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VELKOMST 
 
Velkommen til ML generalforsamlingen 2014 på Hindsgavl Slot i Middelfart. 
 
En særlig velkomst til nye medlemmer: Pr. 01.04.2013 indtrådte virksomheden Meld-
gaard A/S. 
 
 
BRANCHEN – og verdenen omkring os  
 
Dansk økonomi er endnu ikke helt kommet op i de omdrejninger, som mange vel hav-
de håbet, men der er udbredte forventninger om en forbedring af den økonomiske 
vækst i 2014 i forhold til 2013. 
 
Nu er det snart længe siden at en bank er krakket, og vi har længe ikke hørt om 
gældskrise i Grækenland og Sydeuropa. Problemerne er der fortsat, men fylder min-
dre i mediebilledet, og det er jo af meget stor betydning: Et varigt opsving kommer 
først, når også ”Fru Hansen” tror på det! Og det er på vej men ikke på plads. 
 
Også den store ledighed i vores del af verden er en bremseklods, som trækker tingene 
i langdrag. Men det skal nok komme! 
 
Hvad siger ”analyse drengene” rundt omkring? 
 

 

Eurobarometer efteråret 2013  

Voksende tro på den økonomiske genopretning 

Ifølge resultaterne af den seneste Eurobarometerundersøgelse, der blev offentliggjort 
den 20. december 2013, er de europæiske borgere ved at blive en anelse mere opti-
mistiske med hensyn til den økonomiske situation i Europa. Mere end halvdelen af 
europæerne (51 %) siger, at de er optimistiske med hensyn til EU's fremtid (en stig-
ning fra 49 % i Eurobarometer-undersøgelsen fra foråret 2013). Helt generelt mener 
43 % af borgerne (+1 procentpoint i forhold til undersøgelsen fra foråret 2013), at EU 
er på vej i den rigtige retning for at komme ud af krisen og tage fat på nye globale ud-
fordringer. Også optimismen stiger, idet antallet af europæere, der mener, at krisens 
konsekvenser for beskæftigelsen har toppet, steg med 4 procentpoint (fra 36 % til 40 
%). 

Følgende problemer skal fortsat løses: Arbejdsløshed (49 %, -3), den overordnede 
økonomiske situation (33 %, uændret), inflationen (20 %, uændret) og den offentlige 
gæld (15 %, -1) er de fire største bekymringer, som europæerne siger, at de står over 
for på nationalt plan, mens inflationen helt klart er det største problem på det personli-
ge plan (40 %, -1). Offentligheden betragter den overordnede økonomiske situation 
(45 %, -3), arbejdsløshed (36 %, -2) og medlemsstaternes offentlige finanser (26 %,    
-4) som de største problemer, som EU står over for på nuværende tidspunkt. 
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Det er også værd at notere sig, at støtten til Den Økonomiske og Monetære Union 
med en fælles valuta, euroen, er forblevet næsten uændret, idet over halvdelen af eu-
ropæerne er positivt indstillet (52 %, +1 procentpoint siden foråret 2013). I 21 med-
lemsstater gik et absolut flertal af respondenterne ind for euroen, og de højeste ni-
veauer blev registreret i Luxembourg (79 %), Slovenien (78 %), Slovakiet (78 %), Est-
land (76 %) og Finland (75 %). Alt sammen iflg. EU's egen analyse, men trods alt. 

Danske topchefer:  
Krisen slutter i 2014 
 
Fem års krise er forbi, hvis man spørger danske topchefer. De regner med en vækst i 
2014 som i 2006. (Der henvises til en undersøgelse som Børsen har lavet). 

Konjunkturundersøgelsen viser, at forventningerne svarer til en vækst på 1,8 %. Sidste 
gang dansk økonomi voksede så meget var tilbage i 2006.  
(Regeringen forventer, at økonomien i år vil vokse med 1,6 %.) 
 
Også økonomerne mener,  
at der vil ske en vending i økonomien i 2014 
 
I Ritzaus økonomiske panel peger økonomerne på højere boligpriser, opbremsning 
eller ligefrem fald i ledigheden og mere gang i virksomhedernes ordrebøger. 
En strømpil for økonomien er, hvordan boligpriserne udvikler sig, og her er økonomer-
ne optimistiske - 72 % af 47 økonomer i panelet tror på, at boligpriserne vil være høje-
re om et halvt år end i dag. 
 
