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DANSK MASKINHANDLERFORENING
Det har været et år med rigtig mange opgaver for sekretariatet i Dansk Maskinhandlerforening. Vi har igen måtte prioritere hårdt mellem arbejdsopgaverne, når det glæder lancering
af nye medlemsaktiviteter kontra den daglige medlemsservice og rådgivning.
Vi har i perioden oplevet et væsentligt mindre behov for rådgivning omkring tilpasninger,
arbejdsfordeling, omorganisering og afskedigelser. Vi oplever faktisk en lille stigning i antallet af henvendelser omkring rådgivning om ny ansættelser m.m.
Vi oplever et voldsomt stigende antal sager og henvendelser omkring markedsret og erhvervsret – det er typisk tvister om reklamationsret, garanti, fejl og mangler samt om at hæve handler.
Det er meget tydeligt at ”krisen” har forstærket antallet af uoverensstemmelser mellem køber og sælger – det er tydeligt, at køber ofte er presset og vil forsøge at løbe fra indgåede
aftaler og forsøge at skubbe uberettigede omkostninger og ansvar over på sælger.
Vi oplevede et stigende antal sager om fejl og mangler indenfor områderne forsikring, garanti, ejendomsforbehold, reparationer m.m. I 2011 er antallet af sager igen stigende og
kommer langt over 2010 niveau, hvor sekretariatet registrerede 123 rådgivningssager inden
for arbejds- og erhvervsret.
Vore medlemmer bruger mere og mere sekretariatet til forskellige rådgivningsopgaver indenfor strategi, forandringer, organisationsudvikling, og generationsskifte, samt ikke mindst
en snak om markedssituationen, og de daglige store som små udfordringer man står overfor
som leder og maskinhandler.
Vi er meget taknemmelige og ydmyg for den altid positive og åbne opbakning, og det gode
gensidige samarbejde i det daglige arbejde sammen med vore medlemmer og deres medarbejdere.
Rigtig mange medlemmer bruger fortsat vores mødefaciliteter i sekretariatet i Kolding. Sekretariatet bliver mere og mere branchens naturlige mødested – og vi syntes, det er dejligt
at kunne byde så mange velkommen i huset.
Sekretariatet vandt i juni måned 2010 en licitation om Have & Landskab udstillingen i Slagelse i
august måned 2011. Sekretariatet har stået for
alt markedsføring omkring udstillingen, herunder
opbygningen af en ny hjemmeside, pressekontakt og udarbejdelse af markedsføring– og annonceplan. Opgaven har bidraget positivt til vores arbejdsopgaver, samt på indtægtssiden i
foreningens regnskab.

Foto: Personalet i sekretariatet samlet på Have & Landskab 2011

Dansk Maskinhandlerforenings vision står fortsat stærkt og giver en god mening i det daglige arbejde. Vi skal skabe værdier for vores medlemmer – hver dag, og det skal forankres i
vores værdisæt om Åbenhed, Engagement, Fortrolighed og Ansvarlighed.
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På den anden side af ”krisen” har vi igen en del henvendelser fra virksomheder, som ønsker
oplysninger om et medlemskab i Dansk Maskinhandlerforening. Vi har i beretningsåret fået
5 nye medlemmer, og forventer at afslutte forhandlinger med flere nye virksomheder her i
efteråret 2011.

ÅRET I BRANCHEN – NYE UDFORDRINGER FOR MANGE
Mange virksomheder er nu kommet på den anden side af ”krisen”. De har først og fremmest
fået tilpasset deres omkostninger til et lavere aktivitetsniveau, de har fået ryddet op og optimeret forretningsgange og haft fokus på spild altså handlinger og adfærd, som ikke skaber
nogen værdi for virksomheden eller kunderne. Det er mere eller mindre kendetegnet ved, at
bundlinjen allerede er i plus i 2010 regnskabet og at indtjeningen forventes øget i 2011.
De står til at komme styrket ud af krisen og er allerede, som ledere i gang med at kigge på
vækstområder og aktiviteter på den anden side af krisen. De er også personligt kommet
igennem krisen – de har lært af krisen og de har reflekteret.
Mange af de tiltag og omkostningsreduktioner, som er foretaget, kan nu ses på bundlinjen
fuldt ud i 2011. Mange har fortsat udfordringer omkring realisering af brugtlageret – traktorer
og maskiner, som i opgangsperioden er byttet for dyrt ind og skal sælges på et mindre marked og til en lavere pris.
Der er fortsat en stor gruppe af medlemsvirksomheder, der ikke 100 % har taget fat om udfordringerne og de står forsat med nogle store udfordringer omkring tilpasning, indtjening,
brugtlager, manglende strategi, generationsskifte og eventuelt salg af virksomheden.
Mange medlemsvirksomheder står fortsat med ”ryggen mod muren” og har svært ved at se
fremtiden og forholde sig til, at i denne branche bliver der helt sikkert en konstant faktor, der
hedder FORANDRINGER.
Sekretariatet har i den seneste tid haft en lang række rådgivningsopgaver omkring strategi
og forretningsudvikling. Det er tydeligt, at mange af vore medlemsvirksomheder har behov
for professionel sparring og rådgivning på det strategiske område – Det kan skabe stor
værdi for ledelsen at have nogle fortrolige og faglige dygtige mennesker, som man åbent
kan drøfte spørgsmål som, hvordan ser vores virksomhed ud om 3 – 5 år? Hvilke tiltag og
forandringer skal gennemføres for at nå dertil?
Vi lever i en tid, hvor noget af det vi så godt kender er ved at slutte i branchen. Vi bliver nødt
til at søge efter nye svar og løsninger. Ikke nødvendigvis på grund af krisen, men fordi vi
stiller dybere spørgsmål til os selv som ledere. Vi fornemmer måske, at der er en anden vej,
som vi skal arbejde med, for at få modet til at vælge.
Omsætningen i branchen i 2010 blev overraskende på ca. 7,3 mia. kr. mod 7,5 mia. kr. i
2009 (et fald på ca. 3 %). Vi havde forventet en tilbagegang i brancheomsætningen på ca.
15 % - så efterspørgselen af vores varer og tjenesteydelser er fortsat på et højt niveau
sammenlignet med branchens totale omsætning tilbage i 2000 – 2004, som dengang var på
ca. 6 mia. kr.
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I vores branche er vi alle påvirket af forholdene i landbruget, som har stor gæld og mangler
konkurrenceevne samt politisk og bankmæssig opbakning til vækst og udvikling.
Vi må som branche også kigge indad. Vi står faktisk med en lang række udfordringer, som
mere eller mindre er selvskabt og selvforskyldt. Vi har haft alt for lidt fokus på indtjening og
konsolidering af vore virksomheder. Det bliver nok svært at ændre på den hårdere konkurrence på markedspladsen, når det gælder afsætning af nye traktorer og maskiner, fordi der
hele tiden vil være et pres fra leverandører, producenter og importører i baglandet. Men vores lokale service kan vi delvis selv styre – her mangler branchen betydelig vilje og motivation til at få en langt højre pris for vores service og rådgivning.
En generelt noget useriøs konsulentrapport for maskinbranchen konkluderede i foråret følgende:
Maskinbranchen har behov for effektivisering. Forhandlernettet er for stort og ude af trit med
behovet i landbruget. Forhandlernettet skal slankes og der skal fokuseres mere på kundeservice, rådgivning samt faglig viden. Desuden skal salgsindsatsen professionaliseres betydeligt. Mange maskinhandlere står over for en stor opgave med at sikre deres markedsandel og lønsomhed i fremtiden.
Selv om rapporten indeholder en lang række fejl og mangler, er konklusionen måske ikke
helt ved siden af.
En af årets største forandringer på markedspladsen kom i starten af juni måned, da John
Deere opsagde samarbejdet med deres mangeårige importør Nellemann Agro A/S og rullede deres plan ”Dealer of Tomorrow” ud i Danmark. Det har sat en helt ny dagsorden for rigtig mange John Deere forhandlere i Danmark. Det har skabt en stor usikkerhed og frustration og udfordrer på mange måder vores ejerlederkultur og forretningsopfattelse i branchen.
Det bliver spændene at se om man kan lykkes med, på så kort tid, at gennemføre så store
ændringer med en hastighed på over 180 km/t.
Samtidig må vi forvente, at det kan skabe en dominoeffekt på markedspladsen allerede her
i efteråret 2011 i form af mærkeskifte, opkøb og fusioner rundt om i landet.
Hele branchen vil helt sikkert kigge meget opmærksomt på dette nye set-up på markedspladsen og det bliver rigtig interessant at se, om John Deere som ”First Mover” på en lang
række områder, opnår de forventede konkurrencefordele for at kunne udbygge deres markedsposition.
Også på redskabssiden er der flere leverandører, der på det seneste har udmeldt deres
planer om en ny distributionsstrategi på det danske marked.
Der er rigtig mange producenter og leverandører, som på mange områder tænker utroligt
kortsigtet – de tænker kun på markedsandele og er ofte topstyret fra hovedkontoret i udlandet. De mangler væsentlig indsigt i og forståelse for, når en forhandler skal udvikle sig positivt, handler det mere om indtjening på bundlinjen end markedsandele på kort sigt.
Derfor giver det forsat god mening, at Dansk Maskinhandlerforening skal stå i spidsen for
en ny revolution i branchen, som med en sætning hedder fokus på INDTJENING OG LEDELSE.
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Hvis vi som branche og enkelt virksomhed skal sikre en god kundeservice og en attraktiv
arbejdsplads i fremtiden, er det et ”MUST”, at vore medlemsvirksomheder har en høj indtjeningsgrad og et overskud på bundlinjen til at investere i virksomheden og fremtiden.
Vi kan kun gentagne gange opfordre til, at ledelsen i vore medlemsvirksomheder tager
følgende udsagn med ind i det daglige arbejde:
For vores branche og den enkelte virksomhed, er der lige nu en fantastisk mulighed
for at sætte ledelsesmæssig fokus på: Indtjening og bundlinje før vækst og
markedsandele.
Vi tog igen i forsommeren fat i problemstillingen om meget lange leveringstider på nye maskiner og traktorer med budskabet:
Du skal bestille dine maskiner og traktorer til efterårsarbejdet nu
En rundspørge foretaget af Dansk Maskinhandlerforening til en række importører og forhandlere af maskiner og traktorer til landbruget afslører, at en stærkt stigende efterspørgsel
giver stadig længere leveringstider.
Det er nu, man skal disponere med omtanke og rettidig omhu, hvis man tænker på at køre
med en ny maskine/traktor i det kommende efterår.
- Hvis man vil have en ny græsmaskine til sæsonen, så bliver det meget svært, med mindre
man falder over en forhandler, der har en maskine stående, siger en af de større importører
i maskinbranchen.
Han råder til, at man enten meget hurtigt afsøger mulighederne eller venter med at købe ind
til efteråret med henblik på levering i 2012.
Levering fra fabrikkerne tager tid
Siden krisen for alvor bed sig fast i sidste halvdel af 2008 og i starten af 2009, har fabrikanterne af landbrugsmaskiner og deres underleverandører haft travlt med at omstille sig til en
betragtelig lavere efterspørgsel.
Nu er situationen en anden. På mange europæiske markeder er efterspørgslen efter nye
landbrugsmaskiner og traktorer stigende.
- Nu er ordrebøgerne ved at være lige så fulde, som de var det i slutningen af 2007 og starten af 2008, fortæller en importør.
På mange fabrikker kan man forholdsvis hurtigt omstille sig til en stigende efterspørgsel,
men det hjælper ikke så meget, når underleverandørerne af vigtige dele som transmissioner, pumper, gummidele og meget andet ikke kan skrue op i samme takt.
- Alene sådan noget som kraftoverføringsaksler er det svært at skaffe nok af, uddyber importøren.
Lagrene er ved at være solgt ud.
Det er efterhånden mange år siden, at større landbrugsmaskiner og traktorer blev produceret til lager, fordi de fleste bliver skræddersyet på fabrikken til den enkelte kundes behov.
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- Men selvfølgelig bliver der også produceret et mindre antal traktorer og maskiner, som er
ekviperet, så de kan tilpasses ude hos forhandlerne.
- Sådanne modeller kan man være heldig at finde, så man hurtigt kan blive kørende.
- Det er dog i højere grad undtagelsen end reglen, siger en traktorimportør.
Samme forhold gør sig gældende med redskaberne, hvor man kan være heldig at finde
netop den maskine, man søger hos en dansk maskinhandler.
- Generelt skal man dog ikke regne med, at det forholder sig sådan,
siger alle de forespurgte.
Vores budskab er:
Alle medlemmer af Dansk Maskinhandlerforening er klar til dialog og
samarbejde med fokus på effektivisering og indkøbs- og serviceplanlægning – tag et møde med din maskinhandler!

