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Pressemeddelelse fra Dansk Maskinhandlerforening 

 

 

Kolding 18. januar 2016 

 

To jubilæumslegater hos samme maskinhandler 
Rasmus Lundbye og Holger Kofoed fik hver et jubilæumslegat med tilhørende 5.000 
kroner fra Dansk Maskinhandlerforening ved en markering hos PN Maskiner i Trold-
kær 
 
To yngre mænd med hang til store maskiner, olie og masser af hestekræfter tilsat en seri-
øs og positiv indsats. Så er man godt på vej til at score et jubilæumslegat fra Dansk Ma-
skinhandlerforening med tilhørende belønning på 5.000 helt skattefrie kroner. 
Det er kun de færreste, der opnår at få denne hæder, og når det så sker samtidig for to i 
samme maskinforretning, hører det til en sjældenhed. 
Men ikke desto mindre skete det fredag 15. januar 2016 for landbrugsmaskinmekanikerne 
Rasmus Lundbye og Holger Kofoed. De er begge udlært hos PN Maskiner i Troldkær og 
blev svende i henholdsvis december 2014 og august 2015. 
- I har begge to udvist stort engagement og forståelse for fagets muligheder og udfordrin-
ger, fastslog maskinhandler Lars Søndergaard.  
Som bestyrelsesmedlem i Dansk Maskinhandlerforening var det ham, der begrundede og 
uddelte jubilæumslegaterne ved en uformel højtidelighed i værkstedet hos PN Maskiner. 
Her var der masser af medarbejdere, som samme dag også skulle være værter for åbent 
hus i forretningen med et forventet besøgstal i nærheden af 1.500 kunder. 
 
Glad for at være i branchen 
Holger Kofoed kommer selv fra et nedlagt landbrug, og hans forældre har aldrig arbejdet 
med landbrugsmaskiner. 
- Det er en god oplevelse at levere gode maskiner til glade kunder, siger han. 
Han har i sin læretid især arbejdet med traktorer og redskaber og i mindre grad med 
høstmaskiner. 
- Men man kommer vidt omkring i faget som lærling, fastslår han. 
Efter aftale holdt han efter sin læretid hos PN Maskiner, så nu er han arbejdssøgende i 
branchen. 
- Der regner jeg med at blive, for jeg er godt tilfreds med de udfordringer, der er, forklarer 
han. 
 
Kom med i eliteklassen 
Rasmus Lundbye forlod skolen efter 10. klasse og valgte at forfølge sin interessere for 
landbrugsmaskiner.  
- Jeg har altid været vild med at skrue i dem, så det lå lige til højrebenet at gå i lære som 
landbrugsmaskinmekaniker, fortæller han. 
Han henvendte sig selv til PN Maskiner og blev foreslået at tage et grundforløb som start 
på læretiden. Derefter startede han op og blev udlært i december 2014. 
- Min ansættelse fortsatte, og jeg arbejder især med mejetærskere, siger han. 
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Det betyder også, at han i høsten har megatravlt, og det samme har landmændene med at 
blive kørende igen, hvis en maskine bryder ned. 
- Så er det godt at kunne forholde sig roligt, især hvis landmanden er lidt oppe at køre, 
fordi han bare vil have høstet, fastslår Rasmus Lundbye. 
I indstillingen af ham til jubilæumslegatet fra Dansk Maskinhandlerforening kan man hel-
digvis læse, at han er rolig. Så kunderne har han også et godt forhold til. 
Som repræsentant for en maskinhandler er det også en vigtig del af at være landbrugsma-
skinmekaniker at kunne give kunderne den service, de har brug for. 
 

Fra venstre ses Lars Søndergaard, bestyrelsesmedlem i Dansk Maskinhandlerforening, 
Klaus Nissen, direktør i Dansk Maskinhandlerforening og dernæst de to legatmodtagere 
Holger Kofoed og Rasmus Lundbye. Herefter er det John Petersen og Torben Petersen, 
der sammen ejer PN Maskiner i Troldkær. 
 
 
Yderligere oplysninger hos direktør Klaus Nissen 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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