
 1

PHmagasin
SOMMEREN 2020 

Sikke et forår

Sådan påvirkede 
coronaen byggeriet

Nyhed

Ændringer hos 
PH Montage

Mads og Mikkel

Da Harald skød i 
vejret med 3 etager

Mød makkerne



 2 3På Bispetorvet i Hjørring, der ligger 

ret centralt, løber man hverken tør 

for dagligvarer, legetøj eller udstyr 

til bolig og fritid. Her ligger nogle 

af landets største butikskæder side 

og side, og snart bliver Bispetorvet 

også et boligkvarter. På taget af 

Harald Nyborg har vi hos PH Mon-

tage haft ansvar for monteringen af 

elementer i tre plan til kommende 

lejligheder. En mindeværdig og 

krævende opgave.

Foruden stabile og dygtige montører er vi i 
vores branche afhængige af skarpe projekt- 
ledere med faglig indsigt og overblik. Dem 
har vi heldigvis udelukkende! En af dem er 
Rasmus Bøgedal, som har stået i spidsen for 
projektet i Hjørring, der havde sin begyndelse 
lige efter påske i år og blev færdigmeldt i 
midten af juni. Helt efter planen – dog med et 
par uforudsete udfordringer undervejs.

Efter næsten ti år som projektleder hos os 
har Rasmus oparbejdet en betydelig erfaring 
i konstant bevidsthed om, at ikke to opgaver 
er ens. Alligevel fastslår han, at montagen af 
betonelementerne ovenpå Harald Nyborg 
butikken i Hjørring hører til de særlige og 
derfor vil blive husket for eftertiden. I hvert 
fald for hans eget vedkommende.

En elefant på taget

Det er normalt, at der i den indledende og 
udførende fase i et byggeri skal tages hen-
syn til leverandører og andre håndværkere. 
Men det hører til sjældenhederne, når man 
samtidig skal tage hensyn til en butiks van-
lige drift som i tilfældet med Harald Nyborg. 
– Alt andet lige larmer, fylder og sviner det, 
når tonstunge betonelementer skal løftes på 
plads.

Nattefrost i maj besværliggjorde arbejdet

For at mindske generne mest muligt, arbejdede ti 
montører i døgndrift de første seks uger. Fem 
på dagvagt og fem på nattevagt i den vanlige 

Da Harald skød i 
vejret med 3 etager



 33 arbejdsturnus på fire dage ad gangen. Den del 
gik planmæssigt. Til gengæld havde ingen 
forventet, at nattefrost i maj måned ville 
komme på tværs. Senere afløst af massiv 
regn, der forårsagede vand i butikken på 
det tidspunkt i projektet, hvor undertaget 
af tyndt tagpap stod blottet. – Heldigvis fik 
hovedentreprenøren, Fjordbak Byg A/S, 
hurtigt arrangeret hjælp. Den kom i form 
af Corona-hjemsendte unge, der fleksibelt 
kunne træde til og få fordelt mindst hundrede 
spande rundt om i butikken.

I det hele taget har der ifølge Rasmus over- 
vejende været en positiv ånd parterne imellem 
i løbet af processen. Områdets beboere, der 
bl.a. fik deres nattesøvn forstyrret gennem 
seks uger, har været forstående. Det samme 
var både kunderne og personalet i Harald Ny-
borg, ligesom hver eneste montør på projek-
tet også har gjort sig umage i forhold til alle 
de aftalte forholdsregler. 

Herunder er Rasmus sikker på, at det skyldes 
effektiv dialog med hinanden. Han afrunder:

– En tilbygning af den her kaliber vil altid 
kunne ses og mærkes. Vi kan på forhånd 
planlægge os ud af meget, men kæden er 
aldrig stærkere end det svageste led. Vejr-
forhold kan komme i vejen eller en svig-
tende leverance, hvorved man skal ud i en 
’plan B’ for at undgå at gå i stå. Den slags 
sker, og så må man som den ansvarlige for 
projektet bevare roen og tænke hurtigt. Om 
det så er midt om natten, og det blev fak-
tisk tilfældet i det her forløb. Derfor tillader 
jeg mig også at være stolt over mit hold og 
det faktum, at alt gik op i en højere enhed. 
Hele tre etager kan man jo passende sige.
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Ændringer hos 
PH Montage
Som I sikkert ved, har vi her hos PH Montage 
længe arbejdet på at planlægge et generations- 
skifte, der skal lede os trygt ind i fremtiden. I 
2017 trådte fire medarbejdere fx ind i ejerkred-
sen, og nu styrker vi virksomheden og organisa-
tionen yderligere. Den 1. juni 2020 blev Carsten 
Betzer direktør foruden Kasper Kristiansen. 