Foto: Michael Husfeldt

Den sjællandske landboforening Gefion udgav i deres medlemsorientering inden for
planteavl den 9. december 2010 en artikel med overskriften ”Den rigtige pris på maskiner”
Hermed et uddrag fra artiklen
Den rigtige pris på maskiner
• Find og sammenlign altid kun maskiners realværdi
• Planlæg investeringer i god tid, så de er velovervejede. Beregn omkostningerne
• Alle kan få 15-20 % rabat på listeprisen, nogen får op til 35 % rabat på listeprisen
• Bak op om den lokale forhandler, bed ham om ét seriøst tilbud
Pris
Maskinbranchen har mange forskellige former for priser på traktorer og landbrugsmaskiner.
I leverandørernes prislister hedder de ofte ”vejledende udsalgspris”. I det udtryk er det jo
åbenlyst, at man ikke mener prisen alvorligt – der skal forhandles en rabat, og prisen sættes
ned. Derfor har flere i branchen også omdøbt ”vejledende udsalgspris” til ”vildledende udsalgspris”.
Hvorfor melder maskinbranchen ikke den rigtige pris ud fra starten?
Maskinforhandlerne mener, at det er landmændene, der ønsker dette ”spil” om pris og rabat. De mener også, at landmændene ikke kan tåle at høre den realistiske pris på den brugte maskine, som skal i bytte – men er det nu korrekt?
Det er vores opfattelse at landmænd, som skal handle maskiner, har mere tillid til en forhandler, som kommer med den rigtige pris første gang.
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En forhandler har tilbudt en maskine til 630.000 kr. i første omgang og efterfølgende sænkes prisen til 600.000 kr., fordi han mærker konkurrencen fra en anden forhandler. Det er et
tillidsbrud, for hvis landmanden havde accepteret de 630.000 kr., var han altså blevet snydt
for 30.000 kr.
Vi kan kun opfordre til, at forhandlerne tilbyder den rigtige pris i første omgang. Du skal som
køber gøre forhandleren klart, at han har én chance for den rigtige pris. Hvis der så skal
handles om noget, kan det være et rotorblink eller en jakke!
Forhandleren bruger ofte tidspres i sit tilbud, som i eksemplet, hvor bytteprisen gælder ved
ordre inden fredag! – Man skal IKKE lade sig lokke til en beslutning under dette tidspres.
Der er masser af maskiner på markedet!
Loyalitet overfor den lokale forhandler
Service og opbakning er vigtigere end prisen. Men det er ikke en blankocheck til den lokale
forhandler, for at sætte prisen væsentligt højere end markedet generelt. Så er det mere reelt
at service bliver prissat uafhængigt af, hvor maskinen er købt. De dygtige og professionelle
forhandlere tager mod alle kunder med et smil og løser deres problemer med betjening eller
reparation af maskinen. Timeprisen for denne service bør ikke hænge sammen med indkøbsprisen på maskinen!
De enkelte forhandlere, som spiller fornærmede over at have tabt handlen, skulle hellere
glæde sig over at få arbejde til værkstedet. Når maskinen er købt hos en anden forhandler,
skal man jo ikke diskutere forlænget garanti og kulance reparationer. Værkstedet kan tage
den reelle pris for reparationen, så landmanden igen vender tilbage og bruger det samme
gode værksted. Ved næste handel kan det jo være, at salgsafdelingen så har tilpasset sig
markedet og tilbyder den rigtige pris ved første tilbud. Mange landmænd tror, at parallelimportørerne kan sælge traktorer langt billigere end den lokale forhandler, men hvis du beder
din lokale forhandler om ét seriøst tilbud, så vil det ofte være konkurrencedygtigt med parallelimportørerne – og så er det da oplagt at handle lokalt.
Rabat
”Du kan få den rabat du ønsker, jeg sætter listeprisen” siger en maskinsælger spøgefuldt.
Men der er noget om snakken. Derfor er rabatsatsen ikke retvisende og sammenlignelig
mellem forskellige fabrikater. Kongskilde har i oktober 2010 sendt priseksempler ud til DLGkunder, hvor en 5 furet Øverum vendeplov kan købes til 164.000 kr. Ved siden af står vejledende udsalgspris 242.900 kr. altså 32,4 % rabat. Stor respekt til Kongskilde for at annoncere realværdien, hvorfor gør de andre ikke det? Det er Gefions erfaring, at rabatten ligger
på 25-30 % på nye traktorer og 15-22 % på nye maskiner.
Åbenhed
Hvis maskinbranchen vil ændre prispolitik og melde reelle priser ud på maskiner, så vil
landmænd og sælgere ikke skulle spilde så meget tid på forhandlinger, men i stedet opbygge et tillidsfuldt samarbejde hvor investeringsplanlægning og værkstedsudnyttelse er i fælles interesse.
Vi bad efterfølgende Gefion om at overveje deres konklusioner og påstande i artiklen – de
udsendte efterfølgende dette udsagn til deres medlemmer:
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Dansk Maskinhandlerforening har bedt Gefion om at præcisere to ting fra nyhedsbrevet
”Den rigtige pris på maskiner” der omhandler pris og rabatter på maskiner. Vi nævner, at det
er Gefions erfaring, at rabatten ligger på 25-30 % på nye traktorer og 15-22 % på nye maskiner. Danske Maskinhandlerforening præciserer, at de nævnte satser er enestående tilfælde, mens de generelle rabatter er mindre.
Vi nævner også, at man ikke skal lade sig lokke til en beslutning under tidspres. Der er
masser af maskiner på markedet! – Det er ifølge Dansk Maskinhandlerforening ikke korrekt,
når vi taler nye maskiner, idet maskinproducenternes lagre af nye maskiner er små og man
hovedsagligt producerer efter ordre.

VERDENEN OMKRING OS
I skrivende stund kan det være meget svært, at se ind i fremtiden når det gælder verdenen
omkring os. Gældskrisen i Sydeuropa, ubalance i økonomien i USA og en nye regeringssammensætning i Danmark.
Det er dog meget positivt, at dansk økonomi faktisk er i fin form. Danmarks Statistik har her
i slutning af august måned offentliggjort de længe ventede tal for væksten i dansk økonomi i
2. kvartal i år. Budskabet er positivt - Recessionen er blevet væk.
Tallene viser, at der var pæn vækst i 2. kvartal i år – det blev således til en vækst på 1,0 % i
kvartalet og 2,0 % i forhold til samme tid sidste år. Dermed er vi formelt set ude af recessionen. Tallene viste faktisk også, at den recession, der oprindelig var i 1. kvartal, nu er revideret væk. Vi var således aldrig i recession.
Dansk økonomi er en økonomi med udfordringer, men ikke en økonomi, som er ved at falde
fra hinanden, hvilket man godt har kunnet få indtryk af ud fra debatten.
Det offentlige forbrug og investeringerne trækker væksten
Væksten i 2. kvartal er primært drevet af det offentlige forbrug og investeringerne. Investeringerne steg med 4,5 % – mens det offentlige forbrug steg med hele 0,9 %. Dermed er udfordringen for den offentlige sektor blevet vendt på hovedet, hvor det tidligere tydede på, at
de offentlige opstramninger skete i et for voldsomt tempo, er billedet nu det modsatte; der
bliver brugt flere penge end planlagt.
Fortsat fald i privatforbruget
Til gengæld trak privatforbruget også i 2. kvartal ned i væksten. Privatforbruget faldt med
0,3 % i forhold til årets første kvartal. Det er meget tydeligt, at de danske husholdninger er i
gang med en meget kraftig konsolidering oven på finanskrisen. Dermed er det også svært
at sige, hvad der skal til, før forbruget for alvor kommer i gang igen – flere penge mellem
hænderne har i hvert fald ikke gjort det. Formentlig må vi bare indstille os på, at det tager
lang tid.
Hvad med landbruget – er der lys forude?
Efter den katastrofale dårlige indtjening i landbruget i 2008 og 2009, blev 2010 et langt bedre år. Indtjeningen blev igen positiv for mange landbrug, og udsigterne for 2011 er lige nu
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positive. Der er dog betydelige forskelle fra produktionsgren til produktionsgren, men også
spredningen mellem landmænd inden for samme produktionsgren er betydelige.
Et betydeligt antal landmænd er havnet i en alvorlig gældsfælde, fordi de har etableret sig
eller udvidet bedriften i en periode med høje jord- og ejendomspriser. De konjunkturgevinster, som de foregående år havde været en vigtig indtægtskilde til mange landmænd, er nu
blevet negativ og har gjort mange landmænd teknisk insolvent.
For landbruget er der en lang vej til fuld genopretning. De seneste års underskud samt faldende værdier lægger pres på erhvervet. Dertil kommer, at risikoen for rentestigninger kan
få alvorlige følger for mange landbrug med en høj gæld og en variabel rente.

Landmandsbarometeret fra december måned 2010 udgivet af Videnscenteret for
landbrug konkluderer
Landmændene er beherskede optimister og forventer generelt fremgang for deres bedrifter.
Landmændene forventer således højere priser, øget indtjening og stigende produktion. Forventningen om fremgang sker dog på baggrund af to år med store underskud i mange landbrugsvirksomheder.
Konkret forventer ca. 25 % forbedret indtjening i 2010 og yderligere fremgang i 2011. Hver
anden landmand forventer øget produktion i 2011.
I maj måned kom der yderligere en undersøgelse, som landbladet og analysevirksomheden
Aspecto står bag.
Af de 273 landmænd der deltog i undersøgelsen vil ca. halvdelen investere i nye maskiner
til bedriften. En væsentlig stigning i forhold til en tidligere undersøgelse foretaget i august
måned 2010, hvor tallet udgjorde ca. 35 %, som forventede at investere i nye maskiner.

Fra vores hovedorganisation SALA var budskabet til politikkerne og verdenen omkring os op til folketingsvalget 2011
Skab rammer for vækst i de private virksomheder
Folketingets partier kappes om magten i det Folketing, der sammensættes ved valget den
15. september. Kampen udkæmpes med diverse våben i form af mere eller mindre veldokumenterede planer for ikke mindst den offentlige økonomi frem i tiden. Og så tales der om
vækst, og hvordan der skabes vækst.
Fundamentet for det hele er det, der sker på de mange virksomheder i Danmark, som udvikler, producerer og afsætter en utrolig mangfoldighed af varer og tjenesteydelser til det
danske og udenlandske marked.
Den øjeblikkelige vækstkrise sætter fornyet fokus på virksomhedernes forhold og rammer,
fordi fornyet vækst kun kan komme fra disse virksomheder, hvad enten det er multinationale
koncerner, små og mellemstore virksomheder eller ejerledede virksomheder.
Det er sådan set det, der er blevet valgets tema. Hvordan skabes sådanne rammer for disse
virksomheder, så de også fremover kan sikre det økonomiske fundament for det danske
velfærdssamfund på en måde, der også skaber tillid til landets økonomi i udlandet?
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Hvad der kan hjælpe virksomhederne med at få vækst. Det handler om unges uddannelsesmuligheder og motivation for uddannelse. Det handler også om vores skattesystem,
herunder beskæftigelsesfradrag og topskat. Og det handler om beskæftigelsespolitik, arbejdskraft og tilbagetrækning. Endelig handler det generelt om at gøre livet lidt lettere for
virksomhederne og dermed øge mulighederne for og incitamentet til øget vækst, bl.a. i form
af en kortere arbejdsgiverperiode for sygedagpenge og afskaffelse af multimedieskatten.
”Den enkelte virksomheds forhold skal være omdrejningspunktet i vækstdebatten. Virksomhederne har fokus på at udvikle, producere og sælge deres varer og tjenesteydelser. Offentlige myndigheder skal bidrage til og ikke stå i vejen for dette fokus. Det bør være lakmusprøven for enhver relation mellem virksomheder og offentlige myndigheder.
Lykkes det, skal væksten nok komme.

AFSÆTNING AF TRAKTORER OG MASKINER i 2010/2011
Traktorregistreringen 2010
I 2010 blev der i alt nyregistreret 1.457 stk. Det er 142 stk. færre end i 2009, det svarer til en
nedgang på 8,9 %.

Figur: Udviklingen i antallet af nyregistrerede traktorer 2002 – 2010
Kilde: ND
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Figur: Udviklingen i antallet af nyregistrerede traktorer måned for måned 2007 – 2011
Kilde: ND

Mejetærskere sæson 2010 – 2011 i perioden den 01.09.2010 til 31.08.2011
Mejetærskersalget steg med 59 stk. fra 144 stk. i forrige sæson til 203 stk., det svarer til en
stigning på 41 %.

Figur: Udviklingen i antallet af solgte mejetærskere 2004 – 2011
Kilde: ND
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Finsnittere sæson 2010 – 2011 i perioden den 01.09.2010 til 31.08.2011
Finsnittersalget faldt med 3 stk. fra 17 stk. i forrige sæson til 14 stk. i denne sæson, det svarer til en nedgang på 17,6 %.

