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Bilernes Hus har afskediget
medarbejdere hen over sommeren
Bilhuset på Bredhøjvej
har sagt farvel til 10
medarbejdere i
løbet af de seneste
måneder på grund
af manglende vækst
i salget

AF BJARNE GREGERSEN

bgre@mja.dk

SILKEBORG Bilernes Hus på Bredhøjvej har hen over sommeren afskediget
10 medarbejdere, og har nu en med-

arbejderstab på 150 medarbejdere,
hvoraf de 135 er fuldtidsansatte.
Ifølge Ivan Dyrlund, direktør i Bilernes Hus, ligger der ikke nogen dramatik bag afskedigelserne, der snarere er
en slags forsinket tilpasning.
- I 2016 rykkede nyvognsforhandlingen af Hyundai og Opel ud af Bilernes
Hus, men vi skar alligevel ikke ned i
medarbejderstaben. Vi troede på, at vi
kunne hente det på de øvrige mærker,
så vi havde behov for samme bemanding. Men sådan er det ikke gået. Vi
holder omsætningen på de øvrige
mærker, men der er ikke den store
fremgang, vi havde håbet på. Derfor
har været nødt til at tilpasse. Og der
er først og fremmest tale om funktionærer og timelønnede. Vi har ikke
skåret ned på værkstedet, siger Ivan
Dyrlund, der nævner, at pladeværkstedet rent faktisk er vækstet, men at det
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her er svært at finde nye pladesmede
og at få lærlinge.

Tror på vækst
Efter at aftalen om de fremtidige bilafgifter er faldet på plads i Folketinget,
ser han positivt på fremtiden og tror
også på vækst.
- Vi forhandler i forvejen mange
mellemklassebiler, og det er netop
dem, de nye afgiftsregler tilgodeser. I
forvejen var en del af bilsalget på vej
til at flytte sig fra mikrobiler til de lidt
større biler, og den proces vil nok gå
hurtigere nu, siger Ivan Dyrlund, der
fornemmer, at kunderne allerede er

godt på vej tilbage igen efter stilstanden i september, hvor folk var usikre
på afgiftsreglerne.

Presset økonomi
Bilernes Hus har nyvognsforhandling
af Nissan, Kia, Skoda og VW foruden
brugtvognsafdelingen med alle mulige
mærker. Derudover er bilernes Hus
autoriseret servicepartner for Audi,
BMW, Fiat, Kia, Nissan, Skoda og
Volkswagen, men tager derudover alle
mærker ind på sit værksted.
Økonomien har været presset i Bilernes Hus stort set siden åbningen i
2006, hvor bilhuset hvert år gav un-

|| Direktør Ivan Dyrlund
fra Bilernes Hus tror på, at
bilsalget i løbet af kort tid vil
nyde godt af de nye regler for
bilafgifter. FOTO: MARTIN BALLUND

derskud. Først i 2015 kom der sorte
tal på bundlinjen med et overskud på
1,4 millioner kroner, og i 2016 blev
overskuddet på 1,2 millioner kroner.
Bilernes Hus ejes af bilforhandler
Bjarne Nielsen fra Herning, der ejer
en række bilhuse landet over. Det var i
2015, han overtog bilhuset i Silkeborg.

Linatech ser lyst på fremtiden
Ledelsen bag
metalvirksomheden
Linatech i Vium
forventer fortsat
vækst i omsætning
samt et positivt
resultat
AF MORTEN HALLSTRØM

mha@mja.dk

VIUM Linatech A/S i Vium, der laver
produkter i stål og jern og produktions- og specialmaskiner til mangeartede formål i forskellige industrier samt
forskellig service, har i regnskabsåret
2016-2017 haft en positiv udvikling på
eksisterende og nye kunder. Der har
været en god vækst i omsætningen.

Regnskabet, der blev afsluttet den
30. april, viser en bruttofortjeneste på
32,6 millioner kroner mod 25,4 millioner kroner året før. Egenkapitalen var
ved regnskabets afslutning 12,1 millioner kroner.
Tallene mellem de to år er dog ikke
helt sammenlignelige, eftersom selskabet har ændret regnskabsperiode.
Det seneste regnskabsår omfatter 16
måneder.
Ændringen af regnskabsperioden
er sket i forbindelse med salget af
virksomheden, der i dag har 54 ansatte.
Sidste år overtog Martin Aaberg
Nielsen og Helle Carl Pedersen i fællesskab aktiemajoriteten.
Martin Aaberg Nielsen er fortsat
administrerende direktør, mens Lars
Lynge Maach fra stifterfamilien er i
bestyrelsen. Bjarne Lyngsø er formand.
Det blev til et minus på 3,9 millioner

kroner i 2016-2017 mod et plus på 1,6
millioner kroner året før.
»I forlængelse af salget har det været nødvendigt at foretage en række
engangsreguleringer, som alle har
påvirket årets resultat negativt med
et større million-beløb svarende til 80
procent af det negative resultat. Samlet anses resultatet for at være tilfredsstillende set i relation til ejerskiftet og
de foretagne engangsreguleringer«,
fremgår det af ledelsesberetningen.
Ledelsen ser lyst på fremtiden.
Virksomheden har gennem mange
år haft en gruppe af loyale og stabile
kunder. Disse kunder forventer næsten alle vækst i 2017-2018. Herudover
forventer virksomheden en række nye
kunder i det nye regnskabsår.
Vækst i omsætningen og fokus på at
holde omkostningerne nede betyder, at
virksomheden forventer et tilfredstillende, positivt resultat i 2017-2018 og
årene fremover.

|| Sidste år fik Linatech nye ejere. Martin Arberg Nielsen og Helle Carl Pedersen
overtog i fællesskab aktiemajoriteten. Martin Arberg Nielsen indtrådte
som adm. direktør, mens Helle Carl Pedersen blev assistent for ledelse og
bestyrelse. FOTO: RASMUS VIUFF

