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VELKOMST 
Velkommen til ML generalforsamlingen 2014 på Hindsgavl Slot i Middelfart. 
 
 
BRANCHEN – og verdenen omkring os  
Dansk økonomi er endnu i krybesporet, men der er udbredte forventninger om en for-
bedring af den økonomiske vækst i 2014 i forhold til 2013. 

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. 

Fokus på Irland: Ved udløbet af Irlands redningspakkeprogram viser undersøgelsen 
mærkbare forbedringer i irernes opfattelse af den økonomiske situation i deres land. 
Antallet af irere, der svarer, at de forventer, at den nationale økonomiske situation for-
bedres i det kommende år, er steget med 12 procentpoint, og antallet af irere, der vur-
derer deres nationale økonomi som værende god, er steget med 11 procentpoint. 

Endelig er støtten til Den Økonomiske og Monetære Union med en fælles valuta, eu-
roen, forblevet næsten uændret, idet over halvdelen af europæerne er positivt indstillet 
(52 %, +1 procentpoint siden foråret 2013). I 21 medlemsstater gik et absolut flertal af 
respondenterne ind for euroen, og de højeste niveauer blev registreret i Luxembourg 
(79 %), Slovenien (78 %), Slovakiet (78 %), Estland (76 %) og Finland (75 %). 

Baggrund: 
Eurobarometerundersøgelsen fra efteråret 2013 er den seneste udgave af en halvårlig 
meningsmåling, der foretages af Europa-Kommissionen. Den blev udført ved personli-
ge interviews i perioden 2.-17. november 2013. I alt blev 32.409 personer interviewet i 
EU's 28 medlemsstater og de 5 kandidatlande (Den Tidligere Jugoslaviske Republik 
Makedonien, Tyrkiet, Island, Montenegro og Serbien).  
Kilde: Europa.eu 
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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. Således skriver DR.dk den 2. januar 2014, og de henviser til forskel-
lige topledere som har svaret på en undersøgelse som Børsen har lavet. 

- Europa har været hårdt ramt i flere år, men jeg synes, det begynder at lysne. Jeg tror 
på, at verden bliver stabil i 2014, måske med en lille smule mere vækst end i 2013, 
siger Jeff Gravenhorst, koncernchef i ISS, til avisen. 

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 %. 

- Det er super positivt, at Børsens topchefundersøgelse viser, at det nye år bliver bed-
re end det gamle for dansk erhvervsliv, siger Christian T. Ingemann, direktør i Dansk 
Erhverv, til Børsen. 

Også økonomerne mener, at der vil ske en vending i økonomien i 2014. I Ritzaus 
økonomiske panel peger økonomerne på højere boligpriser, opbremsning eller lige-
frem 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.  
Kilde: dr.dk 

Dansk Byggeri forventer højere vækst i det private forbrug og eksporten, men det pri-
vate erhvervsliv vil fortsat være forsigtigt med at investere. Virksomhederne køber fle-
re maskiner mv., men behovet for nyt erhvervsbyggeri vil være begrænset på grund af 
lavkonjunkturen og de mange ledige lokaler. 

Dansk Byggeri vurderer, at beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen vil stige med 
ca. 3.000 personer i 2014 efter et næsten uændret niveau fra 2012 til 2013. 

I 2013 falder det påbegyndte byggeri til det laveste niveau i de sidste 20 år. Boligbyg-
geriet sætter bundrekord med kun 9.000 boliger, hvilket ikke er set siden 1940-45. Er-
hvervsbyggeriet er også på et historisk lavt niveau med kun 1,8 mio. m². Det offentlige 
nybyggeri stiger på grund af regionernes hospitalsprojekter og forøgelsen af de kom-
munale anlægsbudgetter. Aktiviteten ved bygningsreparation bliver stimuleret af gen-
oplivningen af BoligJobordningen og fremrykninger af mange renoveringsprojekter 
indenfor den almene boligsektor. 

