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Pressemeddelelse fra Dansk Maskinhandlerforening 

 

Kolding 20. december 2013 

 

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

Her ses ved overrækkelsen af jubilæumslegatet fra Dansk Maskinhandlerforening fra venstre direk-
tør Klaus Nissen, direktør Hanne K. Andersen fra Ringe Maskinforretning A/S, legatmodtager Car-
sten Bogetoft Larsen og bestyrelsesmedlem Lars Søndergaard fra Dansk Maskinhandlerforening. 
 
 
De få blandt mange 
DM stiftede sit jubilæumslegat tilbage i 1993, hvor foreningen fejrede sit 75-års jubilæum. 
- Vi vil gerne hædre de nyudlærte og dem, der er lige ved at være udlærte, når de har ydet 
en helt særlig indsats, forklarer Jens-Aage Jensen, formand for Dansk Maskinhandler-
forening. 
Hvert år uddanner de ca. 135 medlemmer af foreningen cirka 120 medarbejdere, så de 
kan kalde sig faglærte i et af fagene landbrugsmaskinmekaniker, handelsassistent i salg, 
med brancheretning landbrugsmaskiner eller administration. 
Den helt særlige indsats, der kan udløse en portion af DM-jubilæumslegatet, skal være 
såvel faglig som social. 
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- Vi lægger vægt på evnen til at løse de faglige udfordringer på et højt niveau samtidig 
med, at prismodtagerne forstår at samarbejde med såvel kunder som kollegaer, forklarer 
formanden. 
Det er maskinhandlerne, som er medlemmer af DM, der indstiller kandidater til DM-
jubilæumslegatet. Herefter udpeger bestyrelsen dem, de finder værdige til hæderen. 
Hensigten med de årlige uddelinger fra Dansk Maskinhandlerforenings jubilæumsfond er 
at inspirere unge mennesker, der har valgt servicefag inden for landbrugsmaskinbranchen 
til at yde deres bedste fagligt og menneskeligt.  
 
Yderligere oplysninger hos direktør Klaus Nissen tlf. 2029 5971 eller formand Jens-Aage Jensen tlf. 
2125 4013. 
 
 
 
Dansk Maskinhandlerforening er officiel brancheforening og arbejdsgiverforening for landbrugsma-
skinforretninger i Danmark.  
Medlemskredsen omfatter 135 hovedforretninger med i alt 196 udsalgssteder fordelt over hele lan-
det.  
Medlemmerne omsatte i 2012 for 8,6 mia. kr. fordelt på nyt og brugt materiel samt reservedele og 
reparationer.  
Medlemmerne beskæftigede pr. 30. september 2013 2.944 medarbejdere inden for service, reser-
vedele, salg og administration. 
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