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Årets gang
2018 har været endnu et begivenhedsrigt
år i Brancheforening for Skov-Have-Park
forretninger – med masser af aktiviteter
og ikke mindst udvikling.
I Sekretariatet har der været stor fokus
på rekruttering – især med fokus på tiltrækning af lærlinge til uddannelserne
landbrugsmaskinmekaniker og entreprenørmaskinmekaniker. Disse uddannelser
udgør jo typisk fødegangen til SkovHave-Park værkstedet.
Danmarks Bedste Lærling – Landbrugsmaskinmekaniker 2018 blev for sjette
gang i træk afholdt i Aars. I lighed med
de foregående år var det et stærk ﬁnalefelt på ﬁre meget kvaliﬁcererede lærlinge, som dystede om den eftertragtede
pokal. At vi er nået langt med brandet
DBL afspejles af, at en af deltagerne faktisk ved sin ansættelse som lærling udtalte, at hans mål var at komme i ﬁnalen i
DBL! Virkelig et stærkt budskab. Det blev
også året, hvor vi for første gang afholdt
Danmarks Bedste Lærling – Entreprenørmaskinmekaniker. Det blev afviklet i

Henrik Drastrup vandt første udgave af Danmarks Bedste Lærling – Entreprenørmaskinmekaniker.

Ronni Larsen, deltager, og Per Hedetoft, dommer, under EuroSkills i Budapest. Ronni modtog en Medallion
of Excellence for sin ﬂotte indsats.

et stort telt på Maskinleverandørernes
messe E&H i Herning i juni. En satsning
vi også ﬁk virkelig god presseomtale på,
som gør, at de unge får øjnene op for
vores uddannelser.
Europamesterskabet EuroSkills løb af
stablen i september måned - og vi opnåede en femteplads samt en ”Medallion
of Excellence”. Virkelig en ﬂot præstation
– da niveauet i de internationale konkurrencer er meget højt.
En anden vigtig begivenhed var, da seks
lærlinge blev sendt til Tanzania i 5 uger
– både for at opleve landet og den fremmede kultur – men også i høj grad for at
blive klogere på det at arbejde i et helt
andet land, med en meget anden tilgang
til tingene.
Disse begivenheder er helt afgørende for
promoveringen af vores uddannelse – og
det virker. Indtaget på uddannelsen er
steget markant. Og det skal ses i forhold
til, at indtaget på erhvervsuddannelserne
generelt er under pres.
Omstilling
Verden er i konstant udvikling, og det gæl-

der også maskinbranchen. De sidste par
år har branchen i høj grad været præget
af store og væsentlige omstruktureringer
og nye strategier hos importørerne.
De forskellige forretningsmodeller er
ikke nødvendigvis hinandens modsætninger – og der er plads til forskellig tilgangsvinkel. Der tales i disse tider utroligt
meget om ”disruption” – det nye sort.
Det handler dybest set om forandring,
og forandringer har jo altid foregået i alle
brancher. Forskellen til i dag er vel i bund
og grund, at det går hurtigere – og at
omstillingsparatheden skal være i top.
Persondata
En meget omdiskuteret deadline har
fyldt utroligt meget i dansk erhvervsliv
i det forgangne år. Den 25. maj 2018 –
trådte den nye persondataforordning,
også kaldet GDPR, i kraft. Sjældent har
en EU-lovgivning været så omdiskuteret
og så mystiﬁceret. Og sjældent har der
hersket så megen forvirring om, hvad
der reelt er op og ned – og hvordan
man som virksomhed skal forholde sig
til det. Diskussionen omkring håndte-

SKOV • HAVE • PARK BERETNING 2018

3

ring af persondata er blevet yderligere
højaktuel efter afsløringen af Facebooks
salg af personfølsomme brugerdata til et
analyseﬁrma. Her er det nok gået op for
menigmand hvor meget data, der reelt
bliver samlet omkring ens person – og
hvor mange der gerne vil have ﬁngre i
data. Her fremstår det jo med al ønskelig
tydelighed netop, hvorfor der er behov
for en stram regulering af persondata.
Der er stadig mennesker i denne verden,
som ikke er på Facebook eller de sociale
medier i det hele taget – og aldrig har
været det – og det lever de tilsyneladende ganske ﬁnt med. Men derfor glæder
det os alligevel, at der stilles ﬁrkantede
krav til, hvordan persondata skal håndteres.
Når vi så tager vores rådgiverkasket på
som Sekretariat og hjælper medlemsvirksomhederne med at sikre, at de lever op
til det nye regelsæt – ja, så er det ganske
rystende at opleve, hvor dårligt forberedte myndighederne var på den kommende deadline. Det lovforberedende
arbejde fra Datatilsyn og Justitsministerium er under al kritik – og de har slet ikke
løftet opgaven. Rådgivning og vejledning
er en by i Rusland – og de sidste vejledninger og skabeloner kom først efter den
25. maj! Forvirringen og usikkerheden er
tydelig hos medlemsvirksomhederne –
og selv de fremmeste juridiske eksperter
inden for området er forvirrede.
Det skulle lige have været en virksomhed
der tumlede sådan rundt – så skulle myndighederne nok komme med den store
hammer. Men sådan er der jo åbenbart
ikke ens spilleregler for alle. Det er lidt
uhyggeligt.
Rådgivning
I beretningsåret har vi assisteret en række medlemsvirksomheder med generationsskifte. Sekretariatet har mangeårig
erfaring med rådgivning i forbindelse
med generationsskifte. Processen består
typisk af et indledende møde med ejerlederen hvor forventningerne fastlægges
og afstemmes. Herefter udarbejdes en
værdiberegning samt en beskrivelse af
virksomheden. Vi søger derefter i vores
køberkartotek og annoncerer typisk sideløbende på digital platform. De potentielle købere, der melder sig på banen,
screenes efter en række fastlagte kriterier – og sættes herefter i forbindelse
med sælger, såfremt det er relevant. Vi
assisterer også i formidling af evt. kapital-
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Generalforsamling i Brancheforening for Skov-Have-Park forretninger 2018.

grundlag – og hjælper med forberedelse
til møde med banken.
Vejret
Vejret var noget, vi talte meget om i
2018, og som også påvirkede Skov-Have-Park forretningernes sæson.
Vi var vidne til den varmeste maj og den
mest solrige sommer længe, hvilket i en
meget lang periode betød decideret tørke over det meste af Danmark.
Det var faktisk allerede helt galt tilbage i
maj måned hvor TV2 Nyhederne første
gang bragte emnet på banen.
”Maj i år har budt på mindre end en femtedel af den normale nedbørsmængde,
og samtidig er det snart den varmeste
maj i over 130 år. Det er et problem for
afgrøderne på marken. Den særdeles

Kilde: DMI

varme og overraskende tørre maj får
afgrøderne på marken til at skrige efter
vand. Det er en alvorlig situation, men
der er endnu ikke katastrofestemning, vil
jeg mene. Det er dog klart, at hvis det
fortsætter sådan her frem til høsten, så
får det konsekvenser”, siger Troels Toft i
maj måned 2018 til TV 2.
Der faldt i maj 8 millimeter regn, mod
normalt 49 millimeter.
Man talte også om ødelagte græsplæner
og marker, hvor man frygtede at græsset
var svedet så langt ned, så det formentligt ikke ville kunne overleve. Græs som
ikke groede ret meget i løbet af sommeren, og en efterfølgende vinter med meget lidt sne, kan således være med til at
præge fremtiden og økonomien i SkovHave-Park forretningerne.

Verden omkring os
Arbejdsløsheden (md.)
december 2018
Fra november til december faldt antallet af bruttoledige personer, omregnet til
fuld tid, med 700 fra 105.100 til 104.400.
Samtidig er ledigheden blevet nedjusteret lidt for november, hvorefter ledighedsprocenten for begge måneder nu
ligger på 3,8 pct. af arbejdsstyrken. Bruttoledigheden ligger hermed for niende
måned i træk på det laveste niveau siden
februar 2009. De tal, der omtales i denne
offentliggørelse, er sæsonkorrigeret med
mindre andet er nævnt.

153.000 AKU-ledige
I december 2018 var der 153.000
AKU-ledige i alderen 15-74 år, hvilket
svarer til 5,1 pct. af arbejdsstyrken, når
den opgøres ifølge AKU.
Opgørelsen af AKU- og
bruttoledigheden
Danmarks Statistik opgør arbejdsløshed i henhold til to forskellige ledighedsbegreber: Den stikprøvebaserede
AKU-ledighed og den registerbaserede
bruttoledighed. AKU-ledigheden måler
antallet af 15-74-årige personer, der ved

Bruttoledigheden, nettoledigheden og AKU-ledigheden, sæsonkorrigeret

Mangel på arbejdskraft som produktionsbegrænsning i bygge og anlæg
Januar måned

en interviewundersøgelse selv har oplyst,
at de ikke har et arbejde, men søger og
kan påbegynde et arbejde. Bruttoledigheden er en registerbaseret opgørelse
af 16-64-årige fuldtidspersoner, som har
modtaget dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse,
og som samtidig vurderes at være jobparate.
Anvendelsen af AKU- og
bruttoledigheden
Du kan anvende AKU til internationale
sammenligninger, fordi undersøgelsen laves på samme måde i hele EU og en række andre lande. AKU kan ikke belyse udviklingen fra måned til måned, fordi den
er baseret på et glidende gennemsnit
over tre måneder. Bruttoledigheden er
særligt velegnet til at belyse udviklingen
fra måned til måned, på kommuneniveau
og indenfor a-kasser.
Der var i november 1.935.400 personer
med lønmodtagerjob i sektoren virksomheder og organisationer. Det er en
stigning på 3.200 lønmodtagere i forhold
til måneden før.
Siden november 2013 er antallet af lønmodtagere i denne sektor steget med
212.500, hvilket svarer til en stigning på
12,3 pct. på fem år. Sektoren omfatter
den private sektor og offentlige virksomheder.
Tallene i denne offentliggørelse er foreløbige og korrigeret for normale sæsonudsving.
Håndværkere i bygge og anlæg
mangler stadig arbejdskraft
Inden for bygge og anlæg er det overordnede billede, at manglen på arbejdskraft
er en anelse lavere i januar 2019 end i
januar 2018. Især fald hos bygge og anlægsentreprenører trækker den samlede
indikator ned. Derimod er der fortsat
stigninger inden for håndværksbrancherne el-installation, vvs, tømrere og malere.
Det skal bemærkes, at det generelle niveau for mangel på arbejdskraft i bygge
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og anlæg i vintermåneden januar typisk
er lavere end i sommersæsonen.
Som nævnt ses der også inden for bygge
og anlæg en stigning i beskæftigelsen i ﬁreårs perioden 2015 til 2019.
Byggeriet søger medarbejdere
forgæves 30 gange om dagen
Det er stadig svært for bygge- og anlægsvirksomhederne at få fat i de medarbejdere, de har brug for. Siden 1. juli 2018

har de i alt 5.600 gange måttet opgive at
ﬁnde den medarbejder, de søgte. Ifølge
Dansk Byggeri er byggeaktiviteten og beskæftigelsen dog ved at toppe.
Ikke store geograﬁske forskelle
Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen
bemærker samtidig, at der efterhånden
er ret små geograﬁske forskelle.Virksomhederne mangler medarbejdere overalt.
Men Fyn skiller sig ud.