Der er også stigende aktivitet ved ny-anlæg på grund af mange store projekter også 
en række fremrykkede aktiviteter, der er led i de politiske aftaler i foråret.  
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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. 
Kilde:Dansk Byggeri 

 

 

 
Allan og Bodil væltede over én million kubikmeter træ 
Af den væltede mængde udgør nåletræ cirka 85 % og løvtræ cirka 15 %. 

Ved siden af det har Naturstyrelsen tidligere vurderet, at der i statsskovene er væltet 
400.000 m3. 

2013 blev dermed det femteværste stormår nogensinde for de danske skove - efter 
1967, 1981, 1999 og 2005. 

Ud over det direkte tab på 300 millioner kr. kommer det indirekte tab ved de mange 
ødelagte mellem aldrende bevoksninger som går glip af den vigtige vækst og værditil-
vækst frem til fuld hugstmodenhed. Samtidig mister skovejerne handlefrihed i valget af 
rækkefølge og tempo for den løbende foryngelse af skovens bevoksninger. 

Den hidtil milde og våde vinter har gjort det sværere at komme ud og bjærge det 
stormfældede træ. 

Derfor håber skovbruget på en længere periode med frost så skovningsmaskiner og 
udkørselsvogne kan rydde op i skovene uden at skade skovveje og skovbund.  
Kilde:Landbrugsavisen.dk 
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Dansk økonomi 
Den danske samfundsøkonomi er endnu i krybesporet, men der er udbredte forvent-
ninger om en forbedring af den økonomiske vækst. Danmarks Nationalbank forventer, 
at bruttonationalproduktet vil stige med 1,6 % til næste år efter en vækst på kun 0,3 % 
i år, og vismændene forventer ligeledes en vækst på 1,6 % i 2014 mod kun 0,2 % i 
2013. 

Der blev i foråret indgået aftaler om Vækstplan DK, herunder aftale om genindførelse 
af BoligJobordningen samt aftale om forhøjelse af rammen til renoveringer af almene 
boliger.  

Endvidere blev der indgået aftaler om fremrykning af de forberedende arbejder til for-
bindelsen under Femern Bælt foruden en række aftaler om nye investeringer på trafik-
området. 

Beskæftigelsen ved bygningsreparation var sidste vinter udsat for et stort fald på 
grund af "stop and go"-politikken med BoligJobordningen. Beskæftigelsen vil dog stige 
i 2013 og i 2014 takket være genindførelsen af BoligJobordningen og fremrykninger af 
renoveringsprojekter i den almene boligsektor samt effekterne af efterårsstormene. 

Ifølge Danmarks Statistiks foreløbige tal var de samlede investeringer i anlæg et par 
procent højere i første halvår 2013 end året før, men på trods heraf er beskæftigelsen 
ved anlægsvirksomhed i år på et lavere niveau end i fjor. Dansk Byggeri forudser en 
fremgang til næste år på grund af initiativerne i vækstplanen og de mange store pro-
jekter. 

 
Nybyggeriet 
Det påbegyndte etageareal er udsat for meget kraftige konjunkturudsving. 

I 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 stig-
ning i det påbegyndte byggeri på 
omkring 0,1 mio. m² i 2014 under 
forudsætning af, at der kommer 
lidt mere gang i boligbyggeriet. 

Der er desværre forsinkelser og 
fejl i indberetningerne til Byg-

nings- og Boligregistret, så Danmarks Statistiks foretager store revisioner af byggesta-
tistikken. I Dansk Byggeris konjunkturanalyser skønner de over de endelige niveauer. 
For eksempel er etagearealet i 2011 revideret fra 4,5 mio. m² ved offentliggørelsen i 
februar 2012 til 5,4 mio. m² ved offentliggørelsen i august 2013, dvs. i løbet af 1½ år. 
Dansk Byggeri vurderer, at niveauet i 2011 vil slutte med at lande på 5,5 mio. m². 
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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 bygninger 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.  

 
Reparation og vedligeholdelse 
Aktiviteten ved bygningsreparation er præget af lavkonjunkturen. 

På trods af lave renter er de private boligejere tilbageholdende med at renovere. Gen-
indførelsen 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. 

