Rank Arenas topledelse
forlader organisationen
Bade den administrerende direktør Niels Hede Nielsen og salgsdirektøren Leif Hede Nielsen vender tilbage til Hede Nielsen A/S
Rank Arena i Horsens skal
have ny topledelse. Der foreligger i dag meddelelse om, at
direktør Niels Hede Nielsen
fratræder sin stilling som administrerende direktør med
udgangen af denne maned, og
fra samme dato tager selskabets salgsdirektør, Leif Hede
Nielsen, sit gode tøj og
Forlydender vil vide, at også
andre onsker at trække sig ud
af selskabet, men det har ikke
kunnet bekræftes.

Direktør Niels Hede Nielsen.

Niels Hede Nielsen blev ansat som
administrativ leder af selskabet ved
dannelsen af Rank Arena sidste
mens hans fetter Leif Hede Nielsen
ansattes som salgsdirektør. Den gang
oplystes det, at det under forhandlingerne om selskabets dannelse
havde været helt afgørende for det
britiske selskab, at man fik de to
fætre med i firmaets ledelse.
Ikke mindst på den baggrund
kommer det som en stor overraskelse, at de nu har opsagt deres stillinger med så kort varsel. Niels Hede
Nielsen har været den drivende
kraft i opferelsen af den ny radiofabrik på Fuglevangsvej, hvor man i
næste uge så småt begynder produktionen. Arbejdet har krævet sin
mand helt og fuldt, og der har ikke
været tid til at holde ferie.

af aktierne I Rank Arena. Jeg
vil også gerne sige, at samarbejdet indenfor Rank Arena har
været lærerigt. Pi den anden
side mener jeg, at vores virke
mere naturligt her ligge 1 Hede
Nielsen A/S.
Det er selvfølgelig ikke meningen,
at vi bare skal gå rundt og spille
direktører, men yore fædre er jo
blevet ældre og kan nok få brug for
aflastning.
P.N

Direktør Leif Hede Nielsen.
og jeg er gammel iltmand. Det er
indenfor denne branche, jeg har haft
min uddannelse, og det var derfra
jeg kom, da jeg overtog
direktøpo-snRaAre.Jgvndu
tilbage til Hede Nielsen A/S og regner med at komme i gang her sidst
på sommeren, slutter Niels Hede
Nielsen.

Også
jeg vender tilbage til Hede
Nielsen A/S, siger Leif Hede Nielsen. Han var også salgsdirektør i det
gamle Arena og udførte her et fremragende arbejde, bl. a. ved at skaffe
nye markeder for radio og fjernsyn.
Det blev anset for helt naturligt, at
den nye organisation ønskede at
gore brug af hans store kendskab til
Men nu vil jeg holde ferie I salgsarbejdet.
- Men nu må det here op, siger
min bad, og så agter jeg at besøge min kones bror i Godthåb. Leif Hede Nielsen. Hede Nielsen A/S
Det har jeg længe haft lyst tile, har jo mange aktiviteter, og meget
men ikke tid, siger direktør nyt er under udvikling. Det Mixer
Niels Hede Nielsen. Iøvrigt har spændende at gå i gang med. Der
det hele tiden været aftalen, at kommer jo af og til et tidspunkt,
jeg kun skulle were med i Rank hvor man må vælge. Derfor har jeg
Arena et lille årstid, til man fik besluttet mig til at sige fra nu.
virksomheden op og sta. igen.
Forholdene her og samarbejdet
Det er denne aftale, der nu træer forsåvidt udmærkede, men
der i kraft.
der vial vel altid være ting, man

Trænger til ferie
-

Det har aldrig været min agt at
blive I radiobranchen resten af mit
liv. Enhver har jo sine hjertebørn,

ikke kan blive helt enige om.
Må jeg tilføje, at Hede Nielsen, ,
familien fortsat vii have 20 pct.

