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DANSK MASKINHANDLERFORENING
Foråret/sommeren 2009 var på mange områder en ”stabiliseringsperiode” for sekretariatet,
efter flytningen af sekretariatet, og opbygning af en helt ny organisation. Vi havde på mange områder fastlagt nye mål og aktiviteter i det nye sekretariats udviklingsfase.
Efteråret blev også en 180 graders vending i sekretariatets opgaver og fokusområder – Vi
måtte erkende, at der var et stort behov for at rette fokus fra nye support/medlemsaktiviteter til at sætte fokus på rådgivning/vejledning.
Vi har oplevet en meget stor stigning i antallet af henvendelser omkring tilpasninger, arbejdsfordeling, omorganisering, afskedigelser m.m.
Derudover har der været en væsentlig stigning i sager omkring markedsret/erhvervsret –
det er typisk tvister vedr. reklamationsret, garanti, fejl/mangler og om at hæve handler.
Vi har også registreret en stigning i antallet af syns- og skønssager.
En lang række af disse sager, blev tidligere løst med dialog og gensidig tillid og respekt –
men udviklingen er tydelig – når vores kunder er økonomisk presset, forsøger man at
skubbe ”aben” bagud til sine leverandører. Vi oplever samtidig rigtig mange medlemsvirksomheder, som ikke har styr på deres forretningsrutiner vedr. købs- og salgsbetingelser.
Vi ser også flere leverandører til vore medlemmer, som også ændrer adfærd. Når krisen
kradser, har man ikke overskud til at løse påkrævede problemer/opgaver, og lige pludselig
bliver det synligt, at mange medlemsvirksomheder ikke har politikker og formelle krav til
deres leverandører/samarbejdspartnere.
Der har været arbejdet og rådgivet en del omkring færdselsregler, lovpligtigt sikkerhedseftersyn på diverse maskiner.
Det har været et barsk år, og sekretariatet har været spændt ”for”. Mange opgaver kræver
hurtig handling, men samtidig skal vi også yde en seriøs og troværdig rådgivning.
Vi har også oplevet en stigning i antallet af medlemmer, der gerne vil bruge sekretariatet,
til forskellige rådgivningsopgaver indenfor strategi, forandringer, nye forretningsmodeller,
organisationsudvikling, generationsskifte, og ikke mindst ”bare en snak” om markedssituationen og den usikkerhed om fremtiden mange medlemmer selvfølgelig spekulerer på dagligt.
Vi er meget taknemmelige for den positive opbakning, og det gode samarbejde med vores
medlemmer og deres medarbejdere.
Det har også været et år, hvor vi har fået afprøvet vores vision, mission og værdier – og de
står måske endnu stærkere og mere synligt efter et svært og turbulent år.
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Dansk Maskinhandlerforenings vision:
Vi skaber værdier for vores medlemmer – hver dag
Dansk Maskinhandlerforenings mission:
Vores mission er at skabe viden og lønsomhed hos vore medlemmer og deres
medarbejdere
Dansk Maskinhandlerforenings 4 værdier:
Åbenhed – Engagement – Fortrolighed – Ansvarlighed

Årets store højdepunkt i Dansk Maskinhandlerforening var vores 90 års jubilæum den 21.
november 2008. Vi fik en dejlig dag i helt fantastiske omgivelser på Koldinghus Slot.

Generalforsamling 2009

Reception i anledning af 90 års jubilæum

Der var arrangeret ledsagertur med besøg på Trapholt museum. Generalforsamlingen blev
afviklet i Kirkesalen på Koldinghus, frokost i Riddersalen med efterfølgende rundvisning og
reception i anledning af jubilæet.
Dagen sluttede med en stor aftenfest på Hotel Koldingfjord – Dagen efter var der åbent
hus i sekretariatet i Kolding.
Foreningen modtog i anledning af jubilæet kr. 32.697 i pengegaver, som delvis er gået til
udsmykning af sekretariatet i Kolding – restbeløbet på ca. kr. 10.000 er overført til vores
jubilæumskonto, som finansierer vores årlige lærlingelegater.
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ÅRET I BRANCHEN
Sådan startede sidste års beretning ”Landbrugsmaskinbranchen har også i år haft højkonjunktur, efterspørgslen efter nye maskiner og traktorer har været på et særdeles højt niveau. Mange forretninger har igen i år oplevet mangel på arbejdskraft. Vi er, som alle andre virksomheder, midt i et overophedet arbejdsmarked, hvor efterspørgslen er større end
udbuddet på en lang række fagområder”
Mange maskinhandlere kunne efter høsten 2008 mærke, at noget var på vej – men ingen
kunne helt forstå, hvad det var, og ikke mindst, hvordan vil det påvirke min forretning?
Mange medlemmer begyndte, at se konsekvenserne meget tidligt i efteråret 2008, markant
faldende efterspørgsel på nye og brugte maskiner, væsentlig mindre aktiviteter på serviceog vedligeholdelsesopgaver.
Mange måtte begynde at afskedige personale på værkstedet, specielt de medarbejdere,
der var beskæftiget med klargøring og levering af nye/brugte maskiner og traktorer.
I foråret/sommeren 2009 har mange igen måttet i gang med en runde omkring tilpasning
på personalesiden – her har det ofte været administration, lager, butik og salgssiden, hvor
mange har reduceret medarbejderstaben.
Det har været ”hårdt” for rigtig mange medlemmer, at skulle sige farvel til loyale og dygtige
medarbejdere.
Mange har haft svært ved at erkende situationen, og har håbet og troet på, at det var en
kortvarig ”krise”, som snart drev over igen – det har for mange virksomheder betydet at
hastigheden af tilpasningen/reduktionen af medarbejdere har taget lang tid, og rigtig mange medlemsvirksomheder har igennem længere tid kørt med blodrøde tal på bundlinjen
hver måned.
Mange medlemsvirksomheder har savnet opbakning fra deres nøgleleverandører, som
mere eller mindre har været passive i deres støtte og rådgivning til deres forhandlere.
Mange leverandører står selv i en svær situation med alt for store lagere af nye maskiner/traktorer, samtidig med at deres omkostnings-/forretningsmodel er under pres.
Sekretariatet gennemførte i august/september måned 2009 en konjunkturundersøgelse,
hvor 10 medlemsvirksomheder indsendte deres forventninger til 3. og 4. kvartal 2009,
sammenlignet med 1. og 2. kvartal 2009.
Nedenstående barometer indikerer at 2. halvår 2009 bliver med væsentlig faldende aktiviteter på alle områder. Forventningerne til nysalget af traktorer ligger helt i bund, dog forventes der en mindre reduktion i salget af brugte traktorer og maskiner.
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DM konjunkturbarometer for 3. og 4. kvartal 2009