 
Anlægsaktiviteten 
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 investeringer på trafikområdet forven-
ter vi, at beskæftigelsen ved anlægsvirksom-
hed til næste år vil stige med op mod 1.000 
personer. 

Der sker fremrykninger af projekter fra 2015-
16 til 2013-14 vedrørende de forberedende 
arbejder med Femernforbindelsen, fx forbere-
delser til etablering af tunnelelementfabrikken 
og projekter på banen Ringsted-Rødby. Der 
er også afsat midler til nedrivning af nedslidte 
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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 til næste år. 

Investeringerne i vandforsyning, spildevand og fjernvarme stiger i år. I kommuneafta-
len i juni 2012 fik spildevandsselskaberne mulighed for at øge investeringerne i klima-
tilpasning med yderligere 2,5 mia. kr. for at styrke afledningen af regnvand. 

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 konjuktur update november 2013. 

 
Konkurser rammer underentreprenører 
Hvis en betydelig del af virksomhedens omsætning ligger hos en enkelt eller meget få 
kunder, er virksomheden meget sårbar over for kundens konkurs eller tab af kontrak-
ter. Så når en af Danmarks største entreprenører går konkurs, rammer det underen-
treprenørerne hårdt. 

E. Pihl & Søns konkurs vil trække flere konkurser med sig. Det store entreprenørsel-
skab havde adskillige underleverandører, der nu ikke får fuld betaling for allerede ud-
ført arbejde. 

For mindre og mellemstore virksomheder i byggebranchen kan det være livstruende. 
For udover det direkte tab ved konkursen opstår der også et stort hul i ordrebogen 
med øjeblikkelig virkning, ligesom det kan blive dyrere eller sværere at opnå de for-
nødne garantier. Og faste omkostninger er svære at skære til hurtigt. Hvis virksomhe-
dens omsætning primært kan henføres til underentrepriser hos en hovedentreprenør, 
der går konkurs, skal der være en meget stor kapital i virksomheden, ellers løber un-
derentreprenøren selv en høj risiko for at gå konkurs. 

Vi forventer at en række virksomheder i byggebranchen, der har haft store underen-
trepriser hos særligt E. Pihl & Søn, vil gå konkurs inden for det næste år. Hvis projek-
terne hurtigt kan overtages af en ny hovedentreprenør, og underentreprenørerne kan 
fortsætte arbejdet på projekterne, kan det redde virksomhederne fra en konkurs. 

Men så skal der handles hurtigt. 

 
Få styr på virksomhedens risici 
Entreprenørerne står over for en række risici. Risiciene relaterer sig til interne forhold i 
virksomheden og til eksterne forhold uden for virksomheden. Nogle af risiciene er rela-
teret til virksomheden som helhed, og andre er relateret til de enkelte byggeprojekter. 
En række risici kan helt eller delvist styres, såfremt de rette forretningsgange, proces-
ser og kontroller er til stede i virksomheden. 

Andre risici ligger uden for virksomhedens kontrol, og det er alene muligt at søge at 
afdække risikoen og eventuelt etablere modgående foranstaltninger.  
Kilde: Analyse af Byggebranchen 2013 
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AFSÆTNING AF MASKINER I 2013 
I 2013 blev der oprettet nogle nye medlemmer i statistikken, det forklarer sikkert en del 
af de noget større tal i enkelte kategorier. Derudover er der mindre bevægelser i de 
andre kategorier, så det er ikke fordi der har været alt for meget bevægelse på marke-
det i 2013. 
 

ARBEJDET I BESTYRELSEN OG MØDER I 2013 
Der er i årets løb blevet afholdt 4 bestyrelsesmøder, 
bl.a. omkring HL13 og vedtægterne i sektionen. Gene-
ralforsamlingen blev afholdt på Best Western Nyborg 
Strand torsdag den 7. februar 2013 med efterfølgende 
medlemsmøder, et i sektionen og et fælles med Entre-
prenørsektionen.  
 
ML-sommermøde blev afholdt onsdag den 21. august 
2013 på Egelund Slot, her kunne man bl.a. høre Thomas 

Ulderup fra Integrate fortælle om Dansk Maskinhandlerforenings kvalitetcertificering kaldet 
”Best Practice”. 
 

