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Årets gang
Året 2020 blev på mange måder en noget anderledes oplevelse end de fleste
nok havde forestillet sig. Ved udgangen
af 2019 og starten af 2020 stod vi med
en historisk økonomisk optur og fremgang over hele linjen. Der var fremgang
og optimisme i verden. I januar/februar
2020 begyndte rygterne om en kinesisk
virus relateret til noget med en flagermus at florere. Og så ændrede verden
sig. Resten er historie. Og så alligevel
ikke. For i skrivende stund er Corona
stadig en del af vores hverdag – og skal
nok være det i en rum tid endnu. Beretningen skal ikke handle om Corona,
men vi kommer ikke uden om det. Når
kort og terræn ikke passer sammen, må
man tilpasse sig terrænet.
Corona er en krise, vi endnu ikke har
set det fulde omfang af. Det er først på
den anden side af sommerferien 2021
- og måske et godt stykke ind i efteråret 2021, at vi som samfund måske kan
begynde at gøre noget af regningen op
og få et overblik over det fulde omfang.
Sekretariatet dækker bredt over flere
forskellige brancher men med samme
fællesnævner; Maskinerne. Kundegrundlaget er varieret, og derfor er der også
stor forskel på, hvordan og hvor meget
den enkelte medlemsvirksomhed er
blevet påvirket af Corona.

DBL-Entreprenør under DM i Skills i januar 2020. De 3 finalister var fra venstre Mikkel Hammerlund
Nielsen, Mikkel Egebjerg Hansen og Jacob Risbjerg.

Alle medlemsvirksomheder er i en eller
anden form blevet påvirket - helt grundlæggende ved de restriktioner, som er
blevet pålagt fra myndighedernes side
(eller er det regeringen?). Et afgrænset
antal er også blevet negativt påvirket
økonomisk. Sidstnævnte har gjort brug
af de forskellige hjælpepakker i relation
til lønkompensation, faste udgifter osv.
Og det er selvfølgelig positivt, at der har
været og er hjælp at hente. Men det betaler ikke hele regningen. Alle medlems-

virksomheder har tænkt kreativt, og der
er fundet mange spændende løsninger
på, at holde forretningen kørende under
restriktionerne. Lige fra ”udendørsservering” af reservedele til brug af hjælpepakker. Man må tage hatten af for et
samlet erhverv, der har fundet løsninger
– på trods af midlertidig planøkonomi.
Det har også resulteret i, at der har været en relativ høj gennemsnitsbelægning
igennem hele foråret, og vi kan faktisk se
en gennemsnitlig stigende beskæftigelse.

Man havde nok i sit stille sind håbet på,
at det var gået væk af sig selv. Ønsketænkning! Men nu er det sådan det er,
og langsomt er man ved at vænne sig
til situationen, restriktionerne, begrænsningerne og håndspritten. Som aktiv
organisation er det svært at lade stå til,
men vi er tvunget til, i bedste fald, at
begrænse vores aktiviteter såsom medlemsmøder, eksportfremstød, internationalt samarbejde, rekruttering, messer,
udstillinger osv. Og det har alt sammen
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på den lange bane en pris, der vil tage
tid at indhente. Når vi så samtidig har en
regering og et folketing som med deres
egne ord, ”asfalterer mens man kører”,
så sætter det tingene lidt i perspektiv.

onsprocessen er meget bureaukratisk.
Det hele bliver skoet over samme læst.
Nej stop, vi vil have hverdagen tilbage –
så husk hygiejnen, sprit af og hold dig fra
flagermusen…

Vi skal jo ikke længere tilbage end til
februar måned 2020, hvor de danske
myndigheders officielle holdning var, at
Corona var en regional asiatisk virus,
som vi ikke skulle være bekymret for i
Danmark. Som dansker kunne man roligt rejse på skiferie i Østrig. Covid-19
var noget man fik, hvis man havde sex
med en flagermus. Men relativt hurtigt
gik sagens alvor op for politikerne, og
der blev lukket ned - som i helt ned.
Og der blev opfundet hjælpepakker til
erhvervslivet. Udtænkt af politikere og
teknokrater, som aldrig selv har drevet
virksomhed. Alt for mange virksomheder falder ned mellem to stole i de
forskellige ordninger, og dokumentati-

I Sekretariatet har vi været igennem måneders intenst arbejde med at hjælpe
medlemsvirksomhederne, og det har til
tider været frustrerende, at være vidne
til en generel lønmodtager-kultur i Danmark. De store støttepakker som regeringen har søsat under Corona-krisen,
har været velmenende – og for nogen
hjælpsomme – men for alt for mange
virksomheder passer skabelonerne ikke.
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Vi har haft en hel del medlemsvirksomheder, der har søgt eller kigget efter lønkompensation. Det krævede, at
man sendte en tredjedel af mandskabet
hjem. For nogle ville det give mening at
sende alle sælgerne hjem, fordi de ikke

havde meget salg i en periode. Men
sælgerstyrken passer bare ikke lige ind
i skabelonen, og så kan de ikke få noget
hjælp, selvom virksomheden er ramt af
krisen. Et andet krav for at være berettiget til kompensation var kravet om en
vis procentmæssig nedgang i omsætningen. Men grænserne har været for
bastante. Hvad med medlemsvirksomheden der lå en procent under for at
kunne opnå kompensation?
For de mindre medlemsvirksomheder
har ansøgningen også været forbundet
med store omkostninger, som ikke altid
har stået mål med gevinsten. Det er som
udgangspunkt fint, at man skal have revisorerklæringer og færdige regnskaber.
Men det betyder noget forskelligt for den
store virksomhed, og den noget mindre
virksomhed, der står i en likviditetskrise
her og nu, at bruge ressourcer på det.
Forårsmånederne har for nogle SHP

forretninger med store ramte kundegrupper været hårde og barske, og det
har især været i det segment, at der er
blevet ansøgt om hjælpepakker. Dog
har der for de flestes vedkommende
været ekstra gang i privatsalget. Nu må
det hele ikke blive alt for trøstesløst, og
vi kan glæde os over, at vi som samlet
branche kommer godt ud på den anden
side. Vi opererer i en attraktiv branche.
Selvom det er lidt uden for dette beretningsår, skal der fremhæves et godt
eksempel på, hvorfor det er en attraktiv branche. Det skyldes i høj grad de
usædvanligt dygtige og dedikerede
medarbejdere. En særdeles dygtig personlighed er vores deltager til WorldSkills 2019, der løb af stablen i august
2019 i Rusland. Anders fra Thisted forsvarede de danske farver på fornem vis.
Det blev ikke til en medalje i denne omgang – men ingen på det danske landshold opnåede en placering i top-3. Og
med de store danske talenter fortæller
det en del om det absurd høje niveau,
der konkurreres på. Det er virkelig marginalerne der afgør det. TAK for indsatsen Anders, godt kæmpet!
Rekruttering –
en succeshistorie i 2019/2020
DM i Skills 2020. Det blev et Danmarksmesterskab med format – og første
gang med os som deltagere. Medio januar 2020 blev der afholdt Danmarksmesterskab i Bella Center Copenhagen.
DM i Skills er det store årlige Danmarksmesterskab for unge fra erhvervsuddannelserne. Omkring 300 unge er
med som deltagere, hvor de kæmper i
forskellige fag om at blive landets bedste. Mere end 40 fag var repræsenteret,
og over 3 konkurrencedage blev der
dystet på livet løs. Lørdag eftermiddag
kulminerede det hele med præmieoverrækkelse forestået af Statsministeren.
DM i Skills blev besøgt af mere end
40.000 interesserede gæster, hvoraf langt størstedelen var børn og
unge fra folkeskolen, som lige om lidt
skal vælge uddannelsesretning. I første omgang handler deres valg om en
retning. Den gymnasiale retning eller en erhvervsuddannelse. Og her
er DM i Skills en oplagt mulighed for
at præsentere de mange spændende

