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INDLEDNING 
 
Nu er det blevet forår ifølge kalenderen, men i skrivende stund her i marts måned føles det 
i perioder mere som vinter, end det gjorde, da det ifølge kalenderen var vinter i Danmark. 
 
2016 har været et travlt år i brancheforeningen Maskinleverandørerne. Året er gået med 
positive medlemsaktiviteter såsom Agromek 2016 i november/december måned – hvor 
Maskinleverandørerne spiller en væsentlig og aktiv rolle i planlægningen – og selvfølgelig 
deltager med en stand i ”vores egen” Hal C. 
 
Den allerførste ”Maskiner under Broen” løb af stablen i august 2016. Modtagelsen var 
meget positiv, og vi er allerede i gang med forberedelserne til den næste ”MuB”-messe i 
2018 – ligesom forberedelserne til H&L17 har været i gang et godt stykke tid.  
 
Endvidere har der været travlt med medlemsrådgivningen inden for forskellige områder 
såsom trafik & færdsel, CE-Mærkning, Arbejdsmiljø etc. I årets løb er der planlagt og 
afholdt medlemsmøder – såsom et meget velbesøgt sommermøde. 
 
2016 blev også året, hvor vi fik etableret et fællesnordisk samarbejde mellem 
Maskinleverandørerne i Sverige, Norge og Danmark. Et samarbejde vi forventer meget 
positivt fra. 
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BRANCHEN – OG VERDEN OMKRING OS 
 

2016 blev endnu et år med fremgang for byggeriet  
Byggebeskæftigelsen var på 162.100 personer i fjerde kvartal 2016 mod 161.100 i tredje 
kvartal 2016, når der tages højde for normale sæsonudsving. Der er dermed tale om en 
stigning på 0,6 %. Byggebeskæftigelsen endte i 2016 på et niveau, der gennem hele året 
lå 3-6 % højere end de tilsvarende kvartaler i 2015. Dermed fortsatte den stigende 
tendens i byggebeskæftigelsen, der har været siden 2013. 

 
 
Markant stigning i nybyggeriet  
Stigningen i den sæsonkorrigerede beskæftigelse var mest markant i nybyggeri med 6,4 % 
fra tredje til fjerde kvartal, når beskæftigelsen fordeles på arbejdets art.  
Det ligger væsentlig over den usikkerhed, der ellers kan være for kvartalsvise udsving i 
beskæftigelse fordelt på arbejdets art. Der var mindre stigninger for andet arbejde på 
1,6%, anlægsarbejde på 1,3 % og kontorarbejde på 0,7 %. Det største fald var på 15,7 % 
for ikke på arbejde (dårligt vejr, ferie, sygdom, strejke, undervisning o.l.). Der var et mindre 
fald for reparation på 0,6 %.  
 
 
Største stigning i beskæftigelsen var hos vvs-installatører  
I de enkelte branchegrupper steg vvs-installatører mest med 3,5 % fra tredje til fjerde 
kvartal 2016 efterfulgt af anlægsentreprenører, hvor beskæftigelsen steg 2,7 %. 
Murermestre var med et fald på 2,7 % den branchegruppe med størst fald i beskæftigelsen 
efterfulgt af el-installatører med et fald på 2,4 %.  
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Byggebeskæftigelse på 166.100 i faktiske tal  
I faktiske tal var den samlede beskæftigelse inden for bygge og anlæg i fjerde kvartal 2016 
på 166.100 mod 160.600 i samme kvartal året før, hvilket er en fremgang på 3,5 %. 
Dermed var der gennem hele 2016 et højere niveau for byggebeskæftigelsen end i 2015. I 
alle branchegrupper på nær el-installatører og murermestre steg beskæftigelsen i fjerde 
kvartal 2016 i forhold til fjerde kvartal 2015. Den største fremgang skete for vvs-
installatører, der steg med 10,7 pct. Anden bygge- og anlægs-virksomhed fulgte efter med 
en stigning på 6,6 % og tømrermestre havde en stigning på 5,9 %. 
 
 
Flere konkurser og tabte job i 2016  
Der var 2.364 konkurser i 2016 blandt aktive virksomheder, og det var 18 % flere end i 
2015, hvor der var 2.011. Hvis konkurserne i nulvirksomhederne lægges til, var der i alt 
6.674 konkurser i 2016. Konkurserne i 2016 resulterede i 11.394 tabte fuldtidsjob mod 
9.818 i 2015, og det er 16 % flere. 
 

