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SKAD får ny formand

 
 
 11. januar 2021 
 
 
 

Efter 10 år i bestyrelsen, og 8 år som formand, vælger Henrik R. 
Hansen at fratræde posten som SKAD formand. 
 
Som ny formand indtræder Kent Buchberg. 
 
Kent Buchberg har siden 2015 været medlem af SKAD’s bestyrelse, og 
har derigennem fået en dybdegående indsigt i de mange opgaver og 
arbejdsområder SKAD arbejder med, der omfatter blandt andet lak & 
karrosseri, køretøjsopbygning, motorcykler, syns- og afgiftsområder, 
arbejdsgiverforhold med videre. 
 
”Det er en stor ære for mig at en samlet bestyrelse har peget på mig 
som Henriks efterfølger, der har ydet en kæmpe indsats i alle år. Den 
store tillid giver mig dermed mulighed for at repræsentere SKAD og 
dennes medlemmer i en verden hvor tingene forandrer sig hurtige.  
 
Netop den mangfoldighed iblandt SKAD’s medlemmer betyder, at 
SKAD kan høste erfaringer og fordele på tværs af brancherne. 

Samtidigt kan SKAD benytte de forskellige tilgange til for eksempel myndigheder og politik, som der fås adgang til via 
de forskellige grene. Det giver SKAD en stor slagkraft og ekspertise, der i sidste ende kommer alle medlemmer til 
gode. 
 
Det er med stolthed jeg kan sige at SKAD er den mest aktive forening i branchen, på trods af at vi ikke tæller os 
iblandt det store. Men det er netop fordelen ikke at være stor, da vi hurtigt kan omstille os, er tæt ved 
medlemmerne og kan hurtigt efterkomme de behov vores medlemmer måtte have. Samtidigt så har vi verdens 
største netværk af kollegaer i ryggen indenfor AIRC International, der bakker os op med vigtig information og 
erfaringsværdier”, udtaler Kent Buchberg. 
 
 
 
SKAD er en arbejdsgiver- og brancheforening, grundlagt i 1907 af de daværende karetmagere. 
Foreningen har en medlemskreds indenfor frie værksteder, der arbejder med lakering, karrosseri opretning, mekanisk reparation, 
opbygning, ombygning, og servicering af både biler, tunge køretøjer og motorcykler. 
Foreningen er den eneste teknisk baserede forening i brancherne og arbejder målrettet med at udvikle medlemmerne indenfor 
disse områder. 
TFTB – The Freedom To Build, er en sektion for privatpersoner, der ombygger på deres køretøjer. 
SKAD er medlem af AIRC International, SMVdanmark og Dansk Arbejdsgiverforening via SAMA. 
Foreningen er en aktiv aktør indenfor flere arbejdsgrupper hos forskellige styrelser, forsikringsskader og opgørelse, 
arbejdsmiljøpolitik, elbilsikkerhed, og arbejder løbende politisk for tilpasning af gældende lovgivning. 

 

  