fag og retninger inden for erhvervsuddannelserne. Vi deltog med Entreprenørmaskinmekaniker som konkurrence-fag og vinderen blev Mikkel Egebjerg Hansen fra Stemas. Stort tillykke
til ham og til faget. Det er vigtigt, at vi
som fag går forrest og viser vejen ind
i en spændende verden af muligheder.
Uddannelsen som Entreprenørmaskinmekaniker og Landbrugsmaskinmekaniker er en af de mest spændende og
alsidige erhvervsuddannelser vi har –
og som faglært er karriemulighederne
mange i en spændende og bred sektor.
Vi er sammen med Dansk Metal og 3F gået
aktivt ind i et spændende samarbejde med
arrangørerne af DM i Skills, og vil fremover deltage hvert år. DM i Skills skal
eksponere erhvervsuddannelserne på
en positiv måde ved at vise de dygtigste EUD- og EUX-elever, der gennem
konkurrencer, yder deres bedste. Desuden skal mesterskabet ses som talentpleje for de dygtigste elever ved, at de
får mulighed for at yde det ypperste og
dermed måske ende som Danmarks, ja
måske Verdens bedste faglærte. Endelig er der den internationale dimension.
Ved deltagelse i internationale mesterskaber – EuroSkills og WorldSkills får
deltagerne i DM i Skills mulighed for at
prøve deres kunnen af i en international
sammenhæng. Ved samme lejlighed får
de unge og deres lærere et internationalt netværk og mulighed for at se nye
og andre løsningsmodeller, end dem de
kender fra Danmark.
2019/2020 blev også året, hvor en kedelig trend for alvor blev brudt. De sidste især 6-7 år har vi fra branchens side
arbejdet målrettet på at vende kurven
og øge optaget på ”vores uddannelser”
– landbrugsmaskinmekaniker og entreprenørmaskinmekaniker. Nu er det endelig lykkedes. Sommeren 2020 var der
nemlig et regulært boom i unge, som
havde meldt sig til grundforløbet indenfor ovennævnte erhvervsuddannelser.
HEG* melder om en stigning på hele
60 % fra omkring 100 elever i 2019 til
160 i 2020 – hvilket er et historisk stort
optag. Heldigvis havde skolen allerede
besluttet at flytte efteruddannelsesaktiviteterne ud i byen, så man kan rumme
de mange elever.

Vi kan glæde os over at trenden fortsætter i 2021, hvor der også er et meget
flot optag.
At uddannelserne nu er blevet et ”modefag” er en kombination af mange initiativer og resultatet af et tæt samarbejde
mellem os, Dansk Metal, 3F og HEG. Det
er ret unikt, at en uddannelsesinstitution
og en arbejdsgiverorganisation samt arbejdstagerorganisationer kan samarbejde så tæt og med så positivt et resultat.
Sammen har partnerne fået markedsført
uddannelsen via de årlige DBL-konkurrencer, fået sendt unge ud i Verden med
TV-dækning og fået vist faget frem ved
nationale og internationale Skills mm.
Vi er særligt stolte over fremgangen i
en tid, hvor mange fag ellers har svært
ved at få gang i rekrutteringen. Det er et
brand, som vi har bygget op fra de første
DBL-konkurrencer for godt 6 år siden
kulminerende med Live-værksted under
det seneste Agromek. Undervejs har vi
fået flotte præstationer fra vores lærlinge
til Euro og WorldSkills-konkurrencerne.
Det er lykkedes at komme væk fra det
gamle prædikat til at blive anset som et
topmoderne fag i en utrolig spændende branche med mange muligheder.
Spørgsmålet er, om vi kan bruge alle de
nye unge i vores branche. JA det kan vi.
Medlemsvirksomhederne skal nok levere lærepladserne. Der er en lang og stolt
tradition i branchen for, at arbejdsgiverne
tager et ansvaret på sig. Der er praktisk
talt ikke arbejdsledighed i branchen.
Og selv om arbejdet med en brancherelateret uddannelse har stået stille pga.
Corona, så er det bestemt noget vi stadig har drøftelser om.
n
*

Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser
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Relevante samfundsforhold
og statistik fra året der gik
Dette års beretning vil som så mange
andre beretninger for året 2020 være
præget af Corona situationen. En stor
del af befolkningen har været sendt
hjem, enten til ikke at måtte arbejde, eller til hjemmekontor med nye platforme
som ”Skype, Teams, Webex osv.”, hvilket formentligt kommer til at ændre på
den fremtidige mødekultur, rejseaktiviteter og måske også på, hvor meget man
skal møde op fysisk på sin arbejdsplads?
Det har også betydet en anseelig mængde af aflyste messer, udstillinger, dyrskuer, kurser og anden uddannelse, som
igen betyder, at der en noget mindre at
berette om i denne beretning.

Allerede under første nedlukning oplevede man forsinkelser af leverancer af
diverse komponenter, hvilket efterfølgende betød forsinkelser af såvel reparationer som komplette nye maskiner.
På nogle områder har dette efterhånden
også nærmet sig en normaliseret tilstand,
på andre er der næsten opstået et vakuum, hvilket kan ses ved mangel på forskellige nye komponenter som f.eks. dæk
til nye maskiner. En anden ”ting” som
kan få stor betydning for ret mange produkter, er mikrochips – disse er der også
mangel på, og da de efterhånden indgår i
de fleste produkter, kan dette også betyde både prisstigninger og ventetider.

Men når det så er sagt, så har der på
mange måder inden for byggeri og anlægsarbejde, som ofte foregår i det fri, for
det meste været almindeligt - til ekstra
”gang i hjulene”. Derfor er påvirkningerne af Corona mere af indirekte karakter,
og kan dermed få betydning for brancherne med en forsinket virkning. Så selv
om der kommer styr på smittetal, vacciner m.m., så vil der formentlig være en
del eftervirkninger for maskinbranchen.

Tilsvarende havde de mange hjemsendte
en masse tid til overs, dette resulterede
flere steder i oprydning, sortering, renovering, ombygning eller tilbygning. Det har
fået forbruget af såvel byggematerialer som
håndværkertimer til at stige, samtidig med
at der også har været nedlukkede produktionsanlæg. Og efter den gode gamle devise – ”udbud og efterspørgsel”, så er en del
byggematerialer nu blevet en mangelvare,
hvilket giver højere priser på byggemateria-

Omsætning inden for bygge og anlæg efter arbejdstype

ler, hvis man da kan få fat i dem.
Ydermere skete der så en ”lille” ulykke
i Suez kanalen, hvor et af verdens største containerskibe blev sat på tværs, og
derved dannede ”prop” for den hurtige
adgang mellem øst og vest. Det betød
lang ventetid, som derved dannede en
lang kø på næsten 400 skibe, som ventede på at komme igennem med deres
varer. Skibet blev dog trukket fri, og trafikken flyder igen, men det kan måske
også betyde lettere forsinkelse af nogle
varer/komponenter, som derved igen
kan betyde forsinkelser af maskiner eller
reparationer af maskiner.
Om alt dette kommer til at få mere
mærkbar indflydelse på branchen, det
kan næste års beretning formentligt
komme til at handle mere om.
Nybyggeri giver højere
omsætning i 2020 end i 2019
til trods for Corona
Faktiske tal fra Danmarks Statistik viser
at omsætningen i bygge- og anlægsbrancherne i fjerde kvartal 2020 udgjorde i alt
85 mia. kr., hvilket er en stigning på 8 pct. i
forhold til fjerde kvartal 2019. Omsætningen i de fire kvartaler 2020 ender tilsammen på 311 mia. kr., hvilket er en stigning
på 3 pct. i forhold til omsætningen på 301
mia. kr i 2019. Denne stigning skyldes nybyggeri, der gik frem med 9 pct. fra 137
mia. kr. i 2019 til 150 mia. kr. i 2020.
Byggebeskæftigelsen
åbner 2021 med stigning
Byggebeskæftigelsen steg med 3 pct. fra
181.500 personer i fjerde kvartal 2020 til
187.100 personer i første kvartal 2021. Efter uafbrudt vækst i byggebeskæftigelsen
siden 2013, faldt væksten i foråret 2020
grundet Corona-restriktioner mod. Dette fald blev indhentet i slutningen af 2020,
hvorefter byggebeskæftigelsen er steget
yderligere i første kvartal 2021. Tallene
er korrigeret for normale sæsonudsving.

6

SKOV • HAVE • PARK BERETNING 2020

Beskæftigelse inden for bygge og anlæg, sæsonkorrigeret

Byggeomkostningerne
er højere end sidste år
Ses omkostningerne over en lidt længere periode, er det i dag 1,3 pct. dyrere at opføre en ny bolig, sammenlignet
med for et år siden. Her er stigningen
dog særligt trukket op af arbejdsomkostningerne, der det sidste år er steget
med 2,5 pct., mens omkostningerne til
materialer kun steg med 0,8 pct. Stort
set samme udvikling var der for begge
de to typer byggerier, der ligger bag det
samlede byggeomkostningsindeks for
boliger. Således steg arbejdsomkostningerne for enfamiliehuse og etagebyggeri
begge med 2,5 pct., mens omkostningerne til materialer steg 0,9 pct. for begge typer byggeri.
Større variation i
arbejdsomkostningerne
Mens hele byggebranchen har oplevet en
stigning i omkostningerne til materialer
det seneste kvartal, er der en større variation i udviklingen i arbejdsomkostningerne på tværs af byggefagene. Således
havde jord- og beton-arbejde med 1,6
pct. den største stigning i arbejdsomkostningerne, efterfulgt af betonelementarbejde og el-arbejde, der begge havde
en stigning på 1,3 pct. De mindste stigninger var inden for malerarbejde med 0,7
pct., samt tømrer- og snedker-arbejde og
vvs-arbejde, der begge steg med 0,5 pct.
I den modsatte ende af skalaen var der,
inden for murer-arbejde, et fald på 0,9
pct. i arbejdsomkostningerne.