 
 
 
Handel og transport stod for en tredjedel af konkurserne i 2016  
Branchegruppen handel og transport stod for 36 % af konkurserne i aktive virksomheder i 
2016, mens den i 2015 stod for 40 %. Store brancher i denne gruppe i 2016 er 
engroshandel med en andel på 8 %, detailhandel med 11 % og restauranter med 9 %.  
Branchegruppen bygge og anlæg stod for 20 % af de aktive konkurser i 2016 mod 19 % i 
2015. Erhvervsservice stod for 15 % i 2016 mod 14 % i 2015 og landbrug mv. for 7 % i 
både 2015 og 2016.  
 
 
 
 



6 
 

De fleste job gik tabt i Region Hovedstaden  
Region Hovedstaden stod for 31 % af de tabte job i 2016 mod 24 % i 2015. Region 
Syddanmark stod for 24 % i 2016 mod 20 % i 2015. Region Midtjyllands andel af de tabte 
job faldt fra 25 % til 21 %, mens Region Nordjyllands andel faldt fra 15 % til 8 %. Region 
Sjælland lå uændret på 16 % af de tabte job. Kilde: Danmarks statistik 

 

Byggeopsving i hele Norden 
En ny Svensk prognose for den samlede nordiske bygge og anlægsbranche viser, at der i 
løbet af 2016 var et solidt byggeopsving i gang i hele Norden, herunder også i Danmark og 
Finland. 

2017 byder ifølge prognosen på yderligere fremgang om end i lavere tempo. Det betyder, 
at bygge og anlægsbranchen nu fylder mere i det samlede nordiske BNP, og at der bliver 
gnavet ind på noget af investeringsefterslæbet særligt på boligområdet. I den proces er 
også mangel på arbejdskraft aktuel i den nordiske byggebranche. 
 

Samlet bygge og anlægsaktivitet i de nordiske lande 2015 – 2017. 

 

I 2017 ventes der i Norden at være en værditilvækst i boligbyggeriet på 4,0 %, mens både 
anlægsinvesteringerne og øvrigt byggeri herunder offentlige byggeprojekter stiger mere 
moderat med 2,0 %. Samlet ventes Nordens bygge og anlægsinvesteringer at stige med 
pæne 3,0 % i 2017. Det er en halveret vækst i forhold til 2016, der ser ud til at have været 
et tiltrængt jubelår for den nordiske byggebranche. 
I perioden 2015-2017 ventes bygge og anlægsbeskæftigelsen at stige fra  
849.000 til 891.000 med en vækst i beskæftigelsen på 3,2 % i 2016 og på yderligere 1,7 % 
i 2017. 
 
Prognosen er udarbejdet af Sveriges Byggeindustrier og offentliggjort 14. december 2016 
(https://www.sverigesbyggindustrier.se/feberhetbostadsmarknad__6790). 2015 tallene er 
fra de nordiske landes nationale statistik kontorer, mens 2016 og 2017 tallene er skøn fra 
de respektive landes arbejdsgiverorganisationer på byggeområdet.  
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Analysen omfatter investeringer i anlæg og nybyggeri (boliger og erhverv), men ikke 
renoverings og vedligeholdelsesmarkedet. Prognosen kan således ikke direkte 
sammenlignes med Dansk Byggeris egne halvårlige konjunkturanalyser. 
 
Der er stor forskel på, hvilke lande der har bidraget mest til fremgangen siden 2010. I de 
første år efter finanskrisen var Sverige og Norge på en markant opadgående kurve, men i 
løbet af 2016 er også Danmark og Finland kommet godt med på vognen. Finland er dog 
fortsat det eneste af de nordiske lande, der ventes at have lavere byggeaktivitet i 2017 end 
i 2009. 
I figuren nedenfor er udviklingen i byggebeskæftigelsen indekseret med 2009=100, hvilket 
gør det noget lettere at se, hvordan tendenserne har været. Samtidig muliggør det også, at 
Island kan være med i samme figur. 

 
Norge har nydt godt af den lave rente og olie-bufferfondene, der bl.a. kaster store 
infrastrukturinvesteringer af sig. Byggefremgangen har kunnet lade sig gøre via massiv 
arbejdskraft-immigration primært fra Polen. Væksttempoet er dog gået ned siden 2015, 
bl.a. fordi det kraftige olieprisfald har dæmpet den økonomiske aktivitet i de vestnorske 
oliemetropoler Stavanger og Bergen mv.  
 
