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Ny organisering skal fremtidssikre murer- og 
entreprenørfirmaet A/S Karl Jensen

Fra årsskiftet indtræder direktør Flemming Møller Madsen som salgsdirektør og overtager posten som 
bestyrelsesformand. Samtidig indtager Dennis Thisted Tordrup, nuværende Projektchef, posten som 
adm. direktør i A/S Karl Jensen.

A/S Karl Jensen har gennem den seneste tid oplevet et særligt højt aktivitetsniveau og har derudover foretaget 
en omfattende digital omstilling. Det er takter, virksomheden vil fastholde og derfor gennemføres en planlagt 
omstrukturering på ledelsesgangen, som en naturlig del af firmaets udvikling. Dette er også en synliggørelse af 
de roller og ansvarsområder, der afspejler både Flemming og Dennis’ hverdag gennem de sidste 2 år.

Høj kundetilfredshed og stærk konkurrenceevne er en prioritet
Flemming Møller Madsen, indtræder fra årsskiftet som salgsdirektør – en titel, som kommer til at give endnu 
mere plads til nærheden med kunderne.  ”A/S Karl Jensen har ry for at være en stabil og velanset virksomhed – et 
sted hvor en aftale er en aftale, og hvor man altid får god behandling til en konkurrencedygtig pris. Det er dyder, der 
kræver fuld markedsindsigt, hårdt arbejde og ikke mindst at man er tæt på kunderne. Med denne omstrukturering 
kommer det til at gavne hele vejen rundt, og jeg ser frem til at bruge endnu mere tid sammen med vores kunder”, 
fortæller Flemming Møller Madsen. 

Udover den nye titel som salgsdirektør overtager Flemming Møller Madsen også posten som bestyrelsesformand 
fra Lisbeth Thisted Sørensen – en post der overdrages både tillidsfuldt og trygt.  ”Omrokeringen giver arbejdsro 
til, at Flemming og Dennis kan udføre de opgaver, de hver især brænder for – nemlig den nære relation med vores 
kunder, og at vi sammen har et fortsat fokus på innovation i virksomheden. Derudover er det også de to unge herrer, 
som på sigt kommer til at drive virksomheden videre, når et generationsskifte bliver aktuelt. Jeg føler, at både deres 
samarbejde og sparring er trygt og godt”, fortæller nuværende bestyrelsesformand og økonomichef Lisbeth 
Thisted Sørensen.

Øjnene rettet mod fremtiden
Dennis Thisted Tordrup, indtræder på posten som adm. direktør, og har gennem de sidste par år, blandt andet 
været spydspids i en omfattende digitalisering af virksomheden. Det gælder lige fra tilbudsberegning, 
planlægning og udførsel til aflevering og administration. Samtidig kommer Dennis også med stor erfaring fra 
entreprisemarkedet – et område, som tilsvarende styrkes hos A/S Karl Jensen. ”Byggebranchen har længe fået 
skyld for at være bagud på det digitale område, men her har vi gennemført en omfattende digitalisering, som 
allerede har gavnet i hele virksomheden. Det er et fokusområde, vi vil blive ved med at have som topprioritet, og 
jeg glæder mig til den fælles fortsatte udvikling af A/S Karl Jensen”, afslutter Dennis Thisted Tordrup. 

En effektiv og moderne murer- og entreprenørvirksomhed
A/S Karl Jensen har gennem det seneste årti været i en positiv udvikling og er gået fra 30 til cirka 50 
medarbejdere. Firmaet blev grundlagt den 1. marts 1955 af Ingeniør Karl Jensen og udfører primært murer- og 
entreprenørarbejde. Der udføres blandt andet jord-, kloak-, beton- og murerarbejde samt anlægsentrepriser. 
Opgaverne udføres i både total-, hoved-, fag- og underentrepriser. Derudover har A/S Karl Jensen også en 
vognmandsafdeling og udfører samtidigt havnelosning- og lastningsopgaver.

For mere information
Kontakt venligst Flemming Møller Madsen på 98 52 03 88 
eller via e-mail på fm@karljensen.dk. 

Læs meget mere om A/S Karl Jensen på www.karljensen.dk 


