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Årets gang
2019 blev endnu et hæsblæsende år i
branchen med mange udfordringer og
forandringer. Men et element der helt
grundlæggende ikke har ændret sig, er
behovet for kvaliﬁceret og kompetent
arbejdskraft. Selvfølgelig har proﬁl og
kompetencer ændret sig gennem årene
i takt med den samfundsmæssige og teknologiske udvikling. Men behovet er der
stadig. Vi er nået langt – og bare inden
for det sidste år er indtaget på ”vores”
uddannelser (landbrugsmaskinmekaniker
og entreprenørmaskinmekaniker) steget med ikke mindre end 10 pct. Dette
skyldes blandt andet et målrettet fokus
og et hav af aktiviteter. Og det bør gennemsyre langt de ﬂeste initiativer fra en
branche, at der bør være et element af
rekruttering.
Derfor har vi også i det forløbne år lavet
mange tiltag i forhold til rekruttering af
lærlinge og elever til branchen. Vi har for
7. gang afholdt Danmarks Bedste Landbrugsmaskinmekaniker. Vi har haft Anders Sørensen til WorldSkills i Rusland.
Vi har indsamlet ledige lærepladser hos
vores medlemmer og eksponeret dem
på sociale medier og hjemmesider. Vi har
her i januar 2020 for første gang deltaget på DM i Skills med entreprenørmaskinmekaniker som konkurrence fag og
landbrugsmaskinmekaniker og handelsassistent som demo fag. Vi er også i gang
med at udvikle nyt materiale til rekruttering som sekretariatet og medlemmerne
kan bruge.
Det er vigtigt at have passion. Et lille
kort ord med enorm betydning. Passion
kunne sagtens have været overskriften
på denne beretning, for det er i bund
og grund det, det hele handler om – og
som i udpræget grad kendetegner vores
branche.
Det er slående i hvor høj grad passion
gennemsyrer kulturen i medlemsvirksomhederne – og ikke bare hos ejerle-

De 4 ﬁnalister ved DBL-Landbrugsmaskinmekaniker 2019. Det var Daniel Højbjerg fra Johs. Mertz der efter
et par intense konkurrencedage kunne hæve trofæet.

derne, men også hos medarbejderne.
De medarbejdere, som brænder for
deres fag, for deres arbejdsplads, deres
kolleger – og ikke mindst for produkterne, branchen og kunderne. Her er det
også vigtigt, at vi som samlet branche
bakker op – og tilbyder uddannelse og
efteruddannelse, der kan understøtte
medarbejdernes udvikling – og passion.
Her tager vi i Sekretariatet ansvar og har
over en længere årrække udviklet vores
egne uddannelser. DM-Lederuddannelse
er en god mulighed for, at klæde mellemlederne bedre på og give dem de optimale værktøjer. DM-Sælgeruddannelse
videreudvikler i forvejen knalddygtige
medarbejdere med et bredt katalog af
kompetencer. Det er afgørende, at en
samlet branche står stærkt rustet – for
udviklingen og kunderne stiller store krav
til fremtidens skov-have-park forretninger – og medarbejderne.

Forhandlerkontrakter
– til fælles bedste?
Forhandlerkontrakter – aftalegrundlaget
mellem importør, producent og forhandler er en helt afgørende hjørnesten
i et konstruktivt samarbejde. Forhandlerkontrakten regulerer hvilke produkter, der skal være i porteføljen, hvordan
produkterne skal præsenteres, hvad man
som forhandler må og ikke må samt ikke
mindst, hvad der sker i tilfælde af ”skilsmisse”. Sidstnævnte er et af de vigtigste
parametre i aftalegrundlaget. Vores europæiske forhandlerorganisation Climmar
har netop offentliggjort en ofﬁciel stillingtagen til europæiske forhandlerkontrakter. Den centrale overskrift lyder, at
kontrakterne skal være bedre balanceret
og det helt centrale punkt er, at forhandlerne i dag står dårligt i tilfælde af, at de
bliver opsagt som forhandlere. Et andet
vigtigt område er, at de typiske konkur-
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renceklausuler er meget restriktive. Oftest er forhandlerkontraker også med
et meget kort opsigelsesvarsel – nogle
gange helt ned til 6 måneder, og når kontrakten så samtidig typisk er ikke-eksklusiv, stiller det i udgangspunktet forhandleren dårligt. Også når man skal forhandle
kreditter med banken. Ønsket er eksklusivkontrakter med realistiske opsigelsesvarsler afspejlende samarbejdets længde
og tyngde – med en indbygget passende
kompensation ved eventuel opsigelse.
Det står ofte importørerne frit for at
oprette konkurrerende forhandlinger i
forhandlerens område. Vi beder om en
bedre balance, men har omvendt også
forståelse for, at importørerne har et
brand, som de skal beskytte, og derfor
naturligvis har nogle ønsker og vilkår til et
samarbejde med forhandlerne. Det er en
meget vigtig faktor. Dette kan have mange former, og kunne f.eks. være returnering af reservedele og varelager.
Som det er i dag, skal forhandlerne investere for at være forhandler for et givent
mærke. De investeringer står ikke mål
med risikoen, hvis forhandleren kan blive
opsagt med kort varsel uden mulighed
for kompensation eller eventuelle rettigheder til at aﬂevere varelager og reservedele tilbage.
Nu kan ovenstående meget hurtigt komme til at lyde ﬁrkantet, og derfor er det
vigtigt at understrege, at alt dette ikke

er et diktat, men et konstruktivt samlet
europæisk oplæg til, hvordan vi sammen
kan skabe nogle fornuftige rammer for
både importør, producent og forhandler.
I sidste ende skal forhandleren jo også
være professionel, og importøren og
producenten skal beskytte sit brand. Vi
lever i en fri verden og ingen tvinger forhandleren til at skrive under på kontrakten, men vi vil gerne have mere lige vilkår.
Til fælles bedste.
Vi oplever, at der er kommet godt gang
i dialogen og der er en lydhørhed overfor, at vilkårene skal være mere i balance.
Leverandørerne kan også godt forstå, at
der skal være nogle vilkår, som kreditgiverne kan bakke op om.
Climmar & EU
Brancheforeningen 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 mere
end 19.000 virksomheder (landbrugsmaskinforretninger), som beskæftiger knap
160.000 ansatte, hvoraf rigtig mange har
skov-have-park afdelinger.
Medlemslandene er Frankrig, Belgien,
Danmark, England, Holland, Italien, Letland, Luxembourg, Polen, Schweiz, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig og
Slovakiet.

Den danske delegation til Climmar kongres i Schweiz i efteråret 2019.
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Størstedelen af dansk lovgivning fødes i
EU – og vores branche er i denne sammenhæng ingen undtagelse. Her spiller Danmark en stor og vigtig rolle. Per
Hedetoft fra Sekretariatet repræsenterer Climmar i to EU-grupper samt en
ISO-gruppe. EU-grupperne er WGAT
og NRMM.
WGAT er en arbejdsgruppe for traktorer og arbejder bl.a. med den nye EU-typegodkendelse 167/2013 også kendt
som ”Tractor Mother Regulation” eller
TMR. Der arbejdes også med kategorierne R og S – altså maksimum akselvægt
på 3-akslede køretøjer samt maksimum
bredde på vej.
NRMM er en arbejdsgruppe i sin opstart,
men vedrører ”Non Road Mobile Machinery”. Formålet er, at ﬁnde en fælles
EU typegodkendelse for disse køretøjer.
RMI har efterhånden kørt et par år –
og udspringer af, at 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” i vores branche. Direktivet
er trådt i kraft, men der udestår speciﬁkation, fastlæggelse af retningslinjer samt
software og hardware til håndtering.
Dette er nu ophøjet til en ISO-standard,
der håndteres af denne gruppe.
Følg med på climmar.com
Politik
2019 blev en politisk thriller – nogle vil
nok nærmere sige gyser eller splatter…
Kært barn har mange navne, men spændende blev det. En desperat kamp omkring Storbritanniens udtræden af EU
gik ind i en ny og afgørende fase. Den
såkaldte Brexit skulle være på plads, når
landet skulle udtræde ultimo oktober.
Konsekvenserne ved en ”hård” Brexit
var nærmest uoverskuelige. Det store
problem var, at man jo aldrig havde prøvet en lignende situation, og derfor ikke
havde nogen facitliste. Efter adskillige udsættelser stod det dog klart, at Storbritannien skulle, forlade EU den 31. januar
2020 på baggrund af den overgangsaftale, som Boris Johnson forhandlede på
plads med EU i efteråret 2019. Det er
dog ikke det endelige farvel. 2020 bliver

