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VELKOMST 
 
Velkommen til ML-generalforsamlingen 2013 i Nyborg. 
 
 
BRANCHEN – OG VERDENEN OMKRING OS  
Dansk økonomi står nærmest stille. Forbrugerne holder igen, og virksomhederne er meget 
forsigtige med at investere. Regeringens kickstart af dansk økonomi er ved at blive synlig, 
da flere byggeprojekter har nået det første spadestik. Kickstarten bidrager til at stabilisere 
byggeaktiviteten, men kickstarten vil ikke kunne opveje faldet i de private byggeinvesterin-
ger. 
Dansk Byggeri forventer, at beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen faldt med 3.500 
personer i 2012 og vil falde med ca. 3.000 i 2013. I løbet af 2013 vil der dermed være 
23.000 færre beskæftigede end i 2004, som var året før, opsvinget satte ind. 
Når det gælder verden omkring os, kan det i skrivende stund være meget svært at se ind i 
fremtiden. Gældskrisen i Sydeuropa virker lige nu fuldstændig uoverskuelig. 
Først kom finanskrisen, der førte til en tillidskrise og en økonomisk krise og nu ser vi en 
gældskrise i hele Europa. Stramme kreditvilkår og finanspolitiske opstramninger holder 
euroområdet i recession. Centralbankerne graver dybere i værktøjskassen og lemper pen-
gepolitikken igen og igen. 
Den globale økonomi skuffede i 1. halvår 2012, men man venter dog, at væksten har sta-
biliseret sig i de efterfølgende kvartaler. 
Mange banker har nedrevideret vækstprognosen over en bred kam og venter fortsat sløj 
aktivitet på globalt plan i en rum tid. Der er nu udsigt til en vækst i USA på 2,2 % i 2012 og 
2,0 % i 2013. 
Recessionen i euroområdet er blevet værre og vil formentlig vise sig mere langvarig end 
tidligere ventet. Man venter et fald i den økonomiske aktivitet i eurolandene på 0,4 % i 
2012 fulgt af meget svag vækst på 0,5 % i 2013, der især vil være drevet af højere eks-
port. 
Den største risikofaktor er stadig gældskrisen i euroområdet og man ser fortsat med be-
kymring på risiciene på lidt længere sigt til trods for de seneste initiativer. 
Torsdag den 5. juli 2012 blev en historisk dag for Danmarks Nationalbank. For første gang 
nogensinde fik Danmark en minusrente, da nationalbanken valgte at sænke renten på ind-
skudsbeviser fra 0,05 % til minus 0,20 %. Det betyder reelt, at danske banker nu skal be-
tale penge for at få lov til at placere penge i Nationalbanken. Samtidig blev udlånsrenten 
sænket fra 0,45 % til 0,20 % Den europæiske Centralbank (EBC) sænkede udlånsrenten 
til historiske lave 0,75 %. For blot kort tid siden ville dette være blevet betragtet som utæn-
kelig, men i dag er det den skinbarlige virkelighed. Det er meget usædvanligt og ikke set 
før, at man har en negativ rente i Nationalbanken og det er en understregning af, hvor eks-
trem og alvorlig situationen i Europa er lige nu. 

Vurdering af den økonomiske situation 
Europæisk økonomi er stadig præget af betydelig afmatning, og som det fremgår af Øko-
nomisk Redegørelse er genopretningen efter tilbageslaget i 2008 gået i stå. De svage tegn 
på optimisme, som kunne spores i begyndelsen af året, er nu vendt til en mere negativ 
stemning. 
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Dette har stor betydning for den danske økonomi, og – selv om udsigterne ikke er helt så 
dystre som for mange andre europæiske lande – er der i de kommende år stadig udsigt til 
begrænset fremgang i Danmark. 
Regeringen forventer, at bruttoledigheden i gennemsnit vil være på 164.000 personer i 
2012 og efterfølgende falde til 158.000 personer i 2013 som følge af indfasning af dag-
pengereform, skattenedsættelser og det såkaldte investeringsvindue, der indebærer, at 
virksomhederne i 2012 og 2013 kan foretage afskrivninger på 115 % af investeringer. 
Der ventes derimod stigninger i nettoledigheden, hvilket dog tilskrives en mere fokuseret 
aktivering. Skønnet for bruttoledigheden i 2013 er opjusteret med 6.000 personer i forhold 
til prognosen fra maj. 
I 2013 venter regeringen, at underskuddet på den offentlige saldo vil være 36,5 mia. kr. 
hvilket er 4 mia. kr. mere, end regeringen tidligere i 2012 ventede. 
Sammenlignet med den offentlige saldo i 2012 vil underskuddet i 2013 dog kun være halvt 
så stort. Forskellen skyldes primært udbetalinger i 2012 af efterlønsbidraget, som løb op i 
24 mia. kr. 
 