Ansvarsfordelingen bliver, at Carsten primært får 
ansvar for salg og kalkulation, mens Kasper tegner sig 
som ansvarlig for økonomien. 

På sigt er det herefter planen, at Carsten over en år-
række køber flere af Kaspers aktier og til slut overtag-
er det ledelsesmæssige ansvar 100%. 

PH Montage vil overordnet blive drevet videre på det 
nuværende værdigrundlag. Dvs., at vi fortsat tager 
vores forretning alvorligt og har stor vægt på tillid og 
åbne relationer. 

Skulle denne information give anledning til spørgsmål 
eller kommentarer i øvrigt er enhver velkommen til at 
kontakte undertegnede:

Carsten Betzer: 22 72 32 02 
Kasper Kristiansen: 22 72 32 01
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Vi er afhængige af 
gode leverandører
At montere er vores levebrød, og da ydelsen udføres 
af mennesker, har netop mennesker selvfølgelig 
stort fokus hos os. Vores montører skal have de 
bedst mulige arbejdsvilkår. Dels i forhold til sikker-
hed, dels i forhold til trivsel. Derfor gør vi meget 
ud af at vælge leverandører, der lever op til vores 
forventninger. Gør de det, er vi til gengæld meget 
loyale.

En af dem er esbjergensiske Stennevad, der er 
forhandler af og underviser i brug af sikkerheds- 
udstyr. Han sætter følgende ord på relationen til os:
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”PH Montage adskiller sig positivt ved at være en 
kunde, der stiller krav til os, og som vi også kan 
udfordre. Vi har virkelig et partnerskab, der bæres 

af dyder som åbenhed, ærlighed og dialog. De er altid meget 
imødekommende overfor vores uopfordrede henvendelser om-
kring nye foranstaltninger, der kan øge sikkerheden yderligere 
under PPE-direktivet. Først og fremmest for deres medarbejderes 
skyld, dernæst for myndighedernes. De ønsker simpelthen bare 
at gøre det så godt som overhovedet muligt, uden at prisen skal 
være afgørende. Fx havde de i vinters hyret os til et kursusforløb 
i brug af personlige værnemidler. Forløbet strakte sig over tre 
fredage af fire timers varighed, fordi alle montører skulle have 
chancen. Det kalder jeg altså reelt.”

Peter Nikolajsen, Key Account Manager hos Stennevad A/S
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Sikke et forår 
– sådan påvir- 
kede coronaen 
byggeriet 
Ved årets start havde vi en rimelig god ordre-
beholdning. I det første halve år har vi fået nye 
ordrer ind for ca 70 mio. blandt andre Ørestad 
City 2 for KPC Byg, bassin7 i Århus for Kaj Ove 
Madsen og Proshop i Århus for Confac. 

Corona 

Vi er indtil videre sluppet nådigt igennem coronakrisens tag i 

samfundet og økonomien. Vi har stort set ikke været berørt af den. 

Men det tyder på, at der kommer en lettere nedgang i byggeriet 

efterfølgende... men den var måske kommet alligevel. 

Ledelse og fremtid 

Jeg er glad for at have fået Carsten med i direktionen; han har 

købt halvdelen af mine aktier i firmaet. Planen er, at vi kører 

parløb indtil videre og Carsten således tager mere og mere over 

for at ende med at tage helt over. 

Dette næste skridt i generationsskiftet, er taget for at sikre frem-

tiden og at vi kan køre videre i samme ånd i mange år i stedet for 

at få en ny direktør ind udefra. 

