Lever stile og godt
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HORSENS - Teknisk
Gummi Horsens A/S er
sjældent i avisen. Den
lever stille - og godt.
Det skal dog frem, at
virksomheden pa
lør-dag, den 2. oktober, har
25 ars jubilum.
Der er grænser for
vsta heden, men den 41-årige fabrikant og arbejdende bestyrelsesformand, Klaus Rasmussen, hylder det gamle princip
om, at den, der lever i det stille, lever godt.
Klaus Rasmussen har et
stort ord at skulle have sagt bade i produktionsselskabet
Teknisk Gummi Horsens A/S
og i salgsselskabet Teknisk
Gummi International A/S han er nemlig den eneste
aktion æ r i de to foretagender.
Og ingen skal beskylde bossen for at prale. Omsætning,
overskud og andre nøgletal for
den jubilerende virksomhed
pa Norgesvej er ikke noget,
som Klaus Rasmussen slynger om sig med.

Ros til de ansatte
Offentligheden ma dog Berne fa at vide, at Teknisk Gummi er et veldrevet foretagende
og har en medarbejderstab pa

45, heraf et par stykker i firmaets datterselskab i Sverige.
Klaus Rasmussen er ikke en
mand, der holder sig tilbage
med at rose sine medarbejdere.
- Vore ansatte er meget motiverede. De interesserer sig i
høj grad for firmaets ye og vel.
Uden denne loyale medarbejderstab, som vi gennem alle
årene har haft, havde det ikke
været muligt at na de resultater, som vi nu er vidner til,
siger fabrikanten og eneaktionæ ren.
Hele staben samles pa
lør-dag pa Korning Kro for at fejre jubilæet.

Internationalt
- Vi ønsker ikke at bruge for

megen tid pa at udbrede os til
pressen om alt mellem Kimmel og jord. Vi koncentrerer
DS i Mere grad om arbejdet i
firmaet, som forekommer os
langt vigtigere.
- Når vi har fraveget princippet i denne anledning, er
det for at gore opmærksom
pa, at Horsens har en valsefabrik af internationalt tilsnit.
Vi har sikret os en stærk position pa vort specielle område,
siger Klaus Rasmussen.

Pa ruinerne
I 1968 begyndte det hele.
Fabrikant Viggo Rasmussen
opbyggede pa ruinerne af
Hammersholm Gummifabrik
et nyt firma til fremstilling af
gummivalser til alle mulige
formal, bl.a. den grafiske industri.
Den ordreproducerende
Horsens-virksomhed
udviklesgtøor eidag
Danmarks største gummivalsefabrik.

Efter Viggo Rasmussens
død i 1986 blev Teknisk Gummi Horsens videreført af
søn-nen, fabrikant Klaus Rasmussen.

Der forskes
I spidsen som administrerende direktør star fabrikkens
tidligere laboratoriechef, Carsten Bo Petersen, og han er
fortsat strkt engageret i den
forskning og udvikling, som
foregår pa virksomheden, der
bl.a. har sit eget laboratorium.
For et ar siden afløste Carsten Bo Petersen direktør
Gunnar W. Jensen, som igennem en lang årrække havde
arbejdet for Teknisk Gummi
Horsens.

På et hojt niveau
- Teknisk set ligger virk-

somheden pa et højt niveau
Vi producerer bl.a. store valser i en krydshoved-ekstruder, som vi selv har udviklet
og som er patenteret, fortæller direktør Carsten Bo Petersen.
- Ideen var Viggo Rasmussens, og udviklingen af den
blev foretaget i samarbejde
med direktør Werner Kjrsgaard, som i dag er et skattet
medlem af Teknisk Gumis
bestyrelse.
- I det hele taget er det væsentligt for os, at der i bestyrelsen ogsa sidder personer,
som ikke til daglig har noget
med gummiindustrien at gore. Her skal nævnes
økonmi-chefPrHkNlsn,om
med sin erfaring og meget
professionelle indsats har
ydet et vsentligt bidrag i bestyrelsesarbejdet.
Foruden hovedbygningerne

pa Norgesvej - ca. 3000 kvm
produktionsareal - råder Teknisk Gummi over et vrksted
pa Venusvej til fremstilling aft
valsekærner efter ordre. Pa
Sandøvej produceres valser til
den fotografiske branche, og
pa Krudthusvej har virksomheden ravarelager.
Af Teknisk Gummis produktion gar 25-30 pct. til eksport. Der afsttes valser til
udenlandske markeder i bl.a.
Sverige, hvor datterselskabet
har hjemsted i Halmstad.
Foruden Sverige er de
øvrigeaftlndNo,Isa
Tyskland, Østrig, England og
USA.

En lys fremtid
- Fremtiden ser lys ud. Men

succesen afhnger af, om
man er villig til at foretage de
nødvendige tilpasninger til
det omgivende samfund. Her
tænker jeg specielt pa de kunderelaterede krav om hurtigere levering, Mere og dokumenteret kvalitet samt en
konkurrencedygtig pris, siger
adm. direktør Carsten Bo Petersen.
- Men ogsa stat og kommune ændrer til stadighed det resom danske firmaer er
underlagt. Man kunne ønske
sig lidt færre regel- og lovændringer fra det offentliges side
- saledes at vi fik bedre tid til
at koncentrere os om det, vi er
bedst til, nemlig at fremstille
valser.
I anledning af 25
års-jubilæet indbyder Teknisk Gummi Horsens til reception på
"Den gamle Pavillon" (Horsens Sejlklubs restaurant) fredag den 1. oktober fra kl. 12 til
16.

Et kig ind i den jubilerende virksomhed pd Norgesvej, Teknisk Gummi Horsens A/S, der er den største gummivalsefabrik i Danmark
og rader over et veludviklet og patenteret produktionsudstyr, bl.a. denne krydshoved-ekstruder, som firmaet selv har udviklet. Fra
venstre er det adm. direktør Carsten Bo Petersen, specialarbejder Flemming Olesen og fabrikant, arbejdende bestyrelsesformand
og eneaktionær Klaus Rasmussen.

