Indholdsfortegnelse
DANSK MASKINHANDLERFORENING.................................................................... 3
ÅRET I BRANCHEN................................................................................................... 4
VERDEN OMKRING OS ............................................................................................ 7
DM-MØDER 2013/2014 .............................................................................................. 8
AFSÆTNING AF TRAKTORER OG MASKINER I 2013/2014 ................................ 10
LANDBRUGET OG MASKINSTATIONER / ENTREPRENØRER 2013/2014 ......... 13
MEDLEMSFORHOLD SEPTEMBER 2014 .............................................................. 18
DM’S MEDLEMMER I OMSÆTNINGSTAL FOR 2013 ............................................ 20
DM BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE SEPTEMBER 2014 ............................ 22
DM-MÆRKEUNDERSØGELSE 2014 OG SAMARBEJDET MED
MÆRKEFORENINGERNE ....................................................................................... 24
DM-NETVÆRKSGRUPPER 2013/2014 ................................................................... 25
BRANCHE NØGLETAL OG ANALYSER FOR 2013............................................... 27
DM-CERTIFICERING BEST PRACTICE ................................................................. 30
BRANCHEAFTALER ............................................................................................... 33
BESTYRELSEN OG DE ØVRIGE UDVALG ............................................................ 36
DM-PROJEKTER OG UDVALGSARBEJDE ........................................................... 36
PROJEKTER I FÆLLESUDVALGENE 2013/2014 .................................................. 41
ARBEJDET I FÆRDSELSGRUPPEN I 2013/2014 .................................................. 44
CLIMMAR VORES EUROPÆISKE PARAPLYORGANISATION ............................ 46
DM-ARBEJDSGIVER – SAMA og DA ..................................................................... 46
PENSIONSORDNING I PENSIONDANMARK ......................................................... 48
DM I BEDSTE LANDBRUGSMASKINMEKANIKERLÆRLING .............................. 51
DM-JUBILÆUMSLEGATER 2013 ........................................................................... 53
DM-AKADEMI OG DM-KURSER ............................................................................. 58
MASKINHANDLERFORENINGENS FORSIKRINGSAFTALE ................................ 59
SEKRETARIATET .................................................................................................... 61
AFSLUTNING ........................................................................................................... 62

2

3

DANSK MASKINHANDLERFORENING
Sommeren er veloverstået, med en nem og hurtig høst (for nem fristes man til at sige…).
Høsten er eksamenstid for vores kunder! Selvom meget er ændret i dansk landbrug og det
i dag er en kompleks størrelse, hvor der ikke længere er meget Morten Korch over det, så
er høsten stadig årets højdepunkt. Det er her landmanden ser resultatet af den forudgående
indsats.
Det er også en travl tid for maskinhandleren med høstvagt, ekspreslevering af reservedele
og stressede kunder. Især sidstnævnte kan stille store krav til medarbejdernes konflikthåndtering, og som maskinhandler er det vigtigt at sikre, at medarbejderen psykisk er klædt på
til at kunne håndtere disse situationer. I Dansk Maskinhandlerforening (DM) er vi opmærksomme på dette, og tilbyder kurser i konflikthåndtering.
Det er gået fornuftigt i DM. Vi har positiv medlemstilgang – og der er gang i mange spændende tiltag.
Maskinforretningerne udvikler sig og bliver mere divergerede. Der bliver således større forskel på lille og stor. Den generelle strukturudvikling i branchen følger nogle år efter landbrugets. Der bliver større forskel på maskinhandlerne i størrelse og professionalisme. Samtidig
bliver deres kundeunderlag mindre, da der bliver færre og større landbrug. Branchen er i
udvikling. Man sælger de samme varer, men det er meget forskellige typer ydelser virksomhederne efterspørger fra DM. DM skal derfor kunne differentiere sine ydelser og produkter,
så de passer til alle typer medlemmer. Brancheforeningen er en efterspurgt vare, og der er
et behov og eksistensberettigelse for DM. Der er en generel god tilfredshed med DM’s ydelser når medlemmerne spørges.
Specielt i slutningen af 2013 og første halvdel af 2014 var der generel fremgang og optimisme at spore i branchen. Traktorsalget så fornuftigt ud, hvis man ser på de forrige års
gennemsnit. Salget af redskaber og vogne gik godt, og der var travlt på værkstederne og
reservedelslagerene.
Maskinhandlerne er ovre krisen
Den hårde opbremsning særligt i landbrugets aktiviteter i 2008 og de følgende år gik hårdt
ud over mange danske maskinhandlere. De måtte gennem en hård trimning for at få sund
økonomi tilbage i deres virksomheder – men nu tyder det på, at de igen er ved at være på
ret kurs.
DM har lavet en analyse af medlemsvirksomhedernes årsregnskaber for 2013 (117 ud af
135 medlemmer) og det viste sig, at knap 80 % fik overskud. Det er meget positivt, og det
kan vi tillade os at være stolte over. Det viser også, at langt de fleste maskinhandlere har
pondus til at blive i markedet og fortsat yde kunderne en god service – til fordel for kunderne.
Fremgangen i det økonomiske resultat for maskinhandlerne gælder for hele landet og alle
størrelser forretninger - både de store, de mellemstore og de mindre tjente penge.
Bliver i markedet som partnere
Det er altid bedst at handle med sunde virksomheder, som både er der nu og i årene fremover som partner for kunderne. Som det ser ud nu, kan vi fortsat regne med, at vores medlemsvirksomheder er klar til at tage sig godt af deres kunder.
De nuværende lavere priser på afgrøderne anser vi ikke som en tilbagevenden til de tunge
år med finanskrise. Vi skal bare vænne os til, at priserne vil have større udsving, fordi de
afspejler verdensmarkedet i den omskiftelige verden, vi har. Det gælder også prissætningen
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på landbrugets produkter. Men produkterne vil der blive stadigt mere brug for med stigende
velstand og en øget verdensbefolkning. Vi kan kun opfordre til, at der skal konsolideres i
gode tider til de dårligere tider.
Medarbejderne kan dygtiggøre sig
Drift af en moderne maskinforretning stiller store krav til medarbejdernes kunnen. De skal
både være der, når kunderne har brug for det og have et stort knowhow omkring kundernes
maskiner. Maskinerne har langt mere elektronik og hydraulik, og det skal montørerne have
et indgående kendskab til for at lave en effektiv service.
Den viden får medarbejderne ikke ved at prøve sig frem, men ved at være på kurser hos
leverandørerne eller på de tekniske skoler. Når maskinhandlerne kører godt rent økonomisk,
er der også mere plads til at give medarbejderne ny viden, som kommer kunderne til gavn.
Vores kunder bliver mere professionelle og stiller større krav. Dem er vi klar til at møde!
En attraktiv branche for nye ejere
Ligesom tilfældet er i landbruget, er ejerkredsen inden for maskinhandlerne til den ældre
side.
En tredjedel af vores medlemmer er over 60 år, og de skal i de kommende år se sig om efter
en måde at generationsskifte på.
Konstateringen af, at et stort flertal af maskinhandlerne i Dansk Maskinhandlerforening igen
har overskud, bør derfor også afføde en vis interesse for at etablere sig i branchen.
Der er mange måder at komme ind i branchen på som ejer. En del af de kommende ejere
er allerede ansat i virksomhederne og kommer ind i et glidende generationsskifte med den
nuværende ejer.
Andre kommer udefra og ser mulighederne.
Uanset, hvorfra og hvordan nye ejere nærmer sig branchen, er der altid hjælp at hente hos
Dansk Maskinhandlerforening.

ÅRET I BRANCHEN
Året 2013/2014 har også været præget af optimisme. Vores kunder, landmændene, har
været mere optimistiske. Kornprisen har været fornuftig, mælkeafregningen lå i gennemsnit
forholdsvis højt og kornhøsten har været over middel. Årets dyrskuer kan også melde om

5
positiv stemning, med rekordmange besøgende – og rigtig mange maskiner på udstillernes
stande. Agromek 2014 er udsolgt, og med undtagelse af en enkelt er alle traktormærkerne
med igen. Alt sammen noget, der vidner om, at vi er kommet ud på den anden side og at
det sagte, men sikkert, går frem med spæde skridt.
Dansk Landbrug er nået der til hvor det, ud over det økonomiske, er politik og forskning som
skal åbne op for mere produktion og rammevilkår.
De politisk fastsatte N-normer er en stor barriere for både kvantitet og kvalitet især i kornproduktionen. Vores kornudbytter ligger under vores nabolandes – og kvaliteten er faretruende lav. Især dette års kornhøst (udbytteindeks 105) har vist et meget lavt proteinindhold.
Det er et problem når et erhverv ikke kan konkurrere på lige vilkår – og her skal der politisk
vilje og handling til. Men der er desværre ikke mange stemmer i at være gode venner med
landbruget og følgeerhverv.
I 2013/2014 er der inden for forskningen sket nogle interessante fremskridt. Nationalt Center
for Fødevarer og Jordbrug forsker bl.a. i dansk planteproduktion. De konkluderer, at der er
stort perspektiv i fokuseret dyrkning af såkaldte grønne biomasser. Udgangspunktet er, at
vækst basalt set udgøres af ingredienserne næringsstoffer, sol og vand – som så omsættes
til biomasse. Desto bedre en plante er til det, desto mere vokser den. Den mest dyrkede
afgrøde herhjemme er korn, og den er faktisk meget dårlig til at udnytte disse faktorer. Den
modner jo af sidst på sommeren hvor der faktisk er optimal sammensætning af vand og
sollys. Ved at dyrke f.eks. flere græsser kan vi udnytte vækstsæsonen meget bedre – og få
mere optimal udnyttelse af gødning – og dermed opsamling af N. Kan vi så udnytte disse
græsafgrøder til energi etc. er man nået meget langt i relation til klima, miljø, energi og
fødevareforsyning.
Det er forskning og landvindinger som dette, der er med til at gøre dansk landbrug så perspektivrigt – og derigennem skabe vækst og udvikling også for leverandørerne til dansk
landbrug.

Lidt om fremtiden…
Træerne gror som bekendt ikke ind i himlen, og vi skal heller ikke være jubeloptimister. Man
er selv herre over de interne linjer i virksomheden – og at den er toptrimmet og velkonsolideret. Men man er selvfølgelig ikke herre over hvordan situationen er hos kunderne – i dette
tilfælde landbruget. Som i det førnævnte beskrevne, så har der været en positiv udvikling
for dansk landbrug i de senere år. Man kommer fra et lavt udgangspunkt, men alligevel. Hvis
vi f.eks. kigger på udviklingen i mælkeprisen over de seneste par år, har den jo været i en
voldsom positiv udvikling. Fra cirka 2,15 kr. i 2009 til rekordhøje 3,30 kr. her i 2014. Prisprognosen for 2015 forudsiger en afregningspris på cirka 2,65 kr. Dommedagsprofetier er
der nok af, men et faktum er det dog, at en del mælkeproducenter vil komme under pres i
2015. Der er meget stor spredning i resultaterne mellem de bedste og de dårligste af 3.500
professionelle mælkeproducenter. Den bedste halvdel vil fortsat tjene penge, men hovedproblemet er, at der ikke er noget at tære på.
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En yderligere ubekendt faktor er den russiske importembargo som følge af urolighederne
omkring Ukraine. Dette fører til negativt prispres på danske landbrugsprodukter.
Svineproducenterne er også under pres – og vil fortsat være det i 2015. Den aktuelle notering på cirka 10,20 kr. er ikke nok til, at den gennemsnitlige svineproducent kan tjene penge.
Diskussionen omkring den løbende udflytning af Danish Crown er også med til at understrege situationens kompleksitet.
De danske planteavlere har oplevet meget gode tider. Kornprisen har været historisk høj –
men er nu faldet til under break-even. Det betyder, at man lige nu ikke kan tjene penge på
at drive et gennemsnitligt dansk planteavlsbrug.
Men overordnet skal vi simpelthen vende os til, at der vil være større udsving i afregningspriserne end vi har været vant til. Verdensmarkedet er blevet mere volatilt med stor forskel
på top og bund – og med kraftige svingninger hen over et år.
Fremadrettet er der en stor udfordring med landbrugets gæld. Over det seneste årti er landbrugets gæld fordoblet – men produktiviteten er den samme. Samtidig er en stor del af gælden finansieret med rentetilpasningslån, hvilket gør det til et meget rentefølsomt erhverv.
Renten er i skrivende stund historisk lav, men at den kommer til at stige på et tidspunkt –
det er sikkert.
Den overordnede positive tendens vi bør fokusere på er, at der i årene fremover vil være
kraftigt stigende efterspørgsel på fødevarer, da verdens befolkning er i kraftig vækst. Der
bliver flere munde der skal mættes – og dermed stiger efterspørgsel efter fødevarer – som
vi er en af verdens absolut førende producenter af. Det skal vi glæde os over – og være
stolte af.
Strukturudviklingen i dansk landbrug fortsætter, men det er stadig samme areal som dyrkes.
Salg til private
Når vi snakker om vores kunder, skal vi ikke glemme den private forbruger. Salget til private
er i kraftig stigning, og hos en del maskinhandlere udgør det en ikke uvæsentlig del af omsætningen. Salg til private er anderledes end salg til erhvervsdrivende, det ved vi alle. Men
der er fortsat et stort uudnyttet potentiale i at være den professionelle og seriøse leverandør
af havetraktorer, motorsave og andet lignende materiel – som modpol til detailhandlens lemfældige håndtering af førnævnte maskineri, som var det en liter mælk.
Husk at konsolidere
Bliver 2014 et fornuftigt år, skal herfra lyde en opfordring til at konsolidere virksomheden, og
lægge penge til side eller nedbringe kassekreditten. Netop positivt cash-flow er noget bankerne fokuserer meget på – og vil have endnu mere fokus på fremover. Faktisk kan banken
have mere fokus på dét, end på om mange har en fornuftigt indtjening på den korte bane.
Negativt cash-flow kan lukke selv sunde virksomheder som faktisk tjener penge.

