
Maskinleverandørerne 
Sektion 2 

 

Beretning 2009 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sekretariatet .   Kokholm 3C .    6000 Kolding .   Tlf.: 3927 0087 .   Fax:  3917 8955 .   E-mail: ml@maskinlev.dk 
________________________________________________________________________________________________ 

mailto:ml@maskinlev.dk�


 2 

 

Indholdsfortegnelse 
 
 
 
VELKOMST   ......................................................................................................................... 3
BRANCHEN I 2009   .............................................................................................................. 3
VERDEN OMKRING OS   ...................................................................................................... 4
AFSÆTNING AF MASKINER I 2009.   .................................................................................. 4
ARBEJDET I BESTYRELSEN 2009   .................................................................................... 4
UDSTILLINGER 2009   .......................................................................................................... 5
MASKINLEVERANDØRERNE VAR MEDARRANGØRER AF DEBATMØDE   .................... 5
NY ML HJEMMESIDE   ......................................................................................................... 6
KURSER   .............................................................................................................................. 6
MEDLEMSFORHOLD  .......................................................................................................... 6
AFSLUTNING   ...................................................................................................................... 6
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 3 

VELKOMST 
Velkommen til generalforsamlingen 2010 i København. 
 
 
 
BRANCHEN I 2009 
Dansk økonomi er hårdt ramt af den internationale finanskrise og konjunkturtilbageslaget. I 
2008 faldt BNP med 1,2 % i faste priser, og i 2009 ventes et fald på 3,2 %. Recessionen 
forventes at blive afløst af en svag økonomisk vækst. Ifølge de seneste prognoser er der 
udsigt til en stigning i BNP på knap 1 % i 2010.  
 
Dansk Byggeri vurderer, at nedgangen i bygge- og anlægsaktiviteten vil fortsætte i 2010 
omend med aftagende styrke. Nybyggeriet er hårdest ramt på grund af fald i både bolig-
byggeriet og erhvervsbyggeriet. 
 
Kommunerne er hårdt ramt af lavkonjunkturen, og det dæmper de kommunale bygge- og 
anlægsarbejder rundt omkring i landet.  
 
Den samlede beskæftigelse ved bygge- og anlægsvirksomheder faldt i 2009 med 17.000 
arbejdere, funktionærer og mestre mod et fald på 7.000 i fjor. I 2010 er der udsigt til et fald 
på 4.000. 
 
I 2010 vil der dermed være 154.000 beskæftigede. Det er 28.000 færre end i 2007, da ak-
tiviteten kulminerede på et rekordhøjt niveau. Faldet i 2008-10 er på 15 %. Tilbagegangen 
rammer først og fremmest beskæftigelsen ved nybyggeri, som tegner sig for 2/3 af hele 
nedgangen.  
 
 
Mange medlemmer begyndte, at se konsekvenserne meget tidligt i sommeren/efteråret 
2008, markant faldende efterspørgsel på nye og brugte maskiner, væsentlig mindre aktivi-
teter på service- og vedligeholdelsesopgaver. 
 
Mange måtte begynde at afskedige personale på værkstedet, specielt de medarbejdere, 
der var beskæftiget med klargøring og levering af nye/brugte maskiner. 
 
I foråret/sommeren 2009 har mange igen måttet i gang med en runde omkring tilpasning 
på personalesiden, her har det ofte været administrationen, lageret, og salgssiden, hvor 
mange har reduceret medarbejderstaben. 
 
Det har været ”hårdt” for rigtig mange medlemmer, at skulle sige farvel til loyale og dygtige 
medarbejdere. 
 
Vinteren, som vi har nu, er på kort, men også på lang sigt en meget vigtig faktor. 
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VERDEN OMKRING OS 
 
Det økonomiske uvejr raser over Danmark og verden omkring os. Vi er med lynets hast 
gået fra højkonjunktur og lav ledighed til lavkonjunktur og stigende ledighed. 
 
Mange medlemsvirksomheder spørger sig selv lige nu ”Er det et lys i enden af tunnelen vi 
ser, eller er det et modkørende tog” 
 
Det er især de mere lyse vækstudsigter for den globale økonomi, der smitter positivt af på 
Danmark og trækker os ud af krisen. 
 
Udover de mere positive globale vækstudsigter trækker den meget lave rente og den eks-
pansive finanspolitik ligeledes i retning af højere økonomisk aktivitet.  
 
Fremgangen i aktiviteten vil bidrage til, at stigningen i ledigheden vil aftage. Når det er 
sagt, så har produktionsnedgangen været så voldsom, at ledigheden først forventes at 
toppe i første halvår af 2011.  
 