Ringe lønsomhed i entreprenørbranchen 
De 47 største entreprenører i Danmark vokser i størrelse - men lønsomheden følger ikke 
med. Resultatet efter skat er tilsammen faldet med en halv milliard. Det viser en gennem-
gang af de seneste to årsregnskaber.  2.731 flere ansatte var der i selskaberne sammen-
lignet med året før og selvom omsætningen også steg med svimlende 12.7 milliarder, steg 
bruttofortjenesten kun med 64 millioner. Kigger man på resultatet efter skat oplevede de 
47 selskaber tilsammen et fald på en halv milliard. 

Klassiske store entreprenørselskaber som MT 
Højgaard, Per Aarsleff og E. Pihl & Søn er sim-
pelthen ikke i stand til at holde deres drift renta-
bel i disse år.  
Det er til gengæld Huscompagniet, en kapital-
fondsejet virksomhed, der, som navnet siger, 
bygger huse. Simpelt hen. Det har selskabet 
tjent glimrende på, også under krisen, og langt 
bedre end de egentlige developerselskaber, 
som udgør en branche for sig. 

Rapporten bygger på regnskaber (2010 og 2011) fra følgende virksomheder: 
FLSmidth & Co., MT Højgaard, Per Aarsleff, E. Pihl & Søn, NCC Construction Danmark, Arkil Hol-
ding, NCC Roads, Kemp & Lauritzen, C.W. Obel, Hoffmann, Burmeister & Wain Scandinavian 
Contractor, YIT, Huscompagniet, Bravida Danmark, Munck Gruppen, A. Enggaard Holding, Jorton 
Holding, KPC Holding, Engsø Gruppen, M.J. Eriksson Holding, Lemminkäinen, Colas Danmark, B. 
Nygaard Sørensen, Holdingselskabet J.Jensen, Hansson & Knudsen Holding, Gråkjær, Kliplev 
Motorway Group, M.M. 26 Holding, EL:CON Gruppen, Einar Kornerup, Søren Vangsted Vest, 
Züblin, Kimbo Holding, Jakon, Copenhagen Metro Team, BMS, Kirkebjerg, Brøndum Installationer 
Holding, Michael Henriksen Holding, Barslund Group, KGH Holding, HHM Holding, Inreco, Juan, 
Ramirent, GK Danmark Holding og Intego. 

 
Nybyggeriet 
Det påbegyndte etageareal er reduceret til et meget lavt niveau. I 2011 blev der skøns-
mæssigt påbegyndt 5,45 mio. m², hvilket er 4,2 mio. m² mindre end i 2004, der som nævnt 
var inden, opsvinget satte ind. 
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Dansk Byggeri forudser et fald i det påbegyndte byggeri på 0,75 mio. m² i 2012 og 0,25 
mio. m² i 2013. I 2013 vil der dermed blive påbegyndt 4,45 mio. m². Det er et meget lavt 
niveau, som kun er lidt højere end bunden i 1993 under krisen i begyndelsen af 90’erne. 
 