en overgangsperiode, hvor Storbritannien stadig er medlem af EU, hvor parterne skal forhandle om det endelige brexit.
Forhandlingerne skal afgøre, hvordan
forholdet mellem EU og Storbritannien
skal være, når Storbritannien – formentlig
– træder endeligt ud i 2021. Forhandlingerne handler om alt fra toldaftaler, ﬁskeområder til pasregler og så videre. Nogle
dele er ren procedure. Andre dele er
mere komplicerede på baggrund af store
uenigheder mellem parterne. Reelt ved
vi endnu ikke, hvad det kommer til at betyde for f.eks. Danmark, herunder dansk
eksport.
Herhjemme var 2019 et valgår. I juni måned, nærmere bestemt på Grundlovsdag,
blev der afholdt valg til Folketinget. Den
nu tidligere VLAK-regering har været en
af de mest landbrugsvenlige, vi har haft i
rigtig mange år – i hvert fald indtil valget.
En regering bestående af tre forskellige
partier skal tækkes mange vælgergrupper,
og i den tidligere regerings første leveår
var der fokus på provinsen og landområderne. Eksemplerne er Landbrugspakken
og ikke mindst udﬂytningen af statslige
arbejdspladser. Da valget begyndte at
nærme sig, blev fokus rettet mod vælgerne i byerne. Den grønne dagsorden hersker. Det var her slaget kom til at stå – og
vi vælgere var vidner til overbudspolitik
og populisme i stor skala. Hvad adskiller
i grunden de store partier på Christiansborg? I bund og grund er de enige om
det meste – herunder også den økonomiske politik. Det blev et klima-valg. Og
efterfølgende er den dagsorden stadig
dominerende. Det er den grønne dagsorden de kæmper om. Nu har vi så fået
en ny S-regering hvis parlamentariske
grundlag består af rød-grønne partier.
S-regeringen kan ikke levere meget til
dem på den økonomiske politik – det
bliver klima og miljø, de skal levere på.
Spændende.
Efteråret 2019 blev også til et exit for
en af de største danske politikere i nyere historie. Tidligere statsminister Lars
Løkke Rasmussen trak sig som formand
for Venstre. Et ærgerligt exit for en stor
reformator og statsmand.
Vejret
Vejret er og har altid været et ”varmt”
emne over frokosten, kaffebordet eller
bare, når vi danskere mødes. Og der er

Her ses summeret nedbør i 2019.

jo altid noget at tale om. 2019 var meget varm og havde nogle temperaturrekorder. Afslutningen på 2019 og et
godt stykke ind i februar 2020 har allerede budt på nye både ”tæt på” og reelle
rekorder. Tæt på var regnmængderekorden som var mm. fra at slå den gamle
rekord.

på vej af den globale opvarmning. Som
et middel til at mindske den globale opvarmnings udvikling, har en del større
danske byer valgt at indføre ”miljøzone
krav” til varebiler fra den 1. juli 2020. Det
betyder bl.a., at man skal have partikelﬁlter på sin varebil, for at man må køre
inde i miljøzonen.

DMI beskriver året således:
Året 2019 = Vådeste år (sammen med
1999) siden 1874. Fjerdevarmeste (sammen med 2006 og 2008) siden 1873.
Solrigt ift. klimanormalen 1961-90. En del
sommerdøgn. Varme- og hedebølger i
løbet af sommeren. Mange nedbørsdøgn.
Lavt antal frostdøgn og meget få snedække- og isdøgn. To blæsevejr kom på den
danske Stormliste. Ikke hvid jul i 2019.
2020 samler op, hvor 2019 slap, og allerede den første måned har slået endnu
en rekord, idet januar 2020 var den varmeste januarmåned i næsten 150 år, når
man ser på den gennemsnitlige temperatur for de 31 døgn. Gennemsnitstemperaturen endte på 5,5 grader, oplyser
Henning Gisselø, som er vagthavende
meteorolog ved DMI.
Her i februar måned har vi stadig ikke
fået noget sne af betydning, ligesom det
har været meget sparsomt med frostvejr.
Hvis man kigger ud på græsplænen, så er
længden ved at være klar til en klipning,
men det kræver gummistøvler at bevæge
sig derud, da jorden er ret blød af den
megen regn, som vi har fået i rigelige
mængder. Mange steder står under vand,
da det slet ikke kan nå at trække igennem
jorden.
Disse vejrrekorder bliver ”hjulpet” godt

Rådgivning
Året igennem har der været ﬂere emner, som har givet anledning til opkald
fra medlemsvirksomhederne. Herunder
reglerne omkring ”varebilskrav” og registrering af varebiler til ﬁrmakørsel med
egne varer eller godstransport for fremmed regning over 11 kg. pr. styk gods. Et
andet ”giftigt” emne har været om ADR
1.3 kursus er relevant eller ikke.
EU-Typegodkendelser
5. november 2019 sprang Færdselsstyrelsen en informationsbombe – idet de
kundgjorde, at de vil ændre hele godkendelsessystemet for motorkøretøjer,
traktorer og landbrugsmaskiner samt
to-, tre-hjulede og quadri-cykler. Fra den
1. september 2020 vil der være krav om
EU-typegodkendelse for alle køretøjstyper uanset om det er en mc, varebil, bus,
lastbil, personbil osv.
Typegodkendelserne skal være til stede,
for at det kan lade sig gøre at tage nye og
ombyggede køretøjer i brug på offentlig
vej. Så hvis man selv importerer, fabrikerer, eller ombygger køretøjer efter denne dato, ser det altså ud til, at man skal
have en EU-typegodkendelse for køretøjet!
■
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Verden omkring os
Dansk beskæftigelse er den
femtehøjeste i EU
I tredje kvartal 2019 var 75,5 pct. af de
15-64-årige i Danmark beskæftigede. I
EU havde kun Nederlandene (78,4 pct.),
Sverige (78,1 pct.), Tyskland (77,0 pct.)
og Estland (76,2 pct.) en højere beskæftigelsesfrekvens. Landene med de laveste
beskæftigelsesfrekvenser var Grækenland
med 57,4 pct. og Italien med 59,4 pct.
Den gennemsnitlige beskæftigelsesfrekvens for samtlige EU-medlemslande var
69,6 pct.

Dansk beskæftigelse er steget
lidt mere end i resten af EU i
det seneste år
I Danmark er beskæftigelsesfrekvensen
steget med 0,8 procentpoint fra tredje
kvartal 2018 til tredje kvartal 2019. Gennemsnitlig var der en stigning for samtlige
EU-medlemslande på 0,6 procentpoint i
denne periode. Finland havde med en
stigning på 0,9 procentpoint stort set
samme udvikling som Danmark, ligesom
beskæftigelsesfrekvensen i Nederlandene steg med 0,7 procentpoint.