Figur: Udviklingen i antallet af solgte finsnittere 2004 – 2011
Kilde: ND

Pressere sæson 2010/2011 i perioden den 01.09.2010 til 31.08.2011
Pressersalget faldt med 32 stk. fra 141 stk. i forrige sæson til 109 stk., det svarer til en nedgang på 22,7 %.

Figur: Udviklingen i antallet af solgte pressere 2004 – 2011
Kilde: ND
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LANDBRUGET 2010 – 2011
Sidste år skrev vi, at året har været en lang rutschebanetur, og med fare for at lyde som en
dårlig DR genudsendelse, så har året på mange måder endnu engang udartet sig på samme måde.
Resultaterne er som følger ikke overvældende, men de måtte dog gerne have været bedre,
så de dermed kunne have løftet noget mere på den økonomiske situation.
2008

2009

2010

9073,5
629,2
14
3867,9
4230
24218

10116,8
637,4
22,4
4050,1
3895,9
27412,4

8747,7
579,8
33,8
3307,1
3990
25176,7

2009

2010

1656
8115
20876
19526
12116

1889
8874
23466
21843
13636

2008

2009

2010

1531
8503
21922
20471
12678

1362
7411
19910
18836
11707

1514
7704
22030
20725
13011

Produktion, mio. kg for hele landet
KORN (KERNE) I ALT
RAPS I ALT
BÆLGSÆD I ALT
HALM I ALT, DER ER BJÆRGET
RODFRUGTER (ROD) I ALT
GRÆS, GRØNTFODER OG EFTERSLÆT I ALT
Kilde: Danmarks statistik

Indtjeningerne svinger fra region til region.
Landbrugets bruttofaktor indkomst, regionalt efter type, region og tid
Enheder i mio. kr.
2008
BRUTTOPRODUKTION I ALT
Region Hovedstaden
1665
Region Sjælland
8848
Region Syddanmark
22302
Region Midtjylland
20926
Region Nordjylland
12792

SALGSPRODUKTER I ALT
Region Hovedstaden
Region Sjælland
Region Syddanmark
Region Midtjylland
Region Nordjylland
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VEGETABILSKE PRODUKTER I ALT
Region Hovedstaden
Region Sjælland
Region Syddanmark
Region Midtjylland
Region Nordjylland

ANIMALSKE PRODUKTER I ALT
Region Hovedstaden
Region Sjælland
Region Syddanmark
Region Midtjylland
Region Nordjylland

2008

2009

2010

758
5373
8375
7004
3578

669
4612
7370
6170
3050

732
4672
7864
6585
3197

2008

2009

2010

773
3130
13547
13468
9100

693
2799
12540
12667
8657

783
3032
14166
14140
9814

Kilde: Danmarks statistik

Udviklingen i priserne på raps, hvede og gødning.

Kilde: Danmarks statistik

Vi oplevede igen en hård lang vinter, som gav nogle tid til, at slikke sårene efter den våde
sommer og dermed sene høst. Vinteren gav arbejde til branchen indenfor vejvedligeholdelsesudstyr. Fabrikanterne og sælgerne af sneflytningsudstyr havde meget travlt. Endnu en
vinter kunne mange melde alt udsolgt.
Et godt forår, dog stadigvæk en smule fugtigt, men de først udmeldte vårbygprognoser så
rimelige ud. Den 1. september 2011 regnede Landbrugsavisen med 8,9 mio. ton, baseret
på indmeldinger fra 12 planteavlskonsulenter landet over. Især på grund af et usædvanligt
godt år for vårbyg.
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Hvis dette holder stik, så svarer det ifølge Landbrugsavisens beregninger til en gennemsnitlig kornhøst.
Til gengæld var der den 8. september 2011, stadigvæk omkring 100.000 hektar med korn
under vand i det sydlige Danmark. Mange steder i Danmark er det et KÆMPE problem at
den megen regn tillige med, at mange kommuner på grund af besparelser har valgt at undlade beskæring af grøde og græs i vandløbene. De mange vådområder der ønskes i ”Grøn
vækst” er dermed nærmest kommet af sig selv, med mange problemer til følge!

Foto: Louis Andreas Michaelsen

Grøn vækst
Grøn vækst har hele året givet anledning til mange ”rivegilder”. Der er dannet to forskellige
fraktioner blandt landmændene, der mener at Landbrug og Fødevarer måske ikke har været
helt skarpe til at tale branchens sag, og græsrodsgruppen ”Bæredygtigt Landbrug” – som
blandt andet med traktordemonstrationer foran Christiansborg, ville gøre politikerne opmærksomme på, at de mener, der er meget ulige vilkår som fødevareproducent inden for
EU, og at ”Grøn vækst” vil være en så stor hæmsko for erhvervet, så mange formentligt vil
vælge at stoppe som landmænd.
Den 20. september havde Bæredygtigt Landbrug samlet ca. 1.500 landmænd i Vejen, som
efter valget gerne ville forsøge at få de nye politikere i Folketinget til at være mere agtpågivende overfor hvilke konsekvenser forskellige love og regler har for landbrugserhvervet.
Herunder kravet fra EU om en reduktion af kvælstofudledningen på 19.000 tons. Man mener ikke dette er indført ud fra faglige fornuftige krav, der med sikkerhed kan bevise at det
hjælper. Dette skal samtidigt holdes op imod, at dansk landbrug igennem længere tid selv
har gjort meget for at reducere kvælstofudledningen og dermed allerede har opnået en reduktion af de 19.000 tons.

Vejret en faktor
På de to fotos taget af TV2 på Lolland ser vi hvad det dårlige vejr kunne føre med sig. Historien bag er at en gravemaskine sad fast og da man tilkaldte endnu en gravemaskine for at
hjælpe den fri, ja så sad også den fast.
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Herefter måtte man have hjælp fra Falck. Først med en Unimog og derefter med en MAN
lastbil men lige meget hjalp det – de sad også fast. Lolland er nærmest som kviksand. Falck
troede efter 8 døgn stadig på, at situationen kan reddes, men vidste ikke, hvor lang tid det
ville komme til at tage.
Det våde vejr har lige som sidste år, fået Landbrug og Fødevarer til at søge om en forlængelse på 14 dage indtil 15. oktober, til at udbringe gylle på fodergræs og vinterraps. Ydermere beder de i år om dispensation for nedfældningskravet i græs.
Det er ikke kun i Danmark vejret giver problemer for landbruget. Afrikas horn har ikke fået
vand i flere år, ligesom ekstremt tørt vejr har ramt Texas og andre steder i USA. Der forbliver millioner tons korn uhøstet rundt omkring i verdenen. Som følge deraf har FN’s landbrugs- og fødevareorganisation FAO ifølge Jyllandsposten, nedjusteret forventningerne til
den globale høst med 6 mio. tons. Samtidigt har International Grains Counsil nedjusteret
deres forventninger med 9 mio. tons, og det amerikanske landbrugsministerium USDA har
ifølge Landbrugsavisen nedjusteret deres forventninger til den amerikanske majshøst med
10 mio. tons.

Økonomien
Hen over sommeren har der været mange forskellige udmeldinger om kornprisernes udvikling. Nogle vurderer, at den negative udvikling i de vestlige landes økonomi vil være med til
at trække kornpriserne ned. Andre mener, der er behov for et højere niveau på priserne, for
derved at øge investeringerne i landbruget, få større lagre og dermed mere stabile priser.
2010 niveauet for investeringer i bl.a. jord og nye stalde har ifølge Landbrug og Fødevarer
været de laveste i 10 år. De frygter, at landmændenes produktionsapparater ikke kan opretholdes fordi nødvendige moderniseringer og udbygninger af bedrifterne går i stå. Grundene
dertil er mange, men især pengeinstitutterne holder meget igen med at låne penge ud til
landbruget generelt, uanset hvor gode tal man som låntager har kunnet fremvise.
Investeringer i inventar er faldet til 3,2 mia. kr., hvilket er en halvering i forhold til 2008 niveau. Efter 2008 hvor jordpriserne toppede og igen begyndte at falde, er udlånet stagneret
omkring 60 mio. kr.
Til gengæld er landbrugets gæld for første gang i 10 år stoppet op. Gælden var i 2009 på
350 mia. kr. og i 2010 var den på 359 mia. kr. Af de 359 mia. kr. hæfter realkreditinstitutionerne for 272 mia. kr., mens pengeinstitutterne hæfter for 64 mia. kr.
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5,8 % af alle landmænd i Danmark er ifølge Landbrug og Fødevarer, teknisk insolvente.
Fordelingen er således, at 7,8 % af svineproducenterne, 7,3 % af kvægproducenterne og
1,1 % af planteavlerne er insolvente.

Gælden på svinebedrifterne er noget større end for det øvrige landbrug. Planteavlerne står
for kun 8 % af den samlede gæld, imens pelsdyrbedrifterne ligger lavest med 2 %.
Til trods for dette er antallet af tvangsauktioner stagnerende svarende til et niveau som sidst
i 90érne. Landbrug og Fødevarer frygter dog stadigvæk en del tvangsauktioner.
Bankernes tilbageholdenhed er måske også forståeligt, men samtidig sidder mange af dem
i en selvforskyldt situation, hvor de har lånt alt for meget ud, til alt for usikre kunder. Flere
banker er i dag egentlige ejere af landbrug, som de ikke har råd til at stoppe, da realpriserne på ejendomme vil give dem store tab, som de måske ikke kan bære? Andre banker er
blevet bedt om at lukke, da de reelt ikke havde pengene. Forhåbentligt kommer der ikke
flere bankkrak, da de har stor betydning for kunderne, som ofte har svært ved at blive kunde
i andre banker, men også for hele lokalområdet, hvor bankerne ofte trækker mange med sig
ned, og sætte alt på ”stand by”.
Den lave rente holder hånden under mange landbrug. For at få gang i hjulene, er finansverdenen også nød til at være realistiske, se nøgternt på alle låneansøgninger og behandle
disse ordentligt, kontra udmeldinger om, at de ikke ønsker hele brancher som kunder. En
undersøgelse lavet af Agrovi i Ringsted viser, at der er en forskel fra den bedste fjerdedel til
den dårligste fjerdedel på 1,7 mio. kr. målt på bundlinjer. Der er altså stor forskel på, om
bedriften er bæredygtig – hvilket skal tages med i betragtningerne.
Ifølge Landbrug og Fødevarer, er der konstateret en stigning på eksporten, mest til vore
nærmeste naboer Sverige og Tyskland.
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Eksporten til Sverige er især stigende inden for maskiner og transportmidler. For Tysklands
vedkommende er det især eksporten af færdigvarer samt maskiner og transportmidler, som
trækker i positiv retning. Niveaumæssigt er det fortsat landbrugs- og fødevarer, som udgør
en stor del af eksporten til Tyskland – den tegner sig for over 20 % af den samlede eksport
fra Danmark.

Regeringsskifte i Danmark
Danmark har fået et regeringsskifte, den blå æra er brudt, med en kvindelig dansk statsminister fra Socialdemokratiet, som i samarbejde med SF, Enhedslisten og Radikale skal danne en ny regering – spændende hvordan det kommer til at gå. Nogle af ovennævnte partier
vil helst nedlægge landbruget helt i Danmark, og lave disse om til naturreservater – men
kan vi leve af det? Er det noget der kan eksporteres?

Økologi
Økologi og andre specialprodukter er det, som mange mener, dansk landbrug skal overleve
på, og ikke på den store mængdeproduktion, for det er der ikke penge nok i. Men det koster
at omstille produktionen til lige med, at det måske tager tid at køre den nye produktionsform
ind – en dyr proces som mange etablerede ikke har råd til at gå i gang med, og som deres
økonomiske samarbejdspartner sandsynligvis heller ikke kan vente på.
Samtidigt har den danske forbruger af fødevarer tendens til, at handle efter tegnebogens
formåen, eller bare vælge det billigere produkt fra udlandet, uden tanke for under hvilke vilkår dette er produceret. Det minder meget om den danske miljøpolitik. Vi vil gerne have
grønne, miljørigtige energiformer og køretøjer, men samtidigt bliver disse beskattet så meget, at de fleste fravælger dette, pga. de er væsentligt dyrere end de normale fossildrevne
systemer. Hvor er miljøet – i statskassen. Hvor er forbrugeren – i egen husholdning. Der er
dog en del der tænker videre, og som gerne vil bevare miljøet, dyrevelfærden, fødevaresikkerheden og derfor betaler en højere pris for produkterne.
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En undersøgelse viste for nyligt, at for hver gang en fynbo købte for 100 kr. økologi produkter, så købte en københavner for 253 kr. og en sønderjyde for kun 70 kr. økologiske produkter.

