
 
 

 

Ordinær generalforsamling 2019 

 
 

Fredag den 14. juni 2018 kl. 10.30 
DI – Industriens Hus 

H. C. Andersens Boulevard 18 
1553 København V 

 
 

Formandens mundtlige beretning 
 
 
Endnu en gang bydes medlemmer, passive som aktive, velkommen til Skib & 

Båds ordinære generalforsamling 2019. 

 

Det har bestemt igen i år været et begivenhedsrigt år for foreningen. Jeg vil kort 

berøre de emner, som har præget foreningen og bestyrelsen har beskæftiget sig 

med det seneste år. 

 

 

 

 

Folketingsvalget og Made by Denmark 
 

Resultatet af det netop gennemførte Folketingsvalg giver Danmark en ny 

regering – formentlig - med Mette Frederiksen i spidsen. Vi må se, hvordan 

forhandlingerne skrider frem de næste dage – ja måske uger. 

 

Den helt afgørende opgave for en ny regering og det nye Folketing bliver at 

finde en vej til, hvordan vi fortsætter med at skabe vækst og udvikling, der 

kan finansiere de mange valgløfter.  
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Skiftende regeringer igennem de seneste årtier har arbejdet for at fremme 

velstanden i dag. Den kurs bør en ny regering fortsætte. For en sund 

økonomisk politik med stærke virksomheder er fundamentet for hele vores 

samfund.  

 

Stærke virksomheder har også brug for et stærkt samfund. Derfor er det 

vigtigt, at vi investerer i fremtiden – i digitalisering, god infrastruktur, 

uddannelse og forskning.  

 

Vi står i en situation, hvor en ud af ti virksomheder må takke nej til ordrer, 

fordi de ikke har de medarbejdere, der skal løfte ordren. Det bliver en helt 

central opgave for en ny regering at løse den opgave, hvis vi skal kunne 

forlænge opsvinget og den gode udvikling i dansk økonomi 

 

Som en del af DIs indsats op til folketingsvalget er der igangsat en kampagne 

Made by Denmark. 

 

Danmark skal være verdens bedste land at leve i - og at drive virksomhed i. 

Fordi et stærkt samfund har brug for stærke virksomheder – og omvendt. 

Vi bor i et af verdens mest velstående samfund. Vi har tillid til hinanden, og 

velstanden kommer alle til gode. Dét er blandt andet takket være et stærkt 

samarbejde. Mellem arbejdsgivere og lønmodtagere. Mellem politikere og 

virksomheder. Mellem Danmark og landene omkring os. 

Danmarks succes - både nu og i fremtiden - er noget, vi skaber sammen. Den 

bliver formet af de værdier og kompetencer, vi deler som samfund, og som vi 

vælger at satse på. 
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Derfor opfordrer vi på vegne af virksomhederne til, at vi står sammen om at 

bevare og udvikle Danmark som et både rigt og godt samfund. 

Et samfund, der er made by Denmark. 

Kampagnen bindes sammen med DIs 2025-plan. 2025-planen indeholder de 

fem fokusområder, som DI vil prioritere højst i den kommende tid. 

Hvis politikerne følger alle forslagene i DI’s plan, kan vi - sammen med ved-

tagne reformer siden 2015 - skabe mere end 120.000 nye private job og gøre 

Danmark mindst 130 mia. kr. rigere i 2025. 

Vi kan betale for uddannelser i verdensklasse, gode behandlinger på de dan-

ske sygehuse og forskning i den højeste internationale liga. I alt kan vi inve-

stere mere end 30 mia. kr. mere i vores fælles fremtid. 

Alt sammen uden at efterlade regningen til vores børn og børnebørn. DI’s 

2025-plan er fuldt finansieret og vil sikre balance på de offentlige budgetter. 
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Ny direktør i DI  

Den 9. maj 2019 blev den nye adm. direktør i DI præsenteret.  

Det blev Lars Sandahl-Sørensen, koncerndirektør i SAS Danmark. 

Han har siden september 2018 siddet i DIs forretningsudvalg. Lars har tillige 

været næstformand i en af vores søster foreninger i DI, nemlig Industriens 

Arbejdsgivere i København. 

Vi kender ham nok alle mest fra den netop overståede pilot-strejke i SAS, 

hvor han – sammen med DI – var hovedforhandleren i det forlig, der blev 

indgået. 

