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. Bøde 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
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Referat fra møde i egen sektion – Sektion 2 – Park, Vej og Anlæg
Have & Landskab
Bestyrelsen afholder snart et evalueringsmøde og spørgeskema er udsendt til udstillerne,
så husk at komme med jeres input. – På baggrund af spørgeskemaet udarbejdes der en
rapport.
På nuværende tidspunkt er flg. problemer vedr. afviklingen af HL17 noteret:
• Dårlige toiletforhold (placering, ikke åbent under opstilling, lugtgener m.m.)
• Problemer med parkering på grund af regn. Mange sad fast, der er registreret 7
personer, som skulle have hjælp ude fra, resten er hjulpet fri af anden vej.
• For lange køer i catering teltet og tingene fungerede ikke optimalt.
• I forbindelse med uddeling af præmie ved innovationsprisen, var forholdene for simple.
Der manglede en scene og højtalerne fungerede ikke.
Siden sidste udstilling er der sket en del forbedring bl.a. flere tværveje, bedre underlag, flere
udstillere samt besøgende.
Maskiner under Broen
Næste udstilling løber af stablen 22.-23. august 2018.
På nuværende tidspunkt regner udvalget med, at der bliver arrangeret en udstillerfest og
fælles morgenmad bliver også et tilbagevendende event.
Nyt på udstillingen i 2018 er et samarbejde med Danish Greenkeeper Association, så vi
også får udstillere af golf-tilbehør og -udstyr.
Arbejdet med planlægningen af MuB trænger til nye kræfter, da Flemming Nyholm, Kärcher
ønsker at trække sig.
Jesper Elisasen, Boschung Scandinavia vil gerne træde til, men ønsker lige at vende det
med virksomheden, inden det bliver et endeligt ja.
Lasse Lindholm, Lindholm Maskiner ønsker også at deltage i udvalget.
Såfremt I har input eller nye ideer både hvad angår MuB, men også hvad de besøgende
ønsker at høre om på vores seminarer under MuB 2018, må I meget gerne kontakt Dorthe
Thomsen hos Maskinleverandørerne.

Referent
Annette Hansen
20170919
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