Sverige rejste sig meget hurtigt efter finanskrisen takket være lav valutakurs og stærkt 
hjemmemarked bl.a. understøttet af det meget generøse håndværkerfradrag, ”ROT-
avdraget”. Der foregår også betydelige jernbaneinvesteringer, men især boligmarkedet er 
med Sveriges Byggindustriers egne ord ”feberhedt”.  
 
En tredobbelt cocktail bestående af:  
1) afsmitning fra generel kraftig BNP-vækst,  
2) bobletendenser omkring Stockholm og  
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3) mange nye flygtninge boliger gør, at der i 2016 påbegyndtes 65.000 boliger, og at 
bygge- og anlægsinvesteringer i alt voksede med hele 10 %. 
  
Island blev hårdt ramt af finanskrisen, men fra 2013 er det gået voldsomt fremad primært 
trukket af turismen, som vokser ud over alle bredder på Island i et omfang, så 
infrastrukturen ganske enkelt ikke kan følge med. Det kan arbejdsmarkedet tilsyneladende 
heller ikke, og derfor ventes byggebeskæftigelsen at stabilisere sig på 12.500 i 2017. 
  
Finland har længe været ”Nordens syge mand”. Det er IKKE primært pga. russiske 
sanktioner, Nokia-deroute og Euro-medlemskab - men snarere pga. aldrende befolkning 
og forsømte reformer. Som noget nyt er der i 2016 sket det glædelige, at den finske 
bygge/anlægssektor ikke bare har trukket sig selv (+7 % i produktionsværdi), men hele 
finsk økonomi op ved hårrødderne og er den største enkeltstående faktor bag 
tilbagevenden til mere ”normal” BNP-vækst på ca.1,5 % i 2016-17.  
 
I Danmark bidrog boligboblen til et hjemmemarked, et privatforbrug og en byggesektor, 
der var underdrejet meget længere end i nabolandene. Men siden 2013 har der været 
fremgang på arbejdsmarkedet og på boligmarkedet. Højere aktivitet på boligmarkedet 
betyder flere renoveringsopgaver, og i løbet af 2015 og 2016 er der også for alvor kommet 
gang i nybyggeriet af boliger især i universitetsbyerne. Dansk Byggeri forventer, at der 
påbegyndes over 20.000 boliger i 2017.  
Kilde: Dansk Byggeri 

 
Vareeksporten får overskuddet til at stige  
I november var der et overskud på betalingsbalancens løbende poster på 16,7 mia. kr. i 
sæsonkorrigerede tal. Det er en stigning på 3,7 mia. kr. i forhold til oktober, og det skyldes 
især, at vareeksporten er steget med 3,6 mia. kr. Kilde: Danmarks statistik 
 
Familiens økonomi vurderes bedre end sidste år  
Forbrugerne vurderer, at familiens økonomiske situation i dag er bedre end for et år siden. 
Indikatoren er i januar 6,0 og stiger dermed markant i forhold til sidste måned, hvor den 
var minus 1,9. Gennemsnittet for det seneste halve år er 4,1. Forbrugerne vurderer, at 
Danmarks økonomiske situation er bedre end for et år siden. Indikatoren er 6,4 og ligger 
noget højere end gennemsnittet for det seneste halve år på 3,3.  
 
Forbrugerne forventer bedre økonomi om et år end i dag  
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Forbrugerne forventer for første gang siden august 2016 at Danmarks økonomiske 
situation om et år vil være bedre end i dag. Indikatoren ligger på 2,7, mens gennemsnittet 
for det seneste halve år er minus 1,0. Forbrugerne forventer stadig, at familiens 
økonomiske situation om et år vil være bedre end i dag. Indikatoren er 11,4 og ligger 
dermed tæt på gennemsnittet for det seneste halve år, som er 10,9.  
Selvom forbrugerne er positive over for familiens økonomiske situation, vurderer de, at det 
ikke er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder i øjeblikket. Indikatoren er minus 4,2, 
mens gennemsnittet for det seneste halve år er minus 6,5.  
 
