimo september måned 2013 udleveret ved et fællesmøde med alle
mærkeforeningernes formænd.
Den enkelte mærkeforening har fået mærkets resultat sammenlignet med de sidste 3 års
resultater og gennemsnittet for alle mærker. Undersøgelsen er tænkt som et dialogværktøj, der skal sætte fokus på muligheder for forbedringer i samarbejdet mellem forhandler,
distributør og producent.
Undersøgelsen gennemføres anonymt, og resultatet offentliggøres kun til mærkeforeningernes respektive bestyrelser og kun det enkelte mærkes resultat sammenlignes med
gennemsnittet for alle mærker.
Forhandlertilfredshedsundersøgelsen er planlagt til at blive gennemført hvert år, med henblik på, at måle forbedringer og udvikling. Undersøgelsen bygger på besvarelser fra de
forskellige mærkeforhandlere indenfor traktorer i Danmark.
Svarprocenten er øget og blev gennemsnitlig for alle mærker på ca. 56 % i 2013 mod 33
% i 2012. Der var udsendt 314 skemaer og vi fik 128 retur.
Maskinhandlere har bedømt importører
Den internationale forening for maskinhandlere CLIMMAR, har spurgt flere end 1095 europæiske maskinhandlere om deres syn på nogle af de store traktorfabrikanters nationale
importører.
Traktorimportører i otte europæiske lande er blevet bedømt af deres egne forhandlere i en
stor undersøgelse, som den internationale maskinhandlerorganisation CLIMMAR står bag.
Undersøgelsen har været gennemført i flere år, og resultaterne har hidtil kun været brugt
som et internt værktøj i branchen til at forbedre samarbejdet imellem parterne. Men i forbindelse med Agritechnica 2011 valgte CLIMMAR for første gang at offentliggøre resultaterne af undersøgelsen, hvor de nationale importører er vurderet på en lang række parametre. Sidste års resultat blev præsenteret ved Climmar kongressen 2012 i Kolding
Her kommer et udpluk af de resultater der blev offentliggjort på kongressen i Kolding.
I alt har 1.095 maskinhandlere fra syv
lande svaret, og heraf har 76 danske maskinhandlere svaret.
Svarene er opgjort for de enkelte
spørgsmål, og der er foretaget en samlet
afvejning. Undersøgelsen viser også,
hvordan de enkelte mærker har bevæget
sig i opadgående eller nedadgående retning på ranglisten i forhold til tidligere år.
Generelt ligger Fendt højest i vurderingen
på næsten alle parametre og får da også
den højeste score i det samlede billede
for hele Europa.
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Boblerne på figurerne indikerer hvor mange pladser mærket er gået frem eller tilbage siden sidste måling.

Figur: Svarantal pr. mærk

Figur: Uddannelse og træning af forhandlere

Figur: Annonce-og produktsupport
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Figur: Samlet forhold/relation mellem producent og forhandler

Figur: Tilgængelighed til ledelsen

Figur: Samlet vurdering/resultat af mærkerne
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DM-MØDER 2012/2013
I 2013 blev der afholdt DM-chefmøder for ejer-ledere og direktører i Kolding, Ringsted,
Skørping og på Bornholm.
Dette års DM-chefmøder satte fokus på aktuelle emner for ledergruppen i vore medlemsvirksomheder.
• Maskinhandleren i år 2020
• Status miljøtilskudsordninger til landbruget
• Praktik i udlandet for lærlinge og elever i vores branche
• Aktuelt fra DM-Brancheforening og DM-Arbejdsgiverforening

Foto: DM-chefmøder 2013

DM-NETVÆRKSGRUPPER 2012/2013
Dansk Maskinhandlerforening har også i 2012/13 arbejdet målrettet med at skabe succes
og værdi for unge ledere i landbrugsmaskinbranchen. Der er etableret fire netværksgrupper for ”unge” maskinhandlere, som er fordelt efter geografi og består af 8 til 10 deltagere
pr. gruppe.
Dansk Maskinhandlerforening er facilitator og 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.
DM-sommerseminar 2013
DM-sommerseminar for netværksgrupper blev afholdt den 12. juni i Fredericia.
Her var et af programpunkterne Kan vi lære noget af bilbranchen?
Indlæg af René Tønder Nielsen, der har været i bilbranchen i snart 20 år og har - som
formentlig den eneste i Danmark - arbejdet på toplederniveau i branchen indenfor såvel
finansiering, leasing, import, detail og politiske organisationer.
Grupperne har både i 2012 og 2013 arbejdet med flere forskellige temaer, her kan nævnes:
• Den professionelle bestyrelse” Fra tantebestyrelse til professionel bestyrelse”
• Forhandlingsteknik
• Konflikthåndtering
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Alle netværksmøder starter altid med et fast punkt på dagsordnen som er bordet rundt,
hvor hver deltager har 10 min. til at fortælle om:
• Hvad optager mig lige nu?
• Mine udfordringer i virksomheden lige nu?

Foto: Netværksmøde i Ålborg med gruppe 2 – indlæg ved Otto Freisleben

Netværksgruppe 2 har i samarbejde med Vinderstrategi A/S haft et 3 dages strategikursus. På kurset blev der helt konkret
arbejdet med, hvordan teorien indenfor strategi omsættes til strategi for
virksomheden i praksis.
”Vinderstrategi® - Fra teori til praksis”
er målrettet og tilrettelagt for både
nye og erfarne ledere indenfor maskinhandlerbranchen og tager udgangspunkt i din virksomheds situation.
Foto: Strategikursus i netværksgruppe 2

Kursusmodulerne er baseret på bestseller-bogen ”Strategi i vindervirksomheder” og i spidsen for vores undervisere står partner og strategisk rådgiver Mikael Vest, Vinderstrategi
A/S, som er forfatter til bogen.
Udbyttet for deltagerne:
• At få en skræddersyet skabelon for din forretningsplan, som udfyldes og færdiggøres
undervejs i løbet af de 3 dage.
• Lærer at opnå og fastholde positionen som vindervirksomhed®.
• Indføres i værktøjer og eksempler på systematisk analyse af virksomhedens omgivelser og markedsmuligheder og af virksomhedens interne strategifaktorer og præcisering af virksomhedens forandringsbehov.
• Lærer at finde virksomhedens kernekompetencer gennem kortlægning af ressurser,
formåen og kompetencer.
• Få udviklet en vision og mission.
• Lærer hvorledes den strategiske retning i form af vision og mission omsættes til forståelige mål. Og der arbejdes med opstilling af strategiske målsætninger og teorien
bag ”Must-win battles” anvendes til at identificere de vigtigste strategiske tiltag fremover.
• Lærer hvordan implementering af strategi kan foregå.
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BRANCHE NØGLETAL OG ANALYSER FOR 2012
De nøgletal som vil blive præsenteret i de følgende afsnit, er et udtræk fra Bisnode og
bygger på regnskaber, som er indsendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i perioden 2007
til 2012.
I analysen er der indhentet nøgletal som følgende:

2007/08

Antal DM-virksomheder i alt
2008/09
2009/10
2010/11

2011/12

2-9 ansatte
10-50 ansatte
Over 50 ansatte

18
61
6

17
64
7

35
61
5

16
52
5

14
46
7

I alt

85

88

101

73

67

Figur: Antal DM-virksomheder i alt undersøgelsen

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.
Andelen af DM-medlemsvirksomheder med overskud er falende i alle grupper i perioden
2011/2012.

Andel af maskinhandlere med overskud
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Figur: Andel af DM-maskinhandlere med overskud fra 2007 til 2012

2011/12
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Afkast af den investerede kapital har stabiliseret sig omkring 3 - 4% i alle 3 grupper.

Figur: Afkast af den investerede kapital 2007 til 2012

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.

Figur: Egenkapitalforrentning 2007 - 2012

Gruppen af store forretninger over 50 ansatte har alle bevaret en positiv egenkapital.
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Figur: Andel med positiv egenkapital 2007 – 2012

Soliditetsgraden er over perioden faldende i gruppen af virksomheder med 10 – 50
ansatte.
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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.
Mange af vore virksomheder har 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.
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BESTYRELSEN OG DE ØVRIGE UDVALG
Bestyrelsen har i løbet af året afholdt 4 ordinære møder heraf et som strakte sig over to
dage. Desuden har formanden og bestyrelsen deltaget i forskellige udvalgsmøder og projektopgaver.

Foto: DM-bestyrelse bestående af næstformand
Lars Møller Andersen, formand Jens-Aage Jensen,
Helle Nielsen, Karsten Nielsen og Lars Søndergaard

Foto: Søren Holst takker af som næstformand
efter mere end 10 år i DM-bestyrelse

Bestyrelsesarbejdet har fungeret rigtig godt med stor faglighed og gode debatter om beslutningsoplæg til aktiviteter m.m. fremlagt af sekretariatet.