Materialer trækker
byggeomkostningerne op
Med en stigning på 1,2 pct. var omkostningerne ved at bygge en bolig højere i
første kvartal 2021 sammenlignet med
kvartalet før. Stigningen i de samlede
byggeomkostninger er særligt drevet
af en større stigning i omkostningerne
til materialer på 1,4 pct., mens arbejdsomkostningerne steg mindre, med 0,6
pct. Det samlede byggeomkostningsindeks er baseret på omkostningerne
ved opførelsen af både enfamiliehuse
og etagebyggeri, og fordelt på de to typer af byggeri ses den samme udvikling
i omkostningerne som for det samlede
indeks i første kvartal. Inden for begge typer byggeri er omkostningerne til

materialer steget kraftigst – med 1,4 pct.
for enfamiliehuse og 1,7 pct. for etagebyggeri – mens arbejdsomkostningerne
er steget med 0,5 pct. for enfamiliehuse
og 0,8 pct. for etagebyggeri.
Arbejdsløsheden
(md.) april 2021
Siden oktober 2020 har ledigheden
stort set været uændret, når der tages
højde for sæsonudsving og omregnes
til fuldtidspersoner. Fra oktober 2020
til og med marts 2021 faldt den sæsonkorrigerede ledighed med månedlige
udsving med i alt 1.500, hvorefter den
er steget med 1.300 fra marts til april. I
april var ledigheden således på 130.700,
svarende til en ledighedsprocent på 4,6
pct. De ikke-sæsonkorrigerede tal viser
et fald i ledigheden på 10.700 personer
fra marts til april, hvilket nogenlunde
svarer til udviklingen i et normalt år, dvs.
før Corona.
Ny ferielovgivning bremser
faldet i ledigheden i april
Den nye ferielov har medført, at færre
end normalt har modtaget feriedagpenge siden september 2020. Det har alt
andet lige øget antallet af almindelige
dagpengemodtagere og dermed det
samlede ledighedsniveau. Det er særlig
udtalt for april måned, der normalt er
præget af afholdelse af restferie, hvor
der i år stort set ikke er registreret
modtagere af feriedagpenge.

Byggeomkostningsindeks for boliger
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Den samlede sæsonkorrigerede ledighed er
27.000 højere end før Corona
Da Corona ramte landet i marts 2020,
steg ledigheden fra februar til maj 2020,
med 53.500, hvorefter den i de efterfølgende fem måneder, fra maj til oktober
2020, faldt med 26.300. Med den stort
set uændrede ledighed i de seneste seks
måneder betyder det, at den sæsonkorrigerede ledighed i april 2021 var 27.000
højere end i februar 2020 før Corona.
De 16-24-åriges
ledighedsprocent på samme
niveau som før Corona
Ledighedsprocenten for de 16-24-årige er tilbage på samme lave niveau på
1,8 pct. som før Corona, idet faldet i
ledigheden for denne aldersgruppe var
på 300 fra marts til april. Stigningen fra
marts til april i den samlede ledighed
skal primært ses i lyset af stigninger for
både de 50-59-årige med 600 og de
60-65-årige, ligeledes med 600.
Arbejdskraftundersøgelsen
opgør 173.000 ledige i april
Ifølge Arbejdskraftundersøgelsen
(AKU) var der i april 173.000 ledige,
når der tages højde for sæsonkorrektion. AKU-ledigheden opgøres på
baggrund af interviews i en stikprøve
blandt 15-74-årige personer, hvor de
adspurgte oplyser, at de ikke har et
arbejde, men søger og kan påbegynde
et arbejde. AKU er grundlæggende en
kvartalsundersøgelse, og derfor skal de
månedlige AKU-ledighedstal anvendes
med forsigtighed. Danmarks Statistik
offentliggør månedlige AKU-ledighedstal i overensstemmelse med Eurostats
offentliggørelse af AKU-månedstal for
alle EU-lande.
En del af det lave ledighedstal skyldes
delvist aktiviteten i bygge anlægsbrancherne, samt at der er ansat ret mange
unge som Covid test-podere.
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Ledigheden fordelt efter
ydelsestype, sæsonkorigeret

Aktiverede kontanthjælp og dagpenge

Kontanthjælp, ikke aktiverede

Haveejerne har
investeret i robotter
Mange forretninger har haft ret travlt
med at sælge og installere græsklippende robotter i de private haver rundt om
i Danmark. Om det skyldes bekvemmelighed i forhold til at have en pæn plæne
uden at skulle stresse over tid og vejr,
eller om det skyldes miljøbevidsthed
og et ønske om at bruge mindre fossilt
brændstof til plæneklipperen, det vides
ikke. Men det har da allerede stor indflydelse på, hvordan man skal tænke sin
forretningsmodel som Skov-Have-Park
forretning i fremtiden.
Bevægelsen ”Vild med vilje” kan måske også
betyde noget for forretningsmodellen

Dagpenge, ikke aktiverede

i fremtiden, for hvordan passer robotter
sammen med denne ideologi? Vil det
overhovedet blive så udbredt som foreningen ønsker?
Der er allerede en øget fokus især på
offentlige arealer, hvor der nu tænkes
mere på at bruge fingerklippere til at slå
det høje græs, når dette er afblomstret.
Til gengæld er det ikke altid en fordel,
at det afklippede lange seje græs får lov
til at blive liggende, og flere kommunale
modtagestationer vil helst ikke modtage
de ofte ret store mængder af dette lange græs, hvis det er indsamlet af en gartnervirksomhed. Måske kan der være et
behov for at udvikle nye maskiner til at
håndtere dette i fremtiden.
n

Nøgletalsanalyse
Antal medlemmer pr. region

Data grundlag
Datagrundlaget er offentligt tilgængelige
regnskaber indhentet på 22 virksomheder. Analysen er baseret på 16 anpartsselskaber og 6 aktieselskaber. I denne
analyse for regnskaberne indgår i alt 22
virksomheders nøgletal.

Medlemsfordeling – aktivmasse
Antal medlemmer pr. region
Medlemsfordeling
– aktivmasse
Antal medlemmer pr. region
De 5 største virksomheder i analysen ud-
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• Alle ansatte
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steget med 4 pct. i forhold til 2019. Virksomheder med AG under

Afkast og soliditet pct., hvilket er meget tilfredsstillende.

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. Soliditetsgraden er faldet over de seneste tre
år, og er nede på et niveau, som ikke er tilfredsstillende. Afkastningsgraden 2020
er et nøgletal, som viser om de
kan generes overskud med den indskudte kapital. Afkastningsgraden er steget, over de seneste tre år.