Forventning om faldende arbejdsløshed  
Efter en periode på tre måneder, hvor der har været en forventning om en stigende 
arbejdsløshed, forventer forbrugerne, at arbejdsløsheden vil være faldet om et år. 
Indikatoren ligger på minus 6,0. Gennemsnittet for det seneste halve år er minus 0,7. 
 

 
 
 
 
Mangel på arbejdskraft begrænser produktionen  
19 pct. af virksomhederne vægtet efter antal ansatte angiver i januar 2017, at mangel på 
arbejdskraft er en produktionsbegrænsende faktor. I januar 2016 var tallet 15 %. Det 
formodes især at være specialiseret arbejdskraft, der er mangel på.  

- Den opfattede mangel på specialiseret arbejdskraft ligger i øjeblikket stabilt, og der var i 
januar byggevirksomheder svarende til 19 % af beskæftigelsen, som oplevede 
produktionsbegrænsninger pga. arbejdskraftmangel, men der er faktisk flere 
virksomheder, nemlig 22 %, som bremses af mangel på arbejdsopgaver, siger Bo 
Sandberg fra Dansk Byggeri.  
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Dansk Byggeri hæfter sig ved en anden vigtig faktor i undersøgelsen af 
produktionsbegrænsninger, nemlig vejret.  

- I begge de to første vintermåneder, december og januar, er det kun virksomheder 
svarende til 6 % af byggeriets beskæftigelse, der har oplevet produktionsbegrænsninger 
på grund af dårligt vejr. I de hårde vintre i 2010 og 2011 var det tilsvarende tal i enkelte 
måneder oppe på mellem 25 og 40 %, forklarer Bo Sandberg og uddyber:  

- En mild vinter er ganske enkelt guld værd for bygge- og anlægsbranchen. De 
beskæftigede lønmodtagere undgår sæsonafskedigelser på grund af vejrlig. I den milde 
vinter i 2016 dykkede byggebeskæftigelsen i 1. kvartal blot til 97 % af årsgennemsnittet 
mod 95 % i en "normal" vinter og 93 % i en hård vinter. Det betød konkret 3.200 ekstra 
beskæftigede i vinteren 2016 og meget tyder på, at vi vil se samme tendens i 2017. 

 
Flere antal måneders arbejde i ordrebøgerne end året før  
Byggeriet angiver, at der er 5,0 måneders arbejde i ordrebøgerne i januar 2017 – vægtet 
efter antal ansatte og ikke-sæsonkorrigeret. Det er det højeste tal i en januar måling siden 
2008. Branchegrupperne byggeentreprenører (8,1 mdr.), anlægsentreprenører (7,2 mdr.) 
samt vvs- og blikkenslagerforretninger (6,1 mdr.) ligger over gennemsnittet.  
 
Store bygge og anlægsprojekter 
I løbet af 2015 og 2016 er der blevet sat nogle større bygge og anlægsprojekter i gang. Et 
af dem som er godt i gang er Københavns Metro, hvor der arbejder en del udenlandske 
bygge arbejdere. 
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Et andet projekt er de nye ”Supersygehuse” 
Her er byggerierne også godt i gang de fleste steder, nogle af projekterne har måttet 
revideres, idet der allerede ved opstarten var udsigt til budgetoverskridelser hvis 
projekterne skulle gennemføres som tegnet. 

 
 
Femern 
Femern er et kapitel for sig, for mens der har været 42 indsigelser her i Danmark, så har 
der været 12.600 fra borgere, organisationer og myndigheder i Tyskland. Denne 
”flodbølge” af indsigelser har efterfølgende betydet fast arbejde til 150 eksperter og 
specialister - heriblandt ”nogle af de dygtigste tyske eksperter inden for jura, miljø, sejlads-
forhold og sikkerhed”. 

Den 15. februar landede resultatet af deres arbejde hos de tyske miljømyndigheder. Ifølge 
Femern A/S er ansøgningen om miljøgodkendelse nu blevet udbygget, så det fylder 
14.000 sider.  

Godkendelse forsinkes mindst 6 måneder  
Hvor lang tid de tyske miljømyndigheder derefter vil være om at godkende ansøgningen, 
er svært at sige. I 2015 anslog transportministeren i Slesvig-Holsten, Reinhard Meyer, at 
den endelige myndighedsgodkendelse kunne være klar i slutningen af 2017. 