UDSTILLINGER  

 
Maskinleverandørernes stand var at finde i Hal C – stand nr. 2760. Standen var 290 
m2 og opbygget i 4 sektioner, som bestod af brancheforeningen Maskinleverandører-
ne, brancheforeningen Dansk Maskinhandlerforening, uddannelsesstand og 
ML/DM/Agromek Dealers Point. 

     

ML/DM/Agromek ”Dealers Point” havde 2 mødelokaler, der blandt andet kunne bruges 
af vore medlemmer og øvrige udstillere, som eksempelvis til møder med samarbejds-
partnere.  
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På uddannelsesstanden havde vi maskiner, informationspersonale og informationsma-
teriale om branchens grunduddannelser.  
Alle dage serverede vi vand, the og kaffe, og der var mulighed for, at få rettet ryggen 
og masseret den ømme skulder. Samtidig kunne man høre om PensionDanmark 
Sundhedsordning, som er en del af medarbejdernes pension.  

Derudover var der mulighed for at få en snak med en lang række af Dansk Maskin-
handlerforenings samarbejdspartnere og rådgivere.  

Have og Landskab 

Sekretariatet har i 2013 haft økonomifunktionen for Have & Land-
skabsudstillingen 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 ud-
stilling, til trods for at besøgsrekorden ikke 

blev slået, til gengæld var det ”de rigtige” besøgende, med man-
ge opfølgningsopgaver til salgsorganisationerne på blokkene. 

Rent salgsmæssigt for selve udstillingen HL13, blev der ikke ge-
nereret det store overskud, til gengæld var der en del mediedæk-

ning, som måske kan medvirke til forøget inte-
resse 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 brancheforeningens 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. 
 
Som brancheforening skal vi løbende udvikle nye tiltag og aktiviteter til gavn for virk-
somhederne, branchen og faget.  
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KURSER 
DM 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-Arbejdsgiberforening 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 indeha-
vere, værkfører og uddannelsesansvarli-
ge, samt fra Dansk Metal deltog Ulrik 
Rasmussen og fra sekretariatet Per Hede-
toft.  

 
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 er blevet afholdt tre møder i henholdsvis Ran-
ders, Kolding og Sorø om momsregler og regler for 
gulplade-biler.  

Søren Engers, momsdirektør ved TimeTax, holdt 
tre super gode, sjove og forståelige undervisnings-
forløb. Efterfølgende har Søren fulgt op på de 

spørgsmål som kom på møderne. De primære målgrupper var administrationsperso-
nale, 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. 

 
 
Michael Husfeldt fyldte 50 år og sagde farvel  

Den 2. oktober 2013 blev der af-
holdt reception i sekretariatet i for-
bindelse med Michael Husfeldt’s 50 
års fødselsdag og han sagde farvel 
til sekretariatet. En fin dag med be-
søg af mange medlemmer, samar-
bejdspartnere og familie.  
Bestyrelsen takker Michael og hele 
sekretariatet under ledelse af Mi-
chael Husfeldt for en stor indsats 
gennem knapt 6 ½ år, ligesom vi er 
glade for det gode og smidige sam-
arbejde. 

 
 
Ligeledes ønsker bestyrelsen den nye direktør for sekretariatet: Klaus Nissen vel-
kommen, og ser frem til samarbejdet med ham. 
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MEDLEMSFORHOLD 
Sektion 2 har i 2013 haft tilgang af to medlemsvirksomheder:  
FSI Powertech og Vermeer A/S 
Vi byder begge virksomheder velkommen i foreningen. 
 

AFSLUTNING 
Jeg vil afslutte min beretning med en tak til mine kollegaer i bestyrelsen, Jan Andersen 
og John Overgaard. 
 
Sluttelig en tak til alle medlemmer i ML-Park, Vej og Anlæg sektionen, og ikke mindst 
en tak for tilslutningen til generalforsamlingen.   
 
 
 
 
 

Bestyrelsen 
 

Niels Kirkegaard 
 

 John Overgaard  Jan Andersen 
 
 
Februar 2014 
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