Pas på de IT-kriminelle!
Når vi nu er ved det med bankerne og pengene… Så er et andet vigtigt område, dog knap
så sexet, den kære netbank. Ikke noget vi går og skænker mange tanker i ugens løb, men
der er et meget vigtigt element man som virksomhedsejer skal være opmærksom på. Er der
kriminelle som begår netbank-indbrud og stjæler ens penge, er man som forbruger og privatperson beskyttet af banken som dækker tabet. Men som virksomhed skal man selv
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dække tabet, og det kan få uoverskuelige konsekvenser for den enkelte virksomhed. Så har
du ikke allerede gjort det, så kontakt din bank eller forsikringsselskab hurtigst muligt, og tegn
en forsikring mod netbank indbrud.

VERDEN OMKRING OS
Hvis vi kigger på den generelle konjunkturudvikling, herunder udvikling i nationaløkonomien,
er der i 2013/2014 generelt ved at komme gang i dansk økonomi, og specifikt går det bedre
for dansk landbrug, hvilket bør have en positiv afsmittende effekt på maskinhandlerne.
Denne effekt vil dog ikke vise sig på meget kort sigt, da der er nogle ”huller”, som skal fyldes
op før penge igen kan frigives til investering i maskineri. Men på mellemlangt sigt bør det
løsne op. (Helt aktuelt er afregningspriserne dog under pres).
Kundernes købekraft bør dog på sigt være i bedring, og for landbruget specifikt forventes
det, at den vil stige i de kommende år. Generelt vil fødevareerhvervet være attraktivt.
Den generelle prisdannelse på maskinmateriel styres jo af udbud og efterspørgsel. Vi ser
dog en tendens til, at prisen på brugte maskiner er faldende og vil i de kommende år være
faldende som følge af massiv overkapacitet og prispres fra nærmarkederne.
Inflationen er forholdsvis lav på ca. 1 % – og forventes fremadrettet at ligge på ca. 1 % om
året i. Befolkningstilvæksten har været moderat – og forventes ligeledes at være moderat i
de kommende år.
Udviklingen i produktivitet i 2013/2014 er stigende og vil for erhvervslivet være kraftigt stigende i de kommende år. For maskinhandlerbranchen specifikt er øget produktivitet en udfordring, og som udgangspunkt vil en bedring kun komme i kraft af udefrakommende pres.
Det offentlige forbrug og investeringer i infrastruktur vil være stigende – bl.a. Femernforbindelsen. Her skal der bruges materiel, og det vil have en positiv effekt på efterspørgslen.
Renteniveauet er lavt og forventes fortsat at være lavt når man kigger fremad, men selvfølgelig stigende.
Politiske faktorer
Den førte erhvervs-, finans- og skattepolitik er i øjeblikket erhvervsvenlig, og det er generelt
fornuftigt at drive erhvervsvirksomhed i Danmark. Men de stadigt stigende (miljø)krav til
landbruget er en udfordring, som vil have en negativ afsmittende effekt på maskinhandlerne.
Dette kan understrege behovet for en mere aktivistisk politisk profil for DM.
Kulturelle og sociale faktorer
Folk søger væk fra landet og ind i byerne, og visse områder bliver decideret affolket. Dette
stiller store krav til rekruttering af nye medarbejdere, da rekrutteringsgrundlaget bliver mindre. Udviklingen i værdinormerne gør også, at vores branche i forvejen ikke er ”sexet”.
Gode nye tiltag inden for uddannelsessystemet er den nye EUX-uddannelse, som kan være
medvirkende til, at gøre branchen mere attraktiv.
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Internationale forhold
Den økonomisk integration i Europa går frem med hastige skridt, og som følge deraf er
yderligere handelsbarrierer nedbrudt. Samtidig bliver konkurrencen hårdere som følge af
flere aktører. Her tænkes specifikt på brugt materiel.
Der er øget behov for brugte maskiner i Afrika, Mellemøsten og Sydamerika. Polen og Rusland bliver mere etablerede markeder.
Genrejsning af f.eks. krigsramte nationer er et interessant alternativ.
Generationsskifte
En klog mand sagde engang, at det er svært at spå – især om fremtiden…! Det vi dog ved med sikkerhed er, at en tredjedel af vores medlemsvirksomheders ejerledere er over 60 år.
Det er ikke en isoleret problemstilling for maskinhandlerbranchen. Revisionsfirmaet Deloitte estimerer, at over de næste 10-15 år skal mere
end 30.000 danske virksomheder generationsskiftes.
Derfor har DM intensivt fokus på at understøtte processen med generationsskifter som uundgåeligt kommer de næste par år.
DM har derfor afholdt en række informationsmøder vedr. generationsskifte baseret på 2
moduler over to eftermiddage. Der har været stor interesse fra medlemmerne – og vi vil
fortsat sætte emnet højt på dagsordenen.

DM-MØDER 2013/2014
I 2014 blev der afholdt DM-chefmøder for ejerledere og direktører i Kolding, Viborg, Sorø og
på Bornholm.
Dette års DM-chefmøder satte fokus på aktuelle emner for ledergruppen i vore medlemsvirksomheder.
•
•
•
•

Håndtering af nutidens børn & unge
Kapitalfremskaffelse
Nyt fra Erhvervsskolerne Aars
Aktuelt fra DM-Brancheforening og DM-Arbejdsgiverforening

Æresmedlem
I forbindelse med DM-generalforsamlingen november 2013 udnævnte vi et nyt æresmedlem.
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Hans Holm nyt æresmedlem i Dansk Maskinhandlerforening
For første gang i 15 år blev der udnævnt et æresmedlem, og æren gik til Hans Holm,
der er tidligere formand, og som også i en periode var vicepræsident for sammenslutningen af europæiske maskinhandlere CLIMMAR.
Det hører absolut ikke til det ordinære, når Dansk Maskinhandlerforening udnævner et
æresmedlem. Derfor kom det også som en stor overraskelse for alle ud over de få, der
havde taget beslutningen, da maskinhandler Hans Holm, Tinglev, blev udnævnt til den flotte
titel.
Det skete på foreningens generalforsamling torsdag 21. november 2013 i Fredericia, og selv
for den nyudnævnte var det en overraskelse af de helt store. Vi vidste, at han kom, fordi han
altid er med til vores generalforsamlinger og er vores valgte revisor, forklarede Jens-Aage
Jensen, nuværende formand for foreningen. Det var også ham, der stod for udnævnelsen
foran 95 medlemmer af foreningen plus en række gæster på generalforsamlingen.
Et særligt virke
Et æresmedlem af Dansk Maskinhandlerforening kan ifølge foreningens vedtægter kun udnævnes af en enig bestyrelse og gives til en person, der ”i særlig grad har gjort sig fortjent
ved at have virket for foreningens eller maskinhandlerbranchens interesser”.
På den baggrund sagde Jens-Aage Jensen blandt andet dette:
- Kære Hans Holm, i de mange år, jeg har kendt dig, har jeg altid sat stor pris på dine fine
menneskelige egenskaber. Du er altid imødekommende og altid parat til at hjælpe, når man
har brug for det. Jeg ved også, at mange har nydt godt af din hjælpsomhed. Tak for det.
Formanden understregede også, at Hans Holm altid spreder lys og varme i sit virke.

Foto: Jens-Aage Jensen og Hans Holm ved overrækkelsen af hæderen som æresmedlem, der tilfaldt sidstnævnte efter manges års aktivt virke i Dansk Maskinhandlerforening og Climmar.
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Altid aktiv med gode forslag
Det var ikke kun de menneskelige egenskaber, Hans Holm fik anerkendelse for. Han blev
også hædret for at være aktiv med gode ideer i flere sammenhænge. Nu om stunder først
og fremmest på vores generalforsamlinger.
Mange tillidsposter
Hans Holm blev valgt til kredsformand i 1986 og i 1990 blev han valgt ind i forretningsudvalget for Dansk Maskinhandlerforening. I 1993 valgte kollegaerne i bestyrelsen ham til formand for hele foreningen, og den post havde han frem til 2000.
Som formand for sine kollegaer blev Hans Holm også valgt til bestyrelsen for sammenslutningen af europæiske maskinhandlere, Climmar, hvor han opnåede at blive vicepræsident.
Denne post besad han frem til 2005.
I en længere årrække har Hans Holm også været revisor for Dansk Maskinhandlerforening,
og det er han for mindst et år endnu efter et genvalg på generalforsamlingen 2013.

AFSÆTNING AF TRAKTORER OG MASKINER I 2013/2014
I 2013 blev der i alt registreret 2.507 nye traktorer. Dette er 694 flere traktorer i forhold til
2012, hvor der blev registreret 1.813. Dette er en stigning på 38,3 %. I nedenstående skema
er der for 2014 tale om perioden januar-august. Det er dermed ikke hele året, men år-tildato tal.
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Figur: Udviklingen i antallet af nyregistrerede traktorer i perioden 2002-2014 (rød: Januar-august).
Kilde: ND.
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Figur: Udviklingen i antallet af nyregistrerede traktorer måned for måned 2008-2014.
Kilde: ND

Mejetærskersæsonen 2013-2014 i perioden 01.09.2013 til 31.08.2014
Mejetærskersalget er i perioden faldet fra 274 til 238, svarende til et fald på 36 styk. Dette
svarer til et fald på 13,1 %.

Mejetærskersalg i sæsonerne 2004-2014
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Figur: Udviklingen i antallet af solgte mejetærskere i perioden 2004-2014.
Kilde: ND
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Finsnittere sæson 2013-2014 i perioden 01.09.2013 til 31.08.2014
Der er ikke kommet nok data til at kunne konkludere salget i perioden 01.09.2013 til
31.08.2014.
Det tyder desværre på, at salget af finsnittere ikke har opnået tidligere tiders niveau. I stedet
vises salget for perioden 2004-2013, hvor der i perioden 2012-2013 var sket en fremgang i
salget på 13,6 %.
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Figur: Udviklingen i antallet af solgte finsnittere 2004 til 2013.
Kilde: ND.

Pressere sæson 2013-2014 i perioden 01-09.2013 til 31.08.2014
Pressersalget er steget minimalt fra 122 i perioden sidste år til 125 i perioden i år. En forøgelse i salget på 3 stk., og dermed en stigning på 2,5 %.
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Figur: Udviklingen i antallet af solgte pressere i perioden 2004 – 2014.
Kilde: ND
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LANDBRUGET OG MASKINSTATIONER / ENTREPRENØRER 2013/2014
Høsten i 2013 forløb som en følge af den varme og lange sommer de fleste steder forholdsvist smertefrit.
Høstresultatet i 2013 pænt over gennemsnittet
I 2013 høstede landmændene
9,1 mio. tons korn. Det er et resultat over gennemsnittet.
Samtidig skal det tages i betragtning, at kornarealet var det
laveste i mange år. I forhold til
året før er det samlede høstudbytte faldet med 3,6 % mens
udbyttet pr. hektar omvendt
steg med 0,3 %. Produktionen
af raps blev den største i 20 år
som følge af både store arealer og et højt udbytte pr. hektar.
Kilde: Danmarks Statistik udgivet 27 nov. 2013

Til gengæld faldt kornpriserne kraftigt
Kapitelstaksterne – de gennemsnitlige kornpriser fra høsten til slutningen af året – faldt
efter at have steget konstant siden det seneste lavpunkt i 2009. Med det kraftige fald
nærmer prisen sig det noget lavere 2010-niveau. Kapitelstaksten for 100 kg byg var
130,85 kr. i 2013. Det er 18 % lavere end i
2012. Prisen for 100 kg hvede var 129,56
kr., hvilket er 19 % lavere end året før.
Kilde: Danmarks Statistik februar 2014

Forbedret bytteforhold siden 2010
Priserne for jordbrugets salgsprodukter steg
med 3,3 % i forhold til 2012 til indeks 128 og
for forbrug og investeringer i produktionen var
stigningen 3,6 % til indeks 119. Det samlede
bytteforhold gik dermed fra indeks 108,3 i
2012 til indeks 108,0 svarende til en nedgang
på 0,2 %. Anderledes ser det ud, når man ser
på udviklingen siden 2010. Her er der højere
prisstigninger for salgsprodukter end for indkøbte produktionsfaktorer i jordbruget hvilket
betyder, at bytteforholdet for producenterne
overordnet er forbedret fra 2010 til 2013. Forbedringen siden 2010 kan beregnes til 9 %.
Kilde: Danmarks statistik
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Høsten 2014
Igen i år har vi haft en god varm og tør sommer, som mere eller mindre kom bag på alle,
idet høsten startede imellem fjorten dage og tre uger før normal tid. Denne tidlige høst betød,
at mange landmænd og maskinhandlere pludseligt fik lavet om på deres ferieplaner, til gengæld var det ikke så let at ændre de planlagte ferier for medlemmernes ansatte. Dette betød
derfor meget ekstra arbejde for de få, som endnu ikke var gået på ferie. Heldigvis havde de
fleste kunder en god forståelse for ventetid pga. manglende personale ressourcer.
En forholdsvis nem høst, og vand på rette tidspunkt efter høsten betød, at pløje- og såarbejdet forløb let og med meget lidt slidtage på maskinerne.
Den tidlige høst tillige med en lovændring har efterfølgende betydet, at mange har valgt at
så til med vinterhvede inden den 7. september, og derved har de undgået de for mange
uønskede grønne ”efterafgrøder”. Det bliver spændende, om man kan holde ukrudtet nede
og sygdommene væk?
Den varme sommer har også betydet meget for majsmarkerne i Danmark. Rigtigt mange
steder står majsen flot grundet varme og vand på rigtige tidspunkter. Lige som den øvrige
høst er majsen klar til høst ca. 14 dage før det normale tidspunkt.

Færre landbrug end i 2012
Antallet af bedrifter faldt i 2013 med 3 % i forhold til året før. I lighed med tidligere år vedrører
faldet først og fremmest små bedrifter. De største bedrifter på mindst 100 ha udgør 20 % af
alle bedrifter og besidder næsten 70 % af landbrugsarealet – det samme som i 2012. I 2000
udgjorde bedrifter på mindst 100 ha kun 12 % af alle bedrifter og havde 43 % af landbrugsarealet.
Danmarks Statistik 21. maj 2014
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Kilde: Danmarks Statistik

Samtidigt med at brugene bliver færre men større, har erhvervet et problem med at få de
unges selvstændighed frem i lyset. Der bliver derfor færre og færre under 40 år, der har lyst
til at gældsætte sig med ”egen” gård og som selvstændig landmand.

