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Jeg får et stærkt netværk gennem 
foreningen, og synes det er rart at 
kunne læne sig op ad en større flok

Michael Nygaard, Formand

”
”

En ny brancheforening har set dagens lys . For godt halvan-
det år siden blev første spadestik taget til Brancheforenin-
gen for Skov-Have-Park forretninger . I skrivende stund har 
vi allerede rundet 30 medlemsvirksomheder . Det kan vi 
godt tillade os at være stolte af . Under devisen, fællesskab 
gør stærk, har vi på kort tid opbygget en slagkraftig for-
ening, der samler de professionelle forretninger i et fagligt 
fællesskab . Her kan medlemsvirksomhederne få hjælp og 
rådgivning inden for alle aspekter af at drive forretning – 
lige fra trafik- og færdselsregler, over arbejdsmiljø, ledelse, 
generationsskifte, uddannelse, kurser, momsregler, skat, fi-
nansiering, til arbejdsret og juridisk bistand . Blot for at næv-
ne nogle områder .

Endvidere er brancheforeningen en stærk stemme i dia-
logen med importørerne, hvilket de også sætter pris på . 
Det er vigtigt, at en branche står samlet i f .eks . kontrakt 
forhandlinger - herunder vilkår og rettigheder . Og det er 
vigtigt for den anden part, at der tales med én stemme . 
Der sker hele tiden forandringer i kundernes handlemåder 
og importørernes tankesæt omkring distributionsmønstre . 
Det stiller meget store krav til medlemsvirksomhederne . 
Det understreger også behovet for, at man som forhandler 
er proaktiv og selv er med til at påvirke sin fremtid . Impor-
tørerne har behov for et stærkt detailled til at servicere 
kunderne og styrke deres brand – også i lokalområdet .

Målet er jo det samme for importør og forhandler, som 
hver især har sine styrker og svagheder . Derfor er kon-
struktivt medspil og samarbejde helt afgørende for den 
fremtidige fælles succes . Vi har meget at være stolte af i 
branchen, men det er også et udfordret erhverv . Derfor 
er det helt afgørende, at forretninger og importører kan 
samarbejde tæt om de fælles mål til alles bedste .

Foråret står for døren - i hvert fald ifølge kalenderen – og 
det betyder højsæson for medlemsvirksomhederne . Det 
stiller store krav til den enkelte, ikke mindst fordi det er en 

meget varieret kundekreds, der skal betjenes . Lige fra den 
private haveejer der skal kigge på en ny hækkeklipper – til 
den professionelle anlægsgartner, der er brudt ned med 
redskabsbæreren . Materiellet skal holdes kørende, når det 
også er højsæson for kunden . Og maskinerne bliver mere 
avancerede . I dag skal der benyttes en tester for at diagno-
sticere en motorsav . Udover de store krav til faglige kom-
petencer stiller det også store krav til de mentale kompe-
tencer, for det er ofte en presset situation, når maskinen 
bare skal køre hurtigst muligt .

Den opgave løser forretningerne og deres medarbejdere 
flot.

En anden vigtig opgave for brancheforeningen er den poli-
tiske indflydelse og lobbyarbejdet. Her er det en klar styr-
ke, at den nye brancheforening er en del af sekretariatet i 
Kolding, som repræsenterer fire brancheforeninger og en 
arbejdsgiverforening - i alt mere end 300 virksomheder på 
tværs af brancher . Det giver tyngde .

Vi har brug for brede politiske aftaler på tværs af Folketin-
get . Så ved vi alle, hvad vi har at holde os til – også efter 
et valg . Så kan vi planlægge og investere . Det er ikke nemt, 
når der er usikkerhed om retningen efter et eventuelt re-
geringsskifte .

Hvis man som interesseorganisation skal have indflydelse, 
ja så er der en række spilleregler, der skal overholdes . Ellers 
vil politikkerne ikke sammenkædes med organisationen . 
Lobbyarbejde er en disciplin - et fag . Det gælder ikke om 
at råbe højest . Det gælder det lange seje træk gennem 
styrelser, embedsmænd, politikere og ministre .

Det er også opskriften for os .

Klaus Nissen
Direktør for Brancheforening for Skov-Have-Park forretninger
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Arbejdsløsheden 
november 2017
I november var bruttoledigheden 2 .200 
fuldtidspersoner lavere end i oktober, 
idet bruttoledigheden faldt fra 116 .700 
til 114 .500 . Ledighedsprocenten lå dog 
uændret på 4,3 % . Faldet i den sæsonkor-
rigerede bruttoledighed, kan bl .a . tilskri-
ves udviklingen i antallet af bruttoledige 
integrationsydelsesmodtagere . Denne 
gruppe faldt nemlig lidt fra oktober til 
november i år, mod en kraftig stigning på 
samme tid sidste år . Det bør bemærkes, 
at der fortsat kan forventes en lettere 
øget usikkerhed i opgørelsen af brutto-
ledigheden fra og med juli 2017 .

Ledige stillinger 3. kvartal 2017
Den sæsonkorrigerede andel af ledige 
stillinger i den private sektor steg i for-
hold til kvartalet før med 0,1 procent-

i 1 . halvår 2017 tydede på endnu et  
rekordår, så betød efterårets usikkerhed 
om ændret registreringsafgift, at 2017 
på målfoto blev lidt svagere end 2016, 
hvad erhvervslivets bilkøb angår, siger  
Bo Sandberg, cheføkonom i Dansk Byg-
geri . 
– Antallet af nyregistrerede personbiler i 
erhvervslivet faldt med 0,8 % og antallet 
af varebiler faldt med 2,2 % . Det næsten 
uændrede høje niveau vidner dog om 
fortsat økonomisk optimisme, siger Bo 
Sandberg og fortsætter : 
– Bilsalget til erhvervslivet har kørt i 
højt gear i godt og vel fire år. Ifølge  
Danmarks Statistik blev der i 2017 ny-
registreret 91 .174 personbiler og 40 .470 
varebiler i erhvervslivet, siger cheføkono-
men . 
 
Varebilen er livsnerve for 
SMV’ere
Tidligere var det varebiler mellem to og 
tre ton, der blev solgt flest af, men i 2017 
er erhvervslivet steppet et niveau op i 
bilinvesteringerne, så det nu er varebiler 
mellem 3 og 3,5 ton, der sælges flest af.  
I 2017 var det 15 .100 .

Leasing fylder nu 72 %
Når antallet af nyregistrerede biler i er-
hvervslivet i de senere år har lagt sig ud 
i overhalingsbanen, skyldes det blandt 
andet en stigende anvendelse af lea-
sing . I øjeblikket udgør leasingbilerne 
hele 72 % af alle nye personbiler i er-
hvervslivet . Hertil kommer tre år i træk 
med sænket registreringsafgift . Men det 
høje niveau i erhvervslivets bilinveste- 
ringer skyldes dog også de positive øko-
nomiske konjunkturer, slutter Bo Sand-
berg .