22 virksomheder

Virksomhedernes alder
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Rekruttering
DBL - Entreprenørmaskinmekaniker 2020
Første konkurrence for entreprenørmaskinmekanikere blev afholdt på E&H
messen i 2018 og DBL-Entreprenørmaskinmekaniker skal afholdes igen på
E&H i 2021. Da der går 3 år mellem hver
messeafholdelse, vil vi gerne afholde et
DBL-Entreprenørmaskinmekaniker i den
mellemliggende periode og gerne på
Sjælland. Da DM i Skills skulle afholdes i
Bella Center Copenhagen i januar 2020,
deltog vi med DBL-E sammen med de
øvrige faglige uddannelser i Skills-regi.
Eksperterne havde med deres erfaring
lavet nogle realistiske og tricky fejl på maskinerne, så selvom computerne meldte
én fejltype, kunne det godt vise sig at
være noget helt andet, end det computeren var programmeret til. Det stillede
krav til deltagerne om mere end blot at
kende pc-programmer og kunne skifte
reservedele, som computerne siger skal
skiftes. De var nødt til at finde deres bedste fejlfindings skills frem. I sidste ende
blev det Mikkel Egebjerg Hansen fra Ste-

Det var Mikkel Egebjerg Hansen fra Stemas, der blev vinder af Danmarks Bedste Lærling
– Entreprenørmaskinmekaniker under DM i Skills i januar 2020.

mas, der kunne hæve pokalen, da konkurrencen blev blæst af efter 3 intense dage.
Ud over konkurrencen for entreprenørmaskinmekanikere havde vi også Landbrugsmaskinmekaniker og handelsassistent med som demonstrationsfag. På
standen var det store trækplaster, at de

Brancheforening for
forretninger

Vores medlemmer søger
netop nu mange lærlinge og elever
Materielmekaniker lærlinge:

Landbrugsmaskinmekaniker lærlinge:
Stenderup A/S, 6630 Rødding
1 landbrugsmaskinmekaniker lærling, hurtigst muligt
Kontakt Troels S. Jensen – 2260 6172 – tsj@stenderup.eu
www.stenderup.eu

Karl Mertz, 4990 Sakskøbing (afdelinger i Rønnede, Horreby, Nakskov og Sorø)
Flere handelsassistent elever, ansætter løbende
Kontakt Michael Sjøberg – 9272 9500 – msj@karlmertz.dk
www.karlmertz.dk

Midtdjurs Traktorlager, 8581 Nimtofte
1 materielmekaniker lærling have/park, ansætter løbende
Kontakt Lars Klemmensen – 8775 7711 – lk@midtdjurstraktorlager.dk
www.midtdjurstraktorlager.dk

Karl Mertz, 4990 Sakskøbing
(afdelinger i Rønnede, Horreby, Nakskov og Sorø)
Flere landbrugsmaskinmekaniker lærlinge, ansætter løbende
Kontakt Michael Sjøberg – 9272 9500 – msj@karlmertz.dk
www.karlmertz.dk

Traktor & Høstspecialisten A/S, 8382 Hinnerup
1 handelsassistent elev, hurtigst muligt
Kontakt Rune Poulsen – 5185 3662 – rpo@tohs.dk
www.traktor-hostspecialisten.dk

Jysk Have- & Parkmaskiner, 8723 Løsning
1 materielmekaniker lærling, ansætter løbende
Kontakt Kristian Pedersen – 2496 2962 – kristian@jhpmaskiner.dk
www.jhpmaskiner.dk

MINITRAKTOR
GÅRDEN

Minitraktorgården, 4700 Næstved og 4600 Køge
1 materielmekaniker lærling, hurtigst muligt
Kontakt Niels Sødergren – 4051 3737 – ns@minitraktorgaarden.dk
www.minitraktorgaarden.dk
Viborg Havemaskiner, 8800 Viborg
1 materielmekaniker lærling, hurtigst muligt
Kontakt Henrik Bøgebjerg - 8661 3600 – henrik@viborghavemaskiner.dk
www.viborghavemaskiner.dk

Entreprenørmaskinmekaniker lærlinge:
Stenderup A/S, 6630 Rødding
1 entreprenørmaskinmekaniker lærling, hurtigst muligt
Kontakt Troels S. Jensen – 2260 6172 – tsj@stenderup.eu
www.stenderup.eu

Københavns Maskinservice, 2650 Hvidovre
1 entreprenør- eller materielmekaniker lærling, ansætter løbende
Kontakt Mads Bach – 2750 8709 – mb@kbhms.dk
www.kbhms.dk

Semler Agro A/S, flere afdelinger
Flere landbrugsmaskinmekaniker lærlinge, ansætter løbende
Brønderslev – Bent Bisgaard Christensen – 6113 5286 – bebc@semleragro.dk
Himmerland – Jacob Bach – 4079 3014 – jacob@semleragro.dk
Trige – Jacob Bach – 4079 3014 – Jacob@semleragro.dk
Redsted – Tony Pinholt – 2486 2403 – tony@semleragro.dk
Viborg – Tony Pinholt – 2486 2403 – tony@semleragro.dk
Vejrup – Bjarne Kristensen – 2048 6522 – bjk@semleragro.dk
Bredebro – Bjarne Kristensen – 2048 6522 – bjk@semleragro.dk
Odense – Allan Jensen – 2117 8816 – alj@semleragro.dk
Næstved – Jesper Ulrik Skallergård – 4021 2475 – jusk@semleragro.dk
Lolland-Falster – Daniel Sørensen – 5134 7508 – daniel@semleragro.dk
www.semleragro.dk

MINITRAKTOR
GÅRDEN

Søllested Maskinforretning A/S, 4920 Søllested
Afdeling i Nørre Alslev
Landbrugsmaskinmekaniker lærlinge, ansætter løbende
Kontakt Johnny Munkbøl – 5494 1003 – jm@soellested-maskinforretning.dk
www.soellested-maskinforretning.dk

Minitraktorgården, 4700 Næstved og 4600 Køge
1 handelsassistent elev, hurtigst muligt
Kontakt Niels Sødergren – 4051 3737 – ns@minitraktorgaarden.dk
www.minitraktorgaarden.dk
Johs. Møllers Maskiner, 4683 Rønnede
1 handelsassistent elev lager – 1. halvår 2021
Kontakt Thomas Fjordhøj – 4026 8532 – thomas.fjordhoj@jmm-group.com
www.jmm-group.com
Dansk Maskincenter (Afdelinger i Jelling, Odder,Videbæk og Toftlund)
Handelsassistent elever, ansætter løbende
Kontakt Flemming Madsen – 2142 1376 – fma@dmcas.dk
www.dmcas.dk
ProTruck A/S, 8300 Odder
1 handelsassistent elev – Intern salg, 1. december 2020
Kontakt Gitte Laursen – 2971 9900 – gla@protruck.dk
www.protruck.dk

Dansk Maskincenter (Afdelinger i Jelling, Odder,Videbæk og Toftlund)
Landbrugsmaskinmekaniker lærlinge, ansætter løbende
Kontakt Flemming Madsen – 2142 1376 - fma@dmcas.dk
www.dmcas.dk

ProTruck A/S, 8300 Odder
Flere entreprenørmaskinmekaniker lærlinge, januar 2021
Kontakt Kasper B. Christensen – 5455 0405 – kbc@protruck.dk
www.protruck.dk
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BMI A/S, 2610 Rødovre
1 handelsassistent elev, hurtigst muligt
Kontakt Stig Hansen – 2382 9786 – stig@bmias.dk
www.bmias.dk

Midtdjurs Traktorlager, 8581 Nimtofte
1 landbrugsmaskinmekaniker lærling, ansætter løbende
Kontakt Lars Klemmensen – 8775 7711 – lk@midtdjurstraktorlager.dk
www.midtdjurstraktorlager.dk

Midtfjord Agro A/S, 9670 Løgstør
1 landbrugsmaskinmekaniker lærling, sommer 2021
Kontakt Casper Larsen – 2926 6314 – Casper@midtfjordagro.dk
www.midtfjordagro.dk

Lærepladsoversigt.

Midtdjurs Traktorlager, 8581 Nimtofte
1 handelsassistent butik og E-handel, ansætter løbende
Kontakt Lars Klemmensen – 8775 7711 – lk@midtdjurstraktorlager.dk
www.midtdjurstraktorlager.dk

S.D. Kjærsgaard A/S, 9200 Aalborg SV
(afdelinger i Vrå, Hornslet, Karlslunde og Kolding)
1 landbrugsmaskinmekaniker lærling, ansætter løbende
Kontakt Palle Nielsen – 7022 5700 – job@sdk.dk
www.sdk.dk

S.D. Kjærsgaard A/S, 9200 Aalborg SV
(afdelinger i Vrå, Hornslet, Karlslunde og Kolding)
1 entreprenørmaskinmekaniker lærling, ansætter løbende
Kontakt Palle Nielsen – 7022 5700 – job@sdk.dk
www.sdk.dk

Scantruck, 7800 Skive
Entreprenørmaskinemekaniker lærlinge fra jan 2021
Kontakt Eskild Jensen – 2094 2856 – eskild@scantruck.dk
www.scantruck.dk
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Handelsassistent elever:

Ingvard Madsen ApS, 6000 Kolding
1 materielmekaniker lærling, hurtigst muligt
Kontakt Peter Madsen – 7873 3002 – peter@imku.dk
www.ingvardmadsen.dk

J. Mertz A/S, 4930 Maribo
1 handelsassistent til reservedele, hurtigst muligt
Kontakt Freddi Geertsen – 5135 9826 – freddi.geertsen@mertz.dk
www.mertz.dk
Wirtgen Denmark a/s, 7000 Fredericia
1 handelsassistent elev lager og logistik, hurtigst muligt
Kontakt Kent Triel – 7622 3707 – kent.triel@wirtgen-group.com
www.wirtgen-group.com/denmark