Foto: Ved DM-bestyrelsesmøde i august måned besøgte DM sammen med DAF’s bestyrelse
bl.a. Havdrup Maskinforretning A/S

DM-CERTIFICERING BEST PRACTICE
Best Practice køres i tæt samarbejde med konsulentvirksomheden Integrate
og Markman i Ålborg, samt Silkeborg Handelsskole, der står for undervisningen.
Budskabet fra Dansk Maskinhandlerforening er:
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Styrk din indtjening, kundetilfredshed og konkurrenceevne – Få dine produkter og arbejdsprocesser kvalitetsmærket med Best Practice.
Den enkelte virksomhed er nød til at kigge indad, for hele tiden at forbedre indtjeningen og
konkurrenceevnen til gavn for virksomheden, medarbejderne og for branchen som helhed.
Med Best Practice certificeringen sættes der fokus på:
• Styring af interne processer
• Større effektivitet pr. medarbejder
• Bedre kundeservice
• Forebyggelse af fejl og reklamationer
• Fokus på salg fra ordre til levering
• Optimal brug af ressourcer
• Fokus på engagement og kompetencer hos medarbejderne
• Undervisningsforløb i lean
Hvad får du, dine medarbejdere og forretningen ud af det?
• Alle arbejdsprocesser bliver ensrettet, så alle kunder får samme høje service, hver
gang
• Øget indtjening – arbejdsprocesserne optimeres, spildet elimineres og omkostningstunge metoder reduceres
• Rådgivning
• Kvalitetsstempel af forretnings- og arbejdsgange
Flere DM-medlemmer er i gang med Best Practice og den 19. juni kunne vi certificere Salling Traktorservice A/S og Nordvestjysk Traktorservice A/S som de første.

Foto: Fra venstre Helle og Peter Nielsen med beviserne på, at deres to maskinforretninger nu er certificeret
efter Best Practice, Jens-Aage Jensen, formand DM og Thomas Ulderup, Integrate

Normalt, når man bruger mange kræfter og halvandet år på at lave noget, er det også meget synligt med det blotte øje. Men sådan er det ikke helt med Best Practice,. Man kan
selvfølgelig se Best Practice skiltene i vores to forretninger. Den store forskel er imidlertid
den måde, vi arbejder på både i forhold til vores kunder og internt med hinanden, forklarer
Helle Nielsen.
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Best Practice er bygget op på seks søjler, som hver
rummer en del af de forskellige områder, der er inden
for en maskinforretnings virke. Virksomhederne kommer igennem alle sammen, og det gør at man bliver
mere bevidst om måden der arbejdes på. Det er en af
forudsætningerne for, at man kan ændre adfærd.
Alle arbejdsgange bliver nøje beskrevet og de skal følges fra gang til gang. Derved vil kunden møde en mere
ensartet betjening.

Flemløse Maskinforretning har nu også Best Practice
Kunderne får fremover endnu bedre og mere ensartet service hos den vestfynske Case IH
og MI forhandler, der den 30. september som nummer to i Danmark er kvalitetscertificeret
efter den nye standard fra Dansk Maskinhandlerforening
- I har arbejdet hårdt på det her, og I har været på mange kurser, som har ført til justeringer i den måde, I driver virksomheden på. Det har I gjort så godt, at vi i dag kan overrække
jer beviset for, at I nu har Best Practice. Dermed kan I blandt andet tilbyde jeres kunder
endnu bedre service efter højeste standard, lød ordene fra Jens-Aage Jensen, formand for
Dansk Maskinhandlerforening.
- Vores hverdag er på mange måder ændret, så vi tænker anderledes og gør tingene på
en anden måde end før. Så vi mener, at vi er blevet en endnu bedre partner for vores kunder ved at blive certificeret med Best Practice, fastslog Martin Andersen, Flemløse Maskinforretning.

Foto: Flemløse Maskinforretning bliver certificeret
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Involverer alle i virksomheden
Udover at ændre på en masse ting i dagligdagen for såvel medarbejdere som kunder i
Flemløse Maskinforretning betyder certificeringen også, at der løbende bliver ført tilsyn
med, at tingene bliver gjort som beskrevet i standarderne.
Som noget helt unikt i Best Practice er det ikke bare de ledende medarbejdere og ejeren,
som har været involveret.
- Alle i virksomheden har været på kursus i et eller flere moduler af de seks, som indgår i
certificeringen, fortæller Martin Andersen.
Med den fremgangsmåde er det alle, der er kommet med forslag til forbedringer og justeringer, som giver en mere rationel hverdag, som samtidig betyder, at forretningen også er
mere konkurrencedygtig.
- Det er alt sammen en fordel for vores kunder, påpeger han.
Senere i efteråret vil Agrotek og Hjallerup Maskinforretning blive certificeret. Derudover er
der indgået aftaler med yderligere medlemsvirksomheder til det kommende år, og indtil
videre forventes det, at de bliver klar til certificering i løbet af foråret 2014.
Informationsbrochure om certificeringen kan downloades på DM’s hjemmeside.

DM-PROJEKTER OG UDVALGSARBEJDE
Dansk Maskinhandlerforeningen har i 2012/13 haft følgende udvalg og deltagere.
Der har i perioden været særlig fokus og aktiviteter i DM-eksportudvalg og DMfremtidsudvalg.

DM-udvalgsposter 2013
Uddannelsesudvalgene
Lærlinge Metal
Jens-Aage Jensen

Merkantile:
Helle Nielsen

Erhvervsskolerne i Aars
Skolens bestyrelse - Erhvervskollegiet: Karsten Nielsen
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Overenskomstudvalgene
DMF/3F – HK – LH – DM
Jens-Aage Jensen, formand
Helle Nielsen
Michael Husfeldt

Fællesudvalg – DMF/3F
Jens-Aage Jensen
Lars Møller Andersen
Karsten Nielsen
Michael Husfeldt
Fællesudvalget – HK
Jens-Aage Jensen
Lars Søndergaard
Helle Nielsen
Michael Husfeldt
DMiBRUGT/Brugttraktordatabase
Lars Møller Andersen, formand
Søren Holst Sørensen, Brdr. Holst Sørensen
Søren Bertelsen, Heden Maskinforretning
Svend Åge Jensen, Brørup Traktor og Maskincenter
John Petersen, PN Maskiner
Lars Petersen, Hjallerup
Per Hedetoft, sekretær
Vurderingsudvalg – skattesager m.v.
Bestyrelsesmedlem i hver sin region
Hans Holm, Tinglev
Hans Andersen, Flemløse

Fabrikant-udvalg
DM-Bestyrelse
Michael Husfeldt
Helle Helth Hansen, sekretær

Atomic udvalg
Svend Aage Jensen, Brørup Traktor og Maskincenter, formand
Anders Andersen, Frøslev Maskinforretning
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Kvalitet og Best Practice udvalg
Jens-Aage Jensen, formand
Per Hedetoft
Michael Husfeldt
Helle Helth Hansen, sekretær
Seniorudvalg
Henning Mølkjær, A. Flensborg, formand
Michael Husfeldt

Climmar-udvalg
Jens-Aage Jensen
DM-bestyrelsen
Michael Husfeldt

DM’s fremtids- og vedtægtsudvalg
Lars Møller Andersen, formand
Hans Jørgen Madsen, BMH
Lars Holst Sørensen, Brdr. Holst Sørensen
Anders Søndergaard, O. Søndergaard
Carsten Nielsen, Nic. Nielsen
Michael Husfeldt
Helle Helth Hansen, sekretær
Jens-Aage Jensen (ad hoc)

DM eksportudvalg
Søren Holst Sørensen, formand
Lars Søndergaard, O. Søndergaard og Sønner
Søren Næsborg, Horsens Maskiner
Flemming Larsen, Præstbro Maskiner
Ole Lauritsen, Sjørup Maskinforretning
Karsten Kammer, GØMA
Henrik Bergholdt, KSM Maskinservice
Michael Husfeldt
Helle Helth Hansen, sekretær
Per Mertz, Johs. Mertz A/S (ad hoc)
Have og park udvalg
Karsten Nielsen, formand
Lars Klemmensen, Midtdjurs Traktorlager
Peter Madsen, Ingvard Madsen
Michael Husfeldt
Helle Helth Hansen, sekretær
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DSM – Navision – JMA
Søren Dalsgaard, Lyngfeldt A/S
Connie Olesen, SUMAS
Grith Bak, NP Trucks A/S
Claus Hermann, Johs. Mertz A/S
Jesper Toftdahl, Vilsgaard A/S
Leo Størup, Almas A/S

Sekretariatet varetager følgende poster i 2013
Have og Landskabsudstillingen
Michael Husfeldt, bestyrelsesmedlem
Agromek
Medlem af Agromek komiteen Michael Husfeldt
PensionDanmark (branchebestyrelse)
Michael Husfeldt
Trade City lejerforening
Helle Helth Hansen
Michael Husfeldt, ad hoc
SAMA sekretariatsmøder
Michael Husfeldt
SAMA bestyrelsesmøder og generalforsamling
Jens-Aage Jensen
Michael Husfeldt

DM-eksportudvalg
Der har i beretningsåret været udvalgsmøder i eksportudvalget. Udvalget blev nedsat allerede i 2010, hvor DM’s bestyrelse besluttede at afsætte midler til at undersøge, om DM
kan udvikle og støtte eksportfremmende aktiviteter og indsatser for DM-medlemmer inden
for afsætningen af brugte traktorer og landbrugsmaskiner på udvalgte markeder.
Formål:
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.
Udvalget skal have specielt fokus på følgende områder:
• Opbygning af netværk med udenlandske kollegaer
• Formidle et branchesamarbejde med Eksport Kredit Fonden (EKF)
• Formidle samarbejde med udenlandske afsætningskanaler (f.eks. brugtportaler og
auktioner)
• DM-eksportaktiviteter på Agritechnica
Udvalget har i år sammen med MASCUS igangsat en kampagne for at promote alle vore
medlemmer og deres brugte maskiner/traktorer på det norske marked.
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Via bannere på www.mascus.no kommer man ind på en side med info om handel med
danske maskinhandlere.
Alle medlemmer, som har aftale med MASCUS.dk får deres maskiner fremvist på denne
side.

