Referat fra ML-Sommermedlemsmøde 2011
Torsdag den 9. juni på Egeskov Slot
Med følgende program:
Kl. 10.00 Velkomst samt kaffe og rundstykker i sektionerne efterfulgt af medlemsmøde i
sektionerne
Sektion 1
Vi gør klar til E & H 12 ved Michael Husfeldt
Orientering om HL11 ved Michael Husfeldt
Orientering fra sektionen ved Hans Holm
Sektion 2
Vi gør klar til HL11ved Per Hedetoft
• Billetservice
• Klima og miljø
Orientering fra sektionen ved Michael Husfeldt
Kl. 11.00 Fælles medlemsmøde med
Status ML branchestatistik ved Per Hedetoft
Nyt fra brancheforeningen ved Michael Husfeldt
• Kursusaktiviteter 2011/12
• Elektronisk købekontrak
• Agritechnica 2011
Kl. 12.00 Frokost og hyggeligt samvær
Kl. 13.00 Danske Anlægsgartnere lige nu og i perspektiv
Indlæg ved direktør Stephan Falsner, Danske Anlægsgartnere
Kl. 14.00 Præsentation af Egeskovs aktiviteter ved Henrik Neelmeyer
•
•
•

Landbrug
Turisme
Produktion af rapsolie

Vi besøger veteranmuseet, hvor vi sammen kan ”sparke dæk” og høre om museets
historie ved Henrik Neelmeyer
Deltagere: Se deltagerlisten under ”Medlemsmøder”

Referat fra mødet i Sektion 1
Velkomst ved Michael Husfeldt.
Alle PowerPoint præsentationer ligger på ML’s hjemmeside uden ”Medlemsmøder”
Vi gør klar til E & H 12 ved Hans Holm og Michael Husfeldt
• Foreløbigt marketingsoplæg blev vist.
• Tilmelding i henhold til kontrakten med MCH er indfriet.
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•
•

Hjemmeside EH’12 åbner 17. juni 2011, der vil komme et direkte link fra ML’s
hjemmeside under ”Aktuelle og kommende aktiviteter”
Alle medlemmer indsender minimum et foto af egne maskiner til EH12 hjemmesiden
enten til Helle hhh@maskinlev.dk eller Christina chm@mch.dk

Claus Benzin, Aksel Benzin A/S og Åge Andersen, Doppstadt Danmark A/S har brug for at
låne nogle gravemaskiner til at læsse, hvordan gøres dette så sol og vind fordeles lige?
Det blev besluttet, at Wirtgen, Doppstadt og Axel Benzin fortæller sekretariatet om deres
behov for brug af gravemaskiner, som derefter informerer via nyhedsbrev og herefter kan
medlemmerne byde ind. Act. sekretariatet
Knuserne kontakter MCH for knusemateriale og laver en aftale, sekretariatet giver Klaus
Erichsen ved MCH besked, om at han vil blive kontaktet. (dette er sket/HHH)
Medlemmer, der har knusere og sorteringsmaskiner, giver besked til MCH om begge
behov. Komiteen er opmærksom på problematikken.
Man blev enige om, at størrelsen på de store stande bliver 2.500 m2
Af hensyn til standfordelingen blev den 1. september 2011 sat som dead line for
tilmelding og mulighed for at købe til favørpris og deltage i lodtrækningen af stande.
Officiel åbning: Der var ingen, der havde noget imod en officiel åbning, bestyrelsen
beslutter sammen med MCH, om der skal være en officiel åbning.
Aftensarrangement: MCH står for dette, MCH kommer med forslag og er det i orden, vil
man gerne deltage.
Ideer
Der var ønske om at man lavede nogle busture/transporter til messen.
Specielle aktiviteter
Hvad ”tænder”/interesserer en maskinfører? Juhu piger – motorcykler der kører på/over
biler – Da messen er beregnet for maskinførerne, vil det derfor være en god ide, at der er
aktiviteter for koner og børn. Dette kunne eksempelvis være små ATV’er, hoppeborge mm.
Vedrørende alkohol må der kun udskænkes lyst øl på standene.
Åbningstiderne: den 10. – 12. maj 2012 kl. 9.00 – 17.00 alle dage
Orientering om HL11 ved Michael Husfeldt
13 medlemsvirksomheder fra sektion 1 deltager på HL-udstillingen. Salgsbudgettet er
nået. Karen Ellemann er inviteret til at besøge udstillingen, da Lykke Friis har måttet melde
afbud.
Er der nogen af de udstillende medlemmer fra sektion 1, der har en klimavenlig maskine,
der ikke kører på fossile brændstoffer, som de ønsker at udstille på den fælles stand,
bedes de henvende sig til Per Hedetoft i sekretariatet på mail phf@maskinlev.dk eller på
tlf. 3917 8951.
Man får adgang til ”billetmaskinen” via et individuelt link, som hver udstillervirksomhed har
fået tilsendt, dette link kan derefter lægges på egen hjemmeside til brug for alle
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besøgende på hjemmesiden, eller sendes målrettet til kunder som man gerne vil invitere til
HL11. - Billetter kan gratis printes ud via det fremsendte link.
Det ligger nu fast, at der også afholdes HL13 og HL15.