Hvem køber økologi og hvorfor?
Den kundegruppe, der tegner sig for den
største andel økologi i deres fødevarevalg, er folk med en lang videregående
uddannelse. Helt friske tal fra GFK ConsumerTrackings husstandspaneler viser,
at danskere med en lang videregående
uddannelse har en økoandel i deres forbrug på hele 21,3 %
De højtuddannede har ud over de nære
værdier også en ideologisk tilgang til deres forbrug og en tro på, at de kan påvirke
verden, naturen, dyrevelfærden og miljøet
gennem deres indkøb. Andre grupper køber også økologisk, men lægger i højere
grad alene de nære værdier som egen og
børns sundhed, at undgå risiko for pesticidrester i fødevarer og lignende i deres valg af økologi, siger Thomas Roland, afdelingschef i FDB Ansvarlighed.
Uanset om det drejer sig om dyrere økologi eller ikke, så genererer hver fuldtids ansat ved
landbruget, arbejde til 5 personer i tilknyttede brancher.

Beskæftigede i landbruget efter type, enhed, område og arbejdstid
Antal personer
1-8 t./uge
9-18 t./uge
19-26 t./uge
27-36 t./uge
37t./uge eller derover

2007

2010

24.622
10.672
6.314
4.346
38.854

23.898
9.804
5.346
3.941
37.540

Kilde: Danmarks statistik.

Dermed genererer de 37.540 fuldtidsansatte 187.700 job til andre, de deltidsansatte genererer også job, men de er ikke medregnet. Job som Danmark ikke kan undvære, indtægter
til samfundsøkonomien som Danmark ikke kan undvære!
Danmark HAR brug for landbruget! Også i fremtiden. Så vi må håbe, at den nye regering vil
gøre noget for at fremme dansk landbrug, fremme forbrugernes lyst til at købe gode danske
landbrugsprodukter. Landbrugsprodukter som jo konstant er overvåget og kontrolleret både
med hensyn til dyrevelfærd, miljøvelfærd, mindst muligt forbrug af såvel pesticider, som
gødning og medicin samt et godt arbejdsmiljø for de ansatte ved fødevareproduktionen. Der
er mange grunde til at købe danske fødevarer, og ikke mindst for at bevare danske arbejdspladser, så vi undgår billige fødevarer fra lande, hvor der ikke gælder de samme stramme
regler, eller hvor de ikke tolkes nær så hårdt som her i Danmark.
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MEDLEMSFORHOLD SEPTEMBER 2011
Aktive medlemmer
Antallet af aktive medlemmer var i september 2011 137 mod 140 på samme tid sidste år.
Antallet af tilknyttede udsalgssteder/filialer er i år 44 mod 41 sidste år. Dermed udgør det
samlede antal forretninger med filialer ultimo 181 forretningsenheder.

Figur: Udvikling i DM medlemmer 1998 – 2011

I beretningsåret har der været en afgang på 8 medlemsvirksomheder og en tilgang på 5 nye
medlemsvirksomheder.

Figur: Til- og afgang DM medlemmer 1998 - 2011
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Passive medlemmer
Antallet af passive medlemmer var i september 2011 på 63 medlemmer.

Figur: Udvikling i antallet af passive medlemmer

Arbejdsgivermedlemmer
Udover de aktive og passive medlemmer varetager DM-Arbejdsgiver arbejdsgiverinteresserne blandt andet via SALA for aktuelt 27 virksomheder med tilknytning til sekretariatet.
Disse bidrager samlet med en lønsum på ca. 260 mio. kr.

Figur: Udvikling i antal arbejdsgivermedlemmer udenfor DM fra 2002 til 2011
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DM’S MEDLEMMER I OMSÆTNINGSTAL FOR 2010
Omsætningen hos medlemmerne af DM udgjorde i 2010 7,262 mia. kr. mod 7,475 mia. kr. i
2009 – et fald på 2,9 %. Her skal dog korrigeres for prisudviklingen, samt til og afgang af
medlemmer.
Den gennemsnitlige omsætning for de i alt 137 forretninger var således 53.007.299 kr. i
2010.
Medlemsvirksomheder med en omsætning på over 100 mio. kr. udgjorde i 2010 47 % af
den samlede omsætning i branchen. Det er således 23 medlemsvirksomheder, der tegner
sig for 50 % af hele branchens omsætning i 2010.

Fordeling af den samlede omsætning 2010 (pct.), på antal
medlemmmer i omsætningsgrupperne (pct.)
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Medlemsfordeling på omsætning

Omsætningsfordeling i %

Figur: Omsætningsfordeling i 2010 blandt DM medlemmer

Den gennemsnitlige DM forretning mistede i 2010 næsten 3 % af omsætningen i forhold til
2009 – der er dog en meget stor forskel mellem de enkelte forretningers omsætningsfald
kontra omsætningsstigning. 58 forretninger havde en omsætningsfremgang i 2010 mellem 1
% op til næsten 90 %.
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Figur: Omsætningsudvikling mellem år 2009 og år 2010 pr. forretning

Udviklingen i hele branchens omsætning fra 2000 til 2010 viser at 2010 ligger på niveau
med 2005.

Figur: Total omsætning i branchen fra 2000 til 2010
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DM BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE SEPTEMBER 2011
Beskæftigelsesundersøgelsen er baseret på indberetninger fra alle DM medlemmer.

Den samlede beskæftigelse i september 2011 udgjorde i alt 2.841 personer, en stigning på
1,1 % i forhold til sidste år, hvor tallet udgjorde 2.810 personer.
Under DM-Arbejdsgiver er der i alt beskæftiget 3.334 personer i 164 virksomheder, et fald
på 20 personer i forhold til 2010.
DM sælger arbejdsgiverdelen til medlemmer i de andre brancheforeninger, der har sekretariat hos Dansk Maskinhandlerforening.
Den gennemsnitlige beskæftigelse i en DM medlemsvirksomhed var i september 2011 på
21,03 person.
DM medlemmer havde i 2010 en samlet lønsum på kr. 998.943.000 mod kr. 1.057.542.867
i 2009, et fald på 5,5 %.
DMA medlemmer (kun arbejdsgivermedlemmer) havde i 2010 en samlet lønsum på kr.
256.849.000 mod kr. 299.573.811 i 2009, et fald på 14,3 %.
Den samlede lønsum blev således i Dansk Maskinhandlerforening i 2010 på kr.
1.255.792.000.
På de efterfølgende sider er grafiske illustrationer af beskæftigelsen og beskæftigelsessammensætningen.
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Beskæftigelsen hos medlemmerne af DM pr. 30. september 2011

Salg
Salgschef/produktchef

26

Sælger (repræsentant)

207

Lager

Lagerchef/forvalter

135

Lagerassistent

383

Elev (lager)

27

Værksted

Værkfører

121

Værkførerassistent

31

Fagl. Svende

Adm.

Adm. Chef

Andre

1071

Ufagl. Arb.

90

Lærlinge

270

Direktør

245

Medhjælpende hustru

10

Kontorassistent

66

Bogholder/bogholderass.

93

IT-medarbejder

4

Elev (administration)
Adm.
Chef/forretningsfører

3
37

Andre

22

Total

233

Grandtotal

2841

545

1583

421

37

22
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Beskæftigelsessammensætning i den gennemsnitlige maskinforretning
pr. 30. september 2011

Salg
Salgschef/produktchef

0,19

Sælger (repræsentant)

1,53

Lager

Lagerchef/forvalter

1,00

Lagerassistent

2,84

Elev (lager)

0,20

Værksted

Værkfører

0,90

Værkførerassistent

0,23

Fagl. Svende

7,93

Ufagl. Arb.

0,67

Lærlinge

2,00

Adm.

Direktør

1,81

Medhjælpende hustru

0,07

Kontorassistent

0,49

Bogholder/bogholderass.

0,69

IT-medarbejder

0,03

Elev (administration)
Adm.
Chef/forretningsfører

0,02

Adm. Chef

Andre

0,27

Andre

0,16

Total

1,72

Grandtotal

21,03

4,04

11,73

3,11

0,27

0,16
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DM-MÆRKEUNDERSØGELSE 2011 OG SAMARBEJDET MED MÆRKEFORENINGERNE
I juni måned blev DM forhandlertilfredshedsundersøgelsen i tæt samarbejde med forhandlerforeningernes formænd udsendt til samtlige forhandlere i Danmark. Resultatet af undersøgelsen vil være færdig bearbejdet til generalforsamlingen i november måned 2011.
Den enkelte mærkeforening vil få mærkets resultat sammenlignet
med sidste års resultat og gennemsnittet for alle mærker. Undersøgelsen er tænkt som et dialogværktøj, der skal sætte fokus på
muligheder for forbedringer i samarbejdet mellem forhandler, distributør og producent.
Forhandlertilfredshedsundersøgelsen er planlagt til at blive gennemført hvert år, med henblik på, at måle forbedringer/udvikling.
Undersøgelsen bygger på besvarelser fra de forskellige mærkeforhandlere indenfor traktorer i Danmark.
Climmar mærkeundersøgelse 2011

Svarprocenten er faldende og blev for alle mærker kun på ca. 35 % i 2011. Det er en uheldig udvikling, som vi skal have vendt nu, så vi ikke pludselig står med en så lav svarprocent
at resultaterne ikke bliver valide.
Vi syntes faktisk, det er lidt utroligt, at virksomheden og ledelsen ikke har tid og overskud en
gang om året til at udfylde skemaet. På et netop afholdt møde med mærkeformændene er
det aftalt at spørgeskemaet udsendes tidligere på året, og at mærkeformændene vil følge
mere op på besvarelserne.

DM MØDER OG SEMINARER 2010/2011
I 2011 blev der afholdt DM chefmøder i Kolding, Sorø, Silkeborg og i Rønne på Bornholm.
Der var temaer om færdselsregler, arbejdet i færdselsgruppen samt arbejdet med aktuelle
ændringer i færdselsloven.
Et godt indlæg ved chefjurist Pia Søgaard-Nielsen fra Videncentret for
landbrug og direktør Anders Hansen fra
Finans Nord om pant, sikkerhed, risiko
og salg og køb af landbrugsmaskiner.
Finanskrisen har øget risikoen, for både
køber og sælger som efter købet kan
stå med alvorlige problemer.
Gode råd til køber og sælger om pant i
traktorer og landbrugsmaskiner herunder sikkerhed og problemstillinger ved
leasingaftaler.
Foto: DM chefmøder 2011 – Per Hedetoft fortæller om færdselsregler og arbejdet i færdselsgruppen

29

Handel med maskiner – sikkerhed og risiko:
Uanset om du er professionel maskinhandler eller køber af
en landbrugsmaskine, er det vigtigt at være opmærksom på,
hvordan du bedst muligt sikrer din retsstilling i forbindelse
med indgåelse af en maskinhandel.
Går køber f.eks. konkurs eller videresælger maskinen inden
købesummen er betalt, kan det koste dig endog meget store
beløb, såfremt du ikke har indgået en gyldig og klar aftale
om ejendomsforbehold.
Viser det sig, at den maskine, du har købt, er leaset, behæftet med ejendomsforbehold eller pant, kan du risikere at skulle aflevere maskinen tilbage til
den oprindelige ejer, sælger eller panthaver.
Salg og køb af maskiner sker ofte med ejendomsforbehold. I det følgende har vi samlet en
række advarselslamper og forhold, du som sælger – henholdsvis køber – bør være opmærksom på.
Når du sælger:
En aftale om salg med ejendomsforbehold er kun gyldig, hvis ejendomsforbeholdet er taget
senest ved overgivelsen af det solgte til køber eller købers repræsentant. Køb på prøve er
ikke en ”overdragelse” i køberetslig forstand før køberen beslutter sig for at købe maskinen
– og der indgås en aftale herom.
Aftalen om ejendomsforbehold skal være udtrykkelig og klar. Kun skriftlige aftaler om ejendomsforbehold kan danne grundlag for en umiddelbar tilbagetagelsesforretning med fogedrettens hjælp.
Endvidere skal maskinen være specificeret i aftalen med angivelse af mærke, farve, årgang,
stelnummer, motornummer. I modsat fald kan du som sælger f.eks. ikke kræve den solgte
maskine udleveret fra købers konkursbo. Er ejendomsforbeholdet ikke gyldigt, har du reelt
kun et misligholdt lånedokument!
Sælger du til en køber, om hvem du ved, at han erhvervsmæssigt eller af og til handler med
maskiner, så mister du dit ejendomsforbehold, såfremt han videresælger maskinen til en ny
køber, der ikke ved eller burde vide, at der er ejendomsforbehold i maskinen.
På møderne var der endvidere en præsentation af det nye DM-kvalitetscertificeringssystem
”Best Practice” og en gennemgang af aktuelle aktiviteter herunder DM Interface database
samt bestyrelsen oplæg til nye DM-vedtægter og DM-guideline for god adfærd i branchen
Som blandet andet lægger op til følgende ændrings punkter:
•
•
•
•

Nye mere åbne kriterier for optagelse i DM
Strammere krav til optagelse af medlemmer efter betalingsstandsning og konkurs
Opstramning af frister af kontingentrestancer
Ny beskrivelse af væsentlige overenskomstforhold

Møderne blev som traditionen tro afsluttet med en fælles middag.
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I marts måned blev der afholdt info/kursus i Kolding vedr. brugtmoms – med specielt
fokus på salg til momsfrie institutioner
Med baggrund i SKAT’s fokus og kontrol i beregning af brugtmoms og flere aktuelle sager i
vores branche.
For mange af vore medlemsvirksomheder er det specielt omkring nysalg til boligselskaber
og andre institutioner, hvor der tages brugte enheder i bytte.
Målgruppen for kurset var især administrations-, økonomi- og salgsmedarbejdere, der er
beskæftiget med håndtering af salg til disse virksomheder og organisationer.
Informationsmødet handlede primært om følgende forhold:
•
•

•

Alt salg til kunder, herunder erhvervsdrivende, institutioner, boligselskaber samt private, skal pålægges 25 % moms.
Tages der en vare i bytte, skal man sikre sig, at kunden man handler med, er momspligtig af den i byttetagne vare. Hvis dette er tilfældet behandles købet som et almindeligt køb.
Er kunden derimod ikke momspligtig af den i byttetagne vare (f.eks. boligselskaber
og private) er handlen omfattet af reglerne om "brugt moms".