Det kan blive et problem for Femern A/S. De tyske myndigheder forventer nemlig, at der vil 
blive klaget over godkendelsen. Den efterfølgende retssag må ifølge det Slesvig-
Holstenske transportministerium påregnes at vare omkring to år, så er vi fremme i 2020, 
før byggeriet kan sættes i gang. 
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Milliardkontrakter skal genforhandles 
Hvis ansøgningen først bliver endeligt godkendt i 2020, står Femern A/S med den 
udfordring, at de store entreprenørkontrakter er udløbet i 2019. Kommer arbejdet først i 
gang i 2020, skal Femern A/S derfor ud i endnu en genforhandling om en 
tidsfristforlængelse eller et helt nyt udbud. 

Kilde: ing.dk  

Fortsat opsving i dansk økonomi  
BNP-indikatoren peger på en sæsonkorrigeret realvækst på 0,4 % i fjerde kvartal. Således 
ser fremgangen fra årets første tre kvartaler ud til at fortsætte. Væksten for året 2016 kan 
dermed beregnes til 1,1 %, der dog skal vurderes med det forbehold, at der endnu ikke er 
indarbejdet reviderede oplysninger for årets første tre kvartaler. Den første fulde version af 
nationalregnskabet blev offentliggjort 28. februar. Dette er anden testberegning af 
Danmarks Statistiks nye BNP-indikator, der stadig er under udvikling. Indikatoren dækker 
kun produktionssiden af økonomien. Derfor er den behæftet med større usikkerhed end de 
normale udgivelser af nationalregnskabet. Usikkerheden på de normale udgivelser 
vurderes ved første offentliggørelse generelt til ± 0,5 procentpoint. 
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Handel og transport trækker fremgangen  
I fjerde kvartal er fremgangen særligt understøttet af udviklingen i handel og transport mv. 
samt finansiering og forsikring. Modsat trækker en svag tilbagegang i erhvervsservice ned. 
Fremgangen i handel og transport mv. skyldes blandt andet en fremgang i Firmaernes køb 
og salg og Detailomsætningsindekset, mens Udenrigshandel med tjenester viser fremgang 
i søtransport. Industriens produktion og omsætning har vist stor fremgang i fjerde kvartal. 
Denne udvikling er dog i høj grad påvirket af et stort fald i medicinalindustrien i tredje 
kvartal, som en konsekvens af organisatoriske ændringer. Dette er i nationalregnskabets 
begrebsapparat ikke et udtryk for tilbagegang i produktionen, og faldet er forsøgt 
neutraliseret i tredje kvartal. Det betyder, at stigningen i nationalregnskabet i fjerde kvartal 
er mindre, end det indikeres i Industriens produktion og omsætning.  
 
Danmarks overskud blandt de største i OECD  
I 2015 svarede Danmarks overskud på betalingsbalancen til 9,2 % af BNP, hvilket er et af 
OECD’s højeste betalingsbalanceoverskud i forhold til BNP. Kun Schweiz og Irland havde 
i 2015 et højere overskud. Vores største handelspartner Tyskland havde et overskud på 
8,5 %, mens EU under ét havde et mere beskedent overskud på 1,3 % af BNP i 2015. 
USA har siden 2013 haft et underskud på omkring 2 % af BNP. Det store overskud på 
betalingsbalancen har bidraget til, at Danmark i dag har betydelige nettoaktiver over for 
udlandet (nettoformuen) og modtager afkast fra udlandet. Det er også et udtryk for, at 
opsparingen i Danmark overstiger investeringerne.  
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Kilde: Danmarks statistik 
 
 
AFSÆTNING AF NYE MASKINER 
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ARBEJDET I BESTYRELSEN OG MØDER I 2016  
 
Bestyrelsen i sektion 2 har haft en del mødeaktivitet i 2016 - mest møder med planlægning 
af Maskiner under Broen.  
Årets generalforsamling foregik den 4. marts på Scandic i Odense, her blev der bl.a. talt 
om Agromek og E&H udstillingerne. 
 

Der blev sagt tak for 
den store indsats til 
afgående formand 
for sektion1- Hans 
Holm.  
 
 
 
 
 
 

 
Håndboldspiller Lars Kristiansen holdt foredraget ”Når sandheden skal frem”, om når 
karrieren får den fulde opmærksomhed.  
  
 

 
Sommermødet foregik den 22. september på Sørup Herregård. Her var der en 
præsentation af opgaver i branchen ved HR partner Birgit Karlsen, og et spændende 
indlæg om ”disruption” af Erick Thürmer og Märtha Rehnberg fra DareDisrupt. 
 