Orientering fra sektionen ved Hans Holm
ML bestyrelsen har indtil nu bestået af Hans Holm, JMM Group, Benny Svenningsen,
Svenningsens Maskinforretning og Gregers Hastrup, ConenCo. Da Gregers Hastrup
træder ud af bestyrelsen indtræder Palle Kjærsgaard, SD Kjærsgaard herefter i
bestyrelsen.

Referat fra fælles medlemsmøde
Per Hedetoft præsenterede den nye statistik og status for denne. Præsentationen ligger på
ML’s hjemmesiden under ”Medlemsmøder”
Hvert medlem indberetter selv, hvilke produkter man ønsker at indberette til. Man kan
indberette måneds- eller kvartalvis.
•
•
•
•

Hver solgt maskine skal indberettes, på sigt kan man indberette flere ens solgte
maskiner pr. postnr.
Husk at indberette med nul på de produkter, der ikke har været salg på.
Postnummer er leveringsadresse.
Eksport hedder pt. 0000 – det er ikke en eksportstatistik, derfor skal den fjernes, og
der skal kun kunne indberettes for Færøerne og Grønland med flg. postnumre
o 00Færørerne og
o 00Grønland.

Scantruck har et ønske om at indberette maskinen når den er solgt i stedet for når den er
faktureret. Det var der ikke stemning for, så derfor uændret indberetning.
Der blev spurgt om virksomheden kan indlægge egne statikrapporter? Per Hedetoft
undersøger om det kan ske for flere maskiner og for flere område mm.
Per kunne med sikkerhed sige, at der kan lægges forhandlerområder ind, som faste
parametre.
Det er et spændende stykke værktøj, som vi forventer os meget af.
Ønsker andre i medlemsvirksomheden end ”indberetteren”, at have adgang til statistikken,
skal de tilmeldes ved ND Data og får hermed eget log ind.
Historikken ønskes indlagt i statistikken, og man var enige om at oprette historikken med
fiktive postnumre. Per Hedetoft undersøger muligheden.

Nyt fra brancheforeningen ved Michael Husfeldt
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Præsentation af elektronisk købekontrakt, som er tilgængelig på medlemsområdet på
hjemmesiden under ”Blanketter - Handel” eller klik her – Kontrakten er godkendt af Codan
forsikring. Vær derfor opmærksom på, at har man anden forsikring, bed da om en
godkendelse herfra.
Præsentation af tillæg til købekontrakt, som også er tilgængelig på hjemmesiden,
samme sted eller klik her. Tillægget kan bl.a. bruges i forbindelse med lange
leveringstider.