Foto: Forsiden til brugt portalen hos MASCUS i Norge

Visninger
Klik

Marts
179.507
64

April
168.609
83

Maj
172.402
87

Juni
116.000
42

Juli
79.000
27

August
131.000
31

Figur: Udvikling i antal besøgende på DM siden på MASCUS.no

Endvidere arbejdes der med forskellige ideer for at synliggøre DM i Polen, udvalget har
haft et møde med Grene A/S som driver et større antal detailforretningen i landet. Udvalget har også haft et møde med Eksportforeningen om et samarbejde. Begge emner arbejdes der videre med.
DM-eksportudvalg har besluttet, at vores købekontrakt skal være tilgængelig i en engelsk
version. Du finder den engelske version på DM’s hjemmeside under Medlemsområdet –
Blanketter – Salg og handel både som word- og pdf-fil (dette kræver log ind).
Der har været flere eksempler på, at udenlandske købere, som dokumentation overfor
långivere, skal have en underskreven kontrakt med salgsbetingelser mm.
Samtidig sikrer vi med købekontrakten, at eventuelle tvister efterfølgende ved søgsmål
skal afgøres efter dansk ret ved byretten i sælgers retskreds.
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DM stand på Agroshow i Polen – 20. - 23. september 2013
På AGRO SHOW 2013 i Poznan i Polen havde DM en stand med 3 brugte traktorer.
Agroshow er Europas største dyrskue med mere end 150.000 gæster fra hele verden.
Det er DM-eksportudvalg der står bag denne aktivitet og der deltog repræsentanter fra firmaerne GØMA A/S, Præstbro Maskiner A/S, TBS A/S, Hjallerup Maskinforretning A/S og Nic.
Nielsen A/S.
Der var udarbejdet en folder som blev uddelt på standen med en præsentation af brugte maskiner og traktorer samt oversigt over alle medlemmer af DM.
Endvidere blev der op til udstillingen indrykket annoncer i div. fagblade.

Foto: DM annonce som er oversat til engelsk og polsk

Foto: DM-stand på Agroshow 2013 i Polen

DM også på Agritechnica 2013
I november måned 2013 deltager Dansk Maskinhandlerforening
igen med en export stand på Agritechnica, vi har en stand i hal
2, hvilket er hallen med fokus på handel med maskiner og dele til
maskiner.
Eksportudvalget i DM, har det formål at promovere de mange
gode brugte traktorer og maskiner, der står rundt ved DM-medlemmerne. Lige som i 2011
vil vi lave en folder med brugte maskiner og om de danske maskinhandlere.
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Udsigt til milliardeksport af brugte landbrugsmaskiner
Et nyligt salg af to brugte mejetærskere til en forhandler af landbrugsmaskiner i Bulgarien
åbner nye eksportmuligheder for danske maskinforretninger.
På en stor udstilling for landbrugsmaskiner i Hannover etablerede Dansk Maskinhandlerforening den første kontakt med den bulgarske køber, og efterfølgende blev eksporten fra
Vinderup Maskinforretning A/S gennemført med hjælp fra EKF (Eksport Kredit Fonden).
En såkaldt SMV-garanti fra EKF sikrede den bulgarske køber et lån på 1,5 mio. kroner hos
Salling Bank i Vestjylland. Dermed kunne den bulgarske maskinhandler få den nødvendige kredit til at købe de brugte landbrugsmaskiner i Danmark i stedet for at købe maskinerne i Tyskland.
Michael Husfeldt ser store muligheder i garantiordningen fra EKF.
”Vores mål er at gøre danske maskinforretninger mere synlige i udlandet og øge eksporten
fra en halv til en hel milliard kroner om året. En øget eksport af brugte landbrugsmaskiner
vil samtidig gavne salget af nye maskiner i Danmark og styrke den teknologiske omstilling i
landbruget.”
Bedre konkurrencevilkår
Han vurderer, at der er et stort marked i udlandet for at eksportere maskiner til mindre
avancerede landbrug i blandt andet Østeuropa. Hidtil har de danske maskinforretninger
imidlertid mødt hård konkurrence fra især tyske maskinhandlere.
”Tyske maskinhandlere har gennem flere år kunnet tilbyde deres eksportkunder attraktiv
finansiering. Med EKF i ryggen kan de danske maskinhandlere tilbyde købere i udlandet
finansiering, der kan konkurrere med tyskernes gunstige vilkår,” siger Michael Husfeldt.
SMV-garantien fra EKF fungerer som sikkerhed for den danske bank, der låner den udenlandske køber penge til at købe varer i Danmark. Hvis den udenlandske køber ikke betaler
som aftalt, betaler EKF erstatning til banken. EKF beregner en præmie for garantien, og
den danske eksportør har typisk en selvrisiko på 10 % af det beløb, som køberen låner.
Kreditten afgjorde salget
I den aktuelle eksportsag var det afgørende for den bulgarske maskinhandler at få kredit.
Forhandleren kan nemlig først forvente betaling fra landmændene senere på året, når høsten er i hus. Det stod klart, da maskinhandleren i foråret besøgte Jan Pedersen, der ejer
Vinderup Maskinforretning.
”Han blev hurtigt varm på de to brugte mejetærskere, men han havde ganske enkelt ikke
penge her og nu til at købe de to maskiner. Hans alternativ var at købe mejetærskere i
Tyskland, hvor det tyske eksportkreditinstitut tilbyder gode finansieringsmuligheder. Derfor
kom EKF ind i billedet, og i løbet af kort tid var løsningen på plads, så vi kunne sælge den
bulgarske forhandler de to maskiner,” siger Jan Pedersen.

Foto: De to brugte Claas-mejetærskere, som Vinderup Maskinforretning i foråret solgte til en maskinhandler i
Bulgarien med kredit fra Salling Bank og garanti fra EKF.

54
Ifølge Jan Pedersen har danske landbrugsmaskiner et godt rygte blandt maskinhandlere
og landmænd i Østeuropa, fordi danske maskiner er bedre serviceret end maskiner fra
blandt andet Tyskland, England og Frankrig.
EKF gjorde eksporten mulig
”SMV-garantien fra EKF gav os et salg til Bulgarien, som vi ellers ikke havde fået. EKF er
et overset værktøj i maskinbranchen, men denne sag viser, at det er et rigtig godt værktøj,
så det er tåbeligt, at vi ikke bruger EKF meget mere,” siger Jan Pedersen.
Hans erfaring er, at det især kniber med penge til at købe de store brugte maskiner til over
en halv million kroner.
”Jeg ser gode muligheder for at bruge EKF’s garantier og kreditter i forbindelse med salg
til udlandet. Især salg til maskinhandlere i Østeuropa og danske landmænd, der har store
landbrug i udlandet,” siger Jan Pedersen og tilføjer, at han er gang med at udbrede nyheden om finansiering gennem EKF til sit netværk af kunder i udlandet.
Lavere rente hos banken med EKF-garanti
Kreditten til den bulgarske maskinforretning blev formidlet gennem Vinderup Maskinforretnings bank, Salling Bank.
”Som mindre bank har vi kun begrænset erfaring med eksport, men vi vil gerne servicere
vores kunder bedst muligt. Med EKF som garantistiller for kreditten til den udenlandske
køber, undgår vi at skulle kreditvurdere og sørge for at retsforfølge køberen, hvis betalingerne ikke kommer som aftalt,” siger erhvervskundechef Arne Nielsen.
På baggrund af erfaringerne med Vinderup Maskinforretnings eksport har banken sat sig
for at øge kendskabet til EKF’s garantier og kreditter til eksportvirksomhederne i bankens
område.
”Vi er blevet skarpere på mulighederne hos EKF, og med sikkerhed fra EKF, kan vi som
bank tilbyde vores erhvervskunder en attraktiv finansiering, så de kan konkurrere i udlandet. Det opvejer noget af den forsikringspræmie, som virksomheden skal betale,” fastslår
Arne Nielsen.
Banken arbejder allerede på en ny sag med en lokal maskinproducent, der forhandler en
eksportordre, hvor køberen har behov for kredit.
Sådan får du SMV-garanti til en eksportforretning
SMV-garantien er målrettet små og mellemstore virksomheder med færre end 250 ansatte
og mindre end 50 mio. euro i omsætning (ca. 375 mio. kroner). Kredittiden til den udenlandske køber skal være mindst et halvt år, og kontraktbeløbet kan være op til 25 mio.
kroner.
Se de præcise krav og vilkår for SMV-garanti på EKF’s website: www.ekf.dk under Det
hjælper vi med – Produkter – SMV-garanti.
Når du handler med en udenlandsk køber, kan du bruge SMV-garantien som et salgsargument, der giver din køber kredit.
Din bank søger online hos EKF om SMV-garantien, og EKF undersøger køberens kreditværdighed ud fra en kreditrapport og køberens regnskaber. Hvis EKF accepterer risikoen,
får din bank bevilget SMV-garanti. Dermed er bankens risiko dækket, og du kan gennemføre eksporten.

