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VELKOMST 
Velkommen til ML generalforsamlingen 2016. 
 
En særlig velkomst til nye medlemmer:  
 
2015.01.01 Maskinfabrikken JST 
2015.01.01 Tzacho P/S 
2015.12.15 Wacker Neuson  
 
BRANCHEN – OG VERDENEN OMKRING OS 
Nordisk byggebranche har lagt krisen bag sig  
Efter nogle ganske pæne år for byggeriet i de nordiske lande 2014 og 2015 peger en 
ny prognose for den samlede nordiske bygge- og anlægsbranche på yderligere frem-
gang i 2016. Finanskrisen synes nu for alvor at være fortid i Sverige, Norge og Dan-
mark.  
Danmark ligger solidt i det nordiske midterfelt. Økonomien er i vækst, men tempoet er 
moderat. Arbejdsmarkedet er stærkt og boligmarkedet er i bedring.  
Men de private erhvervsinvesteringer halter, og de offentlige investeringer risikerer at 
blive sorteper efter sommerens regeringsskifte, hvor den nye venstreregering har sig-
naleret opbremsning og manglende finansiering af infrastrukturprojekterne. Dette set i 
sammenhæng med et Folketing, hvor fokus mest er på ”bløde” velfærdsområder som 
ældre og sundhed.  
Det har alt i alt skabt stor usikkerhed omkring en række store infrastrukturprojekter, 
hvortil kommer forsinkelserne omkring Femern-forbindelsen, som vel nærmest i en 
periode så ud til at være udskudt på ubestemt tid. Det ser dog langt bedre ud nu i star-
ten af året omkring netop dette projekt 
Allerede i 2. halvår 2016 kommer til at ”mangle” 3-4.000 job i forhold til tidligere prog-
noser fra Dansk Byggeri. Det ændrer dog ikke ved, at mangel på specialiseret faglig 
arbejdskraft i de kommende år gradvis bliver en mere nærværende problemstilling i 
byggeriet. 
 
Påbegyndte boliger pr. indbygger i de nordiske lande 2000-2014 

 
 
 I 
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2016 ventes der i Norden at være en værditilvækst både i boligbyggeriet og i anlægs-
investeringerne på ca. 4 %. Samlet ventes Nordens bygge- og anlægsinvesteringer at 
stige med pæne 3,5 % i 2016. I perioden 2014-2016 ventes bygge- og anlægsbeskæf-
tigelsen at stige fra 857.000 til 877.000 – svarende til en vækst på 2,3 % samlet for de 
to år dvs. en års-vækst på i snit knapt 1,2 % pr. år.  
Prognosen er udarbejdet af Sveriges Byggeindustrier og offentliggjort 16. december 
2015. 2014-tallene er fra de nordiske landes nationale statistik-kontorer, mens 2015- 
og 2016-tallene er skøn fra de respektive landes arbejdsgiverorganisationer på byg-
geområdet. Prognosen omfatter investeringer, men ikke renovering/vedligeholdelse. 
Analysen omfatter investeringer i anlæg og nybyggeri (boliger og erhverv), men ikke 
renoverings- og vedligeholdelsesmarkedet. Prognosen kan således ikke direkte sam-
menlignes med Dansk Byggeris egne halvårlige konjunkturanalyser. 
 
