Maskinleverandørerne
Park, Vej & Anlæg
Generalforsamling
16. marts 2018
MCH

Program
Kl. 13.00
Kl. 13.45
Kl. 14.30
Kl. 15.00

Generalforsamling
Medlemsmøde i egen sektion
Eftermiddagskaffe
Fælles medlemsmøde

Kl. 17.15
Kl. 17.30
Kl. 19.30
Kl. 20.00
Kl. 22.00

Indtjekning på Hotel Eyde, Torvet 1, Herning
Velkomstdrink
Festmiddag i restauranten
Afgang på ”gå-ben” til MCH Kongrescenter
Gintberg red(d)er Verden – Live 2018
Afterparty og hygge i Galleriet på Hotel Eyde

GF - Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Aflæggelse af regnskab for 2017
Forelæggelse af budget for 2018 med forslag til fastsættelse af
indmeldelsesgebyr og kontingent
Valg af bestyrelsesmedlemmer. Valgperioden er 2 år. På valg er:
Niels Kirkegaard
Der vælges 1 suppleant til bestyrelsen. Valgperioden er 1 år
På valg er: Flemming Christensen
Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Valgperioden er 1 år
På valg er: Karsten Fog og revisorsuppleant Max Møller Rasmussen
Forslag fra medlemmer og bestyrelsen
- Vedtægtsændringer §5, §6 punkt 7 og §10
Eventuelt

Formandens beretning

•
•
•
•
•
•

HL’17
Bestyrelses-/sekretariatsarbejde
Økonomi
Strategi
MuB
Messer

GF - Dagsorden
3. Aflæggelse af regnskab for 2017
4. Forelæggelse af budget for 2018 med forslag til fastsættelse af
indmeldelsesgebyr og kontingent
Kontingent 2018
kr. 12.000,Indmeldelsesgebyr kr. 6.000,5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Valgperioden er 2 år. På valg er:
Niels Kirkegaard
6. Der vælges 1 suppleant til bestyrelsen. Valgperioden er 1 år
På valg er: Flemming Christensen
7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Valgperioden er 1 år
På valg er: Karsten Fog og revisorsuppleant Max Møller Rasmussen
8. Forslag fra medlemmer og bestyrelsen
- Vedtægtsændringer §5, §6 punkt 7 og §10
9. Eventuelt

Vedtægtsændringer
Forslag:
§5
Der lægges fra foreningens side vægt på at
Markedsføringsloven overholdes, særligt
følgende bestemmelser: §§ 5, 6, 7, 13, 20 og 21.
Før:
Der lægges fra foreningens side vægt på at
Markedsføringsloven overholdes særligt følgende § 3
stk. 1 + 2 + 3, § 5 og § 7

Vedtægtsændringer
§6
7) Valg af revisorer og en revisorsuppleant.
Valgperiode for såvel revisor som
revisorsuppleant er 1 år.

Vedtægtsændringer
§ 10
Regnskabsår og revision
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Foreningens årsrapport skal revideres af en eller to registrerede eller
statsautoriserede revisorer, der vælges af generalforsamlingen for et år
ad gangen. Genvalg kan finde sted.
På den ordinære generalforsamling vælges desuden blandt
medlemmerne 1 revisor samt 1 revisorsuppleant til at gennemgå de af
den af generalforsamlingen antagne statsaut./registrerede revisors
reviderede regnskaber og kontrollere foreningens beholdninger.
Til de to valgte medlemmer ydes frikøb og kørselsgodtgørelse, som for
bestyrelses- og udvalgsmedlemmer.

