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Sommermøde 2011
Maskinleverandørerne afholder fælles
sommermøde torsdag den 9. juni 2011,
der vil snarest komme nærmere information med program, tid og sted.

Fælles Sommermøde 2011

Sæt allerede nu kryds i kalenderen.

HL11 - Fællesstand
Som nævnt på generalforsamlingen er årets tema for HL11 messen den
24. – 26. august 2011 i Slagelse: Klima og Miljø.
Bestyrelsen i Maskinleverandørerne sektion 2 har besluttet, at man i den
forbindelse vil forsøge, at lave en ”grøn og miljørigtig” fællesstand for
de medlemmer, der har en stand på messen.
Temaet på ML fællesstand skal være:
• Maskiner som ved hjælp af ny teknologi/unikke løsninger helt undgår
fossile brændstoffer eller reducere brugen af disse væsentligt. Som
eksempler kan nævnes brint, hybrid og el-drevne maskiner.
• For nogle redskabers vedkommende, vil denne sondring måske være svær at efterkomme. Derfor kan redskaber med unikke løsninger,
som ligeledes enten bidrager til mindre brug af fossile brændstoffer,
eller som produceres/bortskaffes på klima og miljørigtig måde måske
også kan komme i betragtning.
Den fælles stand bemandes af sekretariatet, og der vil blive mulighed for,
at hver ML-udstiller kan søge om at få udstillet én maskine på standen.
Udstillede maskiner skal præsenteres på ens skilte, der stilles til gratis
rådighed af foreningen, vi skal blot bruge aktuelle informationer om de
udstillede maskiner, hvilke specielle egenskaber maskinen har mm, samt
udstillers egen standpladsnummer.
Klima- og energiminister Lykke Friis bliver kontaktet af HL med en invitation til at komme og besøge såvel HL11-messen som ML-standen.
Har I en maskine, som I gerne vil have udstillet på ML’s ”grønne og miljørigtige” fælles stand? Bedes I udfylde nedenstående tilmeldingsskema og
sende dette til phf@maskinlev.dk senest den 1. juni 2011.
Bestyrelsen forbeholder sig ret til, at bestemme om maskinen er berettiget til at blive udstillet på standen.

HL11 - Fællesstand
Klima og Miljø
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Tilmelding

Maskine på HL11
Undertegnede udstiller på HL11 og ønsker at have et stk. maskine med
på ML’s ”grønne” fællesstand på HL11.
Maskintype: ________________________________________

Størrelse: L_____m X B_____m X H_____m

Undertegnede virksomhed stiller maskinen frit til rådighed, til brug på ML
fællesstand, samt sørger for, at der sendes de relevante informationer
om, hvad der gør denne maskine værdig til at stå på ML’s ”grønne” fælles stand.
Vi sørger selv for transport til og fra HL11, og normal udstillingsforsikring
af maskinen.
ML sørger for at sætte informationerne ind i informationsskilte, så besøgende kan se, hvilke maskiner der udstilles og hvem der stiller dem til
rådighed (udstillernavn og standnr.)
Bestyrelsen forbeholder sig ret til, at bestemme om maskinen er berettiget til at være på standen.
Indsendes til Per Hedetoft på mail phf@maskinlev.dk eller fax 3917 8955

Dato:

2011

_________________________
Firmastempel

Tilmelding senest den 1. juni 2011

__________________________
Kontaktperson
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Side 3
Nye regler i forbindelse med at Sikkerhedsorganisationen(SiO) er
ændret til Arbejdsmiljøorganisationen(AMO)
Dette medfører blandt andet, at der i virksomheden skal afholdes en
årlig arbejdsmiljødrøftelse.
Guide til årlig arbejdsmiljødrøftelse
For at komme godt i gang med den årlige drøftelse, er her en guide
med de vigtigste spørgsmål.
Alle virksomheder skal holde en årlig arbejdsmiljødrøftelse. En arbejdsmiljødrøftelse skal indeholde følgende punkter:

Nye regler i
forbindelse
med at Sikkerhedsorganisationen(SiO) er
ændret til Arbejdsmiljøorganisationen(AMO)