Beskæftigelsesfrekvens blandt 15-64-årige i EU. 3. kvt. 2019

Bruttoledigheden, nettoledigheden og AKU-ledigheden, sæsonkorrigeret

Danmark har EU’s næsthøjeste
ungdomsbeskæftigelse
I tredje kvartal 2019 var 55,9 pct. af danskere i alderen 15-24 år i beskæftigelse.
Kun Nederlandene med 66,2 pct. havde
en højere beskæftigelsesfrekvens for de
unge. Det er et væsentligt højere niveau
end i EU som helhed, hvor 36,6 pct. af
de 15-24-årige var beskæftigede. Landene i EU med den laveste beskæftigelsesfrekvens blandt de unge på 15-24 år var
Grækenland med 15,4 pct. og Italien med
19,4 pct. Beskæftigelsesfrekvensen for de
15-24-årige i Danmark er steget med 1,3
procentpoint det seneste år, mens EU’s
gennemsnitlige beskæftigelsesfrekvens
for denne aldersgruppe i samme periode
steg med 0,3 procentpoint.
Bruttoledigheden er fortsat
uændret
Fra november til december lå bruttoledigheden stort set uændret, hvilket
svarer til et niveau på 104.300 fuldtidspersoner i december. Dermed ligger ledighedsprocenten fortsat på 3,7 pct. af
arbejdsstyrken, hvilket er uændret siden
februar 2019.
155.000 ledige ifølge Arbejdskraftundersøgelsen (AKU) I december var der
155.000 AKU-ledige i alderen 15-74 år,
hvilket svarer til 5,1 pct. af arbejdstyrken,
når den opgøres ifølge Arbejdskraftundersøgelsen (AKU).
Opgørelsen af AKU-, bruttoog nettoledigheden
Danmarks Statistik opgør arbejdsløshed i henhold til to forskellige ledigheds-begreber: Den registerbaserede
bruttoledighed og den stikprøvebaserede AKU-ledighed. Her er der forskelle
både i population og opgørelsesmetode.
Bruttoledigheden er en registerbaseret
opgørelse, hvor 16-65-årige, som har
modtaget dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse,
og som samtidig vurderes at være jobparate, omregnes til fuldtid. Bruttoledigheden består af de nettoledige og de ledige,
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der er i aktivering. AKU-ledigheden måler
antallet af 15-74-årige personer, der ved
en interviewundersøgelse selv har oplyst,
at de ikke har et arbejde, men søger og
kan påbegynde et arbejde.
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 inden for A-kasser.
Brutto- og AKU-ledigheden
nu på samme niveau som i
slutningen af 2018
Bruttoledigheden havde en faldende
tendens fra juli 2017 til januar 2019. Siden februar 2019 har bruttoledighedsprocenten ligget uændret på 3,7 pct. af
arbejdsstyrken. AKU-ledigheden svinger meget mere end bruttoledigheden.
AKU-ledigheden steg med 20.000 personer fra juni 2019 til september 2019.
Fra september til december 2019 faldt
den igen med 6.000 personer.
Uændret antal af nettoledige
Fra november til december lå antallet af
nettoledige uændret på 86.700, mens antallet af aktiverede ledige faldt med 100
til 17.600.
Uændret ledighedsprocent for
begge køn
Fra november til december faldt brutto-

ledigheden med 100 fuldtidspersoner for
mændene, mens den steg med 100 for
kvinderne. Disse små ændringer havde
dog inden indﬂydelse på ledighedsprocenterne, der lå uændret på 3,5 pct. for
mændene og på 3,9 pct. for kvinderne.
Uændret ledighedsprocent for
samtlige seks aldersgrupper
Fra november til december forblev ledighedsprocenten uændret for samtlige
seks aldersgrupper.
I AKU er der indført en ny opregningsmetode, der gælder fra 2008 og frem:
1. For bruttoledighedens vedkommende
udregnes ledighedsprocenterne i
2019 i forhold til de 16-65-årige i arbejdsstyrken ifølge den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik, med
reference til ultimo november 2018.
For AKU-ledighedens vedkommende
udregnes ledighedsprocenterne i
forhold til den løbende opgørelse af arbejdsstyrken ifølge selvsamme
AKU-undersøgelse.
2. Fra og med januar 2019 medtælles
der ﬂere og ﬂere ledige 65-årige i
denne gruppe. Det skyldes den gradvise ændring af folkepensionsalderen.
Kilde: www.statistikbanken.dk/aus07,
aus08, aku100m og aku101m.
I forbindelse med de aldersfordelte ledighedsprocenter bør det bemærkes, at
ledighedsprocenten for de 60-65-årige
fra og med januar 2019, bliver påvirket
af den ændrede folkepensionsalder. Ændringen betyder, at ﬂere og ﬂere personer, der er fyldt 65 år, kan fortsætte som
bruttoledige, mens arbejdsstyrken (nævneren) til beregningen af ledighedspro-

Beskæftigede inden for bygge og anlæg, sæsonkorrigeret

centerne for månederne i 2019 holdes
konstant.
Mindre regionale forskelle i
ledighedsprocenterne
Den højeste ledighedsprocent ﬁndes
fortsat i landsdelen Byen København
med 4,3 pct. i december. Herefter følger
Fyn og Nordjylland begge med ledighedsprocenter på 4,2 pct. I den anden
ende af skalaen ﬁnder man fortsat den
laveste ledighedsprocent i Nordsjælland
med 2,8 pct., efterfulgt af Østsjælland
med 2,9 pct. og Vestjylland med 3,0 pct.
i december. Fra november til december
faldt ledighedsprocenten i Byen København med 0,1 procentpoint, mens ledighedsprocenten i Nordsjælland steg
med 0,1 procentpoint. Disse udviklinger
har medført, at afstanden fra den landsdel med højest ledighedsprocent til den
med lavest ledighedsprocent er blevet
indsnævret med 0,2 procentpoint.
Byggebeskæftigelsen
fastholder niveau
Med en lille stigning på 0,5 pct. fastholdt
byggebeskæftigelsen sit niveau og er på
179.000 personer i fjerde kvartal 2019
mod 178.100 personer i tredje kvartal.
Set over et helt år er byggebeskæftigelsen steget med 2,9 pct. fra 174.000 personer i fjerde kvartal 2018.
Byggebeskæftigelsen fordelt
på arbejdets art
Fra tredje til fjerde kvartal steg den sæsonkorrigerede beskæftigelse inden for
kategorien anlægsvirksomhed med 2,5
pct., mens nybyggeri steg med 1,4 pct.
Reparation faldt med 3,2 pct.
Stigning i omsætningen
er større end stigning i
beskæftigelsen
Omsætningen i bygge- og anlægsbrancherne udgjorde i tredje kvartal 2019 i
alt 75,5 mia. kr., hvilket er en stigning på
7,3 pct. i forhold til tredje kvartal 2018.
Dermed stiger omsætningen mere end
beskæftigelsen, som steg med 2,8 pct.
fra tredje kvartal 2018 til tredje kvartal
2019.
Virksomhedernes mangel på
arbejdskraft er aftagende
Mens byggebeskæftigelsen altså stiger,
angiver virksomhederne i mindre grad i
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fjerde kvartal 2019 end samme kvartal
året før, at mangel på arbejdskraft hæmmede produktionen. Det ses i Konjunkturbarometer for bygge og anlæg (www.
statistikbanken.dk/10116), som følger
byggeriets forventninger til beskæftigelsen, og hvordan deres mangel på arbejdskraft udvikler sig.
Fald i påbegyndt byggeri for
andet kvartal i træk
Både målt som etageareal og antal boliger faldt det påbegyndte byggeri i tredje
kvartal 2019. Det samlede påbegyndte
etageareal faldt med 14 pct. fra andet
kvartal til tredje kvartal 2019. Faldet skete især for påbegyndte erhvervsbygninger med 26 pct. og øvrige bygninger med
20 pct., mens det for påbegyndte beboelsesbygninger er nærmest uændret.
Det samlede antal påbegyndte boliger
faldt med 15 pct., hvilket dækker over en
stigning i påbegyndte enfamiliehuse og et
fald i påbegyndte etageboliger og boliger
i øvrige bygninger.
Fald i påbegyndte erhvervsbygninger
Modsat sidste kvartal gælder faldet i det
påbegyndte etageareal til erhvervsbygninger for stort set samtlige kategorier,
navnlig sker der næsten en halvering af
påbegyndte avls- og driftsbygninger på
48 pct., ikke-sæsonkorrigeret. Faldet i det
påbegyndte etageareal for øvrige bygninger skyldes i høj grad fald på 95 pct.
i påbegyndelsen af hospitaler o.l. og 83
pct. i bygninger til undervisning o.l., ikke
sæsonkorrigeret.
Flere påbegyndte rækkehuse,
men færre påbegyndte etageboliger
Nedgangen i det samlede antal påbegyndte boliger stammer primært fra et
fald i påbegyndelsen af etageboliger på
27 pct. og boliger i øvrige bygninger på
44 pct. (halvering af antal kollegieboliger
og boliger i døgninstitutioner). For boliger i enfamiliehuse er der modsat tale
om en stigning på 12 pct., der udelukkende skyldes en stigning på 20 pct. i antal
påbegyndte boliger i række-, kæde- og
dobbelthuse, mens parcelhuse er faldet
med 10 pct., ikke sæsonkorrigeret.
Andre indikatorer viser en stort set uændret udvikling. Beskæftigede ved bygge og
anlæg 3. kvartal 2019 viser, at beskæftigel-
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Omsætning inden for bygge og anlæg efter arbejdstype