Samlet bygge- og anlægsaktivitet i de nordiske lande 2014-2016 

 
Med de vækstrater, vi har set siden 2014, tør jeg godt sige, at finanskrisen er fortid i 
Danmark, Sverige og Norge. For Danmarks vedkommende bør det dog tilføjes, at man 
naturligvis ikke hopper direkte fra dyb krise til buldrende opsving. Men vi er på rette 
vej, vurderer cheføkonom i Dansk Byggeri, Bo Sandberg. 
Sverige drøner derud af med en BNP-vækst, som forventes at lande på 3,6 % i 2015, 
dvs. det tredobbelte af Danmark. Men bagsiden af medaljen er, at der er frygt for en 
kommende boligboble i Stockholm. Norge og Danmark ligger solidt i midterfeltet, mens 
Finland sakker bagud som ”nordens syge mand”. 
Vækst i byggebeskæftigelsen 
Ifølge Danmarks Statistik var der pr. medio november 2015 160.600 beskæftigede 
arbejdere, funktionærer og mestre i bygge- og anlægsbranchen. Det er 7.000 flere end 
året før, hvilket svarer til en vækst på 4,6 %.  
Byggebeskæftigelsen har nu været stigende gennem de seneste to år, og i 4. kvartal 
2015 var der 11.200 flere i arbejde, end det var tilfældet to år tidligere. Det svarer til en 
vækst på 7,5 %, siger chefanalytiker Finn Bo Frandsen, Dansk Byggeri. 
Fra november 2014 til november 2015 steg beskæftigelsen ved nybyggeri med 3.200, 
mens beskæftigelsen ved anlægsvirksomhed steg med 1.500. Ved reparation og ved-
ligeholdelse var der 600 flere i arbejde.  
Erhvervsbyggeriet ligger stadig på et meget lavt niveau, mens det offentlige byggeri af 
hospitaler og universiteter er på et pænt og stort set stabilt niveau, når man sammen-
ligner 2015 med 2014. 
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På anlægsområdet er der mange store projekter, og her fylder Metro Cityringen i Kø-
benhavn og jernbanen København-Køge-Ringsted rigtigt meget.  
Den svage vækst i aktiviteten ved reparation og vedligeholdelse dækker over frem-
gang i renoveringerne af boliger som følge af flere bolighandler og genindførelsen af 
BoligJob-ordningen, mens der er fald i renoveringerne af de almene boliger. 
 
 

kilde: Danmarks Statistik  
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Anlægsentreprenørerne klarede sig bedst 

kilde: Danmarks Statistik  
 
 

Bilsalget i 2015 som indikator på udviklingen 
Bilsalget til erhvervslivet kørte i højt gear i 2014, men blev alligevel klart overgået i 
2015. Ifølge Danmarks Statistik blev der i 2015 nyregistreret rekordmange personbiler 
i erhvervslivet, nemlig 83.738. Det er en kraftig stigning på 17,4 % i forhold til 2014. Og 
ser man på varebiler, er der tale om en næsten lige så markant stigning på 14,0 % i 
2015, men dog fra et meget lavere udgangspunkt. 
Danmarks Statistiks opgørelse af bilsalget til erhvervene er ikke opdelt på brancher. 
Men det er velkendt, at bygge- og anlægsbranchen er den af de større brancher, som 
efterspørger flest varebiler og er mest afhængig af bilens mobilitet til transport til og fra 
kunder samt til værktøjs- og materialeopbevaring. 
Det er varebiler mellem to og tre tons, der sælges flest af – ca. 14.200 i 2015 – og det 
er den mest udbredte biltype blandt de små og mellemstore lokalt baserede bygge- og 
anlægsvirksomheder. 
I 2015 er der i alt i erhvervene nyregistreret 120.700 personbiler og varebiler. Dermed 
er vi meget tæt på rekordåret 2006, hvor der under indtryk af den buldrende højkon-
junktur var 127.000 ny registreringer i alt i erhvervene, heraf hele 68.800 nye varebiler. 
Når antallet af nyregistrerede biler i erhvervslivet i løbet af 2015 har lagt sig ud i over-
halingsbanen, skyldes det bl.a. en stigende anvendelse af leasing. Samtidig er der 
formentlig også et positivt konjunkturelement med i spillet. 
Kilde: Cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri 
 

Der er stor opbakning til Femern 
Der er tegnet et billede af, at det kun er danskerne, som vil have en Femern-
forbindelse. Et billede som giver indtryk af, at tyskerne er imod, ligeglade eller komplet 
uvidende om planerne for den kommende forbindelse. Det billede svarer bare ikke til 
virkeligheden. 
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For det første har kansler Merkel ved flere lejligheder bekræftet, at Tyskland står ved 
traktaten om anlæg af en fast forbindelse over Femernbælt.  
Så er der indsigelserne mod projektet. Der er i høringsperioden kommet ikke mindre 
end 3.000 indsigelser mod ansøgningen om bygningen af Femernforbindelsen. Det er 
der gjort meget ud af i Danmark. Her kan vi dog blive en del klogere ved at se nærme-
re på disse indsigelser og baggrunden for dem. 
For det første adskiller mere end 90 % af indsigelserne sig indholdsmæssigt ikke væ-
sentligt fra hinanden. De baserer sig alle på et grundlag leveret af advokaten for anti-
FBFL initiativet, som er en ret lille gruppe af modstandere. Og de er ret få i forhold til 
de mange modstandere, der traditionelt mobiliseres, når infrastrukturprojekter er på 
bedding i Tyskland, og som hver gang handler om at vise kræfter og stikke en kæp i 
hjulet på nye anlæg. 
Modstand fra Scandlines, der naturligt nok vil beskytte deres guldgrube af en færgeru-
te, er også med til at give modstandskampagnerne kræfter.  
Blandt politikerne i CDU, SPD og FDP er der støtte såvel på nationalt plan som regio-
nalt i Schleswig-Holstein.  
Desuden er der støtte fra erhvervsorganisationer som IHK Schleswig-Holstein, Han-
delskammer Hamburg, UV Nord, HanseBelt og Femarnbelt Business Council, der vel 
repræsenterer mere end 250.000 virksomheder. 
Kilde: Branchedirektør Niels Nielsen, Dansk Anlægsentreprenører 
 