Mvh Kasper K 
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Der var flag i administrationen, da vi 
den 1. juli bød velkommen til Rikke 
Krog. Vores nye kollega, som kommer 
til at spille en vigtig rolle hos os.
 – Måske endda den vigtigste vil 
mange nok mene. 

Rikke, der privat bor i Roslev med sin familie, 

skal nemlig sørge for, at vi alle får løn til tiden, 

og at den stemmer. Derudover vil hun også få en 

række andre, administrative opgaver. Heriblandt 

fx indkøb af arbejdstøj, sikkerhedssko osv. 

Velkommen på vores nye hjemmeside...

Varmt velkommen til Rikke

Rikke Krog, regnskabsassistent

Kig forbi:

 PHMONTAGE.DK 

Vi er gået i luften med en ny hjemmeside
PH Montage hjemmesiden er blevet opgraderet til en flot og nutid udgave. Kig forbi phmontage.dk 

og se den.  Hjemmesiden er lavet i samarbejde med det lokale reklamebureau FS2 reklame. 
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Mød makkerne, 
Mads og Mikkel
De hedder det samme som titelfigurerne i Disney-klassikeren, Mads og 
Mikkel, der udkom i 1981 længe før, de to blev født. Historien starter også 
lidt på samme måde. De to unge montører havde kemi fra allerførste gang, 
de så hinanden. Det var sidste efterår på et byggeprojekt på Sjælland. Nu 
kan de slet ikke forestille sig at skulle arbejde hver for sig, når projektet 
færdigmeldes.

Fra venstre ses Mikkel Bach 
og Mads Dam Støjberg.
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Mød makkerne, 
Mads og Mikkel

For de fleste kolleger hos PH 
Montage er Mads Dam Støjberg 
og Mikkel Bach de to unge, men 
der er faktisk aldersforskel. Mads 
har med sine 28 år et forspring på 
næsten ni år, da Mikkel først runder 
de tyve til efteråret. Og hvor Mads 
har arbejdet som montør hos PH 
Montage igennem næsten syv år, er 
Mikkel stadig et relativt nyt ansigt i 
virksomheden.

Som enhver montør ved, kommer 
man til at kende hinanden på godt 
og ondt, når man med sit sjak 
både bor og arbejder sammen fire 
dage om ugen. Ofte i langstrakte 
forløb og med få undtagelser altid 
med fælleskoordineret transport i 
samme bil til og fra arbejde. 

Ifølge 19-årige Mikkel, der trods sin 
unge alder allerede har haft job på 
forskellige virksomheder på egnen, 
er der nu mest godt at sige. Han 
roser sine kollegaer for at være 
nogle hjælpsomme og flinke fyre.

Ser frem til arbejdet hver uge, 
imens han sparer flittigt op

Hver søndag glæder Mikkel sig 
ligefrem til at blive afhentet til af-
gang mod København fra Haderup, 
hvor han p.t. bor med sin kæreste. 
Altså lige til der er penge nok til et 
hus i Balling eller deromkring. For 
det er der, vennerne og familien 
bor. Det skal være et stort hus med 
masser af garageplads til både 
hans bil og motorcykel, en Suzuki 
GSXR 600.

Hvis det lykkes, og det gør det 
garanteret, kommer Mikkel til 
at bo relativt tæt på Mads, som 
denne sommer lægger sidste hånd 
på byggeriet af sit 235 kvm store 
drømmehus i Balling.

Med sin elektrikeruddannelse 
og med mange venner i hånd-
værksfaget og fra sit fodboldhold 
i baghånden har Mads været godt 
hjulpet. Han mangler bare en 
kæreste. Hun dukker nok op en 
dag. Mikkel har i hvert fald med et 
tørt grin bedyret i løbet af inter-
viewet, at han leder og leder på 
vegne af Mads.

De unge mænds venskab er umis- 
kendeligt. Uafhængigt fortæller 
de, at de holder af at tage pis på 
hinanden og også på deres to 
ældre kollegaer i sjakket, hhv. Lars 
Andersen og Søren Mouritsen.