Ledige stillinger efter enhed, tid og region

Ledige stillinger efter enhed, tid, branche og størrelse

Mangel på arbejdskraft som produktionsbegrænsning i industrien
Januar måned

Mangel på arbejdskraft som produktionsbegrænsning i serviceerhvervene
Januar måned
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I 2. halvår er det lidt overraskende, at der
især på Fyn er mange forgæves rekrutteringer – 630 personer, svarende til 50
pct. – inden for byggeri og anlæg. Men
det skyldes formentlig, at der har været
brug for medarbejdere i forbindelse med
opførelsen af Facebooks nye datacenter
uden for Odense, siger Bo Sandberg
cheføkonom i Dansk Byggeri.
Som endnu et vidnesbyrd om mere
usikre tider i 2019, melder Danmarks
Statistik – lidt i læ af de ﬂotte beskæftigelsestal – om den laveste forbrugertillid i to år.
Aftagende arbejdskraftmangel
i industrien
Der meldes om mindre mangel på arbejdskraft i industrien i januar (1. kvt.)
2019 i forhold til januar (1. kvt.) 2018.
Branchegruppen fremstilling af ikke
varige forbrugsgoder er faldet til et særdeles lavt niveau i januar 2019, nemlig 1
pct. Branchegruppen omfatter bl.a. fødevareindustrien, hvor mangel på arbejdskraft angives af 0 pct. af virksomhederne
og medicinalindustrien, hvor manglen angives af 2 pct., vægtet efter størrelse.
Investeringsgode-industrien, der ligger
med højeste tal for arbejdskraftmangel,
omfatter produktion af maskiner, transportmidler og elektronisk udstyr.
Højeste januartal for arbejdskraftmangel i serviceerhverv
igennem ﬁre år
Over de seneste fem års januar målinger
har ﬂere og ﬂere virksomheder inden
for serviceerhverv angivet mangel på
arbejdskraft som en produktionsbegrænsende faktor. Tallet ligger højt i januar
2019, men det har ligget højere i visse
måneder af 2018.
Vægtet efter størrelse og med en andel
på 30 pct. hver ligger branchegrupperne
rådgivning, forskning o.a. vidensservice
samt rengøring o.a. operationel service
højest blandt virksomhederne, som angiver mangel. Førstnævnte har ligget på
et rimeligt konstant niveau de seneste
ﬁre år, mens sidstnævnte har været jævnt
stigende.
Trods stigende mangel på arbejdskraft
ses der i perioden også en stigning i
beskæftigelsen inden for både serviceerhverv, bygge og anlæg samt industri.

Danskerne er mere forsigtige
efter ﬁnanskrisen
Husholdningernes opsparing er fortsat
stigende og udgjorde 12 pct. af indkomsten i 2017. Årsagen til den stigende
opsparing er bl.a., at udviklingen i husholdningernes privatforbrug siden ﬁnanskrisen ikke er fulgt med udviklingen
i indkomsten. For hver 100 kr. danskerne
havde til rådighed i 2017 brugte de 88 kr.
og sparede 12 kr. op. Til sammenligning
brugte danskerne i 2007 96 kr. og lagde
4 kr. til side.
De danske husholdninger har således
ændret deres forbrugs – og opsparings
adfærd markant efter ﬁnanskrisen.
Brutto opsparingen er 4 gange
større end før ﬁnanskrisen
Husholdningernes brutto opsparing består af ﬁnansiel opsparing (fordringserhvervelse, netto) og faste bruttoinvesteringer (bl.a. nybyggeri). Husholdningernes
bruttoopsparing udgjorde i 2017 133
mia. kr. og var dermed ﬁre gange større
end bruttoopsparingen i 2007 på 32 mia.
kr.
De faste bruttoinvesteringer har været
svagt stigende de seneste par år, men
de er stadig langt fra niveauet inden ﬁnanskrisen.
Positiv ﬁnansiel opsparing
for tredje år i træk og brud
med lang tradition
Med en afdæmpet udvikling i både privatforbrug og faste bruttoinvesteringer i
2017 har husholdningerne for tredje år i
træk øget deres ﬁnansielle opsparing.
Det vil sige, at husholdningerne har øget
deres beholdning af værdipapirer, pensioner, kontanter og bankindeståender
mere, end de har øget deres gæld.
Husholdningernes ﬁnansielle opsparing
udgjorde 33 mia. kr. i 2017.
I Nyt fra Danmarks Statistik nr. 411 omtales udviklingen i den samlede danske
økonomis ﬁnansielle opsparing.
De seneste tre års udvikling er et brud
på tendensen i perioden 1995-2014,
hvor husholdningerne med få undtagelser havde en negativ ﬁnansiel opsparing.
Dette var især tilfældet op til ﬁnanskrisen.
Husholdningernes ﬁnansielle
netto formue steg i værdi i 2017
Husholdningerne kan ændre deres ﬁnansielle netto formue ved at købe el-

Husholdningens forbrugs- og opsparingskvote

Husholdningernes brutto- og ﬁnansielle opsparing samt
bruttoinvesteringer

ler sælge ﬁnansielle aktiver. De kan også
optage eller tilbagebetale lån (ﬁnansielle
passiver).
Dette betegnes som transaktioner. Den
ﬁnansielle opsparing kan også ses som
forskellen mellem transaktioner i ﬁnansielle aktiver (fx pensionsformuer, aktier
mv.) og ﬁnansielle passiver (fx realkreditlån og andre lån).
For at beregne den ﬁnansielle netto formue skal man udover transaktionerne
også tage højde for om vurderingerne,
som dækker over ændringerne i prisen
på ﬁnansielle aktiver og passiver (fx kursændringer), og andre mængdemæssige
ændringer.
De ﬁnansielle aktiver (eksklusive omvurderinger mv.) steg med 143 mia. kr.
i 2017, mens de ﬁnansielle passiver steg
med 110 mia. kr. Den ﬁnansielle opspa-

ring i 2017 var som nævnt 33 mia. kr. Når
der tages højde for omvurderinger mv.,
ses det, at husholdningernes ﬁnansielle
nettoformue steg med 309 mia. kr. i 2017.
Pensionsformuen fylder mere
end før ﬁnanskrisen
Pensionsformuer mv. i forsikringsselskaber
og pensionskasser er fortsat det største aktiv i den ﬁnansielle del af husholdningernes
nettoformue. I løbet af 2017 steg pensionsformuerne med 195 mia. kr., så de i alt udgjorde 3.384 mia. kr., svarende til 52 pct. af
husholdningernes samlede ﬁnansielle aktiver. I 2007 lå pensionsformuerne på 1.701
mia. kr., som svarer til 41 pct. af husholdningernes ﬁnansielle aktiver. Husholdningerne har dermed øget deres aktivandel i
pensioner med 11 procentpoint siden
2007.
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Aktier og indskud fylder
mindre end før ﬁnanskrisen
Husholdningernes beholdning af aktier
mv. steg med 163 mia. kr. i 2017.
Selvom de danske husholdninger har
øget deres aktiebeholdninger, udgør de
kun 31 pct. af husholdningernes samlede
ﬁnansielle aktiver. Det er under niveauet i
2007, hvor andelen var 35 pct. og svarede til 1.466 mia. kr.
Fortsat stigende tendens
i detailsalget
Detailomsætningsindeks december 2018
Detailhandlen i december var samlet set
0,6 pct. lavere end i november. Tallet er
korrigeret for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. I
denne måned er der fokus på effekten af
særlige handelsdage og på internethandel.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsving

Internetbranchernes andel af den samlede internethandel
November 2018

Fysiske butikker har stigende
nethandel
I november udgjorde nethandel 10 pct. af
detailhandlens samlede omsætning. Fysiske butikkers bidrag til nethandlen er stigende fra 30 pct. i 2016 til 40 pct. i 2018.
Udviklingen skyldes, at fysiske butikker i
stigende grad supplerer med netsalg og
ikke nødvendigvis, at de tager markedsandele fra eksisterende webbutikker. Af
internetbrancherne er der størst omsætning i branchegrupperne elektriske apparater samt fotoudstyr via internet og
dagligvarer via nettet.
Detailhandlen steg i fjerde
kvartal
Korrigeret for prisudvikling steg fjerde
kvartal med 1,6 pct. sammenlignet med
samme kvartal i 2017. Varegruppen fødevarer og andre dagligvarer steg med
0,8 pct., beklædning mv. faldt med 3,7
pct., mens andre forbrugsvarer steg med
3,5 pct. Siden 2014 er detailsalget i november steget 10 pct., mens detailsalget
i oktober og december stort set har været uændret. Stigningen i fjerde kvartal
skal ses i lyset af nye handelsdage i november som Black Friday, Cyber Monday
og Singles Day.
Fuldførte boliger tæt
på niveauet før ﬁnanskrisen
I 2007 blev der fuldført ca. 31.300 boliger,
mens der i 2018 blev fuldført ca. 28.100
boliger. Det samlede antal fuldførte boli-
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Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling

Fulført antal boliger, estimeret og sæsonkorrigeret, kvartal

Boligbyggeriet bærer
byggeaktivitet
Fra 2008 til 2018 skete der et stort fald
i det samlede fuldførte etageareal fra ca.
11 til ca. 6 mio. m2, hvilket skyldtes markante fald i stort set alle bygningsanvendelser, især bygninger til helårsbeboelse.
Fra 2011 til 2018 er det samlede fuldførte etageareal steget med ca. 0,5 mio. m2.
Dette beror primært på stigninger i fuldførelsen af bygninger til helårsbeboelse,
hovedsagelig efter 2016, mens de andre
centrale bygnings-anvendelses grupper
enten er stagneret eller faldet, især bygninger til landbrug m.m.

