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VELKOMST 
Velkommen til generalforsamlingen 2010 i København. 
 
 
 
BRANCHEN I 2009 
 

Dansk økonomi er hårdt ramt af den internationale finanskrise og konjunkturtilbageslaget. I 
2008 faldt BNP med 1,2 % i faste priser, og i 2009 ventes et fald på 3,2 %. Recessionen 
forventes at blive afløst af en svag økonomisk vækst. Ifølge de seneste prognoser er der 
udsigt til en stigning i BNP på knap 1 % i 2010.  

Baggrund 

 
Der er imidlertid stor usikkerhed om den økonomiske udvikling. For det første er konkur-
renceevnen over for udlandet hårdt presset. For det andet kan den stigende arbejdsløshed 
kombineret med nedturen på både boligmarkedet og aktiemarkedet indebære risiko for, at 
husholdningerne vil øge opsparingen. Disse forhold vil kunne opveje noget af effekten af 
den lempelige finanspolitik.  
 
Dansk Byggeri vurderer, at nedgangen i bygge- og anlægsaktiviteten vil fortsætte i 2010 
omend med aftagende styrke. Nybyggeriet er hårdest ramt på grund af fald i både bolig-
byggeriet og erhvervsbyggeriet. 
 
Aktiviteten ved bygningsreparation falder ligeledes i begge årene, men dog ikke så meget 
som ved nybyggeri. De private boligejere udviser tilbageholdenhed især på grund af redu-
cerede formuer.  
 
I 2010 forventes en mindre fremgang i investeringerne. De positive udsigter skal ses på 
baggrund af en stor stigning i Vejdirektoratets anlægsinvesteringer. 
 
Kommunerne er hårdt ramt af lavkonjunkturen, og det dæmper de kommunale bygge- og 
anlægsarbejder rundt omkring i landet. Regeringen og Kommunernes Landsforening aftal-
te i marts 2009, at kommunerne kan øge investeringerne. Den positive virkning risikerer 
imidlertid at blive opvejet af økonomiske problemer som følge af udgiftsstigninger til over-
førsler som kontanthjælp og aktivering, samt fald i anlægsindtægterne på grund af eksem-
pelvis mindre salg af byggegrunde end budgetteret. Kommunerne har derfor indtil nu i høj 
grad manglet finansiering til en række bygge- og anlægsprojekter. En vis lettelse i de 
kommunale lånemuligheder, som pt. synes at være regeringens signal, kan muligvis give 
nye muligheder. 
 
Den samlede beskæftigelse ved bygge- og anlægsvirksomheder er i 2009 faldet med 
17.000 arbejdere, funktionærer og mestre mod et fald på 7.000 i fjor. I 2010 er der udsigt 
til et fald på 4.000. 
 
I 2010 vil der dermed være 154.000 beskæftigede. Det er 28.000 færre end i 2007, da ak-
tiviteten kulminerede på et rekordhøjt niveau. Faldet i 2008-10 er på 15 %. Tilbagegangen 
rammer først og fremmest beskæftigelsen ved nybyggeri, som tegner sig for 2/3 af hele 
nedgangen.  
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I december måned var der 95 konkurser i bygge- og anlægsbranchen. Det bragte antallet 
af konkurser op på 1057 i 2009. Det er en stigning på godt 45 % i forhold til 2008, hvor der 
var 722 konkurser. Antallet af konkurser i det forgangne år er samtidig det højeste, der 
nogensinde har været i bygge- og anlægsbranchen. 
 
I 2002 havde danske landmænd en gæld på 193 milliarder kroner. I dag er landmændenes 
samlede gæld omkring 330 milliarder kroner. Dette viser, at landmændenes gæld er vok-
set brat. De dramatiske prisstigninger på jord har gjort det muligt for landmænd at overleve 
økonomisk, selv om de aldrig har tjent penge på den primære drift. Dette kan formentlig 
medføre en del tvangsauktioner blandt landmænd, der har en svag drift og kun har klaret 
sig ved at belåne jorden. Men det vil også ramme landmænd med høj produktivitet, som 
har ekspanderet aggressivt og har meget høj gæld.  
 
