Skov / Have / Park

DCM CYKLER & MASKINER

Blandet
landhandel
på den gode
måde
Dan Quorning, der oprindelig er
landbrugsmaskinmekaniker, er indehaver af
DCM Cykler & Maskiner i Fjerritslev.

F

olk, som har kendt Dan Quorning fra han var dreng, er nok
næppe overraskede over, hvor
han befinder sig i dag. Som teenager makkede han med teknik. Typisk købte han en brugt havetraktor,
fiksede den op og satte den i stand,
solgte den og tjente en skilling, som
han så brugte til det næste projekt. I
dag er han indehaver af maskinforretningen DCM Cykler & Maskiner i
Fjerritslev, hvor netop udstyr til havepark sektoren er grundpillen.
Men DCM er også en vidt forgrenet virksomhed, og det er den
blevet, fordi han har været god til
at gribe de bolde, der er kommet
flyvende. Først og fremmest da han
i 2010 som 25-årig overtog det tidligere Klim Maskinforretning efter
at have fundet en bank, der troede
på projektet. Og da han senere
udvidede sin have-park forretning
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Indehaveren
til også at omfatte cykler, da han i
2011 overtog en lokal cykelforretning. Eller da den lokale boghandel
lukkede for fem-seks år siden, og
Dan så en idé i at overtage lageret
af legetøj - som siden er blevet en
ganske god niche i DCM.

Blev importør
Og ikke mindst da han under en ferietur med sin kone på Rhodos faldt
over de små elkøretøjer med navnet
Italcar.
»Jeg har måske ikke så let ved
helt at holde ferie. I hvert fald kravlede jeg lidt rundt og fik kigget
nærmere på de der elkøretøjer, og
fra Rhodos kontaktede jeg direktøren i Italien. Vi begyndte at skrive
sammen. Og nogen tid efter at vi
var kommet hjem, kom importen i
stand. Jeg har besøgt fabrikken, og
de har været heroppe, og nu har vi

seks forhandlere«, siger Dan,
der tilføjer, at det dog også var
en udfordring pludselig at blive
importør i kraft af godkendelser
og meget andet.

Dan Quorning,
indehaver af
maskinforretningen DCM i
Fjerritslev, har
med held forfulgt ungdommens drøm om
at blive selvstændig.

Landbrugsmaskinmekaniker
Iværksætteren har en bred baggrund. Da han voksede op i nærheden af Feggesund, hjalp han
til på et nærliggende landbrug,
og siden kom han i lære som
landbrugsmaskinmekaniker,
først hos N.B. Hundahl i Nors og
til sidst hos J. Hundahl i Thisted,
hvor han blev udlært i 2005, og
hvor han senere kom til st stå for
have-park afdelingen.
Undervejs lå i baghovedet et
ønske om at blive selvstændig.
»Og at det lykkedes, er en
meget stor tilfredsstillelse. At

Italcar

En Italcar arbejdsbil er under opbygning med tippelad
i DCM’s værksted i Fjerristslev.

Skræddersyede løsninger
fra DCM og Italcar
Det var et lykketræf, da Dan Quorning på Rhodos stødte på de eldrevne golf- og arbejdsbiler fra Italcar, som DCM nu importerer.
»Det var et stort skridt at blive importør, og vi ved jo, at verden er
blevet mere grøn«, siger Dan Quorning.
De eldrevne køretøjer kommer fra Italien til Fjerritslev som rullende
chassis’er, hvorefter de opbygges på DCM’s værksted.
»Der er ikke meget, der er standard, og vi kan lave det, som kunderne ønsker«, siger Dan Quorning.
Senest har man ansat Josef Hart til at tage sig af salget af Italcar.
I modsætning til mange andre landbrugsmaskinmekanikere
har Dan Quorning altid interesseret sig for de små havepark maskiner, som er grundlaget for virksomheden.

have skabt noget, som giver andre et levebrød. Det begyndte
jo i det små med et par ansatte,
men nu er vi 13«, siger han.
»De små have-park maskiner har altid interesseret mig.
Og det er også dem, der fylder
mest her i forretningen i dag«,
siger han om forretningen på op
mod 2.500 kvadratmeter.

God synergi
»Konceptet i huset er jo, at der
gerne må være lidt af hvert. Der
er stor synergi mellem de enkelte afdelinger, men det er selvfølgelig have-park delen, der fylder mest«, siger Dan, der heller
ikke er et sekund i tvivl, når man
spørger, hvad der sælger bedst.
»Det er robotplæneklippere.
Selv om det skal siges, at vi
har set en stigning inden for

At det lykkedes at blive
selvstændig
er en meget
stor tilfredsstillelse. At
have skabt
noget, som
giver andre et
levebrød. Det
begyndte jo i
det små med
et par ansatte, men nu
er vi 13.

de mere traditionelle græsslåmaskiner«, siger Dan, der også har en
udekørende sælger, som laver opsøgende salgsarbejde.
»Han har altid en maskine med på
traileren, så man har lidt at snakke
ud fra. Vores store kunder er jo
blandt andet boligforeninger, kommuner, golfbaner, anlægsgartnere
og kirker«, siger Dan Quorning, der
kun kan komme i tanke om en enkelt
bold, som han måske ikke skulle
have grebet, nemlig da han i 2017
byggede en ny cykel- og have-park
forretning i Aars op fra bunden.
»Det duede ikke. Tørken i 2018
lammede salget, og at have to forretninger var nok ikke lige drømmen«, siger han.
Hvad står DCM så for?
»Det er lidt valgfrit. Det kan være
Dan Cykler og Maskiner. Eller Dan,
Christian og Mette. Mette er min

kone, og Christian er min første søn,
der blev født en måned efter, at jeg
overtog forretningen«, smiler Dan,
der sammen med Mette i dag har
tre drenge på ni, syv og fire.

Dan Quorning, blå bog
●

Opvokset nær Feggesund.

●

Udlært landbrugsmaskinmekaniker
hos N.B. Hundahl i Nors og J.
Hundahl i Thisted i 2005.

●

I 2007 butiks- og lagermedarbejder
hos J. Hundahl.

●

Ansat hos Klim
Maskinforretning i 2009.

●

Overtog Klim Maskinforretning i 2010
og grundlagde DCM i Fjerritslev.
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