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Årets gang
Året 2021 har fortsat i høj grad været 
påvirket af Corona. Vi har været igennem 
en genåbning, gen-nedlukning og så igen 
en genåbning af samfundet. Det har på 
mange måder været enormt frustrerende 
– men meget tyder nu på, at vi er igennem 
det – i hvert fald i den vestlige verden.

 Vaccinerne har gjort det muligt, at vi kan 
vende tilbage til hverdagen. Kort efter 
beretningsårets udløb blev Covid-19 af 
den danske regering nedklassificeret til en 
normal farlig sygdom, og de sidste restrik-
tioner blev ophævet. Nu mangler vi så, at 
verden uden for Europa også åbner op. 

Det forgangne år har i høj grad handlet 
om, at vi skulle holde hjulene i gang.  Denne 
sætning kan tolkes på mange måder og 
sættes ind i kontekst i mange sammen-
hænge. I disse Corona-tider er det også 
en vigtig sætning. For sideløbende med, 
at vi alle har en forpligtigelse til at op-
føre os ansvarligt og medvirke til at redu- 
cere smittetrykket - ja, så har vi også et 
ansvar for, at det hele ikke går i stå. Men 
det er også lidt uhyggeligt, hvor hurtigt 
et samfund kan blive lullet i søvn – og 
hvor hurtigt vi alle kan vænne os til situa-
tionen, restriktionerne, begrænsningerne, 
håndspritten mv. 

Som aktiv organisation er det svært at 
lade stå til, men vi har været tvunget til, i 
bedste fald, at begrænse vores aktiviteter 
såsom medlemsmøder, eksportfremstød, 
internationalt samarbejde, rekruttering 
osv. Det har alt sammen en pris på den 
lange bane, der vil tage tid at indhente, 
men vi skal videre. 

Et godt eksempel var den planlagte af-
holdelse af Agromek i januar 2021 og de 
mange, og lange overvejelser i relation der-
til. Agromek, ikke Agromek, hvis Agromek 
hvordan Agromek. I udgangspunktet måtte 
konklusionen være, at så længe man som 
arrangør og messe overholder og følg-
er de retningslinjer, der er udstukket fra  

officiel side, er der absolut intet pro-
blem i at gennemføre messen i trygge 
rammer og under ordnede forhold. Et 
topprofessionelt sted som MCH kan 
nøje styre hvor mange besøgende, der 
er på ethvert tidspunkt og styre flowet. 
Det er meget mere trygt end i det lokale 
shoppingcenter eller på gågaden. Vi skal 
videre. Sammen. Men sådan skulle det 
ikke gå. Som tiden for afholdelse nærme-
de sig, blev det mere og mere tydeligt, 
at trods ovennævnte ville det ikke være 
muligt at gennemføre som planlagt. Usik-
kerheden var simpelthen for stor. Derfor 
blev Agromek udsat til 2022, og er til-
bage ved den gamle termin. 

Året har også været præget af en til sta-
dighed mere intens diskussion om CO2, 
hvordan dette reduceres – og i sidste 
ende helt elimineres. Hele diskussionen 
har desværre været præget af populisme 
og overbudspolitik. Dermed er der en 
overhængene risiko for, at vi mister fokus 
og misser essensen. Man bliver fartblind. 
Et godt eksempel er vindmøller. I årevis 
har vindmøller været udråbt som svaret 
på grøn omstilling. Man har åbenbart bare 
aldrig for alvor overvejet, at en udtjent 
vindmølle på et tidspunkt skal skrottes. 
For noget tid siden var der en avisartikel 
der satte spot på problematikken med 
udtjente vindmøller. Disse har i mange 
år været et nationalsymbol på Danmarks 
grønne omstilling - og har givet Danmark 
en international førerplads. Ifølge artiklen 
udgør især vingerne et stort problem, 
når en vindmølle skal skrottes, for de kan 
ikke genanvendes. De skal brændes eller 
graves ned. Dette faktum, sammenholdt 
med at en vindmølle skal være i drift i 
ganske mange år, før den er CO2-neutral, 
giver anledning til at perspektivere lidt 
over, hvordan den grønne omstilling hånd-
teres og gribes an. Det samme spørgsmål 
gælder elbiler. En elbil skal køre mange 
kilometer før den er CO2-neutral. Hvis 
der bare i Danmark skal være, lad os sige 
1 million elbiler på vejene om ganske få år, 
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hvad skal der så ske med de benzin- og 
dieselbiler, der byttes ud. Skal de skrottes? 
Skal de køre videre i Libanon eller Ma-
rokko? Der er de vel ikke en mindre kli-
mabelastning end de er i Danmark. Det 
er en vigtig diskussion, for den kommer 
også til vores branche lige om lidt. Især 
de eldrevne småmaskiner vinder frem 
nu - og det samme gælder entreprenør-
maskiner. Især sidstnævnte vil opleve en 
eksplosiv stigning i solgte stykantal, da de 
mødes med hastigt voksende krav især 
på offentlige byggepladser. Her er det vig-
tigt, at vi som samlet branche udtænker 
en god løsning for, hvordan udskiftningen 
skal ske uden at belaste klimaet. For ellers 
er vi jo lige vidt. 

Og når vi nu er ved begreberne, fart-
blindhed og Covid-19 – ja, så kan vi ikke 
undgå at komme ind på en tragedie af 
episke dimensioner. 

Et helt erhverv lukkes ned. Det er den se-
neste og indtil videre mest tragiske danske 
konsekvens af Covid-19. Danmarks cirka 

15 millioner mink blev aflivet – og bedrift-
erne dermed de facto likvideret. Hvis det 
ikke skete, ville vi, ifølge regeringen og 
sundhedsmyndighederne, stå foran et nyt 
Wuhan, hvor Danmark ville være arneste-
det for en ny muteret variant af Covid-19 
med potentialet til at true hele verdens-
sundheden og ødelægge det daværende 
arbejde med at udvikle en vaccine. Det 
lød vildt, og det lyder stadig vildt. Men som 
almindelig borger og lægmand er det jo 
svært at argumentere mod ovenstående. 
Folkesundheden. Men det er en græsk 
tragedie af episke dimensioner vi var og 
er vidne til. Alle os, der arbejder i det 
private erhvervsliv eller er selvstændige  
erhvervsdrivende, kan levende sætte os 
ind i, hvor forfærdeligt dette var og stadig 
er, for minkavlerne og deres familier. Det 
er ikke bare et arbejde. Det er deres liv og 
identitet. De betaler den ultimative pris. 

Spørgsmålene hober sig allerede op. Det 
mest centrale er, hvorfor man fra myn-
dighedernes side ikke kunne inddæmme 
og håndtere dette noget før, så det ikke 

fik disse dramatiske konsekvenser – og 
en regning til skatteyderne på op mod 
20 mia. kroner. Retroperspektivt ligger 
det sig desværre i slipstrømmen af, at de 
europæiske regeringer og myndighed-
er hele tiden haltede bagefter Corona 
og slukkede ildebrande med spredehagl, 
i stedet for at være på forkant og fore-
bygge. Alle vidste, at vi potentielt ville stå 
overfor en anden smittebølge i efteråret 
og vinteren, men fra myndighedernes side 
foretog man sig intet hen over sommeren 
2020 – og dette på tværs af Europa. Re-
sultatet stod vi så med ultimo 2020. 

Det taler for sig selv. I store dele af Asien 
var man videre og hverdagen var stort 
set tilbage på normalt niveau. I Wuhan 
holdt de pool party. Der forstod man 
at inddæmme og opspore – med ret-
tidig omhu. Det er tilsyneladende ikke 
så svært. Men Europa fejlede i anden 
bølge. At Asien nu er hårdt ramt af tredje 
bølge, skyldes den manglede udrulning 
af vacciner. Vaccinationsprocenten ligger 
meget lavt sammenlignet med de fleste 
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europæiske lande. Men der må og skal 
placeres et ansvar for minkskandalen. 
De ansvarlige må og skal stilles til ansvar. 
Kører man for stærkt i sin bil, hjælper det 
ikke at beklage og undskylde. Man får en 
bøde, og den skal betales. Der må og skal 
være lighed for loven.

I forbindelse med årets beretning har 
vi gennemført en ganske omfattende 
økonomisk analyse af medlemsvirksom-
hederne. Dette giver et rigtig godt øje-
bliksbillede af den økonomiske situation 
i branchen.

Selvom vi i skrivende stund oplever et 
økonomisk uvejr grundet krisen i Ukraine, 
vil vi givetvis efter en kort periode med 
tilbagegang, økonomisk uvejr og ustabi-
litet være på vej mod bedre tider. Penge-
institutterne i Danmark oplever en fort-
sat udfordring med at få lånt penge ud til 
sunde og ikke-risikofyldte virksomheder, 
der kan stille passende sikkerheder, og 
renteniveauet på korte penge er fortsat 
helt i bund. Etablerede virksomheder i 
stort set alle brancher er udfordret på 
adgang til kapital og likviditet som følge 
af den fortsatte rigide opstramning af 
låne- og kreditpolitikken, der har været 
en nødvendighed som følge af EU krav 
til også danske pengeinstitutter. Der er 
fortsat stigende forventning om øget 
soliditet, generering af positivt cashflow, 
nedskrivning på tvivlsomme fordringer 
m.v., og det har ramt mange danske virk-
somheder gennem de senere år. 

Formålet med analysen er således, at 
give Maskinleverandørerne og medlems-
virksomhederne som helhed indsigt i, 
hvorledes medlemsvirksomhederne le-
ver op til nogle af de nøgleforudsætnin-
ger bankerne stiller for at låne penge ud 
– og den førte kreditpolitik.

Analysen kan også anvendes som et in-
ternt værktøj hos medlemsvirksomhed-
erne, hvor de kan benchmarke op mod 
kollegaerne i branchen. 