Jeg mener, det er meget positiv, at vi nu for første gang får en fra erhvervsli-

vet i spidsen for Danmarks største erhvervsorganisation. 
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Branchens udvikling 
 

Erhverv og fiskeri 
 

2018 var et år hvor de stigende aktiviteter hos værfter og reparations virk-

somheder fortsatte på samme niveau som i 2017. Den generelle holdning i 

branchen er positiv, selv om tendenserne i den internationale økonomi virker 

faldende.  

  

Der er stadig godt gang i havneudvidelser på de toneangivende havne. Det  

har også virket afsmittende på mindre havne, hvor der ses en positiv tendens 

af øget promovering af både erhvervs- og turistmæssige aktiviteter. 

  

Selv om der har været stort fokus på uddannelse af nye medarbejder til bran-

chen, er det stadigt en blivende og bunden opgave. Det vil i årene fremad 

kræve en ekstraordinær indsats af vores medlemsvirksomheder for at kunne 

uddanne nok arbejdskraft til branchen. 

 

Som et godt og konstruktivt middel i kampen for at få virksomheder til at øge 

indsatsen omkring ansættelse af lærlinge kan Arbejdsgivernes Uddannelses-

bidrag nævnes.   

 

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag bruger gulerodsmetoden, hvor virksom-

heder belønnes økonomisk for ansættelse af elever.   

Endnu en gang skal opfordringen derfor være, at vi alle også prioriterer ud-

dannelse i fremtiden 
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Den fremgang, der har været i det danske fiskeri de seneste år, ser ud til at 

forsætte. En forsat stabil indtjening i fiskeriet giver travlhed både inden for 

reparation, forbedringer og nybygninger.  

 

Der er dog grund til fremtidige bekymringer i dansk fiskeri. Der er fortsat stor 

usikkerhed omkring, hvilke konsekvenser Brexit vil have for dansk fiskeri. 

 

Den store usikkerhed, der ligger i og omkring Brexit-aftalen - eller manglen 

på samme -  gør at der fra politisk side skal arbejdes hårdt for at lande de 

bedst mulige aftaler til forsat gavn for dansk fiskeri og for de virksomheder, 

der naturligt hænger sammen med dansk fiskeri. 

 

Lystbådebranchen 

 

For lystbåde producenter er der som sådan godt gang i hjulene. Det er stadig 

primært eksport, der fylder ordrebøgerne på bådværfterne. Desværre har 

Brexit haft stor negativ indflydelse på det engelske marked.  

 

Vores store nære eksportmarked Tyskland har været bekymrende meget tilba-

geholdende det seneste halve år. Om det så er et generel tegn, der kan danne 

grundlag for bekymring, er endnu svært at sige. 

  

Handelshindringer presser også mere på det amerikanske marked, som for 

øjeblikket er en svær størrelse at gøre sig klog på. Det resulterer også til min-

dre salg til USA. 

 

Vores kolleger med produktion af bådudstyr og detail salg syntes at være til-

fredse med stabil omsætning, som jo er gode tegn. 
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Sidste sommer var jo fantastisk. Alle folk var i eller på vandet på alle mulige 

måder. Stort set alt, hvad der kunne flyde var på vandet sidste sommer. Bedste 

sommer nogensinde målt. Naturligvis kommer der mange flere fantastiske 

somre som denne, så vi alle kan komme på vandet og nyde vores dejlige 

Danmark. 

 

Jeg plejer altid at spøge med, at hvis man ikke har set Danmark fra vandsiden 

– så kender man ikke Danmark. Efter denne fantastiske sommer og de mange 

fyldte havne, kan vi konkludere, at mange flere nye sejlere nu også kender 

Danmark bedre fra den bedste vinkel, nemlig vandsiden. 

 

Det var også en sommer, hvor vi begyndte at se mange flere unge sejlere og 

familier på vandet. En tendens som Sejler Danmark har sukket efter i mange 

år, så vi kan få pustet mere nyt liv og blod i dansk sejl og vandsport. 

 

Det var med en kæmpe glæde, at vi pr. 1. februar 2019 endeligt kunne se, at 

Lystbådeafgiften blev nedsat fra de tidligere 1,34 pct. i årlig statsafgift og ned 

til den oprindelige 1 pct. Vi havde dog gerne set afgiften afskaffet helt eller 

nedsat til de 0,8 pct., som var oplægget til finansloven.  

 

Som en del af dokumentationen overfor beslutningstagerne fik vi i samarbejde 

med Bådmagasinet gennemført en Epinion undersøgelse, der afdækkede 

omfanget af udflagning af lystbåde i vinterhalvåret. Undersøgelsen blev sendt 

ud til alle, der abonnerer på Bådmagasinets nyhedsbrev.  

