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HÆDER

Fra 20 til 724 millioner
Af Erik Svarre

automation. Lapp Group er
en global koncern med forsknings- og udviklingsaktiviteter, egen produktion og 40
salgsselskaber i hele verden.
Selskabet har 2.800 ansatte.

F

ra 20 til 724 mio. kr. – på 13 år
(1999-2012). Det er den utroligt
fantastiske udvikling, som onlineauktionshuset Lauritz.com har gennemløbet. Alle år med den gudsbenådede
iværksætter Bengt Sundstrøm som
primus motor.

Morten
Bøgenskjold

God kundekontakt
Det er et resultat, som sikkert kan
glæde og fryde en anden iværksætter,
nemlig Henrik Bødtcher-Hansen.
Han er godt nok fra en tidligere generation af iværksættere. Men iværksætteri handler i bund og grund om det
samme: at skabe gode resultater ved
hjælp af god folkelig kundekontakt.
Henrik Bødtcher-Hansen er manden bag det navnkundige varemærke
HBH med salg af elartikler. Han er
still going strong i en høj alder. Han
er også manden bag en af Danmarks
mest prestigefulde handels- og markedsføringspriser, der uddeles af HBH
Fonden, indstiftet af Henrik BødtcherHansen i samarbejde med handelshøjskolen CBS.

Pris på 100.000 kr
Sammenkoblingen af Bengt Sundstrøm
og Henrik Bødtcher-Hansen i denne
hyldest har den simple forklaring, at
af HBH-prisen, der uddeles hvert år og
er på 100.000 kr. i år er gået til Lauritz.
com. Den blev overrakt ved en reception i Ovnhallen, Porcelænshaven, på
CBS.
“Vi har valgt at give HBH-prisen
2013 til en virksomhed med en vision

skabet med dronning Margrethe som protektor uddeler bl.a.
medaljer til lærere på skolerne
som anerkendelse for deres
indsats. Denne ære er netop
tilfaldet lektor emeritus Niels
Christian Hartling, Birkerød
Gymnasium, og lektor Peter
Arnborg Videsen, Viborg
Gymnasium. De får begge
overrakt H.C. Ørsted Medaljen i bronze for fremragende
formidling af naturvidenskab
ved en festlighed på Geologisk Museum på mandag,
den 2. december. Her vil lektor
Troels C. Petersen, Niels Bohr
Institutet samtidig holde et
foredrag om Higgs-partiklen.

UDNÆVNT
Jason Richards

Genforsikringsselskabet Swiss
Re har udnævnt to medarbejdere: Jason Richards er udnævnt til division head P&C
business management og er
dermed blevet en del af den

om at transformere sin branche på
globalt plan,” sagde Mogens Bjerre,
associate professor ved CBS og medlem af priskomitéen, ved prisoverrækkelsen.

Firmaets ansigt udadtil
Til stede ved overrækkelsen var bestyrelsesformand Bengt Sundstrøm
(th. på billedet), der i den ekspansive
forretning i dag også blandt de 250
medarbejdere tæller hustruen Mette
Rode Sundstrøm (i midten på billedet). Hun er adm. direktør og fungerer ofte som virksomhedens ansigt
udadtil bl.a. i forbindelse med store
landsindsamlinger på tv, hvor Lauritz.com er meget aktiv i pengeindsamling til gode formål. Til venstre

globale ledelse i Swiss Re med
ansvar for Property & Casualty. Desuden er Lars Hansen
udnævnt til branch manager
for den danske ﬁlial af Swiss
Re Europe S.E.

NAVNE
Bestyrelsen DI Fødevarer har
konstitueret sig med adm. direktør for Rynkeby Foods A/S,
Jørgen Dirksen, som formand,
og adm. direktør Jesper Møller, Toms Gruppen A/S, som
næstformand. Det skete efter generalforsamlingen forleden. DI Fødevarer er et af
erhvervsorganisationen DI’s
otte branchefællesskaber og
repræsenterer 227 fødevarevirksomheder i Danmark.
Økonomidirektør
Torben
Koed er blevet konstitueret
som adm. direktør i Hjerteforeningen som aﬂøser for Inge
Vestbo, der stopper som adm.
direktør i Hjerteforeningen.
Dermed igangsættes ifølge
formanden for foreningen,
Henrik Steen Hansen, en
proces med henblik på at ﬁnde
en ny adm. direktør, der kan videreudvikle Hjerteforeningen
med øget fokus på samarbejdet
med fonde, erhvervslivet og

på billedet ses forskningsdekan Alan
Irwin interviewe de to vindere.
“Virksomhedens mål at etablere et
alternativ til detailbranchen, gallerier
og markedet for luksusvarer, og virksomheden opfylder dermed kriterierne
for at modtage HBH-prisen, understregede Mogens Bjerre.
Endvidere begrunder han prisen
med, at Lauritz.com har fået de kunder i tale, der ikke før har haft lyst til
eller tradition for at købe og sælge på
auktion.
“Lauritz.com har fjernet snobeffekten og det elitære præg fra det
at handle på auktion – og ikke mindst
demokratiseret auktionsbranchen,”
sagde Mogens Bjerre.