Kvartalsvist nationalregnskab 
3. kvartal 2017 revideret
Bruttonationalproduktet (BNP) faldt med 
0,5 % i tredje kvartal, når der korrigeres 
for prisudvikling og sæsonbevægelser . Det 
viser den reviderede beregning af det 
kvartalsvise nationalregnskab for tredje 
kvartal . BNP-væksten er dermed opju-
steret med 0,1 % i forhold til den sene-
ste offentliggørelse . Den samlede vækst 
for årets tre første kvartaler i forhold til 
samme periode sidste år var 2,2 % Den 
økonomiske afmatning i tredje kvartal 
skyldes især tilbagegang i husholdninger-
nes forbrug, hvor anskaffelse af køretøjer 

point til 2 % i tredje kvartal . Andelen af 
ledige stillinger opgøres som antallet af 
ledige stillinger i forhold til summen af 
ledige og besatte stillinger . Det sæson-
korrigerede antal ledige stillinger steg 
med 500 til et niveau på 32 .600 ledige 
stillinger .
 
Andelen af ledige stillinger steg 
mest inden for bygge og anlæg
Branchen bygge og anlæg havde den 
største fremgang i andelen af ledige stil-
linger med en stigning på 1,0 procent-
point til 2,9 %. I finansiering, forsikring og 
ejendomshandel steg andelen med 0,4 
procentpoint til en andel på 1,7 % . Den 
højeste andel af ledige stillinger havde 
branchen information og kommunikati-
on med 3 % på trods af et fald på 0,2 
procentpoint i forhold til samme kvartal 
året før .
  

faldt markant . Der ses også tilbagegang i 
industriens produktion og udenrigshand-
len . Beskæftigelsen fortsatte sin fremgang 
med 0,4 % . Baseret på hidtidige erfaringer 
kan usikkerheden på BNP-væksten gene-
relt vurderes til ± 0,5 % .

Bilsalget trækker 
privatforbruget ned
Privatforbruget faldt med 0,7 % i tredje 

Lang sej kamp forude
Vi mangler arbejdskraft i Danmark . Fak-
tisk i et omfang så mange virksomheder 
må sige nej til ordrer. Der er langt flere 
faglærte på vej på pension end unge på 
vej ind på uddannelserne . Arbejderbevæ-
gelsens Erhvervsråd peger på, at vi kom-
mer til at mangle 70 .000 faglærte i 2025 . 
Indenfor jern- og metal taler vi alene om 
30 .000 . 
Vi skal have flere unge til at vælge en 
erhvervsuddannelse . Søgningen til er-
hvervsuddannelserne ligger på 18 % – i 
2001 var det 31 % . Det bliver en lang sej 
kamp at vende den udvikling . 
Derfor er det vigtigt, at vi kan levere det 
nødvendige antal praktikpladser til dem, 
der faktisk vælger en erhvervsuddannel-
se!

Andel midlertidigt ansatte i 
Danmark på EU-niveau
I tredje kvartal 2017 var 12,6 % af løn-
modtagerne i Danmark midlertidigt an-
sat . 
Til sammenligning lå EU-gennemsnittet 
på 12,9 % .
EU-medlemslandene med de største 
andele af midlertidigt ansatte var i tred-
je kvartal 2017 Spanien med 27,5 % og  
Polen med 26,0 % .
Blandt de nordiske EU-medlemslande lå 
Danmark under både Sverige og Finland, 
som begge havde en andel af midlertidigt 
ansatte blandt gruppen af lønmodtagere 
på 17,2 % .
At være midlertidigt ansat betyder, at 
man er ansat i en tidsbegrænset stilling . 

Optimistisk erhvervsliv 
investerer i ny bilpark
Aldrig før har erhvervslivet købt eller lea-
set så mange biler som i 2016 og 2017 . 
Selvom rekorden fra 2016 lige akkurat 
ikke blev slået i 2017, vidner erhvervsli-
vets bilinvesteringer ifølge Dansk Byggeri 
om stigende økonomisk optimisme, ikke 
mindst i byggeriet .
– I disse år investerer erhvervslivet i 
nye biler som aldrig før . Men mens alt 

kvartal i forhold til andet kvartal . Udvik-
lingen skal ses i lyset af et kraftigt fald i 
anskaffelsen af køretøjer . Til trods for at 
køretøjer overvejende er importerede, 
påvirker faldet den danske aktivitet gen-
nem fald i produktskatter og de service-
ydelser, der knytter sig til salg af køretøjer . 
Det offentlige forbrug faldt med 0,1 % i 
tredje kvartal . I årets første tre kvartaler 
steg privatforbruget med 1,8 % i forhold 

Verden omkring os

Ledige stillinger i den private sektor fordelt på regioner

Andele af midlertidigt ansatte blandt lønmodtagere i EU, 15-64-årige. 
3. kvt. 2017

Tilgang af nye personbiler i husholdningerne og erhvervene 
fordelt på køb og leasing

Nyregistrerede motorkøretøjer

Ledige stillinger (faktiske tal) i den private sektor fordelt 
på branche og arbejdsstedets størrelse
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til tilsvarende periode i 2016, mens det 
offentlige forbrug steg med 0,7 %

Stigende investeringsaktivitet 
skyldes skibsimport
De faste bruttoinvesteringer steg med 
1,6 % i tredje kvartal, som følge af store 
skibsinvesteringer i kvartalet . Fratrukket 
skibe faldt de faste bruttoinvesteringer 
med 1,1 % i tredje kvartal . For årets 
første tre kvartaler steg investeringerne 
med 1,6 % i forhold til samme periode 
sidste år .

Faldende import og eksport
Både importen og eksporten faldt med 
0,5 % i tredje kvartal, hvilket primært 
skyldes et negativt bidrag fra handelen 
med tjenester . Ligesom investeringerne, 
påvirkes importen også af handlen med 
skibe i tredje kvartal . Importen fratruk-
ket importen af skibe faldt med 1,5 % i 
tredje kvartal . Sammenlignes udviklingen 
i årets første tre kvartaler med samme 
periode året før, steg importen med 3,7 
%, mens eksporten steg med 5,1 % . 

Lidt færre konkurser i 2017 
end i 2016 og klart færre end i 
2009 
Der var 2 .270 konkurser blandt aktive 
virksomheder i 2017 . Det er 4 % færre 
end i 2016 og 32 % eller 1 .067 konkur-
ser færre end i 2009 . Landbruget stod 
for den relativt mest positive udvikling i 
forhold til 2016 med 48 % færre kon- 
kurser, mens transportområdet modsat 
havde 35 % flere.  Alle brancher und- 
tagen landbruget havde færre konkurser 
i 2017 end i 2009 . Største relative fald 
var i industrien med 52 % færre konkur-
ser og i transporterhvervene med 42 % 
færre .

De aktive virksomheder stod 
kun for en ud af syv konkurser 
I faktiske tal var der i alt 1 .524 konkurser 
i december . Heraf ramte kun 220 eller  
14 % aktive virksomheder (virksomhe-
der med ansatte eller en omsætning over 
1 mio . kr .) . De stod for 95 % af omsæt-
ningen og for alle de tabte job . 735 kon-
kurser vedrørte de såkaldte iværksætter 
virksomheder, der fra januar 2014 har 
kunnet etableres for 1 kr.  De fleste hav-
de ingen omsætning i 2017, og kun gan-
ske få havde en omsætning, så de kunne 
betegnes som aktive . 

December stod for de færreste 
tabte job i 2017 
Der gik 836 fuldtidsjob tabt i december, 
og det er 10 % færre end gennemsnittet 
i juni-november . I Region Hovedstaden 
forsvandt 236 job eller 27 % færre end i 
de foregående måneder, i Region Midtjyl-
land 135 job eller 21 % færre og i Region 
Sjælland 129 job eller 16 % færre . I Re-
gion Nordjylland forsvandt 130 job eller 
50 % flere, mens der i Region Syddan-
mark forsvandt 206 job eller 3 % flere.