Dejligt at det ser ud til, at de danske politikere nu ikke længere ryster på hånden, og vi 
meget snart kan se frem til en POSITIV afgørelse af dette meget store projekt. Herun-
der er det jo lykkedes at finde nødvendige besparelser ved bl.a. at omlægge projekt-
planen, så politikernes tilbagebetalingsmål nu kan overholdes, selv med betydelige 
reserver. 
 
 
 
Tre udfordringer afgør udviklingen i år 
Kinas økonomi: Udviklingen i Kinas økonomi bliver helt afgørende for udviklingen i 
2016. Selv om USA er verdens stærkeste økonomi, så har vi for første gang set, hvor 
meget Kina betyder for stemningen i de finansielle markeder. Kinas vækst har drevet 
forventningerne til verdensøkonomien, derfor har et fald i forventningerne til Kinas 
økonomi skabt krise på aktiemarkederne i 2016. Det var allerede tydeligt i 2015, at 
Kina betyder mere end nogensinde. Udvikler der sig en generel krise i Kina i løbet af 
2016, vil det uden tvivl medføre en ny nedtur for økonomien i resten af verden. 
Olieprisen: Oliekrisen i Mellemøsten får også betydning i 2016. Man kan kalde den en 
omvendt oliekrise, fordi krisen skyldes et fald i prisen og ikke en stigning, som det var 
tilfældet med oliekriserne i 70erne. 
På trods heraf har det indflydelse på verdensøkonomien, fordi olieprisernes fald hæn-
ger sammen med et generelt faldt i efterspørgslen på råvarer som følge af et generelt 
fald i produktionen. Det bliver meget spændende, om oliekrisen i øvrigt får yderligere 
virkning på den ustabile politiske situation i Mellemøsten. 
Flygtningekrisen: Netop Mellemøsten og hele flygtningeproblematikken bliver afgøren-
de for Europa. Som det ser ud lige nu, kommer flygtningekrisen til at skabe yderligere 
budgetproblemer for de europæiske lande, og det kan skubbe Europa ud i en ny lav-
konjunktur. 
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Bidrager tilstrømningen af flygtninge til et generelt bedre arbejdsudbud, der forbedrer 
europæiske virksomheders adgang til billig arbejdskraft, kan flygtningekrisen omvendt 
skabe nye vækstmuligheder på længere sigt. 
 
 

Dansk økonomi står godt rustet 
I Danmark ser det dog ganske fint ud. Lav rente og stabil økonomi er en ganske god 
begyndelse på 2016, og forventningerne til dansk økonomi er derfor gode, og der er 
grund til en pæn lokal optimisme. Vi kan dog ikke lukke øjnene for, at problemerne i 
verden også vil betyde vanskeligheder i det danske aktiemarked. 
Berlingske Business Af Kim Valentin, partner og adm. direktør i Finanshuset i Fredensborg 

 
 
Bruttoledigheden er uændret 

kilde: Danmarks Statistik  
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2015 var millimeter fra rekordvådt år 
Én af de faktorer, som betyder rigtigt meget for anlægsbranchen og dermed bran-
chens leverandører – os – er jo nedbør, og selvfølgelig vejr og temperaturforhold ge-
nerelt! Derfor et lille blik på nedbørssituationen i 2015. 
Danmarks indtil videre vådeste år er 1999. Dengang fik vi 905 millimeter fra januar til 
december.  
2015 endte på 904 millimeter og dermed ganske tæt på rekorden. Så hvis man synes 
at det har regnet meget, så er man ikke helt forkert på den.  
 
Det kan smitte af på de metoder og maskiner, som kommer i fokus fremadrettet. Man-
ge vil huske kundernes enorme fokus efter 1999. 
 