Sekretariatet forventer at medarbejderreduktionen i 2009 i vore medlemsvirksomheder
bliver i gennemsnit 10 – 15 % pr. forretning, det betyder en samlet reduktion at beskæftigelsen i branchen på ca. 350 jobs.
Der tegner sig lige nu et billede af branchen, som viser, at rigtig mange medlemsvirksomheder rent faktisk har stor chance for at komme styrket ud af krisen, ved at man nu får
overskud til at kigge hele sin forretningsmodel igennem, får tilpasset organisationen, lagerog produktsortiment samt leverandører. Men nok lige så mange kommer ud på den anden
side enten uændret, eller har tabt hele eller delvis deres egenkapital, og står svækket tilbage overfor leverandører og kunder.
For vores branche og den enkelte virksomhed, er det nu en fantastisk mulighed for at skifte ledelsesmæssig fokus fra vækst og markedsandele til fokus på indtjening og bundlinje.
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VERDENEN OMKRING OS
Det økonomiske uvejr raser over Danmark og verden omkring os. Vi er med lynets hast
gået fra højkonjunktur og lav ledighed til lavkonjunktur og stigende ledighed.
Mange medlemsvirksomheder spørger sig selv lige nu ”Er det et lys i enden af tunnelen vi
ser, eller er det et modkørende tog”
Dansk økonomi har været i en historisk vækstkrise, hvis lige vi skal helt tilbage til starten
af 1930’erne for at finde. Ifølge seneste nationalregnskabstal er BNP således faldet med
hele 7,2 % fra 2. kvt. 2008 til 2. kvt. 2009.
Et så markant fald i produktionen på så kort tid vil sende chokbølger gennem økonomien i
lang tid. Krisen kan dermed langt fra siges at være ovre. Men meget peger i retning af, at
aktiviteten nu igen er stigende.
Det er især de mere lyse vækstudsigter for den globale økonomi, der smitter positivt af på
Danmark og trækker os ud af krisen.
Udover de mere positive globale vækstudsigter trækker den meget lave rente og den ekspansive finanspolitik ligeledes i retning af højere økonomisk aktivitet.
Fremgangen i aktiviteten vil bidrage til, at stigningen i ledigheden vil aftage. Når det er
sagt, så har produktionsnedgangen været så voldsom, at ledigheden først forventes at
toppe i første halvår af 2011.
Vender vi blikket mod boligmarkedet, begynder vi så småt at kunne ane bunden. Man forventer, at boligpriserne vil falde yderligere 5 % fra det nuværende niveau.
Positive overraskelser i de globale økonomiske nøgletal og amerikanske virksomhedsregnskaber har styrket troen på en holdbar fremgang.
I USA leverede detailsalget gode nyheder på baggrund af den underliggende styrke i forbruget, og tallet for nye dagpengeansøgere bidrog også til optimisme på arbejdsmarkedet.
Industriaktiviteten i euroland stiger fortsat og steg i august for fjerde måned i træk.
Mange forventer at den globale recession slutter i 3. kvartal 2009, og ser dette som en af
de vigtigste drivkræfter for de finansielle markeder i de kommende kvartaler. I en netop
offentliggjort prognose for den globale økonomi beskrives følgende konklusioner med
overskriften ”En positiv spiral”
Det globale opsving vil fortsat være et tema for markederne i de kommende kvartaler
– Lave lagre og massive stimuleringspakker giver væksten en vitaminindsprøjtning
Ledende indikatorer ventes fortsat at overraske positivt
– Opsvinget vil være synligt i alle regioner, men mest udtalt i USA og Asien
G3-landene ventes at komme ud af recessionen i 3. kvartal
– Væksten bliver størst i USA og Asien, men euroland vil også nyde godt af højere eksport
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Høj arbejdsløshed og ledig produktionskapacitet holder den underliggende inflation nede
– men en råvaredrevet inflationsstigning kan give nervøse trækninger på en række markeder.
Udsigt til fortsat lave pengepolitiske renter i lang tid fremover.

Så der er rigtig mange positive indikatorer i verdenen omkring – men når det så er sagt
står vi med en kundegruppe ”landbruget” som måske nok er på vej ud af finanskrisen og
den økonomiske krise, men står tilbage med en alvorlig indtjeningskrise i erhvervet, og en
meget stor gældsbyrde.

AFSÆTNING AF TRAKTORER OG MASKINER i 2008/2009.
Traktorregistreringen 2008.
I 2008 blev der i alt nyregistreret 2.996 stk. Det er 528 stk. færre end i 2007, som var et
rekordår, det svarer til en nedgang på ca. 15 %

Figur: Udviklingen i antallet af nyregistrerede traktorer 2002 – 2008.
Kilde: ND
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Mejetærskere sæson 2008 – 2009
Mejetærskersalget faldt fra 392 stk. til 194 stk. En forskel på 198 stk. i forhold til forrige
sæson, det svarer til en nedgang på 50,5 %

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

Finsnittere sæson 2008 – 2009
Finsnittersalget faldt fra 42 stk. til 30 stk. En forskel på 12 stk. i forhold til forrige sæson,
det svarer til en nedgang på 28,6 %

Figur: Udviklingen i antallet af solgte finsnittere 2004 – 2009.
Kilde: ND
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Pressere sæson 2008 – 2009
Pressersalget faldt fra 333 stk. til 239 stk. En forskel på 94 stk. i forhold til forrige sæson,
det svarer til en nedgang på 28,2 %

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

LANDBRUGET 2008 - 2009
Bruttofaktorindkomsten (BFI) for dansk landbrug skønnes at blive 15 mia. kr. i 2009 og
20,4 mia. kr. i 2010. For 2009 er der tale om et fald på 1 mia. kr. i forhold til 2008, hvor
resultatet også var præget af de dårlige konjunkturer og et kraftigt forringet bytteforhold.
Trods et fald i de fleste omkostningsposter i 2009, kan det ikke opveje effekten af den
økonomiske afmatning. For mælk og korn forventes et fald i produktionsværdien på henholdsvis 2,5 og 2,2 mia. kr., mens produktionsværdien i svineproduktionen forventes at
falde med 0,8 mia.
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I 2010 forventes der igen en bedre balance mellem udbud og efterspørgsel på de internationale markeder for landbrugsprodukter. De forringede prisforhold pt. betyder, at der
mange steder sker en tilpasning af produktionen, som vil påvirke de producerede mængder både i 2009 og 2010. Samtidig er der forhåbninger om, at forbrugssiden vil rette sig i
løbet af 2010. I USA ønsker Obamas administration f.eks. at øge ethanol-iblandingen til
brændstof, og det kan også være med til at påvirke det globale kornforbrug.
Desuden forventes et yderligere fald i priserne på især proteinfoder og gødning i forhold til
2009 og det betyder, at de samlede produktionsomkostninger skønnes at falde med 2,4
mia. kr. fra 2009 til 2010.
Kilde: Landbrug og Fødevarer.

Forventede driftsresultater for alle heltidsbedrifter i mia. kr.

Det har så vist sig, at kornpriserne faldt lige så drastisk som de steg, samtidigt steg kunstgødningsprisen, og derved tjenes der i dag ikke ret mange penge, uanset om man er planteavler, mælke- eller svineproducent.
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Internationale og danske priser på hvede, kr. pr. hkg

FOR LÅNTE PENGE
I 2002 havde danske landmænd en gæld på 193 milliarder kr, i dag er landmændenes
samlede gæld omkring 330 milliarder kr. Dette viser, at landmændenes gæld er vokset
brat. De dramatiske prisstigninger på jord har gjort det muligt for landmænd at overleve
økonomisk, selv om de aldrig har tjent penge på den primære drift. Dette kan formentlig
medføre en del tvangsauktioner blandt landmænd, der har en svag drift og kun har klaret
sig ved at belåne jorden. Men det vil også ramme landmænd med høj produktivitet, som
har ekspanderet aggressivt og har meget høj gæld.
Pengeinstitutterne kunne ligesom resten af branchen/omverdenen ikke få nok. Den vækst
alle havde oplevet de sidste par år, og som bare så ud til at fortsætte, fik mange – også de
“pengekloge” til at glemme alt om forsigtighed, og med vovemod at kaste sig ud i meget
større investeringer. Der blev ikke stillet store spørgsmål ved, om en hektar kunne indtjene
det, som den kostede i indkøb.
Når man havde givet en høj pris for nabojorden, måtte den jord, man havde i forvejen have
tilsvarende værdi. Igen var det ikke svært at overbevise pengeinstitutterne, og der kunne
lånes i “friværdien”, til indkøb af mere jord, maskiner osv.
Dette betyder, at udviklingen imod færre men større landbrug er fortsat i 2008. Totalt var
der i 2008 43.415 landbrug i Danmark, hvis man tæller fritidsbrug 0-10 ha. med.
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Kilde: Danmarks Statistik

Ifølge Landbrug og Fødevarer og Danmarks Statistik, som har beregnet, og skønnet antallet af fremtidige bedrifter, kommer vi i fremtiden til at beskæftige os med ca. det halve antal
landbrug i år 2020.