55

DM-MEDLEMSUNDERSØGELSE 2013
Vi gennemførte i marts måned en ny medlemstilfredshedsundersøgelse med næsten
samme spørgeskema som i 2009, dog er 2 spørgsmål udeladt og 8 spørgsmål er tilføjet.
Besvarelserne er gennemført vha. internettet med en svarprocent 37 % mod 34 % i 2009.
De 5 hovedelementer i undersøgelsen er:
 Hvilke serviceydelser ønsker medlemmerne, at DM skal levere?
 Hvordan vurderer medlemmerne DM’s serviceydelser?
 Hvordan vurderer medlemmerne DM-sekretariatet?
 Hvordan vurderer medlemmerne kommunikationen?
 Medlemmernes kendskab og holdning til DM’s vision, mission og værdier.
Hovedkonklusioner i undersøgelsen er:
 Kravene til Dansk Maskinhandlerforening er øget, idet betydningen af 10 ydelser ud
af 28 er øget.
 ”Arbejdsgiverrådgivning” og ”DM-Arbejdsgiverorientering” er de to serviceydelser, der
har størst betydning.
 8 ud af de 10 væsentligste serviceydelser er også gengangere i forhold til 2009. Dvs.
der er sket ændringer men ikke blandt prioriteringen af de væsentligste.
 Medlemmerne er generelt mere tilfredse med Dansk Maskinhandlerforenings serviceydelser i 2013 end i 2009.
 DM har styrket sig på 21 ud af de 24 parametre. Derudover er der 3 parametre, der
får den samme vurdering som i 2009. Der er INGEN, der får lavere vurderinger end i
2009.
 De højeste vurderinger får DM på ”Arbejdsgiverrådgivning” og ”DM-Arbejdsgiverorientering”.
 Der er stadig gode muligheder for, at DM kan styrke sig. Generelt kan man konkludere, at på 20 ud af de 28 serviceydelser kan Dansk Maskinhandlerforening styrke sig.
 Dansk Maskinhandlerforening har styrket sig på kommunikations-parameteret. Således får alle 3 forhold – synlighed, image og website – en bedre vurdering end i 2009.
Specielt foreningens image er nu på et niveau, som må karakteriseres som værende
tilfredsstillende.
 Sekretariatet får igen meget høje vurderinger.
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DM-styrker er:
Evaluering Top 11

Tilfredshed med DM-sekretariatet

Tilfredshed med DM's kommunikation
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Kendskab til DM's vision, mission og værdier

PROJEKTER I FÆLLESUDVALGENE 2012/2013
Arbejdet i fællesudvalget med HK/Privat og Dansk Metal/3F har også i 2012/2013 udviklet
sig positivt og konstruktivt med løbende nye aktiviteter og tiltag.
Fællesudvalget med Dansk Metal og 3F
Fællesudvalget har gennemført et pilotforløb med udvikling af et 3-dages kursusforløb om
forbedring af produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø (PKA-kurset) for ledelse og medarbejdere på medlemsvirksomheder. De deltagende virksomheder har været J. Hundahl A/S,
PN Maskiner A/S, Brdr. Holst A/S og Møller Andersen A/S.
Formålet med pilotforløbet var at afprøve og tilpasse kursusforløbet og materialet, således
at det er målrettet virksomheder, hvor servicearbejde hos kunderne udgør en stor del af
virksomhedernes aktiviteter.

Foto: PKA kursus på Metal skolen i Jørlunde

I januar måned 2013 var alle tillidsrepræsentanter inviteret til et TR-kursus på Metal skolen
i Jørlunde med information omkring Dansk Metal, Dansk Maskinhandlerforening, branchen, faget og overenskomster.
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Foto: Keld Bækkelund, Dansk Metal og Michael Husfeldt, DM holder TR-kursus

DM-ture til Agritechnica
I samarbejde med fællesudvalget arrangeres igen i 2013 en 2-dages
studieture til Agritechnica, Denne tur er forbeholdt ansatte under
HK/Privat og Dansk Metal/3F overenskomsterne, altså for personale,
som normalt ikke bliver sendt afsted på messer af virksomhederne.
Studieturen er med til at give indsigt og viden om branchen.
Det er afsat midler til 50 medarbejdere under Dansk Metal/3F
overenskomsten og 50 medarbejdere under HK/Privat overenskomsten.
Udvalget har også arbejder med følgende projekter i 2012/2013:
• Informationsmøder om risikobaseret tilsyn
• Praktik i udlandet
• Tilskud til DM ”Best Pratice” projekt
• Promotion af landbrugsmaskinmekaniker uddannelsen på Agromek 2012
• Promotion af uddannelsen i DMiBRUGT i 2013
Udvalget har igangsat optagelser af videoklip med unge, som er i gang med en uddannelse hos vore medlemsvirksomheder. Der er lavet 3 videoklip med fokus på landbrugs- og
entreprenørmaskinmekanikeruddannelsen. Formålet er bl.a. at kunne promote vore
grunduddannelser på de sociale medier i fremtiden.

Fællesudvalget med HK/Privat
DM/HK Kompetencefond har også været en mulighed i 2012/2013 og vil være det fremadrettet. Det er et tilbud til alle DM-virksomheder og deres medarbejdere under overenskomsten
Medarbejdere under DM/HK-overenskomst har ret til 10 dages uddannelse pr. år efter
eget valg. Uddannelserne skal være inden for overenskomstens område. Elever kan ikke
søge støtte til uddannelse via fonden.
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Uddannelsesfonden har et årligt maksimumbeløb til rådighed – derfor vil ”først til mølle
princippet” gælde.
Ansøgningsskema kan hentes på DM’s hjemmeside.
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 og 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 medarbejders deltagelse i uddannelse. DM/HK
uddannelsesfond 2 skal dække løntabsgodtgørelse til efteruddannelse (selvvalgt uddannelse). Lønrefusion er 100 % pr. dag efter fradrag af VEU- eller SVU-godtgørelse, hvis
dette ydes.
• Dækning af udgifter til kursusgebyr
• Kursusmaterialer
• Transport til og fra kursussted
• Ophold ved internatkurser
Vi har i år modtaget et stigende antal ansøgninger, som alle er blevet godkendt. Her kan
bl.a. nævnes:
 Aktuel løn og indberetninger
 Lagerets funktioner
 Servicekursus
 John Deere system training
 Maskinhandel, Navision
 Dataløn 2
 Udvidet Photoshop
 Økonomikursus – Jet Reports
 Engelsk kursus
 Garudas Certificeringskurser
 Lagerkursus 1
 Salgstræning og konflikthåndtering
 Digitalfotografering
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Udvidet Excel
Rentabilitet af eftersalg
Kunsten at skrive teksten der sælger
Proløn – grundkursus
Grundlæggende Outlook og Windows 7
Ferieloven og Dataløn

En deltager som fik bevilget kurset ”Kunsten at skrive tekster der sælger” har efterfølgende
skrevet følgende til os:
Hermed sender jeg som aftalt, et par ord om min oplevelse af kurset den 30. maj.
Kurset blev afholdt på Hotel Radisson i Aarhus, med super omgivelser og forplejning.
Vi var 10 tilmeldte på kurset, som kom fra vidt forskellige virksomheder, hvilket gav en rigtig god dialog på kurset. Kursuslederen Rikke Moos, var godt forberedt og erfaren på området. Undervisningen bestod af dialog, gruppearbejde og opgaver, som gav kurset et varieret og super godt forløb.
Jeg har fået rigtig meget ud af kurset, som jeg kan bruge i mit daglige arbejde. Så som
følgende:
Hvordan man fanger opmærksomhed, får respons og rammer rigtigt hos modtageren
Korrekt opbygning af en salgstekst
Det gode sprog i salgstekster
Psykologiske hemmeligheder og tricks
Jeg takker for kompetencestøtten til kurset.
Med venlig hilsen
Inge Kathrine Poulstrup
Marketing

ARBEJDET I FÆRDSELSGRUPPEN I 2012/2013
Færdselsgruppen består af Dansk Landbrug, Danske Landbrugsmaskinfabrikanter, Danske Sukkerroedyrkere, Danske Maskinstationer og Entreprenører, samt Dansk Maskinhandlerforening.
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Gruppen har arbejdet med:
•
•

At få generelt ændrede forhold til bæltekøretøjer.
At få mere ensrettede regler, så man ikke skal tænke så meget over hvem der kører,
hvor der køres, hvor man kører fra/til og hvad der køres med.

