
Vibeke Svendsen, Envotherm A/S, Vojens
Formand 

Envotherm A/S udvikler, producerer og sælger højteknologiske løsninger til industrier 
med belastet proces-spildevand. Ved inddampning udskiller anlæggene affaldsstofferne i 
virksomhedernes proces-spildevand - Derved reduceres mængden af affald der skal 
bortskaffes med 90-99%. En tilsvarende mængde af rent vand kan herefter genbruges i 
produktionen. Overvågning 24/7 og digital support og service sikrer høj oppetid. 
Envotherm vandt initiativprisen i Sønderjylland i 2020 med et nyt leje-koncept -
her betaler kunden per behandlet m3 renset proces-spildevand. Envotherm har udover 
Danmark anlæg i Tyskland, USA, UK, Polen og Bangladesh.

Hans-Jørgen Bruno Hansen, H.J. Bruno Hansen ApS, 
Slagelse

H.J. Bruno Hansen ApS er en konsulentvirksomhed og leverandør af innovative 
indretningsløsninger. De specialiserer sig i high-end kommercielle miljøer. H.J. Bruno 
Hansen går helt tilbage til 1968, hvor der i familien har været drevet snedker virksomhed 
med fokus på godt håndværk og kunden i centrum. I dag er det ikke kun kvalitetshåndværk 
som er i fokus, H.J. Bruno Hansen har også bæredygtighed og agilitet højt på agendaen. 
Miljørigtig produktion og ressourcer tænkes altid ind i den samlede løsning. Virksomheden 
har i dag 4 ansatte, og beskæftiger herudover et stører antal freelancer inden for design 
produktion og montage i Danmark samt nær Europa

Jacob Himmelstrup, Nærenergi Danmark A/S, Stenløse

Nærenergi Danmark A/S, stiftet 2014, har igennem de seneste år oparbejdet en position 
som Nordens ledende kompetencemiljøer inden for biogas til den tunge transport med 
levering af biogas fyldestationer og biogas opgraderingsanlæg. Nærenergi Danmark leverer 
turn-key løsninger inklusive rådgivning, beregning, projektering og risikovurdering til 
endelig etablering af anlæggene. Nærenergi Danmark har hovedkontorer i Haugesund i 
Norge og i Søborg, hvor de beskæftiger 7 ansatte. 

Allan Jøsendal Kjeldbjerg, Globe Systems A/S, 
Hinnerup

Globe Systems A/S leverer løsninger inden for kommunikation og arbejdsmiljø til 
virksomheder. Globe Systems har selskab i Norge, Sverige og Finland. De leverer samt 
servicerer flere danske kunders nordiske filialer i de respektive lande. Globe Systems A/S 
har i 2008 stiftet et søsterselskab, Plenom a/s, der udvikler og sælger Busylight løsninger 
til det meste af verden. Globe System blev grundlagt i 2001 og har i dag 25 ansatte.

Janicke Schultz-Petersen, Jij I/S, Humlebæk

Janicke er tidligere adm. direktør for MJK Automation A/S, der udvikler og producerer 
måle- og reguleringsudstyr til renseanlæg og vandværker i hele verdenen. I 2014 trådte 
Janicke ud af ledelsen i MJK Automation i forbindelse med, at virksomheden blev solgt. 
Janicke driver i dag en mindre rådgivende virksomhed JIJ I/S, som rådgiver mindre SMV-
virksomheder og er bl.a. bestyrelsesformand i virksomheden Tronex A/S. Janicke var 
medlem af det tidligere Virksomhedsforum for enklere regler.

DI’s SMV-udvalg



John Jørgensen, Asgaard Tool Design A/S, Gilleleje

Asgaard Tool Design A/S rådgiver og udvikler processer, værktøjer og maskiner til 
produktionsindustrien. Ved hjælp af teknologier som 3D miljøtestes konstruktionerne for 
kollisionsrisiko, funktion og styrke. Virksomheden startede i 1985 som værktøjsfabrik under 
navnet NordTool med at fremstille, avancerede følgesnit- stans- og optræksværktøjer samt 
specialmaskiner og robotgriber. I 2005 blev produktionen, såvel som teknologien samt 
virksomhedens eksportmarked, solgt fra. Virksomheden har i dag en ansat.