Betalingsbalancen over for 
udlandet november 2017
I november var der et overskud på be-
talingsbalancens løbende poster på 13,8 
mia . kr . i sæsonkorrigerede tal, hvilket er 
en stigning på 0,2 mia . kr . i forhold til ok-
tober . Fra januar til november 2017 var 
overskuddet på betalingsbalancens lø-
bende poster på 153,3 mia . kr ., hvilket er 
20,6 mia . kr . højere end for samme peri-
ode året før .

Danmarks overskud blandt de 
største i EU
I første halvår af 2017 udgjorde Dan-
marks overskud på betalingsbalancen  
8,0 % af BNP .  Dette er højere end over-
skuddet i procent af BNP for Sverige, 
Tyskland og Storbritannien, som er Dan-
marks vigtigste samhandelspartnere i EU . 
EU under ét havde et mere beskedent 
overskud på 0,7 % af BNP i første halvdel 
af 2017 . Betalingsbalanceoverskuddet for 
Danmark, Sverige og Tyskland er primært 
drevet af et overskud i handlen af varer . 
Mens der for Danmark og Sverige også 
er et betydeligt bidrag til overskuddet fra 
indkomst og tjenester, er der for Tyskland 
et underskud på handlen med tjenester .  

Grønt netværk får EU-
millioner til bæredygtige byer
Naturen er en essentiel del af fremtidens 
by . Træer og grønne områder i byen gi-
ver sundere borgere, mere værdifulde 
ejendomme, mere biodiversitet, mere 
beskyttelse til klimaudfordringen og en 
bedre social sammenhængskraft .

Derfor har ENA – den europæiske para-
plyorganisation for planteskoler – netop 
fået bevilliget en stor portion EU-midler 
til kampagnen ”Green Cities for a Sustai-
nable Europe” med et samlet budget på 
over 15 millioner kroner fordelt på syv 
lande: Holland, Belgien, Frankrig, Tyskland, 
Bulgarien, Storbritannien samt Danmark .
I Danmark tilfalder 800 .000 kroner om 
året i tre år et netværk af toneangiven-
de offentlige og private aktører, når det 
gælder natur og grønne områder i byer-
ne: Danske Planteskoler, Danske Land-
skabsarkitekter, Landskabsrådet, Danske 
Anlægsgartnere og Park- og Naturfor-
valterne .
Pengene skal primært gå til at indsamle 
eksisterende, videnskabelige rapporter 
om de mange fordele, som grønne om-
råder tilfører den omkringliggende by og 
dens borgere . Pointerne skal herefter 
formidles på en forståelig måde til poli-
tikere og beslutningstagere .
Og de penge skal nok få ben at gå på, 
fortæller formand for Danske Plantesko-
ler, Henning Roed, der sammen med det 
faglige netværk ser frem til at slå de grøn-
ne områders mange potentialer fast med 
syvtommersøm . Således skriver branche-
foreningen Danske Anlægsgartnere den 
7 . februar 2018 i en pressemeddelelse .

Bankerne
Bankerne har ikke fået det lettere . Ind-
fasning af BASEL-reglerne fortsætter, og 
Finanstilsynets fortsatte fokus på den 
enkelte banks solvens og opfyldelse af 
hensættelseskravene fortsætter med 
uformindsket styrke .
Møder med banksektorens kreditafde-
linger har styrket Sekretariatets indsigt i 
de forhold, bankerne lægger vægt på, og 
som kan indgå i de forretningsmæssige 
overvejelser i den enkelte virksomhed .

Det kan være en fordel at få en 
dialog med sin bank om:
• Forhold der kan påvirke rentesatsen 
 på kortfristet lån og kassekredit
• Ekstern rådgivning om forretnings- 
 udvikling eller optimering
• Etablering af en uvildig bestyrelse eller  
 et advisory board
• Plan for konsolidering og/eller øget  
 indtjening på nye forretningsområder
• Tanker for ejerskifte
• Hvad skal til for at øge værdien af virk- 
 somheden

• Hvordan bliver virksomheden bedst 
 mulig uafhængig af ejerleder

PERSPEKTIV – bankerne vil fortsat stille 
krav om bl .a . bedre indsigt i driften og 
forståelse for forretningsgrundlaget eller 
den fremadrettede vækst, der planlægges . 
Virksomhederne kan hjælpe sig selv i sin 
dialog med banken ved at få beskrevet 
deres forretningsgrundlag, sætte fokus på 
rapporteringsværktøjer og udarbejde en 
sammenhængende budgetplan med til-
hørende forudsætninger . Fravalg af revi-
deret regnskab er sjældent en beslutning, 
der skaber tryghed i banken .

Feedback fra bankmøder
Herunder nogle af de overskrifter, der 
har været drøftet med hovedparten af 
kreditafdelingerne i de banker, der blev 
besøgt .
• Lager og værdi af brugte maskiner
• Selve lagerbindingen i kroner
• Indbytte- og afskrivningspolitik (kan 
 gøres tydeligere)
• Gensalgskanaler (hvad gør forhandle- 
 ren)
• Omkostningsstruktur samt oversigt 
 over hvor pengene tjenes
• Behov for bedre rapportering, der kan  
 bruges til banken løbende
• Effektivitet på eftermarkedet – har for- 
 handleren fat i sit lokale marked
• Samlet gældsbyrde i forhold til drifts- 
 resultat og egenkapital
• Hvilken arbejdskapital er der og hvor- 
 dan kan man frigøre yderligere ar- 
 bejdskapital
• Generationsskifte – ”handler om ret- 
 tidighed” og at have virksomheden 
 ”parat til salg”
• For få har fået lavet en værdiberegning  
 af aktierne eller anparterne
• Er sælgerfinansiering muligt som en del  
 af planen (generationsskifte)
• Virksomhedspant som en positiv vær- 
 di – omsætningsaktiver kan bruges  
 konstruktivt
• Akkvisitionsfinansiering er en udfor- 
 dring for banksektoren (egenfinansie- 
 ringen bør ligge på 35+ %)
• Aktiver der skal finansieres er lettere  
 end bygninger, da de er ramt af både  
 beliggenhedsudfordringer og indret- 
 ning til et formål
• Aftale- og kontraktforhold med im- 
 portører

Nationalregnskabets hovedstørrelser, kædede værdier, sæsonkorrigeret

Overskuddet på løbende poster i % af BNP, første halvår 2017

Konkurser blandt aktive virksomheder i udvalgte branchegrupper

Udenrigshandlen
– med varer fordelt på lande og landegrupper (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.). November 2017
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Medlemmer af Brancheforening for 
Skov-Have-Park forretninger får gennem 
nyhedsbreve orientering om ny lovgiv-
ning og andet, der har betydning for ar-
bejdsgivere . 
På foreningens hjemmeside er blanket-
ter, som kan anvendes ved ansættelse 
af medarbejdere og i forskellige andre 
sammenhænge i ansættelsesforhold . Hvis 
I som medlem har spørgsmål til disse  
blanketter, kan I få vejledning i sekreta-
riatet . 
Medlemmerne kan også i begrænset om-
fang få vejledning i diverse arbejdsgiver-
spørgsmål, hvor dette kan klares gennem 
en kortere telefonsamtale .