Også Danske Maskinstationer har haft et vanskeligt år – et netop offentliggjort konjunktur 
barometer fra brancheforeningen Danske Maskinstationer og Entreprenører fortæller at 71 
% af entreprenørvirksomhederne og 36 % af landbrugsvirksomhederne har haft reduceret 
arbejdsmængde i 2009 i forhold til 2008. 
 
 

Mange medlemmer af ML begyndte, at se konsekvenserne tidligt i 2008, markant faldende 
efterspørgsel på nye og brugte maskiner, annullering af allerede indgåede kontrakter på 
maskiner, begyndende afmatning på service- og reparationsaktiviteterne. 

Maskinleverandørerne 

 
Mange måtte i sidste halvdel af 2008 afskedige personale på værksteder, i salget og i 
hjælpefunktioner. Specielt hårdt ramt blev de medarbejdere, der var beskæftiget med klar-
gøring og levering af nye/brugte maskiner. 
 
Fra tidligt i 2009 og helt ind i 2010 har mange igen måttet i gang med en runde omkring 
tilpasning på såvel personalesiden, som på hele det omkostningsmæssige setup: afdelin-
ger, produkter, hjælpefunktioner osv. 
  
Ikke mindst har det været meget ”hårdt” for rigtig mange medlemmer, at skulle sige farvel 
til loyale og dygtige medarbejdere. 
 
For de fleste har det løbende været særdeles vanskeligt at få overblik over situationen, så 
en hurtig og effektiv tilpasning kunne gennemføres. De fleste har derfor måttet leve med 
stærkt utilfredsstillende resultater. 
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HVAD SKAL VI SÅ FORVENTE OS FREMADRETTET? 
 
Det økonomiske uvejr raser fortsat i de fleste sektorer over Danmark og de fleste lande 
omkring os. Vi er med lynets hast gået fra højkonjunktur og lav ledighed til lavkonjunktur 
og stigende ledighed. 
 
Mange medlemsvirksomheder spørger sig selv lige nu ”Er det et lys i enden af tunnelen vi 
ser, eller er det et modkørende tog”. 
 
”Og den gode nyhed er – at 2010 bliver bedre end 2009! Og det ser ud til at være en pro-
ces der fortsætter!
 

” 

Et så markant fald i produktion og efterspørgsel på så kort tid vil sende chokbølger gen-
nem økonomien i lang tid. Krisen er dermed langt fra ovre. Især ikke for de sektorer – som 
netop vores – hvor det handler om investeringer i produktionsapparatet, som jo altid er 
styret af tillid og troen på fremtiden hos vore kunder.  
 
Meget peger altså i retning af, at aktiviteten nu igen er stigende.  
 
Det er især de mere lyse vækstudsigter for den globale økonomi, der smitter positivt af på 
Danmark og trækker os ud af krisestemningen. 
 
Udover de mere positive globale vækstudsigter trækker den meget lave rente og den eks-
pansive finanspolitik ligeledes i retning af højere økonomisk aktivitet.  
 
Også på finansieringssiden synes stemningen at gå mod mere imødekommenhed og tro 
på fremtiden. Positive overraskelser i de globale økonomiske nøgletal og amerikanske 
virksomhedsregnskaber har styrket troen på en holdbar fremgang.  
 
I USA leverede detailsalget gode nyheder, og industriaktiviteten i euroland stiger nu igen. 
 
Mange forventer at den globale recession sluttede i 3. kvartal 2009, og ser dette som en af 
de vigtigste drivkræfter for de finansielle markeder i de kommende kvartaler. I en netop 
offentliggjort prognose for den globale økonomi beskrives følgende konklusioner med 
overskriften ”En positiv spiral” 
 
– Lave lagre og massive stimuleringspakker giver væksten en vitaminindsprøjtning 
– Opsvinget vil være synligt i alle regioner, men mest udtalt i USA og Asien  
– Væksten bliver størst i USA og Asien, men euroland vil også nyde godt af højere eksport 
– Høj arbejdsløshed og ledig produktionskapacitet holder den underliggende inflation nede 
– Udsigt til fortsat lave pengepolitiske renter i lang tid fremover. 
– Men en råvaredrevet inflationsstigning kan give nervøse trækninger mange steder. 
 