Trafikstyrelsen udsendte langt om længe høringsforslag, som færdselsgruppen desværre
var nød til at svare meget kritisk på, og det samme var gældende de fleste importøre. Forslaget ville blandt andet betyde, at alle bæltekøretøjer stadigt ville være ulovlige på offentligt vej, bare på en anden måde end de er nu, hvor de primært er ulovlige på grund af totalvægten, som maksimalt må være 16 ton for køretøjer helt eller delvist forsynet med bælter.
Efterfølgende inviterede gruppen Trafikstyrelsen og Vejdirektoratet med på høst tur, for at
se landbrugsmaskinerne arbejde på marken. Trafikstyrelsen kunne desværre ikke finde
tiden til at tage med, men Vejdirektoratet var med ude og se på bæltetraktorer, mejetærskere med bælter, knækstyrede hjultraktorer, ærtehøstere. Vi besøgte en medlemsvirksomhed, hvor vi hørte lidt om hvad de store landbrug efterspørger ved forhandlerne. Alt i
alt det blev en god dag med mange aha oplevelser for ingeniørerne fra Vejdirektoratet.

CLIMMAR VORES EUROPÆISKE PARAPLYORGANISATION

Det europæiske samarbejde i CLIMMAR omfatter i alt 17 europæiske lande. Climmar organisationen blev grundlagt i 1953. Totalt omfatter Climmar ca. 21.900 virksomheder
(landbrugsmaskinforretninger), som beskæftiger ca. 206.000 medarbejdere. Sammenlagt
omsatte disse virksomheder for ca. 36 mia. euro i 2010.
Landene, der er medlem af Climmar, er: Frankrig, Belgien, Danmark, England, Holland,
Italien, Irland, Letland, Luxembourg, Polen, Portugal, Schweiz, Sverige, Tjekkiet, Tyskland,
Ungarn og Østrig.
CLIMMAR 59. kongres 2012 fandt sted i dagene 12.-13. oktober 2012 i Kolding
Fredag aften afholdtes der gallamiddag på Koldinghus. Kongressen blev afsluttet lørdag
middag, hvor der efterfølgende var besøg hos MI i Vejle og Legoland. Kongressen sluttede
lørdag aften med ”Farmer barbecue” middag på Hotel Koldingfjord.
Repræsentanter for 13 af de 16 lande deltog, og de havde fokus på en række af de
udfordringer, de står overfor i de kommende år.
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Foto: Besøg hos MI i Vejle

Foto: Middag og reception på Koldinhus

Foto. Fra kongressen på hotel Koldingfjord

Maskinhandlere og landmænd parate til at tage fat
Landbruget i de europæiske lande har det både godt og skidt afhængig af nationale forhold. Men uanset det er Europa inde i en kritisk fase, som fordrer stærk fokus på de muligheder, der både kan bevare og på sigt give endnu flere stabile jobs og langsigtet bedre
samfundsøkonomi, udtaler formanden for de europæiske maskinhandlere, Alain Dousset
Europæiske landmænd har i årtier været fremme i skoene med ny teknologi. De fleste af
de nye løsninger har de købt hos maskinhandlerne, som spiller en særdeles vigtig rolle for
landbruget som leverandør af den nyeste teknologi.
Vi oplever et landbrug, som er under konstant forandring.
Der har været mange landvindinger i produktionsmetoderne, som bliver stadig mere effektive samtidig
med, at der er stor fokus på bæredygtig teknologi,
konstaterede Alain Dousset.
Alain Dousset er formand for CLIMMAR, der er brancheorganisation for maskinhandlerne i 16 europæiske lande. I alt beskæftiger de europæiske maskinhandlere tæt ved 200.000 medarbejdere.
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Brug for positive politiske initiativer
Rapporter fra de deltagende lande viste, at landmændene i nogle lande siden 2008 har
været igennem nogle svære år, mens andre landes landbrug ikke har mærket meget til
krisen. Tværtimod har de lige nu en god økonomi.
Maskinhandlerne i de lande, hvor landbruget er kriseramt, har oplevet lavere salg og efterspørgsel på deres ydelser. I disse lande går det ud over beskæftigelsen i vores sektor,
påpegede Alain Dousset.
Desværre bliver landbruget desuden mødt af en række politiske initiativer - og mangel på
samme. Politikerne strammer på nogle områder, og på andre områder tager de ikke godt
nok fat i mulighederne, påpegede han.
For eksempel bliver der i EU arbejdet med nye regler for køretøjer og kørsel med trailere.
Det er regler, som både kommer til at omfatte landbrugets og maskinhandlernes køretøjer.
Vi hørte, at alene i Storbritannien kan det komme til at koste 2,25 mia. kroner årligt. Den
slags er der ikke plads til i erhvervet, påpegede Alain Dousset.
Men han glæder sig også over, at det i flere lande går godt for såvel landbruget som maskinhandlerne. Politikerne bør alligevel tænke fremad og skabe nye platforme for en stærk
sektor.
Støtte udløser investeringer
EU står foran en reform af den fælles landbrugspolitik. På globalt plan er der ikke længe til,
at menneskeheden når op på 10 milliarder individer, der skal have et værdigt liv. Stillet
overfor de enorme udfordringer må det være klart, at landbruget ikke alene kan, men også
skal være med til at skabe løsningerne. Reformen af den fælles landbrugspolitik bør derfor
sigte mod initiativer, der understøtter landbruget i retning af en øget, bæredygtig produktion.
Alain Dousset opfordrer derfor politikerne til at vedtage ordninger, der understøtter en videre udvikling. Så skal vi nok være der og skubbe på den udvikling med vores mange dygtige medarbejdere, siger han.
Plads til de unge i erhvervet
Maskinhandlerne har brug for dygtige, veluddannede medarbejdere. Vi har meget fokus på
EuroSkills, hvor unge kan konkurrere på deres faglige kunnen. Udover at konkurrere viser
deltagerne også, at det er spændende jobs, vi har til dem.
Således bliver landbrugsmaskinerne stadig mere avancerede med masser af hydraulik,
elektronik og computerstyring.
Sammenlagt er der derfor mange muligheder for, at maskinhandlerne og landbruget sammen kan være med til at løfte de europæiske samfundsøkonomier – og skabe helt nødvendige jobs til de nye generationer.
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Foto: De delegerede til den 59. kongres i CLIMMAR drøftede blandt andet, hvordan de og landbruget kan
være med til at øge beskæftigelsen i Europa.

Climmar Workshop for branchedirektører
I juli måned deltog Michael Husfeldt i Climmar
workshop i Leipzig, Tyskland.
Emnerne på mødet var bl.a. DSI 2013, forberedelse af Climmar kongressen 2013 i Holland og
besøg på World Skills 2013 i Leipzig.

Foto: Climmar workshop i Leipzig

EuroSkills i Spa Francorchamps Belgien
Igennem samarbejdet i CLIMMAR har DM mulighed for at deltage med en deltager ved
EuroSkills. I efteråret 2012 deltog
Klaus Ravnsgaard Munk fra Nordvestjysk Traktorservice (siddende yderst til
højre på billedet) i skarp konkurrence
med 5 andre deltagere fra forskellige
lande.
Der blev konkurreret om at være bedst
til at reparere landbrugsmaskiner.
Klaus vandt ikke, men han klarede sig
ret godt. Efterfølgende har Klaus udtalt:
”Jeg er meget glad for at have prøvet
dette, det har været en kanon stor op-
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levelse for mig. Vi havde også en meget god stemning os konkurrenter imellem, selvom vi
jo egentligt var modstandere”.
”Fagligt tror jeg såmænd, at jeg var godt nok med, men jeg ønskede undervejs, at jeg
havde været mere aktiv i engelsktimerne - alt foregik på engelsk, tysk eller fransk, men
primært på engelsk”, sammen med konkurrence- og tidspresset, var det lidt sværere at
tænke og agere helt 100 %. Og så har jeg fået øjnene op for, at der findes andre muligheder end ”bare” service, men hvis man vil arbejde ved en koncern som specialist, så skal
man altså også være god til sprog” fortsætter han.
Deltagelsen i EuroSkills var en meget god oplevelse, og Klaus mener absolut, at oplevelsen kan bruges til noget her bagefter. – Det har givet lidt mere selvtillid, at jeg har prøvet,
at stå på egne ben til sådan et stort arrangement. Jeg er ikke længere så forsigtig og er
ikke bange for at springe ud i noget og bare gøre noget, siger han.