Der tilbydes også forskellige arrange-
menter om ansættelsesretlige problem-
stillinger, hvor medlemmerne har gratis 
adgang, ligesom foreningen har mulighed 
for at få korte oplæg ved andre med-
lemsarrangementer .

Medlemskab af 
DM-Arbejdsgiver
Medlemmer af Brancheforening for Skov-
Have-Park forretninger har mulighed for 
at tilkøbe medlemskab af DM-Arbejdsgi-
ver, som er en arbejdsgiverforening, der 
udspringer af Dansk Maskinhandlerfor-
ening og primært organiserer arbejdsgi-
vere indenfor maskinhandlerbranchen . 

Medlemmer af DM-Arbejdsgiver er om-
fattet af vores overenskomster med hen-
holdsvis HK/Privat og Dansk Metal/3F og 
har adgang til fuld rådgivning i arbejdsgi-
verspørgsmål .

Rådgivningen for DM-Arbejdsgiver med-
lemmer er koncentreret om de daglige 
udfordringer i forbindelse med ansæt-
telser og afskedigelser, med afklaring af 
mange forskellige forhold under ansæt-
telsen og med ledelsessparring .

Medlemmerne kan få hjælp ”hele vejen”, 
fra en ansættelsesmæssig udfordring op-
står, til den skal forhandles med den fag-
lige organisation . Hjælpen i de konkrete 
personalesager fylder meget i den daglige 
rådgivning både i forhold til reglerne ved 
ansættelse, forhold under ansættelsen og 
hjælp til afskedigelse . Når det er nødven-
digt at afskedige eller bortvise en med-
arbejder, er det aldrig en nem beslutning, 
og ofte består en stor del af rådgivningen 
i at finde alternativer hertil, men også at 
sikre sig, at opsigelsen eller bortvisningen 
sker på et så sagligt grundlag, at virksom-
heden ikke efterfølgende får et krav om 
erstatning fra medarbejderen . Sådanne 
krav kan beløbe sig til op til 12 måneders 
løn – oveni medarbejderens opsigelses-
varsel .

Særligt i forbindelse med medarbejderes 
sygdom eller funktionsnedsættelse – ek-
sempelvis på grund af nedslidning – kan 
vi heldigvis nogle gange finde en løsning, 
hvor medarbejderen med forskellige for-
mer for støtte fra kommunen kan udføre 
sit arbejde så godt, at virksomheden har 
mulighed for at beholde medarbejderen . 
Vi har deltaget i rundbordssamtaler med 
kommuner, og hvor virksomhederne har 
fået økonomisk støtte fra det offentlige 
til hjælp til medarbejderen, så virksom-
heden har kunnet fastholde pågældende .

Arbejdsgivervejledning

HR-partner Birgit Karlsen taler ved 
et af årets medlemsmøder.

I det forløbne år har sekretariatet været 
inde over mange forskellige sager .
Der har blandt andet været nogle sager 
omkring ADR reglerne . Efterfølgende 
har vi holdt nogle 1 .3 kurser – lille ADR 
bevis – for medlemmerne . 

CE mærkning er et emne, som vi får en 
del spørgsmål omkring . Her har sekreta-
riatet en ekstern konsulent, som vi kan 
trække på, hvis vi ikke selv kan svare på 
de spørgsmål, der måtte opstå . Konsu-
lenten kan også være behjælpelig med at 
få udarbejdet en CE mærkning og doku-
mentation . 

Der har også være en forespørgsel om-
kring patent beskyttelse . Medlemmet 
blev henvist til en kontaktperson, som 
kunne være behjælpelig med, om det 
produkt han havde en idé til, var beskyt-
tet af patent eller på anden måde beskyt-
tet .
Reglerne omkring køre-hviletid og und-
tagelses reglen kaldet ”håndværkerreg-
len” har afledt en del opklarende spørgs-
mål . Færdselsstyrelsen har en vejledning 
om undtagelserne fra køre-hviletidsbe-
stemmelserne på deres hjemmeside, heri 
står der bl .a .:
Køretøjer eller kombinationer af køre-
tøjer med en største tilladt totalvægt på 
ikke over 7,5 tons, der benyttes til trans-
port af materiel, udstyr eller maskiner, 
som føreren benytter til udøvelsen af sit 
erhverv, og som kun benyttes inden for 
en radius af 100 km fra virksomhedens 
hjemsted, dog kun på den betingelse, at 
kørslen af køretøjet ikke er førerens ho-
vedaktivitet .

Fortolkning: 
Det er et krav, at køretøjet eller den 
kombination af køretøjer, der anvendes, 
har en største tilladt totalvægt på ikke 
over 7,5 tons . 
Bestemmelsen vedrører køretøjer, der 

anvendes af virksomheder, der skal udfø-
re andet arbejde end transportarbejde, 
og som til brug for førerens udførelse af 
arbejdet er nødt til at transportere ma-
teriel, udstyr eller maskiner . Der vil typisk 
være tale om værktøj, redskaber, materi-
aler eller reservedele, som skal anvendes 
af føreren i forbindelse med det arbejde, 
som virksomheden skal udføre . 

Materiel:
For at gå under begrebet ”materiel” skal 
der være tale om gods, der enten skal 
bearbejdes eller omdannes, eller på an-
den måde er nødvendigt for udførelsen 
af førerens arbejde (førerens hovedakti-
vitet) . 
Det vil sige alt gods, som føreren be-
nytter ved udførelse af sit erhverv; f .eks . 
redskaber, værktøj, materialer og reser-
vedele . Omfattet er også transport af 
materiel, der stammer fra selve arbejdets 
udførelse f .eks . materialer, der ikke er 
blevet anvendt, emballage fra materialer, 
der er brugt i arbejdet, og mindre affalds 
mængder 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 transporte-
rer en bil til reparation på sit værksted 
være omfattet, da den transporterede 
bil i dette tilfælde vil være mekanikerens 
materiel . 
Salgsvogne, der f .eks . kører rundt til loka-
le markeder, hvor de bliver opstillet, og 
hvorfra der sker salg, vil også være om-
fattet, hvis føreren samtidig er sælgeren, 
og kørslen er en underordnet aktivitet . 
Salgsgenstandene vil i dette tilfælde være 
nødvendige til udførelse af førerens ho-
vedvirksomhed .
I håndværksvirksomheder vil undtagelsen 
også gælde for indhentning af materialer, 
såvel som levering af det færdige pro-

dukt, så længe de andre betingelser i be-
stemmelsen er opfyldt . F .eks . vil en sned-
ker kunne hente træ og andre materialer 
til konstruktion af et møbel og derefter 
levere det færdige produkt til en kunde . 
Som eksempel på en transport, der kan 
være undtaget fra køre- og hviletidsbe-
stemmelserne, kan nævnes en mekaniker, 
der udfører reparation af et køretøj, men 
hvor den samlede arbejdsopgave også 
omfatter lakering af køretøjet . Hvis en 
mekaniker i den situation fra eget værk-
sted transporterer et køretøj til lakering 
hos en autolakerer, vil autolakereren så-
ledes være underleverandør af en ydelse 
i forbindelse med reparation af køretøjet . 
Mekanikeren transporterer her materiel, 
som mekanikeren benytter til udøvelse af 
sit erhverv . 