Nils Anton Hundevad Knudsen, MAGNUS OLESEN A/S, 
København

MAGNUS OLESEN A/S udvikler og producerer højkvalitets møbler i samarbejde med 
førende designere og arkitekter. Møblerne er unik dansk design, og alle er produceret i 
Danmark. Virksomheden har gennem de seneste år arbejdet med cirkulær økonomi, og 
blev i 2019 nomineret til ”Green brand of the year”. Virksomheden har 57 ansatte.

Poul Henrik Schou, Poul Schou A/S, Odense

Poul Schou A/S har rødder tilbage til 1940 og tilbyder forskellige transport- og 
logistikløsninger, ligesom virksomheden foretager mobil sikkerhedsmakulering i hele 
landet. Virksomheden har også fokus på ansvarlig affaldssortering, som de også rådgiver 
kunderne om. På byggepladserne fylder Poul Schou A/S meget med deres affaldsløsninger, 
store kraner, køreplader, skibscontainere mv. Virksomheden har fokus på miljøbevidsthed 
og kører kun med vogne, som er godkendt til miljøzonerne. Poul Henrik er tredje 
generation til at drive virksomheden med i dag 110 lastbiler. Virksomheden har 200 
ansatte.

Hanne Rosenvold Anderson, Fleye ApS, Hedehusene

FLEYE Copenhagen er en dansk designvirksomhed med en mission om at skabe briller, 
der kombinerer allergivenlige materialer med komfort, holdbarhed og smukke designs. 
Det karakteristiske ved FLEYE Copenhagen er, at hver kollektion er inspireret af vores 
skandinaviske design og kultur, og vi er især inspireret af vores danske traditioner, 
værdier og visioner.  Virksomheden er grundlagt i 2002 og sælger i dag brillestel til 
udvalgte optikere over hele verden. FLEYEs hovedmarkeder er i Norden, med en strategi 
om ekspansion især i Europa. FLEYE eksporterer derudover briller til Nordamerika, 
Australien og Asien.

Kjeld Bagger, AVS Danmark ApS, Hedehusene

AVS Danmark ApS beskæftiger sig med teknisk rådgivning, design og implementering af 
automatiseringsløsninger til moderne industrivirksomheder. Virksomheden benytter sig 
kun af leverandører, som lever op til EU-direktiver og -certificeringer, da de ønsker kun at 
tilbyde de bedste produkter inden for rent miljø og sikkerhed. Virksomheden blev stiftet i 
1984 og har i dag 16 ansatte. Kjeld er medlem af Industriens Branchearbejdsmiljøråd.

Kim Axelsen, P.A. Savværk Korinth A/S, Faaborg

På kanten af Svanninge Bakker i den tidligere stationsby Korinth har generationer af 
trofaste savværksarbejdere siden 1885 forvandlet nyskovet tømmer fra de danske skove 
til massive plankegulve og møbelemner til danske klassikere. Der produceres med 100% 
grøn strøm, og der er i 2020 gennemført en Cradle to Cradle certificering i hele 
virksomheden. PA Savværk er desuden også FSC Certificerede og har stor fokus på den 
grønne omstilling i fremtiden. Evnen til at flytte sig i takt med tiden uden at svigte de 
grundlæggende værdier som passionerede træmænd og – kvinder er fortsat PA Savværks 
mest fremtrædende varemærke. 
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Lene Haaning, Malte Haaning Plastic A/S, Nykøbing Mors

Malte Haaning Plastic A/S er en familievirksomhed grundlagt i 1961, hvor Lene Haaning 
er anden generation i virksomheden. Virksomheden startede med produktion af sugerør 
og har sidenhen udviklet mange andre typer plastartikler, blandt andet perler og 
perleplader til børn under navnet HAMA. HAMA produkterne er dansk udviklet, 
produceret og distribueret fra Nykøbing Mors. Virksomheden har 62 ansatte. Lene sidder 
også i Plastindustriens bestyrelse.

Leo Laustsen, Fjellerad Transport ApS, Støvring

Fjellerad Transport ApS løser mindre og større transportopgaver indenfor distribution af 
olieprodukter, tankgas og korn- og foderstoffer til private, landbrug og erhverv, og har 
bl.a. fast kontrakt med DCC Energi A/S og Kosangas A/S . Fjellerad Transport kører med ca. 
100 biler, hvor af de 50 biler er ind lejet biler. Leo startede virksomheden sammen med 
Susanne Laustsen i 1982, og i dag har de 50 ansatte.

