Kære kunde & samarbejdspartner

Maskinpartner den 24. oktober 2018

Ændringer i Maskinpartner A/S
Landbrugsbranchen er i en rivende udvikling i disse år, og der sker mange konsolideringer indenfor erhvervet. I
Maskinpartner vil vi også tilpasse os udviklingen for at være konkurrencedygtige i fremtiden til gavn for vores
kunder og samarbejdspartnere.
Som et led i vores ønske om fortsat at være en konkurrencedygtig landbrugsmaskinforretning i det østjyske,
vælger vi at samle alle aktiviteter i Vejle. I april måned indgik vi et samarbejde med Lyngfeldt A/S om
markedsføring af New Holland produkter, og nu tager vi næste skridt og gør vores organisation endnu mere
effektiv ved at samle vores kompetencer og dermed give vores kunder en endnu bedre service.
Hvad betyder ændringerne for dig?
Ændringerne betyder, at Maskinpartner A/S, Grindstedvej 24, 7190 Billund lukkes ned pr. 16. november og
flyttes til Maskinpartner A/S, Julius Thomsensvej 2, 7100 Vejle.
Fra den 29. oktober og til nedlukningen er sket, ændrer vi åbningstiderne i Billund til:
Mandag til torsdag
7.00 – 15.30
Fredag
7.00 – 14.00
Lørdag
lukket
Maskinpartner Vejle ændrer ikke på åbningstiderne, så der vil vi stadig kunne betjene dig fuldstændig som
hidtil.
Vi er rigtig glade for og stolte af, at personalet fra Billund følger med til Vejle, og vi vil gøre alt for, at du opnår
samme service som hidtil. Som en ekstra service vil nogle af vores serviceteknikere køre ud fra deres egen
bopæl og dermed stadig være tæt på markedet i det midtjyske. Vi flytter alle reservedele til Vejle, og vi vil
fortsætte med at have samme høje grad af service herfra.
Gode tilbud – så bør du handle!
Butikken i Billund flyttes ikke med til Vejle. Det betyder, at vi holder ophørssalg fra den 29. oktober. Du kan se
mere om ophørssalget på www.maskinpartner.dk eller på vores Facebook side. Der er mange rigtige GODE
TILBUD, så kig endelig forbi.
Vores Kramp e‐handelsløsning fortsætter som hidtil uden ændringer.
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Ændringer i ledelsen
I forbindelse med ovenstående ændringer sker der også ændringer i ledelsen. Indehaver Lars Jensen køber
indehaver Carsten Mølby’s aktieandel, så Lars i fremtiden vil være enejer af Maskinpartner A/S. Lars indtræder
samtidig som adm. direktør og Carsten vil indtil den 31.12.2018 være økonomiansvarlig, hvorefter han stopper i
firmaet.
Ændringer i ejerstrukturen er sket i fuld fordragelighed som et led i at fremtidssikre virksomheden.
Lars udtaler:
”Jeg ser frem til, at opbygge en organisation med base i Vejle, som er forankret i den lange anciennitet og det
store engagement, som vores medarbejdere har. Den megen turbulens der har været, både i egne rækker, men
også hos konkurrenterne, er lang fra ovre endnu, men med det skridt vi nu tager, tror jeg på at vi er klar til at
agere i markedet fremover. Vores fokus vil være på servicedelen, det er der, en maskinforretning skal være stærk
i fremtiden, for at have sin berettigelse, men vi beholder vores forhandlinger og salgsafdelingen står klar til at
betjene kunderne. Jeg vil gerne byde alle kunder og samarbejdspartnere velkommen i vores nye setup og der er
altid kaffe på kanden når vejen falder forbi.
Samtidig vil jeg gerne benytte lejligheden, til at takke Carsten, for mange års godt samarbejde.”
Carsten udtaler:
”Jeg ønsker Lars og resten af holdet held og lykke med den nye Maskinpartner, som får en konkurrencedygtig
platform at bygge videre på. Jeg siger tak for 32 år i firmaet som har givet mange oplevelser med den udvikling
branchen har været igennem. Jeg har selv været medarkitekt på denne strategi og har derfor kun ønsket om at
Maskinpartner videreudvikles i de næste mange år.”
Vi vil gerne takke alle kunder i Billund for, i rigtig mange år, at have støttet os og vi håber at se jer igen i Vejle.
Fremadrettet vil vores firmaoplysninger være:
Maskinpartner A/S
Julius Thomsensvej 2
7100 Vejle
Telefon 75 82 72 00
Mail: vejle@maskinpartner.dk
CVR.nr.: 26928834
Bankkonto: 9686‐6270588407
Hjemmeside: www.maskinpartner.dk
Vi glæder os til at betjene jer i Vejle!

Med venlig hilsen
Maskinpartner A/S

Lars Jensen

Carsten Mølby
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