Undersøgelsen viste, at 7 pct. af bådejerne får vinteropbevaret deres båd uden 

for Danmarks grænser, og at 85 pct. af disse får udført ekstraarbejde ifm. vin-
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teropbevaringen. I en analyse fra DI blev det vurderet til, at den danske båd-

branche går glip af 190 mio. kr. i omsætning, og at statskassen dermed går 

glip af 35 mio. kr. i moms. 

I DI og S&B og alle de mange andre organisationer, der har kæmpet mod 

denne gift, er dette et kæmpe skridt i den rigtige retning. Lystbådeafgiften har 

fået en helt ny fokus, som ikke er set længe.  

Men vi er ikke i mål endnu. Vi kæmper alle fortsat videre på at få fjernet afgif-

ten helt og totalt. 

Vi er sikre på, at dette må og vil gøre det mere attraktivt at købe og eje båd 

fremover. 

Bådmesser i Danmark ser nu ud til at have fået en god og stabil struktur.  

Fredericia Boatshow i år havde det største antal udstillere nogen sinde. Alle 

haller var helt fyldt op. Antallet af besøgende nåede samme niveau som i 

2017, hvilket er meget tilfredsstillende.  

Den flydende bådmesse fortsætter vi med at afholde hvert år. I år og næste år 

er der indgået aftale om at afholde den i Ishøj. Så sæt kryds i kalenderen 30. 

august til 1. september 2019 til Copenhagen Boatshow.  

Her indtager S&B’s  arbejdsgruppe Danboat en central rolle i at holde sam-

men på branchen og de aftaler, der sikrer denne stabilitet.  
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Uddannelse 

I januar 2019 sluttede 16 elever deres maritime grundforløb. Alle 16 er gået 
videre til 1. hovedforløb på bådebyggeruddannelsen.  
 
I januar startede 17 elever, og af dem er der på nuværende tidspunkt 16 tilbage.  
  
 
Fordelingen af elever på de forskellige hovedforløb kan I se på sliden bag mig. 
 
Der er p.t. 2 sejlmagerelever. 
 
Så der i øjeblikket 60 elever i 2019 
 
Indtil videre er der modtaget 16 ansøgere til opstart i august. ESNord håber på, 
at der kommer 20 til start. På samme tidspunkt sidste år var der kun modtaget 
7 ansøgere. Så det ser rigtig godt ud.  
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Medlemsudviklingen 
 
I dag har foreningen 104 medlemmer samt 9 tilknyttede afdelinger, i alt 113 

medlemmer. Det er en stigning på 12 medlemmer i forhold til sidste år.  

 

Foreningen har fået 16 nye medlemmer siden generalforsamlingen sidste år, 

mens fire har meldt sig ud.  

 

Af de 113 medlemmer er de 47 tillige medlem af Danboat-gruppen. 

 
Og så har vi 12 passive medlemmer og et æresmedlem. 

 
Hvis vi ser på medlemmernes lønsummer, så har der været en positiv 

udvikling. Lønsummen er steget fra 800 mio. kr. til 865 mio. kr. Der er i alt 

1.827 ansatte i virksomhederne i foreningen. 
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Foreningens aktiviteter 
 

 
Aktiviteter det forgangen år 

 

I september 2018 afholdt vi foreningens medlemsdag i og omkring den dansk-

tyske grænse. 

 

Vi mødtes alle på hotel Benniksgaard, Rinkenæs. Vi drog i samlet flok med 

bus til Flensborg. 

Første stop var hos værftet Robbe & Berking. Sammen med værftet er der 

etableret et Yachting Heritage Centre med verdens største maritime bibliotek. 

Herefter gik turen til Hansen Brauerei.  

Efter frokosten blev det til en sejltur rundt om Okseøerne. Dagen sluttede af 

med en dejlig middag og dans på hotel Benniksgaard. 

Netværksmøder 

Siden generalforsamlingen sidste år har der været afholdt 3 netværksdage.  

Temaerne har været så forskellige som 

 Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere 

 Fremtidens megatrends indenfor erhvervssejlads, lystbådssejlads og sejl-

sport 

 Best practise i brugen af sociale medier 

Alle netværksmøder har været stærk og godt besat med 25-30 deltagere hver 

gang. 
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Jeg vil gerne opfordre alle medlemmer til at deltage i netværksmøderne og 

vores faglige dag. 

 Uanset hvor vi mødes er det anledning til gavnligt kollegialt og socialt sam-

vær for os alle. 