1. Tilrettelægge indholdet af samarbejdet om sikkerhed og sundhed
for det kommende år
2. Fastlægge, hvordan samarbejdet skal foregå
3. Vurdere, om det foregående års mål er nået
4. Fastlægge mål for det kommende års samarbejde
5. Hvis I er under 10 ansatte og ikke har en AMO, skal I også drøfte,
om der er den nødvendige viden om arbejdsmiljø til stede i virksomheden
Arbejdstilsynet har udarbejdet en guide, der kan hjælpe jer til komme
godt igennem den årlige drøftelse.
Har I en AMO er det her, drøftelsen skal foregå.
I skal have holdt den første arbejdsmiljødrøftelse senest den 1. oktober
2011. Når Arbejdstilsynet kommer på besøg efter denne dato, vil I blive
spurgt, om den er blevet afholdt.
Hvis det ikke er tilfældet, har I tre måneder til at gøre det.
Hvis I stadig ikke har afholdt drøftelsen inden for de tre måneder, risikerer I et påbud.
Guide og skema til årlig arbejdsmiljøsamtale finder du i Arbejdsmiljømappen eller ved at klikke på efterfølgende link nedenstående link.
Guide til årlig arbejdsmiljøsamtale
Skema til årlig arbejdsmiljøsamtale

Stor efterspørgsel på entreprenørudstyr
Forhandler du rendegravere, kraner eller andre entreprenørmaskiner, så giver Danmarks største leasingportal dig nu et nyt, stort udstillingsvindue med mere end 10.000 besøgende om måneden.
Efterspørgselen er stor. Derfor er entreprenørmaskiner i høj kurs på LeasingBørsen.dk, der er en nystartet portal, som skaber overblik over leasingmarkedet i Danmark, så det bliver nemmere for forhandlere og leverandører at finde leasingkunder til maskiner og udstyr.