Antal bedrifter

2007

Skøn 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jordbrugsbedrifter i alt

44.600

22.100

Heraf deltid

29.000

15.000

Heraf heltid
15.600
7.100
_____________________________________________________________________
Heraf heltid, kvæg

5.300

1.900

Heraf heltid, svin mv.

4.100

1.700

Heraf heltid, planter
4.100
2.000
_____________________________________________________________________
Kilde Danmarks Statistik, Fødevareøkonomisk Institut og Landbrug og Fødevarers beregninger.
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MEDLEMSFORHOLD SEPTEMBER 2009
Aktive medlemmer
Antallet af aktive medlemmer var i september 2009 151 mod 155 på samme tid sidste år.
Antallet af tilknyttede udsalgssteder er i år 43 mod 41 sidste år. Således det samlede antal
forretninger ultimo udgør 194 enheder.

Figur: Udvikling i DM medlemmer 1996 - 2009

I beretningsåret har der været en afgang på 10 medlemmer og en tilgang på 6 nye medlemmer.

Figur: Til – og afgang DM medlemmer 1996 - 2009

15

Passive medlemmer
Antallet af passive medlemmer var i oktober 2009 på 71 medlemmer.

Figur: udvikling i antallet af passive medlemmer

Arbejdsgivermedlemmer
Udover de aktive og passive medlemmer varetager DM-Arbejdsgiver arbejdsgiverinteresserne (via SALA) for aktuelt 28 virksomheder med tilknytning til sekretariatet.
Sidste år udgjorde antallet 24 virksomheder.

Arbejdsgivermedlemmer i DM

Figur: udvikling i antal arbejdsgivermedlemmer udenfor DM
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DM’S MEDLEMMER I TAL I 2008
Omsætningen hos medlemmerne af DM udgjorde i 2008 kr. 10.588 mio. mod kr. 10.098
mio. i 2007 (stigning på 4,85 %) her skal dog korrigeres for prisudviklingen, samt til og afgang af medlemmer.
Den gennemsnitlige omsætning for de i alt 155 forretninger var således kr. 72 mio. i 2008.
Omsætningskoncentrationen fortsætter. Medlemsvirksomheder med en omsætning på
over 100 mio. kr. (34 medlemmer) udgjorde i 2008 57 % af den samlede omsætning. Den
tilsvarende procent var i 2007 på 54 %.

Figur: Omsætningsfordeling i 2008 blandt DM medlemmer

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE SEPTEMBER 2009
Beskæftigelsesundersøgelsen er baseret på indberetninger fra alle DM medlemmer. Den
samlede beskæftigelse i september 2009 udgjorde i alt 3.007 personer. Under DMArbejdsgiver er der i alt beskæftiget 3.596 personer i 179 virksomheder. (DM sælger arbejdsgiverdelen til medlemmer i de andre brancheforeninger, som har sekretariat hos
Dansk Maskinhandlerforening)
Den gennemsnitlige beskæftigelse i en medlemsvirksomhed var i september 2009 på
21,03 person.
På de efterfølgende sider er grafiske illustrationer af beskæftigelsen og beskæftigelsessammensætningen.
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Beskæftigelsen hos medlemmerne af DM pr. 30. september 2009

Salg
Salgschef/produktchef

27

Sælger (repræsentant)

211

Lager

Lagerchef/forvalter

133

Lagerassistent

400

Elev (lager)

26

Værksted

Værkfører

131

Værkførerassistent

33

Fagl. Svende

1106

Ufagl. Arb.

113

Lærlinge

327

Adm.

Direktør

237

Medhjælpende hustru

10

Kontorassistent
Bogholder/bogholderass.

76

Adm. Chef

101

IT-medarbejder

5

Elev (administration)
Adm.
Chef/forretningsfører

3
35

Andre
Total
Grandtotal

Andre

33
238
3007

559

1710

432

35

33
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Beskæftigelsessammensætning i den gennemsnitlige maskinforretning pr. 30. september 2009

Salg
Salgschef/produktchef

0,19

Sælger (repræsentant)

1,48

Lager

Lagerchef/forvalter

0,93

Lagerassistent

2,8

Elev (lager)

0,18

Værksted

Værkfører

0,92

Værkførerassistent

0,23

Fagl. Svende

7,73

Ufagl. Arb.

0,79

Lærlinge

2,29

Adm.

Direktør

1,66

Medhjælpende hustru

0,07

Kontorassistent

0,53

Bogholder/bogholderass.

0,71

IT-medarbejder

0,03

Elev (administration)
Adm.
Chef/forretningsfører

0,02

Adm. Chef

Andre

0,24

Andre

0,23

Total

1,67

Grandtotal

21,03

3,91

11,96

3,02

0,24

0,23
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DM MØDER/SEMINARER 2008/2009
Dansk Maskinhandlerforening afholdte chefmøder i maj 2009 for ejere/indehavere og direktører.
Møderne blev afviklet 3 steder i henholdsvis region Øst, Syd og Midt/Nord.
Dette års DM chefmøder satte fokus på aktuelle temaer for den øverste ledelse i vore
medlemsvirksomheder.
På mødet i Kolding, var der desuden kandidatopstilling til region Syd.
 Aktuelt fra Folketinget og dialog med folketingsmedlem for Venstre Henrik Høegh
 Indlæg om hvordan man kan salgsmodne virksomheden, og hvordan skabes et succesfuldt generationsskifte.

 Aktuelt fra din Branche- og Arbejdsgiverforening

Foto: Henrik Høegh på DM chefmøder 2009

DM Temadag
Dansk maskinhandlerforening inviterede i maj måned 2009 direktører, ejere og nøglemedarbejdere til DM temadag, som havde fokus på interne forhold, der både på kort og langt
sigt kan skabe direkte og synlige resultater på virksomhedens bundlinje – deltagerne fik
værktøjer/metoder og inspiration indenfor kvalitet, innovation, samarbejde, arbejdsmiljø og
seniorpolitik.
Med fokus på de bløde værdier i virksomheden, som kan skabe resultater på bundlinjen.
Deltagerne var igennem 5 workshops af 45 minutters varighed med følgende emner:
 Innovation – Virksomhedens udvikling –
arbejdspladsens fremtid.
 DM kvalitetscertificering – Fokus på
interne og eksterne processer.
 Den gode seniorpraksis til fastholdelse – Det handler om kompetencer.
 Samarbejdsudvalgets rolle og arbejdsform - Mål, midler og opgaver.
 DM arbejdsmiljø – Brancherettet arbejdsmiljøværktøjer
Foto: DM Temadag 2009 i Videbæk
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DM fremtidsseminar – 24 timer om fremtiden
Seminaret blev afholdt i 24 timer på Hovborg Kro i juni måned 2009
Formålet var bl.a.:
• At identificere og klarlægge branchens muligheder og trusler i fremtiden.
•