Kontorelev:
Scantruck, 7800 Skive
1 all-round kontorelev, primo 2021
Kontakt Rita Nørgaard – 9614 7123 – rita@scantruck.dk
www.scantruck.dk

besøgende kunne prøve at åbne en sodavand med en minilæsser, og det skabte
god opmærksomhed om faget.
Det var nogle rigtig spændende dage,
hvor tusindvis af unge var forbi for at kigge på og høre om, hvad vi arbejder med
i vores brancher.
Rollemodel for Erhvervsskolernes ElevOrganisation
ElevOrganisationen har de seneste år
kørt et projekt, hvor de sender lærlinge og elever ud til folkeskoler og holder
foredrag omkring deres uddannelsesvalg.
Projektet er støttet af 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.
Semler Agro har i øjeblikket 3 dygtige
unge i rollemodelkorpset. Vi håber, de
kan bidrage til, at flere unge fra vores
branche får lyst til at være rollemodel
for andre unge og dermed øge fokus på
branchens uddannelser.
Lærepladsoversigt
Vi har, igen i 2020, indsamlet ledige lærepladser fra jer medlemmer, så vi kun-

På DM i Skills havde vi også en demo-stand for landbrugsmaskinmekanikere og handelsassistenter i vores branche.
Her kunne de besøgende få lov til at prøve at åbne en sodavand med en minilæsser, hvilket var et stort tilløbsstykke.

ne 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, og vores samarbejdspartnere
har været gode til at gøre brug af dem.
Vi håber, 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
ansvar for at uddanne dem. Det synliggør
også overfor de unge, at vi har masser at
lærepladser, så man kan roligt gå i gang
med et grundforløb i vores branche.
Det er en del af medlemsskabet, så håber
I er klar, når vi laver en ny fælles annonce.
Video
Vi har i år fået produceret et par nye videoer til brug for rekruttering til branchen. I videoerne fortæller nogle af de
unge i vores branche om deres uddannelser til henholdsvis landbrugsmaskinmekaniker, entreprenørmaskinmekaniker
og handelsassistent. Der er også en film
om at bo på HEG.
Det er vores store håb, at I i højere grad
vil bruge videoerne, så de kan komme ud

og leve deres liv på de sociale medier, og at
I også kan bruge dem i jeres rekruttering.
Filmene ligger på
vores YouTube kanal:
Skolehjem: www.youtube.com/
watch?v=xZrVFXMzvoA
Landbrugsmaskinmekaniker:
www.youtube.com/watch?v=mM1pVy7zxC4 og www.youtube.com/
watch?v=t2CtJjHvGjs
Handelsassistent: www.youtube.com/
watch?v=nrGFgGopi7U
Entreprenørmaskinmekaniker:
www.youtube.com/watch?v=QSyUiIFHVvs
Fremtid
Vi vil over de næste år fortsat arbejde
intensivt med rekruttering bla. ved at afholde vores danske DBL-konkurrencer
og deltage i internationale konkurrencer.
Vi vil også være synlige i forbindelse med
messer og andre aktiviteter.
Derudover tror vi meget på den direkte
dialog mellem de lokale virksomheder
og deres folkeskole. Derfor vil vi gerne
opfordre jer til at tage fat i jeres lokale
folkeskole og tilbyde dem et samarbejde
med jer.
Vi tror også rigtig meget på ung til ung
dialogen og vil derfor også arbejde videre
med at være der, hvor vi møder de unge,
der snart skal træffe deres uddannelsesvalg. Det er blandt andet ude i skolerne i
rollemodelprojektet.
n

Mikkel Fjord Kildal og 2 andre dygtige rollemodeller fra vores branche tager ud til folkeskoler
og fortæller de unge, hvordan det er at tage en
erhvervsuddannelse. På den måde håber de at
kunne inspirere andre unge til at vælge branchen.

Eksperterne havde under DBL konkurrencen lavet
nogle tricky fejl på maskinerne, så deltagerne var
nødt til at finde deres bedste fejlfindings skills frem.
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Udvalg

UDDANNELSE:
Grundet Corona er det meget begrænset, hvad der har været af aktivitet i uddannelsesudvalget. Vi planlægger at
vende stærkt tilbage i 2021.
Der er generelt positiv feedback på de kurser, vores medlemmer har været med på.Vi vil fortsat 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:
Arbejdet i IT-udvalget i 2020 har budt på en hård start, da systemet langt fra var færdigudviklet, og programmering
og optimering har været i højsædet. Vi har haft en tæt dialog med It-udviklerne. Det har heldigvis været muligt
selvom Corona har begrænset de fysiske møder. Vi arbejder fortsat på at udvikle systemet i samarbejde med udviklerne bag Sapera, Cloud Retail Systems. Dog er systemet nu så færdigudviklet, at det kan bruges i fuld skala. På
sigt kommer der fortsat løbende opdateringer og rettelser.
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 Klaus Nissen og Mads Bach
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Arbejdsgiverrådgivning
Generelt om DM-Arbejdsgiver
DM-Arbejdsgiver er en arbejdsgiverforening, som er en integreret del af Dansk Maskinhandlerforening og derudover
har medlemmer udenfor Dansk Maskinhandlerforening.
DM-Arbejdsgiver forhandler egne overenskomster
med henholdsvis HK Privat og Dansk Metal/3F og er
en del af Dansk Arbejdsgiverforening.
I Dansk Arbejdsgiverforening er DM-Arbejdsgiver aktiv
i arbejdsgrupper, som involveres, når Dansk Arbejdsgiverforening deltager i lovforberedende forhandlinger
og trepartsforhandlinger.
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.
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.
Året der gik i DM-Arbejdsgiver
For DM-Arbejdsgiver blev det forløbne år – som for
de fleste andre – et år, vi nok ikke glemmer. Året kom i
høj grad til at stå i skyggen af Corona, da meget af medlemsrådgivningen blev præget af de særlige problemstillinger, som er opstået i forbindelse med Corona.
Vi var i fuld gang med overenskomstforhandlingerne,
da dele af Danmark blev lukket ned. Da de store forlig
på industriens område blev forhandlet, havde verden
endnu ikke stiftet bekendtskab med Corona. Dansk
økonomi var sund, beskæftigelsen høj, ledigheden historisk lav, og væksten var moderat. Corona ændrede
med ét forhandlingssituationen, men selvom arbejdsgiverne var af den opfattelse, at forligene nu så dyrere ud,
end hvad man optimalt kunne ønske sig, var det vigtigt
at få afsluttet forhandlingerne, så man kunne få ro på.

Ingen regnede vel med, at vi mere end et år efter stadig
mærker konsekvenserne af Corona i dagligdagen.
Også resten af året blev præget af Corona. Der er skrevet et utal af nyhedsbreve. Det har været drøftet, hvordan man som virksomhed beskytter sine medarbejdere
mod smitte, og hvordan man skal forholde sig, når der
har været mistanke om, at en medarbejder er smittet,
eller når en medarbejders børn er blevet hjemsendt.
Vores medlemmer har haft nok at gøre med at begrænse tabet, når medarbejdere ikke kunne møde på
arbejde eller dele af virksomheden har været tvangslukket. Samtidig har vi set, hvor omstillingsparate medlemsvirksomhederne er, og hvordan man har været klar
til at finde praktiske og fair løsninger for de medarbejdere, som har været ramt på forskellig måde.
Herudover har det daglige arbejde i DM-Arbejdsgiver
som altid bestået i både generel og konkret 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.
Vi er vant til at en væsentlig del af rådgivningen sker pr.
telefon, men er i højere grad også begyndt at anvende
andre løsninger som møder over Teams. Det vil nok til
en vis grad fortsætte i fremtiden, men vi er glade for,
at vi igen kan mødes mere frit med vores medlemmer,
hvad enten det sker ved besøg i virksomheden eller
ved at afholde kurser og seminarer.
I år er det i endnu højere grad blevet tydeligt, at ledelse
skal prioriteres, 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.

