
Sekretariatet . Kokholm 3C .   6000 Kolding . Tlf.: 3927 0087 . Fax:  3917 8955 . E-mail: dmh@danskmaskinhandel.dk – CVR nr. 62571128 
________________________________________________________________________________________________ 

Brancheforeningen for landbrugsmaskinforretninger 

1 

 
Pressemeddelelse fra Dansk Maskinhandlerforening 

 

 

Kolding, januar 2017 

 

 
Det første af 10 jubilæumslegater fra Dansk Maskinhandlerforenings Jubilæumsfond uddelt 

Michael Mandau Schmidt blev den første modtager, da bestyrelsesformand Jens Aage Jensen på vegne af 
Dansk Maskinhandlerforening den 30. januar uddelte det første af årets jubilæumslegater. Det foregik ved 
en lille uformel sammenkomst hos Herborg Smede & Maskinforretning A/S i Farre, hvor Michael er udlært 
og efterfølgende fastansat. 

Gåpåmod og vilje giver pote 

”Michael har især i den sidste del af sin læretid udviklet sig markant. Han er god til fejlsøgning og edb. Han 
har desuden en fremragende evne til at sætte sig ind i en opgave” lød det i indstillingen, som Dansk  
Maskinhandlerforening modtog fra Jakob Pedersen og Lars Henrik Hansen – medindehavere af Herborg 
Maskinforretning A/S – afd. Farre. ”Det skal ikke være nogen hemmelighed, at Michael ikke havde det helt 
nemt den først del af sin læretid. Opgaverne faldt ham ikke altid lige let, men han har virkelig udviklet sig 
enormt, og det synes vi, han skal belønnes for”, siger Jakob Pedersen. ”Hans helt store force er, at han er 
stærk i EDB og har interesse for samspillet mellem det mekaniske og det elektroniske, ” fortsætter Jakob 
Pedersen. 

Æblet falder ikke langt fra stammen 

Med både en far og en papfar, der er landbrugsmaskinmekanikere, er det åbenlyst, at interessen for faget 
ikke kommer fra fremmede. ”Jeg har fulgt min far i hans karriere. Og han er også med i et Tractor pulling 
team, hvor jeg indimellem fået lov til at hjælpe til, så det er da her, interessen stammer fra” siger den 22-
årige, nyuddannede landbrugsmaskinmekaniker. 

Fremragende ambassadør for branchen 

Michael deltog i 2015 i Danmarks Bedste Lærling. ”Jeg meldte mig til Danmarks Bedste Lærling, fordi det 
kunne være en spændende udfordring – og hvad kunne der ske ved det, ud over at man lærte noget nyt og 
fik en stor oplevelse” siger Michael og fortsætter: ”Jeg var dog meget nervøs under konkurrencen, men i 
sidste ende tror jeg, at jeg havde nemmere ved at håndtere min svendeprøve efterfølgende, da jeg havde 
prøvet at være under stort pres i konkurrencen.” Michael fik et flot 10-tal til sin svendeprøve. Ud over det 
har Michael også hjulpet Dansk Maskinhandlerforening i forbindelse med Agromek i 2016. Her var han med 
til at sætte fokus på behovet for rekruttering til landbrugsmaskinmekanikeruddannelsen. Ved sin deltagelse 
i disse arrangementer har Michael allerede vist sig at være en fremragende ambassadør for maskinhand-
lerbranchen og for sit fag. 

I sin tale til Michael sagde bestyrelsesformand Jens Aage Jensen da også, ”Jeg håber, du vil blive mange år i 
branchen, for vi har brug for sådan nogle som dig!” 
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En oplevelse for livet venter 

Men den unge mand har mod på flere oplevelser. På spørgsmålet om hvad legatet skal bruges til, svarede 
Michael, ”De skal gå til en flybillet til USA”. Om en månedstid tager Michael til Montana og Texas for at 
reparere og køre mejetærskere i et år. ”Jeg tror, at det at få noget mere praktisk erfaring med selv at høste 
og lave reparationer på mejetærskerne undervejs, vil give mig en bedre forståelse af, hvad det er, vores 
kunder står med af udfordringer i høsten, hvor maskinerne skal præstere maksimalt” sagde Michael. 

Michael kunne sagtens forestille sig at vende tilbage til Herborg Maskinforretning, når eventyret i USA slut-
ter, men som han selv siger, ”Der kan ske meget på et år, så nu må vi se, hvor jeg ender. ”På lagt sigt kunne 
jeg drømme om at være med til at udvikle fremtidens maskiner – selv om jeg ikke ved, hvor realistisk det 
er,” sluttede Michael. Men mon ikke en ung mand med Michaels nysgerrighed og gåpåmod nok skal nå sine 
mål og drømme i livet. 

 

Fra venstre ses direktør i Dansk Maskinhandlerforening Klaus Nissen, medindehavere af Herborg Smede- og 
Maskinforretning Jakob Pedersen og Lars Henrik Hansen, legatmodtager Michael Mandau Schmidt og be-
styrelsesformand i Dansk Maskinhandlerforening Jens Aage Jensen. 

Dansk Maskinhandlerforenings Jubilæumsfond uddeler i år 10 legater til unge mennesker, som har udmær-
ket sig både på det faglige niveau og på det personlige plan. Hver legatmodtager får - ud over æren og et 
diplom - 5.000,- skattefrie kroner. For yderligere information kan direktør Klaus Nissen træffes på tlf.  
2029 5971. 
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Dansk Maskinhandlerforening er officiel brancheforening og arbejdsgiverforening for landbrugsmaskinfor-
retninger i Danmark.  
Medlemskredsen omfatter 130 hovedforretninger med i alt 194 udsalgssteder fordelt over hele landet.  
Medlemmerne omsatte i 2015 for 8,8 mia. kr. fordelt på nyt og brugt materiel samt reservedele og repara-
tioner.  
Medlemmerne beskæftigede pr. 30. september 2016 2.820 medarbejdere inden for service, reservedele, salg 
og administration. 
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