 
Kilde: Dansk Byggeris konjunkturanalyse update september 2012 – S=Skøn 
 
 
Anlægsaktiviteten 
Aktiviteten ved anlægsvirksomhed er i modsætning til byggeriet stigende.  
Der er fremgang i investeringerne i varmeforsyning og transmission af strøm.  
Vejdirektoratet har afsluttet anlæg af motorvejen mellem Kliplev og Sønderborg, der blev 
anlagt fra foråret 2010 til foråret 2012. Mange andre projekter med større vejudvidelser og 
nyanlæg er i gang overalt i Danmark. 
Banedanmarks investeringer er stigende.  
Der er også omfattende anlægsarbejder med Metro Cityringen. 
Forsyningssekretariatet i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har indhentet data, som vi-
ser, at vandselskaberne i år investerer 0,8 mia. kr. i ledninger, mens spildevandsselska-
berne investerer 3,3 mia. kr. i ledninger. 
I aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening i juni 2012 er der lagt op til, 
at de kommunalt ejede spildevandsselskaber øger investeringerne i klimatilpasning med 
2,5 mia. kr. i 2013. Målet er at styrke afledningen og håndteringen af regnvand. 
Senest har regeringen så givet en række kommuner lov til at øge deres investeringer yder-
ligere i 2013, såvel på området anlæg som byggeri. 
Faldet i nybyggeriet på såvel det private som erhvervsområdet har reduceret behovet for 
byggemodning og anlægsopgaver, som derfor er faldet til et usædvanligt lavt niveau. 
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Udvalgte anlægsarbejder 2011-2013 i mio. kr. 2012-priser 

 
Kilde: Dansk Byggeris konjunkturanalyse update september 2012 
 
 
Maskinleverandørerne i et stigende marked 
Selvom udviklingen på anlægsområdet har været positiv de sidste par år, må vi som bran-
che igen og igen kigge indad, og vi står faktisk med en lang række udfordringer, netop nu, 
hvor lidt lys i tunnelen kan ses for rigtigt mange af medlemmerne i MLs entreprenørsekti-
on.  
Vi har tidligere haft for lidt fokus på indtjening og konsolidering af vore virksomheder, og 
det bliver jo nok svært at ændre på den hårde konkurrence på markedspladsen. 
Vi må derfor alle søge at holde igen på omkostningerne, og arbejde smartere og mere ef-
fektivt. Ellers ”spises” den mulige fremgang hurtigt op af en tilbagevenden til det høje om-
kostningsniveau før krisen. Konsolideringen udebliver og branchens stabilitet svækkes til 
skade for såvel kunder, medarbejdere som ejere.  
Vores service må vi sætte maksimal fokus på, det er her vi selv kan styre tingene. Og så 
må vi som branche vise vilje til at få en fornuftig pris for vor service og rådgivning, så det 
bliver muligt fortsat at investere i medarbejdere, uddannelse, udstyr og de fysiske rammer. 
Branchens muligheder for at øge omsætningsniveauet markant vil nok ligge mange år 
fremme i tiden – så vi må tilpasse os vilkårene, og blive bedre til få økonomi i tingene på et 
lavere niveau. 
Også nye mønstre i samhandlen skal vi tage højde for. Vore leverandører har appetit på at 
komme tættere på markedet og kunderne. Internationale entreprenørvirksomheder og ud-
lejere stiller nye krav til os, hvis vi skal være en del af ”pipelinen”. 
Det eneste sikre er som altid: ”Intet er sikkert, når man ser på fremtiden”. Vi skal være for-
andringsparate og frem for alt effektive! 
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AFSÆTNING AF MASKINER I 2012 
For andet år i træk så vi i 2012 generelt betragtet en markant fremgang i salg af nye ma-
skiner fra sektionens medlemmer. 
En beklagelig undtagelse er hele komprimeringsområdet, som igen er vendt tilbage til det 
katastrofalt lave niveau fra 2010. 
Væksten siden det absolutte ”nulpunkt” i 2010 er, set med en bred pen, mere end en for-
dobling af salgstallet. 
I 2011 var fremgangen ca. 60 % i forhold til 2010 og i 2012 var fremgangen ca. 30 % i for-
hold til 2011. Året 2012 blev derfor et år, hvor alle medlemsvirksomheder har haft noget at 
arbejde med, og hvor en vis optimisme har bredt sig.  
Men, men, men…. 
Vi nåede i 2012 ikke tilbage til indeks 100 målt i forhold til et muligt normalniveau (= gen-
nemsnit af årene 2001 til 2004 inklusiv). Vi nåede ”kun” ca. indeks 75, når vi måler på sek-
tionens produkter excl. komprimering. 
Ser vi lidt på statistikken over salget for ML’s medlemmer i 2012, viser tallene denne ud-
vikling: 

 
ML salgsstatistik - Må kun offentliggøres med kildehenvisning 
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Som sagt er billedet af den seneste udvikling fra 2011 til 2012 som altid varierende. Lad 
mig fremhæve nogle markante tendenser: 

• Gravemaskiner: En fremgang på salget af gravemaskiner – såvel store som små – 
på 60 %, herunder mere end en fordobling på standardgravemaskiner i segmentet 
omkring 20 ton, og en tredobling af salget i segmentet gravemaskiner over 30 ton. 