Eventuelt
Alt kan diskuteres
intet besluttes

Maskinleverandørerne
Park, Vej & Anlæg
medlemsmøde
16. marts 2018
MCH

Program
Kl. 13.45 Medlemsmøde i egen sektion
• HL’17
• MuB 2018
Kl. 14.30
Kl. 15.00
Kl. 16.00
Kl. 17.15
Kl. 17.30
Kl. 19.30
Kl. 20.00
Kl. 22.00

Eftermiddagskaffe
Fælles medlemsmøde
Forventet afslutning
Indtjekning på Hotel Eyde, Torvet 1, Herning
Velkomstdrink
Festmiddag i restauranten
Afgang på ”gå-ben” til MCH Kongrescenter
Gintberg red(d)er Verden – Live 2018
Afterparty og hygge i Galleriet på Hotel Eyde

Maskinleverandørernes
Fælles medlemsmøde
16. marts 2018
MCH

Program
Kl. 15.00 Fælles medlemsmøde
ML-Strategi v/Palle og Niels
Trafik og Færdsel v/Per
DM-Arbejdsgiver v/Birgit
Kl. 16.00 Forventet afslutning
Kl. 17.15
Kl. 17.30
Kl. 19.30
Kl. 20.00
Kl. 22.00

Indtjekning på Hotel Eyde, Torvet 1, Herning
Velkomstdrink
Festmiddag i restauranten
Afgang på ”gå-ben” til MCH Kongrescenter
Gintberg red(d)er Verden – Live 2018
Pausedrink – 1. sal lokale 7
Afterparty og hygge i Galleriet på Hotel Eyde

Vision og mission
MASKINLEVERANDØRERNES
VISION
At være et synligt, dynamisk fællesskab med en klar identitet,
der skaber værdi for medlemmerne og herigennem styrker
markedets oplevelse af medlemmernes seriøsitet og
troværdighed.
MASKINLEVERANDØRERNES
MISSION
 At samle toneangivende aktører i branchen i et fordelagtigt,
fagligt fællesskab, der aktivt bidrager til at fremme
interessevaretagelse, rådgivning, information, statistik,
uddannelse og netværk. Herigennem at definere og
kommunikere branchens kvalitetsnormer og etiske standarder.

Gameplan

Beslutninger
• Bestyrelsen slog fast;
– Vision og mission skal evt. tilpasses lidt inden
fremlæggelse for generalforsamling
– Der arbejdes IKKE henimod en fusion af de to
grene i Maskinleverandørerne
– Der arbejdes mod en fælles koordineret
markedsføringsplatform
• Tiltrækning af nye medarbejdere til branchen
• Messer

Nedsættelse af arbejdsgruppe
Der nedsættes en arbejdsgruppe for
markedsføring og kommunikation:
– Arbejdsgruppen indkaldes af Klaus Nissen
– Start: senest 1. februar
– Består af de to formænd Palle Kjærsgaard og Niels
Kirkegaard og Klaus Nissen - suppleres efter behov
– Gruppe fremlægger status på hvert
bestyrelsesmøde
– Gruppen har færdigt oplæg klar primo juni 2019

Arbejdsgruppens arbejdsgrundlag

Markedsføring

Kommunikation

• Øge medlemmernes brug af
MLs logo på hjemmeside,
markedsføring m.v.
• Øge linkbuilding mellem ML
og medlemmernes
hjemmesider
• Udarbejde tilgængelig
markedsføringspakke for ML
• Øge kendskabsgraden til ML
hos alle branchens
beslutningstagere
• Employer branding

• Proaktiv presseindsats; 2 x
årligt for hver gren:
(Lærlinge, betaling for
ydelser, kvalitetsstemplet
ML, originale reservedele)
– Bestyrelse godkender
• Give oplæg til identitet
• Fastsætte mål for intern info
• Identifikation af politiske
beslutningstagere for ML
• Øge kendskabsgraden

Trafik og Færdsel
Nogle hovedpunkter:
1.Helt nyt setup, hvor L&F har indtaget en mere styrende rolle,
herunder også med mere juridisk og lobby bistand, vi håber at
komme mere på ”forkant” i stedet for hele tiden at skulle søge
om ændringer af reglerne.
2. Efter lang tovtrækning med FSTYR, fik vi overbevist dem om at
det ville være en god løsning med en liste over
”tilgængeliggjorte” køretøjer som var i DK inden skæringsdatoen,
som endnu ikke var slutsolgte, og som stadigt vil være lovlige i
DK og EU efter skæringsdatoen.
3. Tempo 40 giver problemer, og vi søger mere samarbejde med
FSTYR, for derved måske at få indflydelse på reglerne og
tolkningen af regelsættet.

