
Nyt firma har
ordrer for
45 mill. kr
Horsens-selskab
fører sig stærkt
frem i Tyskland

Af Paul Nielsen

HORSENS - Efter kun
godt et års eksistens
har selskabet KT-HL
med hovedsæde i Hor-
sens opnået en
årsomsætning pa omkring 50
mill. kr.

Helt imponerende er det, at
selskabet i øjeblikket ligger
med en ordrebeholdning pa 45
mill. kr., således at omstnin-
gen i det næste regnskabsar
kommer endnu Mere op.

Dertil kommer, at KT-HL
giver beskæftigelse til mange
mennesker. I øjeblikket arbej-
der 65 for firmaet.

Selskabet er dannet af to
velrenommerede firmaer
ind-denfor den elektriske bran-
che, KT Electric i Aalborg ved
Per Kurdate og Henning
Lund, Strandkærvej i

Hor-sens s

Ekspertisen
Dannelsen er ikke mindst

sket for at udnytte firmaernes
ekspertise, og man har især
haft blikket vendt mod Tysk-
land, hvor man har udført
mange store opgaver og er i

gang med en række yderligere
til store millionbeløb.

KT-HL, hvis direktør er den
29-arige horsensianer Flem-
ming Lund, har ordrer til ba-
de Danmark, Tyskland og
Grønland, og ”programmet"
er meget omfattende, f. eks.
almindelige	 installationer,
sikringsanlg	 herunder
brandalarmeringsanlæg,
samt edb- installationer.

Der er skabt et netvrk ba-
seret pa lysledere, en teknolo-
gi, som man vil satse kraftigt
pa.

Midtermole for OK
En af de hjemlige ordrer er

pa 17 mill. kr. til midtermolen
i Københavns frihavn med in-
stallationer for EAC (OK).
Der er her tale om en hel en-
treprise.

Pa det tyske marked gar det
stærkt i øjeblikket, og da sel-
skabet ogsa dernede er meget
rost for den precision og selv-
stændighed, som firmaets
medarbejdere lægger for da-
gen, er der forventning om
yderligere store opgaver.
Direktør Flemming Lund
oplyser, at man i forbindelse
med det almindelige arbejde
for skoleforvaltningen i Berlin
har Teledata Horsens som
samarbejdspartner.

Der er tale om et kontorbyg-
geri pa godt 9000 kvadratme-
ter. Installationen, der løber
op i 10 mill. kr., er godt i gang.

Til entreprisen for edb-in-
stallationer var der bl. a. ind-
budt tre tyske edb-firmaer,

men det bleu Teledata Hor-
sens, der lob med ordren pa
4,3 mill. kr.

Butikscenter
Fornylig afsluttede KT-HL

totalinstallationen i et butiks-
center pa 42.000 kvadratme-
ter i Weissenfels 100 km syd
for Leipzig.

Entreprisen omfattede al-
mindelige el-installationer,
musikanlg, nod- og panikbe-
lysning samt brandmeldean-
læg.

Flemming Lund siger, at
generelt er dansk arbejdskraft
anerkendt for sin dygtighed
og omhu. Der er skabt et team
af medarbejdere, der bade kan
arbejde sammen og finde ud af
fritiden sammen.

Samme hastighed
Det danske selskab har an-

sat en mand, der udelukkende
tager sig af kontakten med de
forskellige tyske myndigheder
for at fa arbejdet pa plads.

Tales der fremtid, satses
der pa at holde en omstning
med samme hastighed som
hidtil.

Man har Met et godt
renommé i Tyskland og regner
med en omstning pa 50-60
mill. kr. om amt.
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