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SEKTION 1

VÆKST: Køkkenfir-
maet får for første 
gang bronze for at 
være en bundsolid 
virksomhed. Igen i 
år kan firmaet note-
rer sig sit bedste 
resultat til dato.

Af Lars Christensen

VORDINGBORG: - Vi er ikke 

nogen, der vælter lige i mor-

gen. Medarbejdere, leveran-

dører og ikke mindst vores 

kunder kan have fuld tillid 

til Vordingborg Køkkenet, 

forklarer Hjalmar Skov-

holm Hansen selvsikkert.

- Medarbejderne kan være 

sikre på at få deres løn, og 

kunderne kan være sikre på 

at få deres køkkener. Vi er en 

bundhamrende solid virk-

somhed, fastslår den ad-

ministrerende direktør for 

Vordingborg Køkkenet A/S.

Vækst år efter år

Køkkenfi rmaet med base på 

Langøvej i Masnedsund har 

netop offentliggjort sit hidtil 

bedste resultat i virksomhe-

dens historie med en solid 

vækst på både top og bund-

linje.

Omsætningen steg fra 

337,6 millioner i 2014 til 373 

millioner i 2015. Det er en 

vækst på 35,4 millioner kro-

ner eller 10,5 procent i for-

hold til året før, der også var 

er rekordår for fi rmaet.

- Vi har haft 21 år med 

vækst kun afbrudt af en fi -

nanskrise, men 2015 er på 

alle punkter det bedste år, 

forklarer den administre-

rende direktør, der er svært 

stolt af fi rmaets vækst, og at 

fi rmaet nu bliver belønnet 

for den bundsolide drift.

Efter tre år i træk at have 

fået den højeste kreditvær-

dighed, trippel A, har fi r-

maet nu fået bronze i kredi-

tvurderingen. Det er noget, 

som kun en lille procentdel 

af landets virksomheder op-

når. 

Som et yderligere eksem-

pel på, hvor solidt fi rmaet er, 

nævner den administreren-

de direktør også det nye ho-

veddomicil i Masnedsund, 

som Vordingborg Køkkenet 

kunne bygge sidste år uden 

først at skulle låne penge i 

banken.

Ny butik er flagskib

Også på medarbejdersiden 

vokser fi rmaet. I 2015 var 

der 161 ansatte mod 147 året 

før. Godt 40 af dem sidder i 

Vordingborg, mens de reste-

rende er fordelt ud over fi r-

maets 27 butikker rundt om 

i landet.

En af de væsentligste år-

sager til den store vækst 

skal fi ndes i Glostrup, hvor 

Vordingborg Køkkenet sid-

ste år åbnede en af landets 

største køkkenbutikker på 

2.000 kvadratmeter.

- Den er blevet vores fl ag-

skib. Den er inde i en super 

periode, og vi har lige ansat 

ekstra medarbejdere, så der 

nu er 25 i butikken. Det er 

en kæmpe succes, forklarer 

direktøren og tilføjer, at fi r-

maet anden nye butik, der er 

placeret i Viby ved Aarhus, 

stadig mangler at blive løbet 

ordentligt i gang.

Nødt til at stoppe op

Trods succesen med den 

nye butik i Glostrup fastslår 

Hjalmar Skovholm Hansen 

samtidig, at der ikke er no-

gen planer om at åbne nye 

butikker i år.

- Når man vokser så meget, 

som vi har, er man også nødt 

til at stoppe op en gang i mel-

lem og tage sig tid til at fi n-

justere, det man har. Vi skal 

blive endnu bedre til det, vi 

er gode til, forklarer den ad-

ministrerende direktør, der 

også har store forhåbninger 

til 2016.

- Vi ved selvfølgelig ikke, 

hvor det ender, men det har 

været et fantastisk år hidtil, 

så vi smiler stadig stort.   

Køkkenfi rma fortsætter væksteventyr

VORDINGBORG: Der var ude-

lukkende ros at hente, da 

borgmester Knud Larsen 

(V) for nyligt besøgte Vor-

dingborg Køkkenet. 

Vordingborg Kommune 

har været beskyldt for at 

have et elendigt erhvervs-

klima, og tidligere har 

undersøgelser fra Dansk 

Industri givet kommunen 

en absolut bundplacering i 

forhold til erhvervsklima-

et. Sidste år stormede kom-

munen ganske vist frem i 

undersøgelsen, men kun til 

en beskeden 72. plads blandt 

landets kommuner.