52 % tror på færre ledige i løbet af det næste halve år i forhold til nu, mens 48 % tror 
på uændret ledighedsprocent. 
 
Langt de fleste af panelets økonomer tror også på, at de danske virksomheder får me-
re at lave i det kommende år. 85 % tror på højere ordreindgang i danske virksomheder 
om et halvt år i forhold til i dag. 

Dansk økonomi i 2014 med officielle briller 
 
Danmarks Nationalbank forventer, at bruttonationalproduktet vil stige med 1,6 % til 
næste år efter en vækst på kun 0,3 % i år. 
 
Vismændene forventer ligeledes en vækst på 1,6 % i 2014 mod kun 0,2 % i 2013. 
 
Og så vor egen verden:  
Bygge- og anlægsbranchen 
 
Dansk Byggeri forventer: 
 

• Højere vækst i det private forbrug og eksporten. 
 

• Det private erhvervsliv vil fortsat være forsigtigt med at investere.  
Virksomhederne køber flere maskiner mv.,  
men behovet for nyt erhvervsbyggeri vil være begrænset på grund af lavkon-
junkturen og de mange ledige lokaler. 
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• Fortsat betydelig effekt af offentlige investeringer og af den i foråret vedtagne 
pakke : Vækstplan DK,  
herunder aftale om genindførelse af BoligJobordningen samt aftale om forhøjel-
se af rammen til renoveringer af almene boliger. 
Endvidere blev der indgået aftaler om fremrykning af de forberedende arbejder 
til forbindelsen under Femern Bælt foruden en række aftaler om nye investerin-
ger på trafikområdet. 

 
• Dansk Byggeri vurderer, at beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen vil sti-

ge med ca. 3.000 personer i 2014 efter et næsten uændret niveau fra 2012 til 
2013. 

 
 
Byggeriet 
I 2013 faldt det påbegyndte byggeri til det laveste niveau i de sidste 20 år.  
 
Boligbyggeriet sætter bundrekord med kun 9.000 boliger, hvilket ikke er set siden 
1940-45.  
 

Erhvervsbyggeriet er også 
på et historisk lavt niveau 
med kun 1,8 mio. m².  
 
Det offentlige nybyggeri sti-
ger på grund af regionernes 
hospitalsprojekter og for-
øgelsen af de kommunale 
anlægsbudgetter. Aktivite-
ten ved bygningsreparation 
bliver stimuleret af genop-
livningen af BoligJobordnin-
gen og fremrykninger af 

mange renoveringsprojekter indenfor den almene boligsektor. 
 
2013 blev der påbegyndt ca. 4,1 mio. m², hvilket er 5,5 mio. m² under niveauet i 2004, 
dvs. inden opsvinget satte ind. Dansk Byggeri forudser en mindre stigning i det påbe-
gyndte byggeri på omkring 0,1 mio. m² i 2014 under forudsætning af, at der kommer 
lidt mere gang i boligbyggeriet. 
 
 
Institutionsbyggeriet 
Kommunernes nybyggeri bliver stimuleret af kickstarten og af den ekspansive finans-
politik i form af forhøjelsen af kommunernes anlægsbudgetter både i år og til næste år. 
Det er især på de borgernære områder: Daginstitutioner, skoler, ældreinstitutioner og 
idrætshaller. 
 
Der er herudover vækst i regionernes investeringer i nye sygehuse, og endelig er der 
fremgang i nybyggeriet af nye universitetsbygninger. Det samlede nybyggeri af byg-
ninger til undervisning og institutioner udgør ca. 0,4 mio. m² i 2013, og der er udsigt til 
en stigning til ca. 0,45 mio. m² til næste år.  
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Reparation og vedligeholdelse 
Aktiviteten ved bygningsreparation er præget af lavkonjunkturen. 
På trods af lave renter er de private boligejere tilbageholdende med at renovere.  
Genindførelsen og udvidelsen af BoligJobordningen stimulerer aktiviteten i år og til 
næste år. 
 