Ser vi mere specifikt på efterspørgslen på det danske marked for medlemmernes produk-
ter: Entreprenørmaskiner, udlejningsmateriel, udstyr til byggebranchen, have/park maski-
ner, vejbygningsmateriel, udstyr til jernbanesektoren, kraner til bl.a. energisektoren, hånd-
teringsmaskiner til industri-, miljø-, genbrugs- og råvaresektoren.  
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Ja, så er der ingen tvivl om, at de mange indenlandske initiativer fra myndighedernes side 
vil bidrage positivt til den vækst vi alle venter på her fra 2010 og fremadrettet. 
 
Vi må sammen med vore mange kunder glæde os over, at mulighederne er der og er i 
konstant udvikling. 
 
Men uden en generel stemningsændring i den danske befolkning og ikke mindst blandt 
danske virksomhedsledere og investorer, kommer det til at gå alt for trægt med fremgan-
gen. 
 
Derfor er de nye og positive signaler fra omgivelserne særdeles velkomne. 
 
Og så skal vi også selv turde tro på det mine damer og herrer!  
 
Ikke som en afventende ”nu kommer det holdning”, men en fortsat knivskarp styring af 
omkostningerne og målretning af indsatsen skal føre alle medlemsvirksomhederne ind i en 
ny optimistisk fremgangsbølge. 
 
 
 
AFSÆTNING AF MASKINER I 2009. 
 
Branchens salg for 2009 er nu gjort op via de indberetninger af salget, som Sekretariatet 
har modtaget. 
 
 
Sektion 1 
Rendegravere solgte i 2009 109 stk. mod 292 stk. i 2008, et fald på 63 %, og i forhold til 
2007 et fald fra 624 stk. svarende til 83 %. 
 
Gummihjulslæssere under 5 ton solgte i 2009 168 stk. mod 372 stk. i 2008, et fald på 55 
%, og i forhold til 2007 et fald fra 502 stk. svarende til 66 %. 
 
Gummihjulslæssere over 5 ton solgte i 2009 131 stk. mod 419 stk. i 2008, et fald på 69 
%. 
 
Gravemaskiner bånd under 12,5 ton solgte i 2009 408 stk. mod 942 stk. i 2008, et fald 
på 57 %, 0g i forhold til 2007 et fald fra 1.791 stk. svarende til 77 %. 
 
Gravemaskiner bånd over 12,5 ton solgte i 2009 50 stk. mod 248 stk. i 2008, et fald på 
80 %, og i forhold til 2007 et fald fra 380 stk. svarende til 87 %. 
 
Dumpere under 7,4 m3 solgte i 2009 40 stk. mod 157 stk. i 2008, et fald på 75 %. 
 
Tromler solgte i 2009 103 stk. mod 158 stk. i 2008, et fald på 35 %, og i forhold til 2007 et 
fald fra 237 stk. svarende til 57 %. 
 
Vibrationplader solgte i 2009 402 stk. mod 571 stk. i 2008, et fald på 30 %, og i forhold til 
2007 et fald fra 916 stk. svarende til 56 %. 
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Det fremgår med al ønskelig tydelighed, at vi fra eftersommeren 2008 for alvor bevægede 
os ud i stormvejr. Dette er ingen nyhed for medlemmerne, men må nok mane til eftertanke 
og ikke mindst understreger det, hvor lang afstanden er op til det omsætningsniveau, som 
igen kan kaldes bæredygtigt for vor branche. 
 
Så min optimisme fremadrettet skal hele tiden tages med udgangspunkt i det meget lave 
niveau, vi kommer fra. 
 
 

ARBEJDET I BESTYRELSEN OG MØDER I 2009 
 
Der har i 2009 været afholdt 4 bestyrelsesmøder i sektionen, og 2 møder i ML paraplyen 
sammen med sektion 2. 
 
ML sommermøde 2009 på Ledreborg blev både en god faglig og social oplevelse for man-
ge medlemmer. 
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UDSTILLINGER 2009 
 
Have & Landskab 09 slog sin egen rekord – igen 
Der var høj sol og flere besøgende og udstillere end nogensinde før, da den grønne bran-
che mødtes på udstillingen Have & Landskab ´09 fra den 26. til den 28. august. I alt kom 
10.488 besøgende forbi for at se nyheder, forbedringer og ny viden dels på det grønne 
område dels på hele maskinudstillingsområdet hos de i alt 243 udstillere. I opgangsåret 
2007 blev det til 9.850 besøgende og 233 udstiller 
 
På maskinområdet alene blev der udstillet maskiner og udstyr for omkring 750 millioner 
kroner. 
 