Boatshow 2019 

Som jeg har omtalt tidligere har der i år været afholdt Boatshow i Fredericia. 

Omkring 40 af foreningens medlemmer havde booket stand på udstillingen.  

Om fredagen blev der – som traditionen var i Danboat-tiden – afholdt et fæl-

les fagligt møde for de medlemmer, der udstillede på Boatshow.  

På mødet holdt Sune Jensen, DI, med udgangspunkt i lobbyarbejdet med 

nedsættelse af forsikringsafgiften, et indlæg om den politiske proces i DI. 

Herudover var der et indlæg fra Miljøstyrelsen om fakta i den nye biocidfor-

ordning og udfordringerne med bundmalinger på lystfartøjer. 

Kommende aktiviteter 

I det kommende år vil der være en række nye aktiviteter, som foreningen er 

engageret i. 

Som nævnt tidligere i beretningen afholdes der igen i år Copenhagen 

Boatshow i Ishøj Havn. Det sker i dagene 30. august til 1. september 2019. 

I efteråret vil der blive afholdt en faglig dag den 24. oktober 2019. Invitation 

og program for medlemsmødet vil blive udsendt i løbet af september måned. 

Temaet vil være i og omkring uddannelser i branchen.  
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I år har medlemmer af foreningen taget initiativ til der vil være en dansk pa-

villon på Metstrade. Der vil i år være 6 danske virksomheder repræsenteret i 

danske pavillon. Metstrade finder sted i dagene 19. – 21. november 2019.  

Så vil der naturligvis også blive afholdt flere netværksmøder i løbet af efteråret. 

 

Så hold øje med mailboksen og foreningens hjemmeside.  
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Fremtiden og udfordringer 
 

S&B er en blandet brancheforening i det maritime erhverv og i den maritime 

lystbådsbranche.  

 

Det står os i bestyrelsen meget klart, at vi skal have fokus på begge sider af 

foreningen. Når dette er sagt, så er det begrænset, hvad erhvervssiden byder 

ind med af spørgsmål og ønsker til foreningen. Dette er bare for at gøre det 

klart, at vi i bestyrelsen har fokus på begge sider af foreningen, men det kræver 

også med- og modspil fra alle.  

 

Vi vil derfor gerne opfordre alle til at komme med input for at gøre foreningen 

aktiv og synlig for alle medlemmer i S&B.  

 

Vi lever i en tid med mange nye udfordringer hele tiden. Jeg kan - som altid - 

kun på det kraftigste opfordre til, et mere kollegialt samarbejde, så I 

medlemmer bruger hinanden mere, endog på tværs af faglige grænser.  

 

Deltag i og brug de netværksaktiviteter, kom selv med input til emner, som kan 

tages op i netværket. Det er til for jer. 

 

Glem nu alt om konkurrenter – brug hinanden og søg viden og erfaring hos 

hinanden – dette er en effektiv måde at styrke alle på. Have øjne for at følge 

med tiden, både personligt og for jeres produkter. 

 

I det hele taget vil vi fra bestyrelsens side sætte kikkerten for det øje, der skuer 

ud i fremtiden. Det er dér, vi skal virke.  
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Vi skal sikre, at medlemskab og engagement i foreningen giver værdi for 

virksomhederne – også i morgen.  

 

Og kom så med dine/jeres forslag til, hvad der kan gøres anderledes og bedre.  
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Ny Forenings konsulent 

Det er med stor beklagelse, vi har modtaget opsigelsen fra vores fantastiske 

foreningskonsulent Sonja Ernstsen her pr. ultimo juni. Sonja overtog jobbet 

efter Ole i 2016. Sonja har været med til at løfte foreningen med sin gode 

energi og faglige kompetencer.   

Tak for indsatsen og held og lykke fremover. 

Afslutning 
 

2018 blev endnu et begivenhedsrigt år, hvor vi fortsatte rejsen mod fremtiden.  

 

2019 er året, hvor vi fra foreningens side skal arbejde videre i samme retning.  

 

Jeg har fremdraget nogle af de væsentligste forhold – andre emner kunne også 

have fortjent ord med på vejen. 

 

Afslutningsvis vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige: 

 Tak til mine kolleger i bestyrelsen for godt og konstruktivt samarbejde 

 Tak til Jer medlemmer, som er kommet i dag. Jeres opbakning er vores 

vigtigste motivationsfaktor.  

 Tak til DI, som gør et stort arbejde i sekretariatet. 

 

Hermed har jeg afsluttet min beretning for det forgangne år.  

 
 

 