Der er vækst i renoveringerne af de almene boliger takket være de øgede midler fra 
Landsbyggefonden. Fremrykningerne af projekterne er affødt af kickstarten i januar 
2012 og boligaftalen i maj 2012 samt vækstplan DK i april 2013, som alle har til hen-
sigt at stimulere den økonomiske vækst. 
 
Det private erhvervsliv er tilbageholdende med at renovere, hvorimod kommunerne 
har forhøjet budgetterne som følge af de politiske aftaler. 
 
Sammenlagt er der fremgang i beskæftigelsen ved reparation og vedligeholdelse, 
navnlig i 2014. Stigningen vil blive forstærket af reparationerne efter stormen i oktober 
2013. 
 
 
Anlæg 
Der er også stigende aktivitet på anlægssiden! Dels grundet de mange store offentlige 
projekter. Samtidig er der sket en række fremrykninger af allerede planlagte aktiviteter, 
som et led i de politiske aftaler i foråret.  
 
Der er omfattende investeringer, både i den trafikale infrastruktur og på forsyningsom-
råderne.  
 
Som det fremgår af oversigten, er der i år 
fremgang på næsten alle områder.  
 
På trods heraf viser Danmarks Statistiks tal 
for beskæftigelsen, at vi må påregne et fald 
på ca. 800 arbejdere i 2013? På baggrund 
af vækstplan DK og aftalerne om nye inve-
steringer på trafikområdet forventes det, at 
beskæftigelsen ved anlægsvirksomhed til 
næste år vil stige med op mod 1.000 per-
soner. 
 
Der sker fremrykninger af projekter fra 
2015-16 til 2013-14 vedrørende de forbe-
redende arbejder med Femernforbindel-
sen, fx forberedelser til etablering af tun-
nelelementfabrikken og projekter på banen 
Ringsted-Rødby. Der er også afsat midler 
til nedrivning af nedslidte boliger på landet. 
 
Som led i aftalen i marts på trafikområdet blev der til vedligeholdelse af statens veje 
afsat 1,4 mia. kr. fordelt over 2014-17, så her er der også ekstra aktivitet i år. 
 
Også investeringerne i vandforsyning, spildevand og fjernvarme stiger i år. 
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I kommuneaftalen i juni 2012 fik spildevandsselskaberne mulighed for at øge investe-
ringerne i klimatilpasning med yderligere 2,5 mia. kr. for at styrke afledningen af regn-
vand. Denne mulighed er foreløbig kun udnyttet i et meget begrænset omfang. 
 
Byggemodning er reduceret til et meget lavt niveau på grund af det usædvanligt lave 
nybyggeri.  
Kilde: Dansk Byggeri konjunktur update november 2013. 
 
 
Konklusion 
Tager vi herefter summen af alle disse analyser og vurderinger kan vi kun nå frem til 
POSITIVE forventninger for 2014 og årene derefter. 
 
Nye projekter på anlægssiden står i Kø, jf. f.eks.  
Licitationen fra 30.10.2013, som opregner projekter for samlet 300 mia. kr. over de 
kommende mange år.  
Regeringen lægger en bund af offentlige investeringer på 30 mia. kr. pr. år de næste 
10 år! 
Så der er meget at have optimismen i! 
 
Og det passer jo ganske godt med vore egne indtryk og meninger om det marked vi 
kan se frem til. 
 
Grund til OVER-optimisme er der dog ikke endnu, så et godt råd: Pas fortsat på om-
kostningerne og investeringerne 
 
 
Finansiering 
Der er dog en meget stor udfordring for mange af vore kunder: Finansieringen af er-
hvervsinvesteringer er fortsat meget vanskelig i Danmark. 
 
Og ikke mindst investeringer i virksomheder med tilknytning til Bygge- og Anlægssek-
toren er her meget hårdt ramte – det ser ud til at de finansielle virksomheders ”bran-
che-koder” fortsat lyser rødt her. 
 
Senest har vi set at også Garantivirksomhederne, som stiller entreprisegarantier er 
blevet særdeles negativt påvirkede af bl.a. de store konkurser her i efteråret – ja, må-
ske endda en central del af årsagen! Det gør det ikke nemmere at være dansk virk-
somhed i byggebranchen! 
 