Ved årsskiftet var sekretariatet medvir-
kende til, at det lykkedes at få lov til at 
benytte en liste, hvor de traktorer, som 
er produceret i henhold til den gamle 
EU typegodkendelse 2003/37Ef, som 
stod ved forhandlere og endnu ikke var 
slut solgte . Listen skal medvirke til, at dis-
se køretøjer stadigvæk er lovlige efter 
årsskiftet og i fremtiden . Da en ny EU 
typegodkendelse af traktorer er trådt i 
kraft, skal køretøjer enten være på denne 
liste, hvis de er produceret i henhold til 
2003/37Ef – eller også skal de være pro-
duceret i henhold til 167/2013EU . Trak-
torer som er produceret i henhold til 
den gamle typegodkendelse, og som ikke 
er på den danske liste, er højest sand-
synlig IKKE lovlige i Danmark og andre 
EU lande . Med mindre der er tale om 
en restmængde traktor, som er tildelt et 
specifikt land, og derfor formentligt kun 
er lovlig i netop det land . 

Det gælder også for de redskabsbærere, 
som omklassificeres og registreres som 
en traktor .

Medlemsrådgivning
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Kontrakt-udvalg:
Formålet med dette udvalg er at gennemgå de 
landsdækkende forhandlerkontrakter og evt . 
tage dialog med importøren for at sikre for-
handlerne mod uligevægtige kontrakter . 
I 2017 er det, der har fyldt mest for udvalget, 
arbejdet med Selvdis aftalen fra Husqvarna . Vi 
har forsøgt at sikre forhandlernes opbakning 
til at tage en dialog med Husqvarna . Husqvar-
na Danmark var meget åbne overfor dialogen, 
men desværre viste det sig, at vores ændrings-
forslag blev afvist af Husqvarnas juridiske afde-
ling i Sverige . Dog har processen været meget 
givende pga . den gode dialog, vi har haft med 
Husqvarna Danmark . Vi ser frem til at fortsætte 
og styrke dialogen fremadrettet .
Kontrakt-udvalget består af Michael Nygaard og 
Klaus Nissen.

Handels-udvalg:
Handels-udvalgets formål er at arbejde på at 
finde den bedste måde at hjælpe hinanden 
med at spare penge og købe smartest . Bran-
cheforeningen har jo allerede nogle fordelagtige 
samarbejdsaftaler, men vi ønsker at finde flere 
områder, vi kan lave brancheaftaler på .
Det har været lidt vanskeligt at finde ud af, hvor 
vi skulle starte, men vi er så småt ved at finde 
en retning, udvalget vil arbejde i .
I handels-udvalget ser vi meget gerne, at for-
eningens medlemmer kommer med input til, 
hvilke områder der kunne være interessant for 
medlemmerne, at der bliver arbejdet videre 
med .
Handels-udvalget består af Mads Bach og Jens 
Erik Frimann Jensen.
 

Uddannelses-udvalg:
Uddannelses-udvalgets formål er at fortsæt-
te og intensivere den dialog, der tidligere har 
været med Erhvervsskolerne Aars omkring en 
konkret have-park uddannelse .
Igennem brancheforeningen har vi i løbet af 
året arbejdet tæt sammen med skolen . De har 
valgt at sætte et par folk på til dedikeret at styre, 
hvilken vej have-park området på Erhvervssko-
lerne Aars skal gå . Det har gjort samarbejdet 
mellem skolen og foreningen langt bedre . Alle 
er klar over, at vi mangler udlært arbejdskraft, 
men lige nu er det desværre ikke muligt at til-
byde en konkret uddannelse . Dog er der i 2017 
oprettet en del AMU kurser med fokus på vo-
res branche . Dette er den spæde start til den 
uddannelseslinje, vi ønsker os i hele branchen .
Uddannelses-udvalget består af Erik Malle og 
Mads Bach.

IT-udvalg:
Formålet med IT-udvalget er at få lavet et sy-
stem, som er tilpasset branchen. Der findes 
mange store forkromede systemer, som både 
teknisk og økonomisk ikke passer til vores bran-
che . Derfor gik IT-udvalget i gang med at arbej-
de på at finde en løsning, som er kompatibel til 
skov-have-park forretningerne .
Peter har de seneste 6 mdr . været i dialog med 
4 forskellige IT-firmaer om en branche løsning. 
Han har nu fundet en fornuftig samarbejdspart-
ner, og har lavet baggrunds tjek hos to af deres 
store kunder .
Programmering påbegynder i starten af marts 
2018 og forventes klar i oktober 2018 . 
IT-udvalget består i øjeblikket kun af Peter Madsen.

Udvalg
På det første bestyelsesmøde efter den stiftende 

generealforsamling blev bestyrelsen enige om 4 fokusområder, 
som skulle være det første, man tog fat på at arbejde med 

i brancheforeningen. 

Medlemsvirksomheder
Pr. 20. februar 2018

30 medlemsvirksomheder med 
32 udsalgssteder
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• Københavns Maskinservice ApS

• Vedbæk Skov & Park ApS

• Fredensborg Skov og Have ApS 

• Egedal Maskincenter ApS

• Skov & Have Sorø ApS

• Jongshøj Maskiner

• Skov & Havehuset ApS

• Minitraktorgården

• JE Park & Skovservice ApS

• ThorTek A/S

• Fyns Minitraktor

• Ærø Maskiner og VVS A/S

• Ingvard Madsen ApS

• Kolding Have og Park Maskiner ApS

• Malle Skov & Have

• Sønderborg Skov Park og Have ApS

• Lyngtek

• Varde Have & Skovmaskiner ApS

• Skjern Plæneklipper-Service

• JR Maskincenter

• Skov og Have Center / Statoil 
 Servicecenter

• Aagaard Maskiner & Udlejning

• Elite park og Have ApS

• Grenaa Skov & Have 

• Motorcentrum A/S

• Jysk Have- & Parkmaskiner ApS

• Viborg Havemaskiner 

• Randers Have og Park ApS

• Almas Park & Fritid A/S

• DCM Cykler & 
 Have/Park-Maskiner ApS

••
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Den grundlæggende 
lederuddannelse
Erhvervsskolerne i Aars tilbyder i samar-
bejde med DM-Akademi ”Den grund-
læggende lederuddannelse” for medlem-
mer af de foreninger, som hører under 
sekretariatet .
Uddannelsen er en standardiseret og 
anerkendt lederuddannelse, hvor de fem 
moduler er bygget op omkring seks for-

og udbytterigt i form af forbedret bund-
linje for vores medlemmer . 

Informationsmøder om den 
nye persondataforordning
Vi har afholdt 4 informationsmøder 
rundt omkring i landet om den nye per-
sondataforordning . På møderne har ad-
vokat Eva Kaya sammen med henholdsvis 
Claes Kronholm og Bjarke G . Jochumsen 

skellige AMU-mål, så de tilsammen giver 
en grundlæggende indsigt i, hvad ledel-
se er, hvem man selv er som leder, og 
hvordan man hver i sær bedst kan udøve 
ledelse .
Samarbejdet mellem Erhvervsskolerne 
Aars og DM-Akademi betyder, at del- 
tagerne på uddannelsen er fra samme 
type brancher, hvilket muliggør et øget 
fokus på brancherelevante problem- 
stillinger og øger udbyttet af erfarings- 
udvekslingen .
Samarbejdet betyder desuden, at Bir-
git Karlsen fra sekretariatet supplerer 
uddannelsen med emner indenfor den 
praktiske del af personalejuraen . Det 
bliver gennemgået, hvordan man håndte-
rer forskellige konkrete problemstillinger 
korrekt og effektivt . Denne undervisning 
sker i tilknytning til den almindelige un-
dervisning, hvilket gør, at emnerne bliver 
fordelt over flere moduler. Samtidig spa-
rer vores medlemmer både tid og penge, 
da der spares kursusdage .
14 ledere fra vores medlemsvirksomhe-
der gennemførte uddannelsen i 2017, og 

givet et overblik over de krav, man som 
virksomhed bliver stillet overfor, når den 
nye persondataforordning træder i kraft 
25 . maj 2018 . 
På møderne fik man en introduktion til, 
hvad man særligt skal være opmærksom 
på, når man håndterer persondata og  
de særlige problemstillinger, som opstår, 
når man håndterer følsomme person- 
data .
Der bliver afholdt et informationsmøde 
mere inden forordningen træder i kraft, 
da der har været særdeles god tilslutning 
til de øvrige møder .