Påbegyndt byggeri, estimeret og sæsonkorrigeret, kvartal

sen ved nybyggeri steg med 0,9 pct. i forhold til andet kvartal 2019. Konjunkturbarometer for erhvervene oktober 2019
faldt med 1 procentpoint i den sammensatte konjunkturindikator for bygge og
anlæg fra juni 2019 til september 2019.
Nu ﬂere byggevirksomheder,
der mangler efterspørgsel end
arbejdskraft
Tal fra Danmarks Statistik viser, at der nu
for første gang i ﬁre år er ﬂere byggevirksomheder, der bliver begrænset af mangel på efterspørgsel end af mangel på
medarbejdere. Ifølge Dansk Byggeri viser
det, at presset på byggeriet er aftaget i
løbet af det seneste halve år.
Byggevirksomhedernes forventninger til
fremtiden blev i januar lidt mere negative, viser den seneste konjunkturindikator,
der måler, om konjunkturerne er på vej

op eller ned. Fra december til januar faldt
den fra -5 til -6.
– Bygge- og anlægsbranchen kan se tilbage på seks års ubrudt opsving fra 2013 til
2019, og udviklingen tyder fortsat på en
blød landing i år. Men byggevirksomhederne er især bekymret over mængden
af ordrer, og det har i januar trukket konjunkturindikatoren nedad, siger Dansk
Byggeris cheføkonom Bo Sandberg.
I januar blev hver femte af bygge- og
anlægsvirksomhederne ifølge Danmarks
Statistik begrænset i produktionen, fordi
de manglede medarbejdere. Men som
noget nyt er der nu ﬂere, 22 procent, der
angiver, at de er begrænset af mangel på
efterspørgsel.
– De nye tal bekræfter, at det konjunkturmæssige pres på byggeriet er aftagende,
mens den underliggende, mere strukturelle mangel på faglærte medarbejdere

– især tømrere og elektrikere – fortsat
består, siger cheføkonom Bo Sandberg.
Hul i anlægsmarkedet – og
store forskelle
Danmarks Statistiks opgørelse viser, at
især anlægsvirksomhederne mangler opgaver. Hele 58 procent af anlægsentreprenørerne oplevede i januar, at mangel
på efterspørgsel begrænser deres produktion.
– Det vil være en stor fejl at tro, at der
bare er tale om et tilfældigt sæsonudsving i en rekordvarm vinter. Det er hævet
over enhver diskussion, at mange anlægsvirksomheder oplever store huller i
ordrebøgerne på hjemmemarkedet. Og
forsinkelsen af den langsigtede infrastrukturplan er ved at være temmelig problematisk, hvis de skal kunne fastholde
medarbejderne i vej- og banevirksomhederne, siger cheføkonom Bo Sandberg,
Dansk Byggeri.
I den anden ende af skalaen, er der fortsat udbredt mangel på medarbejdere
hos murere, 31 procent, el-installationsvirksomheder, 29 procent, og VVS-ﬁrmaer, 24 procent.
Håndværkerfradrag på op til
18.700 kr. i 2020
Håndværkerfradraget overlevede både
regeringsskiftet og ﬁnanslovsforhandlingerne i 2019. Det grønne håndværkerfradrag, målrettet mod energiforbedringer, er nu efterhånden blevet permanent.
I 2020 er det årlige fradrag pr. person
12.500 kr. til energiforbedringer og 6.200
kr. til serviceydelser som fx rengøring.
Der er kun fradrag for arbejdsløn, ikke
for materialeforbrug. For at kunne udnytte håndværkerfradraget skal der betales
elektronisk, fx med dankort, MobilePay
eller netbank.
Udover energirenovering og klimasikring
af boligen, kan der også fås fradrag for
tilslutning til bredbånd og installation af
tyverialarmer.

Og Green Deal følges til marts op med
en EU-strategi for cirkulær økonomi.
I forhold til bygge- og anlægsbranchen
varsler Green Deal og sammentænkningen af cirkulær økonomi med klimaindsatsen en ny tilgang, som vil betyde,
at vi skal se på forbruget af ressourcer i
byggeri og anlæg på en ny måde. Vi skal
introducere livscyklusanalyser og vurdere livscyklusomkostninger for et byggeri
eller et anlægsprojekt. Det betyder, at totaløkonomi ikke bare er noget, vi bruger i
festtaler, nej det bliver til et design og kriterium for valg af materialer med videre,
når der skal bygges eller renoveres. I Danmark udgør bygge- og anlægsaffald ca. 35
procent af den samlede affaldsmængde
svarende til godt ﬁre millioner tons affald om året. Og det er ikke bare i Danmark, at vi producerer store mængder
bygge- og anlægsaffald. Niveauet er det
samme i stort set hele EU. Det er altså
store mængder råstoffer, der bliver brugt
i byggeri og anlæg, lige som produktion
af materialer er kilde til ca. 10 procent af
den globale CO2-udledning.
EU-Kommissionens nye tilgang betyder,
at byggelovgivningen også skal handle
om de byggematerialer, der bliver genanvendt og genbrugt. Allerede i dag kan
en lang række standarder håndtere genbrugsmaterialer, men der er også mangler.
Vi skal for alt i verden bruge den systematik, som er i normsystemet i dag med
national byggelovgivning: Eurocodes, produktstandarder, CE-mærkning og Byggevareforordningen samt standarder for
materialeprøvning. Men der er behov
for, at hullerne i det eksisterende system
fyldes ud for genanvendte materialer. Og
her er det vigtigt, at de organer, der står

for standardisering, forstår at inddrage
personer med de rette kompetencer, for
vi har brug for en ny tilgang i arbejdet
med standardiseringer.
Kilde: Altinget 24. jan 2020. Debatindlæg
af direktør Michael H. Nielsen, Dansk
Byggeri.
Data sætter retningen for
Danmarks 2030 mål
Hvad betyder fattigdom i en dansk kontekst? Hvad er ulighed, og hvordan kan
ulighed måles herhjemme, og kan vi tale
om sult eller fejlernæring i en dansk sammenhæng? Det er bare tre af de emner,
som alle danskere kan give deres input
til i det nye projekt ’Vores Mål’. I løbet
af foråret 2020 skal projektet oversætte
FN’s 17 verdensmål og 169 delmål til såkaldte supplerende indikatorer, som giver
mening i Danmark.
– Hvis vi holder danske forhold direkte
op mod FN’s verdensmål, der i sagens
natur er meget brede, kan vi måske tro,
at vi allerede er i mål. Slum er fx ikke et
begreb, vi taler om og måler på, men det
betyder ikke, at vi ikke har boligproblemer i Danmark. Derfor skal vi indstille
kikkerten på en ny måde, så vi kan formulere netop de indikatorer eller målepunkter, der er relevante for Danmark,
og som derfor kan være med til at realisere FN’s 2030-mål i praksis.
Sådan fortæller professor emeritus Steen
Hildebrandt, formand for det uafhængige
2030-panel, der har sat ’Vores Mål’ i gang.
Panelet er nedsat af Folketingets tværpolitiske 2030-netværk.
For at kunne formulere de danske delmål
har panelet bedt om hjælp fra Danmarks
Statistik i samarbejde med Deloitte.
– Vi har en kæmpe base af data og sta-