det politiske system. Formanden understreger, at ledelsesskiftet vil betyde ændringer
i Hjerteforeningens strategi:
“Vi øger vores strategiske
ambitioner og hæver vores
mål om øget vækst til gavn for
hjertepatienterne,” siger han.
Vicedirektør Birger Johansson i Danmarks største affaldsselskab, I/S Vestforbrænding, på Københavns vestegn,
stopper i morgen. Det sker efter 43 år, da han efter elevtid
i Ballerup Kommune kom til
selskabet i 1970. Han blev udnævnt til vicedirektør i 1992.

I NYE JOB
Konsulentvirksomheden Type2dialog, som har specialiseret sig i implementering af
strategiske sundhedsindsatser,
har ansat Anne Marie Henningsen som web- og kommunikationsmedarbejder. Hun er
cand.mag. i nordisk sprog og
litteratur med sidefag i medievidenskab fra Aarhus Universitet. Hun har tidligere arbejdet
som blandt andet kommunikationskonsulent på Herlev
Hospital, hvor hun har skrevet
pressemeddelelser og nyheder
og reportager til hjemmeside

Aumento Advokatﬁrma har
ansat advokat Morten Bøgenskjold som partner. Morten
Bøgenskjold startede sin karriere hos Kromann Reumert
og har de seneste fem år været
hos Lund Elmer Sandager.
Morten Bøgenskjold yder erhvervsjuridisk rådgivning til
en lang række virksomheder
og personer, med primær fokus
på specialerne entertainmentret og insolvensret (konkurs,
rekonstruktion, akkordordninger m.v).
Bo Winther

ersv@borsen.dk

og intranet samt udarbejdet
informationsmateriale til patienter.
Krister
Karlsson

Krister Karlsson, 42 år, er
ansat som salgschef hos Lapp
Danmark, hvor han får ansvar
for både det danske og det
svenske marked. Krister Karlsson har en solid salgserfaring,
primært inden for industri- og
automationsteknik, som han
har beskæftiget sig med i størstedelen af sin karriere. Lapp
Danmark, der er ﬁlial af Miltronic i Sverige, er leverandør
af styrekabler, kabeltilbehør,
kapslinger og automationsprodukter. Krister Karlsson
har lang erfaring fra branchen
og har tidligere arbejdet som
salgschef for lavspændingsprodukter hos ABB. Derefter
har han blandt andet været
adm. direktør for det svenske
og ﬁnske salgsselskab i den
tyske koncern Lenze, som
beskæftiger sig med industri-

Bo Winther er ansat som projektleder hos it- og konsulenthus Evry A/S. Bo Winther er en
ledende program- og projektleder med mere end 15 års erfaring inden for SAP og styring
af internationale projekter af
forskellig størrelse og kompleksitet. Hans ledelseserfaring stammer fra en bred vifte
af industrier, herunder farma,
forbrugsgoder, transport, forsyning og industri.

Anette Due
Laursen

Energihandelsselskabet
Danske Commodities A/S
har ansat Anette Due Laursen som personal assistant
i Sales. Hun kommer fra en
stilling hos El:Con A/S, hvor
hun beskæftigede sig med
salg- og markedsføring af solceller og varmepumper. I det
nye job skal hun være med
til at sikre implementeringen af strategiske salgstiltag
og opbygge salgsfunktionen
i DC Sales.
Tore Lucht

Civilingeniør, ph.d. Tore
Lucht, 34 år, er ansat som
projektleder hos Niras i afdelingen for Marine Anlæg &
Geoteknik, hvor han skal arbejde med stålkonstruktioner
og udviklingsprojekter og lige
nu er i gang med et havneudvidelsesprojekt i Kenya, Mombasa. Tore Lucht er specialist
inden for analyse og udvikling
af stålstrukturer, herunder
brudmekanik og svejsninger.
Han kommer senest fra en
stilling som forskningsingeniør og projektleder hos Man
Diesel & Turbo.
Danske Commodities A/S har
ansat Martin Søndergaard
som software developer.

RECEPTION
Vicedirektør
Birger Johansson
fratræder efter mere
end efter 43 år

I den anledning inviterer vi
fredag den 29. november
kl. 12.00-14.00
til reception på Vestforbrænding,
Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup.

Ejby Mosevej 219
2600 Glostrup