At identificere og synliggøre succeskriterier for fremtidens landbrugsmaskinforretninger

•

At identificere strategiske udfordringer for DM branche- og arbejdsgiverforening

Målgruppen var:
Kommende ledere/direktører og næste ejer/generation i landbrugsmaskinforretninger i
Danmark.
De er sandsynligvis under 40 år
Det er sandsynligt, at de er på vej til et toplederjob i branchen
eller
De er allerede ledere/ejere

Agora
I stedet for seminar bruges udtrykket ”agora”, der er et gammelt græsk ord for ”torv”. I de
enkelte byer samles deltagerne til et ”torve”-arrangement, hvor meningerne skal brydes i
workshops og dialog-caféer. Deltagerne vil her stå overfor spørgsmål vedr. deres holdninger og muligheder som ledere/ejere i fremtidens landbrugsmaskinbranche, hvor hver enkelt skal bidrage til at finde løsninger og anbefalinger.
Grupperne arbejdede med brancheanalyse, udfordringer for en
landbrugsmaskinforretning, værdikæden i en landbrugsmaskinforretning og hvor skal DM have
fokus i fremtiden.

Foto: DM fremtidsseminar 2009 for unge ledere

Alle input og præsentationen vil efterfølgende blive brugt i DM fremtidsudvalg, som afholder det første møde efter seminaret i november måned 2009.
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ARBEJDET I BESTYRELSEN OG DE ØVRIGE UDVALG
Bestyrelsen har i året afholdt 4 ordinære møder – heraf 2 over 2 dage. Herudover har formanden og dele af bestyrelsen deltaget i forskellige udvalgsmøder.
Formanden har deltaget i SALA’s bestyrelsesmøder, økonomiudvalgsmøder og SALA barselsudligningsfonden. Direktøren er repræsenteret i SALA’s direktørkreds og diverse udvalg under SALA

ARBEJDET I FÆRDSELSGRUPPEN I 2008/2009
Trafikgruppen bestående af Dansk Landbrug, Danske Maskinstationer og Entreprenører,
Danske Landbrugsmaskinfabrikanter og Dansk Maskinhandlerforening har afholdt flere
møder. Som tidligere har 3F deltaget i et af møderne, for på denne måde at få deres mening og synspunkter med i vores overvejelser.
Vores fælles mål er, at påvirke lovgivningen omkring færdselsloven, så den bliver opdateret til nutidens forhold, hvor køretøjer og redskaber bliver større, såvel med hensyn til
længde, bredde, højde og vægt som med egenskaberne til at manøvrere og bremse.
Gruppens arbejde er meget ”op ad bakke”. I de sager, hvor vi ønsker loven ændret, beror
det ofte på maskiner, der allerede er taget i brug ude ved forbrugerne. Lovgiverne er ikke
meget for at bøje loven pga. et pres af ulovlige maskiner, man ønsker lovliggjorte. Samtidigt med at mange af førerne af disse maskiner, har deres kørekort til, ”at ligge ude på
trinbrættet”!
I marts måned havde vi, et positivt møde med Rigspolitiets Færdselsafdeling på Axelborg.
Efterfølgende har vi efterspurgt møder med Færdselsstyrelsen, Kommunerne og Vejvæsenet. Omrokeringerne inde på Axelborg, har desværre forsinket processen, der er dog
planlagt et møde med Færdselsstyrelsen sidst i oktober måned.
For at dokumentere vores påstande omkring størrelserne på vogne, gyllevogne og deres
bremseevne, har et udvalg lavet nogle forsøg med gyllevogne i forskellige størrelser, med
forskellige mængder fyldt i vognene, forskellige bremseventiler og deres evne til at nedbremse disse vogne. Et stort tidskrævende arbejde, men med mange gode resultater.
Gruppen gør sig mange tanker om, hvorvidt vi kan blive ved med at søge dispensationer/ændringer, for hvor går grænserne?
- At mange kører alt for hurtigt, betyder jo ikke at det er fornuftigt, at hastighedsgrænserne
ændres til den hastighed som nogle kører med, selvom bilernes bremseevne er blevet
bedre.
Vi ønsker en sammenhæng imellem fornuft, sikkerhed for alle og rentabel produktion for
landbruget og maskinstationerne.
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Af fremadrettede aktiviteter kan nævnes, at vi har rettet henvendelse til LIB om
 Højtsiddende markerings- og retningsvisningslygter på traktorer.
 Sikkerhedsanordning på div. køretøjer med to bremspedaler, så det mindsker fejlrisikoen ved en nødopbremsning, hvor pedalerne ikke er låst sammen.
De har efterfølgende sendt forespørgselen videre til CLIMMAR, med en opfordring til fabrikanterne om ovennævnte ændringer.

DM KVALITETSCERTIFICERING
DM kvalitetscertificeringsprojekt har været præsenteret for en række medlemmer på DM’s
temadag i Videbæk i maj måned. Det har efterfølgende givet en del interesse fra flere
medlemmer – så vi ved allerede nu, at flere medlemsvirksomheder i de kommende måneder går i gang med processen.
Kvalitetsudvalget har igangsat en proces, som skal opdatere den nuværende version til en
såkaldt version 2.0 der skal lanceres i foråret 2010.
I 2008/2009 er Danatek A/S, Jelling Maskinforretning A/S og PN Maskiner A/S blevet certificeret.
De 6 standarder i DM kvalitetscertificeringen er:
1. Kunden er vores vigtigste samarbejdspartner.
2. Medarbejderne er virksomhedens vigtigste aktiv.
3. Salg er forudsætningen for virksomhedens samlede aktiviteter.
4. God service danner grobund for salg.
5. Lager og butik er virksomhedens ansigt.
6. En serviceorienteret administration
binder virksomheden sammen.

Foto: PN Maskiner blev i juni måned certificeret som nr. 12 i rækken
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DANSK MASKINHANDLERFORENING VAR MEDARRANGØRER AF DEBATMØDE I HORSENS
Hvad skal der til, for at tø den fastfrosne situation op?
Dansk Maskinhandlerforening var medarrangører af et
debatmøde den 17. september 2009 i Horsens – Det
var Gråkjær Stald- og Industribyg, som tog initiativ til
arrangementet.
Bankfolk, erhvervslivet, organisationer, politikere og de
fremmødte gæster fik en god debat om situationen i
samfundet og i landbruget med baggrund i finanskrisen.

Efter mødet kom der følgende bud på løsninger og ønsker på baggrund af udsagn fra debattørerne:
Vi har de dygtige virksomhedsledere i landbrug og industri
A. Innovative – ser mulighederne - tilpasningsparate
B. Producerer med høj effektivitet
C. Fremtidsorienterede projekter
D. Dygtige medarbejdere
Vi har behov for politisk stabilitet med regelforenkling, forbedrede konkurrencevilkår og
produktionsmuligheder
A. Effektiv kapitalformidling
B. Rimelig rentemarginal. Der er en lav engros pris på penge
C. Sikkerhedsstillelse – samfundsopgave – samfundet får gevinsten – arbejdspladser
– sparede dagpenge – skatteindtægter
D. Vækstpakke med delvis statsgaranti for lån til gode projekter sikrer en lav rentemarginal og dermed lav rente til erhvervslivet
E. Investeringerne går i gang igen – der genskabes arbejdspladser
F. Vi får brudt den onde cirkel – alt kører igen i den rigtige retning
Vi har lært af krisen!