Maskinleverandørerne havde selv en stand (217), hvor vi forsøgte at gøre opmærksom på, 
at ”Lovpligtige hovedeftersyn” også gælder for de på udstillingen dominerende brancher. 
 
 
E09 
Brancheforeningen Maskinleverandørernes Entreprenørsektion var ikke at finde på E09, 
der foregik i Erhvervspark Vandel den 14. - 16. maj 2009. 
 
Den helt overvejende del af medlemsvirksomhederne i ML’s Entreprenørsektion havde 
besluttet at netop denne udstilling måtte udsættes, til vi igen kan se en positiv udvikling i 
markedsvilkårene.  
 
Desværre kunne der ikke opnås forståelse for dette standpunkt - en udsættelse til 2011 - 
hos vor messearrangør Exponator, hvorfor beslutningen om at melde fra til udstillingen i 
maj blev vor eneste mulighed.  
 
Brancheforeningen ML kunne dermed ikke længere opretholde noget overblik over såvel 
den praktiske som økonomiske afvikling af E09 Messen. Fra bestyrelsen side var intentio-
nen ikke et brud med EXPONATOR, men som sagt et ønske om at udskyde udstillingen til 
et senere tidspunkt, men den mulighed kunne vi desværre ikke komme igennem med. 
 
Det har ikke været muligt at finde en afslutning på sagen med EXPONATOR i 2009 – Bå-
de bestyrelsen og direktør Michael Husfeldt fra sekretariatet har haft flere møder med EX-
PONATOR om den opsagte kontrakt. 
 
 
 

MASKINKONTROLORDNINGEN MV. 
 
Arbejdet med Maskinkontrolordningen er blevet nedprioriteret, da der kom meldinger om, 
at der blev arbejdet mere internt på at ændre på denne, samt at der kom flere meldinger 
om, at AT har været på besøg, og efterfølgende har dette udløst eftersyn på nogle af de 
omstridte maskintyper.  
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Der blev afholdt nogle kurser i ”Lovpligtigt hovedeftersyn”, for ML medlemmer, disse var 
godt besøgt, og vi planlægger endnu at lave et par informationsdage for dem, der ikke 
kom med i første omgang. 
 
Af yderligere undervisning kan nævnes ”Varmt arbejde”, hvilket jo skal være gennemført i 
løbet af 2010for alle udearbejdende montører, der arbejder med gnistfremkaldende arbej-
de ude ved kunder. 
 
Til gengæld er der blevet arbejdet en del med, at finde ud af hvad det ”nye maskindirektiv” 
kommer til at betyde, bl.a. i forhold til ROPS og FOPS på minilæssere, og hvad der er æn-
dret i direktivet. 
 
 
 

ARBEJDET I FÆRDSELSGRUPPEN I 2008/2009 
 
I spørgsmålet om der skal være lygteføring på gravemaskiner, så har det endnu ikke væ-
ret muligt at få gennemført et frafald af dette krav. 
 
I trafikgruppen er der måske

 

 lys forude, i forhold til mange af de ændringer, som vi prøver 
på at få gennemført. Her kan nævnes større bredde på køretøjer (også til skov- og jordar-
bejde), højere akseltryk ved hjælp af lavtryks dæk, længere vogntog, og ikke mindst at et 
motorredskab gerne må være konstrueret til at kunne køre op til 40 km/t. (som ved trak-
tor). Især for ML er det sidste aktuelt, da mange motorredskaber i dag er konstrueret til at 
kunne køre ca. 40 km/t. Der arbejdes også på, at få tilladelse til, at semibæltekøretøjer må 
veje mere totalt end 16 ton, som er lovligt i dag. 

Trafikgruppen bestående af Dansk Landbrug, Danske Maskinstationer og Entreprenører, 
Danske Landbrugsmaskinfabrikanter og Dansk Maskinhandlerforening har afholdt flere 
møder. Som tidligere har 3F deltaget i et af møderne, for på denne måde at få deres me-
ninger og synspunkter med i vores overvejelser. 
 
