
  

Har du overvejet at 

skifte til SKAD? 

Vores fokus er dig og din 

virksomhed. 
 

Din fordel er nærhed og 

hjælp når du har brug for det. 



 
 
 
 

Vi bruger kun tid på det der er relevant for din virksomhed! 
 
Da SKAD udelukkende har medlemmer, der er mindre og mellemstore virksomheder, hovedsageligt i den 
frie branche, så er vores opgave at arbejde udelukkende med de områder, der vedrører din virksomhed. Vi 
koncentrerer os derfor 100 % på dine behov som medlem. 
 
 

Hvad byder SKAD som forening på? 
I bund og grund byder vi på mange af de samme 
ydelser, som andre foreninger byder på. Vi lægger 
dog stor vægt på at du som virksomhedsejer kan 
mærke en forskel ved at være medlem i SKAD. Vores 
hovedfokus er rettet mod dig som menneske med en 
travl hverdag, hvor personlig rådgivning, forståelse og 
indsigt i branchen er vigtige. 
SKAD er en forening for håndværkere, folk der har 
lange arbejdsdage, arbejder hårdt og har brug for 
hjælp når det brænder på. 
 
Du får naturligvis også adgang til indkøbsfordele, 
teknisk og juridisk rådgivning, løbende information 
om hvad der er vigtigt for dig som ejer og også for 
dine medarbejdere som fagpersoner. 
Står du med udfordringer på personalefronten, så står 
vi ved din side, når du har brug for det. Som 
arbejdsgiverforening byder vi på alt der skal til, så du 
kan føle dig tryg. Vi bistår i forhandlinger både med 
Malerforbundet og Dansk Metal. Vores opgave er at 
du er tryg ved ansættelse og afskedigelse, samt 
lærlingeforhold, og du modtager sparring når det 
kræves. 
 
Forsikringsselskaber spiller en stor rolle. Vi er kendt 
for at tage kampen op og har gennem tiden skabt 
mange gode resultater for autolakererbranchen. Du 
får også gratis adgang til forsi (autotaks), så du kan 
efterregne opgørelser fra karrosseriværkstederne. Vi 
informerer løbende om opdateringer og ting du skal 
være opmærksom på som autolakerer. 
 

Også hvis Arbejdstilsynet er i spil, så står vi klar til at 
hjælpe. Vi rådgiver og har også en aftale med en 
anerkendt miljøorganisation, der også kan foretage 
kontrol og vejledning af ATEX, åndedrætsluft, og 
andre relevante områder. 
 
Via vores samarbejde med europæiske og 
amerikanske organisationer, får vi adgang til den 
nyeste viden, der skal sikre at SKAD medlemmer altid 
er foran. Udvikling er et nøgleord, der skal sikre at 
man fortsat kan drive en overskudsgivende 
virksomhed. Det har allerede nu givet en masse 
fordele, også på produktområdet og nye teknologier. 
 
Sociale medier er ikke kun til spøg. I SKAD har vi 
brugt sociale medier i mange år, for at skabe 
opmærksomhed om foreningens medlemmer. Med 
virksomhedsprofiler på Facebook og LinkedIn, samt 
egen YouTube kanal, når vi tusinder af mennesker 
med vores opslag og indlæg. Vi rådgiver også 
medlemmerne i hvordan man bedst kan anvende 
disse medier til markedsføring, og hvilken lovgivning 
man skal tage hensyn til. 
 
SKAD er som den eneste organisation i branchen en 
stærk teknisk forening. Vi har udformet mange 
guidelines, foretaget dybdegående undersøgelser og 
har udsendt rapporter indenfor reparation og lakering 
af trafikskadede biler. Også el- og hybridbiler er 
områder, hvor vi har været først med at sikre viden til 
vores medlemmer. 

 

Hvordan skifter du til SKAD og hvad betyder det for dig og din virksomhed? 
 

• Hvis du er medlem hos en anden forening(er), så skal du i første omgang melde dig ud. 

Typisk kan du gøre dette med ½ års varsel senest den 30.6 og 31.12. Du kan være tvungen til at 

opsige dit medlemskab flere steder. Har du spørgsmål, så hjælper vi gerne. 

• Når du har opsagt dit medlemskab, så kan du melde dig ind via www.autoskadebranchen.dk. 

Du vil have gratis medlemskab i SKAD hele din opsigelsesperiode i anden forening, efter du har 

fremsendt bekræftelse af din opsigelse til os. I det første år med fuldt medlemskab er 

opsigelsesperioden kun 3 måneder med udgang af den måned, hvor du opsiger dit medlemskab. 

Herefter 6 måneder. 

• Arbejdsgivermæssigt er der ingen forskel for dig. SKAD har de samme aftaler om overenskomst, 

pension, DA mv., som du kender. 

Du har fuld support med spørgsmål om medarbejdere, fagforening, arbejdsgiverjura mv. 

• SKAD er medlem af den største organisation for autolakerere og karrosseriværksteder i verden – AIRC 

International. Det tætte samarbejde imellem specielt de europæiske lande, giver SKAD særlige fordele 

hvad viden og kompetencer angår. 