Se fremad – se muligheder i fremtiden – fjerne så mange usikkerheder som
muligt for erhvervslivet og landbruget
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DANMARK BEHØVER LANDBRUGET
Dansk Maskinhandlerforening og Maskinbladet har igangsat en fælles kampagne med temaet ”DANMARK BEHØVER LANDBRUGET”
I Maskinbladet, som udkom den 9. oktober, er
der et ark med klistermærker, hvor der på bagsiden er følgende tekst:
”Vi føler et ansvar for at sætte erhvervet og de
aktuelle vilkår på dagsordenen, og mærkerne er
en del af en kampagne, som vi sammen skyder i
gang for at vise vores stolthed over erhvervet og
synliggøre vores opbakning til landbruget og alle
dem, som arbejder i eller omkring erhvervet.
Vi håber, at du vil sætte mærket i bagruden på
traktoren eller bilen og være med til sammen
med os at sende nogle positive signaler fra et af
Danmarks vigtigste erhverv. Landbrugets samfundsøkonomiske betydning er stadig værd at
regne med.
Den direkte landbrugseksport tegner sig trods alt
for 11 procent af den samlede danske eksport.
Og når alle følgeerhvervene regnes med, er
landbruget stadig et af Danmarks vigtigste og
mest valutaskabende erhverv, som tegner sig for
næsten en femtedel af den samlede eksport.”

PROJEKTER I FÆLLESUDVALGENE 2008 - 2009
I fællesudvalget med Dansk Metal og 3F er der igangsat en lang række nye aktiviteter/tiltag.
I fællesudvalget med Dansk Metal er der igangsat opbygning af en ny hjemmeside med
information, praktikpladser, uddannelsesforløb og karrieremuligheder indenfor landbrugsmaskinmekanikerfaget. Endvidere arbejdes der med en ny infofolder, og en lærlinge
kampagne i 1. halvår 2010.
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I fællesudvalget med HK/Privat er der igangsat annonce og brochuremateriale med fokus
på vores grunduddannelse indenfor lager/butik.
Der blev i august måned afholdt et 24 timers fremtidsseminar med en gruppe udvalgte elever og assistenter fra vore medlemsvirksomheder, med henblik på at
fremskaffe viden om deres ønsker og behov for bl.a. efteruddannelse.

Foto: DM/HK fremtidsseminar i Svendborg

PÅ AGROMEK 2008
DM standen på Agromek 2008 var opbygget sammen med PensionDanmark, med fokus
på vores sundhedsordning.
Vore samarbejdspartnere udover
PensionDanmark deltog med
personale på standen, bl.a. fagforbundene,
Erhvervsskolen
Aars, SALA og Willis.
Vi fik besøg af mange medlemmer og medarbejdere fra medlemsvirksomhederne – og fik
kontakt med flere potentielle
emmer til foreningen.

Foto: DM standen på Agromek 2008
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CLIMMAR VORES EUROPÆISKE PARAPLYORGANISATION
Det europæiske samarbejde i CLIMMAR omfatter i alt 17 europæiske lande. Total antal
virksomheder (landbrugsmaskinforretninger) omfatter ca. 23.300 forretninger, som beskæftiger ca. 200.000 medarbejdere. Sammenlagt omsatte disse virksomheder for ca. 43
milliarder Euro i 2008.
Landene er Belgien, Danmark, England, Holland, Italien, Irland, Letland, Luxembourg, Polen, Portugal, Schweiz, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.
Jens-Aage Jensen, Peter Holm, Søren Holst Sørensen og Michael Husfeldt deltog i oktober måned 2009 i CLIMMAR kongressen 2009 i Avignon i Frankrig.

Foto: Den danske delegation på Climmarkongressen 2009
Præsidentskabet og sekretariatet bestrides fortsat af Frankrig med vicepræsidenter fra
Holland, Schweiz og Ungarn.
Michael Husfeldt har deltaget i CLIMMAR workshop 2009 i Italien, og efterfølgende i et
udvalgsmøde i sekretariatet i Paris, hvor der blev arbejdet med fælles standarder/
spørgsmål vedr. Climmar forhandlertilfredshedsundersøgelsen.
I september måned blev den danske version udsendt til samtlige forhandlere i Danmark, i
tæt samarbejde med Forhandlerforeningernes formænd. Resultatet af undersøgelsen vil
være færdig bearbejdet i oktober måned 2009, og vil efterfølgende blive udleveret til de
enkelte mærkeforeningers formænd/bestyrelser.
Den enkelte mærkeforening vil få mærkets resultat sammenlignet med gennemsnittet for
alle mærker. Undersøgelsen er tænkt som et dialogværktøj, der sætter fokus på muligheder for forbedringer i samarbejdet mellem forhandler og distributør/producent.
Forhandlertilfredshedsundersøgelsen er foreløbig planlagt til at blive gennemført hvert år,
med henblik på, at måle forbedringer/udvikling. Undersøgelsen bygger på 134 besvarelser
fra de forskellige mærkeforhandlere indenfor traktorer i Danmark.
Bagrundsfoto: CLIMMAR forside af ny infofolder 2009
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DM-ARBEJDSGIVER - DM og SALA
Reorganisering af SALA
I foråret 2009 vedtog bestyrelsen for Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og SALAs bestyrelse at fusionere de to organisationers sekretariater. I samme åndedrag vedtog SALAs
bestyrelse en aftale om kontingentniveauet til SALA frem til 2013. Samlet set er der tale
om en betydelig effektivisering og målretning af de ydelser, det nye sekretariat skal levere
til såvel medlemsvirksomhederne af Mejeribrugets Arbejdsgiverforening som til SALAs
medlemskreds i SALAs rolle som hovedorganisation, herunder Dansk Maskinhandlerforening Arbejdsgiver. Sammenlægningen af de to sekretariater er gennemført pr. 15. september 2009 på SALAs hidtidige adresse.
Som led i reorganiseringen er det vedtaget, at det nye sekretariat flytter til Axelborg for at
udnytte mulige synergieffekter i et samarbejde med Landbrug & Fødevarer. Det forventes,
at denne flytning finder sted senest i begyndelsen af 2010.
SALAs serviceydelser til medlemmerne af DM-Arbejdsgiver påvirkes som sådan ikke af
reorganiseringen. Den juridiske stab i det nye sekretariat vil blive styrket med endnu en
juridisk medarbejder, hvilket vil forbedre det daglige beredskab, også i forhold til medlemmer af DM-Arbejdsgiver.
Rådgivning til medlemmer
Det er nu fuldt indarbejdet, at telefonisk rådgivning til DM-Arbejdsgivers medlemmer sker
hos SALA. Enkelte medlemmer retter stadig direkte henvendelse til DM, men vi har indført
et system, hvor disse medlemmer viderestilles direkte til SALAs medarbejdere.
En betydelig del af rådgivningen i det sidste år har drejet sig om opsigelser. Der var især
tale om et stort antal opsigelser i efteråret 2008, men også i 2009 har der været en del
opsigelser.
SALA har været os behjælpelig med at udarbejde en vejledning i forbindelse med arbejdsfordeling, som der har været et stort behov for og ønske om blandt medlemmerne.
Endvidere har SALA bidraget med oplysninger om nye regler mv. i DM Arbejdsgiverorienteringer.
Fagretlige sager
I det forløbne år har der været i alt 10 fagretlige sager. Samtlige af disse sager har kunnet
afklares ved, at der har været afholdt et mæglingsmøde på den berørte virksomhed. I alle
tilfælde er der her indgået forlig med lønmodtagersiden. Næsten alle sager har været rejst
af Dansk Metal.
I forhold til det betydelige antal opsigelser, der er afgivet i løbet af det sidste år, er antallet
af sager, der er rejst i forlængelse heraf, meget få!
Overførsel af pensionsordninger til PensionDanmark
Ved indmeldelsen i SALA overgik vi til pensionsordninger i PensionDanmark. Der har dog
været en vis træghed med overførslen af de eksisterende pensionsordninger til Pension
Danmark. En del af forklaringen herpå skal formentlig findes i, at ikke alle medarbejdere
har givet meddelelse til Industriens Pension og/eller PensionDanmark om, at man ønskede overførsel. Hertil kommer, at PensionDanmark var i færd med at gå over til et nyt edb-