Undersøgelse er vrøvl

Hos Vordingborg Køkkenet 

kan man dog slet ikke gen-

kende billedet af, at der skul-

le være noget i vejen med er-

hvervsklimaet i kommunen 

- tværtimod.

- Det er noget værre vrøvl, 

lyder det kort og kontant fra 

administrerende direktør 

Hjalmar Skovholm Hansen.

- Vi er meget glade for det 

samarbejde, vi har med 

kommunen. Jeg vil gå så 

langt som til at sige, at det 

er forbilledligt, forklarer 

den administrerende direk-

tør, der blandt andet roser 

kommunens indsats i for-

bindelse med byggeriet af 

fi rmaets nye hovedkontor i 

Masnedsund.

- Det har bare kørt. De har 

været fl eksible, hurtige og 

meget samarbejdsvillige. 

Også i forhold til nedriv-

ningstilladelsen til vores 

gamle administrationsbyg-

ning, som lige er faldet på 

plads. Det fortjener de et 

skulderklap for, forklarer 

direktøren.

Sure, gamle erhvervsfolk

- Resultatet i DI’s erhvervs-

klimaundersøgelse er ud-

tryk for, at der sidder nogle 

gamle og sure erhvervsdri-

vende rundt om i kommu-

nen, der måske selv er skyld 

i den manglende erhvervs-

venlighed, lyder det fra den 

administrerende direktør.

- Samarbejde kræver to 

parter, og nogle ude i er-

hvervslivet burde måske 

kigge lidt indad først, før de 

kritiserer kommunen, fort-

sætter han.

- Det kunne måske være 

meget sjovt, hvis kommu-

nerne undersøgte, hvordan 

erhvervslivet er at samar-

bejde med, griner han.

Vinderby skal frem i lyset

Foruden erhvervsklimaun-

dersøgelsen fi k Vordingborg 

Køkkenets direktør også 

en diskussion med borg-

mesteren og kommunaldi-

rektør Lau Svendsen-Tune 

omkring den efterhånden 

legendariske forside på dag-

bladet Politiken langfredag.

Med store bogstaver i over-

skriften blev Vordingborg 

udnævnt som »vinderby«. 

Noget, der forståeligt nok 

har vakt stor begejstring i 

kommunen.

- Men jeg synes ikke, vi er 

nok fremme i skoene til at 

fortælle den gode historie, 

så jeg foreslog borgmeste-

ren, at vi skal have gjort 

mere for at få markedsført 

kommunen positivt og så er 

byggegrundene alt for dyre. 

Der er ingen grund til, at vi 

ikke bare får sat prisen ned 

og kommer i gang med byg-

gerierne, fortsætter han.

la-c

Kommunen får ros for forbilledligt samarbejde

» Der sidder nogle 

gamle og sure 

erhvervsdrivende 

rundt om i kommu-

nen, der måske selv er 

skyld i den manglende 

erhvervsvenlighed. 

Hjalmar S. Hansen, 
Vordingborg Køkkenet

Borgmester Knud Larsen (V) og kommunaldirektøren gæstede for nyligt Vordingborg Køkkenet i Mas-
nedsund for at sætte et punktum for det store projekt med et nyt hovedkvarter til fi rmaet.  
 Pressefoto: Tanja Jakobsen/ Vordingborg Køkkenet

Onsdag aften blev de 42 tilmeldte til Vordingborg Erhvervsforenings 16-19 møde nogle af de første til at se Vordingborg Køkkenets nyeste års-
regnskab, da en meget tilfreds Hjalmar Skovholm Hansen fortalte om fi rmaets hårde vej til succes.  Foto: Lars Christensen               

FAKTA

Vordingborg Køk-

kenet startet i 1963 

af Preben Jensen og 

Jens Christian Dehn 

under navnet »Jensen 

og Dehn«.

Er i dag et datter-

selskab under VK 

Holding a/s og blev 

i 1996 omdannet til 

en kapitalkæde, hvor 

alle butikker ejes af 

selskabet.

Produktionen foregår 

på verdens største 

køkkenfabrik i Tysk-

land.

Hele fi rmaets Vor-

dingborg Plus-serie 

fi k i 2015 Dansk Inde-

klima-mærket af Tek-

nologisk Institut.