Messer og udstillinger 
efter Covid-19?
Noget der har fyldt rigtig meget i 2021 
er aflysning, udsættelse og fremtids- 
scenarier for dyrskuer samt messer og 
udstillinger. Den dag i dag kæmpes der  
stadig verden over mod Covid-19. Der er 
forskellige strategier og meget forskellige 
succesrater. Der er nok ingen decideret 
facitliste, men der tegner sig et mere og 
mere tydeligt billede, hvor EU og den 
vestlige verden har fuld tryk på vaccine- 
udrulning, fremstår lande med lav tilslut-
ning til vaccine til stadighed mere rådvilde. 
Hvor store dele af Asien, herunder også 
arnestedet Kina, hurtigt var tilbage til en 
normal hverdag med åbne restaurant-
er, detailhandel osv. er tredje eller fjerde 
bølge nu ved at vælte dem mange steder 
uden for den vestlige verden. Det er lidt 
pudsigt, for især asiaterne har mere erfa-
ring med nylige epidemier herunder f.eks. 
SARS. De sætter hurtigt ind med restrik-
tioner, smitteopsporing og inddæmning. 

De har en langsigtet plan, men er bagud 
på vaccinationer, og det ødelægger det. I 
Europa er der ingen langsigtet plan, men 
vi er rigtig gode til at vaccinere. Nu er  
restriktionerne væk, men det er ikke mange 
måneder siden, vi var underlagt strenge re-
striktioner. Problemet var, at vi ikke kunne 
planlægge mere end 3 uger ud i fremtiden. 
Et meget reelt og konkret eksempel var de 
planlagte dyrskuer samt messer og udstill-
inger i første halvår 2021. Arrangører og 
udstillere stod i et kæmpe dilemma. I start-
en af februar måned 2021 var det endog 
meget svært at forestille sig store forsam-
linger med 5.000, 10.000, 30.000 ja 90.000 
mennesker de efterfølgende 4-5 måneder. 
Der var store ubekendte omkring vacciner, 
mutationer, test, opsporing, vaccinepas osv. 
Men regeringen og myndighederne meldte 
ikke noget langsigtet ud. Restriktionerne 
blev forlænget med 2-3 uger ad gangen, 
og skulle man have adgang til kompen-
sation for et aflyst arrangement, var man 
som arrangør nødsaget til at planlægge og 
forberede, som om verden var normal. For 
der var ingen kompensation, hvis der ikke 
var gældende restriktioner på afholdelses- 
tidspunktet. Det gav ingen mening. Her bur-
de regeringen og myndigheder have meldt 
tidligt og klart ud, at forsamlinger f.eks. over 
500 personer frem til den 30. juni ikke var 
realistiske, og man som arrangør derfor 
kunne få adgang til fuld kompensation for sin 
aflyste event allerede da. Det ville alle have 
sparet ufattelige summer på. Det var da kun 
ret og rimeligt, at arrangør og udstiller havde 
noget konkret at forholde sig til.  n
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Nøgletal
Nøgletals analyse
I år har vi gennemført en økonomisk ana-
lyse af medlemsvirksomhederne. Dette 
giver et rigtig godt øjebliksbillede af den 
økonomiske situation i branchen. For-
målet med analysen er således, at give 
foreningen og medlemsvirksomhederne 
som helhed indsigt i, hvorledes medlems-
virksomhederne klarer sig rent økono-
misk – og lever op til nogle af de nøgle-
forudsætninger bankerne stiller for at låne 
penge ud – og den førte kreditpolitik.

Analysen giver os også mulighed for frem-
adrettet, at sammenligne den økonomi-
ske udvikling blandt medlemsvirksom- 
hederne med tidligere år. På den måde 

får vi et overblik over, om branchen ud-
vikler sig positivt, eller om der er områ-
der, vi skal have fokus på.

Data grundlag 
Datagrundlaget er offentligt tilgængelige 
regnskaber indhentet på 26 virksomhe-
der. Analysen er baseret på 1 anparts-
selskab og 25 aktieselskaber. I og med 
at regnskabstallene for 2021 ikke er til-
gængelige endnu, er analysen baseret på 
regnskabstallene for 2020. 

Udtræk omfatter:
• Maskinleverandørerne Sektion 2 –  
 Park, Vej og Anlæg medlemsliste
• Alle ansatte

• Fravalg af holdingselskaber
• Virksomheder i ”normal drift”
• Firmaer med regnskabspligt
• Inkluderer reklamebeskyttede   
 virksomheder
• Baseret på tilgængeligt regnskaber i  
 perioden 2018-2020

Kilde: Bisnode (tidl. NN Markedsdata) 

– indhentet i februar 2022

Nøgletalsoversigt
Nøgletalsoversigten med en 3-årig histo-
rik ses herunder. Bemærk at tallene er 
gennemsnitstal for de virksomheder, der 
indgår i analysen. Antallet af virksomhe-
der med registret data er steget til 26.

Nøgletal (t.kr. DKK) 2020 2019 2018

Virksomheder med registret data 26 24 23

Brutto fortjeneste 23.883 18.757 16.950

Primært resultat 4.397 4.103 2.567

Årets resultat 3.411 2.223 824

Egenkapital 26.777 22.556 21.565

Aktiver 54.708 45.375 48.016

Afkastningsgrad 8,26% 9,25% 8,67%

Soliditetsgrad 48,54% 50,05% 48,11%
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Virksomhedernes alder 
Denne del af analysen viser virk-
somhedernes alder ud fra det år 
virksomhedens seneste navn er 
etableret/registreret. (Nogle virk-
somheder kan være ældre end 
oplyst, da virksomheden enten har 
skiftet navn eller selskabsform). Der 
er 42,3 pct. af virksomhederne i 
analysen der er mellem 21 og 30 år. 
23,1 pct. af virksomhederne i ana-
lysen er mellem 11 og 20 år. Der er 
ingen af virksomhederne i analysen, 
der er mellem 6 og 10 år.  

Virksomhedens ansatte
I 2020 er der tilsammen oplyst at være 1021 ansatte fordelt i de 26 virksom-
heder i analysen. Det er 370 flere end i 2018. Derudover er gennemsnittet af 
ansatte steget siden 2018. 
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Region med flest virksomheder
Syddanmark er størst repræsenteret med 
10 virksomheder, hvilket svarer til 38,46 pct. 
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Aktivmasse fordelt 
på medlemmerne
De 5 største virksomheder i analysen 
udgør hele 55 pct. af den samlede 
aktivmasse i 2020. I 2019 udgør de  
5 største virksomheder 51 pct. Det-
te er en stigning med 4 pct. fra 2019  
til 2020.
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Afkast og soliditet
Soliditet er et nøgletal, der viser sam-
menhængen mellem egenkapital og ak-
tiver, som et udtryk for hvor godt rustet 
en virksomhed er til at modstå/bære 
større tab. Soliditetsgraden er steget fra 
2018 til 2019, hvorefter der er sket et 
mindre fald i 2020. Den gennemsnitlige 
soliditetsgrad ligger på et tilfredsstillende 
niveau. Afkastningsgraden er et nøgletal, 
som viser, om der kan generes overskud 
med den indskudte kapital. Den gen-
nemsnitlige afkastningsgrad er faldet fra 
2019 - 2020, hvilket er en negativ ud-
vikling af den gennemsnitlige afkastgrad. 

Afkast og soliditet
I 2020 og i 2019 har flest virksomhed-
er en afkastningsgrad (AG) større end 8 
pct. og en soliditetsgrad (SG) på mere 
end 21 pct., henholdsvis 51,9 pct. af virk-
somhederne i 2020 og 62,5 pct. af virk-
somhederne i 2019. Derudover er der i 
2020, 11,5 pct. af virksomhederne, som 
har en AG, der er mindre end 7 og en 
SG, der er mindre end 20. 

Indtjening
Bruttofortjeneste, primært resultat og 
årets resultat er udtryk for en nedbryd-
ning af virksomhedens resultatposter i 
regnskabet. Gennemsnittet af brutto- 
fortjenesten for de 26 virksomheder er 
godt 23,9 mio. kr. i 2020, hvilket er en 
stigning over de sidste 3 år. Gennemsnittet 
af det primære resultat er steget fra 2018 
til 2020, og ligger på ca. 4,4 mio. kr. i 2020. 
Årets resultat er 3,4 mio. kr. i gennemsnit, 
hvilket er en stigning siden 2018. Det 
betyder, at der er en positiv udvikling i  
 virksomhedernes indtjening. 
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Fordeling af nøgletal
De fleste virksomheder i analysen har en bruttofortjeneste 
på mellem 10 og 20 mio. kr., og et års resultat på mellem  
1 og 5 mio. kr. Der er ingen af virksomhederne i analysen, 
der har en brutto fortjeneste på mindre end 0. Desværre 
har 23,1 pct. af virksomhederne et års resultat, som er  
mindre end 0.  

Balancen
Den gennemsnitlige balance pr. virksomhed i 2020 ligger 
på 54,7 mio. kr. Dette er en stigning siden 2018, hvor den 
gennemsnitlige balance pr. virksomhed lå på 48 mio. kr.   

Varebeholdning
Varebeholdningen er primært sammensat af værdien af maskiner (nye 
og brugte) og reservedele, der ligger på lager m.v. Den gennemsnitlig 
varebeholdning i 2020 pr. virksomhed er på ca. 26,3 mio. kr. Dette 
er en stigning fra 2018, hvor den gennemsnitlige varebeholdning pr. 
virksomhed lå på ca. 23,7 mio. kr. 