Momskurser
Vi valgte i 2017 at gentage succesen med 
at holde momskurser, hvor vi også denne 
gang fik masser af god og nyttig viden af 
Søren Engers Pedersen, momsdirektør 
hos Timetax A/S .
Søren var omkring reglerne for handel 
med udlandet, fast ejendom, personale-
omkostninger, energiafgifter, gulpladebiler, 
papegøjepladebiler m .m .
Også dette kursus blev holdt 3 steder i 

der starter et nyt hold den 25 . oktober 
2018 .

Sælgeruddannelsen
Dygtige sælgere er i høj kurs – og sæl-
gere bliver dygtigere af forsat udvikling, 
uddannelse og vidensdeling . DM-Aka-
demi har derfor igen i år i samarbejde 
med Erhvervsskolerne Aars gennemført  
”Sælgeruddannelsen” i eget regi . 13 del-
tagere fra vores medlemsvirksomheder 
har i 2017 gennemført et samlet for-
løb på syv kursusdage, der alle har haft 
til formål at gøre dygtige sælgere endnu 
dygtigere . 
De syv dage er inddelt i 3 moduler med 
overskrifterne: Sælgerens roller, sælge-
rens værktøjskasse og salgets discipliner . 
Sælgeruddannelsen er gennemført som 
AMU uddannelse .
På uddannelsen kommer du til at være 
sammen med medarbejdere fra andre 
virksomheder i branchen, så der er rig 
mulighed for sparring .
Der har været meget positiv feedback på 
uddannelsen, og et nyt hold starter op 
18 . september 2018 .

Bonanza
Bonanza er et spændende og ander- 
ledes økonomikursus . Kurset tager i ste-
det for regneark og uendelige rækker af 
tal udgangspunkt i visualisering, samt en 
række værktøjer, der med fokus på virk-
somhedsøkonomi, nøgletal, økonomisk 
kommunikation og dine udfordringer . 
Kurset giver en langt større forståelse af 
økonomi .
Vi har nu gennemført flere hold med 
deltagelse af indehavere, direktører, 
værkførere, lagerchefer, sælgere og øko-
nomimedarbejdere, heriblandt 2 kurser i 
2017 med deltagelse af flere SHP med-
lemmer .  Vi kan se, at kurset er velegnet 

landet med rigtig flot tilslutning og god 
feedback fra deltagerne .

ADR kursus
I april 2017 afholdt vi også 2 ADR kurser 
målrettet medlemmer af SHP – et i Ring-
sted og et i Kolding. Her fik deltagerne 
en sikkerhedsuddannelse, som sikrer, at 
personen kender til de risici, der er for-
bundet med farligt gods, og procedurer-
ne for sikker håndtering og optræden i 
nødsituationer .

Tekniske Have-park kurser
Erhvervsskolerne Aars har på baggrund 
af vores forespørgsler afholdt ét af hvert 
af disse tekniske have-parkkurser i 2017 . 
48505: Håndholdt have/parkmask, just . 
og enkel rep . 1
48503: Håndholdt have/parkmask, fejlfin-
ding og rep . 2
48573: 2- og 4-taktsmotor, rep . af have/
parkmaskiner 1

Dog var der ikke fuldt deltagertal på  
kurserne, hvilket selvfølgelig ikke på langt 
sigt er holdbart . Vi skal derfor opfordre til, 
at I bakker op om de udbudte kurser ved 
at få jeres folk sendt afsted . 

Årets kurser

Stolte kursister efter veloverstået lederuddannelse. Informationsmøder om den nye persondataforordning.

Gruppearbejde under lederuddannelsen.

Bonanza, et anderledes økonomikurus i stedet for 
uendelige rækker af tal.

Momskurser i 2017, var en stor succes med 
en masse god og nyttig information.
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Samarbejdsaftaler

Willis forsikringsmægler
Brancheforening for Skov-Have-Park 
forretninger og Willis Towers Wat-
son har etableret et samarbejde for 
at sikre medlemmerne en unik for-
sikringsaftale, som er skræddersyet til 
branchen. Willis grundlæggende filo-
sofi er, at forsikring skal være nemt, 
simpelt og dække når behovet opstår .
En normal forsikring består af en 
begrænset basisdækning med en 
lang række tilkøbsmuligheder . Det-
te medfører en væsentlig risiko for 
manglende dækning ved skader, en-
ten på grund af tidligere fravalg eller 
forglemmelser . Willis forsikringsafta-
le tilbyder derimod en meget bred 
standarddækning, hvor de normale 
tilkøbsdækninger automatisk er in-
kluderet . Dette giver medlemmerne 
tryghed og den rigtige dækning, når 
behovet opstår . Endda til en me-
get konkurrencedygtig præmie, da 
Brancheforening for Skov-Have-Park 
forretninger, som en del af Dansk 
Maskinhandlerforening, opnår en be-
tydelig indkøbsfordel .
Du har mulighed for ganske uforplig-
tende at få et tilbud på dine forsik-
ringer gennem Willis Tower Watson .

Kontaktperson hos Willis er:
Anders Nielsen, Forsikringsmægler
Telefon: +45 88 13 95 92
Mobil: +45 60 38 05 92
anders .nielsen@willistowerswatson .com
www .willistowerswatson .com

På vores hjemmeside under med-
lemsområdet finder du fuldmagt 
som skal udfyldes, hvis du ønsker et 
tilbud fra Willis .

Avista Oil Danmark A/S
Brancheforening for Skov-Have-Park 
forretninger har mulighed for at be-
nytte aftalen indgået med Dansk Ma-
skinhandlerforening omkring afhent-
ning 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 håndte- 
 ringsgebyr . Der gives rabat på kr .  
 100,- til medlemmer af SHP .
• 10 % rabat på listepriser på opbe- 
 varingstanke, spildbakker og andet 
 tilbehør, til de kunder hvor de hen- 
 ter spildolie .
Se samarbejdsaftale på hjemmesiden 
under medlemsområdet .

Kontaktperson er:
Tom Pedersen
Telefon: +45 30 55 96 95
tp@avista-oil .dk
www .avista-oil .dk

SG-Finans
Aftalen med SG-Finans har en række 
fordele for dig som medlem .
• Etableringsgebyr pr . sag kun 1 .000,- 
 for kunden (standard 3 .000,-) .
• SG Finans etablerer ekstraordi- 
 nært leverandørsamarbejder med  
 årlig volumen mindre end 2 mio . kr .
• Fuld adgang til WEB-løsning 24/7 
 med kreditgodkendelse og tilbuds- 
 udskrivning .
• Årlig provision/bonus på 0,5 % af  
 finansieringsvolumen til den enkel- 
 te forretning .
• Undervisning og præsentation af  
 onlinesystem og uddannelse i  
 finansieringsargumenter.
• Fuld adgang til SG Finans finanse- 
 ringsrådgivere der dækker hele 
 landet .
• E-signatur der letter administra- 
 tion og papirgang markant .

