
Af  Adam Pade

Tillid er et nøgleord, når det gælder lige fra repa-
rationskvalitet til samarbejde. Det var et af hoved-
budskaberne i formand Henrik R. Hansens beret-
ning under SKAD’s generalforsamling, der blev af-
holdt 30. april på Vissenbjerg Storkro på Fyn.
 Tillid er ikke mindst en grundlæggende vær-
di, når det gælder udbredelsen af det internatio-
nale certificeringskoncept Eurogarant i Danmark. 
Synliggørelsen af Eurogarant tog et syvmileskridt i 
2013 med dannelsen af Eurogarant Danmark ApS.
 »Vi har med Eurogarant i Danmark vist, at en 
egentlig kvalitetsgodkendelse har sin berettigelse 
blandt seriøse skadesoprettere og forsikringssel-
skaber,« sagde Henrik R. Hansen og fortsatte:
 »Tilliden til vort arbejde bygger blandt andet 
på en omfangsrig kontrolaftale med FDM. Aftalen 
skal sikre forbrugernes rettigheder i forbindelse 
med skadesreparationer. En tillægsaftale med Tek-
nologisk Institut skal ligeledes sikre, at det udstyr, 
der anvendes til reparation af skader, overholder 
krav og nøjagtighed. Vi mener det alvorligt, og der-
for ønsker vi at blive kontrolleret af uvildige orga-
nisationer.«

Udfordringer for opbyggere
Også opbyggerområdet møder nye udfordringer – 

Med fynsk forår som scene afholdt SKAD 
generalforsamling sidst i april.

ikke mindst i takt med implementeringen af råds-
direktiv 2007/46/EF om godkendelse af motor- og 
påhængskøretøjer, og hvad deraf følger.
 »I denne forbindelse udfører SKAD vejledning 
om de muligheder, som vores medlemmer har, spe-
cielt med fokus på kvalitetsstyring, ledelse og ge-
nerelle markedsovervejelser,« fortalte Henrik R. 
Hansen, der også introducerede medlemmerne til 
den forbrugerrettede støttegruppe “Freedom to 
Build”, hvis mission er at understøtte foreningens 
arbejde for lempeligere regler, når det gælder op-
bygning af motorcykler.
 Generelt glædede formanden sig over, at SKAD 
er inde i en dynamisk udvikling – vel at mærke med 
medlemmer, der bakker op herom.

Fortsæt ad samarbejdets vej!
Under den efterfølgende debat opfordrede Leif 
Mathiesen, København, til at fortsætte ad den, det 
stærke samarbejdes vej, som autobranchen betråd-
te, da branchen i samlet trop sammen med Hånd-
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albatros-travel.dk/aub
Tlf. 36 98 98 98

grupper@albatros-travel.dk
Oplys rejsekode LR-AUB

Cubanernes Cuba
Se det farvestrålende Cuba gennem de lokales øjne
– med dansk rejseleder, 11 dage
 
På denne unikke rejse til revolutionens sidste bastion 
lader vi lokalbefolkningen vise os deres smukke land.  
Vi besøger bl.a. en bilforhandler og udforsker Havannas 
gamle bydel fra bagsædet af en vintage-amerikanerbil. 
Med i programmet er også kolonibyen Trinidad, den
smukke Viñales-dal, og vi slutter af på et 5-stjernet
hotel ved det paradisskønne, turkisfarvede Caribiske 
Hav med all inclusive. 

Dagsprogram   
1 Fly Kbh. – Havanna. 2 Havanna. Byvandring i den 
gamle bydel og køretur i amerikaner-biler. 3 Havanna. 
Cigarfabrik, byrundtur og bilforhandler. 4 Havanna – 
Viñales. Landbrug, klippemaleri og privat indkvartering. 
5 Viñales – naturområdet Las Terrazas. Skole, læge-
praksis og videre til Trinidad. 6 Trinidad. Byvandring, 
bymuseum, bar og pottemagerværksted. 7 Trinidad – 
byrundtur i Cienfuegos – Varadero. 8-9 Varadero.  
5-stjernet strandresort. 10-11 Varadero og fly til Kbh.
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Afrejse 7. oktober 2014 kr. 16.998,-
Prisen inkluderer:  
Dansk rejseleder. Fly, øvrig transport, udflugter og måltider jf.  
program. Morgenmad/frokost alle dage samt 7 middage.  
Delt dobbeltværelse. Se alle detaljer på albatros-travel.dk/aub

En verden
af veteran- 

biler!

værksrådet og de faglige organisationer medvirke-
de til at forhøje den forkætrede reparationsgrænse 
– omend det kun skete for to år.
 Under bestyrelsesvalgene genvalgtes Henrik R. 
Hansen (Sjælland) og Henning Christiansen (Jyl-
land), og Leif Hemmsen blev nyvalgt som repræ-
sentant for Fyn.

Eurogarant og historien
Under punktet eventuelt sammenfattede direktør 
Thomas Krebs historien bag tilblivelsen af Euro-
garant i Danmark som et svar på et stadig stær-
kere medlemskrav om adgangen til at udføre kva-
litet, uden at det skulle komme bundlinjen til ska-
de. Største milepæl siden stiftelsen af Eurogarant 
Danmark var indgåelsen af en kvalitetskontrolord-
ning med FDM, og til efteråret introduceres Euro-
garant for lakområdet.
 Blandt gæsterne under generalforsamlingen 
var formand og direktør for CAD, Henrik Pedersen 
og Erik S. Rasmussen, konsulent og sekretær for 
Autoudvalget under Håndværksrådet, Lars Mag-
nus Christensen, samt Tom Andersen fra SKAD’s 
samarbejdspartner, Würth Danmark.

Daglig ledelse, medlemmer, gæster og formand – fv. direktør 
Thomas Krebs, derpå direktør og formand for CAD, Erik 
S. Rasmussen og Henrik Pedersen, Håndværksrådets Lars 
Magnus Christensen og Würths Tom Andersen. Dernæst 
Leif Mathiesen, København, og længst til højre afholder 
formanden, Henrik R. Hansen, sin beretning.