Oversigt over alle virksomheder

De 4 virksomheder med soliditet under 20 bør have konsolidering 
i fokus. Man kan arbejde med styrket kapitalgrundlag og egenkapi-
tal samt reduktion af balancen. De 3 virksomheder med negativt 
nettoresultat kan evt. have behov for en drifts- og handleplan for 
optimering, øget salg m.v. for genopretning af indtjeningen.  n 

Årets resultat
I 2020 har 76,9 pct. af virksomhederne i analysen et positivt 
års resultat, og 23,1 pct. har et negativt års resultat. Dermed 
falder andelen af positive resultater fra 2019 til 2020.
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Relevante samfundsforhold 
og statistik fra året der gik
Tendenserne, som vi berørte i beret-
ningen for 2020, holder ved. Dermed er 
manglerne af materialer, arbejdskraft og 
maskiner ikke blevet ret meget anderle-
des, måske på nogle områder en smule 
værre end i 2020.

Et lille skib kom 
på tværs af Suez kanalen.
Den 23. marts skete uheldet, hvor ”Ever 
Given”, et af verdens største container-
skibe (400 m. langt), ejet af det japan-
ske rederi ”Shoei Kisen Kaisha”, leaset af 
Taiwanesiske ”Evergreen Marine Cor-
poration” og betjent af tyske ”Bernhard 
Schulte Shipmanagement”, satte sig på 
tværs i Suez Kanalen og derved dannede 
”prop” for den hurtige adgang mellem 
øst-vest. Lokale myndigheder arbejdede 
hårdt for at få det 200.000 tons tunge 
skib fri. Det betød lang ventetid, som 
derved dannede en lang kø på ca. 400 
skibe, der ventede på at komme igen-
nem Suez Kanalen med deres varer. 

Efter 6 dage blev skibet trukket fri, og 
trafikken kunne flyde igen. Dette har be-
tydet forsinkelse af vare og komponen-
ter, som kan udmønte sig i forsinkelser af 
maskiner og reparationer. 
Skibet og lasten blev beslaglagt af egyp-
terne, idet de forlangte ca. 5,8 mia. kro-
ner i erstatning af de japanske ejere, hvil-
ket betød yderligere forsinkelse af denne 
last. Den 30. juli kom ”Ever Given” til kaj 
i Rotterdam – 4 måneder forsinket.
 
Lasten bestod bl.a. af fordærvelige varer 
som citroner, tofu, frisk bambus mv. for 
ca. 600 mio. kroner, som blev kasseret. 
Ud over madvarer var der computerud-
styr, IKEA-produkter, campingudstyr og 
mange andre varer til sommersæsonen. 
Dette har fået mærkbar indflydelse på 
mange brancher. Både Volvo Cars og 
Scania lastbiler har måttet lukke nogle 
af deres produktionslinjer på grund af 
manglende komponenter.

Byggebeskæftigelsen 
steg i fjerde kvartal 
Byggebeskæftigelsen var i fjerde kvartal 
2021 på 188.800 personer, hvilket er en 
stigning på 1 pct. i forhold til niveauet fra 

tredje kvartal på 186.800 personer. Byg-
gebeskæftigelsen er den tidligste indika-
tor for beskæftigelsen inden for bygge og 
anlæg, som er baseret på indberetninger 
om virksomhedernes faktiske forhold. 
Efter næsten uafbrudt vækst i bygge-
beskæftigelsen siden 2013 faldt denne i 
foråret 2020 grundet kortvarige restrik-
tioner mod COVID-19. Dette fald blev 
indhentet i slutningen af 2020, hvorefter 
byggebeskæftigelsen er steget yderligere 
til det nuværende niveau. Niveauet nær-
mer det hidtidige topniveau for statistik-
ken fra 2007. Tallene er korrigeret for 
normale sæsonudsving.
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Mangel på arbejdskraft Konjunkturbaro-
meter for erhvervene december 2021 
viser, at 41 pct. af virksomheder inden 
for bygge- og anlægsbranchen meldte 
om mangel på arbejdskraft. Denne an-
del er faldet siden september 2021, hvor 
den toppede med 48 pct. Det er dog et 
niveau, som ikke er set siden 2006.

Materialeomkostningerne 
steg for alle byggefagene
Omkostningerne til materialer steg i 
hele byggebranchen, men særligt inden 
for el-arbejde, tømrer- og snedkerarbej-
de samt malerarbejde, oplevede man en 
stigning i materialeomkostningerne på 
hhv. 3,1 pct., 2,9 pct. og 2,5 pct. Også 

inden for vvs-arbejde oplevede man en 
pæn stigning på 1,8 pct., mens de reste-
rende byggefag oplevede en stigning i 
materialeomkostningerne på mellem 1,2 
pct. og 1,4 pct.

Byggeomkostningerne 
er højere end sidste år
Ser man på omkostningerne ved at byg-
ge en bolig over en lidt længere periode, 
var det i tredje kvartal 4,8 pct. dyrere 
at opføre en ny bolig, sammenlignet 
med samme periode sidste år. Igen er 
stigningen særligt trukket op af materia-
leomkostningerne, hvor man særligt for 
tømrer- og snedkerarbejde har set en 
relativ stor stigning i materialeomkost-

ningerne på 8,3 pct. Samlet set steg om-
kostningerne til materialer med 5,6 pct. 
det seneste år, mens arbejdsomkostnin-
gerne i samme periode steg med 3,2 
pct. Sidstnævnte stigning skyldes særligt 
en stigning i arbejdsomkostningerne for 
jord- og betonarbejde samt betonele-
mentarbejde, som steg mest med hhv. 
5,0 pct. og 4,4 pct. Stort set samme 
udvikling sås for både enfamiliehuse og 
etagebyggeri. Her steg arbejdsomkost-
ningerne for enfamiliehuse og etagebyg-
geri begge med 3,2 pct., mens omkost-
ningerne til materialer steg med hhv. 5,7 
pct. og 5,0 pct. for begge typer byggeri. 

Byggebeskæftigelsen

Beskæftigede ved bygge og anlæg

Kilde: Danmarks statistik.
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Arbejdet i Femern Bælt
Arbejdet til søs begyndte i juni 2020. I 
øjeblikket har vi op til 60 arbejdsfartø-
jer i farvandet mellem Puttgarden og 
Rødbyhavn. Man har lagt omkring 2 mio. 
tons norsk granit, der primært er blevet 
brugt til nye ydermoler, og dette arbejde 
er netop startet op i Tyskland.

Udgravningen af tunnelrenden er i fuld 
gang, og verdens største gravemaskiner 
Magnor og Simson arbejder på fuldt 
tryk. Godt 15 pct. af de i alt 19 mio. ku-
bikmeter havbund er blevet udgravet 
ved udgangen af december.

Byggepladsen i Puttgarden
Den 29. november 2021 blev der for-
melt taget første spadestik på tysk side. 
Byggemodning af byggepladsen blev 
fuldt gennemført i løbet af året, og nu 

Det kan vise sig at blive 
dyrt at have givet faste tilbud
I mellemtiden har mange givet tilbud på 
projekter, men ikke så mange har for-
udset de store stigninger på både ma-
terialer, energiomkostninger, forsinkelser 
og arbejdslønninger, så det kan kræve 
en stor pengebeholdning, hvis man har 
sendt mange tilbud med faste priser be-
regnet ud fra et helt andet prisniveau.

Store bygge- og anlægsprojekter er, som 
de fleste nok er bekendt med, lige som 
håndværkerfradraget blevet oppriorite-
ret for derved at ”holde gang i hjulene”. 
Beskæftigelsestallene viser også, at hju-
lene i den grad er i gang. Men de store 
projekter varer ikke evigt, så bekymring- 
erne går på, hvad skal der så ske, når de 
er færdiggjorte?

følger etableringen af byggepladsområ-
det på land.

Aktiviteterne er også synlige ved kysten. 
Det hollandske konsortium FBC er f.eks. 
i gang med at opføre de ydermoler til 
den tyske arbejdshavn. Desuden bygges 
der diger omkring det område, hvor den 
tyske tunnelportal er ved at blive bygget.

Femern-forbindelsen i tal 
• Arbejdshavnen er på 500.000 m2 

og med en sejldybde på 10,3 me-
ter. Havnen skal modtage op mod 
80.000 tons sand, sten, cement og 
stål om ugen i anlægsfasen. 

• Tunnelfabrikken, hvor elementerne 
støbes, er på ca. 1 mio. m2. 

• Det samlede areal for byggeplad-
sen i Rødbyhavn svarer til cirka 300 
fodboldbaner. 

• Under byggeriet skal der udgraves 
cirka 15 mio. m3 sand og jord fra 
havbunden. 

• Landopfyldning af materiale fra hav-
bunden giver 300 hektar ny natur 
og rekreative områder svarende til 
omkring 450 fodboldbaner. 

• Til etablering af nye moler er an-
vendt 2,2 mio. tons granit. 

• Byggeriet af Femern Bælt-tunnelen 
kræver 360.000 tons armeringsjern 
og 3,2 mio. m3 beton. Alene til be-
tonstøbning kræves 2 mio. m3 sand. 

• Tunnelen har en tosporet motorvej 
i hver retning og to elektrificerede 
jernbanespor. 

• Tunnelen består af 79 enkeltelemen-
ter og 10 mindre specialelementer 
med en kælderetage til brug for udstyr 
til tunnelens drift- og vedligeholdelse. 

• Et standardelement vejer 73.000 
tons og er 217 meter langt, 42 me-
ter bredt og 10 meter højt. 

• Tunnelens anlægsbudget er på 52,6 
mia. - Inklusiv en reserve på 7 mia. 
kroner. 

• EU-kommissionen har tildelt pro-
jektet 6. mia. kroner i projekterings- 
og anlægsstøtte 

•  Femern Bælt-tunnelen ventes at stå 
færdig i 2029 

• Det vil tage ti minutter at køre gennem 
tunnelen i bil og syv minutter i tog. 

• Fartgrænsen er 110 km/t for biler og 
200 km/t for de elektriske tog. 

Kilde: www.statistikbanken.dk/byg42.