Kurser i 2011/12
• Salsteknik og konflikthåndtering for butik/lager og montører. Der er mulighed for at
afholde kurser i de enkelte medlemsvirksomheder
• Salgstræning og jura
• Lederuddannelse for værkfører og reservedelschefer
Folder Sikker handel med maskiner er ved at blive udarbejdet, og denne kan med fordel
uddeles til sælgere i organisationen, som et hjælpeværktøj ved handler.
- Bed om registreringsattest og faktura på den indbyttede maskine – da disse indikerer
ejer af maskinen.
- Sælg aldrig en maskine til detailleddet uden købekontrakt.
Kort præsentation af Agritechnica 2011
Er der nogen, der har behov for hjælp til bestilling af hoteller specielle kontakter på/ved
Agritechnica kan sekretariatet være behjælpelig.
De medlemmer der er medlem af DM-Arbejdsgiver har mulighed for gratis at sende 4
personaler 2 fra HK/Privat overenskomstområdet og 2 fra Metal/3F overenskomstområdet
med på studietur til Agritechnica.
Kort præsentation af DM-certificering Best Practice
Alle er velkommen til at få materiale til inspiration fra sekretariatet.
Ønsker man at få kontakt til teamet, er man velkommen til at kontakte sekretariatet.
Ønsker man at se materialet kan man få et midlertidigt log ind til DM’s hjemmeside, ved at
kontakte Helle Helth Hansen i sekretariatet.

Danske Anlægsgartnere lige nu og i perspektiv ved Stephan Falsner
Anlægsgartneri startede på herregårde og slotte som Egeskov, så det var typisk ude på
landet, men i 1800 tallet udviklede det sig til anlæg af haver og parker i byerne. Dengang
var det tilladt med købsaftaler, som foregik i de lokale laug.
Foreningen af danske anlægsgartner startede i 1901, og har i dag ca. 270 medlemmer,
sidste år fik branchen 5 nye medlemmer og i år har man fået 16 nye medlemmer, men da
man var flest i foreningen, var man oppe på godt 300 medlemmer.
Motto: Nærhed og skarphed – gerne med kant!
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HL udstillingen har udviklet sig gennem tiderne med at flere af foreningens medlemmer
har fået egne stande.
TV-programmer som bl.a. Hokus Pokus og Han, hun og haven har givet et pænt afkast til
branchen.
Affaldsordninger fylder meget i medlemmernes dagligdag, da det er kommunale ordninger
og de er forskellige landet over.
Mange er ikke klar over at der kan opnås kr. 20.000 i fradrag på kloakafledningen for
etablering af faskiner for regnvand. Kontakt den enkelte kommune for godkendelse.
I Tyskland skal man anlægge grønne områder svarende til det område man bebygger,
derfor anlægges der flere taghaver.
Når der tales om nyanskaffelser, vil disse ske i henhold til entrepriser/opgaver. Som følge
af recessionen er mange begyndt at leje deres maskiner til de specifikke entrepriser og
anlægsopgaver.
Danske Anlægsgartnerne lever for deres faglighed

Præsentation af Egeskovs aktiviteter ved Henrik Nielmeyer, projektleder
Henrik Nielmeyer fortalte kort om Egeskovs historie, læs mere på Egeskovs hjemmeside
www.egeskov.dk. Der er flere vandreture i parken og den længste tur tager godt 3,5 time.
Ud over turisme, er landbrug, skovbrug og oliemølle (rapsolie) indtjeningskilde til slottets
drift. Har omstillet olieproduktion fra bioenergi til madolie.
Man vil forsøge at brande juletræsproduktionen som ”slotstræer” – specielt til det tyske
marked, hvor man forventer, at dette vil give øge salget væsentligt.
Herefter gik turen videre til veteranmuseet.
Tak for en god dag på Egeskov.
Helle Helth Hansen
Referent
9. juni 2011
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