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Pressemeddelelse fra Dansk Maskinhandlerforening 

 

Kolding 9. januar 2014 

 

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