• Læssemaskiner: De små læssemaskiner nåede en fremgang på ca. 25 %, mens vi 
samlet set mere end fordoblede salget af de store grusgravs læssemaskiner. 

• Salget af rendegravere og teleskoplæssere viste tilbagegang i 2012, selvom billedet 
på begge områder er mere nuanceret. 

• Vibrationsmateriel: Generelt en klar tilbagegang fra 2011 til 2012, og kun på stam-
perområdet var der fremgang. 

 
 
Salgsudviklingen i et længere perspektiv 
Ser vi nu på den mere langsigtede udvikling får vi det kendte billede: 
 

 
ML salgsstatistik - Må kun offentliggøres med kildehenvisning 
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Og det samme udtrykt som indeks: 

 
ML salgsstatistik - Må kun offentliggøres med kildehenvisning 
 
 
Herefter ser vi på markedet opdelt I henholdsvis de store og de små maskiner 

 
ML salgsstatistik - Må kun offentliggøres med kildehenvisning 
 
Salgsudviklingen for store maskiner i 2012 har bragt salget op i indeks 93, altså tæt på 
normalniveauet. 
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ML salgsstatistik - Må kun offentliggøres med kildehenvisning 
 
Salgsudviklingen for de små maskiner i 2012 har bragt salget op i indeks 72, altså fortsat 
et stykke fra normalniveauet. Det er værd at bemærke at såvel læssemaskiner < 5 ton, 
som minigravemaskiner < 5 ton i 2012 havde nået ”normalniveauet” fra før det store op-
sving. 
 
Forventningerne til 2013 
Meget stor usikkerhed knytter sig til den udvikling i maskinsalget, som vi må forvente i det 
kommende år. 
Med reference til den ovenfor beskrevne forventning til byggeri- og anlægssektoren må det 
generelle billede være, at vi kan håbe på yderligere en svag fremgang for de typer, som 
gik frem i 2012, mens udviklingen for de i 2012 stagnerende typer fortsat vil vær afdæm-
pet. 
Vi når næppe en normalisering af efterspørgslen før tidligst i 2014 – måske endnu senere. 
 

ARBEJDET I BESTYRELSEN OG MØDER I 2012 
Der er i årets løb blevet afholdt 7 møder hvoraf et bestyrelsesmøde har været afholdt som 
telefonmøde, øvrige bestyrelsesmøder er blevet afholdt i forbindelse med E&H’12 komite-
møder, hvoraf der er afholdt i alt 4 møder samt et i forbindelse med Kick-off mødet i febru-
ar. Dertil et møde med Agromek komiteen. 
Generalforsamlingen blev afholdt den 3. februar 2012 ved Messecenter Herning (MCH) i 
forbindelse med E&H’12 Kick-off møde, hvor bl.a. Arne Nilsson havde et indlæg om viljen 
til sejr, hvordan man gennem bevist træning kan være parate, når det gælder og derved 



 12 

skabe bedre resultater. Samt et indlæg ved Hans Henrik Pedersen, Seritronic om ”God 
planlægning giver størst udbytte”. Efter generalforsamlingen blev der afholdt fælles med-
lemsmøde. 
ML-sommermøde blev afholdt den 22. august 2012 på Axelborg, hvor emnet for sektionen 
var Plan & Strategi for E&H’15 og sammen med sektion 2 fik vi en opfølgning fra MCH om 
Agromek 2012 og et indlæg med rådgiver Jens Schjerning, Agrocura Finans & Råvarer. 
Den helt store satsning for ML Entreprenørsektionen i 2012 var: 

ENTREPRENØR OG HÅNDVÆRK 2012 
Seks år efter den sidste E-messe i 2006, og 12 år efter den seneste entreprenør-messe i 
Herning var de store maskiner torsdag den 10. maj tilbage på arealet ved MCH Messecen-
ter Herning. 
 

 
 
140.000 kvadratmeter havde de i alt 130 udstillere at boltre sig på under Entreprenør & 
Håndværk ’12. Torsdag morgen åbnede den nye arbejdende fagmesse for branchen, og 
selv om regnen silede ned over pladsen syd for MCH Messecenter Herning, var optimis-
men urokkelig. 
Transportminister Henrik Dam Kristensen var messens åbningstaler, og han lagde især 
vægt på at øge væksten i Danmark.   

