Referat fra Maskinleverandørernes sommermøde 2017
Tirsdag den 19. september - Koldkærgård, Agro Food Park 10, 8200 Aarhus N
Program for dagen:
11.00 Stand fordeling Maskiner under Broen
12.00 Frokost
13.00 Fællesmøde – Velkomst ved formændene
13.10 Nyt fra sekretariatet
13.30 Udbuds- og persondataret – Jeppe Lefevre Olsen, Kromann Reumert
14.15 Kaffe
14.30 Digital markedsføring/Social Selling – Anders Witzel, Somea
15.30 Møde i egen sektion
Sekt. 1 – E&H
Sekt. 2 – Have & Landskab og Maskiner under Broen
16.00 Forventet afslutning
Deltagere: se vedhæftede liste

AD: Standfordeling Maskiner under Broen
Det er lykkedes at få en aftale med DGA – Danish Greenkeeper Association – Der er
reserveret et område til dem i venstre hjørne ved indgangen.
Der blev forespurgt til ”fodbold-udstillerne” (GAD) – De er med under aftalen med DGA.
Er der taget stilling til at lave en samlet messe for ML?
Der ses på mulighederne for samarbejdet mellem sektionerne. Emnet er med på
fællesmødet.
Mange ML’er udstiller på de tre største dyrskuer – Herning, Odense og Roskilde.
Kan vi samarbejde med kirkegårdsmessen om sammenlægning med MuB? – Ved første
forespørgsel var de ikke interesserede.
Se standplanen her – gældende pr. 19. september
Se deltagerliste med standnr. her – gældende pr. 19. september

Ad Fællesmøde – Velkomst ved formændene
Klaus bød alle velkommen og en speciel velkomst til nye deltagere.
Herefter overtog formændene ordet.
Se præsentationen her
Statistik – er vigtig for foreningen
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Strategi – strategiarbejdet er i gang, sammen med ekstern konsulent og sekretariatet
arbejdes der på en pixibog.
Med fokus på at øge kendskabsgraden af branchen både overfor kunder og kommende
medarbejdere. Gøre det let for kunden af vælge en maskinleverandør. Øge ML’s image.
Intensivere samarbejdet sektionerne imellem, vi vil være stærke sammen.
Strategien præsenteres på generalforsamlingen den 16. marts i Herning.

Ad Nyt fra sekretariatet
Per – se præsentationen her
•
•
•
•

Krog på jordflytningsmaskiner
17-årig med B-kørekort
Indregistrering af motorredskab, der benyttes til godsbefordring
Stiger – mærkning og prøvning

I oktober starter Grundlæggende lederuddannelse for værkfører, lager- og butikchefer, samt
salgsuddannelse for sælgerne.

Ad Udbuds- og persondataret – Jeppe Lefevre Olsen, Kromann Reumert
Se præsentationen her.
Hvem følger op på om reglerne overholdes – ingen bortset fra din konkurrent.
Konkurrencestyrelsen laver statistikker over udbud og klager.
Klage kan munde ud i bøde til kommunen, hvis maskinen er leveret ellers må udbuddet gå
om. Bøden er 5 % af prisen – klageren får ikke noget ud af det.
Brancheforeningen kan til en vis grænse klage for leverandøren anonymt. – Det kan være
muligt at brancheforeningen tager klagesangen for at undgå at leverandører blacklistes.
Indsigt i de ti dage hvor kontrakten ikke må underskrives – man kan bede om en dialog, evt.
om hvorfor man ikke kom i betragtning – hvorfor man ønskede en så dyr løsning, når det
kunne gøres på en anden måden!
Det er ikke lovligt at skrive i udbudsmaterialet, hvilket mærke det skal være. Lovligt at skrive,
at der er to maskiner, der skal passe sammen
ESPD – 74 sider vejledning – ingen har brugt denne.
Serviceattest – har flere brugt. Nem at udfylde og nem at få hjælp til.
Lav en politik for persondata og følg den.
Skemaet findes på Datatilsynets hjemmeside og de beskriver, hvordan man håndterer dette.

Ad Digital markedsføring/Social Selling – Anders Witzel, Somea
Se præsentationen her
40 % af danske virksomheder har ikke taget stilling til de sociale medier.
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Gør som i Godfather – sørg for at gøre nogen nogle tjenester – sætte folk i psykologisk gæld
– bed derefter om evt. tilmelding til nyhedsbrev – bede om at få noget retur.
Levere noget der er
• Skægt / sjovt
• Overraskende/opsigtsvækkende
• Fagligt relevant
Inspirere – hvorfor – hvordan – hvad.
Skab kommunikation andre ønsker at dele.
Referent
Helle Helth Hansen
20170919

Referat fra møde i egen sektion – Sektion 1 – Entreprenørerne
Ad E&H ved Knud Sørensen og Sisse Fløe Merrild Nielsen
Se præsentationen her
Ad Rekruttering
Det er dejligt, at der er rift om vores medarbejdere.
Derfor er vi også i gang med dialog med dansk byggeri – som aftager mange af vores
medarbejdere.
Vi er også nød til at uddanne nye medarbejdere. Tidligere var det sådan, hvis man ikke
kunne blive andet, kunne vi altid blive håndværker – dette er ikke virkeligheden længere.
Ny mulighed er at få en erhvervsuddannelse sammen med en studentereksamen.
Skoleophold og transport refunderes 100 %, desuden refunderes lønudgifter.
Vi gør meget for at få brandet vores fag med Danmarks-, Europa- og Verdensmesterskaber.
Der kommer en ”bødestraf” for ikke at tage elever og lærlinge. – mere info når vi kender
reglerne.
Stillingsbetegnelserne skal ændres til mere tidssvarende titler – Vores mekanikere er i dag
mere teknikere end mekanikere – Der skal markedsføring til.
Vores mekanikere er mere trofaste i forhold til sælgere.
Det er også muligt at opgradere automekanikere til entreprenørmekanikere.
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Knusersektionen ved Klaus Meldgaard
Knusersektionen ønsker at have egen statistik samt nøgletal for den del af branchen. Vi er
fire virksomheder, der kan arbejde sammen om nøgletal for bl.a. kæbeknusere.
Statistikmodulet er under udarbejdelse og igangsættes ultimo året, så vi får alle maskiner
med i 2017 og pr. 1. januar indberetter vi fremadrettet kvartalsvis.
Vi overvejer at lave en Erfa-gruppe evt. med møder tilrettelagt før eller efter et fælles møde.
Jens Ejsing – Volvo bidrager til statistikken, men bruger den ikke.
Løntal – bruges disse tal til noget – er det et krav? Ja det er et krav og bruges til region- og
landslønstatistik og er udgangspunkt for lønforhandlinger.
Byggeri og vejudvikling – Trends – Kan ML hjælpe med at skaffe data/materiale om dette?
Dansk Byggeri laver rapporter der måske kan bruges. - Tal kan hentes fra vejdirektoratets
side.
Skal der evt. laves en analyse i foreningen?
Forslag til analyser, der udarbejdes
•
•

om brug af ML-statistikken: Er du med i statistikken, bruger du den?
Er du med i DM-A og bruger du lønstatistikken.

Referent
Helle Helth Hansen
20170919
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