Kilde: Danmarks Statistik 21. maj 2014

Til gengæld har de unge landmænd de største bedrifter
De unge landmænd havde i gennemsnit de største bedrifter på 92 ha jord mod et samlet
2013 gennemsnit på 68 ha. Det er en markant udvikling i forhold til 2000, hvor de unge
landmænd ikke adskilte sig væsentligt fra gennemsnittet i henseende til bedriftsstørrelse.
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I gennemsnit er bedrifterne mindre, jo højere indehaverens alder er. Landmænd på 70 år og
derover havde i 2013 et areal på halvdelen af den gennemsnitlige bedriftsstørrelse.
Kilde: Danmarks Statistik 21. maj 2014

Landbruget er et udskældt erhverv, som bidrager meget til det danske samfund, både økonomisk i form af eksportvarer, men også med mange danske arbejdspladser. Sidstnævnte
bliver dog færre og færre, fordi en dansk fødevareproducerende virksomhed har meget
svært ved at kunne konkurrere med udenlandske prisniveauer på råvarer, lønninger, miljøregler, arbejdsmiljø, forskellige afgifter og mange andre regler.
Danske slagterier kan f.eks. ikke opretholde den samme indtjening ved at slagte i Danmark
set i forhold til udlandet. Hvis ikke personalet ”frivilligt” vil at gå ned i løn, er de nødsaget til
at flytte deres produktionsapparatet til f.eks. Tyskland, hvor de kan producere billigere, betale mere for råvaren, og stadigvæk tjene mere hjem til aktionærerne. Dermed er arbejdspladser og skattekroner flyttet til udlandet. Svineproducenten er ofte selv aktionær i slagteriet og er derfor glad for, at der kommer mest muligt udbytte. Til gengæld køres grisene
timevis i store grisetransporter, måske med en udenlandsk chauffør bag rattet. Det er ikke
godt for
• grisene, som stresses under transporten
• miljøet med den ekstra kørsel
• det danske samfund som mangler arbejdspladserne og skattekronerne
• slagteriarbejderne som nu mangler arbejde og dermed penge til at købe færdigvarerne
for, og dette bevirker at de er nød til at gå efter de billigste varer i køledisken, uden
tanke for hvor disse kommer fra?
Det bliver heller ikke bedre af fødevareskandaler, hvor kød iblandes hestekød uden at forbrugerne gøres opmærksomt på dette, eller dødelige bakterieskandaler med f.eks. Salmonella, MRSA eller Listeria, alt sammen i danskproducerede fødevarer, så forbrugernes tillid
til at købe dansk bliver mindre.
Produktionen af svinekød faldt til i alt 1.902 mio. kg i 2012, dette er et fald på ca. 5 % sammenlignet med produktionen i 2011. Eksporten af levende slagtesvin steg med 1,6 %, hvormed 453.000 svin blev sendt til slagtning i udlandet. Eksporten af levende smågrise steg til
9,24 mio. stk. i 2012, hvilket svarer til en stigning på 15 % i forhold til 2011. Den største
aftager af smågrise er Tyskland, som i 2012 aftog 72 % af eksporten, svarende til ca. 6,6
mio. stk.
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I svineproduktionen er der de seneste 35 år sket en fordobling i produktiviteten
Fremgangen i produktiviteten i svineproduktionen kommer bl.a. til udtryk ved udviklingen i
antallet af producerede grise pr. årsso. Det gennemsnitlige antal producerede grise pr. årsso
steg fra 29,1 i 2011 til 29,7 i 2012. Over de seneste 35 år er der sket mere end en fordobling
i produktiviteten.
Det er ikke kun svineproducenterne som er blevet mere effektive
Mælkeproducenterne har også igennem årene formået at få ydelsen pr. år til at være meget
bedre. På nedenstående figur ses stigningen i effektivitet i mælkeydelsen for en malkeko.
Fra 1986 er produktionen pr. malkeko steget fra ca. 6.250 kg til ca. 9.000 kg mælk i 2012.

Økologiske arealer stiger
Det økologiske produktionsareal steg med 5.092 ha fra 2011 til 2012.
Dette svarer til en stigning i det økologiske produktionsareal på 2,9 %, og arealet er dermed
oppe på 182.930 ha. Antallet af bedrifter ligger fortsat nogenlunde stabilt. I 2012 var der
2.680 økologiske bedrifter. Dette er 79 flere end i 2011.
De økologiske bedrifter adskiller sig især fra landsgennemsnittet ved en langt højere andel
af bedrifter under 5 ha, ligesom der er en gennemgående lavere andel af mellemstore bedrifter. Årsagen skal findes i, at mange økologiske bedrifter producerer nicheprodukter, hvor
afsætningsmulighederne er begrænsede set i forhold til konventionelt landbrug.
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Økonomiske forhold
Landbrugets gæld stagneret.
Landbrugets samlede gæld var ved udgangen af 2012 på 361 mia. kr., hvormed udviklingen
i landbrugets gæld er stagneret sammenholdt med tidligere år. Således steg gælden med
ca. 4 mia. kr., hvilket er en vækst på knap 1,1 %. 69,6 % af gælden var placeret på heltidsbrugene. Den samlede restgæld til realkreditinstitutterne var ultimo 2012 på 275,8 mia. kr.,
hvilket svarer til godt 76 % af landbrugets samlede gæld. 89 % af restgælden til realkreditinstitutterne er med variabel rente, og 2,7 % har et renteloft. Andelen med variabel rente er
således igen steget i forhold til året før.

MEDLEMSFORHOLD SEPTEMBER 2014
Æresmedlemmer
Dansk Maskinhandlerforening har nu to aktive æresmedlemmer:
Asger Andersen, Asger Andersen Maskinforretning A/S, Gørlev og Slagelse
Hans Holm, Hans Holms Maskinforretning A/S, Tinglev
Nye medlemmer
I det forgangne år har vi fået 3 nye medlemmer i Dansk Maskinhandlerforening. Det er en
stor glæde at byde følgende maskinhandlere velkommen i familien:
-

Thy Traktor- og Maskinservice
Danatek A/S
Sindal Traktor

Aktive medlemmer
Antallet af aktive medlemmer i september 2014 er på 134 mod 137 i september 2013. Altså
en lille nedgang. Derimod er antallet af tilknyttede filialer i år på 63 mod 61 sidste år. Dermed
en lille fremgang. Det samlede antal forretninger udgør til og med 30. august 2014 195 forretningsenheder.
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Figur: Udvikling i DM-medlemmer 1999-2014 – rød: Hovedforretning, blå = Hovedforretninger inkl. filial(er)
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I beretningsåret 2014 har der været en afgang på 6 medlemsvirksomheder og en tilgang på
3 medlemsvirksomheder.

Figur: Til- og afgang DM-medlemmer 2000-2014

Passive medlemmer
Antallet af passive medlemmer var pr. 30. august 2014 på 54 medlemmer, mens der i 2013
var 59 passive medlemmer.
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Figur: Udvikling i antallet af passive medlemmer 1999-2014.

2014
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Arbejdsgivermedlemmer
Ud over de aktive og passive medlemmer varetager DM-arbejdsgiver arbejdsgiverinteresserne for aktuelt 21 virksomheder med tilknytning til sekretariatet, svarende til i alt 151 arbejdsgivermedlemmer.
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Figur: Udvikling i antallet af Arbejdsgivermedlemmer 2002-2014.

DM’S MEDLEMMER I OMSÆTNINGSTAL FOR 2013
Omsætningen hos DM-medlemmerne udgjorde i 2013 9,6 mia. kroner mod 8,6 mia. kroner
i 2012. Dette svarer til en stigning på 11,4 %. Der skal her dog huskes at korrigeres for
prisudvikling, inflation samt til- og afgang af medlemmer.

Figur: Total omsætning i branchen fra 2000 til 2014
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Her ses omsætningsandelen i forhold til den samlede omsætning i år 2013. Det fremgår, at
de 29 medlemsvirksomheder der omsætter for over 100 mio. kroner, bidrager med 59,4 %
af den samlede omsætning for året.
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Figur: Omsætningsandel pr. gruppe i procent i 2013

Den største gruppe af medlemsvirksomheder er også gruppen, der udgør mest af den samlede omsætning. I nedenstående figur udgør medlemsvirksomheder med en omsætning på
over 100 mio. den største andel.
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Figur: Andel af omsætningen kontra omsætningsstørrelse
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DM BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE SEPTEMBER 2014
Beskæftigelsesundersøgelsen er baseret på indberetninger fra alle DM medlemmer.
Den samlede beskæftigelse udgjorde pr. 1. september 2014 i alt 2.914 personer, et fald på
1,02 % i forhold til sidste år, hvor tallet udgjorde 2.944 personer.
Under DM-Arbejdsgiver er der i alt beskæftiget 3.435 personer i 153 virksomheder, et fald
på 27 personer i forhold til 2013.
DM sælger arbejdsgiverdelen til medlemmer i de andre brancheforeninger, som har sekretariat hos Dansk Maskinhandlerforening
Den gennemsnitlige beskæftigelse i en medlemsvirksomhed var i september 2014 på 21,75
personer.
På de efterfølgende sider er grafiske illustrationer af beskæftigelsen og beskæftigelsessammensætningen.
DM medlemmer havde i 2013 en samlet lønsum på 1.074,4 mio. kr. mod 1.070,5 mio. kr. i
2012, en stigning på 0,36 %.
DM-A medlemmer (kun arbejdsgivermedlemmer) havde i 2013 en samlet lønsum på 272,1
mio. kr. mod 261,8 mio. kr. i 2012, en stigning på 4 %.
Den samlede lønsum blev således i Dansk Maskinhandlerforening i 2013 på 1.346,5 mio.
kr.
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DM-MÆRKEUNDERSØGELSE 2014 OG SAMARBEJDET MED MÆRKEFORENINGERNE
Der har i det forgangne år været lidt udskiftning på formandsposterne i mærkeforeningerne.
Det har været en fornøjelse at byde velkommen til Torben Larsen, Ringsted Maskincenter
(Claas) og Mathias Friederichsen, Johs. Mertz (Case IH). Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde.
I forhold til DM-mærkeundersøgelsen 2014 må vi konstatere et fald i besvarelsesprocenten.
For at undersøgelsen har tilstrækkelig validitet i datagrundlaget skal så mange som muligt
tage sig tid til besvarelsen.
De overordnede konklusioner på DM-mærkeundersøgelsen 2014 var, at vi ser en lidt bedre
samlet bedømmelse i forhold til sidste år (11,55 point mod 11,47 point). Mærkerne er under
pres, og får en lavere bedømmelse på faktorer som image, driftssikkerhed, produktprogram
samt innovation og udvikling.
Ligeledes ses en glidning i lidt negativ retning i importør-relationen – såsom at importøren
har mindre tillid til forhandleren og mindre respekt for selvbestemmelsesretten. Men generelt
er der en lille bedring i relationen mellem importør og forhandler.
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DM-NETVÆRKSGRUPPER 2013/2014
Dansk Maskinhandlerforening har også i indeværende år arbejdet målrettet med at skabe
succes og værdi for unge ledere i landbrugsmaskinbranchen. Der er etableret fire netværksgrupper for yngre 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.
Emnerne i det forløbne år har blandt andet været:
• Forholdet til importøren
• Prissætning af brugte maskiner
• Innovation
• Nøgletal
DM-sommerseminar 2014 for netværksgrupper

DM-sommerseminar for netværksgrupper blev afholdt den 16. september 2014 i Middelfart.
Her var et af programpunkterne ”Håndtering af importørerne”
Jens Brendstrup og Karoline Thomsen fra Autobranchen Danmark fortalte om deres erfaringer med samarbejdet mellem forhandler og importør.
Endvidere havde vi et indlæg af Palle Kjær om situationsbestemt ledelse. Indlægget var et
oplæg til kursus som senere udbydes til medlemmerne.
Alle netværksmøder starter altid med et fast punkt på dagsordenen, 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?
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Strategikurser

Foto: Strategihold 2, november 2013

Strategihold 3, marts 2014

En række medlemsvirksomheder har i samarbejde med Vinderstrategi A/S haft et 3 dages
strategikursus. På kurset blev der helt konkret arbejdet med, hvordan teorien inden for strategi omsættes til strategi for virksomheden i praksis.
”Vinderstrategi® - Fra teori til praksis” er målrettet og tilrettelagt for både nye og erfarne
ledere inden for maskinhandlerbranchen og tager udgangspunkt i din virksomheds situation.
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 ressourcer,
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.
Næste forløb startes op i januar 2015.
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BRANCHE NØGLETAL OG ANALYSER FOR 2013
Disse nøgletal der er anvendt og præsenteret i de følgende afsnit, er udtræk fra Bisnode og
bygger derved på regnskaber der er indsendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i perioden
2008-2013.
I Analysen er der indhentet nøgletal som følgende:
Antal DM-virksomheder i alt
2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2-9 ansatte

15

31

16

14

12

10-50 ansatte

59

58

50

41

40

6

5

5

7

8

80

94

71

62

60

<50 ansatte
i alt

Det skal her bemærkes at enkeltmandsvirksomheder ikke indgår i analysen, der kun er
baseret på aktie-, andels og anpartsselskaber.
Indsamlingen vurderes ud fra realiabilitets synspunkt; at tallene er troværdige og
behandlingen pålidelig. Antallet i hver gruppe menes også at udgøre en så stor del af totalen,
at analysen har en høj validitet.
Andelen af DM-medlemsvirksomheder med overskud er stigende i de tre kategorier. Bedst
ser det dog ud for de virksomheder, der har 10-50 ansatte; her er overskuddet i gennemsnit
steget med over 20 % siden 2008/09. Det er vigtigt at benævne, at der regnes på antallet af
ansatte hos medlemmerne. Imidlertid er der nogle medlemmer, der ikke har oplyst antallet
af ansatte, hvilket kan influere på den gennemsnitlige beregning og derved det samlede
resultat.