Men det positive for såvel vore primære kunder som for os er naturligvis: 
 

- Mere anlægsarbejde er et must, for at kunne klar al den vand, vi oplever nu og i 
fremtiden! 

 

 
Konklusionen på 2015 og forventningerne til 2016 
I 2014 oplevede vi alle en pæn salgsfremgang, en fremgang som i det store hele kun-
ne fastholdes i 2015, selvom årets sidste 4 – 5 måneder af mange oplevedes som ud-
fordrende. Totalt blev niveauet dog fastholdt i 2015. 
2016 ser også udfordrende ud, men vil næppe repræsentere mere end en parentes i 
den langsomme fremgang, vi kan forvente frem mod 2020. Politisk har vi som nævnt 
set en tendens til opbremsning i andet halvår af 2015, og det må vi nok se i øjnene vil 
fortsætte i det meste af 2016, men efterhånden vil vi nok se politikerne løsne op igen 
og fortsætte den langstrakte investeringsplan i infrastruktur, som den forrige regering 
stod for. 
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Det skæve Danmark vil trække i den retning. Den manglende fremkommelighed vil 
trække i den retning. Den politiske fokus på kollektiv transport trækker i den retning. 
Klima- og miljøudviklingen vil givet stille store krav til anlægsprojekterne. Urbaniserin-
gen fokuseret på de 4 – 5 største bycentre trækker i den retning. 
Så efter et midlertidigt tilbageslag i det nuværende igangsætningstempo må konklusi-
onen fortsat blive: Det går fremad – langsomt – men fremad! 
 
 
 

    

AFSÆTNING AF MASKINER I 2015  
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ARBEJDET I BESTYRELSEN OG MØDER I 2015 
 
 
 
 
 
Der er i årets løb blevet afholdt 3 bestyrel-
sesmøder i entreprenørsektionen, hvor af 
det ene var fælles med Park, Vej og An-
lægssektionen, samt adskillige udstillings-
relaterede møder omkring såvel E&H ’15 
og E&H’18, samt omkring Agromek og 
FarmerTech.  

Der er afholdt 3 medlemsmøder i løbet af 2015, nemlig: 
 
 
E&H Kick-Off møde  

    
På mødet, som foregik i de spændende lokaler på MCH Arena, fik de tilmeldte udstille-
re til E&H’15 en rigtig god optakt til udstillingen. Mange spørgsmål blev afklaret, og 
aftaler truffet omkring fælles aktiviteter. 
Efterfølgende havde racerkøreren Jason Watt et spændende og underholdende ind-
læg. 
 
 
Generalforsamlingen blev holdt torsdag den 6. marts 2015 i Middelfart. 

Efter fælles frokost blev der afholdt fælles medlemsmøde, 
her kunne man bl.a. høre Jens Schjerning fra AGROCU-
RA fortsætte sin analyse af den danske økonomi og den 
krisesituation som verden og dermed også Danmark be-
finder sig i.  
Sekretariatet fortalte om køretøjer til ”særlig anvendelse”, 
tjek af ansattes kørekort, og et nyt aftaledokument for at 
sikre virksomheden imod at skulle hæfte for ansattes ha-
stighedsoverskridelser i firmaets biler.  
Der blev også informeret om den kommende messe for 
mindre maskiner, kaldet ”Maskiner under Broen” som skal 
finde sted i de år hvor der ikke er Have & Landskab. 
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ML-sommermøde blev afholdt den 15. september 2015 på Hotel Nyborg Strand 
På sommermødet var udstillingstemaerne en 
del af dagsordenen herunder HL ved Niels Kir-
kegaard.  
Fra sekretariatet blev der fortalt om det kom-
mende statistiksystem ved Per Hedetoft.  
Klaus Nissen berettede om arbejdet i sekretari-
atet og om det netop igangsatte strategiarbejde 
for Dansk Maskinhandlerforening og sekretaria-
tet. 

Som ekstern indlægsholder var Jesper Ratza, AutoProff inviteret til at fortælle om de-
res auktionsløsning til bilforhandlerne, hvor bilforhandlere kan handle indbyrdes med 
hinanden via en auktion med kort løbetid og helt uden salærer og gebyrer, det kræver 
blot en abonnementsopkobling for såvel købere som sælgere af bilerne. AutoProff 
overvejer om de kan lave lignende til entreprenørmaskiner og landbrugsmaskiner. 
Knud Sørensen fra MCH præsenterede analysen over hvor godt det gik med udstillin-
gen E&H’15, samt fremlagde forslag til hvordan E&H’18 kan forløbe.  
Formand Hans Holm orienterede medlemmerne om, at han nu tiltrådte det sidste år 
som formand for foreningen, hvorfor der skal ske ændringer i bestyrelsen. 
 