11. oktober 2016 var der Standfordelingsmøde til HL17 på Selandia i Slagelse.        
HL17 afholdes i dagene 30., 31.august og 1. september 2017. 
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UDSTILLINGER 

 

 

 

 

- Vi har haft mange gode og seriøse 
besøgende på standen, og det er vigtigere for 
os, end et højt besøgstal på Agromek, siger 
sales manager Kim Brodersen, GreenTec. 

Agromek blev besøgt af i alt 41.688 i løbet af 
de fire dage. 

Næste Agromek finder sted 27.-30. november 
2018. 

 

 
 
Den første udgave af Maskiner under Broen blev en succes med udstillerøjne. Der kom 
ikke så mange besøgende som håbet, men udstillerne udtrykte over en bred kam, at de 
havde en god messe. Skal en messe måles på kvantitet eller på kvalitet. Det er lettest at 
tælle og måle kvantiteten, og derfor er besøgstallet på 2.200 det letteste at hæfte sig ved. 
Mange udstillere hæfter sig hellere ved kvaliteten – altså at de besøgende faktisk viste 
interesse for at købe deres produkter. 
 
 - Om formiddagen og den første del 
af eftermiddagen var der rigtig god 
dialog på standene. Det positive ved 
denne messe er måske, at 
udstillerne har haft tid til at tale med 
de besøgende og ikke hele tiden har 
skullet haste videre til de næste, 
men selvfølgelig ville vi godt have 
haft lidt flere, siger Niels Kirkegaard.  
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KURSER 
Bonanza – økonomiforståelses kursus. 

I februar deltog Flemming T. Zacho og bogholder 
Lone Andersen fra Tzacho på Bonanza 
økonomiforståelseskurset.  

- Det er altid godt at få nye input. Jeg synes, at 
jeg efterfølgende ser lidt anderledes på vores 
regnskab. Jeg har mere fokus på aktiver og 
passiver nu i forhold til tidligere, hvor jeg nok så 
mere på debet og kredit, siger Flemming. - 
Michael Boné er en virkelig god underviser, som 

formidler stoffet i et billedsprog, som er nemt at forstå. Jeg har fået en bedre forståelse af 
økonomiske sammenhænge, siger Lone. 
 

Ifølge Flemming vil især daglige ledere, som har fingrene i tal og medarbejdere i 
bogholderiet få god værdi af kurset.  

 

Sælger uddannelse 
Deltager Jørgen Kragh fra Maskinpartner A/S har arbejdet som selvlært sælger i 8 år 
siger: ”Jeg er blevet meget mere bevidst om vigtigheden af at kommunikere rigtigt med 
kunderne. Tale er et vigtigt redskab for mig som sælger, og jeg har fundet ud af, at jeg skal 
arbejde med at få mine kunder til at tale mere og så skal jeg være god til at lytte”. Jørgen 
ser sig selv som en god sælger, men han siger også om sin deltagelse: ”Selv den bedste 
kan blive bedre – og det har været meget inspirerende og lærerigt at deltage og vores 
underviser har været godt til at trække vores hverdag ind i undervisningen”. 

 
Sælgeruddannelsesholdet 2016/17 
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Lederuddannelse for værkfører, butikschefer og lagerchefer 
- Jeg har fået rigtig meget ud af det fagligt, men det der har været vigtigst i forløbet er min 
personlige udvikling. Jeg ser på mig selv på en helt anden måde efter kurset, og derfor 
tænker jeg også meget mere over, hvordan jeg som leder agerer overfor medarbejderne, 
siger Poul Dalby som har været værkfører hos Scantruck i et års tid. 

Lederuddannelsesholdet 2016/17. 
 

SEKRETARIATET 
Siden sidst er der kommet et nyt ansigt i sekretariatet, hun hedder 
Dorthe Thomsen. Dorthe er ansat til bl.a. at varetage PR opgaver, 
markedsføring på sociale medier og ML-statistikken. 
 
Ellers er staben: 
Annette Hansen, Helle Helth Hansen, Birgit Karlsen, Klaus Nissen 
og Per Hedetoft. 
 
  

MEDLEMSFORHOLD 
Sektion2: 

Lindholm Maskiner A/S blev medlem 1. januar 2016, og vi er herefter 26 medlemmer, da 
der ikke har været udmeldelser. 
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