Andel af maskinhandlere med overskud
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Figur: Andel af DM-maskinhandlere med overskud fra 2008 til 2013
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Afkast af den investerede kapital har de seneste år ligget stabilt mellem 3 og 6 %
%
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Figur: Afkast af den investerede kapital 2008 til 2013

Forrentningen af egenkapitalen adskiller sig fra afkastet af den investerede kapital ved, at
forretningen af egenkapitalen er udtryk for virksomhedsejernes forrentning af den indskudte
kapital, efter der er betalt renter til de eksterne kreditgivere.
I gennemsnit har alle medlemsvirksomheder bevaret en positiv egenkapitalforretning.
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Gruppen af virksomheder der har mere end 50 ansatte, har alle bevaret en positiv egenkapital.

Andel med positiv egenkapital
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Figur: Andel med positiv egenkapital 2008 – 2013

Soliditetsgraden har i den senere periode været på grænsen til stabilt faldende. Dog er der
sket et lille opsving, så virksomhederne med 10-50 ansatte har set en opløftende tendens.
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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:
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
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 søjler, 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 møder kunden en mere ensartet
betjening.
Flere DM-medlemmer er i gang med Best Practice og den 25. november 2013 kunne vi
certificere Agrotek A/S og den 28. november 2013 blev Hjallerup Maskinforretning A/S certificeret.
Certificering hos Agrotek A/S
Med en meget travl hverdag og 25 engagerede medarbejdere og ejere har Agrotek opnået
en række fordele ved at opfylde kravene i den nyeste kvalitetscertificering – det giver også
kunderne kontante fordele.
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Allerede tilbage i 2007 blev Agrotek certificeret efter den daværende standard DM-Kvalitetscertificering. Det gav både Agrotek og deres kunder en række fordele. Nu har de fået overrakt bevis for, at de lever op til den nye og endnu mere omfattende standard Best Practice.

Foto: alle medarbejdere hos Agrotek har været med til at gennemføre hele forløbet frem mod godkendelse til
Best Practice

Alle er med i forløbet
Når en maskinhandel går ind i Best Practice, skal medarbejderne igennem et længere forløb
med både kurser og efterfølgende forandringer hjemme i virksomheden. Da Agrotek allerede havde været certificeret efter den første ordning, var mange ting på plads, men alligevel
har de lært meget nyt og foretaget en hel del ændringer som følge af overgangen til Best
Practice.
Der er i alt seks forskellige kursusmoduler i forløbet, som er rettet mod de forskellige dele
af virksomhedens organisation. Alle har været med på mindst fire af modulerne. Målet med
at gøre det på den måde er, at alle skal være med i dagligdagen. Det nytter ikke noget, at
to kommer hjem fra kursus og rider på bølgen. Alle skal have samme motivation og engagement, mener man hos Agrotek.
Blandt de indlysende fordele for kunderne hos Agrotek er, at de møder medarbejdere, som
kender til virksomhedens procedurer.
Best Practice har også betydet, at der er gennemført en såkaldt lean management proces i
værkstedet, så alt overflødigt er væk. Det gør arbejdet på værkstedet mere effektivt, og det
høster vores kunder også fordelen ved, konstaterer Agrotek.
Direktør Morten Christensen pointerer at for Agrotek handler det om at være i en løbende
proces med stadige forbedringer - mere end blot at kunne hænge et bevis op på en væg.
Certificering hos Hjallerup Maskinforretning A/S
Hjallerup Maskinforretning havde samlet deres ansatte, ca. 150 fra i alt fem afdelinger på
Hotel Hjallerup Kro i Vendsyssel, hvor Dansk Maskinhandlerforening overrakte virksomheden kvalitets-stemplet Best Practice.
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Foto: Hjallerup Maskinforretnings fem afdelinger modtog hver deres certifikat for Best Practice. Her ses (fra
venstre): værkfører Jens Chr. Thomsen, Brønderslev, formand for Dansk Maskinhandlerforening Jens-Aage
Jensen, sælger Jørgen Nødbak, Hjørring, personalechef Alice Bøcker, Hjallerup, butikschef Carsten Nørhave,
Aars, og butikschef Jeanette Simonsen, Støvring. (Foto: Anne Kjærsgaard Krogh)

Udnævnelsen skete på baggrund af at et toårigt forløb, hvor samtlige ansatte og ledelse har
været på Best Practice-uddannelse. Alle i virksomheden har gennemført kurser, og alle arbejdsgange og processer er blevet analyseret, omstruktureret og justeret, så maskinforretningen lever op til de kvalitetskrav, som Best Practice foreskriver. Alle maskinforretningens
fem afdelinger i henholdsvis Hjallerup, Hjørring, Brønderslev, Støvring og Aars er blevet
certificeret.
En løbende proces
Formålet med certificeringen er ikke alene, at det skal komme kunderne til gode, men at det
også skal effektivisere de interne arbejdsprocesser. Men selvom maskinforretningen nu har
fået papirer på deres nye status, så er arbejdet ikke slut. De nye arbejdsgange og den nye
kultur, der er implementeret i det daglige, skal der fortsat arbejdes med og videreudvikles
på.
Plejer er død
Jess Landvad, der er værkfører i Hjallerup-afdelingen, fortæller, at det har været en udfordring at være igennem certificeringen. Vi har skullet vænne os til en helt ny tankegang og
flytte os væk fra det, vi plejer, siger han. Men ændringerne har været til det bedre, vurderer
han. Blandt andet er der ryddet op på værkstedet, så der er bedre orden, og gennem processen har han også fået værktøjer til at løse problemer, der måtte opstå. Vi har fået mange
aha-oplevelser og har fundet ud af, at det ikke er så farligt at gøre tingene anderledes. Det
har virkelig været et skub til at komme videre, siger han.
En af de ting, der er særligt positive, er tavlemøderne, hvor medarbejderne bliver informeret
om, hvad der sker i virksomheden, og hvor medarbejderne kan komme med ideer til, noget
der kan gøres bedre – altså være Best Practice.
Informationsbrochure om certificeringen kan downloades på DM’s hjemmeside.
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BRANCHEAFTALER
Der er i beretningsåret indgået flere brancheaftaler, gældende for alle brancheforeninger,
der er tilknyttet sekretariatet.

Kapitalbørsen
Kapitalfremskaffelse
Kapitalbørsen har stor erfaring med succesfulde kapitalsøgningsprocesser. De benytter sig
af god forberedelse, et godt netværk og hurtig indsigt i kapitaludfordringen. Kapitalbørsen
sætter sig grundigt ind i virksomhedens situation og kapitaludfordringer og sikrer, at ledelse
og ejere klædes på til en kvalificeret dialog med eksterne investorer. På den baggrund
igangsættes kapitalsøgningen.
Kapitalbørsen har
• et omfattende netværk af private og institutionelle investorer i Danmark og udlandet
• indsigt i kapital- og lånemuligheder via f.eks. Vækstfonden, EKF, IFU, regionale innovationsmiljøer m.fl.
• en samlet oversigt over ca. 200 låne-/finansieringsprogrammer til bl.a. eksportfremme m.v.
• god dialog med et stort antal banker - erhvervs- og kreditafdelinger - samt leasingselskaber m.fl.
• kendskab til børsnotering på London-baserede GXG Markets (Corporate Advisor i
Danmark)
• samarbejde med privat lånefond Direct Lending 1 A/S
Står du og mangler kapital?
Kapitalbørsen udbygger løbende investor-netværket i bl.a. England, Norge, Tyskland og
Kina og kan dermed medvirke til at tiltrække udenlandsk kapital til SMV-virksomheder. Særligt de øgede Outbound FDI-midler fra kinesiske institutionelle investorer har vores bevågenhed. Som Corporate Advisor for GXG Markets kan de bidrage til at evaluere mulighederne for en børsintroduktion.
Rådgivning og sparring
Kapitalbørsen arbejder også som konsulenter og kan hjælpe med at værdisætte virksomheden, forberede og bistå ved bankmøder, bestyrelsesarbejde samt den generelle drift af virksomheden.

Kontaktperson Karsten Færge
Tlf. 2164 7612
mail: cf@kapitalborsen.dk
www.kapitalborsen.dk
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Brancheaftale for hjertestarter
Sekretariatet har i samarbejde med et par medlemsvirksomheder
fundet frem til en let betjenelig hjertestarter
Valget faldt på en AED af mærket ZOLL som vi kan købe igennem
firmaet ”Medidyne”. De tungtvejende faktorer som gjorde, at vi valgte
denne frem for andre er:

2.

3.
4.

5.
6.
7.

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

DM-A Krisehjælp til ejerledere
Der er indgået en aftale om Krisehjælp til ejerledere med Falck
Healthcare og aftalen er en del medlemskabet for aktive medlemmer.

Beredskabsplan for Psykologisk Krisehjælp
Formål: At forebygge psykiske eftervirkninger hos foreningens medlemmer efter arbejdsog privatrelaterede hændelser.
Alvorlige hændelser: Foreningens medlemmer dækkes i tilfælde af:
• Ulykker
• Dødsfald
• Vold og trusler om vold herunder røveri og røveriforsøg.
• Medarbejderes alvorlige sygdom og død (her dækkes også nærmeste pårørende dvs.
husstand, forældre, udeboende børn, svigerforældre, svigerbørn samt børnebørn).
Trivselsproblemer, f.eks. FHC’s Rådgivningscenter foretager afdækning af medlemmets
problem.
• Psykiske / følelsesmæssige problemer
• Depression, angst
• Stress og udbrændthed
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•
•
•
•
•
•

Mobning og chikane
Omstrukturering og fyring
Skilsmisse samt andre samlivs-og familierelationsproblemer.
Sociale problemer
Misbrug (alkohol, medicin og ludomani)
Juridiske og økonomiske problemer

Adgang til nedsat responstid:
Falck Healthcare yder hjælp med en reponstid på max. 4 timer fra kunden kontakter Rådgivningscenteret til psykologens første face-to-face kontakt med klienten overalt i Danmark.
Kontaktperson: Helle Helth Hansen, helle@danskmaskinhandel.dk, tlf. 3917 8953 eller
6168 5707
Falck Healthcare – Psykologisk Rådgivning
Når mennesker oplever noget voldsomt på arbejdet, bliver afskediget eller får stress, er vores reaktioner anderledes end sædvanligt.
Episoder med gråd, opfarenhed eller pludselig glemsomhed er helt almindelige, men kan
forvirre én selv, og det er let at få tanker om, at man er ved at blive “skør”.
I tiden efter hændelsen oplever mange, at tankerne om det ubehagelige bliver mindre, jo
mere de taler om det, og det opleves som en lettelse at snakke med andre. I de fleste situationer kan man ved egen, kollegers, venners eller families hjælp komme gennem den
svære tid og efterhånden vende tilbage til en normal hverdag, hvor oplevelserne på en naturlig måde er kommet på afstand.
Psykologisk Rådgivning som værktøj
Professionel Psykologisk Rådgivning kan være et godt og nødvendigt supplement til den
hjælp ens eget netværk kan tilbyde, når man har været udsat for en alvorlig hændelse i
arbejdslivet.
Din brancheforening har indgået en aftale med Falck Healthcare, som giver dig hurtig adgang til psykologisk rådgivning. Det kan du bruge, hvis du kommer ud for noget i dit arbejdsliv, som påvirker dig så meget, at du har behov for at tale med en professionel rådgiver.
Nogle aftaler giver også mulighed for hjælp, hvis du har problemer i privatlivet. Ring til os og
få oplyst, hvad netop din aftale dækker.
Når du står i situationen, er Falck Healthcare klar til at hjælpe dig.
Sådan får du hjælp
I Falck Healthcares Psykologiske Rådgivningscenter sidder medarbejdere, der har faglige
og menneskelige kvalifikationer til at hjælpe dig, der er i en svær situation.
Ring døgnet rundt på: tlf. 7010 2012

Samhandelsaftale med Lyreco
Dansk Maskinhandlerforening har indgået samhandelsaftale med Lyreco, der forhandler kontorartikler, tryksager, tonere, samt catering-, aftørrings- og sikkerhedsprodukter.
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BESTYRELSEN OG DE ØVRIGE UDVALG
Bestyrelsen har i løbet af året afholdt 5 ordinære møder heraf to, som strakte sig over to
dage. Desuden har formanden og bestyrelsen deltaget i forskellige udvalgsmøder og projektopgaver.
I januar måned besøgte bestyrelsen på en 2-dages tur Granit i Tyskland. Granit ejes af
Fricke-koncernen, som er et omfattende konglomerat. Besøget gav således også et godt
indblik i den tyske maskinhandlerbranche.
DM’s bestyrelse består af formand Jens-Aage Jensen, Powtec, næstformand Lars Møller
Andersen, Møller Andersen, Helle Nielsen, Nic. Nielsen, Karsten Nielsen, SUMAS og Lars
Søndergaard, O. Søndergaard.
Bestyrelsesarbejdet har fungeret rigtig godt med stor faglighed og gode debatter om beslutningsoplæg til aktiviteter fremlagt af sekretariatet.

DM-PROJEKTER OG UDVALGSARBEJDE
Dansk Maskinhandlerforeningen har i 2013/14 haft følgende udvalg og deltagere
Der har i perioden været særlig fokus og aktiviteter i eksportudvalget, DMiBRUGT-Brugttraktordatabase, Best Practice og Have-Park udvalget.
Ønsker man som medlem at deltage eller byde ind med emner til de forskellige udvalg er
man altid velkommen. Her følger udvalgene og medlemmer i de enkelte udvalg.