Byggeomkostningsindeks for boliger

Den længe ventede Femern forbindelse blev påbegyndt fra den danske side tilbage i 2020, 

og i 2021 blev der så også begyndt på den tyske side. 
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Superforsinkede 
supersygehuse
Alle seks nybyggede supersygehuse i 
regionerne skulle have stået klar i 2020, 
men kun et enkelt er færdigbygget, hvil-
ket skyldes byggerier med løbske bud-
getter og tidsplaner.  n

Kilde: Maskinleverandørernes statistik

ML-Statistik 2021

De seks nybyggede sygehuse. Her er der sygehusebyggerier for 32,1 mia. kr.
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Året der gik i DM-Arbejdsgiver
Endnu et år blev præget af Covid-19, som 
fyldte rigtig meget for DM-Arbejdsgiver. 
Året startede med nedlukning af alle de 
liberale erhverv og hele detailhandlen, 
også skoler og daginstitutioner var lukke-
de, hvilket gav udfordringer for mange af 
vores medlemmer.   

En ny sydafrikansk Corona-variant dukkede 
op, men det store lyspunkt og håbet om 
en snarlig tilbagevenden til normale tider 
var, at vaccineplanen for Danmark blev 
rullet ud. Dette var trods alt et håb, vi 
ikke havde haft tidligere. Det skulle dog 
hurtigt vise sig, at trods de mange vac-
cinerede, bølgede smittetallet frem og 
tilbage hele året. På intet tidspunkt kom 
vi helt tilbage til normaltilstande. Forår og 
sommer forløb forholdsvis fredeligt, men 
da efteråret satte ind, blev vi atter løbet 
over ende af de høje smittetal.

Udfasning og tiltag af restriktioner, krav 
til isolation der hele tiden ændredes, 
refusions regler der genindførtes, PCR-, 
lyn- og selvtest der blev en del af dag-
ligdagen og ikke mindst Corona pas og 
mundbind gav grundlag for rigtig mange 
spørgsmål. DM-Arbejdsgiver udsendte i 
2021 ikke mindre end 41 nyhedsbreve 
kun omhandlende regler og retningslinjer 
i forbindelse med Corona.  Sekretariatet 
har besvaret et kolossalt antal spørgsmål 
enten på telefon eller mail, og det har 
ind i mellem været en udfordring at følge 
med - men til gengæld en stor glæde at 
kunne hjælpe vores medlemmer.

Året 2021 var trods alt andet end Coro-
na. Den ny ferielov er nu helt implemen-
teret i hverdagen, og de sidste rester fra 
den gamle er pakket væk.  Ude i virksom-
hederne har man efterhånden vænnet 
sig til den daglige håndtering af reglerne, 
men lige omkring elever og lærlinge har 
der været en del spørgsmål. Overgangs-
reglerne har været lidt komplicerede, så 
en del har fået hjælp fra sekretariatet til 
at beregne, hvor mange dage medarbej-
derne skulle have afviklet inden årsskif-
tet. Desuden har der ofte været behov 
for hjælp til at beregne, hvad der kunne 
kræves afviklet, hvad der kunne overfø-
res til næste ferieår, og hvad der kunne 

udbetales ved årsskiftet eller i forbindelse 
med fratrædelser. 

Vanvidskørsel blev et stort tema pr.  31. 
marts 2021. De nye regler om, at biler 
– uanset ejerforhold - skal konfiskeres 
af politiet, hvis de har været anvendt 
til vanvidskørsel, har givet anledning til 
mange spørgsmål. DM-Arbejdsgiver har 
rådgivet meget om, hvordan man som 
virksomhed kan forsøge at undgå kon-
fiskation og har udfærdiget blanketter, 
som sikrer, at virksomhederne kan doku-
mentere, hvad man har iværksat af tiltag 
for at undgå vanvidskørsel. 

DM-Arbejdsgiver indgik i 2021 et samar-
bejde med HK Privat, om at synliggøre 
brugen af kompetencefonden. Der har 
været afholdt 4 webinarer med stor til-
slutning samtidig med, at flere medlem-
mer har haft besøg fra sekretariatet. Der 
er blevet informeret om mulighederne 
for efter- eller videreuddannelse. Samti-
dig er det blevet synliggjort for ledelsen i 
virksomheden, hvilke fordele der er for-
bundet med at kunne øge medarbejder-
nes faglige kompetencer, uden at det er 
forbundet med de store omkostninger. 
Ikke mindst i disse tider, hvor det er uhy-
re vigtigt at fastholde de gode medarbej-
dere, er efter-/videreuddannelse vigtigt. 

Fastholdelse af medarbejdere er et stadig 
mere presserende emne. DM-Arbejds- 
giver har, i året der er gået, deltaget i flere 
rundbordssamtaler, hvor typisk den faglige 
organisation, kommunen og virksomhe-
den har været samlet for at forsøge at 
fastholde en medarbejder, der enten er 
blevet syg eller nedslidt. Her har sekre-
tariatet ydet en kvalificeret hjælp i for-
hold til at se muligheder for den enkelte 
enten i form af hjælpemidler, tidsplan for 
genoptagelse af arbejdet eller helt andre 
tiltag. 

Professionel ledelse er blevet endnu 
vigtigere end nogensinde, hvis de gode 
medarbejdere skal tiltrækkes og fast- 
holdes.  Som altid gælder det også her, 
at forebyggelse er langt bedre end hel-
bredelse, så jo før man søger rådgivning, 
des bedre mulighed er der for, at både  

virksomhed og medarbejdere kan 
komme igennem en vanskelig situation. 
Dette vil også være temaet, når DM- 
Arbejdsgiver fremadrettet afholder kur-
ser rundt i landet.

Generelt om DM-Arbejdsgiver 
DM-Arbejdsgiver er en arbejdsgiverfor-
ening, som er en integreret del af Dansk 
Maskinhandlerforening, men som også 
har medlemmer udenfor Dansk Maskin-
handlerforening – eksempelvis medlem-
mer af Maskinleverandørerne.

DM-Arbejdsgiver forhandler egne over-
enskomster med henholdsvis HK Pri-
vat og Dansk Metal/3F og er en del af 
DA-fællesskabet via vores medlemskab 
af SAMA, Sammenslutningen for Dan-
marks mindre arbejdsgiverforeninger.

I Dansk Arbejdsgiverforening er DM-Ar-
bejdsgiver aktiv i arbejdsgrupper, som in-
volveres, når Dansk Arbejdsgiverforening 
deltager i lovforberedende forhandlinger 
og trepartsforhandlinger.

Som medlem af Maskinleverandørerne 
har I mulighed for at blive organiseret i 
DM-Arbejdsgiver, der nok er en klassisk 
arbejdsgiverforening, men adskiller sig 
ved at være tæt på jeres dagligdag. 

Som medlem af DM-Arbejdsgiver bliver 
man omfattet af de overenskomster, som 
DM-Arbejdsgiver har indgået med hen-
holdsvis HK Privat og Dansk Metal/3F, 
hvor der er særligt fokus på jeres branche.

Hvad enten man som medlem af Ma-
skinleverandørerne er uorganiseret 
eller er medlem af en anden arbejdsgi-
verforening, er man altid velkommen 
til at kontakte sekretariatet, hvis man 
har overvejelser om at melde sig ind i 
DM-Arbejdsgiver. Vi vil typisk tilbyde at 
komme ud i virksomheden for at gen-
nemgå, hvilke muligheder et medlem-
skab vil indebære.  n
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Maskinhandleren 
Vi har igen i 2021 udgivet 4 numre af 
vores branchemagasin Maskinhandle-
ren. Formålet med Maskinhandleren er 
at formidle information og gode histori-
er til de medarbejdere, der allerede er 
i vores virksomheder. Men det er også 
at vise udadtil – til kunder, potentielle 
medarbejdere og samarbejdspartnere – 
at vi er en moderne branche, hvor der 
sker en masse spændende ting, og hvor 
der arbejder interessante og inspirerende 
mennesker. Magasinet laves samlet til 
både Maskinleverandørerne, Dansk Ma-
skinhandlerforening og Brancheforening 
for Skov-Have-Park forretninger. Det 
gør vi, fordi de 3 foreninger har mange 
fælles snitflader og derfor kan have gavn 
af at høre hinandens positive og inspire-
rende historier. 
Har du kommentarer til magasinet eller 
forslag til gode historier, hører vi meget 
gerne om det. 

Nyhedsmails og hjemmeside 
Vores vigtigste kommunikationskilde, 
når det drejer sig om at informere med-
lemmerne om f.eks. lovændringer, ar-
rangementer, kurser osv., er stadig vores 
nyhedsmails. Der hvor medlemmerne 
kan finde information om næsten alt, 
der er relevant for branchen, er med-
lemsområdet på vores hjemmeside. Vi 
ønsker selvfølgelig, at denne informati-
on når ud til så mange relevante per-
soner i medlemsvirksomhederne som 
muligt, så tøv ikke med at tilmelde jeres 
medarbejdere til vores nyhedsbreve. 

Facebook 
Facebook er et fantastisk medie til at få delt 
sine budskaber med mange. Vi har i for-
eningen stor fokus på rekruttering af lærlin-
ge til branchen, og derfor fortæller vi også 
om det i stor stil, når lærlinge og elever i 
branchen laver noget fantastisk. Vi bruger 
også vores Facebook til at fortælle om øv-
rige aktiviteter i foreningen. Vi har dog brug 
for jeres hjælp til at nå endnu længere ud 
med de gode budskaber, vi håber derfor, 
du vil like vores Facebooksider og også me-
get gerne dele med dit netværk, når vi har 
noget spændende at fortælle!!   n

Kommunikation 

Facebook.com/maskinlev
Facebook.com/landbrugsmaskinmekaniker 
Facebook.com/handelsassistent
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CLIMMAR 
arbejdsgrupper  
I erkendelse af, at mange regler laves i EU regi og herefter 
implementeres i medlemslande, har CLIMMAR valgt at 
satse meget mere på at være en lobby organisation, som 
prøver på at påvirke så meget som overhovedet muligt 
undervejs i tilblivelsen af disse regler.