Transportsektoren spiller en stor rolle i øko-
nomien. God mobilitet er en forudsætning for 
vækst, for velfærd og for virksomhedernes 
konkurrencekraft. Derfor har regeringen og-
så besluttet at fremrykke en række investe-
ringer inden for anlægs- og vedligeholdel-
sesarbejde, og det er med til at skabe jobs, 
sagde transportministeren og tilføjede:  
At man laver en messe som denne, vidner 
om, at branchen tror på det og tror på frem-
tiden. Det er første forudsætning for at få 
gang i hjulene igen.  

Under den efterfølgende rundgang på messen fik transportministeren lejlighed til at prøve 
flere af de store entreprenørmaskiner. 
 
 
5.586 besøgte første E&H i Herning 
130 udstillere og 5.586 fagfolk mødtes på den nye arbejdende fagmesse, Entreprenør & 
Håndværk '12, der fra torsdag til lørdag blev gennemført ved MCH Messecenter Herning. 
 

http://www.eh12.dk/E-H-12.aspx�


 13 

Messekomiteen bag Entreprenør & Hånd-
værk 2012 har haft et rigtigt godt samarbej-
de med MCH både før, under og efter udstil-
lingen. Messekomiteen var Christina Ley 
Milling, MCH, Klaus Erichsen, MCH, Knud 
Sørensen, MCH og fra Maskinleverandører-
ne var det Benny Svenningsen, Hans Holm 
og Palle S. Kjærsgaard. Fra sekretariatet var 
det Helle Helth Hansen og Michael Husfeldt. 
 
 
 

130 udstillere præsenterede den seneste teknologi på den nye arbejdende fagmesse, Entreprenør & Hånd-
værk '12 i Herning. Foto: Tony Brøchner / MCH. 

 

ENTREPRENØR OG VEJ, PARK OG ANLÆGS BRANCHEN MØDES PÅ AGROMEK  
Fra tirsdag den 27. november til og med fredag den 30. november var udstillere af entre-
prenørmaskiner til bygge- og anlægssektoren, samt landbruget, og mindre maskiner og 
redskaber til hele den grønne sektor samlet i den store hal C stor hal på Agromek 2012 i 
MCH Messecenter Herning. 
På Agromek 2012 var 10.000 kvadratmeter reserveret til entreprenørmaskiner og maski-
ner til den grønne sektor. Og for første gang var det lykkedes MLs repræsentanter at få en 
markant profil under Agromek paraplyen.  
 

 
 
Entreprenører og den grønne sektor i fælles front på Agromek 
Agromek har traditionelt været en landbrugsmesse, men den er udvidet til også at være 
udstillingen for entreprenører og hele den grønne sektor. Maskinleverandørerne deltog 
som organisation første gang i 2008, og i 2012 lykkedes det altså, at få et varigt og synligt 
samarbejde stablet på benene med Agromeks nye organisation i Herning. Vi har haft en 
række meget positive møder med MCH vedr. markedsføring af Agromek overfor vores 
vigtigste kundegrupper. Fra Maskinleverandørerne har bestyrelsen fra begge sektioner og 
Michael Husfeldt fra sekretariatet deltaget i møderne med Agromek/MCH.   
Agromek er dermed også udstillingen for ledere og medarbejdere i entreprenørvirksomhe-
der, byggevirksomheder og firmaer med maskinudlejning. Dertil kommer den grønne sek-
tor mv.  
Maskinleverandørerne havde egen branchestand på udstillingen, hvor medlemmer og an-
dre kunne få information om vores arbejde.  
En af de nye aktiviteter på Agromek 2012 var Speakers Corner, hvor de besøgende kunne 
høre korte, faglige indlæg. Blandt indlægsholderne var konsulent Per Hedetoft, Maskinle-
verandørerne, der fortalte om bremsesikkerhed for traktorer og vogne, samt lovpligtige 
sikkerhedseftersyn.   
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HAVE & LANDSKAB 2013 ER PÅ SKINNER 
Det var rekord, da fagudstillingen Have & Landskab i 2011 kunne præsentere hele 258 
udstillere indenfor alle dele af den grønne branche.  
 

