
 

Generalforsamling den 13. maj 2020 

Formandens beretning 

Indledning 

Ikke bare generalforsamlingen som sådan, men også formandens beretning, 

bliver noget speciel i år. Traditionen er jo, at formanden bruger beretningen til 

at prale med de mange resultater, branchen og foreningen har opnået siden 

sidst. Men det er som om, det ikke er på sin plads nu, hvor vi alle ved, det dan-

ske samfund og vores branche står overfor så alvorlige udfordringer, som til-

fældet er. 

 

Det forgangne år 

Hvis jeg alligevel kort skulle beskrive det seneste år, kan man vel tale om en 

situation før og efter den 11. marts 2020. Den 11. marts var dagen, hvor stats-

ministeren lukkede store dele af samfundet ned, og siden da har vores situation 

som branche været en helt anden. 

 

 

 
 

Før den 11. marts kunne vi som branche se tilbage på et udmærket år med gode 

salgstal for både nye og brugte biler. Faktisk blev 2019 endnu et rekordår, hvor 

mere end 225.000 nye personbiler blev indregistreret. I de seneste år har dan-

skerne ikke blot købt lidt flere biler, men også lidt større biler. Især SUV-seg-

mentet er populært og bidrager positivt til den samlede fremgang i omsætnin-

gen. Men også eftermarkedet havde et godt år i 2019 med høj aktivitet og øget 

salg af reservedele til følge. 
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Foreningen har også haft et godt år. Som altid har høj kvalitet præget den dag-

lige rådgivning af medlemmer, både i personalejuridiske og branchejuridiske 

spørgsmål. Derudover har der i det seneste års tid været især tre sager, jeg godt 

vil knytte et par kommentarer til. 

 

I efteråret 2019 fik vi Motorstyrelsens bud på, hvordan selvanmeldere, herun-

der bilforhandlere, skulle stille sikkerhed for den registreringsafgift, de uden 

beregning opkræver på vegne af staten. Fra start kunne vi i Bilbranchen se, at 

forslaget var ude af proportioner med statens risiko og det tiltænkte i lovgiv-

ningen. Bilbranchen kæmpede derfor imod og fik flere møder i stand med Mo-

torstyrelsen. Dialogen førte til flere udskydelser, men lige lidt hjalp det, den 

urimelige sikkerhedsstillelse skulle være plads den 1. februar i år. 

 

Senest har Bilbranchen fået svar på en række spørgsmål til skatteministeren, 

der er blevet stillet i Folketinget. Svarene dokumenterer, at kravet om sikker-

hed på ingen måde står mål med statens risiko. Bilbranchen fortsætter derfor 

kampen for at få sikkerhedsstillelsen ændret. Det glæder jeg mig over. Og jeg 

glæder mig desuden over, at vi i Bilbranchen i efteråret, trods alt, var hurtige 

til at få forhandlet nogle alternative og attraktive finansieringsmuligheder på 

plads, jeg ved, adskillige medlemmer har benyttet sig af. 

 

Vi kan også se tilbage på et år, hvor Bilbranchen igen optrappede vores juridi-

ske rådgivning i forhold til importørernes udkast til forhandlerkontrakter. I det 

forgangne år har Bilbranchen gennemgået forhandlerkontrakter for adskillige 

af de største mærkeforeninger. I flere tilfælde har det ført til ændringer til for-

handlernes fordel. Jeg kan kun opfordre alle forhandlere til at benytte sig af 

den juridiske rådgivning og bistand til kontraktforhandling, som Bilbranchen 
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tilbyder alle forhandlerforeningerne, så vi kan hjælpe jer med at få de bedst 

mulige forretningsvilkår. 

 

Endelig synes jeg også, der er grund til at glæde sig over, at vi i det forgangne 

år lykkedes med at holde alliancen med FDM og Danske Bilimportører, når det 

kommer til at få nye bilafgifter i Danmark. I februar var de tre organisationer 

sammen i Finansministeriet og fremlægge sine synspunkter overfor den kom-

mission, der ser på området, og har Anders Eldrup som formand. De tre parter 

var de eneste, der fik lov til at præsentere for hele kommissionen, og vi glæder 

os til senere i år at se, hvad kommissionen anbefaler politikerne at gøre. 

 

Det kommende år 

Men så, måneden efter, den 11. marts, så vores verden helt anderledes ud. Der 

lukkede store dele af samfundet ned, og konsekvensen kunne straks mærkes i 

vores branche.  

 

 
 

Selvom der er brancher i DI, der ser endnu mere dystert på konsekvenserne for 

omsætningen i 2020, er det tydeligt, at vi er blandt de mest berørte. Vi er fak-

tisk kun overgået af de brancher, der nærmest har set deres forretningsgrund-

lag forsvinde som konsekvens af nedlukningen af store dele af Danmark. 

 

Igennem DI presser vi i Bilbranchen nu på for at få hele erhvervslivet åbnet 

igen efter et ”åbn-eller-forklar” princip. Princippet må være, at regeringen åb-

ner alle dele af erhvervslivet her og nu, eller i det mindste forklarer, hvad der 

skal til for, at de sidste brancher kan åbne. 