På mødet var det i alt 24 deltagere fra DM og ML virksomheder.

BRANCHE NØGLETAL OG ANALYSER FOR 2010
De nøgletal som vil blive præsenteret i de følgende afsnit, er et udtræk fra BusinessView og
bygger på regnskaber, som er indsendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i perioden 2005
til 2010.
I analysen er der indhentet nøgletal som følgende:
Antal DM-virksomheder i alt
2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06
2-9 ansatte

33

32

35

30

27

10-50 ansatte

74

70

68

67

71

6

8

6

10

8

Over 50 ansatte

Vi anser, at antallet i hver gruppe udgør så stor en andel af totalen, at analysen har en høj
validitet. Dog skal det bemærkes, at enkeltmandsvirksomheder ikke indgår i analysen.
Vi vurderer også at reliabiliteten er høj dvs. tallene er troværdige, indsamlingen og behandlingen er pålidelig.
Faldet i salget af nye og brugte traktorer, samt mejetærskere er ved at være fladet ud på
alle tre områder. Det ser ud til at niveauet efterhånden har fundet et leje, som ikke er ret
højt, men som måske begynder at få tendenser til at se stabile ud.
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Figur: Udvikling i salget af nye traktorer, brugte traktorer og nye mejetærsker

Hele branchens omsætning faldt med 2,9 % til ca. 7,26 mia. kr. i 2010 – Vi anslår forsigtigt,
at branchens samlede omsætning stiger ca. 3 % i 2011 og kommer demed tilbage på 2009
niveau. Traktorsalget er som regel en god indikator for efterspørgslen i branchen, som viser
et marked på 1.700 – 1.800 enheder når man kigger på rullende 12 mdr. sammenlignet
med 2010, som komme på ca. 1.500 enheder.

Figur: Total omsætning i branchen 2000 – 2010 og progonose for 2011
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Andelen af DM-medlemsvirksomheder med overskud har i den seneste periode haft en
postiv udvikling i kategorien 2-9 ansatte og over 50 ansatte

Figur: Andel af DM maskinhandlere med overskud fra 2005 til 2010

Afkast af den investerede kapital er vendt markant positivt i gruppen med 2 – 9 ansatte.
Gruppen 10 – 50 ansatte har stabiliseret sig på 2 – 3 % niveau, hvor gruppen over 50
ansatte fortsat udvikler sig negativt.
%

Afkast af den investerede kapital

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
2005/06

2006/07
2-9 ansatte

2007/08
10-50 ansatte

2008/09
Over 50 ansatte

Figur: Afkast af den investerede kapital 2005 til 2010

2009/10
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Forrentningen af egenkapitalen adskiller sig fra afkastet af den investerede kapital ved, at
forrentningen af egenkapitalen er udtryk for virksomhedsejernes forrentning af den
indskudte kapital, efter der er betalt renter til de eksterne kreditgivere.
Gruppen af virksomheder med 10 – 50 ansatte har over perioden klaret sig bedst i denne
disciplin.

Figur: Egenkapitalforrentning 2005 - 2010

Gruppen store forretninger over 50 ansatte har alle bevaret en positiv egenkapital.

Figur: Andel med positiv egenkapital 2005 – 2010
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Soliditetsgraden er over perioden faldende i gruppen af virksomheder med 2 – 9 ansatte.
Gruppen med over 50 ansatte har fasthold en stigende soliditetesgrad.

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

BESTYRELSEN OG DE ØVRIGE UDVALG
Bestyrelsen har i året afholdt 4 ordinære
møder – heraf et som strakte sig over to
dage. Desuden har formanden og bestyrelsen deltaget i forskellige udvalgsmøder
og projektopgaver.

Foto: DM bestyrelse bestående af Henning
Mølkjær, Karsten Nielsen, formand JensAage Jensen Lars Møller Andersen og næstformand Søren Holst Sørensen.
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Formanden Jens-Aage Jensen har deltaget i SALA’s bestyrelsesmøder, økonomiudvalgsmøder og møder i SALA barselsudligningsfond. Formanden er også næstformand i SALA’s
bestyrelse.
Michael Husfeldt er repræsenteret i SALA’s direktørkreds og diverse udvalg under SALA.
Bestyrelsesarbejdet har fungeret rigtig godt med stor faglighed og gode debatter om beslutningsoplæg til aktiviteter m.m. fremlagt af sekretariatet.

ARBEJDET I FÆRDSELSGRUPPEN I 2010/2011
Færdselsgruppen består af Dansk Landbrug, Danske Landbrugsmaskinfabrikanter, Danske
Sukkerroedyrkere, Danske Maskinstationer og Entreprenører, samt Dansk Maskinhandlerforening.
Gruppen arbejder fortsat på, at få indført nogle ændringer i den danske færdselslovgivning,
ikke kun med henblik på at trafikanterne skal have lov til at være tungere, bredere, højere
og hurtigere, men i høj grad også med, at reglerne bør være mere enkle og gennemskuelige for alle.
Som eksempel kan nævnes, at noget af vores arbejde har båret delvist frugt, idet der fra
den 1. juli blev givet tilladelse til, at traktorer og vogne nu må være op til 3 m brede, i stedet
for de tidligere 2,55 m. Men – kun hvis bredden fra 2,55 m op til 3 m skyldes hjul og skærme. Det vil sige ladmål og normal traktorbredde på 2,55 m stadigvæk skal overholdes, hvilket er fornuftigt nok.
Desværre opstår der problemer i forhold til, hvornår det er tilladt at være op til 3 m bred.
Traktoren og vognen må gerne køre til og fra syn, de må gerne køre imellem
gård/maskinstation og mark, men de må ikke være mere end 2,55 m bredde, hvis der skal
afleveres afgrøder på foderstofferne eller fjernvarmeværkerne, ligesom de heller ikke må
overstige bredden på de 2,55 m til og fra forhandler/værksted. Det giver ingen mening!! Sådanne regler vil vi gerne have forenklet, så de også bliver mulige at forstå og bruge til noget
fornuftigt i hverdagen, vel at mærke uden at det bliver farligere at færdes på offentlige vej.
Det samme gør sig gældende i forhold til totallængden for et vogntog, hvor det siden den 1.
juli er tilladt at overstige de 18,75 m og komme op på 22 m total længde, men igen under
samme betingelser, som omtalt i dette afsnit.
Et udvalg sidder for tiden og gransker i traktorkørekortbekendtgørelsen, da der er nervøsitet
over at tillade en hastighedsforøgelse for traktorer fra 30 km/t til 40 km/t. Gruppen har været
med til et af udvalgets møder, for der at fremlægge vores synspunkter omkring en eventuel
forøget hastighed og større krav til et traktorkørekort. Der har været rygter fremme om, at
det måske kunne resultere i en ændring i forhold til alderskravet fra 16 år til 18 år, for at
kunne erhverve sig et traktorkørekort. Dette forslag er gruppen meget imod, da de 16-årige
efter gruppens vidende ikke forbundet med større risiko i trafikken end de 18-årige. Desuden er en meget stor del af de landbrugselever og ansatte i dansk landbrug under 18 år.
Denne aldersgruppe er i forvejen ramt af en høj arbejdsløshedsprocent, og dansk landbrug
vil ikke kunne bruge nær så mange af disse unge mennesker, hvis de ikke må køre i en
traktor før de er 18 år, så dette argumenterede gruppen meget imod, at man overvejer den
slags tiltag.
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Gruppen har stadigvæk dispensation til kørsel med Grimmes store selvkørende roe- og kartoffeloptagere, ligesom vi har fået dispensationer til gyllekørsel, hvor man må have 30 tons
totalt akseltryk på en treakslet bogie med brede lavtryksdæk på.
Vi arbejder videre på at få mere permanente regler for bæltekøretøjer, som jo er mere aktuelle end nogensinde, samt vægtgrænserne, og vogntogslængden, som vi ønsker helt op på
25 m for motorredskaber med efterhængte vogne og redskaber, så vore mejetærskere med
40 fod på skærebordsvogne også kan færdes derude.
Gruppen ser meget bekymret på de
ret dårlige resultater af bremsetest
på traktorvogne, som rigspolitiet
melder ind med.
Op til 86 % fejl på testede vognbremser! Det er bare ikke godt
nok!!
Det vil vi også arbejde videre med
at få ændret. Blandt andet ved, at vi
den 22. november vil samle forskellige dele af branchen til en fælles
test og oplysningsdag.
Færdselsgruppen er desuden initiativtagere til en venstresvingskampagne, som gerne skulle medvirke til, at gøre både landbrugstrafikanterne, men også andre medtrafikanter opmærksomme på de opgaver og problemstillinger der er i forbindelse med landbrugskøretøjer på vejene. Især i forbindelse med venstre sving, men også i forbindelse med ”dårligt udsyn”, lavere hastighed, synlighed, og hvad man selv kan gøre bedre, for at højne trafik sikkerheden.
DM arbejder i øjeblikket med at indsamle de forskellige regler, der er på færdselsområdet i
CLIMMAR landene. Dette skal anskueliggøres overfor politikerne hvor forskellige rammevilkår, der er indenfor samme branche i EU landene, samt hvilke problemer dette kan give
producenter, importører og brugere af disse traktorer og maskiner.

DM-KVALITETSCERTIFICERING
DM Kvalitetsudvalget har igangsat en proces, som skal opdatere den nuværende version
1.0 til version 2.0. Den nye version opdaterer version 1.0 på en lang række områder.
Tre DM-virksomheder har deltaget i et pilotprojekt i foråret 2011, som er gået rigtig godt.
Projektet og certificeringen køres i tæt samarbejde med konsulentvirksomheden Integrate
og Markman i Ålborg og Silkeborg Handelsskole står for undervisningen.
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Konsulenterne i Best Practice

Thomas Ulderup fra Integrate

Kamilla Skalkhøj Oest fra Markman

Best Practice – DM’s nye kvalitetsstempel
Styrk din indtjening, kundetilfredshed og konkurrenceevne – Få dine
produkter og arbejdsprocesser kvalitetsmærket med Best Practice.
Det er budskabet fra Dansk Maskinhandlerforening – den enkelte virksomhed er nød til at kigge indad, for hele tiden at forbedre indtjeningen
og konkurrenceevnen til gavn for virksomheden, medarbejderne og for
vores branche 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
Undervisningen foregår på todages moduler og kører under AMU-reglerne med mulighed
for løntilskud m.m.
Informationsbrochure om certificeringen kan downloades på DM’s hjemmeside.
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DM PROJEKTER OG UDVALGSARBEJDE
DM’s bestyrelse besluttede i 2010 at afsætte midler til at undersøge om DM kan udvikle og
støtte eksportfremmende aktiviteter og indsatser for DM-medlemmer inden for afsætningen
af brugte traktorer og landbrugsmaskiner på udvalgte markeder.
Formål:
Kan DM som brancheforening skabe hjælpeværktøjer, metoder og kontakter i kampen om
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 Eksportrådet under Udenrigsministeriet
• Formidle et branchesamarbejde med Eksport Kredit Fonden (EKF)
• Formidle samarbejde med udenlandske afsætningskanaler (f.eks. brugtportaler og
auktioner)
• DM-eksportaktiviteter på Agritechnica 2011
Udvalget består af: Søren Holst Sørensen, Søren Næsborg, Palle Kjærsgaard, Flemming
Larsen, Per Mertz og Michael Husfeldt
Første møde blev afholdt i
København på Axelborg i
april måned, hvor vi blandt
andet havde et møde med
EKF (Eksport Kredit Fonden). Det næste møde blev
afholdt i maj måned i Tyskland, hvor vi var inviteret til
rundvisning hos det store
auktionshus
RITCHIE
BROS. Efterfølgende overværede vi deres store
landbrugsmaskinauktion.