Michael Valentin, Signifly ApS, København 

Michael er CEO i Signifly, som er et digitalt innovationsbureau med kontorer i 
København, Oslo & Montreal. Signifly hjælper deres kunder med at udtænke, designe 
og udvikle de produkter og platforme, som stiller dem stærkt i en digital fremtid. 
Løsningerne spænder fra udvikling af innovative back-office-systemer til strategier for 
sociale medier; altid med helhedsoplevelsen hos slutbrugere og kunder i skarpt fokus. 
Signifly blev grundlagt i 2010 og har i dag 45 ansatte, hvoraf størstedelen arbejder fra 
kontoret i København. Michael er desuden medlem af DI’s Advisory Board for 
iværksættere.

Rune Kokholm, DonkeyRepublic ApS, København S

DonkeyRepublic ApS er en deleøkonomisk virksomhed, som udlejer cykler bestående af 
en automatiseringsløsning. Virksomheden udlejer cykler i Danmark og rundt om i 
verden, i alt i 71 byer. DonkeyRepublic leverer således et miljøvenligt alternativ til 
transport. Virksomheden blev startet tilbage i 2012 og beskæftiger 40 medarbejdere på 
deres hovedkontor.

Dirch Petersen, Dragør Baadeværft ApS, Dragør

Dragør Baadeværft ApS er fra 1912 og ledes nu i tredje generation af Dirch Petersen. 
Dragør Baadeværft reparerer og bygger en række forskellige både, nye, såvel som 
gamle. Derudover har de også faste kommercielle klienter. I 2019 udvidede 
virksomheden med en 2000 m2 ny hal, og har i 14 ansatte.

Kevin Rebsdorf, CompanYoung A/S, Aalborg

CompanYoung A/S startede i 2008 som en job- og uddannelsesplatform rettet mod 
unge. I dag leverer virksomheden en bred vifte af ydelser inden for tiltrækning og 
fastholdelse af unge, for hhv. virksomheder, uddannelsesinstitutioner og 
brancheorganisationer, og er en full-service leverandør og beskæftiger 55 
ansatte. Virksomheden har et dagligt reach på over 1 mio. brugere i alderen 13-30 år.
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Anders Strange, Aart Architects A/S, Aarhus C

Aart Architects A/S er en prisvindende full-service arkitektvirksomhed med øje for 
morgendagens muligheder. De arbejder således med løsninger i mange forskellige rum, 
blandt andet museer, boliger, sundhedsinstitutioner og skoler. Virksomheden har 
stærke nordiske rødder i deres design og en stærk bæredygtig profil. Virksomheden har 
eksisteret siden 1997, og har i dag kontorer i Stockholm, Oslo, Aarhus og København. 
De beskæftiger 83 medarbejdere på deres danske kontorer, samt 60 medarbejdere på 
kontorerne i Oslo og Stockholm.

Helle Bobach, Bobach Stålentreprise A/S, Aalborg Øst

Bobach Stålentreprise A/S udfører smede og stålentrepriser til byggeriet, herunder 
altaner, trapper, værn og bærende bygningsstål. Bobach designer løsningerne til de 
enkelte projekter i tæt samarbejde med kunder og arkitekter. Virksomheden blev startet i 
1897 af Brødrene Jacobsen, og overtaget i 1945 af Bobach familien. Helle Bobach er i dag 
tredje generation til at lede virksomheden. Virksomheden har i løbet af de seneste år 
udvidet med 1800 m2, og har i dag 43 ansatte.

Eno Hausner, SKS Kraner A/S, Viby Sjælland

SKS Kraner A/S producerer, leverer, servicerer og reparerer kraner og løfteudstyr til 
industrien i Skandinavien, Grønland, Færøerne og England, og har med sit dygtige 
ingeniør team øje for bæredygtige løsninger. Med et stort internationalt 
partnernetværk bag sig bygges kraner op til 250 T bæreevne. SKS Kraner A/S udfører 
certificeret service, hvor alle medarbejdere certificeres hvert 3. år. Dette sikrer 
selskabets kunder, at vore medarbejdere altid er opdateret på den seneste viden 
indenfor området. Virksomheden beskæftiger 15 ansatte. Eno er desuden medlem af 
KSL bestyrelse og formand for Kranbranchen.