Fuldført byggeri

ger steg med 22 pct. fra tredje til fjerdekvartal 2018. For det samlede fuldførte
etageareal var stigningen på 19 pct. Tallene er korrigeret for normale sæsonudsving. Denne offentliggørelse fokuserer
som i senere kvartaler på det fuldførte
byggeri, da der stadig er stor usikkerhed
om tallene for det påbegyndte byggeri
for de seneste år. Der forventes at komme væsentlige opjusteringer af disse tal,
når data er blevet registreret i BBR.
Øvrige indikatorer for bygge
og anlæg antyder igen en blandet udvikling
Andre indikatorer viser såvel fremgang
som tilbagegang. Beskæftigede ved bygge og anlæg 4. kvartal 2018 viser, at beskæftigelsen ved nybyggeri er faldet med
2,5 pct. i forhold til tredje kvartal 2018
(sæsonkorrigeret), og i Firmaernes køb
og salg (FIKS33) ses en stigning på 9,1
pct. i det indenlandske salg for opførelsen

Antallet af fuldførte parcelhuse og rækkehuse fortsætter
med at stige
Stigningen på 22 pct. i det samlede antal
fuldførte boliger i fjerde kvartal beror på
en forsat stigning i fuldførte enfamiliehuse
(stue-, parcel- og rækkehuse) og en stigning på 38 pct. i etageboliger, der modsat
havde et stort fald i tredje kvartal (ikke
sæsonkorrigeret). Faldet i fuldførte boliger i kategorien, øvrige bygninger, skyldes
primært fald i fuldførte kollegieboliger og
boliger i døgninstitutioner (61 og 9 pct.,
ikke sæsonkorrigeret).

af bygninger (branche 41/ikke sæsonkorrigeret) fra august til november 2018.
Konjunkturbarometer for erhvervene
december 2018 går fra 0 til minus 2 i
den sammensatte konjunkturindikatorfor bygge og anlæg (sæsonkorrigeret) fra
august til december 2018.
Både ﬂere beboelsesbygninger
og erhvervsbygninger
Det samlede fuldførte etageareal til beboelsesbygninger er steget med 29 pct.
i fjerde kvartal 2018 i forhold til tredje
kvartal og skyldes især ﬂere parcelhuse
og etageboliger. Døgninstitutioner er
derimod faldet med 72 pct. (ikke sæsonkorrigeret). Det samlede fuldførte
etageareal til erhvervsbygninger er steget
med 9 pct. (sæsonkorrigeret). For kategorien, øvrige bygninger, skyldes stigningen i samme periode primært en bedre
registrering af småbygninger (garager,
carporte og udhuse).

Ikke siden ﬁnanskrisen er så
mange boligbyggerier blevet
fuldført
I 2018 blev der færdiggjort 28.100 boliger. Det er blot 3000 færre end i 2007,
hvor ﬁnanskrisen for alvor tog fat. Det
viser nye tal fra Danmarks Statistik.
– I modsætning til årene op til ﬁnanskrisen, foregår det nuværende opsving i
mindre grad for lånte penge. Efterspørgslen på boliger skyldes i højere grad, at ﬂere er kommet i arbejde, og at danskerne
har ﬂere penge mellem hænderne. Ligesom de fortsat lave renter og trenden i
samfundet, der gør det mere attraktivt at
slå sig ned i de større byer, også skaber
behov for ﬂere nye boliger, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.
I fjerde kvartal 2018 steg det samlede antal fuldførte boliger med 22 pct. fra 6.500
til godt 8.000 boliger, – et tal der kun er
blevet overgået en gang siden 2008, og
det var i årets andet kvartal.
– Ganske vist stilner det københavnske
projektmarked noget af, men det modsvares blandt andet af stigende parcelhusbyggeri i provinsen. Hertil kommer, at
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Samlet etageareal, estimeret og sæsonkorrigeret

Antal boliger, estimeret og sæsonkorrigeret

der er en fordel ved at komme ind på
ejerboligmarkedet inden den nye boligskat træder i kraft i 2021. Det er også
med til at sætte turbo på boligbyggeriet
i 2019 og 2020, siger cheføkonom Bo
Sandberg, Dansk Byggeri.
Virksomhederne køber færre
nye biler og varebiler
Virksomhedernes investeringer i nye biler er faldet – i takt med, at erhvervslivets
optimisme er kølet af henover efteråret.
Sidste år faldt tilgangen af nye personbiler og varevogne i erhvervslivet med 6,4
pct. Og det er ifølge Dansk Byggeri en
god strømpil for erhvervslivets dalende
optimisme.
– I 2015, 2016 og 2017 blev der år for år
sat nye rekorder i erhvervslivets investeringer i nye biler. Men i 2018 bremsede
virksomhedernes bilkøb op, og begyndte
så småt at pege nedad. Udviklingen skyldes en kombination af et mættet marked og en noget mere afdæmpet tro

10
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på fremtiden i byggeriet og i resten af
erhvervslivet, siger cheføkonom i Dansk
Byggeri Bo Sandberg.
Antallet af nyregistrerede personbiler i
erhvervslivet faldt med 6,9 pct. i 2018,
og antallet af varebiler med 5 pct. Ifølge
Danmarks Statistik blev der i 2018 regi-

streret 84.861 nye personbiler og 36.052
vare- eller lastbiler i erhvervslivet.
– Tidligere blev der solgt ﬂest varebiler
mellem to og tre tons. Men i 2017 og
2018 steppede erhvervslivet et niveau
op, så det nu er varebiler mellem tre og
3,5 tons, der sælges ﬂest af, i alt 14.900
sidste år. Det niveau er uændret i forhold
til 2017, mens salget af varebiler mellem
to og tre tons er dykket 7,6 pct.
Ifølge Danmarks Statistik udgjorde leasingbilerne 77 pct. af alle nye personbiler
i erhvervslivet i 2018. Den tilsvarende
andel i 2017 var 72 pct.
Kinesiske IONA Van er
udviklet sammen med Daimler
og har en angivet rækkevidde
på 330 km
Europæiske el-varebiler får måske konkurrence fra Kina om ikke så længe. For
nylig kunne man se modellen IONA Van
udstillet på Guangzhou International Electric Vehicles Show i Kina, og fra producenten lyder det, at bilen vil komme til
Europa næste år.
IONA Van vejer 4,25 tons og har en angivet rækkevidde på 330 km. Dermed
overgår den f.eks. Renault Master Z.E.,
Mercedes-Benz eSprinter og VW eCrafter.
Til gengæld kan den kun køre maks. 100
km/t. Ifølge producenten er det ikke noget problem, da den kun skal køre inde
i byerne.
I første kvartal af 2018 steg
antallet af anmeldelser i
vare- og lastbiler med 4,1 pct.
i forhold til samme periode
sidste år
Inden for de seneste 12 måneder har
hele 41 pct. af landets el- og vvs-installationsvirksomheder mindst én gang haft
ubudne gæster i virksomhedernes biler.
Det viser en ny medlemsundersøgelse,
som Tekniq Installationsbranchen har
gennemført.
Rigspolitiets egne tal viser dog også, at
der er store udfordringer med at forhindre bølgen af indbrud i servicebilerne. I
første kvartal af 2018 steg antallet af anmeldelser om indbrud i vare- og lastbiler
fra 1.908 til 1.987, hvilket er en stigning
på 4,1 pct. i forhold til samme periode
sidste år. Derudover er antallet af sigtelser faldet fra 139 til 62 - et fald på hele
55 pct.

Specialværktøj lokker
Det er som regel det lidt dyrere specialværktøj, el-værktøj samt dyrt elektronisk
udstyr, der gør varebilerne til et oplagt
mål for tyve. Men når tyvene går på rov
efter værdifuldt værktøj i varebiler, er det
ikke kun et tab for den enkelte virksomhed. Det koster også samfundet ﬂere
hundrede millioner kroner om året.
– Det kan hurtigt blive en dyr fornøjelse, hvis tyven først får adgang til din
varebil. Foruden udgifter til erstatning
og udbedring af skader er der også en
række omkostninger i forhold til tabt
arbejdsfortjeneste, selvrisiko og den tid,
som virksomheden og medarbejderen
skal bruge på at indberette skader og
købe nyt værktøj. Hertil kommer de gener, som virksomhedens kunder oplever,
fordi der ikke kan produceres, fortæller
Michael Pettersson, der er administrerende direktør hos virksomheden Sortimo.
Han understreger, at det selvfølgelig også
er vigtigt, at man er opmærksom på at
parkere godt og sikkert på en lukket parkeringsplads eller et lyst og synligt sted,
hvor omgivelserne kan reagere, hvis der
sker noget mistænkeligt.

dørene, forklarer direktøren fra Sortimo.
– Med et kraftigt sikkerhedsgitter er der
tale om en holdbar tyverisikring, som
selvfølgelig kan fremstilles speciﬁkt til den
enkelte varevogn. Gitteret sender både
et visuelt budskab til tyven, om at adgangen til varebilen er begrænset, samtidig
med at det sikrer, at der ikke er nem
tilgang til bilens varerum, efter ruden er
knust. Sikkerhedsgitteret kan både installeres på varebilens bagdør, bagsmæk og
skydedør, hvilket giver selv den mest listige tyv problemer.
Ifølge Michael Pettersson er et robust
design med til at afskrække tyven fra at
forsøge et indbrud i en varebil. Derfor
har Sortimo også udviklet både udvendige- og integrerede låse, som skal sende
tyvene på retur.
– For at komme ind i bilen vil det kræve tungere og mere avanceret værktøj,
som ofte vil forsage støj og anden synlig
aktivitet, hvilket enhver professionel tyv
helst vil undgå. Vores integrerede lås fungerer eksempelvis uafhængigt af bilens
eksisterende låse, så bilen ikke kan tilgås
via svagheder i f.eks. centrallåsesystemet,
fortæller Michael Pettersson.

Skræm tyven væk udefra
Jo længere tid tyven skal bruge på at få
adgang til varebilen, des bedre, lyder det
fra Michael Pettersson. Det kan derfor
være en god investering at installere forstærkede ruder eller sikkerhedsgitter på

Herkules-systemet er endnu
et bud på effektiv tyverisikring
af varebilen
En nok så effektiv tyverisikring af varebilen er ikke meget værd, hvis man glemmer at aktivere den. Denne sandhed har
fået Randers-ﬁrmaet ”Herkules Varevognssikring” til at udvikle et system, der
arbejder sammen med bilens eget låsesystem.
– Ideen opstod, da en bekendt ﬁk indbrud i sin varebil, der var fyldt med musikudstyr, fortæller Lisbeth Bang Knudsen,
der er marketing-koordinator hos Herkules Varevognssikring.
Det satte skub i udviklingen af en prototype, og godt et halvt års tid senere er
ﬁrmaet nu klar til at lancere et færdigt
produkt, der passer til alle varevogne.

Rudegitter til sikring af vinduer i bagdøren.