DM-ARBEJDSGIVER – SAMA og DA
Da GLS-A og DLG og efterfølgende Mejeribrugets Arbejdsgiverforening valgte at forlade
SALA, måtte SALA pr. 31. august 2012 indstille sin aktivitet. DM besluttede derfor, at DMArbejdsgiver (DM-A) skal være en del af Dansk Arbejdsgiverforening (DA) via SAMA, der
er en sammenslutning af syv arbejdsgiverorganisationer med mange fælles interesser.
DM har til erstatning for SALA indgået en samarbejdsaftale med sekretariatet for Danmarks Automobilforhandler Forening (D•A•F), som siden 1. september 2012 har ydet arbejdsretlig rådgivning til medlemmerne af DM. D•A•F er brancheorganisation for autobranchen og har blandt sine mere end 500 medlemsvirksomheder forhandlere af såvel nye
som brugte biler samt autoreparatører.
D•A•F har desuden sin egen arbejdsgiverorganisation, Autobranchens Arbejdsgiverforening. DM er dog ikke blevet medlem af Autobranchens Arbejdsgiverorganisation, og DMArbejdsgiver eksisterer derfor fortsat.
Rådgivningen fra D•A•F
Rådgivningen fra D•A•F har primært bestået i telefonisk eller skriftlig rådgivning af medlemsvirksomhederne. Et emne, som på grund af den økonomiske krise har fyldt meget i
rådgivningen, har været opsigelse af medarbejdere samt væsentlige ændringer af ansættelsesforholdet.
I det forløbne år har der været 10 fagretlige sager, hvor D•A•F har haft møder med eller
været i dialog med fagforeninger på vegne af medlemmerne i DM. Dette udgør en mindre
stigning i antallet af fagretlige sager i forhold til de seneste tal fra SALA.
Af sager af generel interesse kan nævnes en sag, som involverede en medlemsvirksomhed og drejede sig om pension til en medarbejder. Der blev fra medarbejderens fagforening stillet krav om pension for syv år, da virksomheden ikke havde indbetalt til medarbejderens pensionsordning under ansættelsen.
Ud over virksomhedens andel af pensionsbidraget på 2/3 havde medarbejderen efter fast
retspraksis desuden krav på, at virksomheden betalte medarbejderens andel af pensionsbidraget på 1/3, da virksomheden havde undladt at tilbageholde og indbetale medarbejderens andel.
Da der ikke var tvivl om, at medarbejderen var omfattet af overenskomsten mellem DM-A
og medarbejderens fagforening og derfor var berettiget til pension, blev der indgået forlig i
sagen. Manglende indbetaling til medarbejderens pension kostede således virksomheden
både eget og medarbejderens pensionsbidrag med tilbagevirkende kraft.
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I D•A•F lægger medarbejderne vægt på at videreføre den gode dialog, der hidtil har været
mellem DM-A og de faglige organisationer, samt viljen og evnen til så vidt muligt at løse
konflikterne forligsmæssigt.
Overenskomstforhandlingerne 2013
I forbindelse med overenskomstforhandlingerne 2013 var det vores ønske kun at indgå et
årige overenskomster. Til vores tilfredshed lykkedes dette i forhold til både Dansk Metal/3F
og HK, og vi har derfor nu samme overenskomstperiode som de øvrige medlemmer af
SAMA og langt de fleste medlemmer af DA.
Forhandlingsresultatet svarede i det store hele til de forbedringer, som blev givet på industriens område i 2012. Dette betød blandt andet, at der kun blev givet mindre lønstigninger, og at der grundlæggende blev udvist tilbageholdenhed i forhold til forbedringer for
lønmodtagersiden.
Overenskomstforhandlingerne blev gennemført i sædvanlig god tone og med forhandlingsvilje fra begge parters side. Forhandlingsudvalget måtte dog ud i en anden runde med
HK, da DA ikke ville godkende det første forhandlingsresultat mellem DM-A og HK.
Informationsmøder om overenskomsterne 2013
Som tidligere i forbindelse med nye overenskomster afholdte vi i marts 2013 en række informationsmøder om de nye overenskomster, hvor vi orienterede om ændringer i overenskomsterne for det kommende år. Ud over ændringerne i overenskomsterne blev der orienteret om E-Feriekort, DA-Barsel samt reglerne om sygefravær. På møderne deltog også
PensionDanmark.
De fremmødte medarbejdere fra medlemsvirksomhederne fik lejlighed til at møde medarbejderne fra D•A•Fs juridiske afdeling, som normalt besvarer telefoner og e-mails.
Møderne blev afholdt i Kolding, Randers og Sorø med stort fremmøde for i alt 104 deltagere fra 65 medlemsforretninger. Deltagerne var meget aktive og havde alle tre steder stor
spørgelyst.
Spørgsmålene på informationsmøderne var hovedsageligt koncentreret om seniorordningerne, sygesamtaler, Lederaftalen mellem DA og Ledernes Hovedorganisation, sygedagpengerefusion og feriefridage. De spørgsmål, der ikke blev besvaret på møderne, blev
beskrevet i DM-Arbejdsgiverorientering nr. 8 fra april 2013.

PENSIONSORDNING I PENSIONDANMARK
Dansk Maskinhandlerforening har et godt samarbejde med PensionDanmark, hvor jeres
medarbejdere har deres pensionsordning. I det forløbne år er der sket en række store begivenheder:
Samarbejde med EKF sikrer eksportordre til mineprojekt i Armenien
I slutningen af august indgik PensionDanmark et samarbejde mellem FLSmidth og Eksport
Kredit Fonden. Samarbejdet sikrer dansk eksportordre til et mineprojekt i Armenien. PensionDanmark stiller via EKF finansiering for 350 mio. kr. til rådighed, så mineselskabet
Teghout CJSC kan købe procesudstyr fra danske FLSmidth. Teghout CJSC anlægger en
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kobbermine med tilhørende procesanlæg i det nordlige Armenien. Produktionen forventes
at starte i 2014.
PensionDanmark bag nyt biomassefyret kraftværk i England
I august etablerede PensionDanmark sammen med Burmeister & Wain Scandinavian
Contractor A/S (BWSC) selskabet BWSC
PLC, der skal opføre, eje og drive kraftværker i udlandet. Selskabets første investering på 1,4 mia. kr. bliver et nyt
biomassefyret kraftværk, ”Brigg Renewable Energy Plant”, der vil blive opført i
Lincolnshire i den østlige del af England.
Anlæggets produktion svarer til det samlede forbrug hos 70.000 husstande og
medfører en årlig reduktion i udledningen
af CO2 på ca. 300.000 tons.
Foto: Biomasse fyret kraftværk i England

FN Byen indviet
I juli var der indvielse af FN Byen ved Marmormolen i København, som PensionDanmark er medejer af. Dronning Margrethe,
FN’s generalsekretær Ban Ki-moon og
statsminister Helle Thorning-Schmidt var
blandt deltagerne. Afkastet fra PensionDanmarks investering i byggeriet kommer via
lejeindtægter fra den danske stat, som udlejer bygningen til FN. Det stjerneformede
byggeri på 45.000 m2 kommer til at huse ca.
1.500 FN-ansatte.
Foto: FN byen i København

Boligbyggeri på Islands Brygge i København
PensionDanmark købte i juni byggeretter på Islands Brygge i København. Planen er at
bygge 500 nye boliger over de næste 5-6 år med et samlet areal på 55.000 m2. Den samlede investering er på 1,6 mia. kr.
Investering på 1,2 mia. kr. i USA’s første havmøllepark
I juni gav PensionDanmark tilsagn om at investere 1,2 mia. kr. i USA’s første havmøllepark. Havmølleparken, Cape Wind, vil bestå af op til 130 Siemens vindmøller, som skal
produceres i Danmark og levere strøm til 500.000 amerikanske husstande.
PensionDanmark vinder europæiske priser for ejendomsinvesteringer
PensionDanmark har investeret ca. 10 mia. kr. i danske erhvervs- og boligejendomme
svarende til ca. 7 % af formuen. I året, der er gået, har PensionDanmark vundet to fornemme ejendomspriser.
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Byggeriet af FN Byen vandt i maj en pris ved den årlige uddeling af IP REAL ESTATE
AWARDS. PensionDanmark vandt sammen med ATP prisen i kategorien ”Best Institutional Investor in Nordic Countries”.
I marts blev boligbyggeriet Isbjerget på Aarhus Havn kåret til det bedste boligprojekt ved
den internationale ejendomsmesse ”MIPIM” i Frankrig.
Ny app i luften
I december 2012 lancerede PensionDanmark - som det første danske
pensionsselskab - en ny app, der ikke bare gør det muligt for medlemmerne at følge med i pensionen – men også bestille tid til sundhedsbehandling direkte på mobilen.

Årets pensionsselskab i Europa
PensionDanmark vandt i november 2012 prisen som årets
pensionsselskab i Europa.
Det skete ved IPE European Pension Funds Awards, hvor
PensionDanmark løb med prisen ”Best European Pension
Fund”. Den blev givet for PensionDanmarks nye investeringsstrategi, som har stærkt fokus på alternative investeringer som
vindmøller, banklån og eksportkreditter. PensionDanmark blev
desuden kåret til ”Pension Fund of the Year” i Danmark og
”Best Industry wide Pension Fund”.