Derfor er Dansk Maskinhandlerforening og dermed også 
Maskinleverandørerne meget engagerede i dette arbej-
de. Per Hedetoft fra sekretariatet deltager i følgende ar-
bejdsgrupper:

WGAT – en arbejdsgruppe som samler informationer-
ne fra de mange specialistarbejdsgrupper på traktor og 
landbrugsmaskine området. Man drøfter diverse emner 
for disse maskintyper med repræsentanter fra forskelli-
ge landes myndigheder, f.eks. deltager FSTYR og Sikker-
hedsstyrelsen her fra Danmark. Det, som gruppen opnår 
enighed omkring, sendes videre til Kommissionen, som 
sidder med jurister og politikerne, hvorefter de foreslår/
stemmer om de endelige regler, som i dette tilfælde om-
handler EU typegodkendelsen 167/2013 - bedre kendt 
som TRM (Tractor Mother Regulation).

NRMM – en arbejdsgruppe som arbejder på sam-
me måde og med mange af de samme deltagere som i 
WGAT. I denne gruppe arbejdes der blot med Non Road 
Mobile Machinery (den danske term er ”Motorredska-
ber”). Planen er en fælles EU-typegodkendelse for disse 
mange meget forskellige selvkørende motorredskaber.

CLIMMAR og DM og ML har desuden et samarbejde om, 
at Per Hedetoft repræsenterer European Metal Union/
Small Business Standards (EMU/SBS) (sidstnævnte er den 
Europæiske SMV-organisation) i følgende arbejdsgrupper:

• ISO TC 23/SC 19 “Agricultural electronics” Plenary
• ISO TC 23/SC 19/WG 8 “Safety and security”
• ISO/TC 23/SC 19/JWG 10 “Joint ISO/TC 23/SC 19/  
 WG 10 - ISO/TC 127/SC 3: Common work between   
 agricultural and earth moving machinery”

Dermed er vi også med på det internationale standardi-
seringssamarbejde inden for netop disse arbejdsgrupper. 
Emnerne drejer sig primært om el-drevne, regler og sik-
kerhed for el-drevne og autonome(robotter), men altså 
også de fælles opgaver der kan være for såvel agro maski-
ner som entreprenørmaskiner.

Desuden deltager Per Hedetoft også som CLIMMAR re-
præsentant i tre OECD underarbejdsgrupper, som om-
handler 1) Tractorcodes, 2) Robot tractors og 3) Electric 
tractors. I disse under arbejdsgrupper drøftes f.eks. fælles 
normer for afprøvning af eldrevne traktorer, sikkerhed og 
oplæring af personel mm. på internationalt niveau. Indstil-
linger, der opnås enighed omkring, bringes videres til bl.a. 
WGAT og NRMM.  n
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Rekruttering
DBL - Entreprenørmaskin-
mekaniker 2021
DBL-Entreprenørmaskinmekaniker blev 
i år afholdt på Entreprenør & Håndværk 
2021 ved MCH i Herning 16. - 18. sep-
tember. Der var god intensitet i kon-
kurrencen, og alle 4 deltagere klarede 
sig rigtig godt. Vinderen blev Christi-
an Aggerholm Andersen fra Zeppelin 
Danmark. Andenpladsen gik til Nikolaj 
Søndergaard Madsen fra Volvo Entre-
prenørmaskiner, tredjepladsen til Mike 
Riber Hansen fra Hydrema Center Syd 
og fjerdepladsen til Martin Reinholdt 
Kirkegaard fra entreprenørfirmaet Har-
ry Andersen & Søn.

Næste DBL-Entreprenørmaskinmekani-
ker bliver afholdt i april måned under 
DM i Skills 2022 i Høng. Ud over DBL-E 
konkurrencen kommer der til at være 
en demostand, hvor vi har repræsen-
tanter for landbrugsmaskinmekaniker- 
og handelsassistentuddannelsen med.

DBL - Landbrugs-
maskinmekaniker
DBL-Landbrugsmaskinmekaniker blev 
afholdt i dagene 11. og 12. november 
2021 på HEG i Aars. Her var det Johan-
nes Dahm fra Yding Smedie & Maskiner, 
som efter et par intense konkurrence-
dage kunne hæve pokalen.

Status på EuroSkills
og WorldSkills
EuroSkills skulle have været afholdt i 
september 2020 i Graz, Østrig, men 
blev som så meget andet ramt af den 
verdensomspændende Corona pande-
mi. Det betød, i første omgang at det 
var nødvendigt at udsætte afholdelse 
af konkurrencen til primo januar 2021. 
Desværre spændte pandemien endnu 
engang ben for afviklingen, så konkurren-
cen blev udsat til 22.-24. september 2021. 
Det blev et EuroSkills i mindre omfang, 
hvor der ikke var dansk deltagelse.

Samtidig er det blevet besluttet, at 

Vinder af DBL-Entreprenørmaskinmekaniker 2021. Christian Aggerholm Andersen fra Zeppelin Danmark

Vinder af DBL-Landbrugsmaskinmekaniker 
Johannes Dahm fra Yding Smedie & Maskiner

EuroSkills og WorldSkills bytter afvik-
lingsår, så EuroSkills fremover kommer 
til at være i ulige år og WorldSkills i lige år.

WorldSkills i Shanghai 2021 bliver der-
for afholdt fra 12. – 17. oktober 2022. 
Mere end 1.300 deltagere fra over 60 
lande vil konkurrere i 56 forskellige fag. 
Den danske deltager i vores kategori er 
endnu ikke udvalgt. 

Rekruttering
Ud over alle de faste events der kører 
med DBL, WorldSkills, EuroSkills og 
legatuddelinger, er der igangsat mange 
spændende tiltag i forhold til rekrutte-
ring af lærlinge og elever. 

Agromek 2022
I 2018 var vores Live-værksted på Agro-
mek en stor succes og fik megen me-
diebevågenhed og hele 61 pct. af de be-
søgende sagde i deres besøgsanalyse, at 
de havde været forbi vores stand.

Derfor skal succesen selvfølgelig gen-
tages ved Agromek i 2022. Derudover 
skal DBL – Landbrugsmaskinmekaniker 
for første gang rykke ud af værksteder-
ne på HEG og ind på den store scene 

i MCH. Det bliver fantastisk at få den 
ekstra dimension på vores stand, og vi 
tror, det bliver rigtig godt for konkur-
rencen at få den store eksponering, 
som den helt sikkert vil få på messen. 

Det bliver en virkelig spændende stand 
med masser af aktivitet og liv, og vi glæ-
der os til at vise det hele frem.  

Rollemodel for Erhvervs-
skolernes Elevorganisation
Erhvervsskolernes Elevorganisation har 
de seneste år kørt et projekt, hvor de 
sender lærlinge og elever ud til folke- 
skoler og holder foredrag omkring deres 
uddannelsesvalg. Projektet er støttet af 
Nordea-fonden. 
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Det er et super godt projekt, som med-
virker til, at mange flere unge kan træffe 
deres uddannelsesvalg på et velinfor-
meret grundlag, fordi de faktisk har hørt 
om, hvordan det er at tage en erhvervs-
uddannelse. 

Tidligere kunne vi fortælle, at Jesper 
Bach Nielsen fra Semler Agro var ble-
vet optaget i rollemodelkorpset, og i år 
er yderligere 2 dygtige unge fra Semler 
Agro startet op i korpset. Det er Helle 
Vibeke Thomsen, som er handelsas-
sistent og Mikkel Fjord Kildal, som er 
landbrugsmaskinmekaniker.

Vi håber, de kan bidrage til, at flere unge 
fra vores branche får lyst til at være rol-
lemodel for andre unge og dermed øge 
fokus på branchen, og at de samtidig kan 
inspirere de unge, de besøger til at kigge 
vores vej, når de skal vælge uddannelse. 

Lærepladsoversigt
Vi har, igen i år, indsamlet ledige lære-
pladser fra jer medlemmer, så vi kunne 
synliggøre overfor omverdenen, at vi 
faktisk har rigtig mange ledige læreplad-
ser. Jeres bidrag er blevet samlet i et 
dokument, som er brugt som flyers og 
posters i forbindelse med udstillinger og 
andre arrangementer. De er blevet lagt 

på vores egne hjemmesider og Face-
booksider, og vores gode samarbejds-
partnere HEG, Selandia, Slagelse og 
kampagnen Ditbarnsfremtid, har været 
gode til at gøre brug af dem.

Video
Husk at bruge de videoer vi har lavet 
til brug for rekruttering til branchen. I 
videoerne fortæller nogle af de unge i 
vores branche om deres uddannelser til 
henholdsvis landbrugsmaskinmekaniker, 
entreprenørmaskinmekaniker og han-
delsassistent. Der er også en film om at 
bo på skolehjem i Aars.

Det er vores store håb, at I i højere grad vil 
bruge videoerne, så de kan komme ud og 
leve deres liv på de sociale medier, og at I 
også kan bruge dem i jeres rekruttering. 

Filmene ligger på Maskinleverandørenes 
YouTube kanal:
Skolehjem: https://www.youtube.com/
watch?v=xZrVFXMzvoA 
Landbrugsmaskinmekaniker: 
https://www.youtube.com/watch?v=m-
M1pVy7zxC4 og https://www.youtube.
com/watch?v=t2CtJjHvGjs 
Handelsassistent: https://www.youtube.
com/watch?v=nrGFgGopi7U 
Entreprenørmaskinmekaniker: https://
www.youtube.com/watch?v=QSyUiIFHVvs 

Fremtid
Vi vil over de næste år fortsat arbejde inten-
sivt med rekruttering. Vi arbejder på, at der 
kommer en ny opdateret hjemmeside for 
uddannelserne, og at vi bliver endnu mere 
synlige på de sociale medier. 