Man kan godt betegne mændene 
som et velafbalanceret firkløver. 
– Den uerfarne lærer af de erfarne 
og kommer med ny energi til hele 
holdet. Derudover lades ingen i 
sjakket alene i en generationskløft.

Sikkerheds- og kvalitetskoordinator, 
Anja Hosbond Godsk, udtaler:

- Hvor godt arbejdet skrider frem 
har i høj grad noget at gøre med 
sjakkets sammensætning. Her 
spiller faglighed, erfaring, alder 
og kemi ind. Både for den faglige 
udviklings og arbejdsglædens 
skyld. Det vil vi fremover forsøge 
at blive endnu bedre til at udnytte, 
så vi fastholder at være den gode 
arbejdsplads, vi heldigvis altid har 
haft ry for at være. Også i forhold 
til fremtidige medarbejdere.

Hvor er du om 10 år, Mads?

Som den, der er ældst af de to og 
har været længst hos PH Montage, 
er det oplagt at spørge Mads til 
hans fremtidsdrømme. Han svarer, 

at han med tiden godt kan se sig 
selv som sjakbajs hos PH Montage. 
På den anden side blev han også 
elektriker i stedet for politibetjent, 
så man ved aldrig, understreger 
han. 

Én ting er dog sikkert; han er 
grundlæggende tilfreds med sine 
ansættelsesvilkår og den positive 
ånd hos PH Montage, hvor alle 
bliver set og hørt. Derudover giver 
det ham ekstra jobglæde at være 
med til at skabe noget monumen-
talt for eftertiden og henviser til 
især Pakhusene i Århus.
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Første gang, vi mødte PH Mon-
tage, var tilfældigt, idet de var 
bestilt til montagen af ele-

mentleverandøren, vi handlede med. Men 
de gjorde sig positivt bemærket ved at være 
særligt løsningsorienteret i forbindelse med 
nogle udfordringer, der opstod i processen. 
Derfor var de ’top of mind’ hos os, da vi 
flere år senere stod for et større boligbyg-
geri i København og selv skulle udpege et 
montagefirma, og det var et godt valg. Igen 
beviste PH Montage deres værd. – Både ved 
at være skarpe i dialogen, og når tidsplanen 
krævede ekstra fleksibilitet af hele holdet.”

Sten Haudrum,  Projektchef hos Casa A/S
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”Siden 2017 har vi lejet værelser 
ud til PH Montage. I gennemsnit 
bliver det til et par værelser om 

ugen, så vi kender hinanden ret godt efter-
hånden. Alligevel kom det nu lidt bag på mig, 
at de gerne ville vide, hvad vi synes om dem 
som kunde. Det plejer at være omvendt, 
og alene det siger noget om, hvorfor de er 
sådan nogle, man gerne yder en ekstra ser-
vice for. Modsat mange andre i håndværker- 
branchen, der ofte bestiller deleværelser, 
forlanger PH Montage altid enkeltværelser 
med wc og bad – og gerne med TV. Så det 
gør vi os umage for at holde fri til dem. Både 

i og udenfor vores højsæson.”

Tim R. Mijakowski-Mikkelsen,
Bestyrer af Danhostel Horsens
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Montørerne kom i 
skudlinjen, da fotografen 
var forbi Thors Bakke! 
Onsdag formiddag trådte montørerne frem i søgelyset, 
da fotograf Sandra Hornshøj Buus var på opgave på 
byggepladsen i Randers.
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Sæt kryds i din kalender...
Fredag d. 3. juli kl. 12-14 Sommerafslutning på værkstedet

Uge 29-30-31 Sommerferie

Lørdag d. 12. sep. 2020 PH Sommerfest

Fredag d. 25. sep. 2020 kl. 09 Sikkerhedsmøde

Fredag d. 27. nov. 2020 PH Julefrokost

Fredag d.  4. dec. 2020 kl. 09 Sikkerhedsmøde

Fredag d. 18. dec. 2020 kl. 12-14 Juleafslutning

Fra onsdag d. 23. dec. 2020 til 
d. 1. jan. 2021 (begge dage inkl.)

PH Montage holder Julelukket