 
MÅL FOR 2016  
Den nye bestyrelse vil fastlægge målene for bestyrelsens arbejde i 2016, når den har 
etableret sig. 
 
 
 
UDSTILLINGER  
E&H’15 messen i Herning  

 
Under overskriften: ”Maskinførernes Messe”. Blev E&H afholdt 7. til 9. maj 2015 med 
135.000 m2 sprængfyldt med faglige aktiviteter og fede oplevelser: 
 Testbane for dumpere, læssemaskiner, dozere og valsetog 
 8 tons road  
 Fællesdemo af knusere 
 Byggeris seminar – Konsekvenserne af giftig nedrivning 
 ML seminarer – CE-mærkning og Færdselslovens regler 
 DM i minigraver 
 Stærkmand opvisning 
 Helikopterflyvning 
 Frokostjazz 
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E&H’15 blev igen en våd og blæsende 
omgang, dog ikke helt på højde med 
E&H’12. 
Som det kan ses i programmet, var der 
tænkt mange aktiviteter ind, der alle ger-
ne skulle medvirke til at lokke besøgen-
de til. 
Efter messen udsendte MCH Messecen-
ter Herning en pressemeddelelse, hvori 
de 115 udstillere udtrykte stor tilfreds-
hed, og hvor det samlede besøgstal af 
udstillerne og messeledelsen blev vurderet til at ligge på op imod 8.000 besøgende – 
heraf omkring 1.800 besøgende torsdag, 3.700 besøgende fredag og 2.500 besøgen-
de lørdag. 
Selv om messen ikke nåede de ønskede 10.000 besøgende, er der dog fremgang og 
stigende tilfredshed hos de allerfleste medlemmer, især blandt de udstillende ML-
medlemmer. Derimod kniber det mere med tilfredsheden blandt de mindre udstillere, 
som ikke helt fik den eksponering, de havde set frem til. 
E&H’18 holder som nævnt flyttedag, ikke fysisk væk fra MCH, men i kalenderen til da-
gene 14. – 16. juni 2018, for derved forhåbentligt at være bedre begunstigede af vejr-
guderne, eller i det mindste med bedre mulighed for at absorbere evt. store vand-
mængder.  
 
 
HL15 i Slagelse 

 
Igen i 2015 var en del af sektionens medlemmer også repræsenteret 
på Have & Landskab fra den 26. til den 28. august 2015.  
Messen var igen godt besøgt, og der var god interesse for især det 
mindre udstyr. 
 

 
 
 
 
KURSER 
Som brancheforening skal vi løbende udvikle nye tiltag og aktiviteter til gavn for virk-
somhederne, branchen og faget.  
 
Der er gennem året afholdt kurser på tværs af brancheforeningerne tilknyttet sekreta-
riatet. Bland andet kan vi nævne Erhvervsret og Jurakursus, der er et endagskursus, 
samt sælgerkursus, Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere. 
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SEKRETARIATET 
Personalesiden er ændret og består nu af følgende stab: 

Klaus Nissen (direktør) 
Birgit Karlsen (HR-partner/jurist) 
Helle Helth Hansen (direktionssekretær) 
Annette Hansen (økonomiassistent) 
Per Hedetoft (konsulent) 
Mads Andersen er ansat ca. 8 timer pr. uge som studentermedhjælp. 

Sekretariatet er meget taknemmelige for den positive opbakning, og det gode gensidi-
ge respektfulde samarbejde i det daglige arbejde, sammen med vore medlemmer og 
deres medarbejdere. 

 

MEDLEMSFORHOLD 
ML-Entreprenørsektionen har siden sidste generalforsamling haft en tilgang på tre 
medlemsvirksomhed og dermed har sektionen nu 28 medlemmer. 
 
 
AFSLUTNING 
Jeg vil afslutte min beretning med en tak til mine kollegaer i bestyrelsen, Benny Sven-
ningsen og Palle Kjærsgaard. 
Sluttelig en tak til alle medlemmer i ML-Entreprenørsektionen, og ikke mindst en tak 
for den gode tilslutning til generalforsamlingen.   
 

Bestyrelsen 
 

Hans Holm 
 

 Benny Svenningsen  Palle Kjærsgaard 
 
 
Februar 2016 
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