Trafik og Færdsel
Nogle hovedpunkter fortsat:
4. Høring om ændring af vægtgrænse reglerne for hvornår der er
tale om ”godskørsel”, fra 3.500kg til 2.000kg for godstransport for
fremmed regning.
5. På vej - mærkning af alternative brændstof muligheder på
”motorkøretøjer”.
Motorkøretøjer er f.eks. ATV som registreres som bil, eller
køretøjer som lovligt må køre over 40 km.t. registreret til gods
eller persontransport.
6. Hvornår noget er ”materiel” og dermed undtaget for
kørehviletidsreglerne indtil 100km radius?

Materiel
• For at falde ind under begrebet ”materiel” skal der være tale om gods, der
enten skal bearbejdes eller omdannes, eller på anden måde er nødvendigt
for udførelsen af førerens arbejde (førerens hovedaktivitet).
• Det, der kommer i betragtning, er altså alt gods, som føreren benytter ved
udførelsen af sit erhverv; f.eks. redskaber, værktøj, materialer og
reservedele. Ligeledes omfattet er transport af materiel, der stammer fra
selve arbejdets udførelse f.eks. materialer, der ikke er blevet anvendt,
emballage fra materialer, der er indgået i arbejdet, og mindre
affaldsmængder fra oprydning efter arbejdets udførelse. Det samme gælder
levering af varer og apparater, der er repareret eller fremstillet i en
håndværksvirksomhed.
• Endvidere vil en automekaniker, der ved hjælp af en påhængsvogn
transporterer en bil til reparation på sit værksted være omfattet, da den
transporterede bil i dette tilfælde vil være mekanikerens materiel.

Materiel
• Salgsvogne, der f.eks. kører rundt til lokale markeder, hvor de bliver
opstillet, og hvorfra der sker salg, vil også være omfattet, såfremt føreren
samtidig er sælgeren, og kørslen er en underordnet aktivitet.
Salgsgenstandene vil i dette tilfælde være nødvendige til udførelse af
førerens hovedvirksomhed, som er selve salgsaktiviteten.
• Som eksempel på en transport, der kan være undtaget fra køre- og
hviletidsbestemmelserne kan nævnes en mekaniker, der udfører reparation
af et givet køretøj, men hvor den samlede arbejdsopgave tillige omfatter
lakering af køretøjet. Hvis en mekaniker i den situation fra eget værksted
transporter er et køretøj til lakering hos en autolakerer, vil autolakereren
således være underleverandør af en ydelse i forbindelse med reparation af
køretøjet. Mekanikeren transporterer her materiel, som mekanikeren
benytter til udøvelsen af sit erhverv.
•

http://www.fstyr.dk/~/media/Dokumenter/K%C3%B8re%20og%20hviletid/Vejledning%20
om%20undtagelser%20fra%20k%C3%B8re-%20og%20hviletidsforordningen.pdf

Købekontrakter til tablet

Desuden koster det 149,-kr pr. md. pr. virksomhed i hostingafgift ved IT-Forum. Dette opkræves
en gang årligt(forud). Denne afgift har endnu ikke ændret sig siden opstarten på modulet 2015.

Efterårsmøde

Sæt X i kalenderen
Efterårsmøde 9. oktober 2018

Tak for i dag vi ses på Hotel Eyde
Indtjekning på Hotel Eyde, Torvet 1, Herning
Kl. 17.15
Kl. 17.30
Kl. 19.30
Kl. 20.00
Kl. 22.00

Velkomstdrink
Festmiddag i restauranten
Afgang på ”gå-ben” til MCH Kongrescenter
Gintberg red(d)er Verden – Live 2018
Pausedrink – 1. sal lokale 7
Afterparty og hygge i Galleriet på Hotel Eyde

