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Pressemeddelelse fra Dansk Maskinhandlerforening 

 

Kolding 19. november 2015 

 

 
Pressemeddelelse 
 
Vi er dem andre tør tro på 
I 2014 havde tre ud af fire selskabsejede maskinforretninger overskud, og med Sel-
mer Gruppen A/S’ køb af to store maskinforretninger med i alt ni udsalgssteder illu-
streres det, at vores branche som helhed er på rette spor, fastslog Jens-Aage Jen-
sen, formand for Dansk Maskinhandlerforening, på generalforsamlingen 19. novem-
ber   
 
- Selvom krisen i dansk erhvervsliv ikke er afblæst, er der tegn på, at vi efter en lang peri-
ode med tilbagegang, økonomisk uvejr og ustabilitet kan være på vej mod bedre tider.  
Det konstaterede Jens-Aage Jensen, formand for Dansk Maskinhandlerforening, på for-
eningens generalforsamling i Fredericia torsdag 19. november, hvor 51 medlemsvirksom-
heder med en samlet omsætning på 4,1 milliarder kroner deltog. 
- Tre ud af fire af vores medlemmer, der ejer deres maskinforretninger i et selskab, havde i 
2014 overskud.  
- Samtidig oplevede vi i sidste uge, at Selmer Gruppen A/S købte to store maskinforretnin-
ger med i alt ni udsalgssteder. 
- Det ser jeg som en tro på, at vi er en branche, der kan tjene penge både nu og fremover, 
fastslog formanden. 
Den betragtning skal ikke mindst ses i lyset af, at maskinhandlernes største kundegruppe, 
landbruget, er inde i en periode, hvor kun en tredjedel kører med overskud. 
 
Fokus på indtjening frem for volumen 
Dansk Maskinhandlerforening har 134 medlemmer med i alt 195 udsalgssteder. Det vil 
sige samme antal medlemmer som på samme tidspunkt i 2014, men nu to færre udsalgs-
steder. 
Den totale omsætning for alle medlemmerne af foreningen blev på 8,9 milliarder kroner i 
2014 - et fald på 6,5 procent i forhold til 2013, hvor omsætningen var 9,6 milliarder kroner.  
- Vi er i lighed med landbruget en branche, hvor der er relativ stor forskel på indtjeningen. 
- Nogle af os tjener rigtig gode penge, mens andre har meget svært ved at vende deres 
underskud til overskud. 
- Mit råd til alle er at have øje for indtjening frem for omsætning.  
- Det er vigtigere at have plus på bundlinjen frem for en stor omsætning, hvis man fortsat 
vil være en del af vores branche, fastslog Jens-Aage Jensen. 
Han påpegede også, at i en benchmarking op mod autobranchen er det ”kun” godt 32 pro-
cent af Dansk Maskinhandlerforenings medlemmer, der har en soliditet på under 20 pro-
cent mod 37 procent i autobranchen. Maskinhandlerne har i gennemsnit også en noget 
større egenkapital end autoforhandlerne. 
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Salget af traktorer næsten uændret 
Formanden kom også ind på salget af traktorer i 2014-15. 
- I årene 2011-14 lå salget af traktorer på den pæne side af 1.800, og i indeværende år er 
estimatet et salg af cirka 1.750 enheder. 
- Vi har dog kun tallene frem til og med oktober, sagde han. 
Af den skriftlige beretning fremgår det, at der i 2016 estimeres et salg på 1.700 traktorer 
og i de kommende år frem mod 2019 cirka 1.600 enheder årligt. 
Salget af mejetærskere fra 1. september 2014 til 31. august 2015 blev på 228 enheder, 
hvilket kun var 10 færre enheder end samme periode året før. 
Salget af selvkørende finsnittere var det samme som året før, nemlig 21. 
 
Valg til bestyrelsen og konstituering 
I forbindelse med generalforsamlingen var der valg til Region syd, og her blev Lars Søn-
dergaard fra O. Søndergaard & Sønner A/S genvalgt til endnu en periode. 
Herefter konstituerede bestyrelsen sig med genvalg af Jens-Aage Jensen, Powtec A/S, 
som formand, Lars Møller Andersen, Møller Andersen ApS som næstformand og menige 
bestyrelsesmedlemmer er Lars Søndergaard fra O. Søndergaard & Sønner A/S, Erik Hun-
dahl fra J. Hundahl A/S og Lars Jensen fra Maskinpartner A/S. 
 
 
Foto 1  
Det er vigtigere at have plus på bundlinjen frem for en stor omsætning, hvis man fortsat vil 
være en del af vores branche, fastslog Jens-Aage Jensen i sin beretning. 
 
Foto 2  
Der var 51 ejere repræsenteret på generalforsamlingen i Dansk Maskinhandlerforening. 
 
Foto 3 
Bestyrelsen for Dansk Maskinhandlerforening blev genvalgt, og fra venstre ses Lars An-
dersen (næstformand), Lars Jensen, Jens-Aage Jensen (formand), Erik Hundahl og Lars 
Søndergaard.  
 
Yderligere oplysninger hos formand for Dansk Maskinhandlerforening, Jens-Aage Jensen, 
på mobil 2125 4013 eller direktør Klaus Nissen på mobil 2029 5971 
 
 
Dansk Maskinhandlerforening er officiel brancheforening og arbejdsgiverforening for landbrugsma-
skinforretninger i Danmark.  
Medlemskredsen omfatter 134 hovedforretninger med i alt 195 udsalgssteder fordelt over hele lan-
det.  
Medlemmerne omsatte i 2014 for 8,9 mia. kr. fordelt på nyt og brugt materiel samt reservedele og 
reparationer.  
Medlemmerne beskæftigede pr. 30. september 2015 2.883 medarbejdere inden for service, reser-
vedele, salg og administration. 
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