Cirkulær økonomi
Cirkulær økonomi skal ikke længere blot
handle om, hvordan vi kan forlænge produkternes livscyklus, så de kan blive ved
med at indgå i en teknisk eller biologisk
cyklus. Nu skal der være en sammenhæng
mellem cirkulær økonomi og klimatiltag,
så det understøtter EU’s grønne omstilling frem mod klimaneutralitet i 2050.
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tistik om danskerne, og det kan vi kombinere på en række nye måder for at
sikre os, at de enkelte delmål holder stik.
Hvis vi fx taler om ligestilling og gerne
vil formulere et delmål om økonomisk
ligestilling i samme typer job, så kan vi
kombinere vores data om køn, løn og
jobfunktion og på den måde se, hvor
lige eller ulige kønnene står i dag – og
på samme måde følge udviklingen frem
mod 2030, siger Direktør for personsta-

tistik hos Danmarks Statistik, Niels Ploug.
Inden Danmarks Statistik kan gå i gang
med at formulere de danske supplerende indikatorer, er det dog danskerne
selv, der skal debattere og give input til
2030-indikatorerne. Konkret kan alle i løbet af foråret 2020 komme til orde på en
online platform og via en række workshops og høringer inden for fx sundhed,
klima, uddannelse og samfund.
– Det vigtigste er princippet om ’leave

Forsyningsbalance, presterede timer og beskæftigelse

Køb af nye personbiler i husholdningerne og erhvervene opgjort i værdi og antal

no one behind’, der er kernen i FN’s verdensmål. Og det princip har også relevans herhjemme. Fx er der store grupper
af unge, som ikke får en uddannelse eller
kommer ud på arbejdsmarkedet – konkret er der 50.000 unge, der i de seneste
to år ikke har været i uddannelse eller
job, og det er fuldstændig uacceptabelt.
Det skal vi forholde os til i Danmark, siger
professor emeritus Steen Hildebrandt.
Kilde: Danmarksstatistik 21. januar 2020
af Stine Askholm Mellerup.
Større økonomisk fremgang
end hidtil beregnet
Danmark har i årene 2016 til 2018 haft
en periode med høj vækst. Tallene for
alle tre år er blevet markant revideret
siden sidste offentliggørelse på grund af
blandt andet nye data om danske virksomheders aktiviteter i udlandet. På baggrund af de nye data og beregninger er
BNP-væksten i 2018 opgjort til 2,4 pct.
Væksten i 2017 er opgjort til 2,0 pct.,
mens BNP-væksten i 2016 er endt på
3,2 pct. Den høje vækst afspejles også i
bruttoværditilvæksten for de tre år, hvor
særligt brancherne industri, videnservice,
samt bygge og anlæg noteres for en pæn
fremgang i perioden 2016-2018. Samtidigt er antallet af beskæftigede øget med
mere end 134.000 i perioden.
Flere investeringer, mere
handel med udlandet og større
forbrug
Dansk økonomi kunne notere fremgang
i centrale størrelser i 2016-2018 – dvs. i
investeringer, handlen med udlandet og
forbruget. De faste bruttoinvesteringer
er i perioden steget med 7,9 pct. i 2016,
3,0 pct. i 2017 og 5,4 pct. i 2018. Bruttoinvesteringerne bidrager dermed betydeligt til væksten i BNP. Væksten i eksporten af varer og tjenester har i 2017
og 2018 været større end BNP-væksten,
mens den i 2016 udgjorde 1,6 pct., hvilket var mindre end dette års BNP-vækst.
Forbruget i husholdningerne, der udgør
en betydelig del af den økonomiske aktivitet, oplevede årlige stigninger på mellem 1,7 og 2,8 pct.
Stor stigning i byerhvervenes
produktivitet
Stigningen i byerhvervenes timeproduktivitet er opgjort til 1,6 pct. i 2016, 0,9 pct. i
2017 og 3,8 pct. i 2018. Dermed er væk-
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Fordeling af nye personbiler på segmenter, antal og beløb

Nye elbiler og pluginhybridbiler

Effekt, motorstørrelse, vægt og CO2-emission for nye biler

sten i byerhvervenes produktivitet i perioden 2016-2018 større end hidtil beregnet. Opjusteringen er en konsekvens
af dagens revision af nationalregnskabet.
I perioden 2016-2018 er den gennemsnitlige vækst i byerhvervenes timeproduktivitet blevet opjusteret fra 0,5 pct. pr.
år til nu 2,1 pct. pr. år. Det er resultatet
af en gennemsnitlig økonomisk vækst i
byerhvervene på 3,8 pct. og en gennemsnitlig stigning i antallet af arbejdstimer på
1,6 pct.
Rekordhøje investeringer i nye
biler i 2019
Investeringerne i nye biler blev rekordhøje i 2019 såvel i kroner som i antal.
Husholdningerne købte for 23,2 mia. kr.
svarende til 103.500 nye biler, mens erhvervene brugte 34,0 mia. kr. til 122.200
nye biler. Erhvervenes investeringer omfatter samtlige leasingbiler uanset den
faktiske leasingtager. De samlede investeringer på 57,1 mia. kr. er 4,5 mia. kr. eller
8,6 pct. højere end i 2018. Antalsmæssigt
er de 225.600 biler 3,3 pct. ﬂere end i
2018. Stigningen kan især henføres til
større andele af biler i segmenterne large og SUV.
Andelene af elbiler og plugin
hybrider stiger, men niveauet
er lavt
Der blev i 2019 registreret 5.500 elbiler,
og det bragte deres andel af alle nye personbiler op på 2,4 pct. Bestanden af elbiler er i dag ca. 15.500. Registreringerne af
plugin hybrider kom op på 3.900 i 2019
svarende til 1,7 pct. af alle, og bestanden
rundede 9.800 ved årsskiftet.
Den gennemsnitlige bil er
blevet større og forurener
mere
De nye biler er generelt blevet større i
de senere år, når man ser på motoreffekt
og egenvægt, ligesom der i sammenhæng
hermed ses en stigende CO2-udledning,
selv om bilerne er blevet mere energieffektive. I forhold til 2018 er motoreffekten 7,7 pct. større i 2019, egenvægten
er 1,8 pct. større og CO2-udledningen
(WLTP) er 3,6 pct. større. Motorstørrelsen er faldet 1 pct. og bilerne kører 1,6
pct. længere på literen. Se evt. mere om
udviklingen i de nye bilers energiforbrug
og CO2-udslip mv. i Nyt fra Danmarks
Statistik 2019:378.
■
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Medlemsvirksomheder
Pr. 20. februar 2020

