>Vor mor<
hos Nissan
Nissan Horsens
har 25 firs
jubilæum
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HORSENS - Vor mor
har talt. Sådan skal det
være, og sådan bliver
det!
Tonen er gemytlig og
hyggelig hos Nissan Horsens, hvor Grethe Sjørslev
har vret automobilforretningens chef siden hendes mand, Aage Sjørslev,
døde for ti år siden.
I denne uge fejrer forretningen 25 års jubilum
som autoriseret Nissanforhandler.
Man markerer også til-

trdelsen af direktør Per
Lavrids Knudsen, og
har forretningen i øvrigt
Met en "make up« med ny
skiltning.
Alle Nissan-forhandlere
i Europa skal have ens
skiltning, og i Danmark er
Nissan Horsens den anden
forretning, der kan vise
det ny image.

Blev bakket op
- Det var naturligvis et
stort chok for mig, da Aage
døde under en familiesammenkomst i 1985, siger
Grethe Sjørslev. Men jeg
var egentlig ikke på noget
tidspunkt i tvivl om, at jeg
ville fore forretningen videre efter ham.
- Jeg havde selv vret
med i det daglige arbejde,
siden vi flyttede til Torsted
Allé i 1978, og personalet

bakkede mig også op i min
beslutning om at fortstte.
- I dag er jeg glad for den
beslutning, jeg tog dengang, og jeg er glad for den
tillid mine medarbejdere
viste mig. Jeg tror nu heller ikke, at jeg har været
en streng chef, og når medarbejderne siger: Nor mor
har så er det naturligvis i al gemytlighed.
- I øvrigt har jeg altid
haft dygtige folk, som har
vret her i adskillige år.
Jeg har aldrig vret bange
for at give mine betroede
medarbejdere et ansvar, og
det har de været glade for.
Da Aage og Grethe
Sjørslev i 1967 begyndte at
handle med biler i Sebberup, var de begge uden faglig baggrund.
Aage Sjørslev var uddannet i manufakturbran-

Grethe Sjørslev og den ny direktør hos Nissan Horsens, Per Lavrids Knudsen, markerer i dag forretningens 25 firs jubilum.
chen, og Grethe Sjørslev
var frisør. De havde imidlertid succes, og i 1970 flyttede de til Claus Cortsensgade og blev Nissan- (dengang Datsun-) forhandler.
Det var en lille forretning med plads til en enkelt bil i udstillingen. Der
blev imidlertid mulighed
for at udvide i Claus Cortsensgade, men også det
blev for småt, og i 1978
byggede Grethe og Aage
Sjørslev stort bilhus på

Torsted Allé.

Sejlere
Tidligere på året ansatte
Grethe Sjørslev en
direk-tø.DPLavrids
Knudsen, der i seks r var
distriktschef hos Nissan
Motor Danmark.
De seneste r har Grethe Sjørslev og Jørgen
Hansen dannet par bade i
forretningslivet i Nissan
Horsens og i privatlivet.

- Med Per Lavrids Knudsen som direktør håber vi
at få mere tid til at dyrke
vores store interesse som
sejlere og at rejse lidt mere, siger Grethe Sjørslev.
I anledningen af Nissan
Horsens' 25 års jubilum
er der reception i forretningen i eftermiddag til Id.
16.