Foto: DM eksportudvalgsgruppen besøgte RITCHIE BROS auktionsplads i Meppen, Tyskland

Næste møde i udvalget bliver i slutningen af september måned med fokus på afsætning af
brugte landbrugsmaskiner i Polen.
Vi forventer, at udvalget sidst på året vil komme med en række værktøjer og initiativer til at
øge og støtte DM-medlemsvirksomheder på mulige eksportveje og metoder i fremtiden.
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DM afsatte sidst år et beløb til udvikling af HR-støtteværktøjer til vores medlemsvirksomheder
Projektet er igangsat sammen med vores hovedorganisation SALA
Sammen med SALA arbejder vi med, at udvikle metoder og værktøjer til at hjælpe DMmedlemsvirksomheder med at styrke den fremtidige HR-funktion.
Projektet har fokus på følgende områder indenfor HR
• Virksomhedens daglige løn- og personaleadministration
• Personalepolitik, personalehåndbog og andre personaleforhold
• Strukturerede samtaler med medarbejdere
• Ansættelsesprocedure og -værktøjer
Allerede i slutning af 2011 forventer vi, at der kommer en lang række tilbud og initiativer til
vores medlemsvirksomheder indenfor ovennævnte områder.

PROJEKTER I FÆLLESUDVALGENE 2010/2011
Arbejdet i fællesudvalget med Dansk Metal og 3F har også i 2010/2011 udvikler sig positivt
og konstruktivt med løbende nye aktiviteter og tiltag.
I fællesudvalget med Dansk Metal og 3F
er opbygningen af en ny hjemmeside
www.mekanikeruddannelsen.dk med information om praktikpladser, uddannelsesforløb og karrieremuligheder indenfor
landbrugsmaskinmekanikerfaget afsluttet
og den nye brochure, som fortæller om
uddannelsen og karrieremuligheder i
branchen er udsendt til alle medlemsvirksomheder.

Endvidere har der i 2010/2011 været artikler m.m. i DMiBRUGT om uddannelsen, hvor bl.a.
de unge fortæller om sig selv og deres arbejdsplads.

Fyraftens møder om arbejdsmiljø.
Samarbejdet med Dansk Metal omkring, at få løftet opgaverne der er i forbindelse med arbejdsmiljø rundt omkring i medlemsvirksomhederne, fungerer rigtigt godt.
Vanen tro afholdt vi sammen med Ulrik Rasmussen fra Dansk Metal to ud af tre udbudte
fyraftensmøder, et i Skive og et i Kolding. Mødet på Sjælland måtte vi desværre aflyse på
grund af for få tilmeldte.
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Ulrik Rasmussen og Per Hedetoft fortalte om emnerne:
• ”Arbejdsmiljøorganisation” (AMO)
• ”Sygefravær”.
Det udleverede materiale er tilgængeligt på
vores hjemmeside, men er også sendt med
posten til alle medlemsvirksomheder, som var
forhindrede i at deltage på selve møderne.

Foto: Ulrik Rasmussen, Dansk Metal

I fællesudvalget med HK/Privat blev der i efteråret 2010 udarbejdet nye rekrutteringsannoncer og brochuremateriale, med fokus på vores grunduddannelse indenfor lager og butik,
som er udsendt til alle medlemsvirksomheder. Materialet kan frit downloades på DM’s
hjemmeside.
Begge udvalg har valgt at afsætte penge til en 2-dages studietur til udstillingen Agritechnica
2011 for butik-, reservedels- kontor-, administrationspersonale, samt montører, mekanikere,
chauffører og pladsmedarbejdere fra vore medlemsvirksomheder.
Studieturen skal være med til at give indsigt og viden om branchen. Det er en rigtig god oplevelse for de medarbejdere, som normalt ikke får mulighed for at komme på en international udstilling i udlandet.
Der er i alt 50 pladser indenfor HK området og 50 pladser indenfor Dansk Metal/3F

DM/HK Kompetencefonde er også en mulighed i 2011/2012 – et tilbud til alle DM virksomheder og medarbejdere under overenskomsten
Medarbejdere under DM/HK-overenskomst har ret til 10 dages
uddannelse efter eget valg pr. år.
Uddannelserne skal være inden for overenskomstens område.
Elever kan ikke søge støtte til uddannelse.
Uddannelsesfonden har et årligt maksimumbeløb til rådighed –
derfor vil ”først til mølle princippet” gælde.
Ansøgningsskema kan hentes på DM hjemmeside.
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Hvilke typer af uddannelse kan man tage?
Vil medarbejderen bygge oven på en almindelig handels- eller kontoruddannelse, kan man
vælge fagligt fra merkonomniveau til en bachelorgrad inden for udvalgte fag. Der kan også
tages folke- og handelsskolefag. Dertil kommer en lang række AMU-kurser og gymnasiale
fag. Kravet er, at uddannelsen kan bruges inden for det område, man arbejder under.
Medarbejderen kan vælge uddannelse 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

CLIMMAR VORES EUROPÆISKE PARAPLYORGANISATION

Det europæiske samarbejde i CLIMMAR omfatter i alt 17 europæiske lande. Climmar organisationen blev grundlagt i 1953. Totalt omfatter Climmar ca. 23.300 virksomheder (landbrugsmaskinforretninger), som beskæftiger ca. 200.000 medarbejdere. Sammenlagt omsatte disse virksomheder for ca. 43 mia. Euro i 2008.
Landene er Frankrig, Belgien, Danmark, England, Holland, Italien, Irland, Letland, Luxembourg, Polen, Portugal, Schweiz, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.
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Foto: Climmar bestyrelse 2010 - 2011

Lars Møller Andersen, Henning Mølkjær,
Jens-Aage Jensen og Michael Husfeldt deltog i oktober måned 2010 i CLIMMAR kongressen 2010 (kongres nr. 58) i Krakow i
Polen.

Foto: Den danske delegation til Climmar Kongres 2011

Climmar kongressen 2011 afholdes i Edinburgh i Skotland i oktober måned, hvor delegationen fra Danmark bliver Jens-Aage Jensen, Lars Møller Andersen, Karsten Nielsen og Helle
Helth Hansen.
Climmar kongressen 2012 skal afholdes i Danmark og vi forventer at Kolding bliver kongresbyen med Hotel Koldingfjord og Koldinghus som midtpunkt for kongressen. ’
Vi ser frem til at være værtsland for vores europæiske kollegaer og glæder os til at byde
dem velkommen til Danmark.
I starten af april måned deltog Michael Husfeldt i dette års Climmar workshop i Riga i Letland. DM har i den forbindelse blandt andet fået til opgave at udarbejde en oversigt over
færdselsregler i Europa, for at få et billede af de væsentligste forskelle og barrierer, samt
skabe kontakt til de tre nordiske land, som ikke er medlem af Climmar (Norge, Finland og
Island)
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DM-ARBEJDSGIVER – DM OG SALA
SALA afsluttede med udgangen af marts 2011 formelt samarbejdet med GLS-A og DLG.
SALA’s bestyrelse har vedtaget en arbejdsplan og et budget for 2011 – 12.
Overenskomstforhandlinger 2011
Forårets overenskomstforhandlinger på DM-Arbejdsgiverområdet blev gennemført planmæssigt og afsluttet i god tid inden overenskomsternes udløb. De økonomiske rammer for
aftalerne flugter helt med de rammer, der var aftalt for det øvrige private arbejdsmarked et
år tidligere. Forhandlingsresultatet afspejler derfor også den generelle tendens, nemlig en
markant løntilbageholdenhed og en opbremsning i reallønsudviklingen.
Under overenskomstforhandlingerne måtte vi dog lige holde en pause og nedenstående information blev udsendt fra parterne
Forhandlinger med Dansk Metal og 3F om ny DM-overenskomst er brudt sammen.
DM-forhandlingsudvalg bestående af Jens-Aage Jensen, Søren Holst Sørensen og Michael
Husfeldt valgte tirsdag nat i sidste uge, at stoppe forhandlingerne om en overenskomstaftale pr. 1 marts 2011 med Dansk Metal og 3F.
Begge parter har nu mulighed for at få en ”tænkepause” såfremt vi ikke når et resultat de
kommende uger, vil parterne skulle mødes hos forligsmanden ultimo februar måned.
Forhandlingerne med HK/Privat blev genoptaget torsdag i sidste uge, og begge parter forhandler i en god atmosfære og dialog i disse dage.
Dansk Metal har udsendt nedenstående mail-information til deres medlemmer:
Dansk Metal og 3F mødtes i sidste uge for at forhandle ny overenskomst med Dansk Maskinhandlerforening for 1.700 medlemmer.
"Vi måtte imidlertid konstatere onsdag, at vi ikke kunne blive enige, og vi gik derfor hvert til
sit", siger lederen af Dansk Metals forhandlingssekretariat Keld Bækkelund Hansen.
Han oplyser, at parterne ikke har aftalt nyt møde, og at forbundene snarest vil fremsende 1.
konfliktvarsel.

Informationsmøder om overenskomsterne
Som tidligere afholdte vi en række informationsmøder om overenskomsten, aktuelle regler, love og pensionsforhold, hvor deltagerne
fik et godt kendskab og indsigt i en lang række
praktiske forhold, som vores virksomheder
skal arbejde med de kommende 2 år.
Møderne blev afholdt i Kolding, København og
ved Ålborg med rigtig mange deltagere alle 3
steder.
Foto: Overenskomst informationsmøde i Kolding
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SALA Barseludligning
SALA Barseludligning har tilpasset refusionsperioden i henhold til de nye overenskomster,
så der også refunderes for de yderligere to ugers forældreorlov med fuld løn, som overenskomsten giver medarbejderne ret til. Refusionssatsen pr. time forhøjes fra maksimal kr. 160
til kr. 200 med virkning for fødsler fra og med 1. oktober 2011.

Rådgivning til medlemmer
Telefonisk rådgivning til DM-Arbejdsgivers medlemmer sker hos SALA. Enkelte medlemmer
retter stadig direkte henvendelse til DM, men vi har indført et system, hvor disse medlemmer kan viderestilles direkte til SALA’s medarbejdere.
Vores to jurister i SALA

Birgitte Dember

Hanne Lindberg Greisen

Der er et betydeligt antal telefoniske henvendelser, og denne rådgivning udgør fortsat den
langt mest udbredte rådgivning af vore medlemmer.
I indeværende år har rådgivningen – heldigvis – i lidt mindre grad omhandlet opsigelser. Det
vurderes også, at brugen af arbejdsfordeling er faldet betydeligt i forhold til tidligere år. Der
har i år ikke været ydet særlig rådgivning herom.
Under rådgivningen har vi igen i år måttet advare medlemmerne om risikoen for store efterbetalings- og bodskrav, når virksomheder ikke betaler SH-godtgørelse men fuld løn under
frihed til timelønnede medarbejdere, og når pensionsordninger ikke tegnes i PensionDanmark trods overenskomstkrav herom.
Endvidere har SALA bidraget med oplysninger om nye regler mv. til DM-Arbejdsgiverorientering.

Fagretlige sager
I det forløbne år har der været i alt 13 egentlige fagretlige sager, hvor der har været møder
eller dialog med fagforeninger. Som hidtil er det lykkedes at afslutte sagerne efter afholdelse af et eller flere møder.
Dog er det i en enkelt sag ikke lykkedes at forlige sagen eller opnå enighed, og SALA bistår
i den forbindelse virksomheden med advokatbistand under en retssag.
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Endvidere er der rejst en sag med påstand om, at en virksomhed ikke betaler ligeløn til en
mand og en kvinde. Denne sag verserer stadig.