PensionDanmark med til at bygge nyt Nordea-domicil
I november 2012 indgik PensionDanmark en aftale med Nordea Liv & Pension og Lægernes Pensionskasse om at opføre Nordea Bank Danmarks nye domicil i København. Investeringen er på i alt 1,3 mia. kr. Domicilet skal huse 2.200 medarbejdere i to bygninger
med et samlet areal på 46.000 m2.
Investering på 6 mia. kr. i ny infrastrukturfond
PensionDanmark tog i oktober 2012 initiativ til etableringen af en ny investeringsfond med
et investeringstilsagn på 6 mia. kr. Fonden vil primært investere i infrastruktur i Europa og
Nordamerika og vil blive forvaltet af Copenhagen Infrastructure Partners.
Køb af amerikanske vindmøller
I oktober købte PensionDanmark halvdelen af tre amerikanske vindmølleparker af den tyske energikoncern E.ON.
Investeringen supplerer PensionDanmarks investeringer i
Anholt og Nysted Havmølleparker. De amerikanske onshore-vindmølleparker er beliggende i Texas og Pennsylvania. Vindmøllerne dækker 120.000 amerikanske husstandes årlige strømforbrug.
Foto: Havmølleparke
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Interessen for pension stiger markant
Det seneste år er antallet af unikke PensionDanmark-medlemmer, der tjekker deres pension på nettet steget med over 50 % – fra 83.000 i 1. halvår 2012 til 126.000 i 1. halvår
2013.
Medlemmerne kan også tjekke deres pension via en app til mobiltelefonen, og de har også
mulighed for at tilmelde sig en såkaldt rådgivningsmail. Her får de fire gange om året korte
pensionsråd på mail, der er målrettet det enkelte medlems behov.

DM-JUBILÆUMSLEGATER 2012
Seks unge landbrugsmaskinmekanikere hædret
Der er masser af spændende faglige udfordringer i at uddanne sig til at servicere og reparere moderne landbrugsmaskiner, og hvis man også er en god kollega, kan man være
heldig at få tildelt et jubilæumslegat fra Dansk Maskinhandlerforening. I 2012 havde vi
seks af slagsen.
DM-Jubilæumslegat 2012 blev uddelt på Agromek den 28. november 2012. Med til overrækkelsen var legatmodtagere, deres familie og arbejdsgivere.
Kan holde hovedet koldt under pres
Jens-Aage Jensen fremhævede i sin korte tale til de seks legatmodtagere 2012, at de er
gjort at særligt stof.
- I kan holde hovedet koldt, når I er under pres, så I ikke bliver stressede eller forvirrede.
- Samtidig har I vist, at I formår at tænke positivt om andre, og på den måde har I udstrålet
energi, glæde og optimisme i jeres daglige arbejde.
Jens-Aage Jensen konstaterede også, at de seks legatmodtagere, alle har udvist stor flid
og engagement hos de seks maskinhandlere, som de er uddannet hos.

Foto: Her ses fem af de seks modtagere af Dansk Maskinhandlerforenings jubilæumslegat 2012. Fra venstre
er det Tjebbe Snijder, Martin Porsdal Nielsen, Søren Ahrendt Schmidt, Jonas Stevns Pedersen og Kristian
Tind Kristensen.
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Legatmodtagerne 2012 var:
Søren Ahrendt Schmidt fra PN Maskiner
Jonas Stevns Pedersen fra Holbæk Maskin Center
Eigil Jacobsen (var i USA) fra Thomas Skøtt Landbrugsmaskiner
Martin Porsdal Nielsen fra Maskincenter Roskilde
Tjebbe Snijder fra Brdr. Holst Sørensen
Kristian Tind Kristensen fra Grundvad Maskinhandel
En uddannelse med muligheder
Uddannelsen til landbrugsmaskinmekaniker indeholder flere faglige discipliner, end de fleste umiddelbart forestiller sig. Moderne landbrugsmaskiner består nemlig ikke kun af stål
og komponenter i andre materialer, men også af hydraulik og elektronik som en væsentlig
del af deres opbygning.
Uddannelsen giver derfor en meget bred viden. Uddannelsen kan også bruges som
springbræt til videreuddannelse, og det vælger flere. Vi er selvfølgelig kede af at miste
dem, men ser det alligevel som et plus, at vi kan tilbyde en uddannelse, som giver et godt
fundament for nogle spændende jobs.

DM-HJEMMSIDE OG ORIENTERINGER
Nyhedsbrevene har skiftet udseende
Efter en helt fantastisk sommer var tiden inde til forandringer, Nyhedsbrevene har fået nyt
layout, og vil fremover have ”Emner” omtalt øverst på siden, hvilket skal gøre det nemt at
overskue indholdet.
Emner:
• Nyhedsbrevene skifter udseende
• Udsigt til milliardeksport af brugte maskiner – Pressemeddelelse i DMiBRUGT 21.
aug. 2013
• DM-købekontrakt på engelsk
Der vil stadig blive udsendt følgende nyhedsbreve:
•
•
•
•
•
•

Orientering fra DM-Branche til chefer, indehavere og ledere
Orientering fra DM-Branche til medarbejdere
Orientering fra DM-Branche til passive medlemmer
Orientering fra DM-Marked
Orientering fra DM-Arbejdsgiver
Orientering fra DM-Uddannelse

Har du medarbejdere eller bestyrelsesmedlemmer i virksomheden, der endnu ikke modtager vore nyhedsbreve, er du velkommen til at tilmelde vedkommende ved at sende en mail
til helle@danskmaskinhandel.dk med informationer om medarbejderens navn, mail og
hvilke nyhedsbreve vedkommende skal modtage.
Er du ikke medlem af Dansk Maskinhandlerforening og alligevel ønsker at modtage vores
nyhedsbreve DM-Branche- og DM-Markedsorientering, er du velkommen til at tegne et
passivt medlemskab. Dette gøres ved at kontakte sekretariatet på telefon nr. 3927 0087
eller sende en mail til helle@danskmaskinhandel.dk.
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DM-hjemmeside
Der sker hele tiden noget nyt på DM’s hjemmeside. Materiale fra alle DM’s arrangementer
og møder finder du under medlemsområdet. Medlemsområdet indeholder mange
værktøjer, blanketter mm. til brug i dagligdagen, og det er vores erfaring at DMArbejdsgivermappen flittigt bliver brugt.
Som et led i vores medlemskab af DA har vi fået adgang til
DA-lønstatistik
I forbindelse med DM-Arbejdsgivers medlemskab af
SAMA og DA har vore medlemmer fået muligheden
for at anvende nogle af DA’s databaser, der normalt
ikke er offentlig tilgængelig. Dette ligger under medlemsområdet på DM’s hjemmeside.
Her har medlemmet adgang til tværgående statistik
mv., udarbejdet af DA-Lønstatistik. Under NETSTAT
LØN er der mulighed for at målrette sine behov for
lønstatistik.

DM PÅ AGROMEK 2012
Dansk Maskinhandlerforenings stand var at finde i Hal C – stand nr. 2760. Standen var
290 m2 og opbygget i 4 sektioner, som bestod af brancheforeningen Dansk Maskinhandlerforening, brancheforeningen Maskinleverandørerne, DM-uddannelsesstand og
DM/Agromek Dealers Point.
DM/Agromek forhandlermødepunkt ”Dealers Point” havde 2 mødelokaler, der blandt andet
kunne bruges af vore medlemmer og øvrige udstillere, som havde møder med samarbejdspartnere m.fl.
På DM-uddannelsesstanden havde vi maskiner, informationspersonale og informationsmateriale om branchens grunduddannelser.
Alle dage serverede vi vand, the og kaffe, og der var mulighed for, at få rettet ryggen og
masseret den ømme skulder. Samtidig kunne man høre om PensionDanmark Sundhedsordning, som er en del af medarbejdernes pension.
Derudover var der mulighed for at få en snak med en lang række af Dansk Maskinhandlerforenings samarbejdspartnere og rådgivere.
Onsdag eftermiddag var der først overrækkelse af beviser for deltagelse ved Euro Skils til
Claus Ravnsgaard Munk fra Nordvestjysk
Traktorservice (billedet), senere var der legatoverrækkelse til udvalgte landbrugsmaskinmekanikere, der havde bestået svendeprøven i
perioden 01.11.2011 – 31.10.2012, og som
havde gjort sig positivt bemærkede både fagligt og personligt. Flere kom forbi og var med til
at hylde de unge mennesker.
Onsdag aften havde Agromek åbent til kl. 20.00. På DM-standen var der fra kl. 18.00 mulighed for vore medlemmer og gæster, at få lidt mundgodt.
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Ca. 60 polske besøgende kom forbi til et mindre
foredrag omkring forholdene her i Danmark, og om
hvad Dansk Maskinhandlerforening står for.
I forbindelse med DM-eksportudvalg og sekretariatets deltagelse på Agritechnica 2011 fik mange
gode kontakter med hjem fra flere forskellige lande
bl.a. Bulgarien, Polen, Tyskland, England, Ukraine,
Camaroun, Etiopien, Rusland, Libanon m.fl. der
kunne være interesserede i, at købe gode brugte
maskiner.
Udvalget valgte efterfølgende nogle kontakter ud som kunne være særligt interessante,
disse blev inviteret til Agromek 2012. Efterfølgende har dette medvirket til et samarbejde
med EKF om eksport af mejetærskere til Bulgarien.

DM-AKADEMI OG DM-KURSER

DM afholdt i 2012-2013 i samarbejde med Erhvervsskolerne i Aars, endnu engang et lederkursus for reservedelschefer og værkfører.
Der er en god synergi i at blande disse to faggrupper, som har mange af de samme ledelsesopgaver, blot på hver sin side af disken.
For at være mere sammenlignelig med tilsvarende lederuddannelser undervises der på 6
moduler.

