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■ Konkurser i januar
09.01.2018
Sø- og Handelsrettens skifteret
Autocenteret ApS
Poul Bergsøes Vej 17
2600 Glostrup

STATSTIDENDE Tal fra Danmarks Statistik viser, at der i
2017 var 184 konkurser
blandt bil- og motorcykelforhandlere. Det er knap 30
procent flere konkurser
sammenlignet med 2016, og
det skyldes især en markant
stigning i konkurserne gennem 4. kvartal af 2017.
Motor-magasinet bringer
hver måned en oversigt over
de konkurser, der er offentliggjort i Statstidende.
Konkurser i januar
03.01.2018
Skifteretten i Horsens
Undervognsbehandling
IVS
Torvegade 123
7160 Tørring
03.01.2018
Skifteretten i Roskilde
LZone ApS
Nordrøjel 13
2670 Greve
04.01.2018
Skifteretten i Aalborg
Select Leasing ApS
Stenbukken 7
9200 Aalborg SV
08.01.2018
Skifteretten i Kolding taget
Virkelyst Biler ApS
Virkelyst 7C
6000 Kolding

17.01.2018
Skifteretten i Næstved
Mona Jensen Biler A/S
Ringstedgade 84
4700 Næstved
16.01.2018
Skifteretten i Aalborg
HB 1 ApS
Smedevej 5
9500 Hobro
18.01.2018
Sø- og Handelsrettens skifteret
Flex Dyt ApS
Lagergårdsvej 7
2820 Gentofte
19.01.2018
Skifteretten i Odense
MJ Handel & Engros IVS
Åsumvej 551
5240 Odense NØ
19.01.2018
Skifteretten i Roskilde
Advdecor/Colorglo.dk
ApS
Glentevej 35
4600 Køge
19.01.2018
Skifteretten i Grønland
Portusooq Motorservice
ApS
Portusuumut 746
3912 Maniitsoq
Grønland
bauer

Autostrejke i
Tyskland slut
Fagforeningen IG Metall og arbejdsgiverne i det sydvestlige Tyskland er enige
om lønstigning på 4,3 procent.
UDLAND Den magtfulde tyske fagforening IG Metall
har indgået en overenskomstaftale med arbejdsgiverne i det sydvestlige Tyskland. Det oplyser parterne
natten til tirsdag ifølge det
tyske nyhedsbureau dpa.
Aftalen, der er indgået
mellem IG Metall i delstaten
Baden-Württemberg og arbejdsgiversammenslutningen Südwestmetall, giver en
lønstigning på 4,3 procent
over de næste 27 måneder.
Det oplyser Roman Zitzelsberger fra IG Metall ifølge
nyhedsbureauet Reuters.
Aftalen er faldet på plads
efter 13 timers forhandlinger. Hovedkravet fra IG Metall lød oprindeligt på seks
procent mere i løn eller omtrent det dobbelte af, hvad
arbejdsgiverne havde til-

budt.
IG Metall har i forhandlingerne slået på, at lønmodtagerne ikke har fået del i den
store succes, som tysk industri har haft oplevet de seneste år.
Fredag blev flere af Tysklands største bilfabrikker
ramt af en punktstrejke, fordi arbejdsgiverne ikke ville
acceptere IG Metalls krav.
Flere bilfabrikker ramt
Den 24 timer lange arbejdsnedlæggelse på udvalgte
områder satte samlebåndene i stå hos blandt andet
BMW, Daimler, Audi, Porsche og underleverandører
til bilindustrien.
I alt nedlagde omkring
300.000 medlemmer af fagforeningen arbejdet i løbet
af fredagen.
Ritzau

Indkøb for sig og
skader for sig
Et skadesopgørelsesprogram skal ikke samtidig være et indkøbsprogram, mener
Thoms Krebs som kommentar til sidste uges indlæg fra Dansk Bilbrancheråd.
Af Thomas Krebs, SKAD
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Lakering A/S og får
Murat Yörük som adm. direktør.

alene, og stor respekt
for det, siger han.

Mere fair betalinger for reparationer droppes på grund af flere grundlæggende fejl. Bilbranchen DI er utilfreds.
Af Henrik Nordstrøm Mortensen

REGISTRERING Mazda-forhandlerne har i den seneste
tid været frustrerede over, at
fabrikkens standardtider på
udvalgte Mazda-modeller
ikke stemmer overens med
den tid, mekanikere, autolakerere og karrosseriteknikker bruger på jobbet. I midten af november kunne Motor-magasinet så fortælle, at
det var lykkedes Mazda
Danmark i dialog med Forsikring & Pension (F&P) og
Bilbranchen DI at få håndslag på, at tiderne i Autotaks
ville blive opdateret. Solera,
der er firmaet bag det internationalt dækkende Audatex-system, som man i Danmark kaldet Autotaks, gik
derfor sammen med Mazda i
Europa videre med at justere
de Mazda-data, som ligger
til grund for beregningen.

Meget uholdbart
Partnerne enedes om at indføre Mysby-tider, der skulle

rette forkerte reparationstider på udvalgte Mazda-modeller i Autotaks-systemet.

Herefter blev de nye reparationstider indført 6. december 2017 på tværs af Europa

– herunder i Autotaks.
Desværre kunne F&P dog
konstatere, at der var omfat-

tende fejl i produktionsdatabasen for Mazda-biler. I den
forbindelse genetablerede

Mazda-reparatører kunne i november glæde sig over, at deres arbejdstider ville blive opdateret i Autotaks. Men på grund af flere fejl i
datagrundlaget, blev opdatering dog rullet tilbage lige før jul. (Foto: Henrik Nordstrøm Mortensen)

F&P pr. 13. december 2017
den gamle database for
Mazda-biler, der ikke indeholder de ændrede Mysbyreparationstider.
- Det er dybt utilfredsstillende, at de nye tider ikke er
holdbare, når vi nu efter et
alt for langt forløb troede, at
vi endelig var i mål, siger direktør i Bilbranchen Thomas
Møller Sørensen som kommentar på tilbagetrækningen af de nye reparationstider.
- Vi vil i Bilbranchen naturligvis presse på for, at der
hurtigst muligt kommer korrekte og holdbare arbejdstider. Og vi vil i mellemtiden
opfordre F&P til at sikre, at
værkstederne får den korrekte tid til at udføre deres
arbejde på de berørte modeller, forklarer Thomas
Møller Sørensen.
Forsikring & Pension beklager den opståede situation og afventer en hurtig løsning fra deres leverandør.
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Thomas Krebs er direktør i SKAD

Thomas Krebs