Derudover tror vi meget på den direkte dia-
log mellem de lokale virksomheder og de-
res folkeskole. Derfor vil vi gerne opfordre 
jer til at tage fat i jeres lokale folkeskole og 
tilbyde dem et samarbejde med jer. 

Vi tror også rigtig meget på ung til ung dia-
logen og vil derfor også arbejde videre med 
at være der, hvor vi møder de unge, der 
snart skal træffe deres uddannelsesvalg. Det 
er blandt andet ude i skolerne i rollemodel-
projektet og på DM i Skills, hvor vi har unge 
med til at fortælle om deres uddannelse. n

Helle Vibeke Thomsen

Mikkel Fjord Kildal
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Have & Landskab
Der var stor spænding om, hvorvidt Co-
rona ville påvirke antallet af besøgende, da 
vi endelig fik lov til at holde messe igen i 
august. Men med 10.220 besøgende – lidt 
færre end sidst, men dog et flot besøgstal, 
var messen en succes, og der var bred 
enighed om, at det havde været de rigtige 
besøgende, der var på messen. 

For at få fokus på vores medlemmers ny-
heder og gøre det nemt for de besøgen-
de på messen at finde nyhederne, havde 
vi igen i år valgt at afholde konkurrencen 
Maskinleverandørernes Innovationspris.  
Nyt i år var, at der var to forskellige kate- 
gorier - småmaskiner og øvrigt materi-
el. Alle foreningens medlemmer havde 
mulighed for at indstille en eller flere 
maskiner eller produkter til konkurrencen, 
og i alt kom der 21 nyheder ind. 

Et ekspertudvalg bestående af fagfolk fra 
branchen vurderede de indkomne nyhed-
er ud fra kriterierne teknik, miljø, ergonomi 
og anvendelighed.

Vinderne i kategorien småmaskiner: Før-
stepladsen gik til STAMA MK10 fra GMR 
Maskiner A/S. Andenpladsen gik til APS 
1135we og APS1340we fra Wacker Neu-
son – Stemas A/S og B-Torpedo 4 WD 
Raymo fra Nomaco Danmark A/S fik en 
tredjeplads.

Vinderne i kategorien øvrigt materiel: Før-
stepladsen gik til AllTrec 8015F fra Nomaco 
Danmark A/S og MeanGreen – DreamCut 
EVO fra Henrik A Fog fik andenpladsen, 
mens RAVO 5 e-serien fra V. Løwener A/S 
fik en tredjeplads.

Maskiner under Broen
Arbejdet frem mod Maskiner under Broen 
er godt i gang, og der er allerede over 110 
udstillere og et rekordstort udstillingsareal, 
så rammerne er allerede sat til en fantastisk 
messe i august 2022. 

Som noget nyt bliver der mulighed for at 
køre demokørsel på egen stand, hvis man 
har et ønske om det. Derudover vil de 
besøgende fortsat have mulighed for at 

deltage i miniseminarer, så de både kan få 
masser af maskininspiration og noget fagligt 
indhold med hjem.

Agromek
Agromek skulle som bekendt være afholdt 
i starten af 2021, men også det satte Coro-
na en stopper for. Nu er Agromek tilbage 
ved sin gamle termin i november 2022, 
og arbejdet med messen har længe været 
i fuld gang. Salget går godt, og Hal C bliv-
er igen fyldt med Maskinleverandører og 
alle vores kunder. Vores branchestand skal 
igen i år fyldes med liv og unge mennesk-

Udstillinger

er, da vi gentager succesen med at afholde 
live-værksted. Her fortæller unge fra vores 
branche om deres uddannelse, og vi in-
viterer folkeskoleelever ind for at høre om 
hverdagen i branchen. 

Som noget helt nyt vil vi også afholde Dan-
marks Bedste Lærling – Landbrugsmaskin-
mekaniker på vores stand. Det kommer til 
at give en helt ny dimension af liv og en 
fornemmelse af et arbejdende værksted, 
og vi glæder os til at præsentere uddan-
nelsen og hylde de talentfulde lærlinge på 
den helt store scene.  n

Vindere af Maskinleverandørenes Innovationspris, småmaskiner

Vindere af Maskinleverandørenes Innovationspris, øvrigt materiel



MASKINLEVERANDØRERNE BERETNING 2021 MASKINLEVERANDØRERNE BERETNING 2021 19

Den grundlæggende lederuddannelse - december 2021

Årets kurser
Corona har igen i dette beretningsår sat sine 
begrænsninger for kursusaktiviteten, men 
alligevel har vi dog fået gennemført noget 
både selv, men også i samarbejde med 
HEG – alt sammen under hensyntagen til 
forsamlingsforbud og afstandsregler. Der er 
gennemført to hold på Den grundlæggen-
de lederuddannelse. Derudover har vi gen-
nemført 3 kurser om moms og afskrivninger. 

Den grundlæggende 
lederuddannelse
HEG tilbyder i samarbejde med DM-
Akademi ”Den grundlæggende leder-
uddannelse” .

Uddannelsen er en standardiseret og an-
erkendt lederuddannelse, hvor 5 moduler 
er bygget op omkring 6 forskellige AMU-
mål, så de tilsammen giver en grundlæggen-
de indsigt i, hvad ledelse er, hvem man selv 
er som leder, og hvordan man hver især 
bedst kan udøve ledelse. Samarbejdet mel-
lem HEG og DM-Akademi betyder, at del-
tagerne på uddannelsen er fra samme type 
brancher, hvilket muliggør et øget fokus på 
brancherelevante problemstillinger og øger 
udbyttet af erfaringsudvekslingen. 

Samarbejdet betyder desuden, at Birgit 
Karlsen fra sekretariatet supplerer uddan-
nelsen med emner indenfor den prak-
tiske del af personalejuraen. Der bliver 
gennemgået, hvordan man håndterer for-
skellige konkrete problemstillinger korrekt 
og effektivt. Denne undervisning sker i 
tilknytning til den almindelige undervisning, 
hvilket gør, at emnerne bliver fordelt 

over flere moduler. Samtidig sparer vores 
medlemmer både tid og penge, da der 
spares kursusdage. 

I januar sluttede første omgang af Den 
grundlæggende lederuddannelse – dog 
måtte afslutningen på det hold foregå online. 
Et nyt hold startede i september 2021 og 
blev færdige i december.

Moms og afskrivninger
I begyndelsen af juni måned lykkedes det os 
at afvikle et altid populært kursus i moms 
og afskrivninger 3 steder i landet. I alt blev 
ca. 85 personer lidt klogere på regler om-
kring de 2 emner.
Søren Engers Pedersen, momsdirektør i 
Bakertilly, gjorde os klogere på emner som 
handel med udlandet, Brexit, handel med 
brugte varer, kørsel, personaleomkostnin-
ger, energiafgifter og meget mere.  

Anna Boel og Lone Hauge, som er skatte-
eksperter i SEGES, tog sig af afskrivningsdelen. 

På kurserne var spørgelysten stor, når 
det kom til handel med udlandet. De 
mange spørgsmål kredsede som forven-
tet omkring Brexit, men fornemmelsen 
var også at de mange signaler om op-
stramning på grund af svindelsager har 
skabt usikkerhed og et behov for at få 
procedurerne gennemgået.

De nye One Stop Shop Moms regler, som 
trådte i kraft 1. juli i år gav ligeledes en 
del spørgsmål. Reglerne er relevante, hvis 
der sælges varer og ydelser til privatper-
soner i andre EU-lande som forsendelses-
salg eller fjernsalg. Det er særlig relevant 
for webshops, men også mange andre vil 
være omfattet.

Et andet emne, der var fokus på, var den 
nye 116 pct. afskrivningsregel. 

Investering i fabriksnye driftsmidler foreta-
get fra den 23. november 2020 til 31. de-
cember 2022, kan aktiveres med et forhø-
jet afskrivningsgrundlag på 116 pct. 
Det vil sige, hvis et driftsmiddel har en 
omkostning på 100.000 kroner, vil af-
skrivningsgrundlaget blive på 116.000 kro-
ner. I nettokroner er det en ”støtte” på ca. 
8.960 kroner for en selvstændig erhvervs-
drivende, der betaler topskat og på 3.520 
kroner for et selskab per 100.000 kroner i 
investering (fradragsværdien).

Det er et krav, at driftsmidlerne er ”grønne”. 
Det vil sige, at de ikke via egen energi-
forsyning må drives eller kunne drives af 
fossile brændsler. En række køretøjer, som 
ikke er personbiler, er omfattet af det 
øgede fradrag. n
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Info om 
sælgerakademi-
uddannelse
Virksomheder, der er tilknyttet Dansk 
Maskinhandlerforening, Maskinleveran-
dørerne, GAFSAM og Brancheforening 
for Skov-Have-Park forretninger, får nu 
en ny mulighed for at videreuddanne 
særligt talentfulde sælgere. 

I samarbejde med HEG og Erhvervs-
akademi Dania udbydes fra 2022 en ny 
akademiuddannelse, som deltagerne kan 
tage sideløbende med deres arbejde i 
virksomhederne. 

Målgruppen er dygtige business-to-busi-
ness sælgere, der kan gøre en forskel  

internt og på bundlinjen i maskin-
branchen. Kravet er, at sælgerne på 
uddannelsen som minimum har 2 års 
relevant erhvervserfaring efter endt ung-
domsuddannelse. Medarbejder med god 
og relevant erfaring kan gennem en re-
alkompetencevurdering opnå dispensa-
tion for optagelseskravet. 