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:
Store investeringer i vedvarende energi
PensionDanmark investerede i foråret knap 4 mia. kr. i Anholt Havmøllepark. Det er PensionDanmarks hidtil største investering i vedvarende energi. Når havmølleparken er færdigbygget i 2013, vil den producere grøn strøm svarende til 400.000 danske husstandes årlige
elforbrug. Investeringen vil give et stabilt afkast, og medlemmerne i PensionDanmark kan
forvente et afkast pænt over det, der er udsigt til i dagens obligationsmarked.
Ejedomsinvesteringer for over 7 mia. kr.
I marts investerede PensionDanmark 282 mio. kr. i en ny erhvervsejendom ved Buddinge
Station i hovedstadsområdet. Ejendommen forventes at stå klar primo 2013 og er på samlet
14.500 m2 Investeringen kommer i forlængelse af en række større ejendomsinvesteringer.
Bl.a. overtog PensionDanmark i januar kontorejendommen EY-Tower i Søborg – tidligere
kendt som TV-Byen.
PensionDanmark har også taget første spadestik på Isbjerget. Et byggeri af 22.000 m2 boliger og 8.000 m2parkeringskælder på Århus Havn. I alt er der investeret 7,3 mia. kr. i danske
erhvervs-, bolig- og retail-ejendomme.
PensionDanmark kåret som bedste investor i Europa
PensionDanmark blev i maj kåret som den bedste europæiske investor i ejendomme og
infrastruktur. Det skete i Amsterdam på ”IP Real Estate Investor Forum & Awards 2011”
med deltagelse af de største institutionelle investorer fra bl.a. Tyskland, Storbritannien og
Sverige.
PensionDanmark blev samtidigt vinder af kategorierne ”Bedste bæredygtige investering”,
”Mest innovative investering”, ”Bedste europæiske storinvestor” og ”Bedste nordiske investor”.
PensionDanmark får Hjernesagens Ærespris 2011
I maj blev PensionDanmark også tildelt Hjernesagens Ærespris 2011. Begrundelsen er, at
PensionDanmark er det første pensionsselskab, som giver medlemmer med en kritisk sygdom et års frit medlemskab af en relevant patientforening – oveni den skattefri forsikring på
100.000 kr. Siden samarbejdet med patientforeningerne begyndte i sommeren 2009, har
4.500 medlemmer, der har fået konstateret en kritisk sygdom, fundet støtte i et frit medlemskab af en relevant patientforening som Hjernesagen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerte-, Sclerose- eller Parkinsonforeningen. Desuden har medlemmer, der tildeles førtidspension som
følge af en lidelse i bevægeapparatet, siden sommeren 2010 fået et års frit medlemskab af
Gigtforeningen.
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PensionDanmark giver automatisk besked ved kritisk sygdom
PensionDanmarks idé om at samkøre medlemsoplysninger med Sundhedsstyrelsens
Landspatientregister har vist sig at have den ønskede effekt. Nu får alle medlemmer et brev
fra Sundhedsstyrelsen, hvis samkøringerne viser, at de har en kritisk sygdom. Brevet minder medlemmerne om at kontakte PensionDanmark, hvor de gennem pensionsordningen
har en forsikring ved visse kritiske sygdomme. Forsikringen giver dem ret til et engangsbeløb på 100.000 kr.
Firma-update fra PensionDanmark
Firma-update er en ny service fra PensionDanmark til den personaleansvarlige i virksomheden. Med Firma-update modtager I aktuelle og relevante e-mails om, hvordan I bedst anvender pensionsordningen som et personalegode over for virksomhedens ansatte.
Firma-update indeholder også information om overenskomstmæssige ændringer gældende
specifikt for jeres virksomhed inden for områderne pension, sundhed og uddannelsesfonde.
Firma-update udsendes ca. 1 gang i kvartalet. Tilmelding på pension.dk/virksomheder.
DM’s kontaktperson hos PensionDanmark
Birthe Fisker er stoppet som kundechef i PensionDanmark, da hun har fået nyt job i PFA
Pension.
Hans Stougaard kundechef for PensionDanmark
Hans Stougaard, 59 år, afløser Birthe Fisker som kundechef for
PensionDanmark. Og det er en erfaren mand, der bliver ny kontaktperson i forhold til medarbejdernes pensionsordning i PensionDanmark. Hans Stougaard er exam. assurandør og har 30 års erfaring i
branchen - først 7 år i Statsanstalten For Livsforsikring, derefter 18
år i PFA Pension og siden 2006 i PensionDanmark.
Hans vil servicere medlemsvirksomhederne fra sit udgangspunkt i
Balling ved Skive. Han er selv gift ind i landmandsbranchen, og
svogeren driver en stor maskinstation i området – så branchen er
ikke ukendt.

DM-NETVÆRKSGRUPPPER 2010 – 2011
Dansk Maskinhandlerforening har også i 2011 arbejdet målrettet med at skabe succes og
værdi for unge ledere i landbrugsmaskinbranchen.
Der er nu etableret fire netværksgrupper for ”unge” maskinhandlere, som er fordelt efter
geografi og består af 8 til 10 deltagere pr. gruppe.

Dansk Maskinhandlerforening er facilitator og netværksleder, som er en disciplin, hvor vi
fokuserer på den succesfulde motivering af DM-netværksgrupper og styring af den samlede
proces fra igangsætning til mål.

47

Foto: Første møde, maj 2011, i netværksgruppe 4 hos Salling Traktorservice A/S

Grupperne har haft flere forskellige temaer, der er arbejdet med i 2010 og 2011. Et gennemgående tema har været intern kommunikation i virksomheden.
En af grupperne starter i efteråret et sideløbende lederforløb med fokus på følende emner:
Hvorfor er du så anderledes, Ledelsesbegreber, Kommunikation, Mål og målinger, Forandringsledelse, Teamarbejde og værdibaseret ledelse og Selvledelse.
Alle netværksmøder starter altid med et fast punkt på dagsordnen som er bordet rundt, hvor
hver deltager har 10 min. til at fortælle om:
 Hvad optager mig lige nu?
 Mine udfordringer i virksomheden lige nu?

Netværksseminar 8. juni 2011
Alle grupper var samlet den 8. juni i
Fredericia til et fælles sommerseminar. Om formiddag var de enkelte
grupper samlet til netværksmøde og
eftermiddagen var fælles med titlen
”Når ledelsen leder – bliver alting
muligt” med forfatter og konsulent
Jesper Elling.

Foto: Jesper Elling underholder og provokerer tilhørerne
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Deltagerne fik følgende gode råd med hjem om hvordan man aktiverer ledelseskraft
 Mod til at bede om / kræve det ekstraordinære
 Etablering af det ekstremt klare og ambitiøse mål
 Fra udviklings-ledelse til gennembruds-ledelse
 Etablering af den optimale kontekst
 Skab total klarhed over ”must win battles”
 Etablering af det ledelsesmæssige rum
 Skab ”mening” og ”indklikning”
 Coachende tilgang ledelse
 Belønning og opfølgning der virker
 Optimal selv-ledelse
 Skab en enkel, fleksibel og værdibaseret organisationen
 Ledergruppens måde at arbejde på
Vi lærte også en ny regneformel at kende som lige skal nævnes her: V +/-L =R (Virkelighed
+/- Ledelse = Resultater).
Og så fik vi da også et par god råd med hjem til at tænke over om ledelse og mennesker:
• ”Vi har de børn, vi fortjener, og det samme gælder vores medarbejdere”
• ”Mange ledere går rundt og putter sig og skaber i bedste fald middelmådige resultater”

DM-JUBILÆUMSLEGATER 2011
Dansk Maskinhandlerforening har i 2010 godkendt 7 jubilæumslegater til 6 nyudlærte landbrugsmaskinmekanikere og én handelsassistent, udlært i perioden den 01.11.2009 til
31.10.2010 som udover stor faglig kunnen også mestrer godt samarbejde med kollegaer og
kunder. Disse legater er blevet uddelt i perioden december 2010 til februar 2011.
De 7 unge legatmodtagere er
Handelsassistent Frederik Enevoldsen, Vejrup Maskinforretning A/S, der den 26. januar
2011 modtog sit legat.
- Du har under hele din uddannelse udvist stor faglig dygtighed og engagement omkring dit arbejde, begrundede
Søren Holst Sørensen, næstformand ved Dansk Maskinhandlerforening, hæderen.
- Derudover har du aktivt deltaget i arbejdet omkring udvikling af efteruddannelser i Dansk Maskinhandlerforening og endvidere været med til at markedsføre grunduddannelsen via kampagnematerialet "Til dig, der er bidt
af handel og hestekræfter".
Foto: Frederik Enevoldsen, fra brochuren Til dig, der er bidt af handel og hestekræfter
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- Jeg er selvfølgelig glad og stolt og ser ikke kun legatet som et skulderklap til mig selv, men
også til min arbejdsplads, hvor der er en atmosfære, som man trives i, sagde Frederik Enevoldsen.

Landbrugsmaskinmekaniker Willem Ruurd Kloppenburg, Snertinge Maskinforretning
A/S, modtog sit legat den 15. december 2010.
- Du har under hele din uddannelse udvist stor faglig dygtighed og engagement omkring dit
arbejde, begrundede Lars Møller Andersen, bestyrelsesmedlem Dansk Maskinhandlerforening, hæderen.
- Derudover er du meget pligtopfyldende og udadvendt, din måde at agere på betyder at du
nyder stor respekt fra kunder og dine kollegaer.
- Vi har i årenes løb haft masser af lærlinge og også meget dygtige lærlinge, men Willem er
lidt ud over det sædvanlige, og det er også noget ekstraordinært, der skal til for at få legatet,
siger Lars Pedersen.
- Allerede tidligt i læreforløbet kunne vi sende ham ud på større opgaver, for han har hjertet
med i spillet, og så kører han ikke hjem før arbejdet er færdigt.
Efter endt uddannelse er Willem
Ruurd Kloppeburg indtil primo oktober fortsat i virksomheden. Senere i
december går rejsen til Mozambique.
Willem Ruurd Kloppenburg, der var
glad og stolt over at modtage legatet,
fortæller, at han muligvis rejser videre
når kontrakten som maskinpasser
hos mangoplantageejeren i Sydafrika
om et år udløber.

Foto: Fra venstre indehaver Lars Pedersen, Willem Ruurd Kloppenburg og DM bestyrelsesmedlem
Lars Møller Andersen,

Landbrugsmaskinmekaniker Jonas Brink Thomsen, Agrotek A/S, fik overrakt sit legat den
15. december 2010
- Du har under hele din uddannelse udvist stor faglig dygtighed og engagement omkring dit
arbejde, begrundede Karsten Nielsen, bestyrelsesmedlem Dansk Maskinhandlerforening,
hæderen.
- Derudover besidder du evnen at se muligheder frem for begrænsningerne i dine arbejdsopgaver og det betyder at du nyder stor respekt fra kunder og dine kollegaer.
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Jonas's faglige dygtighed gør, at han derfor i det daglige hvad angår arbejdsopgaver også er fleksibel. Han kan tage sig af
alle opgaver på værkstedet og når der er
travlhed
eller
ferie
på
have/parkværkstedet kan han også her gå
ind og tage de opgaver der opstår. Hos
Agrotek håber man da også at have glæde af Jonas' arbejdskraft i mange år fremover.

Foto: Fra venstre værkfører Peter Fogh, Jonas Brink Thomsen og DM bestyrelsesmedlem Karsten
Nielsen

Landbrugsmaskinmekaniker Søren Sandager Christensen, Hjallerup Maskinforretning
A/S, modtog sit jubilæumslegat den 17. december 2010.
- Du har under hele din uddannelse udvist stor faglig dygtighed og engagement omkring dit
arbejde, begrundede Karsten Nielsen, bestyrelsesmedlem Dansk Maskinhandlerforening.
- Derudover besidder du gode sociale kompetencer, som betyder at du nyder stor respekt
fra kunder og dine kollegaer.
Søren var taknemlig og glad for anerkendelsen og udtrykte "det er også en god julegave."
Eftermarkedschef Orla Vest Jensen, ønskede på virksomhedens vegne også et stort tillykke
til Søren med hæderen. Virksomheden er stolte af at have en medarbejder, som udvalget
har vurderet at have de rette
egenskaber såvel fagligt som
socialt. Det er dejligt at have
elever og medarbejdere der i
dagligdagen har en faglig selvstændighed, positiv udstråling
som medvirker til et godt og
professionelt arbejdsklima i
virksomheden.
Søren er efterfølgende blevet
nøglearbejder på de store MFtraktorer.
Foto: Fra venstre indehaver Jørgen H. Michaelsen, Direktør Lars Petersen, Landbrugsmaskinmekaniker Søren Sandager Christensen, eftermarkedschef Orla Vest Jensen og DM bestyrelsesmedlem
Karsten Nielsen
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Landbrugsmaskinmekaniker Steffen Andersen, Salling Traktorservice A/S, fik den 18.
januar 2011 overbragt sit jubilæumslegat.
- Vi skal i dag overrække et jubilæumslegat fra Dansk Maskinhandlerforening, det uddeler vi
til særligt dygtige lærlinge og nyudlærte medarbejdere og modtager er Steffen Andersen.
- Du har under hele din uddannelse udvist stor faglig dygtighed og engagement omkring dit
arbejde, begrundede Jens-Aage Jensen, formand for Dansk Maskinhandlerforening, hæderen.
- Derudover betyder det, at du med din
smilende personlighed og hjælpsomme
facon, nyder stor respekt fra kunder og
dine kollegaer.
- Jeg er meget overrasket og glad for at
have fået den hæder sagde Steffen Andersen
Steffen Andersen blev udlært som landbrugsmaskinmekanikker
1.
oktober
2010, og han er fortsat som montør hos
Salling Traktorservice A/S.
Foto: Fra venstre DM bestyrelsesformand Jens-Aage Jensen, indehaver Peter Nielsen, Steffen Andersen og værkfører Flemming Jensen

Landbrugsmaskinmekaniker Kim Madsen, Ole Jakobsens Maskinforretning fik sit DMjubilæumslegat tirsdag den 1. februar 2011.
- Du har under hele din uddannelse udvist stor faglig dygtighed, gå på mod og engagement
omkring dit arbejde, begrundede Henning Mølkjær bestyrelsesmedlem Dansk
Maskinhandlerforening, hæderen.
- Derudover besidder du gode sociale
kompetencer som bl.a. omgængelighed,
det betyder at du nyder stor respekt fra
kunder og dine kollegaer.
Kim Madsens overraskelse var stor, da
Henning Mølkjær overrakte hædersbevis og legat, Kim var taknemlig for hæderen.
Kim Madsen er fortsat som svend hos
Ole Jakobsen Maskinforretning efter
endt uddannelse
Foto: Fra venstre indehaver Grete Jakobsen, Kim Madsen og værkfører Niels Christian Johannesen
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Landbrugsmaskinmekaniker Brian Lauritsen, S.P. Maskiner A/S fik overrat sit legat den 3.
februar 2011.
- Du har under hele din uddannelse udvist stor faglig dygtighed og engagement omkring dit
arbejde, begrundede Henning
Mølkjær,
bestyrelsesmedlem
Dansk Maskinhandlerforening,
hæderen.
- Derudover besidder du gode
sociale kompetencer som bl.a.
imødekommenhed, det betyder
at du nyder stor respekt fra
kunder og dine kollegaer.
Brian Lauritsen var meget glad
og beæret over hæderen. Brian
Lauritsen er efter endt uddannelse fortsat hos S.P. Maskiner
A/S som montør med mejetærskere som speciale.
Foto: Brian Lauritsen med hædersbevis og check flankeret af fra venstre Henning Mølkjær, bestyrelsesmedlem Dansk Maskinhandlerforening, værkfører Lindy Botrup, Brian Lauritsen og S.P. Madsen.