28

system. Da vi tog fat i PensionDanmark, lavede de imidlertid en "særkørsel", og det er vores vurdering, at der nu er sket fuld overførsel af alle pensionsordninger i PensionDanmark.
Nye medlemmer
DM-Arbejdsgiver har i årets løb fået et antal nye medlemmer. I forbindelse med optagelse
af et nyt medlem henledes virksomhedens opmærksomhed på, at der bør ske tilpasning af
overenskomstforholdene, således at virksomheden frigøres fra alle tidligere overenskomster. Alle nye medlemmer anbefales derfor at tage kontakt til SALA og drøfte overenskomstforholdene i forbindelse med indmeldelse i DM-Arbejdsgiver.
DM Arbejdsgivermappen
Vi arbejder løbende med en opdatering af den orange mappe DM Arbejdsgivermappen,
som nu også findes på vores hjemmeside. Det anbefales endvidere, at medlemsvirksomhederne bruger vore overenskomster. Der er sendt to eksemplarer til alle virksomheder, så
også lønningsbogholdere og andre kan have et eksemplar af overenskomsten.
SALA Barseludligning
SALA Barseludligning er i år udvidet, således at der også sker refusion for de yderligere
tre ugers far-forældreorlov, der er givet ved de seneste overenskomstforhandlinger. Endvidere er den øvre grænse for refusion udvidet fra 140,- til 160,- kr. i timen. Som andre
barseludligningordninger har SALA Barseludligning ophobet kapital i den periode, ordningen har eksisteret. Bestyrelsen har derfor besluttet, at hidtidige medlemsvirksomheder
indrømmes tre kvartalers bidragsfrihed i 2009. Beskæftigelsesministeriet har givet den
nødvendige dispensation hertil fra barseludligningsloven.

PENSIONDANMARK
Dansk Maskinhandlerforening har et godt samarbejde med PensionDanmark, hvor jeres
medarbejdere har deres pensionsordning. I det forløbne år er der sket en række forbedringer i pensionsordningen:
Sundhedsordning udvidet med telefonrådgivning
Den 1. november 2008 blev PensionDanmark Sundhedsordning udvidet med tre former for telefonrådgivning:
•

Krisepsykologhjælp: Samtaler med krisepsykolog
som følge af arbejdsrelaterede behov f.eks. arbejdsulykker, mobning, stress og ledighed. Der kan
ringes døgnet rundt.

•

Misbrugsrådgivning: Rådgivning om bekæmpelse
af misbrug af alkohol, medicin og stoffer. Desuden
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rådgivning om mulighederne for hjælp i offentligt og privat regi. Der kan ringes døgnet
rundt.
•

Guide til sundhedsvæsnet: Vejledning om muligheder og regler i det offentlige sundhedssystem, f.eks. om hvor der er den korteste ventetid til behandling og muligheder
for genoptræning. Der kan ringes alle hverdage mellem kl. 8 og 21.

Læs mere på www.pension.dk/sundhed
Forbedret forsikring ved visse kritiske sygdomme
Fra den 1. januar 2009 blev forsikringen ved visse kritiske sygdomme udvidet, så også
jeres timelønnede medarbejdere nu er forsikret, indtil de fylder 65 år. Tidligere stoppede
forsikringen, når en medarbejder blev 62 år. Men en del medarbejdere fortsætter med at
arbejde, efter de er fyldt 62 år. Derfor har PensionDanmark lyttet til ønsker fra sine branchebestyrelser om at forlænge forsikringen ved visse kritiske sygdomme.
Læs mere på www.pension.dk/kritisksygdom
Overgang til markedsrente
Den 1. juni 2009 gik PensionDanmark over til markedsrente på alle opsparingsformer. Hidtil har det kun været gældende for opsparingen til rate- og kapitalpension. Ikke for den
livsvarige alderspension. Markedsrente betyder, at medarbejdernes opsparing forrentes
med det afkast, som PensionDanmark rent faktisk opnår af investeringerne måned for måned. I modsætning til systemet med en årlig kontorente. Det gør det nemt for medarbejderne at følge deres opsparing.
Læs mere på www.pension.dk/markedsrente
PensionDanmark i nyt samarbejde med patientforeninger
I september indledte PensionDanmark et samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, HjerneSagen og Hjerteforeningen, der skal sikre jeres medarbejdere målrettet støtte ved visse
kritiske sygdomme. Samarbejdet indebærer, at medarbejdere, der får udbetalt et skattefrit
engangsbeløb på 100.000 kr. ved kritisk sygdom, også får et års frit medlemskab af den
relevante patientforening.
Læs mere på www.pension.dk/sundhed.

DM PROJEKTER 2008/2009 – SENIORPOLIK OG INNOVATION
At have de rigtige kompetencer i vores virksomheder er afgørende for den fortsatte forretningsudvikling og kundetilfredshed. Ser vi på aldersfordelingen i vores virksomheder, er
der mange nøglekompetencer der ”sidder” på medarbejdere og ledere i aldersgruppen 50
– 60 år. Det er en strategisk udfordring.
Dansk Maskinhandlerforening deltager i et projekt udviklet af SALA – LO Fællesudvalg for
øget beskæftigelse og finansieret af satspuljen. Projektet hedder: ”Nye muligheder – fokus
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på den enkelte medarbejders livs kompetencer – individets og virksomhedernes behov
SALA – LO”.
I foråret 2009 gennemførte vi et seminar i Laugesens Have, hvor vi bl.a. satte fokus på
seniorpraksis og seniorpolitik. Her præsenterede projektet en række værktøjer til arbejdet
med den gode seniorpraksis/-politik, og virksomhederne fik tilbudt en vederlagsfri rådgivning.
Efter seminaret er alle deltagende virksomheder blevet kontaktet og 8 har siden modtaget
rådgivning til udarbejdelse af den gode seniorpraksis/-politik.
Innovation
I foråret 2009 afsluttede SALA og LO et succesfuldt innovationsprojekt, der involverede 24
virksomheder inden for jordbrugserhvervene, hvor også 2 DM-virksomheder, Vibo Maskiner og J. Hundahl, deltog.
Bag projektet stod en usædvanlig samarbejdskonstellation bestående af SALA og LO
samt ekspertise fra Teknologisk Institut og 4,3 millioner støttekroner fra Direktoratet for
Fødevareerhverv.
Projektet havde til formål at få sat innovation på virksomhedernes dagsorden som en del
af den langsigtede strategi og med baggrund heri igangsætte en innovationsfremmende
virksomhedskultur. Der blev fokuseret på at opnå større effektivitet, reducere spild som
f.eks. dobbeltarbejde, for mange ansvarsskift, overproduktion, ventetider, fejl, transport,
unødvendige bevægelser af folk, processpild, for store lagre, fjerne tidsrøvere i produktionsprocessen, reducere sygefravær, fastholde medarbejderne m.v.
Projektet viste, at der er sund fornuft i at få medarbejderne mere på banen og inddrage
deres viden, indsigt og erfaring. Den medarbejderdrevne innovation har givet større medarbejdertilfredshed og trivsel samt styrket virksomhedernes bundlinje. Samtidig har inddragelse af medarbejdernes ideer og ressourcer givet virksomhederne mere vækst, forbedrede arbejdsgange, bedre service og øget kompetenceudviklingen.
Der afholdes tavlemøder en gang om ugen. På værkstedet varer det cirka et kvarters tid.
Her er det værkfører John Christensen, der drøfter de seneste forslag og opgaver med
medarbejderne
Tavlen, som er det centrale i tavlemøderne, har flere rubrikker. Sedlerne
med opgaver deles op i "afsluttede opgaver", "igangværende opgaver", "venteliste" og "forslag". Når en opgave er løst,
flyttes sedlen fysisk, og der bliver plads til
at tage fat på en eller flere opgaver fra
ventelisten.
Foto: Tavlemøde hos J. Hundahl
Der er ingen tvivl om at innovation er påkrævet for at sikre virksomhedernes fremtid også i
en tid, hvor den enkelte virksomheds økonomi er under pres. Vores virksomheder står i
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dag i endnu større udfordringer end for et par år siden og føler sig med rette meget pressede på økonomien.
Det økonomiske uvejr raser over Danmark og verden omkring os. Vi er med lynets hast
gået fra højkonjunktur og lav ledighed til lavkonjunktur og stigende ledighed. I den situation
er det vigtigt at drage nytte af erfaringerne fra innovationsprojektet og bruge de afprøvede
redskaber på mange flere virksomheder i vores branche.