»Vi har et stadigt stigende behov for 
sælgere, der både forstår kunderne som 
mennesker, kan sparre med dem om 
deres maskinbehov, sammensætte en 
optimal finansieringsløsning – og også 
afslutte handlen. Det er en kompleks 

proces, som kræver indsigt i mange para-
metre, så vi hilser en forstærket indsats på 
uddannelsesområdet velkommen«. siger 
adm. direktør Jan Garder, TBS Maskinpower. 

Akademiuddannelsen består både af te-
ori samt problemstillinger og cases fra 
hverdagen i branchen og indeholder 
flere akademifag som eks. strategisk salg, 
salgspsykologi og forretningsforståelse.
 
Hvert akademifag består af 6-8 under-
visningsdage, der bliver afviklet i små mod-
uler på 2+3+3 dage, samt 1 eksamens 
dag. Desuden er der et afgangsprojekt 
med en afsluttende eksamen. Der vil også 
løbende blive holdt virtuelle møder med 
profilerede foredragsholdere.

Første akademihold starter op 5. april 
2022, og der er plads til flere deltagere n
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Medlemsvirksomheder
Pr. 1. marts 2022

     ML-PVA: 29 medlemmer 
     ML-E:     31 medlemmer
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Medlemmer i Sverige:  •Malmø  •Strömsund  •Sollentuna

MEDLEMMER SEKTION 2
• Aebi-Schmidt Danmark ATS

• Boschung Scandinavia A/S

• Brdr . Holst Sørensen A/S

• Bucher Municipal A/S

• Egholm A/S

• Epoke A/S

• F .M . Maskiner A/S

• FSI Power-Tech ApS

• GMR maskiner a/s

• HAKO Danmark A/S

• H .C . Petersen & Co .’s Eftf .  A/S

• Helms TMT-Centret A/S

• Henrik A . Fog A/S

• Kärcher A/S

• Lindholdt Maskiner A/S

• Lindholm Maskiner a/s

• Maskinhandler Indkøbsringen A/S

• Nellemann Machinery A/S

• Nomaco Danmark A/S

• ParkLand Maskinfabrik A/S

• PN Maskiner A/S 
• Reesink Turfcare DK A/S

• Sorring Maskinhandel A/S

• Special Maskiner A/S

• STIGA A/S

• Svenska John Deere AB

• Sønderup Maskinhandel A/S

• TIMAN A/S

• Vermeer Danmark A/S



MASKINLEVERANDØRERNE BERETNING 202122

Samarbejdsaftaler
Willis forsikringsmægler
Maskinleverandørene og Willis Towers 
Watson har etableret et samarbejde for at 
sikre medlemmerne en unik forsikringsafta-
le, som er skræddersyet til branchen. Willis 
grundlæggende filosofi er, at forsikring skal 
være nemt, simpelt og dække når behovet 
opstår.
En normal forsikring består af en begrænset 
basisdækning med en lang række tilkøbsmu-
ligheder. Dette medfører en væsentlig risiko 
for manglende dækning ved skader, enten 
på grund af tidligere fravalg eller forglem-

melser. Willis forsikringsaftale tilbyder deri-
mod en meget bred standarddækning, hvor 
de normale tilkøbsdækninger automatisk er 
inkluderet. Dette giver medlemmerne tryg-
hed og den rigtige dækning, når behovet 
opstår. Endda til en, meget konkurrence-
dygtig præmie, da ML som en del af Dansk 
Maskinhandlerforening, opnår en betydelig 
indkøbsfordel.

Du har mulighed for ganske uforpligtende 
at få et tilbud på dine forsikringer gennem 
Willis Towers Watson.

Kontaktperson:
Jacob Olesen, Key Account Manager
Telefon: +45 88 13 95 58
Mobil: +45 60 38 05 58
jacob.olesen@willistowerswatson.com
www.willistowerswatson.com

PensionsSelskabet pension & 
health care services
Denne brancheaftale indeholder mulighed 
for pensionsordning til medlemsvirksomhe-
dernes ejerledere og jeres ansatte.

Der kan laves aftale for de medar-
bejdergrupper, som virksomheden 
ønsker:
• Medarbejdere uden overenskomst.
• Medarbejdere med overenskomst.
• Ledergruppen.

Fordele:
• Udbetaling til virksomheden ved længe- 
 revarende sygdom.
• Bedre sikkerhed ved sygdom.
• Lave administrationsomkostninger.
• Personlig rådgivning.
• Fleksibilitet.
• Sikring af medarbejderens børn ved  
 kritisk sygdom.
• Mulighed for sundhedsforsikring.
• Bedre vilkår på en fælles pensionsaftale.

Kontaktperson:
Stig Wetterstrøm
Telefon: +45 20 90 43 20
E-mail: swe@pensionsselskabet.dk

MediDyne
Aftalen med MediDyne om, at man kan købe 
deres Zoll hjertestartere til en fornuftig pris 
er stadig gældende. Det er også muligt at leje 
en hjertestarter igennem vores aftale med 
MediDyne.

Hvert år rammes ca. 4.000 danskere af plud-
seligt, uventet hjertestop uden for hospita-
lerne. Ca. 10 pct. af disse personer overle-
ver. Hurtig og rigtig førstehjælp indenfor få 
minutter er afgørende. Hjertelungeredning 
er vigtig førstehjælp, men den mest effekti-
ve behandling af hjertestop opnås, når god 

hjertemassage kombineres med brug af en 
hjertestarter.

ZOLL AED Plus hjertestarter har indbygge 
REAL CPR Help®, som måler og registrere, 
hvordan du giver hjertemassage – og som gi-
ver dig feedback, der hjælper dig med at gøre 
det rigtigt. Meddelelser via lyd og billeder 
hjælper dig til at yde livreddende førstehjælp 
med selvtillid og overblik. 

ZOLL AED Plus hjertestarter efterlever alle 
Sundhedsstyrelsens krav og specifikationer til 
en hjertestarter. 

MediDyne
ZOLL hjertestarter
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Tripple Track  
Danmarks mest kendte trackingsystem 
I en branche med højværdi produkter som 
bil- og maskinbranchen er der mange kunder, 
som kan have et behov for den bedste sikring 
af deres anskaffelse. 

GPS sporingsenheder er for de fleste forsik-
ringsselskaber et krav når maskinen eller bilen 
overstiger en vis værdi.

Hvem er Tripple Track?
Tripple Track A/S er som sagt en dedikeret 
leverandør af GPS sporingsenheder samt 
gasalarmer. Systemet er baseret på en unik 
kombination af tre teknologier:

• GPS (positionering) 
• GSM (mobiltelefoni) 
• UHF (radiobølger)

Systemerne virker uafhængigt af hinanden og 
giver dermed udvidet sikkerhed for dine kun-
ders værdier.

Aftalegrundlag
Aftalen omfatter Tripple Tracks samlede  
produktpalette. Herunder kan bl.a. nævnes:
• GPS sporingsenheder (både mobile, til  
 montering samt til trailers)
• Gasalarmer
• Abonnementer til din kunde 

Zero Carbon ApS 
Rådgivning inden for finansiering, forret-
ningsudvikling og grøn omstilling

Carsten Færge har mange års erfaring fra 
bl.a. kapitalfremskaffelse, finansiering og 
foreningsudvikling gennem sit virke i Com-
panyCapital og tidligere Kapitalbørsen. 
Carsten har gennem årene skabt et solidt 
netværk blandt investorer og finansielle ak-
tører. Han har branche-indsigt og har løst 

en række opgaver for forskellige virksom-
heder i forskellige brancher.

Carsten kan nu også være behjælpelig med 
at få skabt det indledende overblik til f.eks. 
driftsoptimering og tiltag for grøn omstilling, 
som bidrag til en øget konkurrencefordel 
for den enkelte virksomhed. Allerede nu er 
der stigende krav til den enkelte virksom-
heds bidrag til lavere CO2-udledning og 
cirkulær økonomi. 

Kontaktperson:
Carsten Færge
Telefon: +45 21 64 76 12
cf@zero-carbon.dk  
www.zero-carbon.dk

Avista Oil Danmark A/S
Maskinleverandørene  har mulighed for at 
benytte aftalen indgået med Dansk Ma-
skinhandlerforening omkring afhentning af 
spildolier.

Aftalen omfatter:
• Gratis afhentning af spildolie, hvis det 
 overstiger 600 liter pr. gang.

• Ved afhentning af mindre end 600 liter pr.  
 gang opkræves håndteringsgebyr. Der  
 gives rabat på kr. 100,- til medlemmer.
• 10 pct. rabat på listepriser på opbevarings- 
 tanke, spildbakker og andet tilbehør, til de 
 kunder hvor de henter spildolie.
Se samarbejdsaftale på hjemmesiden under 
medlemsområdet.

Kontaktperson:
Tom Pedersen
Telefon: +45 30 55 96 95
tp@avista-oil.dk
www.avista-oil.dk
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Falck
For medlemmer med tilknytning til sekretaria-
tet er der indgået en brancheaftale med Falck. 

Med denne aftale bliver der mulighed for en 
løsning, som kan indeholde følgende:

• Årligt lovpligtigt eftersyn af brandmateriale
- Herunder gennemgang af nuværende  
 setup, samt mulighed for rådgivning ved  
 nye adresser
• Førstehjælpskasser, forbindsstoffer,   
 øjenskyl m.m.
- Kontant køb samt mulighed for køb af  
 opfyldning efter behov
• Hjertestarter
- Både leasing og kontant køb
• Falck Guard (Fire Trace – brandsluknings- 
 anlæg til maskine og pressere)
- Der er også mulighed for sidemands- 
 oplæring så I fremadrettet selv kan montere.

Det er muligt kun at få lavet en aftale med 
produkter, I har brug for, og I skal derfor ikke 
have alle produkter med for at få adgang til 
aftalen.

De medlemmer der allerede i dag har en 
aftale med Falck, kan få tilpasset deres aftaler 
i forhold til de nye priser og muligheder ved 
at kontakte Flemming Nissen.

