Brøns Group
Brøns Maskinforretning blev etableret den 1. april
1974 af Anna og Jeppe Hamann. De overtog den
eksisterende smedje i Brøns, hvor Jeppe Hamann
havde stået i lære og var uddannet i 1966. Det var
en traditionel landsbysmedje med lidt
maskinforretning, og det gik fint med forretningen
de første par år.

Udviklingen ville dog, at Jeppe på et tidspunkt
syntes, at der var blevet for mange lokale smedevirksomheder. Derfor begyndtes udkig efter nye
muligheder, og dette blev starten på importen af maskiner. Man begyndte i 1978, at importere Schlütertraktorer fra den tyske fabrik. Gennem årene har Brøns forhandlet både Fendt-traktorer og lemken plove. I
dag er forretningen udelukkende blevet import- og engrosvirksomhed. Importen af de nuværende maskiner
blev grundlagt i kraft af den kontakt, som blev skabt under arbejdet med traktorimporten. Valget faldt på
Amazone, som vi begyndte at importere i 1982 og Krone i 2005. Der er startet glidende generationsskifte
med søn og svigerdatter, Zaza og Dan Hamann, dette forventes afsluttet over de næste par år. I 2015
byggede vi helt nye kontor, lager og værksted faciliteter, da vækst gjorde det umuligt for os, at blive i de
gamle lokaler.
På nuværende tidspunkt er vi 33 ansatte, vi har godt 55 forhandlere og dækker hele Danmark, med både
maskiner og reservedele inden for vores mærker, samt supportvagt 24-7 året rundt.

Brøns Mølle
Gammel herredsmølle fra mellem 13 og 1500 tallet,
aktiv Mølle frem til starten af 50’erne. Staten overtager
den efter konkurs, og opretter forsøgs dambrug på
området. Dette opretholdes frem til 1991/92, hvor den
uregelmæssige vandstand i Brøns å og nye miljøregler
gør det meget lidt attraktivt at forsætte dambruget.
I 1992 køber Kristian Olesen (Zaza Hamann’s far)
Møllen. Vores Angus har siden 1982 afgræsset hede,
skov og lavbundsarealer omkring Møllen, så områderne
kendte vi godt i forvejen. 1 maj 2006 får Kristian
konstateret lungehindekræft, og dør desværre 1
november 2006. Zaza Hamann overtager som 22 årig,
hvilket slet passede ind i planerne på det tidspunkt.
De sidste par år har besætningen været skåret meget ned pga. firma og børn. Der er nu ansat en
medarbejder, hvis arbejdsopgaver også inkludere besætningen.

Vores nuværende driftsplan, få opbygget en god stærk besætning igen, leveringsønske til slagt om 4-5 år er
et sted imellem 35 og 50 dyr. Besætningen skal økonomisk kunne hvile i sig selv, hvilket ikke har været
tilfældet de sidste år. Besætningen går på ca. 120 ha, som afgræsses efter årsplan. De går ude hele året, og
om vinteren danner hede og skov, tørt leje og skjul for de enkelte dyr.