Kontaktperson hos SG-Finans er:
Erik Strømfeldt
Telefon: +45 51 23 17 71
erik.stromfeldt@sgfinans.dk
www.sgfinans.dk

Advokaternes 
Inkasso Service
Brancheforening for Skov-Have-Park 
forretninger har indgået en samar-
bejdsaftale med Advokaternes Inkas-
so Service .
Medlemsvirksomhederne kan få in-
kasso uden omkostninger og 20 % 
rabat på advokatbistand .

Inkasso konceptet:
Konceptet går videre end no-cure-
no-pay, idet AIS ved udenretlig be-
handling alene tager den del af det 
inddrevne, der ligger over fakturaen, 
dvs . renter, salærer og gebyrer . Med-
lemmerne beholder fakturaens ho-
vedstol . Lykkes det ikke at inddrive 
kravet, er det gratis .
For behandling i fogedretten tager 
AIS et fast beløb på kr . 800,- ekskl . 
moms og salær, og lykkes inddrivel-
sen tilfalder ovennævnte beløb i til-
læg hertil AIS . Medlemmet modtager 
således hele fakturaens hovedstol 
fratrukket kr . 800,- .
AIS kontakter debitor på alle hen-
sigtsmæssige måder, breve mails og 
tlf . Hvis det efter en kreditvurdering 
af debitor giver mening, foretager AIS 
udkørende fogedforretning .
Som advokatkontor behandler vi 
indsigelser og giver møde i retten i 
alle sager uanset, om de løftes ud af 
småsagsprocessen . Prisen afhænger 
som udgangspunkt af tidsforbruget .

Kontaktperson er:
Torben Stohn
Telefon: +45 88 53 55 53
info@inkassoadvokat .dk
www .inkassoadvokat .dk 

Kapitalbørsen
Kapital til vækst og udvikling
- Hvad er mulighederne og hvor er 
pengene?
Brancheforening for Skov-Have-Park 
forretninger har en brancheaftale 
med Kapitalbørsen .
 
Kapitalbørsen har:
• Et omfattende netværk af private  
 og institutionelle investorer i Dan- 
 mark og udlandet .
• Indsigt i kapital- og lånemuligheder  
 via f .eks . vækstfonden, EKF, IFU,  
 regionale innovationsmiljøer m.fl.
• En samlet oversigt over ca . 200 
 låne-/finansieringsprogrammer til 
 bl .a . eksportfremme .
• God dialog med et stort antal 
 banker, erhvervs- og kreditafdelin- 
 ger, samt leasingselskaber .
• Kendskab til børsnotering på  
 London-baserede GXG Markets .
• Samarbejde med privat lånefond  
 Direct Lending 1 A/S .

Kontaktperson er:
Carsten Færge
Telefon: +45 21 64 76 12
cf@kapitalbørsen .dk
www .kapitalborsen .dk

Lyreco
Brancheaftalen med Lyreco omfatter 
gratis fragt på alle ordrer – ingen mi-
nimums bestilling .

Kontaktperson er:
Mille Oden
Telefon: +45 70 10 05 00
mille .oden@lyreco .com
www .lyreco .dk

Falck Healthcare
Krisehjælp til ejerledere
Ejerledere kan også få brug for kri-
sehjælp . Derfor er der indgået en 
aftale om Krisehjælp til ejerledere 
med Falck Healthcare som en del af 
medlemskabet i Brancheforening for 
Skov-Have-Park forretninger .
Formålet med dette er at forebygge 
psykiske eftervirkninger hos forenin-
gens medlemmer efter arbejds- og 
privatrelaterede hændelser .

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) .

Adgang til nedsat responstid
Falck Healthcare yder hjælp med en 
responstid på max 4 timer fra kun-
den kontakter Rådgivningscenteret 
til psykologens første face-to-face 
kontakt med klienten overalt i Dan-
mark .

Kontakt:
Falck Healthcares Psykologiske 
Rådgivningscenter
Ring døgnet rundt på telefon 
+45 70 10 20 12
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Præsentation af bestyrelse og sekretariat

Per Hedetoft
Konsulent

Hos Per kan man blandt andet få rådgiv-
ning om færdselsregler og arbejdsmiljø . 
Han er også dybt involveret i uddannel-
se . 

Bestyrelsesmedlem
Peter Madsen, 
Ingvard Madsen ApS – Kolding
Peter har arbejdet i branchen i 15 år og 
været selvstændig de sidste 11 år . Inden 
Peter kom ind i branchen, var han udlært 
elektriker og arbejde med det i 11 år . 

Helle Helth Hansen
Direktionssekretær

Som direktionssekretær står Helle for at 
planlægge rigtig mange af de aktiviteter, 
der foregår i foreningerne . Derudover 
kan Helle også i mange tilfælde hjælpe 
med vejledning i forhold til arbejdsret .

Næstformand
Erik Malle, 
Malle Skov & Have – Haderslev
Erik er opvokset i Ulkebøl, hvor hans for-
ældre drev en skov/have-og park forret-
ning . I tretten år arbejdede han i familie-
virksomheden, inden han i 1991 startede 
for sig selv i Haderslev . At det lige blev i 
samme branche stod ikke i kortene, men 
Erik har altid vidst, at han ville have sit 
eget .

Klaus Nissen
Direktør

Klaus har som direktør ansvaret for 
hele sekretariatet og dermed også de 
4 foreninger, der ligger under sekretari-
atet . Klaus tager sig af opgaver som for-
handling af leverandør- og forhandler-
kontrakter, sparring i forhold til drift og 
forretningsmetoder og vejledning ved 
virksomhedsophør, -overdragelse og ge-
nerationsskifte .

Annette Hansen
Økonomi assistent
Annette holder styr på foreningens 
regnskaber og står også for opkrævning 
af kontingent . Annette er også ansvarlig 
for vores forlag, hvor man kan bestille 
mærkater og tjeklister .

Bestyrelsesmedlem
Jens Erik Frimann Jensen, 
JE Park & Skovservice ApS – Maribo
Jens Erik er uddannet landbrugsmaskin-
mekaniker og arbejdede 20 år i den 
branche, indtil han for 3 år siden tog 
springet og blev selvstændig .

Formand
Michael Nygaard, 
Varde Have & Skovmaskiner – Varde
Michael har været ejer af Varde Have & 
Skovmaskiner siden 2005 og har i dag 9 
medarbejdere . Han er uddannet Land-
brugsmekaniker ved Vejrup Maskincen-
ter og har i alt arbejdet i branchen i 18 år .

Dorthe Thomsen
Kontor assistent
Dorthe er sekretær for Brancheforening 
for Skov-Have-Park forretninger og delta-
ger dermed i de møder og arrangementer,  
der har med SHP at gøre . Derudover har 
Dorthe ansvaret for websites, sociale medier, 
kursusplanlægning og nyhedsbreve .

Bestyrelsesmedlem 
Mads Bach, 
Københavns Maskinservice ApS – Hvidovre
Mads købte en forretning, der trængte til et 
frisk pust for 4 år siden . Han kommer fra den 
administrative grossistdel fra autobranchen, 
og har senest været Canvas-sælger til auto-
værksteder .

