Pressemeddelelse fra Dansk Maskinhandlerforening
Kolding 4. december 2014

Maskinhandlerne styrer mod nye tider
Dansk Maskinhandlerforening fik ved den nylige generalforsamling et nyt medlem
ind i sin bestyrelse og sætter nu kursen mod større indflydelse og en større organisation med egne juridiske kompetencer.
Ved valg til bestyrelsen på Dansk Maskinhandlerforenings generalforsamling 21. november 2014 blev Erik Hundahl, J. Hundahl med forretninger i Thisted og Skive valgt ind i bestyrelsen. Karsten Nielsen, Suldrup Maskinforretning, udtræder af bestyrelsen.
Dermed skete der en udskiftning i foreningens bestyrelse, som i det kommende år består
af Jens-Aage Jensen, formand, Lars Møller Andersen, næstformand, Helle Nielsen, Lars
Søndergaard og Erik Hundahl.

Foto: Her ses den nye bestyrelse for Dansk Maskinhandlerforening. Fra venstre er det
Lars Møller Andersen (næstformand), Erik Hundahl, Jens-Aage Jensen (formand), Helle
Nielsen og Lars Søndergaard.
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Ny strategi iværksættes
I forbindelse med generalforsamlingen orienterede Dansk Maskinhandlerforenings direktør, Klaus Nissen, om foreningens nye strategi.
- Vi skal yde vores 134 medlemmer endnu bedre service fremover. Det er vigtigt både for
dem og deres kunder, at vi skaber gode forhold for branchen, betoner direktøren.
Et væsentligt tiltag er, at Dansk Maskinhandlerforenings sekretariat, der også fungerer
som sekretariat for Maskinleverandørerne og Gafsam, fremover vil insource den arbejdsretslige juridiske bistand som hidtil har været outsourcet.
- Vi har valgt at ansætte nu, så vi får vores egen juridiske kompetence, siger Klaus Nissen.
For medlemmerne af de foreninger, som sekretariatet betjener, betyder det, at de kun skal
henvende sig et sted.
- De ansatte i sekretariatet får således også bedre føling med sagerne og kan sørge for, at
de altid følges helt til dørs, konstaterer han.
Vil bakke op om kunderne
Medlemmerne af Dansk Maskinhandlerforening er ligesom Maskinleverandørerne og Gafsam opsat på, at der skabes bedst mulige vilkår for deres kunder.
- Tilsammen repræsenterer vi rigtig mange arbejdspladser og en stor aktivitet i vores samfund.
- Det vil vi fremover synliggøre mere og dermed være med til at presse på for at skabe
endnu bedre forhold for både vores kunder og os selv, forklarer Klaus Nissen.
Fremgangsmåden vil bl.a. være bredt samarbejde med andre med samme interesser og
en indsats på egen hånd helt afhængig af hvad, det drejer sig om.

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 landbrugsmaskinforretninger i Danmark.
Medlemskredsen omfatter 134 hovedforretninger med i alt 195 udsalgssteder fordelt over hele landet.
Medlemmerne omsatte i 2013 for 9,6 mia. kr. fordelt på nyt og brugt materiel samt reservedele og
reparationer.
Medlemmerne beskæftigede pr. 30. september 2014 2.914 medarbejdere inden for service, reservedele, salg og administration.
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