Låsepaler i højstyrkestål
Sikringen er monteret på indersiden af
lastrummets sidedøre og bagdør og udviklet med henblik på at optage så lidt
plads i varerummet som muligt.
Sikringen til hver dør består af en låsepal
af såkaldt Hardox-stål, der er en type højstyrkestål. Når man låser bilen med bilens
egen fjernbetjening, aktiveres en aktuator,

Den røde låsepal er udført i højstyrkestål.
der skyder låsepalen hen foran døren.
Dermed skal man blot huske at låse bilen, ganske som man plejer, for at aktivere
tyverisikringen. Det tager mellem 10 og
15 sekunder for palerne om at glide på
plads og sikre varerummet.
Denne tid har ingen praktisk betydning,
med mindre man et øjeblik efter skal ind
i bilen igen. Er man ude hos en kunde,
hvor man skal ind og ud af lastrummet
igen og igen, kan 10-15 sekunder hurtigt blive en belastende ventetid, og på
stedet er der måske heller ikke umiddelbart nogen større risiko for indbrud.
Derfor indeholder systemet en såkaldt
bypass-funktion.
Den aktiveres på en knap i instrumentbordet. Når den er aktiveret, er låsepalerne inaktive, og man kan hurtigt låse
lastrummet op og i med fjernbetjeningen
på helt normal vis.
Når man forlader kunden og igen sætter tænding på bilen, nulstiller systemet
sig selv. Det betyder, at systemet igen er
aktivt.
Dermed bliver lastrummet automatisk
sikret, når man næste gang låser bilen
med fjernbetjeningen - f.eks. når man
kommer hjem til basen og skal parkere
bilen for natten.
Systemet er indrettet, så det ikke er muligt at aktivere bypass-funktionen, med
mindre man har bilens nøgle. En tyv kan
altså ikke f.eks. smadre en siderude, trykke på bypass-knappen og dermed skyde
låsepalerne fra.
Andre systemer kræver egne nøgler
Herkules-systemet skal konkurrere med
andre - og kendte - systemer som f.eks.
dødlåse og smæklåse, der fungerer uafhængigt af bilens eget låsesystem.
Dødlåsen er den mest omstændelige at
bruge, fordi den skal låses op og låses i
med sin egen nøgle.
Smæklåsen er lidt nemmere, da den aktiveres, når man smækker døren. Dermed
sikrer også denne type lås, at man får tyverisikret bilen. Men også denne kræver
sin egen nøgle for at man kan komme ind
i bilen igen.
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Medlemsvirksomheder
Pr. 20. februar 2019

33 medlemsvirksomheder med
35 udsalgssteder
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Københavns Maskinservice ApS
Vedbæk Skov & Park ApS
Fredensborg Skov og Have ApS
Egedal Maskin Center ApS
Skov & Have Sorø ApS
Jongshøj Maskiner
Skov & Havehuset ApS
Minitraktorgården
JE Park & Skovservice ApS
ThorTek A/S
Fyns Minitraktor
Maskincenter Odense ApS
SJ Teknik
Herning Skov, Have & Park
Maskiner ApS
Hellisen Outdoor ApS
BMI A/S
Ærø Maskiner og VVS A/S
Ingvard Madsen ApS
Kolding Have og Park Maskiner ApS
Malle Skov & Have
Sønderborg Skov-Park & Have ApS
Lyngtek
Varde Have & Skovmaskiner ApS
JR Maskincenter
Skov og Havecenter
Aagaard Maskiner & Udlejning
Elite park og Have ApS
Grenaa Skov & Have
Motorcentrum A/S
Jysk Have- & Parkmaskiner ApS
Viborg Havemaskiner
Almas Park & Fritid A/S
DCM Cykler &
Have/Park-Maskiner ApS
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Nøgletalsoversigt
I år har vi gennemført en økonomisk
analyse af medlemsvirksomhederne.
Dette giver et rigtig godt øjebliksbillede
af den økonomiske situation i branchen.
Formålet med analysen er således, at
give foreningen og medlemsvirksomhederne som helhed indsigt i hvorledes
medlemsvirksomhederne klarer sig rent
økonomisk – og lever op til nogle af de
nøgleforudsætninger bankerne stiller for
at låne penge ud – og den førte kreditpolitik.
Analysen giver os også mulighed for
fremadrettet at sammenligne den økonomiske udvikling blandt medlemsvirksomhederne med tidligere år. På den
måde får vi et overblik over, om branchen udvikler sig positivt, eller om der er
områder, vi skal have fokus på.
Bankerne anno 2018 er fortsat optaget
af såkaldte forretningsmæssige risici samt
ﬁnansielle risici på de engagementer, der
bevilges – enten gennem nyetablering af
kassekreditter og/eller langfristede lån eller ved at nuværende bank kan medvirke
til at udvide de eksisterende kreditfaciliteter for at skabe vækst – f.eks. gennem
opkøb. Selvom den ﬁnansielle krise fra
2008 ofﬁcielt er overstået, er der markant ændret på opfattelsen af, hvilke risici (hvis nogen overhovedet) banker er
parate til at tage. Det stiller større krav
til virksomhedernes egen dokumentation og delvis egen ﬁnansiering af vækst.
God forberedelse vil også fremadrettet
være et godt og fornuftigt mantra over
for banksektoren.
Der blev i 2018 afholdt individuelle møder med banksektoren, men baseret på
en række tidligere afholdte informative
møder med banksektorens kreditafdelinger har Sekretariatet i dag en god indsigt

i de forhold, bankerne lægger vægt på.
Det kan fortsat være en fordel at få en
dialog med sin bank om:
• Forhold der kan påvirke rentesatsen
på kortfristet lån/kassekredit.
• Ekstern rådgivning om forretningsudvikling 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 der til for at øge værdien af
virksomheden.
• Hvordan bliver virksomheden bedst
mulig uafhængig af ejerleder.

Medlemsfordeling – aktivmasse
De 5 største virksomheder i analysen
udgør 48 pct. af den samlede aktivmasse.
Virksomhedsfordeling
af medlemmerne

Nøgletalsoversigten med en 1-årig historik ses herunder. Bemærk at tallene er
gennemsnitstal for de virksomheder, der
indgår i analysen.
Nøgletal (1.000 kr.)
2018
Virksomheder m/registreret data
21
Bruttoresultat
3.280
Primær resultat
368
Årets reusltat
247
Egenkapital
1.417
Aktiver
5.780
Afkastningsgrad
7,25%
Soliditetsgrad
26,76%
Egenkapitalens forrentning
27,04%

Virksomhedernes alder
Andelen af virksomheder som har eksisteret 10 år eller derunder er 67 pct.
Tager man 10-20 år med, er vi oppe på
Virksomhedernes alder

Data grundlag
Datagrundlaget er offentlig tilgængelige
regnskaber indhentet på 21 SHP-medlemsvirksomheder. I denne analyse for
regnskaberne indgår i alt 21 virksomheders nøgletal. Analysen er baseret på 17
anpartsselskaber og 4 aktieselskaber. De
øvrige virksomheder i medlemskredsen,
som er enkeltmandsvirksomheder, er
ikke med i analysen.
Kilde: Bisnode (tidl. NN Markedsdata)
– indhentet i Januar 2019
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hele 95 pct., så det er forholdsvis unge
medlemsvirksomheder, vi har i foreningen.
Til sammenligning kan nævnes at blandt
Dansk Maskinhandlerforenings medlemsvirksomheder, er det kun 44 pct., som er
etableret indenfor de sidste 20 år.
Virksomhedens ansatte
I 2017/18 er der tilsammen oplyst at
være 175 ansatte i de 21 virksomheder.
Antal ansatte i gennemsnit

Indtjening 2018

Afkast og soliditet
Soliditet er et nøgletal, der viser sammenhængen mellem egenkapital og aktiver som et udtryk for, hvor godt rustet
en virksomhed er til at modstå/bære
større tab.
Forventningen til soliditetsgrad er vokset
under den ﬁnansielle krise siden 2008
og den ﬁnansielle sektor baserer ofte
sit benchmark på en soliditet på 25 pct.
– mod tidligere 20 pct., mens nye engagementer ofte vurderes baseret på en
soliditet på 28-30 pct.
Afkastningsgrad (7,25 pct.)
Soliditetsgrad (26,76 pct.)
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Fordeling af nøgletal

Indtjening
Bruttofortjeneste, primært resultat og
årets resultat er udtryk for en nedbrydning af virksomhedens resultatposter i
regnskabet.
Disse poster er gennemsnittet af de 21
virksomheder. Gennemsnittet af bruttofortjenesten for de 21 virksomheder
er 3.278 mio. kr. Gennemsnittet af det
primære resultat er 368 t. kr. og årets resultat er 247 t. kr.

Balancen
Den gennemsnitlige balance pr. virksomhed ligger på 5.780 mio. kr.
Gennemsnit balance pr. virksomhed 2018

Fordeling af nøgletal
Hovedparten af analysens virksomheder
har en bruttofortjeneste mellem 1-5 mio.
kr. og et års resultat mellem 0 og 1 mio.
kr.
Årets resultat
90,5 pct. af de 21 virksomheder har et
positivt års resultat, mens 9,5 pct. har et
negativt resultat.
Årets resultat

Varebeholdning
Varebeholdningen er primært sammensat af værdien af maskiner (nye og brugte) og
reservedele der ligger på lager m.v. Den gennemsnitlig varebeholdning pr. virksomhed
er 3.302 mio. kr.
Gennemsnit varebeholdning pr. virksomhed 2018

Oversigt over analysens virksomheder
De 12 virksomheder med soliditet under 20 bør have konsolidering i fokus. Man
kan arbejde med styrket kapitalgrundlag og egenkapital samt reduktion af balancen. De to virksomheder med negativt nettoresultat kan evt. have behov for
en drifts- og handleplan for optimering, øget salg m.v. for genopretning af indtjeningen.
Oversigt
over analysens
virksomheder
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Rekruttering
Ud over alle de spændende ting der kører med DBL, WorldSkills og EuroSkills,
er der også andre ting, vi arbejder med
i forhold til rekruttering af lærlinge og
elever.
Lærepladsoversigt
Vi har, som tidligere, fået indsamlet ledige lærepladser fra jer medlemmer, så vi
kunne synliggøre overfor omverdenen,
at vi faktisk har rigtig mange ledige lærepladser. Jeres bidrag er blevet samlet i
et dokument, som er brug som ﬂyers og
posters i forbindelse med udstillinger. De
er blevet lagt på vores egne hjemmesider
og facebooksider, og vores gode samarbejdspartnere, ex. Erhvervsskolerne
Aars, Selandia i Slagelse og kampagnen
Dit barns fremtid, har været gode til at
gøre brug af dem.
Det er noget, vi vil komme til at gøre
fremadrettet et par gange om året. Vi håber, at de der har bidraget til det indtil
nu vil blive ved med det, og at de der
endnu ikke har været med har lyst til at
prøve. Vi kan ikke garantere at det vælter
ind med ansøgninger, men det synliggør
overfor omverdenen, at vi er en branche,
som satser benhårdt på de unge og tager

Maria Louise er ved at uddanne sig til landbrugsmaskinmekaniker og fortæller om sit uddannelsesvalg
i en af vores 5 uddannelsesvideoer.

ansvar for at uddanne dem. Og det synliggør overfor de unge, at vi har masser
at lærepladser, så man kan roligt gå i gang
med et grundforløb i vores branche.
Det er ganske gratis, så håber I er klar, når
vi samler ind igen!