Hanne Zinck Jørgensen, Novio Packaging A/S, Borup

Novio Packaging A/S producerer plastikpakker og plastflasker til mad- og farmaemballage, 
med fokus på primært fire markeder, OTC, mad, Sport Nutrition og personlig pleje. 
Virksomheden har udviklet sig fra en af de tidligste producenter af plastlåg i Europa til sin 
position i dag som en moderne leverandør af samlede emballageløsninger. Virksomheden 
har en bæredygtig profil og ligger i top fem pct. af bæredygtige virksomheder, vurderet af 
EcoVadis. Novio Packaging har hovedkontor i Holland, men kontorer rundt om i Europa, og i 
Danmark beskæftiger virksomheden 37 ansatte.

Mads Ploug, Allan Ploug A/S, Hvidovre

Allan Ploug A/S er en familievirksomhed med mere end 30 års erfaring inden for sit 
felt, og er blandt de største firmaer af sin art. Virksomheden laver løsninger inden for 
miljøsanering, energibesparende isolering og brandsikring, samt yder rådgivning og 
registrering. Virksomheden opererer hovedsageligt i Storkøbenhavn og har 75 ansatte



Jørn Johansen, Jørn Johansen A/S, Næstved

Jørn Johansen A/S blev grundlagt i 1988 og har gennem årene specialiseret sig i 
vedligehold, renovering og ombygning af alle typer bygninger både som fagentreprenør og 
hovedentreprenør, kort sagt samlet bygningsservice fra én virksomhed så kunderne kun 
behøver kontakt med en person i hele sagsforløbet. Mange opgaver kræver at flere 
faggrupper arbejder sammen. Hos Jørn Johansen A/S råder de over kompetente og 
faglærte bygningskonstruktører, tømrere, murere og malere. Virksomheden har også valgt 
at have lærlinge inden for alle områder.

Henriette Fjord Klement, LF Vagt ApS, Maribo

LF VAGT ApS er et vagtfirma med mere end 80 vægtere tilknyttet. Virksomheden 
bygger på over 20 års erfaring fra sikkerhedsbranchen og løser en bred vifte af 
sikkerhedsopgaver – især med fokus på byggeplads og løsninger der kan skabe værdi og 
synergier for LF vagt kunder. Dertil kommer en række mere specialiserede områder 
indenfor vagt og sikkerhedsbranchen blandt andet med vores afdeling med kårede 
hunde. Virksomheden har mange forskellige typer kunder lige fra privat personer til 
store koncerner. LF vagt er ISO 9001:2015 samt CSR certificerede, en del af Global 
Compact og arbejder med de 17 verdensmål. Henriette blev administrerende direktør 
for virksomheden i 2016. 

Christian Oversø, Gorm Larsen & Søn, Snedker- og
Tømrerfirma A/S, Glostrup

Gorm Larsen og Søn A/S er et velfunderet tømrerfirma med ca. 40 engagerede 
medarbejdere, der bygger på stærke håndværkstraditioner. Virksomheden har en bred 
vifte af snedker-, tømrer- og mureropgaver for privatpersoner, erhverv og 
forsikringsselskaber. Gorm Larsen & Søn blev stiftet i 1974, og Christian Oversø startede 
i virksomheden i 2001 og blev ejer og direktør i 2016.

Michael Ancher, Tømrer & Snedkerfirma E. Anker & Søn 
A/S, Åbyhøj 

Michael er CEO i Signifly, som er et digitalt innovationsbureau med kontorer i København, 
Oslo & Montreal. Signifly hjælper deres kunder med at udtænke, designe og udvikle de 
produkter og platforme, som stiller dem stærkt i en digital fremtid. Løsningerne spænder 
fra udvikling af innovative back-office-systemer til strategier for sociale medier; altid med 
helhedsoplevelsen hos slutbrugere og kunder i skarpt fokus. Signifly blev grundlagt i 2010 
og har i dag 45 ansatte, hvoraf størstedelen arbejder fra kontoret i København. Michael er 
desuden medlem af DI’s Advisory Board for iværksættere.

Karsten Lange, OPN Entreprise A/S, Ishøj 

OPN Entreprise A/S er en af de større murervirksomheder i Københavnsområdet. 
Virksomheden udfører byggeopgaver i fagentreprise og hovedentrepriser inden for 
renovering/restaurering og bygningsbevarelse, primært i København og på Sjælland. OPN 
Entreprise A/S blev grundlagt i 2012, af Karsten Lange.


