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Nr. 2 – Marts 2011
Att.: Direktøren
ML brancheforening søger indlægsholder til Dansk Byggeri Materielkonference den 12. maj 2011 med temaet BÆREDYGTIGHED fra ca. kl.
14.00 til kl. 16.00
Vi vil gerne have en eller to medlemsvirksomheder til at deltage i konferencen med et indlæg om bæredygtighed fra Maskinleverandørernes side.
Indlægget må naturligvis godt tage udgangspunkt i virksomhedens egen
satsning omkring bæredygtige aktiviteter, udvikling og maskinserviceløsninger. Det samlede indlæg fra ML virksomhederne skal have ca.
en times varighed.
Kontakt venligst Helle. Helth Hansen – telefon 3927 0087 eller mail helle@maskinlev.dk i sekretariatet allerede i dag eller senest i morgen, hvis du
eller en af dine medarbejdere vil tage denne udfordring op.
Hermed lidt om konferencen:
Formålet med konferencen
Formålet med konferencen er at samle væsentlige repræsentanter indenfor
materielbranchen værdikæde fra materielleverandører, materielejere, materielbrugere og øvrige interessenter, herunder politikere, myndigheder og eksperter til at forestå et værdiskabende arrangement, hvor der informeres om
seneste nyt indenfor bæredygtigt materielindkøb, materielhåndtering, og materieladministration med fokus på kvalitet, arbejdsmiljø og miljø.
Målgruppen
Konferencen skal samle såvel Materielsektionens medlemmer samt tiltrække
potentielle udlejer- og entreprenørmedlemmer af Materielsektionen. Mobilkransektionens medlemmer inviteres som VIP gæster u/beregning med henblik på, at de to sektioner kan indgå et tættere samarbejde og evt. lægges
sammen til en sektion. De tekniske ansvarlige på kommunale tekniske forvaltninger inviteres også. Desuden skal der også inviteres alle de toneangivne materielleverandører til at udstille og/eller deltage i konferencen med henblik på at kunne tilknytte materielleverandørerne tættere på Materielsektionen
i form af associeret medlemskab.
Pressen m.fl. inviteres også.
Markedsføring
Der udsendes 1.000 invitationer til udvalgte i ovennævnte målgruppe, og invitationen understøttes af annoncering og pressemeddelelser i relevante medier.
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Side 2
Temaet – Bæredygtighed
Bygge- og anlægsbranchen står overfor en række udfordringer med at højne
branchens image, både hvad angår arbejdsmiljø, miljø og kvalitet, og samtidigt øge produktiviteten.
Der fokuseres fortsat på energibesparelser indenfor byggeriet, reducering af
arbejdsulykker samt levering af bygge- og anlægsarbejde til tiden, til aftalt
pris og så fejlfrit som muligt. For alle områder synes der til stadighed at være
plads til forbedringer, og spørgsmålet er, hvordan materieludlejningsbranchen kan bidrage positivt til dette.
Materieludlejningsbranchen udlejer entreprenørmateriel til de udførende, som
anvender disse tekniske hjælpemidler i værdiskabelsesprocessen – ved at
bygge og anlægge.
Fordelene for entreprenørerne ved at leje materiel kontra at eje materiellet er
at investeringsbehovet reduceres, kapitalbindingen bliver lavere, materieladministrationen mindskes og fleksibiliteten højnes, så muligheden for at optimere materiellet til nye opgaver sikres.
Ulemperne for entreprenørerne er, at der ikke er sikkerhed for at kunne leje
det nødvendige materiel, samt at materiellet ikke er i forsvarlige sikkerhedsmæssigt, lovgivningsmæssigt og driftmæssigt stand.
Materielbranchen har derfor en vigtig opgave at kunne tilbyde materiel, som
netop er af høj kvalitet, og som miljømæssig og sikkerhedsmæssigt efterlever
lovgivning og gerne gennem rådgivning og alsidigt sortiment kan tilbyde bedre tekniske løsninger, end tilfældet ville være for entreprenørernes eget materiel.
Det er Danish Rental Associations forventning, at der i fremtiden vil være flere entreprenører, som lejer materiel på bekostning af at eje materiel. Dette vil
blive forstærket af finanskrisens reduktion af aktivmassen, herunder materiel
hos de enkelte entreprenører samt ved at kunne give entreprenørerne en
form for garanti for at det lejede materiel er i orden.
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