DM-udvalgsposter 2014
Uddannelsesudvalgene
Lærlinge Metal
Jens-Aage Jensen

Merkantile
Helle Nielsen

Erhvervsskolerne i Aars
Skolens bestyrelse - Erhvervskollegiet
Ole Grøn, Agrotek

Overenskomstudvalgene
DMF/3F – HK – LH – DM
Jens-Aage Jensen, formand
Helle Nielsen
Klaus Nissen
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Fællesudvalg – DMF/3F
Jens-Aage Jensen
Lars Møller Andersen
Karsten Nielsen
Klaus Nissen
Fællesudvalget – HK
Jens-Aage Jensen
Lars Søndergaard
Helle Nielsen
Klaus Nissen
DMiBRUGT/Brugttraktordatabase
Lars Møller Andersen, formand
Klaus Nissen
Søren Holst Sørensen, Brdr. Holst Sørensen
John Petersen, PN Maskiner
Henrik Thomsen, Kolding/Gravens Maskinforretning
Nicolai Karlshøj, Maskincenter Sjælland
Søren Bertelsen, Heden Maskinforretning
Svend Åge Jensen, Brørup Traktor- & Maskincenter
Per Hedetoft
Vurderingsudvalg – skattesager m.v.
Bestyrelsesmedlem i hver sin region
Hans Holm, Tinglev
Hans Andersen, Flemløse

Fabrikant-udvalg
DM-Bestyrelsen

Atomic udvalg
Svend Aage Jensen, Brørup Traktor og Maskincenter, formand
Anders Andersen, Frøslev Maskinforretning
Morten Christensen, Agrotek
Klaus Nissen
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Kvalitet og Best Practice udvalg
Jens-Aage Jensen, formand
Per Hedetoft
Klaus Nissen
Helle Helth Hansen, sekretær
Seniorudvalg
Henning Mølkjær, A. Flensborg
Søren Hundahl, J. Hundahl
Klaus Nissen

Climmar-udvalg
Jens-Aage Jensen
DM-Bestyrelse
Klaus Nissen

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

DM eksportudvalg
Søren Holst Sørensen, formand
Klaus Nissen
Lars Søndergaard
Søren Næsborg, Horsens Maskiner
Flemming Larsen, Præstbro Maskiner
Ole Lauridsen, Sjørup Traktor
Karsten Kammer, GØMA
Henrik Bergholdt, KSM Trading
Henrik Thomsen Kolding/Gravens Maskinforretning
Per Mertz, Johs. Mertz (ad hoc)
Helle Helth Hansen, sekretær
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Have og park udvalg
Karsten Nielsen, formand
Lars Klemmensen, Midtdjurs Traktorlager
Peter Madsen, Ingvard Madsen

DSM – Navision – JMA
Søren Dalsgaard, Lyngfeldt
Connie Olesen, SUMAS
Grith Bak, NP Trucks A/S
Claus Hermann, Johs. Mertz
Jesper Toftdahl, Vilsgaard
Leo Størup, Almas

Sekretariatet varetager følgende poster i 2014
Have og Landskabsudstillingen
Niels Kirkegaard, ML sektion 2
Agromek
Medlem af Agromek komiteen Klaus Nissen og formændene fra ML.
PensionDanmark (branchebestyrelse)
Klaus Nissen
Trade City lejerforening
Helle Helth Hansen
Klaus Nissen (ad hoc)
SAMA sekretariatsmøder
Klaus Nissen
SAMA bestyrelsesmøder og generalforsamling
Jens-Aage Jensen
Klaus Nissen

DM-eksportudvalg
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
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DM på AGRITECHNICA 2013

I november 2013 var DM igen repræsenteret på Agritechnica i Hannover. Hovedformålet for
DM på denne messe var at finde interesserede kontaktpersoner, som vil opkøbe bedre
brugte maskiner fra Danmark, så vore medlemmer forhåbentligt kan få ryddet ud i brugtlagrene rundt omkring. Samtidigt er der flere medlemmer, som selv deltager, enten som udstillere, eller som er dernede med egne kunder. Mange vælger at kigge forbi til en hyggelig
snak om oplevelserne og verdenssituationen. Vi planlægger også at deltage i 2015.

DM stand på Agro Show i Polen – september 2014
I lighed med tidligere år havde DM en stand på Agro Show
i Poznan, Polen. Agro Show er Europas største dyrskue
med mere end 150.000 besøgende fra hele verden. Det er
DM-eksportudvalg der står bag denne aktivitet og personale fra de deltagende maskinhandlere bemandede standen.
Der er blevet udarbejdet reklamemateriale med præsentation af brugte maskiner og traktorer samt oversigt over alle medlemmer af DM. Endvidere har der op til udstillingen været
indrykket annoncer i diverse fagblade.
Opfølgning fra udstillingen vil blive omtalt i nyhedsbrevet Brancheorientering.

DM på AGROMEK 2014
Dansk Maskinhandlerforening er igen repræsenteret på det kommende
Agromek. Vi står i Hal-C, hvor vi har fælles stand med Maskinleverandørerne.
Kom og se ”Læsernes traktor” fra TraktorTech. På standen vil der komme behandlere fra
PensionDanmark, og der vil være mulighed for at få en pensionsnak med vores kontaktperson ved PensionDanmark Hans Stougaard.
Igen i år vil vi dedikeret en del af standen til branchens uddannelser. Her vil vi forsøge at
formidle kendskab til branchen og de gode alsidige uddannelser og karrieremuligheder, der
tilbydes i branchen. Vi har ”Læsernes traktor” på standen, og nogle unge mennesker, som
er i gang med uddannelsen til mekaniker, vil arbejde med at fjerne nogle mislyde fra motoren. Ydermere vil der være elever fra den merkantile del af branchen, som laver butiksopstillinger og finder reservedele til traktoren.
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Der vil igen være et ”Dealers Point” i roligere omgivelser, til en mere afslappet snak. Vi har
fået tildelt et lukket lokale i Hal C, hvor der i løbet af ugen kommer indlægsholdere, som vil
holde faglige indlæg, f.eks. kommer der en repræsentant fra Rigspolitiets færdselsafdeling
for at holde indlæg om færdselsloven, en indlægsholder om moderne motorforbrændings
teknologi m.fl.

Udvalgsarbejdet i DMiBRUGT
DMiBRUGT udvalget har på opfordring fra nogle medlemmer arbejdet med at få en ny maskinskinportal etableret. Udvalget var klar over at der skal forandringer til. Kravene til sitet
var at det ikke skulle være en fornyelse af DMiBRUGT, men en maskinportal, hvor det enkelte medlem bliver medejer.
Udvalget har haft flere aktører til at give tilbud på sitet. Resultaterne af disse møder er blevet
til et nyt samarbejde med Landbrugsavisen og Mascus, og den nye salgsportal kommer til
at hedde maskintorvet.dk.
Samtidigt fortsættes samarbejdet med Landbrugsmedierne, Effektivt Landbrug om videreførelse af avisen med annoncer for brugte maskiner, denne skifter navn til Maskintorvet.
Udvalget ser frem til at præsentere maskintorvet.dk på dette års AGROMEK.

Udvalgsarbejdet i Best Practice
Best Practice-udvalget har holdt møder om forandringer, da der løbende sker ansættelser
af personale i virksomhederne, herunder også i de virksomheder som er blevet Best Practice
certificerede. Der er lavet aftale om korte opfølgningsforløb, hvor nyansatte kan blive oplyste
om, hvad Best Practice er, og hvordan det fungerer i hverdagen. Det giver de nyansatte
dermed mulighed for, at arbejde med Best Practice i virksomheden på lige vilkår med deres
kolleger. Det giver også forståelse for når der tales om ”løbende forbedringer” og andre
”kodeord” inden for Best Practice.

Arbejdet i Have-Park udvalget
Man har i bestyrelsen besluttet at sekretariatet skal arbejde med at lave en
brancheforening for Have-Park butikker. Man er stadig i opstartsfacen, hvor
der har været afholdt indledende møder i udvalget, og med en række HavePark butikker, der har interesse i denne forening.

PROJEKTER I FÆLLESUDVALGENE 2013/2014
Arbejdet i fællesudvalgene med HK/Privat og Dansk Metal/3F har i det forgangne år været
et samarbejde i en positiv ånd – med nye aktiviteter og tiltag.

Fællesudvalget med Dansk Metal og 3F
Fællesudvalget var i oktober 2013 på studietur til Canada, for at blive klogere på det canadiske arbejdsmarked, og få inspiration til den danske model.
Endvidere ydes tilskud til DM’s stand på Agromek, ny hjemmeside for lærlinge, tur til Agritechnica 2015 – samt opstart af projekt til afdækning af den nye EUD-reform. Endvidere er

42
der afsat midler til promovering i DMiBRUGT af lærlingeuddannelsen samt promovering på
de sociale medier.
Arbejdsmiljø og fyraftensmøder

Foto: Ulrik Rasmussen, Dansk Metal

Foto: Tina Johansen, DAMAVI

I beretningsåret har Dansk Maskinhandlerforening og Dansk Metal afholdt 3 regionale fyraftensmøder om CE-mærkning, arbejdsmiljø, ventilation og elevplaner. Som indlægsholdere deltog Tina Johansen, DAMAVI om ventilation på værksteder, Ulrik Rasmussen, Dansk
Metal om arbejdsmiljø i maskinhandlerbranchen, Erhvervsskolerne Aars om elevplaner og
Per Hedetoft, Dansk Maskinhandlerforening om CE-mærkning
Deltagelse ved EuroSkills 2014
For at promovere landbrugsmaskinmekanikerfaget endnu mere, har fællesudvalget besluttet at konkurrencen Danmarks Bedste Lærling – landbrugsmaskinmekaniker, skal følges op
med en deltagelse til EuroSkills 2014 i Lille i Frankrig.
Deltageren fra Danmarks Bedste Lærling konkurrencen hedder Filip Søndergaard. Han har
stået i lære ved Houen Maskinforretning, men er efter endt læretid blevet ansat som svend
ved Laurids Schmidt, Gørding Maskinforretning ApS.
EuroSkills er en kæmpe begivenhed, hvor der dystes blandt unge mennesker i, at være de
bedste inden for eget fag. Der er tilmeldt 30 forskellige fag og deltagere fra 26 lande. Arrangørerne forventer, at der kommer hen imod 120.000 tilskuere i løbet af konkurrencen.

www.mekanikeruddannelsen.dk
Vi har i det forløbne år arbejdet med nyt layout til vores
uddannelsesside Mekanikeruddannelsen www.mekudd.dk og i den forbindelse har DM fået en Facebookside, som vi håber vore medlemmer og deres medarbejdere vil gå ind og like.
Hjemmesiden skal appellere til de unge mennesker,
deres forældre og UU-Vejledere. Vi ønsker at gøre siden mere aktiv og gøre de unge mennesker interesserede i vores medlemmers arbejdspladser, samt hvilke
fremtidsmuligheder de har.
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På Facebook vil vi i fremtiden informere om aktiviteter, messer, uddannelser og meget mere,
dette bl.a. for at oplyse de unge mennesker om at vores erhverv er andet en gylle.
DM-ture til Agritechnica
I samarbejde med fællesudvalget arrangeres igen i 2015 en 2-dages studietur til Agritechnica. Denne tur er forbeholdt ansatte, altså for personale, som normalt ikke bliver sendt
afsted på messer af virksomhederne. Studieturen er med til at give indsigt i og viden om
branchen.
Det er afsat midler til 200 medarbejdere omfattet af HK-overenskomsten samt Dansk Metal
og 3F overenskomsten.

Fællesudvalget med HK/Privat
DM/HK Kompetencefond kørte videre i 2013/2014 – og vil også køre videre fremover. Det
er et tilbud til alle DM-Arbejdsgivervirksomheder 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. Det nye er, at også
elever kan søge støtte til uddannelse via fonden.
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
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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
• Udvidet Excel
• Rentabilitet af eftersalg
• Kunsten at skrive teksten der sælger
• Proløn – grundkursus
• Grundlæggende Outlook og Windows 7
• Ferieloven og Dataløn

ARBEJDET I FÆRDSELSGRUPPEN I 2013/2014
Færdselsgruppen har i 2013 og 2014 arbejdet ihærdigt med, at forsøge på at få ændret de
uhåndterlige regler omkring gyllekørsel og kørsel med bæltekøretøjer på offentlig vej. Trafikstyrelsen har givet en generel dispensation til gyllekørsel med brede lavtryksdæk, ud fra
nogle bestemte krav. Denne dispensation gælder på statsvejnettet og så skal man søge hos
de enkelte kommuner når det gælder de øvrige
veje. En rapport fra Grontmij (rådgiver inden for
vand, energi, transport m.m.) bestilt af asfaltbranchen, har sået tvivl om det nu også er tilrådeligt for kommunerne at give denne dispensation. Samtidigt forlanger asfaltbranchen med
rapporten i hånden, flere penge af kommunerne, da de mener at kunne påvise mere slid
på vejene end det, der blev indgået vedligeholdelsesaftaler ud fra imellem kommunerne og
asfaltbranchen. Dette har betydet, at en del
kommuner har trukket deres dispensationstilladelser tilbage.
Foto: Færdselsgruppe på tur med Vejdirektoratet

Færdselsgruppen har derfor fået AgroTech til at udføre en uvildig undersøgelse af, hvor
meget et bredt gyllevognsdæk trykker på vejen, set i forhold til et lastvognsdæk med samme
akselbelastning. Lastvognen har tilladelse til at laste 11 ton pr. aksel hvor gyllevogne med
3 aksler, kun har tilladelse til at laste maks. 8 ton pr. aksel uden dispensation. Gruppen
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mener at gyllen skal ud på markerne uanset hvad, og da vi samtidigt mener at kunne påvise,
at gyllevogne med brede lavtryks agrodæk trykker væsentligt mindre end et lastbilsdæk ved
samme aksel belastning, så er en sammenligning imellem lastbilens og gyllevognenes belastning på vejen meget vigtigt. Denne nye rapport har givet anledning til en del debat såvel
i medierne, som internt i det politiske system.

Foto: Test af dæktryk. Bemærk at de gule pinde ved siden af dækaftrykkene er nøjagtigt identiske!