Fyraftensmøder om arbejdsmiljø
DM gentog succesen og afholdt igen
fyraftensmøder omkring emnet arbejdsmiljø.
Møderne blev afholdt tre steder i landet
Skive, Kolding og Ringsted. På møderne
deltog
indehavere,
værkfører
og
uddannelsesansvarlige samt fra Dansk Metal
deltog Ulrik Rasmussen og DM-sekretariatet
Per Hedetoft.
Emnerne
har
været
arbejdsmiljø
i
maskinbranchen, herunder ”Lovplitige sikkerhedseftersyn”, ventilation, CE-mærkning og forpligtigelse.
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Tina Johannsen, der har sin egen konsulentvirksomhed DAMAVI inden for arbejdsmiljø,
fortalte om ventilation. Hun har til Dansk Maskinhandlerforening lavet to
informationshæfter om ventilation.
Der var også mulighed for at blive oplyst om undervisningsplaner og praktik
virksomhederneds forpligtigelser, dette stod Erhversskolerne Aars for.

Fyraftensmøde om moms og gulpladebiler
Der er blevet afholdt tre møder i
henholdsvis Randers, Kolding og Sorø
om momsregler og regler for gulpladebiler.
Søren
Engers,
momsdirektør
ved
TimeTax, holdt tre super gode, sjove og
forståelige undervisningsforløb. Efterfølgende har Søren fulgt op på de
spørgsmål som kom på møderne.
Den primær målgruppe var administrationspersonale, sælgere og ledere.

MASKINHANDLERFORENINGENS FORSIKRINGSAFTALE
Dansk Maskinhandlerforenings forsikringsaftale blev pr. 01.01.2011 fornyet for en 3-årig
periode, hvilket betyder, at vi nu står overfor at aftalen skal fornyes for endnu en periode.
Som beskrevet i fornyelsesbrevet for 2013 har vi igennem hele foråret og sommeren 2013
udarbejdet materiale til det lovede udbud af forsikringsaftalen. Det har været en spændende proces, men også en proces, hvor vi har været mødt med flere udfordringer begrundet i
et meget belastet skadesforløb specielt i forhold til forhandler- og værkstedsforsikringen.
Der er efter aftale sendt udbudsmaterialet til fire forsikringsselskaber ud over Codan, som
er nuværende leverandør. Meget tidligt i forløbet var der desværre to store udbydere der
faldt fra, bl.a. grundet de meget brede dækninger, som netop ligger under forhandler- og
værkstedsforsikringen.
I skrivende stund er Willis fortsat i tæt dialog med de to øvrige selskaber ud over Codan,
som også fortsat er med på banen.
Da vi 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 et forebyggelseskoncept, som vil betyde en ingeniør gennemgang på hver af de
forsikrede virksomheder.
Dette besøg vil foregå i tæt samarbejde mellem den enkelte virksomhed og en ingeniør fra
Willis, og skal ses som en hjælpende hånd til virksomhedens muligheder for at få indarbejdet en forebyggende adfærd på virksomhedens områder.
Forsikringsbehovene udvides til stadighed, hvorfor vi også fortsat har brug for nye udvidelser af nuværende dækninger under de enkelte policer. Disse udvidelser har naturligvis
også været en del af udbudsmaterialet.
Hen over året 2013 har rigtig mange af virksomhederne fået øjnene op for den risiko netbank har medført og heldigvis har mange fået etableret en netbanksindbrudsforsikring,
som bestemt er relevant for stort set alle virksomheder, foreninger mv.
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En ikke ny risiko blandt medlemmerne er miljøansvar. Det har historisk set været meget
dyrt at etablere en miljøforsikring, hvorfor mange virksomheder alene af den grund, ikke
har villet se risikoen i øjnene.
I Willis arbejder vi hårdt på at få en rammeaftale for miljøansvar søsat. En aftale som vil
gøre det langt mere attraktivt for den enkelte virksomhed at tilslutte sig en forsikringsløsning. Når løsningerne er endeligt på plads og materialet gjort færdigt vil Willis få det bragt i
omsætning til de af medlemmerne, som benytter sig af forsikringsaftalen igennem Willis.
Willis – Dansk Maskinhandlerforenings forsikringsteam
Jacob Mikkelsen - Partner/forsikringsmægler
Jacob Mikkelsen har det overordnede ansvar for
Dansk Maskinhandlerforenings forsikringsaftale,
med kontakt til Dansk Maskinhandlerforening
samt forsikringsselskaber.
Kontaktdata: jmi@willis.dk / tlf. 6038 0439

Lotte Kjellerup Flint – forsikringsmægler
Lotte Kjellerup Flint er daglig ansvarlig for forsikringsaftalen, med kontakt til kunder og forsikringsselskaber. Derudover koordinerer Lotte teamet i
det daglige.
Kontaktdata: lkf@willis.dk / tlf. 8813 9532

Lars Skibsted Bøg – Mæglerassistent
Lars Skibsted sidder som back-up for Lotte, og tager henvendelser fra kunder og selskaber når Lotte
er på kundebesøg.
Kontaktdata: lsj@willis.dk / tlf. 8813 9429

Christian Boie – Account manager
Christian Boie er sælger på ordningen, og tager på
besøg hos nye virksomheder der ønsker et oplæg
på ordningen.
Ethvert salgsbesøg koordineres med Jacob Mikkelsen
Kontaktdata: cbh@willis.dk / tlf. 6038 0480
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Annette Quade – Mæglerassistent
Annette er daglig back-up på ordningen og tager
sig specielt af arbejdsskade, sundhedsforsikringer
og maskinkaskoaftalerne.
Kontaktdata: aka@willis.dk / tlf. 8813 9438

SEKRETARIATET
Personalesiden er uændret i beretningsåret og består af følgende stab:
Michael Husfeldt (direktør)
Helle Helth Hansen (direktionssekretær)
Annette Hansen (økonomiassistent)
Per Hedetoft (konsulent)
Morten Junker Andersen har været ansat ca. 8 timer pr. uge som studentermedhjælp.
Personalesiden bliver dog ændret da Michael Husfeldt stopper som branchedirektør pr. 1.
november 2013.
Vores studenterhjælper Morten Junker Andersen har den 9. september bestået kandidateksamen fra Syddansk Universitet og er herefter stoppet med at arbejde i sekretariatet. Vi
har i stedet ansat Mads Marienlund Andersen, som studentermedhjælper. Mads læser HA
på Syddansk Universitet i Kolding.

Michael Husfeldt fyldte 50 år og sagde farvel
Den 2. oktober 2013 blev der afholdt reception i sekretariatet i forbindelse med Michael
Husfeldt’s 50 års fødselsdag og han sagde farvel sekretariatet. En fin dag med besøg af
mange medlemmer, samarbejdspartnere og familie.

Foto: John Arildsen og Michael Husfeldt reception den 2. oktober 2013
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Mødefaciliteter
Mange medlemsvirksomheder har igennem året brugt vores mødefaciliteter i Kolding.
Vi har i forbindelse med DM-sekretariatet 9 forskellige mødelokaler til rådighed i TradeCity
og kan tilbyde morgenmad, frokost, eftermiddagskaffe og evt. aftensmad. Der er adgang til
trådløst internet og alle lokaler har projektor eller monitor.
Info-skærme ved indgangene fungerer godt, gæsterne kan se, 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.
Som tidligere nævnt er der efterhånden mange medlemmer, der har fået øjnene op for at
bruge vores faciliteter i Kolding. Der har været afholdt mange møder og kurser i år bl.a.
kan nævnes personalemøder, sælgermøder, ansættelsessamtaler, forhandlermøder, produktpræsentationer, kurser, generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og meget mere.
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.

Sekretariatsbistand
Sekretariat fungerer uændret som sekretariat for brancheforeningerne Maskinleverandørerne og Gafsam.
Vores arbejde for brancheforeningen Maskinleverandørerne har været positivt og
spændende med afvikling af foreningernes generalforsamlinger, udstillinger,
sommermøde, bestyrelsesmøder og diverse udstillingsmøder med medlemsvirksomhederne.
Sekretariatet har sammen med bestyrelserne haft specielt fokus på udstillingen
HL13 i Slagelse, hvor sekretariatet også
har varetaget bogholderifunktionen vedr.
udstillingen.
Foto: Get together på ML-standen, HL13

Michael Husfeldt har i året via Maskinleverandørerne været indsat som Agromek komitemedlem, og indsat i bestyrelsen i Have & Landskab, hvor Maskinleverandørerne (sektion
2) er medejer.
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AFSLUTNING
Det vil glæde os, at du deltager i DM-branchedagen 2013 og DM-generalforsamlingen
2013 torsdag den 21. november 2013 på Trinity Hotel & Konference Center i Fredericia.
Her får du mulighed for at møde kollegaer, høre nyt og måske blive inspireret med nye
ideer fra dagens indlæg og aktiviteter.
Vi er i en tid, hvor vi som branche og gode kollegaer skal stå sammen om de udfordringer
og forandringer, vi alle står med i vores hverdag.
Vi glæder os til at se alle vore medlemmer og ledende medarbejder den 21. november
2013 i Fredericia - Velkommen!

Bestyrelsen
Helle Nielsen

Lars Møller Andersen

Karsten Nielsen

Lars Søndergaard

Jens-Aage Jensen

Oktober 2013
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