Vores fælles mål er, at påvirke lovgivningen omkring færdselsloven, så den bliver opdate-
ret til nutidens forhold, hvor køretøjer og redskaber bliver større, såvel med hensyn til 
længde, bredde, højde og vægt som med egenskaberne til at manøvrere og bremse. 
 
Gruppens arbejde er meget ”op ad bakke”. I de sager, hvor vi ønsker loven ændret, beror 
det ofte på maskiner, der allerede er taget i brug ude ved forbrugerne. Lovgiverne er ikke 
meget for at bøje loven pga. et pres af ulovlige maskiner, man ønsker lovliggjorte. Samti-
digt med at mange af førerne af disse maskiner, har deres kørekort til, ”at ligge ude på 
trinbrættet”! 
 
 
 
 
 



 10 

MASKINLEVERANDØRERNE VAR MEDARRANGØRER AF DEBATMØDE   
 

Hvad skal der til, for at tø den fastfrosne situation op? 
 

Maskinleverandørerne var medarrangører af debatmødet den 17. 
september 2009 i Horsens – Det var Gråkjær Stald- og Industribyg, 
som tog initiativ til arrangementet. 
 
Bankfolk, erhvervslivet, organisationer, politikere og de fremmødte 
gæster fik en god debat om situationen i samfundet og i landbruget 
med baggrund i finanskrisen. 
 
Efter mødet kom der følgende bud på løsninger og ønsker på bag-
grund af udsagn fra debattørerne: 
 
 

 
Vi har de dygtige virksomhedsledere i landbrug og industri 

A. Innovative – ser mulighederne - tilpasningsparate   
B. Producerer med høj effektivitet 
C. Fremtidsorienterede projekter 
D. Dygtige medarbejdere 

 
Vi har behov for politisk stabilitet med regelforenkling, forbedrede konkurrencevilkår og 
produktionsmuligheder 

A. Effektiv kapitalformidling  
B. Rimelig rentemarginal. Der er en lav engros pris på penge 
C. Sikkerhedsstillelse – samfundsopgave – samfundet får gevinsten – arbejdspladser 

– sparede dagpenge – skatteindtægter  
D. Vækstpakke med delvis statsgaranti for lån til gode projekter sikrer en lav rente-

marginal og dermed lav rente til erhvervslivet 
E. Investeringerne går i gang igen – der genskabes arbejdspladser 
F. Vi får brudt den onde cirkel – alt kører igen i den rigtige retning   

 
Vi har lært af krisen! 

 
• Se fremad  
• Se muligheder i fremtiden  
• Fjerne så mange usikkerheder som muligt for erhvervslivet og landbruget 
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NY ML HJEMMESIDE  
 
Den nye ML hjemmeside vil ”gå i luften” i februar måned 2010 med helt nyt layout og nye 
funktioner. 
 
Alle medlemmer vil få medlemslogin til et lukket område på hjemmesiden. 
 

I det lukkede område vil bl.a. alle ML informatio-
ner være tilgængelige. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

KURSER 
 
DM-Akademi er betegnelsen for fremtidens udbud af kurser/uddannelser i Dansk Maskin-
handlerforening, som også tilbydes alle medlemmer i ML. 
 
Der har med stor succes været gennemført 3 kurser af 3 dages varighed med titlen Jura, 
salg – og rollen som professionel rådgiver. Kurset vil igen blive udbudt løbende i 2010. 
 

14 værkfører/værkførerassistenter har deltaget i 
Lederuddannelse Værksted/Service, som blev 
afsluttet i marts. Dette hold havde et godt sam-
arbejde og sammenhold. De er efterfølgende 
fortsat som ERFA-gruppe.  
 
Det næste hold er startet op i november, med 15 
tilmeldte, og der er desuden oprettet en venteli-
ste til næste kursus. 
 

 
Der er blevet udbudt 3-dages kurser i lovpligtig sikkerhedseftersyn af ”Mobile maskiner”, 
med teleskoplæssere som hovedområde. Holdene blev hurtigt fyldt op, og vi arbejder på at 
få oprettet flere kurser i dette vinterhalvår. 
 
Medarbejdere fra medlemsvirksomhederne indenfor ML har deltaget i ovennævnte kurser, 
og vil også fremover blive tilbudt kurser/uddannelser igennem DM akademi. 
 