Gruppen har stadigt en dispensation fra den tidligere trafikminister, som tillader kørsel med
det tungeste (32 tons) landbrugsbæltekøretøj, som vejer det dobbelte af den tilladte totalvægt. Dispensationen gælder for statsvejnettet, og hvis der skal køres på kommunale veje,
skal der ansøges og gives tilladelse ude i de enkelte kommuner. Denne løsning er ligeledes
foreslået som et generelt lovforslag, hvilket Færdselsgruppen har svaret på i et fælles høringssvar.
Lovforslaget vil betyde, at der for hvert større køretøj, så som gyllevogne, mejetærskere,
optagere m.fl. skal søges om dispensation i hver kommune. Dermed vil det blive en voldsom
bureaukratisk belastning både for de enkelte maskinejere, men også for kommunerne, som
i forvejen har nok at se til. Samtidigt kan det ikke forsvares, at disse store nødvendige maskiner, der kan koste op mod 3 mio. kr. ikke kan være sikre
på, at kunne køre lovligt over kommunegrænser, og måske
kan få dispensation det ene år under et kommunalt styre,
men så måske miste dispensationen ved et politisk skifte i
kommunen.
Der har været afholdt møder med politikere, formanden for
Kommunernes Landsforening, og flere er i vente. Politikerne
har afblæst forslaget om ændringerne i færdselsloven, og
ønsker nu, at der laves en uvildig rapport for at finde ud af
hvad der er op og ned.
Så vi er ikke i mål endnu, men vi arbejder ufortrøden videre.
Foto: Tv. Jørn Pedersen formand for KL og borgmester i Kolding, th. V-folketingsmedlem Kristian Pihl Lorentzen
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CLIMMAR VORES EUROPÆISKE PARAPLYORGANISATION

Det europæiske samarbejde i CLIMMAR omfatter i alt 16 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, Letland, Luxembourg, Polen, Portugal, Schweiz, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn
og Østrig.
CLIMMAR 60. kongres fandt sted i oktober 2013 i Holland.
Repræsentanter for de 16 lande deltog, og de havde fokus på en række af de udfordringer,
vi alle står overfor i de kommende år.
Sekretariatet ligger fortsat i Frankrig, hvor man har formandskabet indtil næste kongres, som
er nr. 61 i rækken, og afholdes ultimo oktober 2014 i Riga, Letland.

DM-ARBEJDSGIVER – SAMA og DA
DM er nu en del af Dansk Arbejdsgiverforening via vores medlemskab af SAMA.
SAMA er sammenslutningen for Danmarks mindre arbejdsgiverforeninger.
Organisationen blev stiftet i december 1997 med det primære formål, at varetage medlemsorganisationernes interesser i Dansk Arbejdsgiverforenings styrende organer. Mindre arbejdsgiverforeninger har brug for indflydelse i Dansk Arbejdsgiverforening.
SAMA arbejder for, at vi i fællesskab kan fastholde og udbygge denne indflydelse. Medlemsorganisationerne er vidt forskellige. Det er ok. SAMA arbejder nemlig med respekt for
medlemmernes faglige identitet. Der er mange fælles interesser - ikke mindst på erhvervsuddannelsesområdet.
Medlemmerne er organisationer med eget sekretariat, egen faglig organisering og selvstændighed – politisk og økonomisk. SAMA medlemmers medlemmer arbejder primært inden for
håndværk, handel og service.
SAMA repræsenterer således i øjeblikket ca. 4.000 virksomheder.
Vores arbejdsretslige rådgivning er udliciteret til AutoBranchen Danmark. Siden 1. september 2012 har ABAF ydet arbejdsretlig rådgivning til medlemmerne af DM-Arbejdsgiverforening. ABAF er brancheorganisation for autobranchen og har blandt sine mere end 500
medlemsvirksomheder forhandlere af såvel nye som brugte biler samt autoreparatører.
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Overenskomstforhandlingerne 2014 – ny 3-årig overenskomstaftale
Overenskomstforhandlingerne 2014 blev en langstrakt proces. Vi blev
hurtigt enige med HK/Privat, det tog kun en dag alt inklusive. Men med
Dansk Metal & 3F skulle det ikke gå så nemt. Vi startede forhandlingerne med Dansk Metal & 3F den 18. februar 2014. Vi prøvede forgæves at blive enige men endte i forligsinstitutionen. Sidste møde med forligsmanden var torsdag den 13. marts – og også her måtte vi opgive at
blive enige. Forligsmanden måtte så henover en weekend udarbejde en
såkaldt mæglingsskitse – som hovedforbundene DA og LO efterfølgende godkendte – og
som dermed i praksis blev en del af vores overenskomst med Dansk Metal & 3F.
Den store uenighed gik på, at fagbevægelsen krævede skolehjemsophold betalt af arbejdsgiveren. Vores opfattelse var, og er, at det må være op til arbejdsgiveren selv at beslutte
dette. Men begge parter var nagelfaste. Heldigvis for os har Forligsmanden nu skåret igennem – og det til vores fordel. Altså, skolehjemsophold skal IKKE betales af arbejdsgiveren.
Det betyder i praksis, at der vil blive arbejdet på en fremadrettet løsning gående på, at skolehjemsophold skal dækkes af AUB-midler. Således bliver det i realiteten omkostningsløst
for arbejdsgiveren. Den fulde ordlyd af mæglingsforslaget er:
Til afløsning af de ved overenskomstforhandlingerne i 2014 indgåede forlig om skolehjem
er LO og DA enige om at rette henvendelse til undervisningsministeren med henblik på at
sikre følgende: Virksomheder, der har indgået en uddannelsesaftale med en elev efter lov
om erhvervsuddannelser, der indebærer, at eleven skal tage ophold på en kostafdeling, når
dette er nødvendigt for elevens gennemførelse af uddannelse, betaler udgifterne til ophold
på kostafdeling, jf. § 49 i lov om erhvervsuddannelser samt bekendtgørelse nr. 290 af 1.
april 2009.
Ophold på kostafdeling ses som nødvendigt, når det følger af, at virksomheden benytter
mulighederne for frit skolevalg, eller uddannelsen alene kan gennemføres på en skole, hvor
eleven er berettiget til optagelse på kostafdeling efter § 3, stk. 1 i bekendtgørelse 290/2009
(mere end 5 kvarters transporttid). Elevens egen flytning udløser således ikke adgang til
betaling for skolehjem fra virksomheden.
Virksomhedernes udgifter til elevers ophold på kostafdeling refunderes via AUB-ordningen.
Arbejdsgiverbidraget til AUB foreslås hævet med et beløb, der modsvarer de faktiske merudgifter. Beløbet kan således ikke overstige de faktiske merudgifter.
Indtil en sådan ordning træder i kraft, er de ved overenskomstforhandlingerne i 2014 indgåede forlig om skolehjem fortsat gældende.
Vi bearbejdede efterfølgende mæglingsskitsen således, at vi kunne få lavet den samlede
overenskomst færdig.
Inden for kort tid vil mæglingsforslaget blive ophøjet til lovforslag, og vi forventer at loven
bliver gennemført med ikrafttrædelse pr. 1. januar 2015.
Alt i alt betyder det en teoretisk besparelse for DM’s medlemmer på 1,7 mio. kr. årligt!
Ellers var forhandlingsresultatet fint afbalanceret, og lagde sig i sagens natur tæt op af Industriens område.
Informationsmøder om overenskomsterne 2014
Som tidligere i forbindelse med nye overenskomster afholdte vi i maj 2014 en række informationsmøder om de nye overenskomster, hvor vi orienterede om ændringer i overens-
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komsterne for de kommende 3 år. Ud over ændringerne i overenskomsterne blev der orienteret om E-Feriekort, DA-Barsel samt reglerne om sygefravær. På møderne deltog også
Hans Stougaard, PensionDanmark og Helle Vestergaard, uddannelseschef Erhvervsskolerne Aars.
De fremmødte medarbejdere fra medlemsvirksomhederne fik lejlighed til at møde medarbejderne fra ABAF juridiske afdeling Pernille Mahler Larsen og Eylem Türksal, som normalt
besvarer telefoner og e-mails.
Møderne blev afholdt i Kolding, Viborg og Sorø med flot fremmøde.

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:
Boligporteføljen blev solgt
I juni solgte PensionDanmark sin samlede portefølje af boligejendomme, så PensionDanmarks investeringer i ejendomme nu udgør i alt knap 10 mia. kr. Over de kommende år
forventer PensionDanmark at gennemføre investeringer i bolig- og erhvervsejendomme på
2 mia. kr. om året. PensionDanmarks næste store boligprojekt omfatter 550 nye boliger på
Islands Brygge i København.
Første spadestik på nyt psykiatrisk hospital i Vejle
I august var PensionDanmark med til at tage første spadestik til Danmarks første offentlige-private hospitalsbyggeri.
”Team OPP” – med PensionDanmark, PKA og Sampension som investorer – etableres i samarbejde med Region
Syddanmark et nyt psykiatrisk hospital i Vejle. Med en byggesum på 430 mio. kr. bliver det et af de hidtil største danske OPP-projekter.
Foto: Karl Holst, Region Syddanmark og Torben Møger Pedersen, PensionDanmark

PensionDanmark deltog på Folkemødet
I juni deltog PensionDanmark på Folkemødet på Bornholm. Det skete bl.a. med en sundhedsdebat med deltagelse af sundhedsminister Nick Hækkerup, formand Bent Hansen,
Danske Regioner, forbundsformand Per Christensen, 3F, koncerndirektør Allan Søgaard
Larsen, Falck, og adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark.
Per Christensen ny formand for PensionDanmark
3F’s forbundsformand, Per Christensen, blev i marts valgt til ny formand for PensionDanmark. Per Christensen afløste 3F’s tidligere forbundsformand Poul Erik Skov Christensen,
der har været formand for PensionDanmark siden etableringen af den kreds af pensionsselskaber tilbage i 1992, som i dag udgør PensionDanmark.
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Investering på 2,9 mia. kr. i nyt transmissionsnet for vindkraft i Nordsøen
Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), der foretager flere af PensionDanmarks investeringer i infrastruktur, investerede i februar i fællesskab med hollandske TenneT 2,9 mia. kr.
i transmissionsnettet Dolwin3. Dolwin3 skal transportere strøm til fastlandet fra en række
havmølleparker i den tyske del af Nordsøen og skal efter planen stå klar i 2017.
PensionDanmark reducerede medlemmernes omkostninger
I 2014 reducerede PensionDanmark medlemmernes betaling til administration fra 396 til
372 kr. svarende til 6 % besparelse og styrkede dermed sin position som landets mest omkostningseffektive pensionsselskab.
Investering i vindmølleparker i Storbritannien
Med en investering på ca. 1,35 mia. kr. - via fonden Copenhagen Infrastructure I – finansierede PensionDanmark i december 2013 købet af knap halvdelen af seks britiske vindmølleparker fra Falck Renewables S.p.A.
Interessen for pension stiger markant
Det seneste år er antallet af unikke PensionDanmark-medlemmer, der tjekker deres pension
på nettet, steget markant. Konkret er antallet af medlems-logins steget fra 170.000 i 1. halvår
2013 til 196.000 i 1. halvår 2014. Særligt PensionDanmarks mobil-app er blevet et populært
redskab blandt medarbejderne. Her er antallet af logins således fordoblet fra 49.000 i 1.
halvår 2013 til 99.000 i 1. halvår 2014.
Priser for investeringsstrategien
Det seneste år har PensionDanmark modtaget flere priser for sine investeringer. I maj modtog PensionDanmark ved IP Real Estate Global Awards priser i kategorierne ”Best Infrastructure Strategy” og ”Best Sustainability Strategy”. I april kårede det internationale tidsskrift Environmental Finance adm. direktør Torben Möger Pedersen som ”Environmental
Finance Personality of 2013”, og investeringen i det engelske biomassekraftværk Brigg fik
prisen som årets investering i bioenergi. I november 2013 blev PensionDanmark ved IPE
European Pension Fund Awards hædret med prisen som Europas bedste investor i ejendomme og infrastruktur.

Medarbejderne var på briksen 1.400 gange i 2013
Næsten 1.400 gange fik medarbejderne glæde af forebyggende behandlinger via PensionDanmark
Sundhedsordning.
I 2013 fik 170 medarbejdere i snit 8 behandlinger
med PensionDanmarks sundhedsordning, som er
en del af pensionsordningen for medarbejdere på
overenskomst under Dansk Maskinhandlerforening.
Med PensionDanmark Sundhedsordning kan medarbejderne bl.a. få behandlinger hos en kiropraktor,
fysioterapeut, zoneterapeut eller massør, hvis de
har problemer og gener i led, muskler eller sener på grund af arbejdet. Det sker på et af 120
sundhedscentre over hele landet, der drives af Falck Healthcare. Formålet er, at man med
behandlingerne kan tage mindre gener i opløbet, inden de udvikler sig til mere alvorlige
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skader. Det er med til at sænke sygefraværet – til glæde for både virksomheder og medarbejdere.
Flest fik kiropraktorbehandling for rygproblemer
Omkring 2.700 medarbejdere på overenskomsten under Dansk Maskinhandlerforening er
omfattet af PensionDanmark Sundhedsordning. Den mest anvendte behandlingsform i 2013
var kiropraktik efterfulgt af massage, fysioterapi og zoneterapi. Det var oftest problemer i
hhv. ryg og arme, som medlemmerne fik behandling for.
Sundhedsordningen indeholder også produktet hurtig diagnose, hvor medarbejderne får
hjælp til at finde ud af, hvad de fejler og evt. komme i behandling – uden unødig ventetid.
Læs mere om mulighederne i sundhedsordningen på pension.dk/sundhed.
Alle medlemmer i PensionDanmark har i øvrigt adgang til telefonisk sundhedsrådgivning,
hvor de bl.a. kan få krisepsykologhjælp og misbrugsrådgivning.