Der er behov for, at der via Dansk Byggeri og måske regeringen tages hårdt fat på 
arbejdet her. 
 
 
På den korte bane 
har vi så pt. mange steder glæde af de to storme i efteråret: 
Allan og Bodil – Stormene fik navne og betydelig effekt 
 
Stormene den 28. oktober og den 6. december i 2013 fremkaldte mange skader, som 
skal udbedres. De mange reparationer vil give et ekstraordinært løft i aktiviteten ved 
hovedreparation af boliger og bygninger samt ved reparation af anlæg. 
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Efteråret bød ikke kun på storme,  
men også på ”stormfulde” begivenheder i bygge- og anlægsbranchen 
Pihl & Søn konkursen den 26. august 2013 
 
E. Pihl & Søns konkurs har allerede og vil måske trække flere konkurser med sig. Det 
store entreprenørselskab havde adskillige underleverandører, der ikke får fuld betaling 
for allerede udført arbejde. 
 
For såvel små som mellemstore virksomheder i byggebranchen har det vist sig livstru-
ende. For udover det direkte tab ved konkursen opstår der også et stort hul i ordrebo-
gen med øjeblikkelig virkning, ligesom at det kan blive dyrere eller sværere at opnå de 
fornødne garantier. Og faste omkostninger er svære at skære til hurtigt.  
 
For hele strukturen i bygge- og anlægsbranchen betyder en så stor konkurs rigtigt me-
get i de kommende år. Udenlandske spillere – kendte og ukendte - er kommet endnu 
stærkere på banen i Danmark, eksisterende danske virksomheder har set nye mulig-
heder, som følge af det ændre billede i kredsen af store udbydere. 
 
For maskinleverandørerne kan det heller ikke undgå at få betydning: Flere udenland-
ske firmaer på markedet betyder flere maskiner på det danske marked, som ikke er 
leveret af danske maskinleverandører. Her er nye udfordringer, som vi kan se frem til. 
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AFSÆTNING AF MASKINER I 2013  
 
Også 2013 blev et fornuftigt år for branchens afsætning af maskiner og ydelser inden-
for After-sales området. 
 
Totalt set udviser salget en fremgang fra 2012 til 2013 på godt 4 %, hvilket dog dæk-
ker over betydelige variationer. 
 
Specielt for salget af store entreprenørmaskiner er billedet nu det, at salget i to år har 
ligger klart over indeks 100 (Indeks 100 = 2001 – 2004 gennemsnit). 
 
For de små entreprenørmaskiner er billedet fortsat, at indeks 100 ikke er nået endnu. 
(Det bemærkes igen, at der dog synes at være nogen usikkerhed på dette område). 
Specielt for de små gravemaskiner under 5 ton synes billedet i statistikken ikke at væ-
re dækkende, idet der nok reelt også er fremgang på dette felt. 
 
Korrektioner for tidligere års ML-statistik: I forbindelse med indkøringen af vort nye 
statistik-program har der været nogle omrokeringer i de historiske tal for 2011 og 
2012, men disse er nu rettet til og vi beder medlemmerne være opmærksomme på 
dette. 
 

 
 
Maskinleverandørernes salgsstatistik – Må kun offentliggøres med kildeangivelse 
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I det følgende tager vi et lidt længere perspektiv på salgstallene, så den dramatiske 
udvikling tydeligt træder frem, og hvor det ses, at markedet igen er stærkt forbedret. 
 

 
 
Samme udvikling vist på indeks form: 
 

 
 
 
På næste diagram ses mere specifikt udviklingen i salget af de større 
entreprenørmaskiner, som jo klart har genfundet niveaut fra før det store opsving og 
efterfølgende nedgang. 
 
Salget af store maskiner er på flere områder klart over niveauet fra begyndelsen af 0-
erne. 
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Herunder ses mere specifikt udviklingen I salget af de mindre entreprenørmaskiner, 
som tydeligvis ikke helt har nået niveauet fra 2001 – 2004, som vurderes som 
normalmarked I branchen 
 

 
 
Forventningerne til 2014 
For et år siden var vi optimistiske og pegede på forventninger om en svag fremgang i 
2013, det kom til at holde stik på de fleste kategorier, og igen i år skal vi være optimi-
ster. 
 