Brancheforening for
forretninger

Vores medlemmer
søger netop nu mange
lærlinge og elever

Handelsassistent elever:

¢
¢

Jelling
Odder

¢
¢

Dansk Maskincenter A/S, 7300 Jelling
1 handelsassistent elev, hurtigst muligt
Kontakt Karin Wullf Rasmussen – 2727 4925 – kwr@dmcas.dk
www.dmcas.dk

Maskinhuset A/S, 8700 Horsens
1-2 entreprenørmaskinmekaniker lærlinge, hurtigst muligt
Kontakt Torben Laursen – 2180 1213 – torben@maskinhuset.dk
www.maskinhuset.dk

Hjallerup Maskinforretning A/S, 9230 Hjallerup
(afdelinger i Hjørring, Støvring og Randers)
Flere handelsassistent elever, ansætter løbende
Kontakt Alice Bøcker – 3017 7996 – amb@hjmf.dk – www.hjmf.dk

Københavns Maskinservice, 2650 Hvidovre
1 entreprenør- eller materielmekaniker lærling, hurtigst muligt
Kontakt Mads Back – 2750 8709 – mb@kbhms.dk
www.kbhms.dk
Stemas Maskinsalg A/S, 8370 Hadsten
1 entreprenørmaskinmekaniker lærling, ansætter løbende
Kontakt Lars Thinesen – 2963 1112 – lt@stemas.dk
www.stemas.dk

Volvo Entreprenørmaskiner A/S, 7000 Taulov
1 handelsassistent elev – reservedele, hurtigst muligt
1 lager og logistik elev, hurtigst muligt
Kontakt Camilla Bak – 7620 1728 – camilla.bak@volvo.com
www.volvoce.dk

V. Løwener A/S, 2600 Glostrup og 8660 Skanderborg
1 entreprenørmaskinmekaniker lærling hvert sted, 1. juni 2019
Kontakt Glostrup – Ole Jensen – 4064 3009 – oj@loewener.dk
Kontakt Skanderborg – Per Hansen – 4064 3035 – ph@loewener.dk
www.loewener.dk

Scantruck, 7800 Skive
1 handelsassistent elev – lager/logistik – 1. halvår 2019
Kontakt Kim Balling Villadsen – 96147247 – KBV@scantruck.dk
www.scantruck.dk
Stemas Maskinsalg A/S, 8370 Hadsten
1 handelsassistent elev – reservedels lager, ansætter løbende
Kontakt Carsten Rasmussen – 5185 1458 – cr@stemas.dk
www.stemas.dk

Robbin A/S, 4622 Havdrup
1 entrepenørmaskinmekaniker lærling, hurtigst muligt
Kontakt Robbin Nielsen Due – 2023 7802 – rd@robbin.dk
www.robbin.dk

V. Løwener A/S, 2600 Glostrup
1 kontorassistent adm. eller handelsassistent salg, 1. maj 2019
Kontakt Heidi Vinding – 4320 0320 – hv@loewener.dk
www.loewener.dk

Pro Truck A/S, 8300 Odder
1 entreprenørmaskinmekaniker lærling - gaffeltruck 2019
Kontakt Martin Rasmussen – 2971 9888 – mra@protruck.dk
www.protruck.dk

TBS Maskinpower, 7200 Grindsted
1 handelsassistent elev – 1. august 2019
Kontakt Jan Garder – 2090 7687 – jg@tbs.dk
www.tbs.dk

Svenningsens Maskinforretning A/S, 8660 Skanderborg
1 entreprenørmaskinmekaniker lærling, i løbet af 2019
Kontakt Stener Kneis – 3246 5476 – skn@svenningsens.com
www.svenningsens.com

Lyngfeldt A/S, 8370 Hadsten
1 handelsassistent elev, ansætter løbende
Kontakt Allan Henriksen – 8761 3347 – info@lyngfeldt.dk
www.lyngfeldt.dk

Materielmekaniker lærlinge:
Kolding Maskinforretning A/S, 6000 Kolding
1 materielmekaniker lærling til have/park afdeling, hurtigst muligt
Kontakt Thomas Schou Kjeldsen – 6120 6398 – kservice@koldingmaskinforretning.dk
www.koldingmaskinforretning.dk

Semler Agro A/S, 6 afdelinger i Danmark
1-2 landbrugsmaskinmekaniker lærlinge til hver afd. i løbet af 2019
5260 Odense: Allan Jensen – 2117 8816 – alj@semleragro.dk
6740 Bramming, Vejrup: Bjarne Kristensen – 2048 6522 – bjk@semleragro.dk
9700 Brønderslev: Jørgen Grønlund – 4040 9238 – jorgen@semleragro.dk
8380 Trige: Lars Leth – 2631 7323 – larsl@semleragro.dk
4700 Næstved: Jan Pedersen – 2611 1602 – jep@semleragro.dk
7970 Redsted: Tony Pinholt – 2486 2403 – tony@semleragro.dk
www.semleragro.dk

Rimmerhus
Toftlund

Kolding Maskinforretning A/S, 6000 Kolding
1 handelsassistent elev til reservedelslager, hurtigst muligt
Kontakt Jørgen Arildsen – 2019 5790 – ja@koldingmaskinforretning.dk
www.koldingmaskinforretning.dk

Entreprenørmaskinmekaniker lærlinge:

Landbrugsmaskinmekaniker lærlinge:

Ingvard Madsen ApS, 6000 Kolding
1 materielmekaniker lærling, hurtigst muligt
Kontakt Peter Madsen – 7873 3002 – peter@imku.dk
www.ingvardmadsen.dk
Viborg Havemaskiner, 8800 Viborg
1 materielmekaniker lærling, hurtigst muligt
Kontakt Henrik Bøgebjerg – 8661 3600 – henrik@viborghavemaskiner.dk
www.viborghavemaskiner.dk

Lærepladsoversigt.
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Landbrugsmaskinmekaniker lærlinge: – fortsat

Karl Mertz, 4990 Sakskøbing
(afdelinger i Rønnede, Horreby og Nakskov)
Flere handelsassistent elever, ansætter løbende
Kontakt Helene Ostermann – 2572 5820 – hos@karlmertz.dk
www.karlmertz.dk
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Stenderup A/S, 6630 Rødding
1 landbrugsmaskinmekaniker lærling, ansætter løbende
Kontakt Frank Johansen – 2260 6156 – fjo@stenderup.eu
www.stenderup.eu
Karl Mertz, 4990 Sakskøbing
(afdelinger i Rønnede, Horreby og Nakskov)
Flere landbrugsmaskinmekaniker lærlinge, ansætter løbende
Kontakt Tobias Gullits – 2570 2921 – tgu@karlmertz.dk
www.karlmertz.dk

Hjallerup Maskinforretning A/S, 9230 Hjallerup
(afdelinger i Hjørring, Støvring og Randers)
Flere landbrugsmaskinmekaniker lærlinge, ansætter løbende
Kontakt Alice Bøcker – 3017 7996 – amb@hjmf.dk – www.hjmf.dk

FRØSLEV
MASKINFORRETNING

Frøslev Maskinforretning, 4660 Store Heddinge
1 landbrugsmaskinmekaniker lærling, hurtigst muligt
Kontakt Anders Andersen – 2023 2666 – aa@froslevmaskinforretning.dk
www.froslevmaskin.dk
Søllested Maskinforretning A/S, 4920 Søllested
Flere landbrugsmaskinmekaniker lærlinge, ansætter løbende
Kontakt Torben Kepp Jensen – 4088 3003 – adm@soellested-maskinforretning.dk
www.soellested-maskinforretning.dk
Powtec A/S, 7441 Bording
1 landbrugsmaskinmekaniker lærling, hurtigst muligt
Kontakt Jens-Aage Jensen – 2125 4013 – jaaj@powtec.dk
www.powtec.dk
Lyngfeldt A/S, 8370 Hadsten
1 landbrugsmaskinmekaniker lærling, hurtigst muligt
Kontakt Allan Henriksen – 8761 3347 – info@lyngfeldt.dk
www.lyngfeldt.dk
Johannes Mertz, 4930 Maribo
1 landbrugsmaskinmekaniker lærling, primo 2019
Kontakt Martin Andersen – 2055 2650 – martin.andersen@mertz.dk
www.mertz.dk
Helms TMT-Centret A/S, 7400 Herning
1 landbrugsmaskinmekaniker lærling, hurtigst muligt
Kontakt Hans Christian Schmidt – 9928 2923 – hcs@helmstmt.com
www.helmstmt.com
J. Dyhr A/S, 5892 Gudbjerg
1 landbrugsmaskinmekaniker lærling, sidste halvår 2019
Kontakt Bo Bukkehave – 4036 1336 – bb@jdyhr.dk
www.jdyhr.dk
Kolding Maskinforretning, 6000 Kolding
1 landbrugsmaskinmekaniker lærling, hurtigst muligt
Kontakt Thomas Schou Kjeldsen – 6120 6398
kservice@koldingmaskinforretning.dk – www.koldingmaskinforretning.dk
Skjern Maskinforretning A/S, 6900 Skjern
1 landbrugsmaskinmekaniker lærling, hurtigst muligt
Kontakt Uffe Kristensen – 2553 0077 – uffe@skjernmaskinforretning.dk
www.skjernmaskinforretning.dk

Video
Vi har i 2018 fået produceret 5 små videoer, hvor nogle af vores unge mennesker
fortæller om deres uddannelse. Hvorfor
de har valgt som de har, og hvad der er
fedt ved det.
Der er 2 landbrugsmaskinmekanikere, 2
entreprenørmaskinmekanikere og 1 handelsassistent.
Det er vores store håb, at videoerne kan
komme ud og leve deres liv på de sociale
medier, og at I også kan bruge dem i jeres
rekruttering.
Stor tak til Susan, Maria Louise, Rene, Jens
og Mathias for at stille jer frem og fortælle om jeres uddannelsesvalg.
Annoncer
Vi har hen over året også indrykket annoncer for vores uddannelser både online og på print.
Live-værksted på Agromek
Under årets Agromek var vores branchestand omdannet til et Live-værksted.
Vi havde inviteret 500 folkeskoleelever til
at komme forbi vores stand og høre om
vores uddannelser.