DM MEDLEMSUNDERSØGELSE 2009
I maj måned blev der gennemført en kvantitativ medlemstilfredshedsundersøgelse. Analysen er gennemført vha. Q/markedsanalyses Opinio platform, hvorfra der blev genereret et
link til spørgeskemaet.
Målgruppen var alle medlemsvirksomheder i form af ejere og afdelingsledere i alt 301 personer – vi modtog i alt efterfølgende 102 besvarelser.

Undersøgelsen skulle bl.a. klarlægge følgende områder:






Hvilke serviceydelser ønsker medlemmerne at DM skal levere?
Hvordan vurderer medlemmerne DM’s serviceydelser?
Hvordan vurderer medlemmerne DM sekretariatet?
Hvordan vurderer medlemmerne kommunikationen?
Målgruppens viden og holdning til DM’s vision, mission og værdier.

Karakteren var på en 5-punkts skala (1=bund og 5=top)
Hovedpunkterne af undersøgelsen er:
Medlemmerne vurderede DMs styrker/stærke side således







Service og imødekommenhed (4,6)
Tilgængelighed (4,4)
Beliggenhed (4,3)
Faglig kompetence (4,3)
Opfølgning (4,2)

67 % af vore medlemmer kender helt/delvist DM vision, mission og værdier, og hele 93 %
vurderer at de efterleves helt/delvist i sekretariatets daglige arbejde.
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Medlemmerne mener at de 10 væsentligste serviceydelser er i prioriteret rækkefølge:











Arbejdsgiverrådgivning (4,0)
DM Arbejdsgiverorientering (4,0)
Erhvervsret/markedsret (rådgivning) (3,9)
Uddannelsesrådgivning (3,8)
DM Brancheorientering (4,0)
Arbejdsmiljørådgivning (3,7)
DM Uddannelsesorientering (3,9)
DM Markedsorientering (3,9)
DM Forsikring (3,8)
DM Forlag (3,7)

Følgende indsatsområder kan styrkes i fremtiden:










Arbejdsmiljø (rådgivning) (3,7)
DM Forlag (3,7)
Kurser om lovgivning (3,5)
Færdselslovgivning (rådgivning) (3,7)
Virksomhedsdrift (rådgivning) (3,4)
Kurser om virksomhedsudvikling (3,3)
Medlemsmøder (3,6)
Kurser om kompetenceudvikling af medarbejdere (3,4)
Kurser om kompetenceudvikling af ledere (3,2)

Sekretariatet og bestyrelsen har nu fået et godt værktøj til at sætte fokus på, og udvikle de
områder/ydelser som medlemmerne har ønsker/behov for i fremtiden. En opfølgningsundersøgelse er foreløbig planlagt til 2011.

DM ORIENTERINGER – NY HJEMMESIDE OG DMiBRUGT 2008/2009
DMiBRUGT
DMiBRUGT avisen fortsætter på fjerde år i et oplag på over 100.000 eksemplarer hver 3.
uge og distribueres via et samarbejde med Landbrug Fyn A/S.
Avisudgaven er udkommet i lidt varierende sidetal fra 12 til 20 sider – udviklingen har været stabil men ikke fuldt tilfredsstillende.
Der har været positiv respons på vores lederindlæg i avisen – det er netop her, vi kan synliggøre os og ikke mindst få kommunikeret DM holdninger og aktiviteter ud til omgivelserne.
Der er igangsat nye aktiviteter både omkring avisudgaven og internetsiden for at styrke
DMiBRUGT 2010.

33

Internetsiden DMiBRUGT sender hver dag automatisk
alle data til www.tec24.com og Climmarsøgesiden
www.go4tractors.eu – søgesiden har i perioden januar
– september 2009 haft ca. 1,4 millioner. besøgende,
der fortog ca. 22 millioner klik på siden.

Foto: Hjemmesiden www.go4tractors.eu

DM Orienteringer i farverne Blå, Grøn, Orange og Rød
DM Orienteringer lægges nu på DM’s hjemmeside under medlemsområdet. Et nyhedsbrev
udsendes pr. mail, hvor der gøres opmærksom på, at der er nye orienteringer på hjemmesiden. Nyhedsbrevet indeholder fokuspunkterne for orienteringen. Ved et enkelt klik er
man inde på hjemmesiden.

Ny DM hjemmside

Den 4. august 2009 startede
www.danskmaskinhandel.dk op.

DM’s

nye

hjemmeside

Foruden det åbne område indeholder siden desuden et medlemsområde med login, hvor der bl.a. er adgang til DM’s orienteringer,
DM-Arbejdsgivermappe, overenskomster, ledelsesværktøjer, blanketter mm.
Dette område vil løbende blive udbygget, med materiale, som gerne
skal være til gavn for dig og din virksomhed. Kvalitetscertificeringsmappen vil indenfor overskuelig tid også blive tilgængelig på denne
side.
Der er ingen begrænsninger for, hvor mange medarbejdere, der hos
det enkelte medlem kan have adgang til medlemsområdet – blot
skal indehaveren eller den daglige leder fortælle sekretariatet, hvilke orienteringer medarbejderen skal/må have adgang til.
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IT- LØSNINGER I BRANCHEN
Mange medlemmer har med baggrund i markedssituationen mere eller mindre udskudt ITinvesteringer til bedre tider.
Det nye Navision program fra JMA A/S er pt. købt af 37 DM medlemsvirksomheder, og 59
DM medlemsvirksomheder kører på det gamle LMF system.
Firmaet ATOMIC A/S er en ny spiller på markedet, som har igangsat udviklingen af et program, som er tilpasset en typisk landbrugsmaskinforretning. Firmaet ATOMIC A/S arbejder
med en platform, som hedder Keyblance. Projektet med ATOMIC har været tæt fulgt i sekretariatet og i bestyrelsen.
ATOMIC har afholdt flere informationsmøder for interesserede medlemsvirksomheder, og
har foreløbig solgt deres løsning til 3 medlemsvirksomheder.
DM har i august måned sammen med JMA A/S igangsat udviklingen af en ny interface
database, som bliver præsenteret primo 2010. Interface databasen bliver et DM produktet
for DM medlemsvirksomheder, som ønsker at sende data effektivt og billigt til virksomhedens samarbejdspartnere/hjemmesider med brugt databaser i ind- og udland.