Pensionsordningen kan hjælpe den sygemeldte medarbejder
Mulighed for at få en hurtig diagnosticering, behandling hos en fysioterapeut eller rådgivning
fra en psykolog. Der kan være hjælp at hente i en pensionsordning til at få sygemeldte
medarbejdere hurtigt tilbage i arbejde. Men det er virksomhederne måske ikke altid klar
over.
Derfor har pensionsselskaberne, Kommunernes Landsforening og Arbejdsmarkeds-styrelsen netop lanceret et nyt tiltag, som skal øge virksomhedernes kendskab til eventuelle muligheder i pensionsordningen.
Konkret vil virksomhederne fremover blive mindet om mulige ordninger hos et pensionseller et forsikringsselskab på kvitteringssiden, når de søger om sygedagpengerefusion via
NemRefusion. Virksomheden kan dog allerede tidligere i sygedagpengeforløbet gøre medarbejderen opmærksom på de muligheder, som medarbejderen har ift. hjælp i forbindelse
med sygefravær – herunder hjælpe medarbejderen til at komme i forbindelse med f.eks.
pensionsselskab eller tilsvarende, så der bliver sat hurtigt ind over for lidelsen/problemerne.
Det nye tiltag trådte i kraft 21. januar.
Pensionsordning og sundhedsordning i PensionDanmark
Alle medarbejdere med pensionsordning i PensionDanmark kan få telefonrådgivning i form
af psykologhjælp, misbrugsrådgivning samt vejledning om behandlingstilbud i det offentlige
sundhedssystem mv.
Derudover har medarbejdere med PensionDanmark Sundhedsordning adgang til Hurtig Diagnose og tværfaglig behandling.
Hurtig Diagnose:
Hurtig Diagnose hjælper medarbejderne med at finde ud af, hvad de fejler, hvis de er blevet
henvist til en speciallæge fra deres egen læge. Der er også hjælp til at finde den hurtigste
behandlingstid i det offentlige sundhedssystem, så unødvendig ventetid undgås.
Tværfaglig behandling:
Den tværfaglige behandling giver adgang til forebyggende behandling hos en kiropraktor,
fysioterapeut, massør eller zoneterapeut ved problemer og gener i led, muskler og sener.
Der kræves ingen lægehenvisning.
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DM I BEDSTE LANDBRUGSMASKINMEKANIKERLÆRLING
DM har i samarbejde med Landbrugsmedierne og Erhvervsskolerne Aars udviklet den
unikke konkurrence Danmarks bedste landbrugsmaskinmekanikerlærling.
Danmarkshistoriens første ”Danmarks Bedste Lærling” løb af stablen henover en weekend
i februar måned 2014 på Erhvervsskolerne Aars.

Foto: Mikkel Christiansen, Thomas Bak Sørensen, Jesper Fogtmann og Filip Søndergaard Nielsen

Lørdag og søndag dystede fire udvalgte kandidater mod hinanden om at blive den bedste
lærling inden for faget. Det skete i åben kamp, hvor alle interesserede kunne møde op og
se finalisterne dyste. De fire deltagere skulle igennem fire praktiske opgaver af hver tre timers varighed. Opgaverne var forskellige og krævede stor viden om både fejlfinding, hydraulik og motorteknologi. Vinderen af konkurrencen var den elev, der samlet set scorede
flest point i de fire opgaver – og blev Thomas Bak Sørensen, Thy Traktor og Maskinservice.
Artikel fra Landbrugsavisen den 9. februar 2014:
Thomas Bak Sørensen - Danmarks bedste lærling!
Thomas Bak Sørensen fra Hadsten kan ånde lettet op og have god grund til at være en glad
mand. Den 19-årige jyde er netop kåret som Danmarks bedste landbrugsmaskinmekanikerlærling - en konkurrence, der weekenden igennem har fundet sted på Erhvervsskolerne
Aars.
Ud af et finalist-felt på fire kandidater tog han førstepladsen i konkurrencen Danmarks Bedste Lærling - Landbrugsmaskinmekaniker. Og det var et enigt dommerfelt, der med ord som:
Fokuseret, selvstændig og "ikke at gøre tingene halvt", gav Thomas Bak Sørensen titlen.
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»Jeg er rigtig glad nu. Jeg har været spændt, og især i morges var jeg temmelig nervøs og
vågnede allerede klokken fem. Jeg frygtede min første opgave i dag, som var storballepresseren, men det var ikke så slemt,« siger Thomas Bak Sørensen.
Nummer to blev Jesper Fogtmann, mens Filip Søndergaard Nielsen tog tredjepladsen. Nummer fire blev Mikkel Christiansen.
»Det har været en rigtig god konkurrence, og det har været en ære at være med i. Thomas
er med i feltet, så jeg vidste, at konkurrencen blev hård,« Fortæller tredjeplads-tageren Filip
Søndergaard Nielsen efter han blev færdig med sin sidste opgave søndag kl. 16.00.
»Der har da været lidt undervejs, som jeg kunne have gjort bedre, men sådan vil det sikkert
altid være,« vurderer han.
For Mikkel Christiansen har oplevelsen været god, skønt det gik både godt og skidt.
»Halvdelen af opgaverne gik godt, men de andre to gik knapt så godt. Men det har været
meget spændende at deltage, og jeg har nået mit mål, idet jeg gik ind til konkurrencen for
at udfordre mig selv,« fortæller han.
Alle fire finalister er enige om, at konkurrencen har givet dem værdifuld viden og ikke mindst
evnen til at stå for presset, når de skal op til svendeprøve om noget tid.
»Jeg tror bestemt, vi er bedre rustet til svendeprøven efter konkurrencen her. Nu har vi
prøvet at arbejde med dommere, tilsynsførende og publikum på helt tæt hold, og selvom det
gav anledning til nervøsitet i starten, så er det gået godt,« mener sølvinderen Jesper Fogtmann.
Den ene af finalisterne, Filip Søndergaard Nielsen, deltager på EuroSkills i Frankrig i september 2014. Per Hedetoft, Dansk Maskinhandlerforening deltager som fagdommer ved EuroSkills i Lille.
Næste DM afholdes i november måned 2014 på Erhvervsskolerne Aars.
Svendebrev og studentereksamen i en samlet pakke!
EUX Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen er et nyt tilbud, der giver lærlingen muligheden for at kombinere det bedste fra erhvervsuddannelsernes verden med gymnasiets
høje fagniveauer. Det betyder, at lærlingen nu kan tage en erhvervsuddannelse og samtidig
få fag på gymnasialt niveau og dermed adgang til drømmestudiet, når den sidste eksamen
er bestået.
Efter endt uddannelse får lærlingen et svendebrev i hånden, som vi kender fra entreprenørog landbrugsmaskinmekanikeruddannelsen i dag samt et gymnasialt eksamensbevis med
karakterer.
Uddannelsen varer 4 år og 6 måneder og starter med et grundforløb på 40 uger, som veksler
mellem de gymnasiale fag og de almene tekniske fag. Senere i uddannelsen har lærlingen
fire praktikperioder, der foregår i den virksomhed, lærlingen har uddannelsesaftale med og
fire skoleophold, som er fordelt mellem gymnasiale og tekniske fag. Uddannelsen afsluttes
med et skriftligt eksamensprojekt, en mundtlig eksamen og en svendeprøve.
Bestået eksamen giver direkte adgang til maskinmester- eller ingeniørstudierne.
Uddannelsen udbydes på Erhvervsskolerne i Aars.
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DM-JUBILÆUMSLEGATER 2013
DM stiftede sit jubilæumslegat tilbage i 1993, hvor foreningen fejrede sit 75-års jubilæum.
- Vi vil gerne hædre de nyudlærte og dem, der er lige ved at være udlærte, når de har ydet
en helt særlig indsats, forklarer Jens-Aage Jensen, formand for Dansk Maskinhandlerforening.
Hvert år uddanner de ca. 135 medlemmer af foreningen omkring 120 medarbejdere, der kan
kalde sig faglærte i et af fagene landbrugsmaskinmekaniker, handelsassistent i salg, med
brancheretning landbrugsmaskiner eller administration.
Den helt særlige indsats, der kan udløse en portion af DM-jubilæumslegatet, skal være såvel
faglig som social.
- Vi lægger vægt på evnen til at løse de faglige udfordringer på et højt niveau samtidig med,
at prismodtagerne forstår at samarbejde med såvel kunder som kollegaer, forklarer formanden.
Legatet kan ikke søges. Det er maskinhandlerne, som er medlem af DM, der indstiller kandidater til DM-jubilæumslegatet. Herefter udpeger bestyrelsen dem, de finder værdige til
hæderen.
Hensigten med de årlige uddelinger fra Dansk Maskinhandlerforenings jubilæumsfond er at
inspirere unge mennesker, der har valgt servicefag inden for landbrugsmaskinbranchen til
at yde deres bedste fagligt og menneskeligt.
I 2013 uddelte Dansk Maskinhandlerforening 3 legater til nyudlærte landbrugsmaskinmekanikere, Carsten Bogetoft Larsen, Ringe Maskinforretning, Bill T. Borst, Jelling Maskinforretning og Simon Lund Hansen, Johs. Mertz. Efterfølgende kan du læse uddrag fra pressemeddelelserne.

Entusiastisk lærling fik legat
Dygtig, engageret og vellidt blandt kollegaerne var blot nogle af de flotte ord, som
blev sagt om Carsten Bogetoft Larsen, der torsdag 19. december blev tildelt jubilæumslegatet fra Dansk Maskinhandlerforening
Han er en ener efter vores opfattelse. Det skriver Hanne K. Andersen, direktør for Ringe
Maskinforretning A/S, i sin indstilling af Carsten Bogetoft Larsen til Dansk Maskinhandlerforenings eftertragtede jubilæumslegat.
- Vi fik bare at vide, at der var en overraskelse til os på fyraftensmødet torsdag 19. december
hjemme i vores personalekantine, fortæller den yngre mand. Han startede sin praktik som
lærling hos Ringe Maskinforretning i maj 2010, og han overraskede allerede fra starten.
- Han kom og spurgte efter en teknisk bog om traktorer allerede fire dage efter, han var
startet hos os, erindrer Hanne K. Andersen. Det havde vi aldrig før oplevet med en lærling,
konstaterer hun.
Tilsvarende lød der pæne ord fra Lars Søndergaard, bestyrelsesmedlem i Dansk Maskinhandlerforening valgt i region syd.
Dygtig og social
- Ikke alene har du fået meget flotte karakterer med 12 i svendeprøven, fire andre 12-taller
og ni 10-taller. Jeg har også hørt, at du er meget vellidt både hos jeres kunder og hos dine
kollegaer, sagde Lars Søndergaard foran de cirka 30 medarbejdere, der var med til fyraftensmødet.
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Alle var overraskede over hæderen, fordi det var holdt hemmeligt lige frem til overrækkelsen,
hvor også den nytiltrådte direktør for Dansk Maskinhandlerforening, Klaus Nissen, var med.
Men for Lars Søndergaard var der ingen tvivl om, at Carsten Bogetoft Larsen var et rigtigt
valg til en af de tre legatportioner, der uddeles i 2013. Da vi i bestyrelsen gennemgik indstillingerne kunne vi hurtigt se, at du fuldt ud lever op til de krav, vi stiller til legatmodtagerne,
understregede han i sin tale.
En ønskeuddannelse
Carsten Bogetoft Larsen lavede sin svendeprøve i marts 2013 og var udlært med udgangen
af september. Herefter valgte han at fortsætte som udlært landbrugsmaskinmekaniker hos
Ringe Maskinforretning.
- Da vi i 6. klasse skulle snakke om uddannelser, sagde jeg, at jeg ville være det, jeg nu er,
fortæller han uden tøven. Han var ikke i tvivl, selvom de andre syntes, det var lidt mærkeligt,
at han ikke ville snuse til noget andet. Men allerede tidligt fik jeg stor interesse for landbrugsmaskiner hjemme på mine forældres fritidslandbrug på det sydlige Langeland, forklarer han.
Hans interesse var så stor, at han i 9. klasse skilte en ældre MF 35 helt ad, og renoverede
den del for del, inden den blev samlet igen og malet færdig. Den er jeg så glad for, at den
ikke er til salg, konstaterer han.
Læretiden hos Ringe Maskinforretning er han også særdeles glad for. Her fik han nemlig lov
til at prøve en masse – og arbejde både med helt nye maskiner og de lidt ældre, som også
skal have en overhaling på værkstedet.
- Det er et godt og alsidigt job, og jeg kan ikke se mig selv i noget andet, fastslår Carsten
Bogetoft Larsen.