34 medlemsvirksomheder med
38 udsalgssteder
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Københavns Maskinservice ApS
Vedbæk Skov & Park ApS
Fredensborg Skov og Have ApS
Skov & Have Sorø ApS
Jongshøj Maskiner
Skov & Havehuset ApS
Minitraktorgården
Mertz Skov & Have A/S
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
MF Maskinservice
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Nøgletalsoversigt
Igen 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 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.
Tidligere er der afholdt en række møder med kreditafdelinger i danske banker med det formål at få skabt en dialog
om brancheforhold og nøgletal. Samtidig
har sekretariatet gennem dialogen fået
indsigt i de risikovurderinger og ratingforhold, som bankerne lægger til grund
for udlån og ikke mindst prisen på den
likviditet og udlån bankerne stiller til rådighed for medlemmerne.
Pengeinstitutterne i Danmark fortsætter
indfasning af EU-reglementerne for udlån
m.v. (BASEL-reglerne). Reglerne regulerer bl.a. kapitalforhold, hensættelser, compliance på en række områder og meget
mere, som samlet set skal medvirke til at
undgå en overophedning af bl.a. risikable
udlån m.v. Pengeinstitutter er samtidig
for alvor ramt af vigende indtjening og
gennem en længere periode, er der rejst
tvivl om forretningsmodellens evne til at
tjene penge, idet indtjeningen er under
øget pres som følge af negative renter
og hvor pengeinstitutter skal betale for
overskudslikviditet. Begge forhold – øget
kompleksitet med at overholde EU-regler og øget pres på indtjeningen – vil

medvirke til, at udlån vurderes ekstra kritisk gennem bl.a. øget fokus på de forretningsmæssige og ﬁnansielle risici. Det positive er, at traditionelle banker udfordres
af ﬂere og ﬂere supplerende alternativer
i lånemarkedet, som forventes at tiltage
yderligere – særligt med udlån via de ﬂere og ﬂere online banker, der får banklicenser til at drive bankforretning i Europa – eksempler som OakNorth, Monzo,
Starling i England og N26 i Tyskland
Data grundlag
Datagrundlaget er offentligt tilgængelige
regnskaber indhentet på 21 virksomheder. Analysen er baseret på 17 anpartsselskaber og 4 aktieselskaber.
• Skov, Have, Park medlemsliste
• Alle ansatte
• Fravalg af holdingselskaber
• Virksomheder i ”normal drift”
• Firmaer med regnskabspligt
• Inkluderer reklamebeskyttede virksomheder
• Baseret på tilgængeligt regnskaber i
perioden 2019
Kilde: Bisnode (tidl. NN Markedsdata) –
indhentet i januar 2020
Nøgletalsoversigt
Nøgletalsoversigten med en 2-årig historik ses herunder. Bemærk at tallene er
Nøgletal (1.000 kr.) 2019 2018
Virksomheder
m/registreret data
21
21
Bruttoresultat
3.581
3.280
Primær resultat
531
368
Årets resultat
318
247
Egenkapital
1.721
1.417
Aktiver
6.851
5.780
Afkastningsgrad
7,75% 6,37%
Soliditetsgrad
25,12% 24.52%
Egenkapitalens
forrentning
18,48% 17,43%

gennemsnitstal for de virksomheder, der
indgår i analysen. Antallet af medlemmer
med registret data er fortsat 21. Ud fra
disse tal ses en fremgang på alle parametre i 2019 i forhold til 2018.
Medlemsfordeling – aktivmasse
De 5 største virksomheder i analysen
udgør hele 56 pct. af den samlede aktivmasse.
Virksomhedsfordeling
af medlemmerne 2019

Virksomhedernes alder
Denne del af analysen viser virksomhe-

21
virksomheder
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dernes alder ud fra det år virksomhedens seneste navn er etableret/registreret. 43 pct. af virksomhederne har en
alder mellem 6 og 10 år. Dernæst har 29
pct. af virksomhederne en alder mellem
11 og 20 år.

Afkast og soliditet

Virksomhedens ansatte
I 2019 er der tilsammen oplyst at være
165 ansatte i de 21 virksomheder. Dette
er 10 mindre end året før.
Antal ansatte i gennemsnit

Afkast og soliditet
2019
21 virksomheder

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 sin benchmark på en soliditet
på 25 pct. – mod tidligere 20 pct., mens
nye engagementer ofte vurderes på en
soliditet på 28-30 pct.
Afkast og soliditet
I 2019 er virksomheder med en afkastningsgrad over 8 pct., og en soliditetsgrad
over 21 pct., steget fra 19 pct. I 2018, til
33 pct. I 2019. Samtidig er virksomheder
med en afkastningsgrad over 8 pct., og
en soliditetsgrad under 20 pct., faldet fra
29 pct. I 2018 til 10 pct. I 2019. Virksomheder med en afkastningsgrad under 7
pct. og en soliditetsgrad under 20 pct. er
fortsat uændret fra 2018 til 2019.
Indtjening
Bruttofortjeneste, primært resultat og
årets resultat er udtryk for en nedbrydning af virksomhedens resultatposter i
regnskabet.
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Indtjening

Afkast og soliditet
2018
21 virksomheder

Disse poster er gennemsnittet af de 21
virksomheder. Gennemsnittet af bruttofortjenesten for de 21 virksomheder
er 3.581 mio. kr., hvilket er en stigning ift.
3.278 i 2018. Gennemsnittet af det primære resultat er 531 t.kr., hvilket er en
stigning ift. 368 i 2018. Årets resultat er
318 t.kr. i gennemsnit for de 21 virksomheder, hvilket er en stigning ift. 247 t.kr. i
2018.
Fordeling af nøgletal
De ﬂeste virksomheder i analysen har en
bruttofortjeneste mellem 1-5 mio. kr. og
et års resultat mellem 0 og 1 mio. kr.
I forhold til 2018, har ﬂere virksomheder
i 2019 fået et årsresultat mellem 1-5 mio.
Flere virksomheder har fået en bruttofortjeneste mellem 0-1 mio. og 5-10
mio. Færre virksomheder har fået en
bruttofortjeneste mellem 1-5 mio.

Fordeling af nøgletal

Årets resultat 2019

Årets resultat 2018

Gennemsnit balance pr. virksomhed

Gennemsnit varebeh. pr. virksomhed

Årets resultat
76,2 pct. af de 21 virksomheder har et
positivt års resultat, mens 23,8 pct. har
et negativt resultat. Der er ift. 2018 sket
et fald i virksomheder med positive årsresultater, og en stigning på negative årsresultater.
Balancen
Den gennemsnitlige balance pr. virksomhed i 2019 ligger på 6.851 mio. kr.
Dette er en stigning ift. 2018 hvor den
gennemsnitlige balance pr. virksomhed lå
på 5.780 mio. kr.
Varebeholdning
Varebeholdningen er primært sammensat af værdien af maskiner (nye og brugte) og reservedele der ligger på lager
m.v. Den gennemsnitlig varebeholdning
i 2019 pr. virksomhed er 3.764 mio. kr.
Dette er en stigning ift. 2018, hvor den
gennemsnitlige varebeholdning pr. virksomhed var 3.302 mio. kr.
Oversigt over alle
virksomheder
De 8 virksomheder med soliditet under
20 bør have konsolidering i fokus. Man
kan arbejde med styrket kapitalgrundlag
og egenkapital samt reduktion af balancen. De fem virksomheder med negativt
nettoresultat kan evt. have behov for en
drifts- og handleplan for optimering, øget
salg m.v. for genopretning af indtjeningen.
■

2019

2018

2019

2018

Oversigt
over alle
virksomheder
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Rekruttering
DBL – Landbrugsmaskinmekaniker
DBL-Landbrugsmaskinmekaniker blev i
november 2019 afholdt for 7. gang på
Erhvervsskolerne Aars. Fire dygtige ﬁnalister dystede om placeringer, æren
og ﬂotte præmier fra KRAMP. Blandt de
4 dygtige og modige deltagere blev det
Daniel Højbjerg fra Johs. Mertz der løb
med sejren efter 2 intense konkurrencedage.
DBL – Entreprenørmaskinmekaniker
I forbindelse med Maskinleverandørernes udendørs udstilling E&H 2018 i
Herning blev der afholdt den allerførste
DBL-konkurrence for entreprenørmaskinmekanikere. I januar 2020 blev det så
tid til at holde DBL-Entreprenørmaskinmekaniker for anden gang. Denne gang i
forbindelse med DM i Skills i BellaCenter.
Mikkel Egebjerg fra Stemas endte med
at få ﬂest point og kunne dermed kåres
som vinder af statsminister Mette Frederiksen på den store scene i BellaCenter.