• Du kan, uanset om du har en stor eller mindre virksomhed, påvirke SKAD’s arbejde som medlem. Alle 

medlemmer har ens rettigheder og stemme. Det sikrer ægte demokrati og giver dig indflydelse.  

• Du modtager løbende vigtig information fra SKAD, skræddersyet til dine behov. 

 

  



 

 

 

 

• SKAD har politisk indflydelse. Vi er med når nye regler for køretøjer implementeres, f.eks. godkendelse 

og afgift. Vi påvirker beslutninger hos forsikringsselskaber og også i forsi. Desuden arbejder vi på tværs 

af flere brancher, hvilket giver os adgang der hvor det behøves. Som medlem af SMVdanmark har vi 

også slagkraft, når det vedrører netop virksomhedsmæssige forhold, der har betydning for dig og din 

virksomhed. Og naturligvis er det SKAD der sætter dagsordenen ifm. skadede biler. 

• Du kan også deltage frivilligt i en kvalitetscertificering Eurogarant, eneste europæisk anerkendt 

kvalitetsstandard for lak og karrosseri. Her bliver du uafhængigt auditeret af FDM, og på 

karrosseriområdet også af Teknologisk Institut. Det giver dig troværdighed og hjælper med at 

effektivisere din drift. Med Eurogarant sikrer du en løbende udvikling af dine færdigheder. 

 

 
Autolakerer virksomheder udtaler sig om at flytte til SKAD 
 

René Høyer, Damsgaards Autolakering A/S  
Man får virkelig følelsen af at SKAD er der for at hjælpe, 
hvis man står overfor en problemstilling, hvor det er 
nødvendigt med input ude fra. Hvad enten det er 
juridisk, teknisk, eller måske bare en der gider lytte, når 
det hele er ved at brænde på. Der bliver lyttet, og man 
få en god snak der få en ”ned på jorden igen”, med et 
par gode ideer til at komme videre med. Hvis der ikke 
er svar med det samme, bliver det undersøgt, og der 
kommer en tilbagemelding i løbet af få timer for det 
meste. DET ER FEDT! SKAD er der for en, og det kan 
mærkes. 
 
Leif Henriksen, Dyrup Autolakering & Fyens 
Lakerings-Industri 
Som medlem i SKAD oplever vi at hjælpen altid er nær 
samt nærværende. Vi får hurtigt den rette vejledning, 
hvilket også giver tryghed til vores ansatte. SKAD 
arbejder for vores branche og vores håndværk, hvorfor 
vi som industri- og autolakerer drager fordel i at være 
med hos dem. Vi anbefaler SKAD til vore 
branchekollegaer. 
 
Jimmi Simonsen, Sæby Autoopretning & Lakering 
A/S 
Vi har været medlem af SKAD på karosseri siden i 
over 40 år, og medlem af det gamle FAI nu 

Autobranchen Danmark i knap 40 år.  Da SKAD 
kom ind til malerne, var valget egentlig ikke så svært 
for hos SKAD handler det altid om at lave bilen, og 
det gode håndværk.  
 
Morten Rønde, Tørring Autolak A/S 
Tørring Autolak A/S tog i 2019 springet, efter mange 
år som medlem hos FAI/Autobranchen Danmark at 
skifte til SKAD. Min følelse af medlemskabet hos 
Autobranchen Danmark, var at vi nok ”bare” var 
blevet et nummer i rækken af medlemmer og ikke et 
medlem hvis interesser blev vægtet særligt højt. 
Skiftet til SKAD var også med en hvis skepsis, da 
jeg så SKAD som en meget skrøbelig organisation. 
Men SKAD har gjort tiltag og ansat ekstra 
mandskab på sekretariatet og med en stigende 
medlemsskare, er de villige til at ansætte flere. 
Tørring Autolak A/S har på det halve år vi har været 
medlem hos SKAD mærket en forskel på 
medlemskaberne i de 2 foreninger. Vi føler nu at vi 
er medlemmer og vi får masser af brugbar/nyttig 
viden, som retter sig specielt til autolak-branchen. 
Ikke mindst føler vi nu, at vi ikke længere ”bare” er 
et nummer i rækken, men at vi er en stor del af 
autobranchen man ikke må overse. 

 
 

Vi respekterer din travle hverdag, derfor inviterer vi til videomøde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SKAD indbyder dig/jer til videomøde om et muligt medlemskab i SKAD. Der igennem sparer du tid og du får svar på dine 
spørgsmål, som giver dig mulighed for at afklare uvisheder. 
 
Er du interesseret i et videomøde, så skriv en mail til skad@skad.dk. Du modtager herefter en indbydelse til Zoom. Klik 
på linket ved det valgte tidspunkt, og så er du forbundet. 
 
Det er naturligvis også muligt som medlem, at bruge videosamtaler ifm. rådgivning, du måtte have brug for det. SKAD 
indbyder også til videomøder for medlemsgrupper, for at sætte emner på debat, som alle medlemmer kan bruge i det 
daglige. 
 
 
 

Du har intet at tabe og alt at vinde! 
  



 