De af jer, der ikke har en aftale med Falck,  
vil blive kontaktet løbende i forhold til, om 
I har interesse i et besøg, hvor aftalen vil 
blive gennemgået. I er selvfølgelig også selv 
velkomne til at kontakte Flemming for at 
booke et møde.

Kontaktperson:
Flemming Nissen
Telefon: +45 30 34 96 84
flemming.nissen@falck.dk
www.Falck.dk
www.Falckteknik.dk

Samarbejdsaftaler – fortsat

Advokaternes 
Inkasso Service
Medlemsvirksomhederne kan få inkasso 
og 20 pct. rabat på advokatbistand. 

Konceptet er no-cure-no-pay, i det vi kun 
beregner et salær ved inddrivelse. Salæret 
består af 12 pct. af fakturakravet samt de 
omkostninger, som skyldner skal betale, 
dvs. renter, salærer og gebyrer. Lykkes det 
ikke at inddrive kravet, er det gratis. Vi be-
regner et mindre salær, hvis du sender dit 
krav til os via en vores integrationer.

For behandling i fogedretten tager vi et 
fast beløb på 800 kr. ekskl. moms i salær, 
og lykkes inddrivelsen tilfalder ovennævnte 
beløb i tillæg hertil os.

Vi kontakter debitor på alle hensigtsmæssi-
ge måder, breve, mails og tlf. Hvis det efter 
en kreditvurdering af debitor giver mening, 
foretager vi udkørende fogedforretning.

Som advokatkontor behandler vi indsigel-
ser og giver møde i retten i alle sager uan-
set, om de løftes ud af småsagsprocessen. 
Prisen afhænger som udgangspunkt af tids-
forbruget.

Det er enkelt at oprette en sag via Ad-
vokaternes Inkasso Service hjemmeside 
www.inkassoadvokat.dk.

Bruger du Billy regnskabsprogram eller 
Minuba, kan du nu overføre dine ubetalte 
fakturaer og rykkerbreve til os direkte fra 
Billy eller Minuba.

Hvis du bruger e-conomic eller Dinero, kan 
du med fordele benytte dig af vores produkt 
”CloudCollect” som har integration til beg-
ge regnskabsprogrammer. Du finder Cloud-
Collect på adressen www.cloudcollect.dk

Kontaktperson:
Torben Stohn
Telefon: +45 88 53 55 53
info@inkassoadvokat.dk
www.inkassoadvokat.dk
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Louis Nielsen – Briller
Erhvervsaftale med Louis Nielsen giver til-
skud til 
• Skærmbriller
• Sikkerhedsbriller
• Arbejdsbriller 
• Medarbejderrabat på briller
• Synsprøver med udvidet 
 helbredsundersøgelse

Anskaffelse af skærm- og sikkerhedsbriller 
sker ved, at medarbejderen inden sit besøg 
hos Louis Nielsen, rekvirerer en rekvisition 
hos nærmeste leder.
For at jeres medarbejdere kan gøre brug af 
medarbejdertilbuddet, skal de have adgang til 
vores egen Louis Nielsen firmaside, hvor de 
kan udskrive deres personlige rabatkuponer.
Find hele aftalen og relevante blanketter på 
skovhavepark.dk under medlemsområdet 
og samarbejdsaftaler. 

Kontaktperson:
Mille Bach Oden
Telefon:  23 33 11 43
mille.oden@lyreco.com
www.lyreco.dk

Lyreco
Brancheaftalen med Lyreco omfatter gratis 
fragt på alle ordrer – ingen minimums bestilling.

Dansk Arbejdsmiljø Rådgivning
Maskinleverandørene  og Dansk Arbejds-
miljø Rådgivning har indgået en aftale om 
rådgivning indenfor arbejdsmiljø for for-
eningens medlemmer.
Dansk Arbejdsmiljø Rådgivning tilbyder 
vejledning og opdatering i gældende lov-
givning, og har konsulenter, der er specielt 
uddannede til at rådgive netop maskinfor-

Kontaktperson:
Jan Sølver Svendsen
Telefon: +45 96 35 13 82
jss@dkamr.dk

retninger indenfor de specielle forhold, der 
er gældende her.

Rådgivningen vil blive afregnet til en fast la-
vere pris, når man er medlem af foreningen.
Dansk Arbejdsmiljø Rådgivning dækker hele 
Danmark og svarer på telefonen døgnets 
24 timer.
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K. Thomsen Udbudsrådgivning
K. Thomsen Udbudsrådgivning er en enkelt-
mandsvirksomhed, der yder konsulentbi-
stand til virksomheder, der ønsker at byde 
ind på offentlige udbud. Rådgivningen vari-
erer fra afklaringer af begreber i udbuds-
materialet til udformning af virksomhedens 
tilbud og alt derimellem. 
Offentlige udbudsprocesser er ofte be-
sværlige og tidskrævende. Specielt for min-
dre virksomheder som ikke nødvendigvis 
har ekspertisen eller tiden til at navigere 

den snørklede jura, der omgiver offentlige 
udbud. Dertil kommer, at offentlige insti-
tutioner, som fx kommuner og regioner, 
ikke nødvendigvis fokuserer på de samme 
kvalitetskrav som private kunder og andre 
erhvervsdrivende. Det er her, K. Thomsen 
Udbudsrådgivning kan bidrage med værdi-
fuld støtte.
K. Thomsen Udbudsrådgivning giver rabat 
på normal timepris for alle Sekretariatets 
medlemmer.

Kontaktperson:
Kristoffer Thomsen
Telefon: +45 29 42 63 07
ket@kthomsenudbud.dk

Falck Healthcare
Krisehjælp til ejerledere
Ejerledere kan også få brug for krisehjælp. 
Derfor er der indgået en aftale om Krisehjælp 
til ejerledere med Falck Healthcare som en 
del af medlemskabet i Maskinleverandørene.
Formålet med dette er at forebygge psy-
kiske eftervirkninger hos foreningens med-
lemmer efter arbejds- og privatrelaterede 
hændelser.

Adgang til nedsat responstid
Falck Healthcare yder hjælp med en re-
sponstid på max 4 timer fra kunden kon-
takter Rådgivningscenteret til psykologens 

første face-to-face kontakt med klienten 
overalt i Danmark.

Alvorlige hændelser: 
Foreningens medlemmer dækkes i 
tilfælde af:
• Ulykker.
• Dødsfald.
• Vold og trusler om vold herunder røveri 
 og røveriforsøg.
• Medarbejderens alvorlige sygdom og  
 død (herunder dækkes også nærmeste 
 pårørende).

Kontaktperson:
Falck Healthcares Psykologiske 
Rådgivningscenter
Ring døgnet rundt på telefon 
+45 70 10 20 12

Scandic
Sekretariatet har indgået en brancheaftale 
med Scandic-hotellerne i Danmark, Norge, 
Sverige, Finland, Tyskland og Polen. Aftalen 
gælder for alle medlemmer tilknyttet sekre-
tariat og deres ansatte, den kan også bruges 
privat.
Aftalen gælder rabat på overnatning i oven-
nævnte lande samt rabat på møder der af-
holdes på danske Scandic-hoteller.
Aftalen må gerne bruges privat, bookingen 
skal foretages via Scandics Websites eller 

app. Tilmelder man sig deres loyalitetspro-
gram Scandic Friends, kan man som med-
lem nyde flere fordele. Man optjener point, 
når man bor hos Scandic og spiser i deres 
restauranter. Husk blot, at få alle dine køb 
skrevet på værelsesregningen. Dine point 
hjælper dig med at nå op på næste level, og 
giver dig mulighed for at booke bonusnæt-
ter samt giver dig ekstra fordele hos deres 
partnere.
Find hele aftalen på skovhavepark.dk under 
medlemsområdet og samarbejdsaftaler.

Samarbejdsaftaler – fortsat
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Bestyrelsen Mødeaktiviteter i 2021

Mødefaciliteter

Bestyrelsen i Maskinleverandørerne – sektion 2 består i 
2021 af: Fra venstre Bent Tangemann - Vermeer Danmark, 
Lasse Lindholm – Lindholm Maskiner og Birger Petersen – Timan

Fælles bestyrelsesmøder 
25. november 2021
 
Fælles medlemsmøder
24. juni 2021: Generalforsamling
10. september 2021: Chefmøde
27. Oktober 2021: Standfordeling MuB

Bestyrelsesmøder i sektion 2 
4. februar og 11. maj 2021

MuB udvalgsmøder
29. juni, 15. oktober og 3. december 2021 

H&L bestyrelsesmøder
10. februar, 18. marts og 17. Maj og 27. oktober 2021 

Herudover har Klaus Nissen deltaget i flere Agromek komitemøder.

I forbindelse med Sekretariatet har vi 10 forskellige mødeloka-
ler til rådighed i TradeCity og kan tilbyde morgenmad, frokost, 
eftermiddagskaffe og evt. aftensmad.

Der er adgang til trådløst internet. Alle lokaler har projektor, 
whiteboard og der er mulighed for flip over. 

Info-skærmene ved indgangene viser gæsterne hvilket mødelokale, 
der er reserveret til deres møde eller kursus. 

Det er centralt at mødes i TradeCity, Kolding. Der er gode 
parkeringsforhold og hvis man har behov for overnatning, lig-
ger Hotel Scandic, som vi har en aftale med, kun 200 meter 
fra TradeCity.

Der er også mulighed for, at vi kan arrangere et eftermiddags- el-
ler aftenmøde for medlemspersonale med evt. et indlæg fra ML 
med aktuelt fra branchen lige nu. Vi deltager ligeledes gerne med 
et indlæg ved andre møder evt. leder- eller bestyrelsesmøder.



MASKINLEVERANDØRERNE BERETNING 202128

www.maskinlev.dk
Facebook .com/maskinlev/