En af vores annoncer som også blev lavet som
poster på vores Agromek Live-værksted.

De 4 ﬁnalister ved DBL – Landbrugsmaskinmekaniker 2018.

Der var 4 arbejdsstationer på standen
med hver sin arbejdende lærling indenfor de forskellige uddannelser – landbrugsmaskinmekaniker, entreprenørmaskinmekaniker og handelsassistent. Fem
gange om dagen kørte vi et demo show
på ca. 15 min, hvor de indbudte 7. – 10.
klasser og andre nysgerrige kunne få et
indblik i, hvad uddannelserne går ud på.
Der var en professionel moderator, som
interviewede de unge om deres uddannelse, og seancerne blev ﬁlmet og sendt
live på vores facebooksider og på skærme rund i MCH hallerne.

Ud over vores show ﬁk klasserne en
guidet tur rundt til ﬂere af vores udstillende medlemmer, hvor der blev fortalt
om de enkelte virksomheder, og hvad de
har fokus på i forbindelse med uddannelse i deres virksomhed. Derudover ﬁk
eleverne frokost.
Vi ved, at vi med dette tiltag har skabt
en masse omtale af vores event og
dermed vores uddannelser. Vi håber
også, at vi måske har kunnet åbne øjnene hos nogle af de unge, der besøgte os,
for de muligheder der er i maskinbranchen.

7. – 10. klasse elever overværede vores Live-værksted på Agromek. Vores shows blev derudover streamet til
Facebook og skærme i de andre haller på Agromek.

Fremtid
Vi vil over det næste år gerne arbejde
endnu mere intensivt med denne indsats.
Vi arbejder på, at der kommer en ny opdateret hjemmeside for uddannelserne,
at vi bliver endnu mere synlige på de sociale medier, at vi arbejder videre med
onlineannoncering og ﬂere videoer.
Derudover tror vi meget på den direkte
dialog mellem de lokale virksomheder og
deres folkeskole i forhold til rekruttering.
Derfor vil vi arbejde med idéer til, hvordan I tager fat i jeres lokale folkeskole og
tilbyder dem et samarbejde med jer. Men
alt det vil vi informere om løbende i nyhedsbreve.

De unge blev interviewet af en professionel
moderator om deres uddannelse.
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Udvalg
KONTRAKT-UDVALGET
Formålet med dette udvalg er at gennemgå de landsdækkende forhandlerkontrakter og søge en konstruktiv dialog med importøren for at sikre en jævnbyrdig aftale. Vi har allerede haft en bred dialog med
Husqvarna DK omkring deres Seldis-aftale – og er nu i en opstartsdialog med de andre betydende
importører – meget postivt indtil videre. Et spændende aspekt der blev tilknyttet i 2018 er det internationale perspektiv i Climmar-samarbejdet. Climmar er beskrevet i detaljer andetsteds i denne beretning.
Men dette giver et helt andet perspektiv på forhandler-kontrakterne. Climmar repræsenterer ﬂere tusinde
forhandlere i en lang række europæiske lande – og har dermed et stærkt udgangspunkt for et godt forhandlingsmandat.
Udvalget består af Michael Nygaard og Klaus Nissen

IT-UDVALGET
Mads Bach trådte ind i dette udvalg, da Lars Nielsen forlod bestyrelsen. Herefter har Peter Madsen og
Mads Bach fortsat arbejdet med et brancherettet IT-system. Det system, der blev arbejdet på og præsenteret på sidste års generalforsamling, viste sig at være en hvepserede, og projektet blev lukket ned.
Vi har i mellemtiden haft en rigtig god dialog med ﬁrmaet Cloud Retail Systems, der har udviklet en
Cloud-baseret løsning der hedder Sapera. Løsningen kan håndtere mange af de udfordringer, vi har til
daglig. It-udvalgets virksomheder bliver 1. april 2019 sat i gang med Beta-versioner og vil køre test og
tilretning hen over sommeren 2019. Vi forventer en brancheløsning, der vil være klar i efteråret 2019.
Udvalget består af Peter Madsen og Mads Bach

HANDELS-UDVALGET
Udvalget har haft svært ved at arbejde efter en decideret brancheaftale. Der har manglet feedback fra
medlemmerne omkring emner, de har ønsket, at vi kigger på.
Der er udpræget forskel på, hvorledes rabatterne bliver delt ud. Vi har erfaret, at det er muligt at lave
nogle lokale aftaler med nogle leverandører. Der er her tale om leverandører af forbrugsvarer og generelle reservedele.
Vi står gerne til rådighed med vejledning om, hvordan I kan forhandle med leverandørerne.
Udvalget består af Mads Bach og Jens Erik Frimann Jensen

UDDANNELSES-UDVALGET
Vi har mærket en generel interesse fra Erhvervsskolerne Aars og har også haft nogle af vores folk på deres
AMU-kurser – med stor succes.
Dog må vi også erkende, at en skole i denne størrelse tager lang tid at arbejde med.
Vi kan dog kun opfordre til at benytte deres kurser. Vi, i bestyrelsen, vil meget gerne have input fra jer
medlemmer omkring, hvilke typer kurser I ønsker og har brug for. Der arbejdes allerede på et kursus
omkring El-biler. Kontakt Mads Bach med jeres ønsker.
Udvalget består af Mads Bach og Erik Malle
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Arbejdsgiverrådgivning
Om DM-Arbejdsgiver
DM-Arbejdsgiver er en arbejdsgiverforening,
som er en integreret del af Dansk Maskinhandlerforening, men som også har medlemmer
udenfor Dansk Maskinhandlerforening – eksempelvis medlemmer af Brancheforening for SkovHave-Park forretninger.
DM-Arbejdsgiver er en klassisk arbejdsgiverforening, der forhandler egne overenskomster med
henholdsvis HK/Privat og Dansk Metal/3F.
Herudover er DM-Arbejdsgiver en del af
DA-fællesskabet via vores medlemskab af
SAMA.
SAMA er sammenslutningen for Danmarks mindre arbejdsgiverforeninger.
I Dansk Arbejdsgiverforening er DM-Arbejdsgiver aktiv i arbejdsgrupper, som involveres, når
Dansk Arbejdsgiverforening deltager i lovforberedende forhandlinger og trepartsforhandlinger.
Arbejdsgiverrådgivning
Som medlem af Brancheforening for Skov-Have-Park forretninger har I mulighed for at blive
organiseret i DM-Arbejdsgiver, der nok er en
klassisk arbejdsgiverforening, men adskiller sig
ved at være tæt på jeres dagligdag.
Som medlem af DM-Arbejdsgiver bliver man
omfattet af de overenskomster, som DMArbejdsgiver har indgået med henholdsvis HK/
Privat og Dansk Metal/3F, hvor der er særligt
fokus på jeres branche.

Det daglige arbejde i DM-Arbejdsgiver består
i rådgivning af medlemmerne. Vi skal hjælpe
virksomheden igennem, både når det går godt,
og når det går skidt. Vi rådgiver om juraen og
giver ledelsessparring fra ansættelsen, igennem
ansættelsesforholdet og hvis ansættelsen skal
bringes til ophør. Som en del af dette rådgiver
vi medlemmerne i forbindelse med indgåelse
og ændringer af lokalaftaler, ligesom vi deltager i
forhandlinger med de faglige organisationer.
Som arbejdsgiver har mange erfaret, at der stilles
større og større krav til, at man prioriterer ledelse, da dette faktisk kan ses på bundlinjen. Også
her gælder det, at det er bedre at forebygge end
at helbrede, så jo før man søger rådgivning, des
bedre mulighed er der for, at både virksomhed
og medarbejdere kan komme rimeligt igennem
en vanskelig situation. Rådgivningen sker som
oftest per telefon eller mail, men vi besøger i stigende omfang medlemsvirksomhederne, hvor
vi både laver et såkaldt servicetjek og står for
diverse oplæg – eks. overfor ledergruppen.
Hvad enten man som medlem af Brancheforening for Skov-Have-Park forretninger er uorganiseret eller er medlem af en anden arbejdsgiverforening, er man altid velkommen til at
kontakte sekretariatet, hvis man har overvejelser
om at melde sig ind i DM-Arbejdsgiver. Vi vil
typisk tilbyde at komme ud i virksomheden for
at gennemgå, hvilke muligheder et medlemskab
vil indebære.
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Årets kurser
Den grundlæggende
lederuddannelse
Erhvervsskolerne i Aars tilbyder i samarbejde med DM-Akademi Den grundlæggende lederuddannelse for medlemmer
af Brancheforening for Skov-Have-Park
forretninger og de øvrige foreninger, der
ydes sekretariatsbistand til.
Uddannelsen er en standardiseret og
anerkendt lederuddannelse, hvor de fem
moduler er bygget op omkring seks forskellige AMU-mål, så de tilsammen giver
en grundlæggende indsigt i, hvad ledelse
er, hvem man selv er som leder, og hvordan man hver især bedst kan udøve ledelse. Samarbejdet mellem Erhvervsskolerne Aars og DM-Akademi betyder, at
deltagerne på uddannelsen er fra samme
type brancher, hvilket muliggør et øget
fokus på brancherelevante problemstillinger og øger udbyttet af erfaringsudvekslingen.
Samarbejdet betyder desuden, at Birgit
fra sekretariatet supplerer uddannelsen
med emner indenfor den praktiske del af
personalejuraen. Det bliver gennemgået,
hvordan man håndterer forskellige konkrete problemstillinger korrekt og effektivt. Denne undervisning sker i tilknytning
til den almindelige undervisning, hvilket
gør, at emnerne bliver fordelt over ﬂere

moduler. Samtidig sparer vores medlemmer både tid og penge, da der spares
kursusdage.
I december sluttede efterårets/vinterens
omgang af Den grundlæggende lederuddannelse. Det har ifølge underviserne
været et godt hold med masser af gode
idéer. Et nyt hold starter op i september
2019.
Sælgeruddannelsen
Dygtige sælgere er i høj kurs – og sælgere bliver dygtigere af forsat udvikling,
uddannelse og vidensdeling. DM-Akademi har derfor igen i år i samarbejde
med Erhvervsskolerne Aars udbudt Sælger-uddannelsen i eget regi. Det samlede
forløb på 7 kursusdage, har til formål at
gøre dygtige sælgere endnu dygtigere.
De 7 dage er inddelt i 3 moduler med
overskrifterne: Sælgerens roller, sælgerens værktøjskasse og salgets discipliner.
Sælgeruddannelsen bliver gennemført
som AMU-uddannelse.
Der har været meget positiv feedback på
uddannelsen. Det er ikke lykkedes at få
nok tilmeldte til at gennemføre uddannelsen i 2018, men der er startet et hold
op i januar 2019, med et par deltagere
fra Brancheforening for Skov-Have-Park
forretninger.