Lærepladsoversigt.

16

SKOV • HAVE • PARK BERETNING 2019

Daniel Højbjerg fra Johs. Mertz med DBL – Landbrugsmaskinmekaniker pokalen. Daniel er den næste der
skal ud i verden og konkurrere – nemlig til EuroSkills i Østrig i 2020.

Udover konkurrencestanden havde vi
også en demostand for landbrugsmaskinmekanikere og handelsassistenter. Her
havde vi nogle unge fra branchen med
til at komme i dialog med de unge, der
besøgte messen. De besøgende kunne

også prøve at åbne en sodavand med en
minilæsser.
WorldSkills 2019 i Kazan,
Rusland
Det 45. verdensmesterskab I faglige konkurrencer havde 1.354 deltagere, der
kom fra 63 lande for at konkurrere om
titlen som verdensmester indenfor 56
fag. Danmark havde sendt verdens bedste landshold med 15 danske deltagere
– heriblandt var danske Anders Sørensen
fra J. Hundahl. Anders skulle dyste i kategorien ”Heavy Vehicle Technology”. Der
var i alt 15 nationer, der stillede op i kategorien. Anders opnåede et ﬁnt resultat,
der desværre ikke rakte til en podieplads.
Under konkurrencen blev der arbejdet med undervogn og bremser på en
CAT D5 dozer, el-system og ladeanlæg
på en CAT rendegraver, motoradskillelse, udmåling, samling og justering på en
Cummins dieselmotor, justering og forklaring på et differentiale fra en Kamaz
(Mercedes) lastbil bagaksel, hydraulik på
en Volvo bæltegravemaskine og klargøring af en Volvo gummihjulslæsser. Dermed var det meste udstyr så absolut ikke
”hjemmebane” for Anders, der normalt
arbejder med New Holland produkter
hos J. Hundahl.

Rekrutteringskampagne
Vi er netop nu ved at lave nyt materiale
til en rekrutteringskampagne. Vi laver nye
videoer om uddannelserne og billeder vi
kan bruge på de sociale medier, hjemmeside, brochurer osv.
Det er tanken, at i som medlemmer kan
gøre brug af materialet, når i skal rekruttere lærlinge.
Vi glæder os til at præsentere det for jer
i nyhedsmails, når det er klar.
■

Anders Sørensen under WorldSkills i Rusland, hvor han konkurrerede i kategorien Heavy Vehicle Technology.

Næste internationale konkurrence er
EuroSkills til september 2020 i Graz i
Østrig, hvor vi stiller op med Daniel Højbjerg fra Johs. Mertz som deltager.
Erhvervsskolernes
Elevorganisation
Erhvervsskolernes Elevorganisation har
de seneste 3 år kørt et projekt, hvor de
sender lærlinge og elever ud til folkeskoler og holder foredrag omkring deres
uddannelsesvalg. Det projekt er i foråret
2019 forlænget med 3 år med støtte fra
Nordea-fonden. Det er et super godt
projekt, som medvirker til, at mange ﬂere
unge kan træffe deres uddannelsesvalg
på et velinformeret grundlag, fordi de
faktisk har hørt om, hvordan det er at
tage en erhvervsuddannelse. Vi har løbende arbejdet på at opfordre nogen fra
vores branche til at søge ind som rollemodel. Det er en svær opgave, men det
er lykkedes os at få en rigtig sej person
med i korpset – nemlig Jesper Bach Nielsen fra Semler Agro. Jesper har været på
sine første skolebesøg. Vi håber Jesper,
og på sigt også andre fra vores branche,

kan bidrage til, at ﬂere unge får øjnene
op for en uddannelse i maskinbranchen.
Lærepladsoversigt
Vi har, igen i år, 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 brugt som ﬂyers og posters i
forbindelse med udstillinger og andre
arrangementer. De er blevet lagt på vores egne hjemmesider og facebooksider.
Vores gode samarbejdspartnere, f.eks.
Erhvervsskolerne Aars, Selandia i Slagelse og kampagnen Dit barns fremtid, har
været gode til at gøre brug af dem.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 ansvar for
at uddanne dem. 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 at være med, så næste gang vi gør
det, er det bare at melde ind!

Det var Mikkel Egebjerg Hansen fra Stemas der
blev vinder af Danmarks Bedste Lærling – Entreprenørmaskinmekaniker under årets DM i Skills i
BellaCenter.

Jesper Bach Nielsen tager ud til folkeskoler og fortæller om det at tage en erhvervsuddannelse – og
punkterer nogle af de fordomme der er.
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Udvalg

UDDANNELSE:
I år har vi oplevet lidt udskiftning på personalesiden hos Erhvervsskolerne Aars. Det er positivt, og tilbagemeldingerne er gode. De nye folk er meget positive overfor en egentlig skov/have mekanikeruddannelse. Før vi kommer
helt i mål med en brancherettet uddannelse, er vi nødt til at vise opbakning til de kurser der udbydes. Det er
ministeriet, der vil se, at der er et egentligt behov, før der kan søges midler til dette.
Der er generelt positiv feedback på de kurser, vores medlemmer har været med på. Det bliver et fokus fremadrettet, og vi vil gøre vores til at få nye og bedre kurser. Vi har trods opfordringer ikke hørt noget fra jer medlemmer
om, hvilke kurser der kan være relevante at udbyde i fremtiden. Vi ønsker stadig at høre, hvad i har brug for af
efteruddannelse, så meld meget gerne ind til sekretariatet eller Mads Bach, hvis i har nogle ønsker.
Udvalget består af Mads Bach
IT:
Vi har arbejdet hårdt med dette projekt, og vi nærmer os en løsning, der er klar til at blive udbudt i branchen. Det
har været en lang sej kamp, og vi har et stykke endnu. Dog er systemet nu så færdigudviklet, at det kan bruges i fuld
skala. På sigt kommer der fortsat løbende opdateringer og rettelser.
Troels og holdet hos Cloud Retail Systems er stadig ved godt mod og glæder sig til at komme ud og besøge jeres
forretninger. De vil være til stede ved en workshop til vores generalforsamling.
Udvalget består af Peter Madsen og Mads Bach
KONTRAKT-UDVALGET:
Formålet med dette udvalg er at sikre en konstruktiv dialog med importørerne af de største mærker vedr.
forhandlerkontrakter og sikre en jævnbyrdig aftale. Vi har allerede haft en bred dialog med et par af de danske
importører – og er nu i en opstartsdialog med de andre betydende importører, hvilket er forløbet meget positivt
indtil videre.
Et spændende aspekt er det internationale perspektiv i Climmar-samarbejdet. Climmar er beskrevet i detaljer
andetsteds i denne beretning. 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