SKOV • HAVE • PARK BERETNING 2020

15

Årets kurser
På grund af situationen omkring Corona
har det ikke været et stort kursus år, da
det har været svært at samles, men der
er gennemført et hold på Den grundlæggende lederuddannelse og et på Sælgeruddannelsen. Derudover har vi gennemført 4 OK-Infomøder 3 steder i landet
lige inden sommerferien og 3 kurser i
salgsjura lige inden jul.
Den grundlæggende
lederuddannelse
HEG tilbyder i samarbejde med DM-Akademi ”Den grundlæggende lederuddannelse” for medlemmer af Maskinleverandørene og de øvrige foreninger, som vi
yder sekretariatsbistand til.
Uddannelsen er en standardiseret og
anerkendt lederuddannelse, hvor de 5
moduler er bygget op omkring 6 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 HEG 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.
I januar 2020 sluttede årets omgang af
Den grundlæggende lederuddannelse. Et
nyt hold startede op i oktober 2020 og
blev færdige i starten af 2021 – dog måtte afslutningen på det hold foregå online.
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
HEG 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.
20 sælgere startede på sælgeruddannelsen i januar med det formål at blive
dygtigere på salgsdisciplinen, samt styrke
deres netværk. Grundet Corona blev
forløbet forlænget over en længere periode, men blev afsluttet i juni 2020.
Langt hovedparten af kursisterne foretrak undervisning med fysisk deltagelse,
og derfor blev forløbet rykket af flere
omgange. Til alles glæde blev det en uge
før start af modul 2 muligt med fysisk undervisning.
Hverdagen som sælger ændrede sig markant med Corona, men det giver mulighed for at nytænke sin tilgang til jobbet
som sælger. Hvordan skal man planlægge
sin hverdag, hvordan er man opsøgende
uden at kunne give hånd eller møde kunderne fysisk – det var der flere samtaler
om på modul 2.
Nogle har nytænkt deres tilgang og ringer
i stedet rundt, andre er begyndt at være
mere proaktive i tilgangen med kundebesøgene. Værktøjskasserne er blevet fyldt
op med nye effektive værktøjer, som kan
anvendes med det samme.
Som noget helt nyt får alle nu mulighed
for at få ”ombyttet” deres AMU-bevis til
akademifaget Salgspsykologi og grundlæggende salg. Det kræver 3 dages undervisning på HEG og en afsluttende
samtale på 15 min. Outputtet for deltagerne er et styrket CV og muligheden for
at læse en hel akademiuddannelse inden
for salg.

I januar 2020 afsluttede et nyt hold ledere Den Grundlæggende Lederuddannelse. De har gennem forløbet
haft mulighed for at sparre med kollegaer fra branchen.
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OK Infomøder
I midten af april var de nye 3-årige overenskomster i branchen faldet på plads,
men det blev først i juni, at forsamlingsforbuddet blev hævet, så vi kunne samle
medlemmerne til infomøder om indholdet af de nye overenskomster. Møderne
blev afholdt i Ringsted, Viborg og Kolding.
For at overholde myndighedernes an-

befalinger blev møderne afholdt med
begrænsede deltagerantal, og da vi holdt
et ekstra møde i Kolding, lykkedes det at
få langt de fleste af de interesserede med
til møderne.
På møderne blev der orienteret om nyhederne i overenskomsterne, hvor udover
takststigninger, er forbedringer i medarbejderes ret til fravær med løn under sygdom
og forældreorlov, ligesom der er udvidet
ret til fravær med betaling fra fritvalgskonto i forbindelse med børns sygdom.
For arbejdsgiver er der blandt andet blevet ret til at omlægge timelønnen til at
blive udbetalt månedsvis og mulighed for
at aftale flekstid med medarbejdere på
overenskomsten med Dansk Metal/3F.

På møderne blev der også orienteret om
de nye ferieregler og PensionDanmark
fortalte om ændringerne i sundhedsordningen, hvor det skulle blive væsentlig
nemmere at få en tid hos den behandler,
man foretrækker.
Salgsjurakursus
I november gennemførte vi tre corona-tilpassede kursusdage - med god afstand - i samarbejde med Advokatgruppen omkring salgsjura. Gennemgangen af
juraen bag køb og salg giver deltagerne
et indblik i den juridiske tankegang bag
salget. Det giver viden om, hvordan tvister behandles – og helst undgås, bl.a. ved
at kende og forstå sine salgsbetingelser.
På kurserne har der derfor været fokus
på salgsbetingelser - nemlig betydningen

og brugen af salgsbetingelser, og deltagerne har, som sædvanlig på kurserne,
været overraskede over forskellen mellem reklamationsret og garanti.
En af deltagerne var Martin Hansen fra
Volvo, der havde ”frygtet” en lang, teoretisk dag. »Men underviseren var suveræn god til at inddrage os i materialet
og bruge vores dagligdag. Jeg ved, at vi
har haft vores materiale gennem Advokatgruppen, så jeg var fortrøstningsfuld i
hverdagen.
Alligevel fik jeg en del ud at få det gennemgået og ikke mindst at få syn for
konsekvenserne, hvis tingene ikke er i
orden«, siger han.			
n

Årets sælgerhold 2020 var i gennem en del flytninger af deres kursusdage på grund af Corona-nedlukningen. Men i juni fik de afsluttet forløbet, og til alles glæde
kunne det lade sig gøre ved fysisk fremmøde, hvilket de fleste foretrak.

På vores salgsjurakursus fik deltagerne et indblik i den juridiske tankegang bag salget.

SKOV • HAVE • PARK BERETNING 2020

17

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.

MediDyne
ZOLL hjertestarter

Willis forsikringsmægler
Brancheforeningen 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 SHP som en del af Dansk
Maskinhandlerforening, opnår en betydelig
indkøbsfordel.

MediDyne
Aftalen med MediDyne om, at man kan købe
deres Zoll hjertestartere til en fornuftig pris
er stadig gældende. Det er også muligt at leje
en hjertestarter igennem vores aftale med
MediDyne.

hjertemassage kombineres med brug af en
hjertestarter.

Hvert år rammes ca. 4.000 danskere af pludseligt, uventet hjertestop uden for hospitalerne. Ca. 10 % af disse personer overlever. Hurtig og rigtig førstehjælp indenfor få
minutter er afgørende. Hjertelungeredning
er vigtig førstehjælp, men den mest effektive behandling af hjertestop opnås, når god

PensionsSelskabet pension &
health care services
Denne brancheaftale indeholder mulighed
for pensionsordning til medlemsvirksomhedernes ejerledere og jeres ansatte.

Kontaktperson:
Stig Wetterstrøm
Telefon: +45 20 90 43 20
E-mail: swe@pensionsselskabet.dk
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Der kan laves aftale for de medarbejdergrupper, som virksomheden
ønsker:
• Medarbejdere uden overenskomst.
• Medarbejdere med overenskomst.
• Ledergruppen.

Du har mulighed for ganske uforpligtende
at få et tilbud på dine forsikringer gennem
Willis Towers Watson.

ZOLL AED Plus hjertestarter har indbygge
REAL CPR Help®, som måler og registrere,
hvordan du giver hjertemassage – og som giver dig feedback, der hjælper dig med at gøre
det rigtigt. Meddelelser via lyd og billeder
hjælper dig til at yde livreddende førstehjælp
med selvtillid og overblik.
ZOLL AED Plus hjertestarter efterlever alle
Sundhedsstyrelsens krav og specifikationer til
en hjertestarter.

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.

		

Kontaktperson:
Claes Gregersen
Telefon: +45 61 20 94 88
Claes.gregersen@nordeafinance.com
www.nordeafinance.dk

Nordea Finance Equipment
Aftalen med Nordea Finance Equipment har
en række fordele for dig som medlem.
• Etableringsgebyr pr. sag kun 1.000,- for kunden (standard 3.000,-).
• Nordea Finance Equipment etablerer ekstraordinært leverandørsamarbejder med
årlig volumen mindre end 2 mio. kr.
• Fuld adgang til WEB-løsning 24/7 med kreditgodkendelse og tilbudsudskrivning.
Tripple Track
Danmarks mest kendte trackingsystem
I en branche med højværdi produkter som
bil- og maskinbranchen er der mange kunder,
som kan have et behov for den bedste sikring
af deres anskaffelse.
GPS sporingsenheder er for de fleste forsikringsselskaber et krav når maskinen eller bilen
overstiger en vis værdi.
Hvem er Tripple Track?
Tripple Track A/S er som sagt en dedikeret
leverandør af GPS sporingsenheder samt
gasalarmer. Systemet er baseret på en unik
kombination af tre teknologier:
Zero Carbon ApS
Rådgivning inden for finansiering, forretningsudvikling og grøn omstilling

Kontaktperson:
Carsten Færge
Telefon: +45 21 64 76 12
cf@zero-carbon.dk
www.zero-carbon.dk

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

Carsten Færge har mange års erfaring fra
bl.a. kapitalfremskaffelse, finansiering og
foreningsudvikling gennem sit virke i CompanyCapital og tidligere Kapitalbørsen.
Carsten har gennem årene skabt et solidt
netværk blandt investorer og finansielle aktører. Han har branche-indsigt og har løst
Avista Oil Danmark A/S
Brancheforeningen 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.