Fremgangen vil fortsætte, om end fortsat kun i begrænset omfang. Den ventede nor-
malisering af markedet for ML-Entreprenørsektionens medlemmer i 2014 er derfor et 
godt bud. 
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ARBEJDET I BESTYRELSEN OG MØDER I 2013 
 
Der er i årets løb blevet afholdt 2 bestyrelsesmøder i entrepre-
nørsektionen, samt en række udstillingsrelaterede møder af skif-
tende karakter.  
 
Generalforsamlingen blev holdt torsdag den 7. februar 2013 på 
Best Western Nyborg Strand. Efter generalforsamlingen blev der 
afholdt fælles medlemsmøde. 
 
ML-sommermøde blev afholdt onsdag den 21. august 2013 på 
Egelund Slot, her kunne man bl.a. høre Thomas Ulderup fra Integra-
te fortælle om Dansk Maskinhandlerforenings kvalitet certificering 
kaldet ”Best Practice”. 
 
På såvel generalforsamling som sommermøde var udstillingstemaerne også på dags-
ordenen. 
 
Bestyrelsens opstillede mål for arbejdet 2013 var som meddelt på generalforsamlin-
gen i 2013 følgende: 
 

• Etablering af ERFA grupper. (Blev ikke realitetsbehandlet i 2013) 

• I samarbejde med sektion 2 at gennemføre en lukning af ”Paraplyen” (gennem-
ført) 

• Fortsat konsolidering af sektionens økonomi. (gennemført) 

• Flere nye medlemmer. (Godt i gang og skal fortsætte) 

• Igangsætte en medlemsdiskussion omkring certificering af alle ML medlemmer. 
(Sommermødet blev brugt til inspiration, og det har vakt interesse i medlems-
kredsen, afventer konkrete resultater) 

• Samarbejdsmuligheder med andre organisationer i vor interessesfære. (Opgivet 
indtil videre) 

 
Det har været positivt for bestyrelsens arbejde at have mål stillet op på forhånd, og vi 
har derfor på det årlige bestyrelses seminar her i januar set på 2014 målene for besty-
relsen. 

MÅL FOR 2014  

• E&H’15 messen i Herning. Under overskriften: ”Maskinførernes Messe” 
Den primære opgave i 2014 for bestyrelsen. 
På sommermødet kommer dette punkt i fokus. 
Emner som skal drøftes omkring E&H’15: Budget/udstillernes omkostninger, 
Maskinførerne i fokus, brug af sociale medier. 
 

• Agromek 2014.  
Bedre fokus på ML-delen af Agromek, og flere medlems-
virksomheder på Agromek. 
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• Netværksgrupper tages op som alternativ til tidligere mål vedr. ERFA-grupper. 
Herunder overvejes møder i netværksgrupperne hos medlemsvirksomhederne.  
 

• Fortsat konsolidering af sektionens økonomi. Fastholdes selvom målet er nået 
i første omgang. 
 

• Flere nye medlemmer. Arbejdet fortsætter med fornyede kræfter, emner er al-
tid velkomne. 
 

• Certificering – et område som fastholdes på agendaen i 2014. 
 

 

UDSTILLINGER  

Sekretariatet har i 2013 haft økonomifunktionen for Have & 
Landskabsudstillingen i Slagelse, som blev afviklet den 28. - 
30. august 2013, hvor 9.635 besøgende lagde vejen forbi og 
252 udstillere tog imod. 
HL13 blev ifølge mange udstillere en god udstilling, til trods for 
at besøgsrekorden ikke blev slået, til gengæld var det ”de rig-
tige” besøgende, med mange opfølgningsopgaver til salgsor-
ganisationerne på blokkene. 

 
Rent salgsmæssigt for selve udstillingen HL13, blev der ikke genereret det store over-
skud, til gengæld var der en del mediedækning, som måske kan medvirke til forøget 
interesse næste gang? 
 
Udstillingen havde temaet ”Innovation”, og fremhævedes ved at gøre 
opmærksomt på hvilke maskiner der var innovative, altså maskiner 
som enten er helt nye opfindelser, eller hvor man bruger kendte tek-
nologier på en anden måde for derved at løse en anden type opgave. 
Der blev fremstillet skilte som medlemmerne gratis kunne bestille i 
sekretariatet. 