Foto: Her ses ved overrækkelsen af jubilæumslegatet fra venstre direktør Klaus Nissen, Dansk Maskinhandlerforening direktør Hanne K. Andersen fra Ringe Maskinforretning A/S, legatmodtager Carsten Bogetoft Larsen og bestyrelsesmedlem Lars Søndergaard fra Dansk Maskinhandlerforening.
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Stor hæder til fartglad lærling
Bill T. Borst kan både det faglige og det sociale som landbrugsmaskinmekaniker, og
for sin gode indsats modtager han et jubilæumslegat fra Dansk Maskinhandlerforening efter indstilling fra Jelling Maskinforretning
Hvorfor drager formand og direktør fra Dansk Maskinhandlerforening til Jelling en tirsdag
formiddag?
En ting var sikkert nemlig, at nyuddannede landbrugsmaskinmekaniker Bill T. Borst ikke
vidste hvorfor, der skulle ske noget særligt ved formiddagskaffen den 7. januar 2014.
- I undrer jer måske over, at vi i dag byder velkommen til Jens-Aage Jensen og Klaus Nissen,
introducerede Holger Skjoldemose.
Sammen med sin ægtefælle, Karin, er han indehaver af Jelling Maskinforretning A/S og
Odder Diesel. De to indstillede i 2013 en af deres lærlinge, Bill T. Borst, til at modtage en
legatportion fra jubilæumslegatet, som Dansk Maskinhandlerforening stiftede i 1993.
- Jeg er glad for at komme her i dag, hvor der er styr på uddannelsen af vores lærlinge. Og
det er en ære at kunne uddele et legat til en dygtig, yngre medarbejder, konstaterede JensAage Jensen, formand for Dansk Maskinhandlerforening. Han fortsatte: Kære Bill, det er
dig, vi snakker om.
Sådan lød det ud i kantinen, hvor medarbejderne fra afdelingen i Jelling var forsamlet, og
de fik også begrundelsen for, at deres nyuddannede kollega skulle modtage den store hæder.
Flittig og godt humør
Bill T. Borst startede sin læretid 1. april 2010 og afsluttede den med meget flotte karakterer
28. oktober 2013.
- Det bedste er dog, at du har udvist både stor flid og engagement hele vejen igennem
uddannelsen. Desuden har du udført alle opgaver med megen omhu og akkuratesse, begrundede Jens-Aage Jensen tildelingen af legatet med tilhørende check på 5.000 kroner.
Formanden understregede endvidere, at Bill T. Borst altid har været positiv, har et godt
humør og er velafbalanceret.
- Du udviser også energi, glæde og optimisme ved dit arbejde samtidig med, at du har holdninger og meninger. Tak for det, og her rækker betydningen af det korte ord længere end til
blot de tre bogstaver, fastslog formanden.
Direktør Klaus Nissen fra Dansk Maskinhandlerforening kunne herefter overgive både diplom og check til den tydeligt glade modtager.
Vild med mekanik og cross
Som noget ikke helt almindeligt er Bill T. Borst meget optaget af at køre Quad cross - det vil
sige cross på ATV.
- Det fungerer fint at kombinere uddannelsen til landbrugsmaskinmekaniker med at køre
den slags cross. For så kan jeg selv lave forbedringer og reparere, når det indimellem er
nødvendigt, forklarer han. Det er nemlig en ret hård sport, som stiller kontante krav til både
kørere og maskiner.
- Ved at se på, hvordan en traktor er konstrueret, kan jeg bedre forstærke min maskine uden
at gøre den for tung, fortæller han.
Hos Jelling Maskinforretning A/S har han fået lov til at løse mange forskellige opgaver.
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- Det er spændende at prøve det hele, og det har også været godt, at jeg i den senere tid
har haft mulighed for at fordybe mig mere i Fendt traktorerne, siger han.
Et hip til folkeskolen
- Vi er også glade for at have haft dig her, og er meget glade for, at du har valgt at fortsætte
hos os, efter du er blevet svend, sagde Holger Skjoldemose. Han fortæller, at uddannelsen
til landbrugsmaskinmekaniker er meget alsidig og giver mange muligheder for karriere,
netop fordi den er så bred.
- For unge, der både har hænderne skruet godt på og har gode sociale egenskaber, er det
et oplagt valg af uddannelse, mener Holger Skjoldemose. Han ser derfor også gerne, at
flere unge fra folkeskolen kommer i praktik i faget. Det må meget gerne være på tidspunkter,
hvor der er meget sæsonarbejde frem for om vinteren, hvor praktikperioderne nu er placeret,
lyder hans råd til folkeskolen.

Foto: Fra venstre direktør Klaus Nissen, Dansk Maskinhandlerforening, legatmodtager Bill T. Borst, maskinhandler Holger Skjoldemose og formand Jens-Aage Jensen, Dansk Maskinhandlerforening.

Legat til lærling af særlig støbning
Simon Lund Hansen ville gerne køre med landbrugsmaskiner, men ikke være landmand og fandt hurtigt ud af, at uddannelsen til landbrugsmaskinmekaniker lige var
noget for ham. Torsdag 9. januar 2014 fik han et jubilæumslegat for sin indsats
Der skal noget helt særligt til, for at blive modtager af jubilæumslegatet fra Dansk Maskinhandlerforening. Men jeg mener jo bare, at jeg har gjort det, man skal, når man er i lære
som landbrugsmaskinmekaniker. Ordene kommer fra Simon Lund Hansen, der torsdag 9.
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januar 2014 modtog en portion af legatet ved et arrangement efter fyraften hos hans arbejdsgiver og lærested, Johs. Mertz A/S i Nykøbing Falster.
- Han er af en helt særlig støbning, og derfor valgte vi at indstille ham, fortæller Jan Hass
Nielsen, servicechef i virksomheden.
Ønsker at tiltrække unge
Fra Dansk Maskinhandlerforening forklarede bestyrelsesmedlem Lars Møller Andersen om
baggrunden for at uddele jubilæumslegatet. Vi er en spændende branche, der har brug for
dygtige medarbejdere til at betjene vores kunder professionelt.
- Det vil vi gerne gøre opmærksom på ude i samfundet, så de unge også ved det, når de
skal vælge deres fremtidige erhvervskarriere, sagde han blandet andet ved overrækkelsen.
Men han fremhævede også, hvad Simon Lund Hansen har gjort sig særligt bemærket ved.
Du har vist, at du mestrer vores fag på flere måder både teknisk og menneskeligt.
Er fortsat hos Johs. Mertz
Simon Lund Hansen kom i lære som landbrugsmaskinmekaniker 1. januar 2009, og før den
tid var han i et halvt år arbejdsdreng i virksomheden.
- Allerførst var jeg her i erhvervspraktik fra folkeskolen. Men en uge er ikke meget, så jeg
valgte at se, hvordan det var, før jeg bandt mig til en lærekontrakt, fortæller han. Den fremgangsmåde anbefaler han også andre unge, så de ved, hvad de går ind til.
Simon Lund Hansen var færdiguddannet 31. december 2012, og siden da har han været
svend i firmaet. Jeg har speciale i maskinerne fra tyske Amazone og roemaskiner fra blandt
andet Ropa, siger han.
På den måde har han travlt stort set året rundt, fordi marksprøjterne starter tidligt, og roekampagnen slutter først ved udgangen af januar måned.
Flere lærlinge på vej
Hos Johs. Mertz er der tre afdelinger, og Simon Lund Hansen har hele tiden været i afdelingen i Nykøbing Falster. Her er der godt 40 medarbejdere, hvoraf de 13 arbejder på værkstedet.
- Vi har to-tre lærlinge hele tiden, og de lærer en masse af deres kollegaer, som også er
uddannet her lige som jeg selv, siger Jan Hass Nielsen. Det er således i samspillet mellem
lærlinge og færdiguddannede, at uddannelsen foregår.
- Heldigvis har vi mange unge, som søger ind selv langvejs fra, siger direktør Lise Bennike.
Hun er særdeles godt tilpas med, at der hele tiden er gode ansøgere, som også vil flytte for
at få en læreplads. De unge vil noget, også nu om stunder, fastslår hun.
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Foto: Fra legatoverrækkelsen, fra venstre Lars Møller Andersen, næstformand i Dansk Maskinhandlerforening, Jan Hass Nielsen, servicechef Johs. Mertz A/S, Simon Lund Hansen, Lise Bennike, direktør Johs.
Mertz A/S og Klaus Nissen, direktør Dansk Maskinhandlerforening.

DM-AKADEMI OG DM-KURSER
Ledelsesuddannelsen for værkførere og reservedelschefer
For første gang siden foreningen startede med, at undervise værkførere i ledelse, har vi
måtte aflyse lederkurset i vinterhalvåret 2013 og 2014 på grund af manglende deltagerantal.
Til gengæld har vi til kommende sæson et fyldt hold, med enkelte på venteliste. Så vi er
kommet ”op på hesten igen”.
Bremsekurser
Hos Farmas i Farsø deltog 14 kursister hovedsageligt fra medlemsvirksomheder, der har investeret i agrobremsetester. Kurset er adgangsgivende til at udføre bremsetest og kunne købe
bremsemærkater til brug ved godkendte kørertøjer.

Foto: Test af vognbremser
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Klar til generationsskifte?
Det første forløb i en række, hvor vi vil forsøge at hjælpe med at få
belyst de mange forskellige overvejelser og aspekter i forbindelse
med et generationsskifte, blev afholdt som et fyraftensmøde i marts i Kolding. En informationsaften, der gentages i september og ultimo oktober følges der op på disse to møder med
informationsmødet Generationsskifte, hvorfor og hvordan, det sidst nævnte informationsmøde er også for medlemmer der er i gang med et generationsskifteforløb.

MASKINHANDLERFORENINGENS FORSIKRINGSAFTALE
Forsikringsaftalen blev efter udbudsrunden, som forløb hen over sommeren og efteråret
2013, fornyet for en ny 3-årig periode. Som bekendt blev ordningen genplaceret hos Codan,
der også i denne omgang kunne tilbyde langt de bredeste betingelser til billigst pris.
Den primære udfordring i forbindelse med udbudsrunden har ligget i det belastede skadesforløb, som desværre fortsat følger forhandler- og værkstedsforsikringen tæt. Der anmeldes
ud over mange og meget dyre maskintyverier også et stigende antal skader under behandlings- og bearbejdningsdækningen, skader som fortsat bliver dyrere og dyrere at afslutte.
Hvad gør vi i fællesskab for at få vendt op og ned på denne meget negative tendens?
Vores opfordring til alle er fortsat, at den enkelte virksomhed til stadighed er meget fokuseret
på interne forretningsgange herunder også den tilrettelæggelse, der foregår af arbejdet på
værkstederne. Med hensyn til forebyggelse af tyverier af maskiner bevæger vi os ind i en
periode, hvor der vil blive lagt meget stor vægt på forebyggelsesprocesser. Når en maskine
forsvinder op i det blå, går det hurtigt hårdt ud over den samlede lønsomhed i aftalen, et
område Codan har fået større og større fokus på.
Som en del af placeringsaftalen hos Codan blev det aftalt, at en sikringskonsulent fra Willis
hen over de kommende år får aflagt hver, af de forsikrede virksomheder, et besøg. Denne
gennemgang går ud på, at konsulenten i et tæt samarbejde med en medarbejder, udvalgt
af virksomheden, gennemgår en række forhold, som afslutningsvis vil munde ud i en anbefalingsrapport til virksomheden fra Willis. Rapporten skal ikke ses som en række dikterede
krav om ændringer, men alene som hjælpende hånd til virksomhedens ledelse i at prioritere
nye sikringstiltag i virksomheden. I skrivende stund er ca. 30 af medlemsvirksomheder blevet besøgt og tilbagemeldingerne har været positive.
Da vi meget nødigt vil undvære de både gode og meget brede dækninger i programmet
under bl.a. forhandler- og værkstedsforsikringen, skal vi i samarbejde arbejde hårdt hen
imod at få en bedre lønsomhed ind i aftalen. Det har desværre ikke været helt uden omkostninger for de af medlemmerne, der har været hårdt ramt, primært af tyverier. Flere af disse
virksomheder har fået varslet både højere selvrisiko og samtidigt stillet særlige krav til yderligere tyverisikring.
Hen over året 2013 har rigtig mange af virksomhederne fået øjnene op for den risiko netbank
har medført og heldigvis har de fået etableret en netbanksindbrudsforsikring, som bestemt
er relevant for stort set alle virksomheder, foreninger mv.
En ikke helt 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. På trods af en, efter Willis opfattelse attraktiv aftale på miljøforsikring, har der ikke været nogen nye tilmeldinger til aftalen i løbet af 2013. Vores opfattelse
er, at fokus ligger et andet sted hos medlemmerne i øjeblikket. Mange af medlemmerne har
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været med igennem en årrække uden at være løbet ind i de store forskrækkelser på miljøsiden, og hvorfor skulle det ikke fortsætte sådan? Vi tror desværre på, at der skal nogle
skadesager på bordet inden de skærpede krav går op for medlemmerne.
Forsikringsbehovene udvides til stadighed, hvorfor vi også fortsat har brug for nye udvidelser
af nuværende dækninger under de enkelte policer. I øjeblikket arbejdes der blandt andet på
et tilbud til de af medlemmerne, som kan have brug for en driftstabsforsikring for tab af
nøglemedarbejdere i forbindelse med sygdom.
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

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
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SEKRETARIATET
Pr. 1. december 2013 er Klaus Nissen tiltrådt som ny direktør for Dansk Maskinhandlerforening. Den øvrige stab er uændret og sekretariatet består af følgende medarbejdere:
Klaus Nissen (direktør)
Helle Helth Hansen (direktionssekretær)
Annette Hansen (økonomiassistent)
Per Hedetoft (konsulent)
Mads Marienlund Andersen (studentermedhjælp)

Mødefaciliteter
Mange medlemsvirksomheder har igen i beretningsåret gjort brug af vores mødefaciliteter i
Kolding.
I forbindelse med DM-sekretariatet har vi nu 10 forskellige mødelokaler til rådighed i TradeCity og kan tilbyde morgenmad, frokost, eftermiddagskaffe og evt. aftensmad. Der er adgang til trådløst internet. Alle lokaler har projektor, whiteboard og der er mulighed for flip
over.
Info-skærmene ved indgangene er blevet fornyet og 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.
Der er også mulighed for, at vi kan arrangere et eftermiddagseller aftenmøde for medlemspersonale med evt. et indlæg fra DM
med aktuelt fra branchen lige nu.
De mange medlemmer der besøger sekretariatet har også bemærket at der siden maj har været byggerod. Der er lavet en tilbygning, hvor en af husets lejer skal have 3 interne mødelokaler,
hvilket vil frigive fælles lokaler til vores fordel. Derudover er køkkenet blevet udbygget, så huset i dag har øget lokalekapacitet og
forplejning.
Foto: Nyt mødelokale
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Sekretariatsbistand
Sekretariat fungerer uændret som sekretariat for brancheforeningerne Maskinleverandørerne og Gafsam.

AFSLUTNING
2013/2014 har vist os hvor hurtigt det kan vende hos vores kunder – landbruget – og deres afregningspriser. Fra et rekordhøjt prisniveau til et rekordlavt prisniveau. Og det skal vi
som landbrugets følgeerhverv vende os til. Markederne vil fremover være langt mere volatile, og det stiller krav til landbrugets økonomiske konsolidering, og dermed også til maskinhandlerens økonomiske konsolidering.
Vi lever i en omskiftelig og udfordrende verden hvor hurtige tilpasninger er nødvendige,
men overordnet set peger pilen i den rigtige retning, der er flere munde som skal mættes,
og som følgeerhverv til landbruget ser vi derfor positivt på fremtiden for den danske maskinhandlerbranche.

Bestyrelsen
Helle Nielsen

Lars Møller Andersen

Karsten Nielsen

Lars Søndergaard

Jens-Aage Jensen
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