 

Det er godt, at vi i Bilbranchen er en del af et større fællesskab, når store emner 

som nu skal bringes på den politiske dagsorden. Det har vist sig godt at have 
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en ”storebror” med muskler, der forhandlede aftaler på plads med regering og 

fagforbund i et tempo og med en kvalitet, der efter alt at dømme vil vise sig at 

have reddet mange virksomheder – også i vores branche. 

 

I det hele taget synes jeg, der er grund til at rose DI for den måde, organisatio-

nen har ageret på i de første uger og måneder efter, krisen satte ind. Som med-

lemmer oplevede vi, at vi meget hurtigt havde adgang til kompetent rådgivning 

om vores muligheder, hvad enten det var i telefon, på mail eller som webinarer 

– som vi nu har lært, det hedder.  

 

Også fremover får vi brug for DI’s hjælp og støtte i det politiske arbejde.  

 

 
 

 

I de her dage fremlægger DI et katalog med mere end 100 forslag til, hvordan 

vi sætter gang i det danske samfund igen efter corona-krisen – og Bilbranchen 

er med i kataloget. 

 

DI foreslår blandt andet permanent at fjerne registreringsafgiften på nul- og 

lavemissionsbiler og i stedet indføre en løbende afgift på bilerne baseret på de-

res vægt og energieffektivitet. En sådan omlægning vil være godt for den 

grønne omstilling, det vil ikke koste staten mange penge og vil være det første 

og vigtige  skridt i retning af helt at komme af med registreringsafgiften på alle 

biler. 

 

Vi foreslår også at sætte penge af til ny og forhøjet skrotpræmie. Skrotpræmien 

er rettet mod 15 år gamle biler eller ældre og præmiens størrelse afhænger af, 

hvor miljøvenlig en bil, bilejeren efterfølgende køber. Jo mere miljøvenlig, jo 

højere skrotpræmie. 
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Endelig findes der også i DI’s katalog et forslag til at styrke bilforhandlernes 

likviditet. DI foreslår at lade bilforhandlere tilbagelåne to måneders indbetalt 

registreringsafgift rentefrit i et år. I de første uger i marts viste medlemsunder-

søgelser, at mange forhandlere frygtede at lide likviditetsdøden som følge af 

den lave aktivitet i salgslokalerne og på værkstedet.  

 

Tallene har rettet sig i den rigtige retning i april, hvor færre forhandlere er be-

kymrede for likviditeten. Måske fordi, salget har stabiliseret sig, måske fordi 

flere af hjælpepakkerne har hjulpet. Men vi kan bestemt ikke udelukke, at flere 

af vores medlemmer vil få likviditetsproblemer senere på året, og så er vi i Bil-

branchen klar med en model for, hvordan staten kan hjælpe. 

 

 
 

Afslutning 

Men selv med hjælp fra DI og fra politikerne, kan vi ikke som virksomheder i 

bilbranchen være sikre på at have en god forretning i de kommende år. Også 

før, der var noget der hed corona-krise, stod branchen allerede med en række 

udfordringer, der ikke er forsvundet.  

 

Importørerne giver ingen eller kun meget lav avance på salg af nye biler - til 

gengæld stiller de høje krav til investeringer i faciliteter. Vores kunder bliver 

mere og mere digitale, og vi skal derfor udvikle og investere i de rigtige digitale 

løsninger. Bilerne bliver i årene frem helt eller delvist elektriske, og dermed må 

vi forvente, at antallet af komponenter og reservedele mindskes samt at beho-

vet for service vil svinde. 
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Derfor skal vi i hele branchen i de kommende år have mere fokus på indtjening 

og i mindre grad omsætning. Vi skal gå alle vores processer efter i sømmene og 

fokusere på det, der sikrer indtjening. Alt unødvendigt må væk. 

 

Det bliver svært og udfordrende, men vi har et godt udgangspunkt. Vi har i 

branchen en lang tradition for at bruge hinanden. I netværk, bestyrelser og for-

eninger mødes vi, og der inspirerer vi hinanden – udfordrer og provokerer med 

et glimt i øjet. Det skal vi fortsætte med. Det er sådan, vi udvikler os. 

 

Jeg vil derfor også gerne afslutningsvist takke mine kolleger i bestyrelsen i Bil-

branchen for samarbejdet i det forgangne år.  I de seneste uger har vi holdt 

mange møder, omend det har været over Skype. Der er blevet udvekslet syns-

punkter og erfaringer. Mange gange har der været kontante udmeldinger, men 

det har altid været i en stemning præget af gensidig respekt og humor. Det skal 

I have tak for. 

 

Jeg vil også gerne takke medarbejderne i sekretariatet i Bilbranchen. I har i det 

forgangne år gjort en stor forskel for medlemmerne. Ikke mindst i de seneste 

måneder, ved jeg, der er ydet en kæmpe indsats for næsten døgnet rundt at få 

informeret og rådgivet medlemmerne om deres muligheder. Det skal I også 

have tak for.  

 

Med de ord vil jeg gerne slutte min beretning. 

 

 

 

 

 

 

 