Have & Landskab ’13 afholdes igen i 
år på Jernbjerggården ved Selandia 
CEU i Slagelse fra den 28. til 30. 
august 2013.  
 
Pt. Er tilmeldt ca. 120 udstillere og 
man forventer at slå rekorden på 258 
udstillere fra HL11. 
 
 
 
 
 

 
 
På publikationssiden kan fra 2012 fremhæves: 

ER DINE VÆRKSTEDSREGNINGER FOR DYRE? 
I marts måned udgav vi brochuren ”Er dine værkstedsregninger for dyre?” brochuren for-
midler et overblik over en virksomheds omkostningsstruktur på værkstedsiden. 

SIKKER HANDEL MED MASKINER 
Vi udgav ligeledes i marts måned brochuren ”Sikker handel med maskiner” som giver go-
de råd til køber og sælger af maskiner. Uanset om du er professionel maskinhandler eller 
køber af en maskine, er det vigtigt at være opmærksom på, hvordan du bedst muligt sikrer 
din retsstilling i forbindelse med indgåelse af en handel.  

ARBEJDET I FÆRDSELSGRUPPEN I 2012 
Gruppen arbejder fortsat på, at få indført nogle ændringer i den danske færdselslovgiv-
ning, ikke kun med henblik på at trafikanterne skal have lov til at være tungere, bredere, 
højere og hurtigere, men i høj grad også med, at reglerne bør være mere enkle og gen-
nemskuelige for alle.  
 
Begge brochure er udgivet elektronisk og ligger på Maskinleverandørernes hjemmeside 
www.maskinlev.dk under medlemsområdet i mappen ”Blanketter og foldere”  
 

BESTYRELSENS MÅL FOR ARBEJDET I 2013 
På et bestyrelsesseminar i begyndelsen af januar 2013 fastlagde vi målene for arbejdet i 
bestyrelsen og foreningen i 2013. 
 

http://www.maskinlev.dk/�
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• Etablering af ERFA grupper. 
Med henblik på at håndtere den stigende medlemsskare, og samtidig bevare enga-
gement og vedkommende møder for alle medlemmer, lægger bestyrelsen op til en 
mulig etablering af ERFA-grupper under sektion 1, dvs. grupper af leverandører 
med fokus på:  
- Store maskiner (fokus i fase 1) 
- Mindre maskiner (fokus i fase 1) 
- Tilbehørsleverandører 
- Associerede 

• I samarbejde med sektion 2 at gennemføre en lukning af ”Paraplyen” og dermed 
skabe en mere forståelig struktur omkring de to sektioner under ML. 

• Fortsat konsolidering af sektionens økonomi. 
Overskuddet på regnskabet for 2012 har betydet en klar genetablering af en sund 
økonomi i sektion 1. Den udvikling vil vi fortsætte gennem aktiviteter, medlemstil-
gang og påholdenhed. 

• Flere nye medlemmer. 
Mange emner har været og vil blive bearbejdet. 
Medlemmernes indsats over en bred kam vil være ønskelig! 

• Igangsætte en medlemsdiskussion omkring certificering af alle ML-medlemmer. 
Med inspiration fra bl.a. DRA (udlejerne). 
Langsigtet projekt, set med bestyrelsens øjne, men noget vi må forholde os til. 

• Samarbejdsmuligheder med andre organisationer i vor interessesfære i Danmark. 
 