DM-AKADEMI OG DM KURSER
DM-Akademi er betegnelsen for fremtidens udbud af kurser/uddannelser i Dansk Maskinhandlerforening.
Der har med stor succes været gennemført 3 kurser af 3 dages varighed med titlen Jura,
salg – og rollen som professionel rådgiver. Kurset vil igen blive udbudt løbende i 2010.
I starten af 2009, havde DM en del kurser i ”Lovpligtige hovedeftersyn og CE-mærkning”,
et godt besøgt endags kursus, hvor vi oplyste om de regler fra 1992, som Arbejdstilsynet
ville til at håndhæve, samt de ”fælder” og faldgruber der er i forbindelse med CE-mærkning
og lovgivningen på området.
14 værkfører/værkførerassistenter har deltaget i
Lederuddannelse Værksted/Service, som blev
afsluttet i marts. Dette hold havde et godt samarbejde og sammenhold. De er efterfølgende
fortsat som ERFA-gruppe. Det næste hold starter
op i november, hvor der er 15 tilmeldte – og der
er desuden oprettet en venteliste til næste kursus.
Foto: Deltagere fra Lederuddannelsen, Skibelund Krat
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Der er igen i 2009 udbudt et 2-dages dieselkursus i samarbejde med Erhvervsskolerne
Aars – med meget stor succes. 3 hold er pt. etableret, et hold i uge 40 måtte vi desværre
aflyse på grund af for få tilmeldte.
Der er blevet udbudt 3-dages kurser i lovpligtig sikkerhedseftersyn af ”Mobile maskiner”,
med teleskoplæssere som hoved område. Holdene blev hurtigt fyldt op, og vi arbejder på
at få oprettet flere kurser i vinterhalvåret 2009- 2010.
Brandsikkerhedskurser i Varmt arbejde (som er/bliver et krav fra forsikringsselskaberne),
kører vi i samarbejde med DBI. Efter en lidt svag start er der nu en pæn efterspørgsel efter
disse kurser.
Januar 2010 udbyder vi for første gang ”Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse” (tidligere
§9 uddannelse), som sikkerhedsrepræsentanter skal have, og andre der er ansvarlige indenfor arbejdsmiljø, bør have. Denne udbydes i samarbejde med Dansk Metal, på deres
skole i Jørlunde på Sjælland.
Årsagen til, at DM udbyder uddannelsen på denne måde, er at den derved bliver mere
målrettet til maskinhandlerforretningerne. Kursisterne kommer på kursus sammen med
kollegaer fra branchen.

MASKINHANDLERFORENINGS FORSIKRINGSAFTALE
Den nuværende forsikringsaftale mellem Dansk Maskinhandlerforening og Codan Forsikring udløb ved udgangen af 2008.
Med henblik på en videreførelse af forsikringsaftalen, blev der i 2008 forhandlet med Codan om en fornyelse af forsikringsaftalen, som først blev afsluttet umiddelbart før sommerferien i 2008.
DM, Willis og Codan har gennemgået forsikringsaftalens hidtidige forløb, og har forhandlet
en række positive forbedringer af forsikringsprogram og dækningsomfang igennem på forsikringsaftalen.
Skadesforløbet i DM aftalen har de seneste år set rimeligt ud, på trods af at branchen stadig er plaget af mange tyverier, samt behandlings- og bearbejdningsskader på Forhandler/værkstedsforsikringerne.
Behovet for forsikringsrådgivning er stadigt stigende blandt medlemsvirksomhederne, bl.a.
på baggrund af fremgangen i maskinhandlerbranchen, fusioner, opkøb og udvidelser,
samt et stigende behov for specielle forsikringsdækninger.
Forsikringsaftalen med Codan er fornyet pr. 1. januar 2009 med udløb 31. december 2010.
Nye produkter er også lanceret i 2008/2009 bl.a. en ny Codan Care ordning, med en meget konkurrencedygtig præmie og dækning, grundet forhandling med det store medlems-
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tal. Udarbejdelse af Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring og kriminalitetsforsikring til
brug for medlemmerne. Samtidig har Gouda forbedret tilbuddet om erhvervsrejseforsikring
til medlemmerne.

SEKRETARIATET
Personalesiden er uændret og består af følgende stab:
Michael Husfeldt (direktør)
Helle Helth Hansen (direktionssekretær)
Annette Hansen (økonomiassistent)
Per Hedetoft Fasting (konsulent)
Morten Junker Andersen er ansat ca. 6-8 timer pr. uge som studenterhjælper. (læser HA
på Syddansk Universitet i Kolding)
Sekretariat fungerer uændret som sekretariat for brancheforeningerne Maskinleverandørerne, LIB og Gafsam.
Vores arbejde i Brancheforeningen Maskinleverandørerne har i år krævet en ekstra indsats i forbindelse med udstillingen Have og Landskab i Slagelse, og E09 messen i Vandel.
Michael Husfeldt er via Maskinleverandørerne indsat som Agromek komitemedlem, og har
i den seneste periode været indsat i bestyrelsen i Have & Landskab, hvor Maskinleverandørerne har haft formandsposten.
Vores faciliteter i Kolding fungerer perfekt –
vi er færdige med at indrette det nye sekretariat, og der er investeret i en del nyt inventar og it-udstyr.
Sammen med de andre virksomheder i huset har vi adgang til virkelig gode servicefaciliteter med mødelokaler fra 6 til 65 personer med AV-udstyr og egen café/køkken,
som kan servicere gæster og kursusdeltagere.
Foto: Kantinen tilknyttet sekretariatet i Kolding
Vi har efterhånden rigtig mange medlemmer, som har fået øjne op for at bruge vores faciliteter i Kolding. Der har været afholdt mange møder/kurser i år bl.a. personalemøder, sælgermøder, ansættelsessamtaler, forhandlermøder, produktpræsentationer, kurser, generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og meget mere.
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Mange importører/salgsselskaber bruger mere og mere vore faciliteter til kurser og møder,
fordi vi tilbyder gode mødelokaler, nem parkering, gode bespisningsfaciliteter og ikke
mindst vores centrale placering i Danmark.
Vi glæder os over at, kunne tilbyde disse faciliteter til vore medlemmer – og ser gerne at
sekretariatet blive mere og mere ”branchens mødepunkt” i Danmark.

AFSLUTNING
Det er bestyrelsens ønske og håb, at du/I deltager i generalforsamlingen 2009 på Hotel
Trinity i Fredericia.
Her får du/I rig lejlighed til at møde kollegaer, høre nyt og måske blive inspireret med nye
ideer fra formiddagens workshops, DM beretning eller dagens afsluttende indlæg om arbejdsglæde og begejstring.

Velkommen!

Bestyrelsen
Jens-Aage Jensen
Henning Mølkjær
Peter Holm
Søren Holst Sørensen
Lars Møller Andersen

November 2009