Holdet der gennemførte Den grundlæggende lederuddannelse i december 2018.
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Gruppearbejde sælgeruddannelsen

Informationsmøder om den
nye persondataforordning
Vi holdt i foråret endnu 2 informationsmøder om den nye persondataforordning. På møderne gav advokat Kristian
Storgaard fra Kromann Reumert og Birgit Karlsen sammen et overblik over de
krav, virksomhederne blev stillet overfor,
da den nye persondataforordning trådte
i kraft 25. maj 2018.
Kristian gav en introduktion til reglerne
om persondata, og hvordan virksomhederne burde gribe arbejdet med persondata an. Der var fokus på de generelle
regler, og behandling af persondata om

Advokat Kristian Storgaard fortalte, hvordan man
burde gribe arbejdet med persondataforordningen
an.

som har været beskæftiget inden for advokatbranchen i såvel Danmark som i
udlandet.
En håndfuld af vores medlemmer deltog,
og det er noget Advokaternes Inkassoservice vil tilbyde igen på et senere tidspunkt.

Stor tilslutning til infomøderne om persondataforordningen.

”eksterne” personer – eksempelvis hos
kunder og leverandører. Indlægget havde
en praktisk vinkel og indeholdt også forslag til, hvordan virksomhederne på en
struktureret måde sikrer, at de overholder reglerne.
Birgits del af dagen gik på, hvordan man
behandler persondata i forhold til sine
medarbejdere. Hvilke data må man opbevare, hvordan skal de opbevares, hvad
skal slettes, hvem må se data, samtykke
osv.
Det var et par meget informative dage
i Kolding, med rigtig god tilslutning, men
alle på ventelisten blev presset ind.
Dermed er der i alt afholdt 6 kursusdage
omkring persondataforordningen.
Gratis Webinar om
Kreditpolitik og Fremtidens
Inkasso
I forbindelse med den nye samarbejdsaftale med Advokaternes Inkasso Service
holdt de et webinar med følgende emner:
• Hvad skal du overveje, inden du giver
kredit
• Hvordan håndterer du dårlige betalere
• Rykker- og inkassoprocessen
• Gebyrer og renter
• Præsentation af rykker- og inkassomodulet i Billy
Foredragsholderen var Torben Stohn,

Rollen som professionel
rådgiver – salgsjura
Som sælger eller ansat i salgsafdelingen
eller butikken trænger man nogle gange
til at få opdateret sine kompetencer og
sin viden om juraen i forbindelse med
salg af maskiner. Derfor tilbød vi i januar et informativt kursus med emner indenfor markedsføringsloven, aftaleloven,
købeloven og anden relevant rådgivning.
Formålet med kurset er at give deltagerne et overordnet indblik i og viden
omkring relevant lovgivning, som er gældende, når man er beskæftiget med salg,
markedsføring og rådgivning af maskiner
til landbrug, maskinstationer, institutioner
m.m. Målsætningen er, at deltagerne er
bevidste omkring, hvilke juridiske forhold
man skal være opmærksom på i salgsprocessen, før, under og efter salget/handlen
er gennemført.
På kurset underviste Eva Kaya fra Advokatgruppen, som vi har samarbejdet med
omkring juridiske spørgsmål gennem ﬂere år.

Eva Kaya underviste medlemmer i salgsjura og
erhvervsret.

Kursus i ansættelsesretlige
problemstillinger
Birgit holdt i foråret nogle minikurser i
ansættelsesretlige problemstillinger. På
disse kurser tog hun udgangspunkt i de
konkrete problemstillinger, som fylder i
dagligdagen hos medlemsvirksomhederne, eller som man i det daglige kan være
tilbøjelig til at overse.
Der blev behandlet emner om forskellige

ansættelsesformer, specielle regler om aflønning, hvordan håndterer man sygefravær, hvordan håndterer man varige eller
langvarige funktionsnedsættelser m.m.
Kurset henvendte sig primært til ledere
og ansatte i personaleadministrationen,
og blev i marts måned med særdeles god
tilslutning afholdt 3 steder i landet.

Birgit gennemgik konkrete problemstillinger
indenfor HR-området.

Ferielov infomøder
Vi har også afholdt 3 informationsmøder
om den nye ferielov, som træder i kraft 1.
september 2020. På grund af overgangsordningen, der skal sikre overgangen fra
den nuværende ferielov til den nye, kom
der dog ændringer fra den 1. januar 2019.
Den nye ferielov medfører, at der pr. 1.
september 2020 introduceres bl.a. samtidighedsferie - dermed en grundlæggende ændring af det nuværende princip om
forskudt optjening og afholdelse. Den
nye ferielov berører alle arbejdsgivere,
der beskæftiger medarbejdere. Det er
derfor vigtigt, at I sætter jer ind i reglerne.
Kurserne blev afholdt i Ringsted, Kolding
og Aarhus med rigtig god tilslutning.
Tekniske Have-park kurser
Erhvervsskolerne Aars har på baggrund
af vores forespørgsler afholdt ét af hvert
af disse tekniske have-parkkurser i 2018.
48505: Håndholdt have/parkmask, just.
og enkel rep.1
48503: Håndholdt have/parkmask, fejlﬁnding 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.
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Samarbejdsaftaler
Kontaktperson:
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 medlemsområdet
ﬁnder du fuldmagt som skal udfyldes, hvis du
ønsker et tilbud fra Willis.

Kontaktperson:
Falck Healthcares Psykologiske
Rådgivningscenter
Ring døgnet rundt på telefon
+45 70 10 20 12

Willis forsikringsmægler
Brancheforening for Skov-Have-Park forretninger og Willis Towers Watson har
etableret et samarbejde for at sikre medlemmerne en unik forsikringsaftale, som
er skræddersyet til branchen. Willis grundlæggende ﬁlosoﬁ 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. Dette medfører en væsentlig risiko
for manglende dækning ved skader, enten
på grund af tidligere fravalg eller forglem-

melser. Willis forsikringsaftale tilbyder derimod en meget bred standarddækning, hvor
de normale tilkøbsdækninger automatisk
er inkluderet. Dette giver medlemmerne
tryghed og den rigtige dækning, når behovet opstår. Endda til en meget konkurrencedygtig præmie, da Brancheforening for
Skov-Have-Park forretninger, som en del
af Dansk Maskinhandlerforening, opnår en
betydelig indkøbsfordel.
Du har mulighed for ganske uforpligtende
at få et tilbud på dine forsikringer gennem
Willis Towers Watson.

Falck Healthcare
Krisehjælp til ejerledere
Ejerledere kan også få brug for krisehjælp.
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 foreningens medlemmer efter arbejds- og privatrelaterede
hændelser.

takter Rådgivningscenteret til psykologens
første face-to-face kontakt med klienten
overalt i Danmark.

Adgang til nedsat responstid
Falck Healthcare yder hjælp med en responstid på max 4 timer fra kunden konAdvokaternes
Inkasso Service
Brancheforening for Skov-Have-Park forretninger har indgået en samarbejdsaftale
med Advokaternes Inkasso Service.
Medlemsvirksomhederne kan få inkasso
uden omkostninger og 20 pct. rabat på advokatbistand.

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

22

SKOV • HAVE • PARK BERETNING 2018

Inkasso konceptet:
Konceptet går videre end no-cure-no-pay,
idet AIS ved udenretlig behandling alene
tager den del af det inddrevne, der ligger
over fakturaen, dvs. renter, salærer og gebyrer. Medlemmerne beholder fakturaens hovedstol. Lykkes det ikke at inddrive kravet,
er det gratis.

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).

For behandling i fogedretten tager AIS et
fast beløb på kr. 800,- ekskl. moms og salær,
og lykkes inddrivelsen tilfalder ovennævnte
beløb i tillæg hertil AIS. Medlemmet modtager således hele fakturaens hovedstol fratrukket kr. 800,-.
AIS kontakter debitor på alle hensigtsmæssige 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:
Tom Pedersen
Telefon: +45 30 55 96 95
tp@avista-oil.dk
www.avista-oil.dk

Kontaktperson:
Erik Strømfeldt
Telefon: +45 51 23 17 71
erik.stromfeldt@sgﬁnans.dk
www.sgﬁnans.dk

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

Avista Oil Danmark A/S
Brancheforening for Skov-Have-Park forretninger har mulighed for at benytte aftalen indgået med Dansk Maskinhandlerforening omkring afhentning af spildolier.
Aftalen omfatter:
• Gratis afhentning af spildolie, hvis det
overstiger 600 liter pr. gang.
• Ved afhentning af mindre end 600 liter pr.

Se samarbejdsaftale på hjemmesiden under
medlemsområdet.

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 ekstraordinært leverandørsamarbejder med årlig volumen
mindre end 2 mio. kr.
• Fuld adgang til WEB-løsning 24/7 med
kreditgodkendelse og tilbudsudskrivning.

• Årlig provision/bonus på 0,5 pct. af ﬁnansieringsvolumen til den enkelte forretning.
• Undervisning og præsentation af onlinesystem og uddannelse i ﬁnansieringsargumenter.
• Fuld adgang til SG Finans ﬁnanseringsrådgivere der dækker hele landet.
• E-signatur der letter administration og
papirgang markant.

Kapitalbørsen
Kapital til vækst og udvikling
– Hvad er mulighederne og hvor er pengene? Brancheforening for Skov-Have-Park
forretninger har en brancheaftale med
Kapitalbørsen.

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 kreditafdelinger, samt leasingselskaber.
Kendskab til børsnotering på Londonbaserede GXG Markets.
Samarbejde med privat lånefond Direct
Lending 1 A/S.

Kapitalbørsen har:
• Et omfattende netværk af private og
institutionelle investorer i Danmark og
udlandet.
• Indsigt i kapital- og lånemuligheder via
PensionsSelskabet pension &
health care services
Denne brancheaftale indeholder mulighed
for pensionsordning til medlemsvirksomhederne og jeres ansatte.

Kontaktperson:
Thomas Juel Iversen
Telefon: +45 20 90 43 01
E-mail: tji@pensionsselskabet.dk

gang opkræves håndteringsgebyr. Der
gives rabat på kr. 100,- til medlemmer af
SHP.
• 10 % rabat på listepriser på opbevaringstanke, spildbakker og andet tilbehør, til de
kunder hvor de henter spildolie.