• Årlig provision/bonus på 0,5 pct. af finansieringsvolumen til den enkelte forretning.
• Undervisning og præsentation af online
system og uddannelse i finansieringsargumenter.
• Fuld adgang til Nordea Finance Equipment
finanserings rådgivere der dækker hele landet.
• E-signatur der letter administration og
papirgang markant.

• GPS (positionering)
• GSM (mobiltelefoni)
• UHF (radiobølger)
Systemerne virker uafhængigt af hinanden og
giver dermed udvidet sikkerhed for dine kunders værdier.
Aftalegrundlag
Aftalen omfatter Tripple Tracks samlede
produktpalette. Herunder kan bl.a. nævnes:
• GPS sporingsenheder (både mobile, til
montering samt til trailers)
• Gasalarmer
• Abonnementer til din kunde
en række opgaver for forskellige virksomheder i forskellige brancher.
Carsten kan nu også være behjælpelig med
at få skabt det indledende overblik til f.eks.
driftsoptimering og tiltag for grøn omstilling,
som bidrag til en øget konkurrencefordel
for den enkelte virksomhed. Allerede nu er
der stigende krav til den enkelte virksomheds bidrag til lavere CO2-udledning og
cirkulær økonomi.
• Ved afhentning af mindre end 600 liter pr.
gang opkræves håndteringsgebyr. Der
gives rabat på kr. 100,- til medlemmer.
• 10 % rabat på listepriser på opbevaringstanke, spildbakker og andet tilbehør, til de
kunder hvor de henter spildolie.
Se samarbejdsaftale på hjemmesiden under
medlemsområdet.
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Samarbejdsaftaler – fortsat

Falck
For medlemmer med tilknytning til sekretariatet er der indgået en brancheaftale med Falck.
Med denne aftale bliver der mulighed for en
løsning, som kan indeholde følgende:

Kontaktperson:
Flemming Nissen
Telefon: +45 30 34 96 84
flemming.nissen@falck.dk
www.Falck.dk
www.Falckteknik.dk

• Årligt lovpligtigt eftersyn af brandmateriale
- Herunder gennemgang af nuværende
setup, samt mulighed for rådgivning ved
nye adresser
• Førstehjælpskasser, forbindsstoffer, 		
øjenskyl m.m.
- Kontant køb samt mulighed for køb af
opfyldning efter behov
• Hjertestarter
- Både leasing og kontant køb
• Falck Guard (Fire Trace – brandslukningsanlæg til maskine og pressere)
- Der er også mulighed for sidemandsoplæring så I fremadrettet selv kan montere.
Advokaternes
Inkasso Service
Medlemsvirksomhederne kan få inkasso
og 20% rabat på advokatbistand.
Konceptet er no-cure-no-pay, i det vi kun
beregner et salær ved inddrivelse. Salæret
består af 12% af fakturakravet samt de omkostninger, som skyldner skal betale, dvs.
renter, salærer og gebyrer. Lykkes det ikke
at inddrive kravet, er det gratis. Vi beregner et mindre salær, hvis du sender dit krav
til os via en vores integrationer.
For behandling i fogedretten tager vi et
fast beløb på 800 kr. ekskl. moms i salær,
og lykkes inddrivelsen tilfalder ovennævnte
beløb i tillæg hertil os.

Kontaktperson:
Torben Stohn
Telefon: +45 88 53 55 53
info@inkassoadvokat.dk
www.inkassoadvokat.dk
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Vi kontakter debitor på alle hensigtsmæssige måder, breve, mails og tlf. Hvis det efter
en kreditvurdering af debitor giver mening,
foretager vi udkørende fogedforretning.

Det er muligt kun at få lavet en aftale med
produkter, I har brug for, og I skal derfor ikke
have alle produkter med for at få adgang til
aftalen.
De medlemmer der allerede i dag har en
aftale med Falck, kan få tilpasset deres aftaler
i forhold til de nye priser og muligheder ved
at kontakte Flemming Nissen.
De af jer, der ikke har en aftale med Falck,
vil blive kontaktet løbende i forhold til, om
I har interesse i et besøg, hvor aftalen vil
blive gennemgået. I er selvfølgelig også selv
velkomne til at kontakte Flemming for at
booke et møde.

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.
Det er enkelt at oprette en sag via Advokaternes Inkasso Service hjemmeside
www.inkassoadvokat.dk.
Bruger du Billy regnskabsprogram eller
Minuba, kan du nu overføre dine ubetalte
fakturaer og rykkerbreve til os direkte fra
Billy eller Minuba.
Hvis du bruger e-conomic eller Dinero, kan
du med fordele benytte dig af vores produkt
”CloudCollect” som har integration til begge regnskabsprogrammer. Du finder CloudCollect på adressen www.cloudcollect.dk

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

Louis Nielsen – Briller
Erhvervsaftale med Louis Nielsen giver tilskud til
• Skærmbriller
• Sikkerhedsbriller
• Arbejdsbriller
• Medarbejderrabat på briller
• Synsprøver med udvidet
helbredsundersøgelse

Anskaffelse af skærm- og sikkerhedsbriller
sker ved, at medarbejderen inden sit besøg
hos Louis Nielsen, rekvirerer en rekvisition
hos nærmeste leder.
For at jeres medarbejdere kan gøre brug af
medarbejdertilbuddet, skal de have adgang til
vores 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
Brancheforeningen 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 maskinforretninger 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.

Lyreco
Brancheaftalen med Lyreco omfatter gratis
fragt på alle ordrer – ingen minimums bestilling.
Kontaktperson:
Camilla Nøhr Boye
Telefon: +45 88 30 37 08
camilla.boye@lyreco.com
www.lyreco.dk
Integrate
Vi har i samarbejde med Integrate udviklet
et certificeringssystem målrettet Skov-Have-Park forretninger. Målet med certificeringsprocessen er at udvikle og forbedre
forretningerne og dokumentere det med
en certificering.

Kontaktperson:
Thomas Ulderup
Telefon: +45 40 83 58 88
tu@integrate.dk
www.integrate.dk

Som certificeret Skov-Have-Park forretning
har man dokumentation for at man:
• Har styr på salg, herunder forretningsområder, butik, kunder, salgsplanlægning mv.
• Har styr på interne processer, herunder
arbejdsgange, værksted, lager, systemer mv.
• Har en velfungerende organisation, herunder ansvarsfordeling, roller, information mv.
• Har ambitioner og planer for fremtiden.

Forløbet udføres af Integrate sammen med
virksomheden og består af et screeningsbesøg og en opfølgende indsats. Screeningsbesøget består af en indledende snak med
ledelsen og rundvisning i virksomheden.
Derefter foretager konsulenten screening
af salg, processer og organisation. Herefter
udarbejder konsulenten en rapport med
anbefalinger. Denne rapport gennemgås
grundigt i en drøftelse med ledelsen. Efter
ca. 2 måneder afholdes et online møde
med opfølgning på indsatsen og man modtager et certifikat til display i forretningen.
Vi anbefaler opfølgning og re-certificering
hvert 2. år.
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Samarbejdsaftaler – fortsat

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

Kontaktperson:
Kristoffer Thomsen
Telefon: +45 29 42 63 07
ket@kthomsenudbud.dk
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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 Brancheforeningen for Skov-Have-Park forretninger.
Formålet med dette er at forebygge psykiske eftervirkninger hos foreningens medlemmer efter arbejds- og privatrelaterede
hændelser.
Adgang til nedsat responstid
Falck Healthcare yder hjælp med en responstid på max 4 timer fra kunden kon-

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

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.

Kommunikation
Maskinhandleren
Vi har igen i 2020 udgivet 4 numre af
vores branchemagasin Maskinhandleren. Formålet med Maskinhandleren er
at formidle information og gode historier til de medarbejdere, der allerede er
i vores virksomheder. Men det er også
at vise udadtil – til kunder, potentielle
medarbejdere og samarbejdspartnere –
at vi er en moderne branche, hvor der
sker en masse spændende ting, og hvor
der arbejder en masse interessante og
inspirerende mennesker. Magasinet laves samlet til både Brancheforening for
Skov-Have-Park forretninger, Dansk
Maskinhandlerforening og Maskinleverandørene. Det gør vi, fordi de 3 foreninger har mange fælles snitflader og
derfor kan have gavn af at høre hinandens positive og inspirerende historier.
Har du kommentarer til magasinet eller
forslag til gode historier, hører vi meget
gerne om det.