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

DM-Orienteringer
DM-orienteringer udkommer som nyhedsbreve ca. hver tredje uge pr. mail og de ligger på
DM’s hjemmeside www.danskmaskinhandel.dk under medlemsområdet, hvor man har mulighed for at finde udgivelser tilbage til 2008.
Der er 4 forskellige orienteringer, Brancheorienteringer der udkommer i 3 udgaver, chef-,
medarbejder- og passivudgaven, Markedsorientering, Arbejdsgiverorientering og Uddannelsesorienteringer.

DM-hjemmeside
Der sker hele tiden noget nyt på DM’s hjemmeside. Materiale fra alle DM’s arrangementer
og møder finder du under medlemsområder. Medlemsområdet indeholder mange værktøjer,
blanketter mm. til brug i dagligdagen. Der i blandt bliver DM-Arbejdsgivermappen flittigt
brugt.
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DMiBRUGT – DM-INTERFACE – DM-INFOSTORE
DMiBRUGT havde i 2010-2011 en 50 % rabatkampagne på 3 stk. kvartsides annoncer. Der
har igennem 2010-2011 været en nedgang i annoncernes gennemsnitlige størrelse, til gengæld var der flere annoncører, som valgte at annoncere i DMiBRUGT avisen, det betyder at
avisen i alle udsendelsesugerne har været på mindst 16 sider. De sendes ud til 104.000
landbrugsrelaterede ejendomme i hele Danmark. Der har desuden været flere, som her efter har gentegnet annoncer.

DM-Interface
På chefmøderne kunne vi berette om et nu velfungerende system med flere portaler tilkoblet, og derfor ville vi begynde at opkræve betaling fra de tilmeldte virksomheder.
DM-Infostore
Det nyeste tiltag, hvor man ved hjælp af en TV-skærm kan vise, præsentationsvideoer, virksomhedens brugte maskiner, de tilbud der er i indeværende sæson, nyheder i virksomheden og meget mere.
Alt sammen meget let at sætte op online via internettet, og kan sendes og tilpasses til flere
skærme og afdelinger fra et sted.

DM PÅ AGROMEK 2010
Dansk Maskinhandlerforening, bestyrelsesmedlemmer og ansatte i sekretariatet deltog på
Agromek 2010 med en 400 m2 stor stand. Standen var delt i fire områder:
•

et for DM, hvor formålet var at berette om, hvad DM kan tilbyde, ligesom vore samarbejdspartnere kunne fortælle, hvad de kan tilbyde vore medlemmer. Med på standen var: SALA, Dansk Metal, HK/Privat, Dansk Oliegenbrug, Erhvervsskolerne i
Aars, Tripple Track, Retrade, Thomas Ulderup og Peter Holm om Best Practice,
PensionDanmark som også tilbød massage til medlemmer og messedeltagere.

•

der var et tilsvarende område for Maskinleverandørerne.

•

et område kaldet Dealers Point, hvor leverandører og forhandlere kunne mødes på
”neutral grund”, ligesom der afholdtes en del pressemøder, bl.a. omkring ”JCB Landpower”, Færdselsgruppens møde med politikerne m.m. Her var der 2 mødelokaler
som kunne lånes gratis, et til 6 personer og et op til 14 personer.

•

Det sidste område var en uddannelsesstand, hvor DM gerne ville gøre opmærksom
på uddannelserne til landbrugsmaskinmekniker og handelsassistent i landbrugsmaskinbranchen. Vi havde unge mennesker til at ”arbejde” på standen, og der blev over
højttaleranlæg lavet interviews med de unge, om deres oplevelser med uddannelserne.
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Onsdag aften var der åbent til kl. 21.00, DM havde inviteret alle medlemmer til at kigge forbi
til tapas og rødvin. En hyggelig aften hvor mange, som ikke selv havde arrangementer på
egne stande, kiggede forbi.
Alt i alt en stor stand, med mange besøgende igennem hele messen. Tak for de mange besøg, og for samarbejdspartnernes velvilje til at deltage.

IT- LØSNINGER I BRANCHEN
Mange DM-medlemmer har i løbet af 2010 og 2011 implementeret den nye Navision (DSM)
IT-brancheløsning fra JMA A/S.
I alt 60 DM-medlemsvirksomheder med 82 udsalgssteder har købt systemet fra JMA A/S,
hvor tallet sidste år var 46 DM-hovedforretninger med 60 udsalgssteder.
38 DM-medlemsvirksomheder med 45 udsalgssteder benytter stadigvæk det gamle LMFsystem fra JMA A/S.
JMA A/S forventer, at yderligere 15 DM medlemsvirksomheder, vil konvertere til DSM systemet i løbet af 2011/2012.
Firmaet ATOMIC A/S og ADP i Vejle har leveret et mindre antal løsninger til DM medlemmer.

DM-AKADEMI OG DM-KURSER
I efteråret og vinteren 2010/2011 blev den nye Lederuddannelse for værkførere og lager- og
reservedelschefer gennemført i samarbejde med Erhvervsskolen i Års.
Formålene med kurserne er, at uddanne og opgradere ledernes "værktøjskasse", så de er
godt uddannet og dermed bedre rustet til at lede værksteds- og reservedelspersonalet.
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Holdet på i alt 25 deltagere, 15 værkførere
og værkførerassistenter og 10 lager- og
reservedelschefer har gennemført et 5moduls forløb af tre dages varighed pr.
modul, og de blev færdige til bevisoverrækkelse den 17. marts 2011.

Foto: Deltagere fra Lederuddannelsen, Erhvervsskolerne i Aars

Salgsteknik, God kundeservice & Konflikthåndtering
Endvidere blev der udbudt et nyt kursus i Salgsteknik, God kundeservice & Konflikthåndtering. I alt 4 kurser af 2 dages varighed for mekanikere, montører, reservedels- og butiksassistenter.
Kurset blev bl.a. afholdt i Kolding og i Sorø. Kurset fik meget god kritik af kursisterne, som
fik noget med hjem at tænke over i forhold til deres
egen salgsindsats i virksomhederne, uanset om de
er ansat som salgspersonale eller montør, kan alle
være med til at gøre en stor forskel.
Billedet er fra marts måned 2011, hvor der blev afholdt et af disse kurser i Helms og Mertz lokaler,
ved Sorø. 23 kursister fra forskellige medlemsvirksomheder, fik viden og værktøjer med hjem til at
kunne kommunikere, afdække behov og eventuelle
forventninger, samt bedre at kunne medvirke til
løsning af en eventuel konflikt.

I efteråret 2010 har der også været afholdt et tredages kursus i Salgstræning og jura –
Rollen som professionel rådgiver.
Kurset vil give deltagerne følgende kompetencer:
•

At give deltageren et overordnet indblik og viden omkring relevant lovgivning, som er
gældende, når man er beskæftiget med salg, markedsføring og rådgivning af maskiner til landbrug, maskinstationer, institutioner m.m.

•

At deltageren får viden og træning omkring salgsprocessen opdelt i før, under og efter salget. At forstå egen rolle som rådgiver i et kundeorienteret perspektiv – og kan
se værdien af strukturerede metoder, til at analysere behov og levere kundeværdier

•

At give deltageren træning og indsigt i egen rolle som professionel rådgiver og forhandler
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Kurset har advokat Eva Kaya og Michael Husfeldt som undervisere.
Alle kurser er udbudt i samarbejde med Erhvervsskolen i Års og kører under reglerne for
VEU – godtgørelse.

MASKINHANDLERFORENINGENS FORSIKRINGSAFTALE
Dansk Maskinhandlerforening, Willis og Codan har pr. 01.01.2011 fornyet forsikringsaftalen
for en ny 3-årig periode.
Willis har i samråd med Dansk Maskinhandlerforening forhandlet aftalen på plads med Codan, hvilket blandt andet har betydet dækningsmæssige forbedringer for medlemmerne.
På grund af de seneste års mange tyverier, samt behandlings- og bearbejdnings skaderne
på forhandler/værksteds forsikringerne har det dog også være påkrævet at foretage nogle
skadesforebyggende tiltag her.
Konkret har Willis besøgt nogle af medlemmerne og i dialog med det enkelte medlem set
på, hvilke skadesforebyggende tiltag der kunne være relevant i bestræbelserne på at forbedre og optimere sikkerheden.
Willis har det sidste år efterstræbt at få besøgt samtlige medlemmer for en gennemgang og
vurdering af det enkelte medlems forsikringsprogram. Langt hovedparten af medlemmerne
er nu blevet besøgt, med deraf følgende ændringer og justeringer i Deres forsikringsprogram.
Overordnet set har forsikringsordningen for Dansk Maskinhandlerforening rigtig stor medlemsopbakning, hvilket er et vigtigt fundament i at bibeholde det konkurrencedygtige forsikringsprogram som aftalen har.

SEKRETARIATET
Personalesiden er uændret og består af følgende stab:
Michael Husfeldt (direktør)
Helle Helth Hansen (direktionssekretær)
Annette Hansen (økonomiassistent)
Per Hedetoft (konsulent)
Morten Junker Andersen er ansat ca. 8 timer pr. uge som studentermedhjælp
Sekretariat fungerer uændret som sekretariat for brancheforeningerne Maskinleverandørerne og Gafsam.
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Vores arbejde for brancheforeningen Maskinleverandørerne har været positivt og spændende med afvikling af forenings generalforsamlinger, sommermøde, bestyrelsesmøder og
diverse udstillingsmøder med medlemsvirksomhederne.
Sekretariatet har sammen med bestyrelserne har haft specielt fokus på arbejdet med et nyt
elekronisk salgsstatistik system for entreprenørmaskiner samt vej-, park- og anlægsmaskiner i Danmark samt udvikling og planlægning af den nye udstilling Entreprenør & Håndværk
2012, som afvikles hos MCH i Herning i maj måned næste år.
Michael Husfeldt er via Maskinleverandørerne fortsat indsat som Agromek komitemedlem,
og indsat i bestyrelsen i Have & Landskab, hvor Maskinleverandørerne (sektion 2) har formandsposten.
Sammen med de øvrige virksomheder i TradeCity har vi adgang til virkelig gode servicefaciliteter med mødelokaler fra 7 til 65 personer med AV-udstyr og egen café, som kan servicere gæster og kursusdeltagere.
De ny installeret info-skærme ved indgangene fungerer godt, så gæsterne kan se hvilket
mødelokale, der er reserveret til deres møde/kursus.

Foto: 3 af 9 mødelokaler i TradeCity

Som tidligere nævnt er der efterhånden mange medlemmer, som har fået øjne op for at
bruge vores faciliteter i Kolding. Der har været afholdt mange møder og kurser i år her bl.a.
nævnes personalemøder, sælgermøder, ansættelsessamtaler, forhandlermøder, produktpræsentationer, kurser, generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og meget mere.
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AFSLUTNING
Det er bestyrelsens ønske og håb, at du/I deltager i DM branchedagen 2011 og DM generalforsamlingen 2011 torsdag den 3. november i Odense Kongrescenter.
Her får du/I rig lejlighed til at møde kollegaer, høre nyt og måske blive inspireret med nye
ideer fra dagens indlæg og aktiviteter.
Det er netop nu i en tid, hvor vi som branche og gode kollegaer skal stå sammen om de
udforinger og forandringer, vi alle står med i vores hverdag.
Vi glæder os til at se alle vore medlemmer og ledende medarbejder - Velkommen!

Bestyrelsen
Lars Møller Andersen

Henning Mølkjær

Karsten Nielsen

Søren Holst Sørensen

Jens-Aage Jensen
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