18

SKOV • HAVE • PARK BERETNING 2019

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 af mindre Arbejdsgiverforeninger i Danmark.
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
Ledelse og ressourceoptimering
Ud fra ﬁlosoﬁen om at lederudvikling
er en on-going proces, blev der i begyndelsen af 2019 tilbudt en overbygning til
Den grundlæggende lederuddannelse.
Den nye uddannelse hedder Ledelse
og ressourceoptimering og har fokus
på, hvordan du som leder kan skabe resultater gennem dine medarbejdere, og
hvordan du udnytter ressourcerne på
den mest optimale måde. Kurset afholdes over 3 moduler af henholdsvis 2 og
3 dages varighed.
Lars Kjeldgaard fra Erhvervsskolerne
Aars var tilfreds med første runde, selvom der havde været små bump på vejen
og lover, at næste år bliver endnu bedre,
da han allerede har idéer til forbedringer
for uddannelsen.
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, som
vi yder 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. Der 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.
Et nyt hold har netop afsluttet deres uddannelse her i januar.
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 ”Sælgeruddannelsen” 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 er gennemført som
AMU-uddannelse.
Der har været meget positiv feedback på
uddannelsen og i de første måneder af

Deltagerne på Ledelse og ressourseoptimering har haft fokus på, hvordan man som leder kan skabe resultater gennem sine medarbejdere
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2019 gennemførte endnu et hold sælgere uddannelsen.
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
beviste 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 gennem ﬂere år
har samarbejdet med omkring juridiske
spørgsmål.
Momskurser
I foråret blev der afholdt endnu en omgang momskurser, hvor Søren Engers fra
Bakertilly, forklarede om moms, gulpladebiler m.m.
Som et nyt tiltag efter opfordring fra et
medlem, havde vi denne gang også besøg af eksperter fra SEGES – de havde
indlæg om afskrivningsreglerne, for såvel

køb som for leasingaftaler. Kurserne blev
afholdt 3 steder i landet.
Tekniske Have-park kurser
Erhvervsskolerne Aars har på baggrund
af vores forespørgsler afholdt følgende
have-park kurser i 2019.
• 2- og 4-taktsmotor, rep. af have/parkmaskiner 1 – to kurser
• Håndholdt have/parkmaskiner, just.
og enkel rep. 1 – et kursus
• Håndholdt have/parkmaskiner, fejlﬁnding og rep. 2 – et kursus
Der har været ok tilslutning til kurserne,
men der må gerne være ﬂere på holdene, så vi vil igen opfordre til, at I får tilmeldt jeres medarbejdere, når kurserne
bliver udbudt.
■

Et nyt hold ledere har her i januar afsluttet Den Grundlæggende Lederuddannelse. De har gennem forløbet haft rig mulighed for at sparre med kollegaer fra
branchen.

Sælgere får opdateret deres viden om jura i forbindelse med salg af maskiner på vores salgsjura kursus.
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Samarbejdsaftaler
Kontaktperson:
Jacob Olesen, Key Account Manager
Telefon: +45 88 13 95 58
Mobil: +45 60 38 05 58
jacob.olesen@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
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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:
Stig Wetterstrøm
Telefon: +45 20 90 43 20
E-mail: swe@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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Samarbejdsaftaler – fortsat
Louis Nielsen – Briller
Erhvervsaftale med Louis Nielsen giver tilskud til
• Skærmbriller
• Sikkerhedsbriller
• Arbejdsbriller
• Medarbejderrabat på briller
Anskaffelse af skærm- og sikkerhedsbriller
sker ved, at medarbejderen inden sit besøg

Kontaktperson:
Jan Sølver Svendsen
Telefon: +45 96 35 13 82
jss@dkamr.dk

Kontaktperson:
Kristoffer Thomsen
Telefon: +45 29 42 63 07
ket@kthomsenudbud.dk
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hos Louis Nielsen, rekvirerer en rekvisition
hos nærmeste leder.
For at jeres medarbejdere kan gøre brug
af medarbejdertilbuddet, skal de have adgang til jeres egen Louis Nielsen ﬁrmaside,
hvor de kan udskrive deres personlige rabatkuponer.
Find hele aftalen og relevante blanketter på
skovhavepark.dk under medlemsområdet
og samarbejdsaftaler.

Dansk Arbejdsmiljø Rådgivning
Brancheforening for Skov-Have-Park forretninger og Dansk Arbejdsmiljø Rådgivning har indgået en aftale om rådgivning
indenfor arbejdsmiljø for foreningens medlemmer.
Dansk Arbejdsmiljø Rådgivning tilbyder
vejledning og opdatering i gældende lovgivning, og har konsulenter, der er specielt

uddannede til at rådgive netop maskinhandlere indenfor de specielle forhold, der
er gældende her.
Rådgivningen vil blive afregnet til en fast lavere pris, når man er medlem af foreningen.
Dansk Arbejdsmiljø Rådgivning dækker hele
Danmark og svarer på telefonen døgnets
24 timer.

Scandic
Sekretariatet har indgået en brancheaftale
med Scandic-hotellerne i Danmark, Norge,
Sverige, Finland, Tyskland og Polen. Aftalen
gælder for alle medlemmer tilknyttet sekretariat og deres ansatte, den kan også bruges
privat.
Aftalen gælder rabat på overnatning i ovennævnte lande samt rabat på møder der afholdes på danske Scandic-hoteller.
Aftalen må gerne bruges privat, bookingen
skal foretages via Scandics Websites eller

app. Tilmelder man sig deres loyalitetsprogram Scandic Friends, kan man som medlem nyde ﬂere fordele. Man optjener point,
når man bor hos Scandic og spiser i deres
restauranter. Husk blot, at få alle dine køb
skrevet på værelsesregningen. Dine point
hjælper dig med at nå op på næste level, og
giver dig mulighed for at booke bonusnætter samt giver dig ekstra fordele hos deres
partnere.
Find hele aftalen på skovhavepark.dk under
medlemsområdet og samarbejdsaftaler.

K. Thomsen Udbudsrådgivning
K.Thomsen Udbudsrådgivning er en enkeltmandsvirksomhed, der yder konsulentbistand til virksomheder, der ønsker at byde
ind på offentlige udbud. Rådgivningen varierer fra afklaringer af begreber i udbudsmaterialet til udformning af virksomhedens
tilbud og alt derimellem.
Offentlige udbudsprocesser er ofte besværlige og tidskrævende. Specielt for mindre virksomheder som ikke nødvendigvis
har ekspertisen eller tiden til at navigere

den snørklede jura, der omgiver offentlige
udbud. Dertil kommer, at offentlige institutioner, som fx kommuner og regioner,
ikke nødvendigvis fokuserer på de samme
kvalitetskrav som private kunder og andre
erhvervsdrivende. Det er her, K. Thomsen
Udbudsrådgivning kan bidrage med værdifuld støtte.
K. Thomsen Udbudsrådgivning giver rabat
på normal timepris for alle Sekretariatets
medlemmer.

Bestyrelse og sekretariat
Bestyrelsen
Bestyrelsen har i løbet af året holdt 3 ordinære bestyrelsesmøder. Desuden har bestyrelsesmedlemmerne mødtes efter
behov i forhold til de enkelte udvalgs arbejde.
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.

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 20 år.
Næstformand
Mads Bach,
Københavns Maskinservice ApS, Hvidovre
Mads købte for 6 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.

Bestyrelsesmedlem
Bruno Lyngsøe,
Lyngtek, Ribe
Bruno har været i branchen i 19 år. I
2004 købte han ﬁrmaet, hvor han var
ansat og har siden da løbende udvidet
butik og lagerfaciliteter samt bygget nyt
værksted. Bruno har 2 ansatte + sæsonhjælp.

Bestyrelsesmedlem
Peter Madsen,
Ingvard Madsen ApS, Kolding
Peter har arbejdet i branchen i 17 år
og været selvstændig de sidste 13 år. Inden Peter kom ind i branchen, blev han
udlært elektriker og arbejdede med det
i 11 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.

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
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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/