 



 12 

MEDLEMSFORHOLD 
 
Sektion 1 har i 2009 haft en afgang på 3 medlemsvirksomheder. 
 
Aksel Benzin A/S, DGM Dansk Grusgrav Materiel A/S og Doppstadt Danmark A/S 
 
Vi er således pr. 1. januar 2010 13 medlemmer i sektion 1 
 
På den baggrund arbejder bestyrelsen med at skabe tilgang af nye medlemmer til forenin-
gen, hvilket dog i vid udstrækning vil nødvendiggøre en ændring af vore vedtægter. 
 
Det er bestemmelsen i § 3, afsnit 1, som tilsiger, at alle medlemmer skal disponere over 
egen landsdækkende salgs- og serviceorganisation, der flere steder giver problemer. 
 
Vi vil derfor opfordre til, at vi under eventuelt får en drøftelse af medlemmernes holdning, 
så bestyrelsen til næste generalforsamling kan fremsætte et ændringsforslag. 
 
Målet må være at vi indenfor et år kan nærme os 20 medlemmer. 
 
Samtidig vil bestyrelsen arbejde videre med at styrke samarbejdet med Sektion 2, og finde 
en løsning på at nedlægge ”Paraplyen” i sin nuværende form.  
 
En af mulighederne kunne være en samlet forening med en mere sektionsopdelt struktur. 
En tanke som ofte har været i fokus gennem de sidste mange år. 
 
 

SEKRETARIATET 

Personalesiden er uændret og består af følgende stab: 
Michael Husfeldt (direktør) 
Helle Helth Hansen (direktionssekretær) 
Annette Hansen (økonomiassistent) 
Per Hedetoft Fasting (konsulent) 
Morten Junker Andersen er ansat ca. 6-8 timer pr. uge som studenterhjælper (læser 
HA på Syddansk Universitet i Kolding) 

 
Sekretariat er ejet af Dansk Maskinhandlerforening, som samtidig fungerer som sekretariat 
for brancheforeningerne Maskinleverandørerne, LIB og Gafsam.  
 
Michael Husfeldt er via Maskinleverandørerne indsat som Agromek komitemedlem, og har 
i den seneste periode været indsat i bestyrelsen i Have & Landskab, hvor Maskinleveran-
dørerne har haft formandsposten. 
 
Bestyrelsen vil gerne takke hele sekretariatet for en stor indsats i 2009, hvor det nu over-
ståede generationsskifte og den gennemførte udflytning til Kolding virkeligt har vist deres 
værdi. Tak til dig Michael og til dine medarbejdere! 
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Sekretariatets faciliteter i Kolding fungerer perfekt. Ikke mindst fordi vi sammen med de 
andre virksomheder i huset har adgang til virkelig gode servicefaciliteter med mødelokaler 
fra 6 til 65 personer med AV-udstyr og egen café/køkken, som kan servicere gæster og 
kursusdeltagere. Det har efterhånden rigtig mange medlemmer fået øjnene op for, og der 
har været afholdt mange møder/kurser i år bl.a. sælgermøder, ansættelsessamtaler, for-
handlermøder, produktpræsentationer, kurser, bestyrelsesmøder og meget mere. Mange 
medlemsvirksomheder bruger mere og mere faciliteterne til kurser og møder, fordi vi tilby-
der gode mødelokaler, nem parkering, gode bespisningsfaciliteter og ikke mindst vores 
centrale placering i Danmark. 
 
Vi glæder os over at kunne tilbyde disse faciliteter til vore medlemmer – og ser gerne at 
sekretariatet blive mere og mere ”branchens mødepunkt” i Danmark. 
 
 

AFSLUTNING 
 
Jeg vil afslutte min beretning med en tak til mine kollegaer i bestyrelsen, Benny og Gre-
gers! 
 
Sluttelig en tak til alle medlemmer i ML Sektion 1, og ikke mindst en tak for den gode til-
slutning til generalforsamlingen, hvor alle medlemsvirksomheder er repræsenteret. Flot!  
 
 
 

Bestyrelsen 
 

Hans Holm 
Benny Svenningsen Gregers Hastrup 

 
 
 

Februar 2010 
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