Der kan laves aftale for de medarbejdergrupper, som virksomheden
ønsker:
• Medarbejdere uden overenskomst.
• Medarbejdere med overenskomst.
• Ledergruppen.
Kontaktperson:
Mille Oden
Telefon: +45 70 10 05 00
mille.oden@lyreco.com · www.lyreco.dk

•
•
•
•

Fordele:
• Udbetaling til virksomheden ved længerevarende sygdom.
• Bedre sikkerhed ved sygdom.
• Lave administrationsomkostninger.
• Personlig rådgivning.
• Fleksibilitet.
• Sikring af medarbejderens børn ved
kritisk sygdom.
• Mulighed for sundhedsforsikring.
• Bedre vilkår på en fælles pensionsaftale.

Lyreco
Brancheaftalen med Lyreco omfatter gratis fragt på alle ordrer – ingen minimums
bestilling.
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Bestyrelse og sekretariat
Bestyrelsen

Bestyrelsesmedlem
Mads Bach,
Københavns Maskinservice ApS, Hvidovre
Mads købte for 5 år siden en forretning, der
trængte til et frisk pust. Han kommer fra den
administrative grossistdel fra autobranchen,
og har senest været Canvas-sælger til autoværksteder.

Bestyrelsen har i løbet af året holdt 4 ordinære bestyrelsesmøder. Desuden har bestyrelsesmedlemmerne mødtes efter
behov i forhold til de enkelte udvalgs arbejde.
Formand
Michael Nygaard,
Varde Have & Skovmaskiner ApS,Varde
Michael har været ejer af Varde Have &
Skovmaskiner siden 2005 og har i dag 9
medarbejdere. Han er uddannet Landbrugsmekaniker ved Vejrup Maskincenter og har i alt arbejdet i branchen i 19 år.

Bestyrelsesmedlem
Allan Hougaard Sørensen,
Elite Park & Have ApS, Åbyhøj
Allan er uddannet Automekaniker med
speciale som servicetekniker og arbejdede
i autobranchen i 12 år. Han startede hos
Elite Park & Have i 2006 som mekaniker. I
2008 blev han medejer og overtog forretningen sammen med sin kone Mette i 2017.
Elite Park & Have beskæftiger 5 medarbejdere.

Næstformand
Erik Malle,
Malle Skov & Have, Haderslev
Erik er opvokset i Ulkebøl, hvor hans
forældre drev en Skov-Have-Park forretning. I tretten år arbejdede han i familievirksomheden, 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.
Bestyrelsesmedlem
Peter Madsen,
Ingvard Madsen ApS, Kolding
Peter har arbejdet i branchen i 16 år
og været selvstændig de sidste 12 år. Inden Peter kom ind i branchen, blev han
udlært elektriker og arbejdede med det
i 11 år.
Bestyrelsesmedlem
Jens Erik Frimann Jensen,
JE Park & Skovservice ApS, Maribo
Jens Erik er uddannet landbrugsmaskinmekaniker og arbejdede 20 år i den
branche, indtil han for 4 år siden tog
springet og blev selvstændig.
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Bestyrelsesmedlem
Henrik Bøgebjerg,
Viborg Havemaskiner, Viborg
Henrik har været indehaver af Viborg Havemaskiner siden februar 2011. Han overtog
virksomheden fra sine forældre, der startede
tilbage i 1989. Henrik har tre ansatte, en på
fuld tid, en ﬂex-lønner og en lærling. Henrik
har stor fokus på værkstedet og på at holde
gamle maskiner kørende, så forbrugerne ikke
bare smider godt gammelt grej ud og erstatter det af nyt i en dårligere kvalitet.

Sekretariatet
– består af følgende medarbejdere:
•
•
•
•
•
•
•

Klaus Nissen – direktør
Birgit Karlsen – HR-partner
Helle Helth Hansen – direktionssekretær
Per Hedetoft – konsulent
Annette Hansen - økonomiassistent
Dorthe Thomsen – kontorassistent
Astrid Andersen - studiemedarbejder

CLIMMAR

– den europæiske forbindelse
Dansk Maskinhandlerforening er en del
af CLIMMAR – vores europæiske sammenslutning af maskinhandlerforeninger.
Det europæiske samarbejde i CLIMMAR
omfatter 16 lande. CLIMMAR organisationen blev grundlagt i 1953. Totalt omfatter Climmar 18.864 virksomheder, som
beskæftiger samlet 154.950 ansatte.
Medlemslandene er Frankrig, Belgien,
Danmark, England, Holland, Italien, Letland, Luxembourg, Polen, Schweiz, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig og
Slovakiet
Et nyt tiltag i regi af Climmar er en arbejdsgruppe vedr. ”Garden Machinery”.
Her vil medlemslandene fokusere på
Skov-Have-Park branchen og de fællesnævnere der er på europæisk plan. Her
skal bl.a. nævnes forhandlerkontrakter,
statistikker, standarder, rekruttering etc.
Og hvorfor er det så vigtigt at fremhæve? Det er det bl.a. fordi størstedelen af
dansk lovgivning fødes i EU – og vores
branche er i denne sammenhæng ingen
undtagelse, som I kan læse nedenfor.
Et EU-direktiv gør gældende, at landbrugsmaskinbranchen skal underlægges
de samme vilkår som bilbranchen på
europæisk plan. I praksis betyder det, at
alle serviceinformationer og software
”Repair- and Maintanence Information”
(RMI) skal gøres tilgængelige for alle relevante værksteder og reparatører. Altså i
praksis en ny potentiel ”Automester” for
landbrugsmaskiner. Direktivet er trådt i
kraft, men der udestår speciﬁkation, fastlæggelse af retningslinjer samt software
og hardware til håndtering.
Processen kører, og Climmar har nu sat
sig i førersædet sammen med CEMA
(producentforeningen). Disse to organisationer skal nu udvikle og blive enige
om den fremtidige ISO-standard – samt
håndteringen af denne. Det er styrken
ved at være en markant spiller på den
europæiske bane. Og i den henseende
er det ikke mindre glædeligt, at det er en

Climmar kongres.

medarbejder fra Sekretariatet som varetager posten. Det er vi stolte over.
Endvidere varetager vi posten som
Climmar-repræsentant i hhv. WGAT og
NRMM.
WGAT (Working Group Agricultutral
Tractors) er en arbejdsgruppe, som arbejder med en ny fælles EU typegodkendelse for traktorer, som skal aﬂøse
den gamle kendte 2003/37/EF. Den nye
hedder 167/2013/EU også kaldet ”Tractor Mother Regulation (TMR)”. Men
TRM er planlagt til at omfatte rigtig
mange andre landbrugsmaskiner i køretøjskategorierne R (påhængskøretøjer)
og S (påhængsredskaber). Så fremover
vil man også kunne købe disse vogne
og maskintyper som EU typegodkendte,
hvilket betyder, at de skal accepteres på
de danske veje. De danske myndigheder
har herefter kun mulighed for at begrænse brugen med henvisning til sikkerhed
eller vægt og bredde begrænsning. Det

er også derfor at f.eks. en bæltetraktor,
som er typegodkendt i henhold til TMR,
ikke kan nægtes kørsel på de danske veje,
men man kan få begrænsninger i forhold
til bestemte veje f.eks. på grund af broer
og lignende.
NRMM er en ”ny” arbejdsgruppe, som
skal se, om det er muligt at lave en fælles
EU typegodkendelse for ”selvkørende
maskiner” i gruppen Non Road Mobile
Machinery – deraf navnet NRMM.
Begge arbejdsgrupper skal medvirke
til at oplyse embedsværket om diverse
forhold, så embedsmændene på oplyst
grundlag forhåbentligt kan udfærdige
nogle gode fælles EU regler/typegodkendelser. Men som det fremgår, så er der
tale om ret mange forskellige maskintyper i fælles regelsæt, så det er ikke ”bare
lige”.
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Mange fordele i
et stærkt fællesskab
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
forretninger 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 forhandlerkontrakter.
• Rådgivning om færdselsregler.
• Rådgivning om arbejdsmiljø.
• Fordelagtige aftaler med vores samarbejdspartnere indenfor forsikring,
leasing, afhentning af spildolie, inkasso,
kriseberedskab m.m.
• Månedligt modtage relevant brancheinformation via e-mail.
• Adgang til diverse kurser, info- og
medlemsmøder – ofte gratis.
• Diverse blanketter, kontrakter, mærkater og tjeklister tilpasset branchen.
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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
samarbejdspartner 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
uddannelse til have-park mekaniker, som
er tilpasset vores branche. Jeg er med i et
udvalg, hvor vi er i dialog med Erhvervsskolerne 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 Maskinhandlerforenings 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.

Det har vi fået hjælp til
hos Brancheforening for
Skov-Have-Park forretninger

”

Etisk regelsæt
for Brancheforening for
SKOV-HAVE-PARK forretninger

Jens Erik Jensen
Rådgivning om ansættelse
Da jeg havde brug for at ansætte en ﬂexjobber, ﬁk jeg rådgivning 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.
Allan Sørensen
Bedre forståelse for branchen
Jeg har igennem foreningen fået bedre
forståelse for og indblik i branchen. Derudover har jeg fået et bedre netværk
blandt mine kollegaer i branchen. Jeg ser
frem mod at kunne efteruddanne mine
ansatte og mig selv ved hjælp af foreningens interne kurser, samt det samarbejde
foreningen har med Erhvervsskolerne
Aars.
Henrik Bøgebjerg
Efteruddannelse
Jeg har meldt mig ind i brancheforeningen for at drage nytte af de gode kurser.
Jeg har bla. deltaget i sælgeruddannelsen
og økonomikurset ”Bonanza”, hvilket jeg
stærkt kan anbefale, da der arbejdes med
tal fra ens egen virksomhed. Jeg er gået
med i bestyrelsen, for at være med til at
presse på for en uddannelse inden for
småmaskiner og fordi vi som branche er
nødt til at stå sammen for at klare os.

Generelt
Brancheforening for Skov-Have-Park forretningers 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 forretningers medlemmer skal medvirke til at værne om miljøet og samvittighedsfuldt deltage i de miljømæssige foranstaltninger, samfundet
pålægger og forventer af branchen.
Medarbejdere
Brancheforening for Skov-Have-Park forretningers medlemmer skal medvirke til en lige og fordomsfri behandling
af mennesker, og må således ikke særbehandle på grund af
nationalitet, køn, religion eller lignende.
Fair konkurrence
Brancheforening for Skov-Have-Park forretningers medlemmer må ikke videregive urigtige eller vildledende oplysninger
om andre virksomheder, enkeltpersoner ansat i de virksomheder eller deres produkter.
Agenturer
Såvel overtagende som afgivende medlem skal sikre, at agenturskift sker uden skade for branchens 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 orientere deres
ansatte og eventuelle forhandlere om Brancheforening for
Skov-Have-Park forretningers etiske regler og medvirke til,
at disse overholdes.
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Brancheforening for
forretninger

www.skovhavepark.dk
Facebook.com/SkovHaveParkBrancheforening/