Positive overraskelser i de globale økonomiske nøgletal og amerikanske virksomheds-
regnskaber har styrket troen på en holdbar fremgang.  
 
Udsigt til fortsat lave pengepolitiske renter i lang tid fremover. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
AFSÆTNING AF MASKINER I 2009. 
 
Tendensen i sektion 1 (bygge og anlæg) har over 50 % tilbagegang, mens sektion 2 kan 
glæde sig over en tilbagegang på ikke mere end 35 % 
 
 
 
ARBEJDET I BESTYRELSEN 2009 
Der har i 2009 været afholdt 3 bestyrelsesmøder i sektionen, og 2 møder i ML paraplyen 
sammen med sektion 1. 
 
ML sommermøde 2009 på Ledreborg blev både en god faglig og social oplevelse for man-
ge medlemmer. 
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Der har fra sektion 1 været et ønske om at sammenlægge sektionerne. Der vil i det kom-
mende år være fælles bestyrelsesmøder, hvor vi vil drøfte en skabelon for et sådan sam-
arbejde. 
 
 
 

UDSTILLINGER 2009 
Have & Landskab 09 slog sin egen rekord – igen 
 
Der var høj sol og flere besøgende og udstillere end nogensinde før, da den grønne bran-
che mødtes på udstillingen Have & Landskab ´09 fra den 26. til den 28. august. I alt kom 
10.488 besøgende forbi for at se nyheder, forbedringer og ny viden på det grønne område 
hos de i alt 243 udstillere. I opgangsåret 2007 blev det til 9.850 besøgende og 233 udstil-
ler, så bestyrelsesformand for Have & Landskab, Michael Husfeldt, er forståeligt nok glad 
over dette års opbakning: 
 
”Det er jo fantastisk, at man i nedgangstider kan samle et så stort opbud fra den grønne 
sektor, at udstillingen ligefrem slog besøgsrekorden fra sidste år. Først og fremmest hand-
ler det jo om, at udstillerne skaber en masse kontakter, og at de besøgende får set nye 
løsninger og nye produkter, og det er mit indtryk, at både udstillere og besøgende var 
overordentligt tilfredse,” fortæller Michael Husfeldt. 
 
På maskinområdet alene blev der udstillet maskiner og udstyr for omkring 750 millioner 
kroner. 
 
Maskinleverandørerne havde selv en stand, hvor vi forsøgte at gøre opmærksom på, at 
”Lovpligtige hovedeftersyn” også gælder for disse brancher (gartnerier, planteskoler, an-
lægsgartnere, gravere, og kommuner).  
 
Have og Landskab var en økonomisk og besøgsmæssig succes, som på flere måder 
kommer vore medlemmer til gode. Det vil også gøre messen international og trække 
skandinaviske og tyske besøgende. 
 
 
 

MASKINLEVERANDØRERNE VAR MEDARRANGØRER AF DEBATMØDE   
 

Hvad skal der til, for at tø den fastfrosne situation op? 
 

• Se fremad  
• Se muligheder i fremtiden 
• Fjerne så mange usikkerheder som muligt for erhvervslivet  
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NY ML HJEMMESIDE  
 

Denne nye ML hjemmeside vil ”gå i luften” i fe-
bruar måned 2010 med helt nyt layout og nye 
funktioner. 
 
Alle medlemmer vil få medlemslogin til et lukket 
område på hjemmesiden. 
 
I det lukkede område vil bl.a. alle ML informatio-
ner være tilgængelige. 

 
 

KURSER 
 
Der har med stor succes været gennemført 3 kurser af 3 dages varighed med titlen Jura, 
salg – og rollen som professionel rådgiver. Kurset vil igen blive udbudt løbende i 2010, 
sammen med andre nye kurser. 
 
 

MEDLEMSFORHOLD 
Sektion 2 har i 2009 haft en tilgang på et nyt medlem (Special Maskiner A/S) og afgang på 
et medlem (Saga Trailer) 
 
Vi er således ultimo 2009 22 medlemmer i sektion 2. 
 
 

AFSLUTNING 
 
Jeg vil afslutte min beretning med en tak til mine kollegaer i bestyrelsen. 
 
Sluttelig en tak til deltagerne for en god opbakning i vores sektion også til den festlige del. 
 
 

Bestyrelsen 
Kristian Helms 

             Niels Kirkegaard               John Overgaard Jensen 
 

 
 
Februar 2010 
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