På Maskinleverandørernes egen branchestand (stand Nr. 
A1.04) var der mulighed for at høre om brancheforenin-
gens arbejde, og hvad det betyder at være med i en bran-
cheforening som Maskinleverandørerne.  

 
 

For medlemmerne var der mulighed for en kop kaffe, en 
snak og networke.  
Især om torsdagen hvor der var længe åbent, var der rig 
mulighed for networking, da der på standen blev serveret 
en let anretning, og lidt til at slukke tørsten. 
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KURSER 

Som brancheforening skal vi løbende udvikle nye tiltag og aktiviteter til gavn for virk-
somhederne, branchen og faget.  
 

       
 
Sekretariatet afholdt i 2012-2013 i samarbejde med Erhvervsskolerne i Aars, endnu 
engang et lederkursus for reservedelschefer og værkfører.  
 
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.  
 
For at være mere sammenlignelig med tilsvarende lederuddannelser undervises der 
på 6 moduler.  
 
 
Fyraftensmøder om arbejdsmiljø  

 
DM-Arbejdsgiverforening gentog succe-
sen og afholdt igen fyraftensmøder om-
kring emnet arbejdsmiljø. Møderne blev 
afholdt tre steder i landet Skive, Kolding 
og Ringsted. På møderne deltog inde-
havere, værkfører og uddannelses an-
svarlige, samt fra Dansk Metal deltog 
Ulrik Rasmussen og fra DM-
sekretariatet Per Hedetoft.  
 

Emnerne har været arbejdsmiljø i maskinbranchen, herunder ”Lovpligtige sikkerheds 
eftersyn”, ventilation, CE-mærkning og forpligtigelse. 
 
Tina Johannsen, der har sin egen konsulentvirksomhed DAMAVI inden for arbejdsmil-
jø, fortalte om ventilation. Hun har til Dansk Maskinhandlerforening lavet to informati-
onshæfter om ventilation.  
 
Der var også mulighed for at blive oplyst om undervisningsplaner og praktik virksom-
hedernes forpligtigelser, dette stod Erhvervsskolerne Aars for. 
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Fyraftensmøde om moms og gulpladebiler 
 

Der blev afholdt tre møder i henholdsvis Randers, 
Kolding og Sorø om momsregler og regler for gulpla-
de-biler.  
Søren Engers, momsdirektør ved TimeTax, holdt tre 
super gode, sjove og forståelige undervisningsforløb. 
Efterfølgende har Søren fulgt op på de spørgsmål 

som kom på møderne. De primære målgrupper var administrationspersonale, sælgere 
og ledere. 
 

SEKRETARIATET 

Personalesiden er ændret og består nu af følgende stab: 
Klaus Nissen (direktør) 
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. 

Bestyrelsen vil gerne takke for endnu et år med et godt samarbejde med sekretariatet, 
ikke mindst på baggrund af et år med ledelsesskifte, og ekstra opgaver til de der måtte 
fylde hullerne i overgangsperioden! 
 
 
Michael Husfeldt fyldte 50 år og sagde farvel  

Den 2. oktober 2013 blev der afholdt 
reception i sekretariatet i forbindelse 
med Michael Husfeldt’s 50 års fød-
selsdag og han sagde farvel til se-
kretariatet. En fin dag med besøg af 
mange medlemmer, samarbejds-
partnere og familie.  
Bestyrelsen takker Michael og hele 
sekretariatet under ledelse af Micha-
el Husfeldt for en stor indsats gen-
nem knapt 6 ½ år, ligesom vi er gla-
de for det gode og smidige samar-
bejde. 

 
 
Ligeledes ønsker bestyrelsen den nye direktør for sekretariatet: Klaus Nissen vel-
kommen, og ser frem til samarbejdet med ham. 
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MEDLEMSFORHOLD 

ML-Entreprenørsektionen har siden sidste generalforsamling haft en tilgang på én 
medlemsvirksomhed og dermed har foreningen nu 23 medlemmer. 
 
Bestyrelsen vil som sagt også i 2014 arbejde på en styrkelse af medlemsgrundlaget i 
ML-Entreprenørsektionen. 
 

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 2014 
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