DM-ARBEJDSGIVER  
Allerede sidst på året 2011 stod det klart at SALA måtte indstille sin aktivitet. Ingen var i 
tvivl om, at det absolut ikke var ønskeligt for Dansk Maskinhandlerforenings Arbejdsgiver-
forening – DM-A.  
Forude ventede derfor væsentlige opgaver i at finde en ny aktør til at afløse SALA. Det er 
heldigvis lykkedes pr. 1. september 2012 hvad angår den overenskomst- og ansættelses-
retlige rådgivning og allerede fra 1. juli 2012 hvad angår en anden barselsfond. 
Bestyrelsen i DM har pr. 1. juli 2012 besluttet, at DM bliver en del af Dansk Arbejdsgiver-
forening via SAMA, som er en sammenslutning af 7 arbejdsgiverforeninger, der har mange 
fælles interesser – ikke mindst på erhvervsuddannelsesområdet. 
Medlemmerne i organisationerne har eget sekretariat, egen faglig organisering og selv-
stændighed såvel politisk som økonomisk. Medlemmerne arbejder primært indenfor hånd-
værk, handel og service. SAMA repræsenterer således p.t. ca. 6.000 virksomheder. 
Dansk Arbejdsgiverforening, DA, er hovedorganisation for 14 arbejdsgiverforeninger på 
det private arbejdsmarked. 
Mere end 25.000 virksomheder inden for bl.a. industri, handel, transport, service og byg-
geri er medlem af en af DA’s medlemsorganisationer. 
DM-A er pr. 1. juli 2012 blevet omfattet af DA’s Reservefond, som kan anvendes til kon-
flikthåndtering, konfliktunderstøttelser under arbejdskonflikter efter de herom fastsatte reg-
ler samt til betaling af præmie til konfliktforsikring. Ekstern økonomisk og juridisk rådgiv-
ning, der er knyttet til reservefondens virke samt eventuelle andre omkostninger, der kan 
henføres til reservefondens administration, udredes af reservefondens midler. 
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KURSER 
Lederkursus 
Der blev i 2011-2012 i samarbejde med Erhvervsskolerne i Aars, afholdt et lederkursus for 
reservedelschefer og værkfører, hvor der var 16 deltagere på holdet. Det var andet hold 

med blandede reservedelsfolk og værkstedsfolk.  
Der er en god synergi i at blande disse to faggrupper, 
som har mange af de samme ledelsesopgaver, blot på 
hver sin side af disken.  
Denne kursusform fortsættes i 2012-2013, dog med 
yderligere et modul, så vi kommer op på i alt 6 moduler, 
for derved at være mere sammenlignelige med 
tilsvarende lederuddannelser. 
 

 
Salgsteknik, God kundeservice & Konflikthåndtering 
Kurset er af to dages varighed, rettet imod mekanikere, montører, reservedels- og butiks-
assistenter, blev afholdt tre gange i løbet af januar og februar 2012, med henholdsvis 23, 
13 og 20 deltagere.  
Kurset er også blevet afholdt virksomhedsforlagt hos et enkelt medlem, Der arbejdes med 
yderligere medlemsvirksomheder om kursus i egen virksomhed. 
 
Salgstræning og jura 
I foråret 2012 har der også været afholdt et tredages kursus i Salgstræning og jura – 
Rollen som professionel rådgiver. 
 

SEKRETARIATET 
Personalesiden er uændret og består af følgende stab: 

Michael Husfeldt (direktør) 
Helle Helth Hansen (direktionssekretær) 
Annette Hansen (økonomiassistent) 
Per Hedetoft (konsulent) 
Morten Junker Andersen er ansat ca. 8 timer pr. uge som studentermedhjælp. 

Michael Husfeldt er via Maskinleverandørerne indsat som Agromek komitemedlem, og 
sidder i bestyrelsen for Have & Landskab. 
Sekretariatet er meget taknemmelige for den positive opbakning, og det gode gensidige 
respektfulde samarbejde i det daglige arbejde, sammen med vore medlemmer og deres 
medarbejdere. 
 
Bestyrelsen takker hele sekretariatet under ledelse af Michael Husfeldt for endnu en stor 
indsats gennem 2012, ligesom vi er glade for det gode og smidige samarbejde. 
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MEDLEMSFORHOLD 
Sektion 1 har siden sidste generalforsamling haft en tilgang på en medlemsvirksomhed og 
dermed har foreningen nu 22 medlemmer. 
 
Nyt medlem:  
Kiesel Scandinavia A/S pr. 1. januar 2012 
 
Bestyrelsen vil som sagt også i 2013 arbejde på en styrkelse af medlemsgrundlaget i ML 
Entreprenørsektionen. 
 

AFSLUTNING 
Jeg vil afslutte min beretning med en tak til mine kollegaer i bestyrelsen, Benny Svenning-
sen og Palle Kjærsgaard 
 
 
Sluttelig en tak til alle medlemmer i ML Sektion 1, og ikke mindst en tak for tilslutningen til 
generalforsamlingen.   
 
 
 

Bestyrelsen 
 

Hans Holm 
 

 Benny Svenningsen  Palle Kjærsgaard 
 
 

Februar 2013 
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