Astrid Andersen
Studiemedarbejder
Astrid er næsten lige er startet hos os . 
Hun kommer blandt andet til at lave 
nøgletalsanalyser og en masse andre 
ting, sekretariatet har brug for assistance 
til .

Birgit Karlsen
HR-partner

Birgits primære opgaver er vejledning 
omkring arbejdsret og overenskomstfor-
handlinger . Derudover underviser Birgit 
på interne kurser og på Den grundlæg-
gende lederuddannelse .

SekretariatetBestyrelsen
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      Det har vi fået hjælp til 
hos Brancheforening for 

Skov-Have-Park forretninger”
”

Brancheforening for Skov-Have-Park forretninger 
er stiftet 8 . november 2016 . Foreningens formål er 
at fremme medlemmernes erhvervsinteresser og 
styrke sammenholdet blandt Skov-Have-Park for-
retninger i Danmark .

Vi har fokus på alt det, man bedst, billigst og mest 
effektivt løfter i fællesskab . Til at hjælpe bestyrelsen 
med den opgave, har vi et sekretariat, som også er 
sekretariat for Dansk Maskinhandlerforening, 
Maskinleverandørerne og GAFSAM, og dermed har 
100 års erfaring i at løse brancheudfordringer både 
hos det enkelte medlem og i forhold til 
leverandører, kunder og det omgivne samfund .

Det har du adgang til som medlem:
• Rådgivning om drift og forretningsmetoder 
 – strategi .
• Juridisk vejledning i forbindelse med arbejdsret 
 og salgsjura .
• Rådgivning ved virksomhedsophør/-overdragelse 
 og generationsskifte .
• Rådgivning om leverandør- og forhandler-
 kontrakter .
• Rådgivning om færdselsregler .
• Rådgivning om arbejdsmiljø . 
• Fordelagtige aftaler med vores samarbejds-
 partnere indenfor forsikring, leasing, afhentning 
 af spildolie, inkasso, kriseberedskab m .m . 
• Månedligt modtage relevant branche-
 information via e-mail .
• Adgang til diverse kurser, info- og medlems-
 møder – ofte gratis .
• Diverse blanketter, kontrakter, mærkater og 
 tjeklister tilpasset branchen .

Etisk regelsæt
for Brancheforening for SKOV-HAVE-PARK forretninger

Få fordele 
af et stærkt 
fællesskab

Michael Nygaard
Stærkt netværk
Jeg får et stærkt netværk gennem foreningen . Jeg synes det 
er rart at kunne læne sig op ad en større flok blandt andet i 
forhold til samarbejde med leverandører, som stiller større og 
større krav til for eksempel indretning af vores forretninger . 
Her kan foreningen hjælpe med at forhandle kontrakter, så 
der er styr på det fra starten, hvilket giver tryghed i forhold 
til samarbejdet . 

Erik Malle
Fordelagtig forsikring
Jeg har gennem foreningen fået en erhvervsforsikringsordning 
med fordelagtige præmier og dækning . Foreningens samar-
bejdspartner Willis Tower Watson tilbød en uforpligtende 
gennemgang af mine forsikringer . Det eneste jeg skulle gøre 
var at udfylde en samtykkeerklæring, og så gennemgik de 
vilkår og indhentede priser for mig . Jeg har fået en billigere 
forsikring med bedre dækninger end tidligere . Faktisk har jeg 
sparet så meget, at jeg har betalt mit kontingent til SHP og 
dermed fået alle de andre fordele i foreningen ”gratis” .

Mads Bach
Indflydelse på branchens fremtid
Et af mine fokuspunkter i forhold til at træde ind i bestyrelsen 
er,  at jeg kan være med til at arbejde for at få en reel uddan-
nelse til have-park mekaniker, som er tilpasset vores branche . 
Jeg er med i et udvalg, hvor vi er i dialog med Erhvervsskoler-
ne Aars om, hvordan uddannelsen skal sammensættes . Er vi 
mange som står sammen og kan fremvise et reelt behov for 
uddannelsen, skal den nok blive en realitet .

Peter Madsen
Juridisk hjælp
Jeg var med til at tage initiativ til foreningen, fordi jeg på et 
tidspunkt kom ud i en retssag omkring en maskine, jeg havde 
solgt . Det var enormt krævende at skulle forholde sig til sådan 
et søgsmål, og samtidig passe sin forretning, så jeg havde brug 
for juridisk hjælp, og det fik jeg hos Dansk Maskinhandler-
forenings sekretariat, som har årelang erfaring indenfor det 
område . Dog synes jeg ikke min forretning passede ind i den 
forening, så der blev idéen til SHP født .

Jens Erik Jensen
Rådgivning om ansættelse
Da jeg havde brug for at ansætte en flexjobber, fik jeg råd-
givning hos sekretariatets HR-partner . Det var dejligt nemt at 
tage telefonen og få hjælp med det samme til at finde ud af 
de komplekse regler omkring en sådan ansættelse .

Lars Nielsen
Efteruddannelse
Jeg har deltaget på SHP’s sælgeruddannelse sammen med kol-
legaer fra andre medlemsvirksomheder, hvilket giver fantasti-
ske sparringsmuligheder . Jeg har fået øjnene op for, hvor vigtige 
alle medarbejdere i virksomheden er i forhold til salg .  Vi er 
alle sælgere, så snart vi er i kontakt med en kunde . De værk-
tøjer jeg fik med fra kurset, kan jeg nu give videre til alle mine 
medarbejdere . Derudover tilbyder foreningen mange andre 
relevante infomøder og kurser .

Generelt
Brancheforening for Skov-Have-Park forretnin-
gers medlemmer skal i enhver henseende drive 
deres virksomheder under iagttagelse af god 
forretningsskik og værne om såvel branchens 
som medlemmernes almene omdømme .

Miljø 
Brancheforening for Skov-Have-Park forretnin-
gers medlemmer skal medvirke til at værne om 
miljøet og samvittighedsfuldt deltage i de mil-
jømæssige foranstaltninger, samfundet pålægger 
og forventer af branchen .

Medarbejdere 
Brancheforening for Skov-Have-Park forretnin-
gers medlemmer skal medvirke til en lige og 
fordomsfri behandling af mennesker, og må så-
ledes ikke særbehandle på grund af nationalitet, 
køn, religion eller lignende .

Fair konkurrence 
Brancheforening for Skov-Have-Park forret- 

ningers medlemmer må ikke videregive urigtige 
eller vildledende oplysninger om andre virk-
somheder, enkeltpersoner ansat i de virksom-
heder eller deres produkter .

Agenturer 
Såvel overtagende som afgivende medlem skal 
sikre, at agenturskift sker uden skade for bran-
chens kundekreds og branchen generelt .

Fælles arrangementer, 
udstillinger mm. 
Deltagelse i fælles arrangementer, udstillinger 
må ikke på unfair vis udnyttes til egen fordel, 
men skal finde sted på fair konkurrencemæssige 
vilkår . 

Orientering og håndhævelse 
Det påhviler medlemsvirksomhederne at ori-
entere deres ansatte og eventuelle forhandlere 
om Brancheforening for Skov-Have-Park for-
retningers etiske regler og medvirke til, at disse 
overholdes .



www.skovhavepark.dk

Facebook.com/SkovHaveParkBrancheforening/

Brancheforening for 

forretninger 