Nyhedsmails og hjemmeside
Vores vigtigste kommunikationskilde,
når det drejer sig om at informere medlemmerne om f.eks. lovændringer, arrangementer, kurser osv., er stadig vores
nyhedsmails. Der hvor medlemmerne
kan finde information om næsten alt,
der er relevant for branchen, er medlemsområdet på vores hjemmeside. Vi
ønsker selvfølgelig, at denne information når ud til så mange relevante personer i medlemsvirksomhederne som
muligt, så tøv ikke med at tilmelde jeres
medarbejder til vores nyhedsbreve.
Facebook
Facebook er et fantastisk medie til at
få delt sine budskaber med mange.

Vi har i foreningen stor fokus på rekruttering af lærlinge til branchen, og derfor
fortæller vi også om det i stor stil, når
lærlinge og elever i branchen laver noget
fantastisk. Vi bruger også vores Facebook til at fortælle om øvrige aktiviteter
i foreningen. Vi har dog brug for jeres
hjælp til at nå endnu længere ud med de
gode budskaber, vi håber derfor, du vil
like vores Facebooksider og også meget
gerne dele med dit netværk, når vi har
noget spændende at fortælle!!
n
Facebook.com/skovhaveparkbrancheforening
Facebook.com/landbrugsmaskinmekaniker
Facebook.com/handelsassistent
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• Almas Park & Fritid A/S
• BMI A/S
• DCM Cykler & Have/Park-Maskiner ApS
• Elite park og Have ApS
• Fredensborg Skov og Have ApS

Medlemsvirksomheder

• Fyns Minitraktor
• Grenaa Skov & Have

Pr. 20. oktober 2021

• Hellisen Outdoor ApS
• Herning Skov, Have & Park Maskiner ApS

34 medlemsvirksomheder med
37 udsalgssteder

• Ingvard Madsen ApS
• JB Motorservice
• JE Park & Skovservice ApS
• Jongshøj Maskiner
• JR Maskincenter
• Jysk Have- & Parkmaskiner ApS
• K. Sjødahl
• Københavns Maskinservice ApS
• Lyngtek
• Malle Skov & Have
• Maskincenter Odense ApS
• Mertz Skov & Have A/S
• MF Maskinservice
• Minitraktorgården

•

• Motorcentrum A/S

•

• SJ Teknik
• Skov & Have Sorø ApS
• Skov & Havehuset ApS
• Sønderborg Skov Park og Have ApS
• ThorTek A/S
• Varde Have & Skovmaskiner ApS

•
•

•

•
•

•

•
•

•

• Viborg Havemaskiner
• Ærø Maskiner og VVS A/S
• Aagaard Maskiner & Udlejning

• •

•
•

•
•

•
•
•
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• Vedbæk Skov & Park ApS
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Bestyrelse
Bestyrelsen har i løbet af året holdt 2 ordinære bestyrelsesmøder. Udvalgsmøder har ligget stille pga. Covid19

Formand
Mads Bach,
Københavns Maskinservice ApS, Hvidovre
Mads købte for 7 år siden en forretning, der
trængte til et frisk pust. Han kommer fra den
administrative grossistdel i autobranchen,
og har senest været Canvas-sælger til autoværksteder.
Næstformand
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
Bruno Lyngsøe,
Lyngtek, Ribe
Bruno har været i branchen i 20 år. I
2004 købte han firmaet, hvor han var
ansat og har siden da løbende udvidet
butik og lagerfaciliteter samt bygget nyt
værksted.

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 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.

Bestyrelsesmedlem
Jeffrey Retslov,
Skov & Havehuset, Slagelse
Jeffrey er tredje generation af Skov & Havehuset. Oprindelig er han uddannet kleinsmed og har derefter læst videre til maskinmester. Jeffrey var ansat i maskinmesterfaget
som projektleder i 2 år, inden han i 2015
blev en del af Skov & Havehuset.

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.
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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 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 mere
end 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.

26

SKOV • HAVE • PARK BERETNING 2020

Mads Bach
Københavns Maskinservice
Jeg startede som udefrakommende uden
ret meget kendskab til branchen og det
sammenhold, der findes konkollegaer
imellem. At være en del af brancheforeningen gav i starten mulighed for at deltage i generalforsamlingerne, hvor man
mødte en masse nye kollegaer og fik en
snak om stort og småt, samt nye ideer til
sin egen forretning. Senere har jeg personligt fået langt større indsigt i branchen
i forbindelse med det bestyrelsesarbejde,
jeg har deltaget i.
Jeg har deltaget i uddannelsesudvalget, og
har været med til at skubbe på for at få flere brancherettede AMU-kurser på HEG.
Senest er det lykkedes at få lavet en overbygning til materiel-mekanikeruddannelsen, der forhåbentlig snart bliver sat i værk.
Tager det ikke en masse tid, når man involverer sig på denne måde? Nej det synes jeg faktisk ikke. Det handler om 5-6
dage om året, jeg bruger, hvor jeg føler,
at jeg personligt har mere med hjem, end
jeg har investeret i at deltage med min
tid. Jeg har bl.a. stor glæde af at deltage
på chefmøder, hvor det er ledere fra alle
de brancheforeninger, som er under sekretariatet, der deltager. Her er der altid
et inspirerende tema fra spændende indlægsholdere, og jeg får i den grad mulighed for at udvide mit netværk.
Sekretariatet er et af de stærkeste aktiver,

”

man får ved at være medlem af Brancheforening for Skov-Have-Park forretninger.
Der sidder så meget viden samlet på et sted,
og de er altid klar til at vejlede og hjælpe.
Peter Madsen
Ingvard Madsen
Jeg var med til at tage initiativ til foreningen, fordi jeg synes vores type forretninger
manglede et sted at gå hen med vores
udfordringer.
I sekretariatet får jeg bl.a. hjælp til forskellige juridiske spørgsmål. Det gælder både
i forhold til salgsjura, og da jeg også er
en del af DM-Arbejdsgiver, får jeg bistand
i forhold til ansættelser og afskedigelser.
Jeg har også fået hjælp i forbindelse med
en dygtig medarbejder, som fik brug for
et flex-job. Her bistod sekretariatet i
forhold til at få en aftale i stand, så det
fungerer for både os og medarbejderen.
Jeg har også fået god rådgivning i færdselsrelaterede spørgsmål. Noget af det
seneste, jeg havde brug for ekstra viden
omkring, var info om lys på motorredskaber, som kører på offentlige arealer. Her
er det fantastisk, at hjælpen kun er et opkald væk, fordi der i sekretariatet sidder
en enorm bank af viden omkring diverse
brancherelaterede spørgsmål.
Et virkelig spændende projekt, jeg har
været med i, er udvikling af et IT-system
sammen med Cloud Retail Systems, som
er målrettet vores branche. Jeg er både

”

Det har vi fået gennem vores medlemskab af
Brancheforening for Skov-Have-Park forretninger

Etisk regelsæt
for Brancheforening for
SKOV-HAVE-PARK forretninger
glad og stolt over, at vi nu står med et
system, som gør vores hverdag så meget lettere, og jeg håber, at rigtig mange
af vores medlemmer i fremtiden får stor
glæde af det.
Bruno Lyngsøe
Lyngtek
Jeg får mange gode ting gennem brancheforeningen, men senest har jeg været
igennem et virkelig spændende certificeringsforløb, som foreningen tilbyder
gennem en af vores samarbejdspartnere.
Det gik jo egentlig meget godt i forretningen. Alligevel synes jeg, det kunne
være spændende at få en udefrakommende til at gennemgå min forretning
for at se, om der var områder, der kunne
optimeres. Jeg havde selvfølgelig nogle
ideer om, hvor vi er på vej hen som virksomhed, men hverdagen fylder meget, og
man bliver nok lidt nørdet og går med
skyklapper på.
Vi gennemgik sammen min virksomhed
fra ende til anden både i forhold til salg,
organisation og interne processer. På bagkant af det her forløb, står jeg med en
rapport og en prioriteret handlingsplan
med løsningsmuligheder for min forretning. Det har givet mig en bedre indsigt,
fordi der kom en udefra og sagde sin
helt ærlige mening. Processen har også
sat tanker i gang om, hvordan jeg ser min
virksomhed udvikle sig på længere sigt.
Det er jo ikke et spørgsmål, man kan vente med at tage stilling til, når man er 65.
Forløbet har helt klart været tiden og
pengene værd. Det er bare ikke noget,
man kan gøre selv, dertil fylder hverdagen simpelthen for meget.	
n

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/
28
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