Stor efterspørgsel på
entreprenørudstyr
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− LeasingBørsen.dk er populært sagt en win-win situation. Forhandlere
og leverandører får et større udstillingsvindue til både nyt og brugt
udstyr, mens forbrugere får et bedre overblik over de bedste
leasingtilbud samt muligheden for at finde en, der vil overtage en
leasingaftale, som allerede kører. Det forkorter ofte leasingperioden
og sparer alle parter for penge og besvær, siger Mark Korsgaard
Fenger, administrerende direktør for www.LeasingBørsen.dk.
Konceptet er klart. LeasingBørsen.dk giver for det første leasingkunder et
overblik over de bedste priser på leasingmarkedet ved at samle udstyret i
én portal. Derudover får leasingselskaber og forhandlere et stort udstillingsvindue, mens den enkelte entreprenør kan finde det bedste leasingtilbud på en bobcat, gravko eller en læsser. Afstanden mellem forhandlere og kunder bliver kort sagt mindre.
Svenningsens Maskinforretning er en af de forhandlere, der allerede har
taget portalen i brug.
− Vi har lagt vores udstyr på LeasingBørsen.dk for at teste portalen
som en ny kanal til at afsætte vores brugte såvel som nye udstyr,
forklarer Benny Svenningsen, der er salgschef hos Svenningsens
Maskinforretning, som er medlem hos Maskinleverandørerne.
Indtil videre har det har ført til, at mere end 1200 personer har set de
maskiner, Svenningsens Maskinforretning har liggende på LeasingBørsen.dk.
Stor interesse
Siden portalen gik i luften i starten af februar, har interessen været
enorm, og der har allerede været mere end 17.000 forbi siden for at finde
udstyr og maskiner.
− Vi har oplevet en så stor efterspørgsel, at vi simpelthen mangler
varer på vores hylder. Vores besøgstal er mangedoblet, og flere af
vores annoncører oplever stor interesse på de varer, de har haft
liggende på portalen, siger Mark Korsgaard Fenger.
LeasingBørsen.dk leaser ikke selv udstyr
ud, men skaber udelukkende kontakt mellem leasingselskaber, forhandlere og erhvervs – såvel som privatkunder.
For nærmere information kontakt salgschef
Carsten Forsberg på 6018 1706 eller
cf@leasingborsen.dk
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Side 5
Verden skriger efter fødevarer
Tonen på afgrødemarkeder er fortsat meget fast og det ændre sig
næppe i 2011. På mælkemarkedet er der udsigt til en periode med
vandrette priser, hvorimod prisudviklingen på svinekødsmarkedet
taler for, at svineproducenterne bliver hevet op af det sorte hul i
løbet af 2011.
På afgrødebørserne verden over fortsætter den meget faste tone i de
første uger af 2011 og der er ikke meget udsigt til, at det billede ændrer
sig i nær fremtid. Temaet på både korn og oliefrømarkedet er udviklingen i forbruget, der stiger så stærkt, at produktionen ikke kan følge
med. Man kan sige, at verden skriger efter flere fødevare, men et investeringsstop i planteproduktionen i forbindelse med de lave afgrødepriser i 2008/2009 har reduceret udbuddet og den reduktion er ikke blevet
mindre af, at der har været en del vejrproblemer i de store kornområder
i verden i 2010.
Ingen tegn på opblødning
Ser vi fremad på afgrødemarkederne, er der ikke udsigt til, at den
stramme forsyningssituation bliver løst op i 2011. Produktionen af korn
skal stige med mindst 100 mio. tons i år, hvis sidste års underskud
samt udviklingen i forbruget skal udlignes og for at skabe en opblødning af den faste tone, skal der således avles imellem fem og ti procent
mere korn i 2011 sammenlignet med høsten i 2010. Det bliver ikke i
2011, at vi ser markant lavere afgrødepriser. Tværtimod balancerer afgrødemarkeder stadig på en knivsæg, hvor negative vejrnyheder kan få
meget stor positiv betydning for priserne og dermed indtjeningen i planteproduktionen.
Mælkepriserne op igen i anden halvdel af 2011
Mælkeproducenterne har oplevet et positivt 2010, hvor afregningspriserne på mælk er blevet sendt op efter markante stigninger på verdensmarkedet for mælkeprodukter i 2009 samt i første del af 2010. I
sidste del af 2010 har vi imidlertid set en større korrektion på verdensmarkedet for mælkeprodukter og derfor må man forvente, at vi skal se
samme korrektion i afregningspriserne overfor de danske landmænd i
de første par kvartaler af 2011. Forleden offentliggjorde FAO deres
prisindeks for januar 2011 og i det kunne man se, at verdensmarkedspriserne på mælkeprodukter igen går i vejret. Derfor er der god grund til
at tro, at korrektionen i de første kvartaler af 2011 bliver efterfulgt af
stigende afregningspriser til mælkeproducenterne i de sidste kvartaler
af året.
Udsigt til meget høje svinekødspriser
Svinekødsmarkedet i Europa har været en negativ affære i den sidste
del af 2010, men der er alt mulig grund til optimisme. Priserne på verdensmarkedet er på rekordkurs og på børsen i Chicago er der blevet
handlet til et rekord højt niveau i januar måned på terminerne hen over
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sommeren. Det ser ud til, at verdensmarkedspriserne på svinekød fortsætter op og man må regne med, at de høje verdensmarkedspriser får
positiv betydning for de europæiske afregningspriser i de kommende
måneder.
Meget der skal genvindes
Endelig vil der sandsynligvis blive tale om en reduktion i udbuddet af
svinekød i Europa, hvor der er blevet lukket en del besætninger på
grund af flere års elendig økonomi. Samtidig er der ikke blevet investeret i nye staldanlæg af betydning og alene et investeringsstop er nok til
at reducere produktionen. Der er jo altid anlæg, der bliver slidt ned og
landmænd der stopper på grund af alder. Bliver de produktioner ikke
erstattet af nyinvesteringer, vil det påvirke udbuddet negativt. Jeg forventer markant højere svinekødspriser i løbet af året, men foderprisniveauet og den store gæld i svinesektoren gør, at vi skal se en længere
periode med markant højere priser på svinekød, inden økonomien og
investeringslysten for alvor vender tilbage til svinesektoren.
FAO’s fødevareprisindeks
Verden skriger efter fødevare, viser udviklingen i FAO’s fødevareprisindeks og dermed må man regne med, at der bliver tale om massive investeringer i den globale fødevareproduktion i de kommende år. Det
bliver priserne på hjælpestoffer og maskiner til landbruget sandsynligvis
ikke billigere af, men verdens sult efter fødevare vil også øge indtjeningen og investeringslysten i landbruget i Danmark. Var jeg maskinhandler, ville jeg klippe denne graf ud, hænge den på opslagstavlen og betragte den som årets absolut mest positive nyhed for branchen.

Kilde: Palle Jakobsen, agrocom.dk
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