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Effektiv og målbevidst
For Tove Koch er 1993 et 

godt år. Ikke alene har hun 
25 års jubilæum som forret-
ningskvinde og indehaver af 
»Pigernes Butik».  Men 
oven i det er butikken i Gra-
ven i Horsens netop blevet 
kåret som »Årets butik».

Det er firmaet »pej grup-
pen«, der for sjette gang har 
kåret »Årets butik». Firma-
et arbejder med og rådgiver 
om trends - tendenser inden 
for både mode, boligindret-
ning, dagligvarer osv.

Pigernes Butik fik dame-
side-prisen for et stort og 
flot udviklingsarbejde i en 
periode, hvor tøjbranchen 
ikke har særligt nemme vil-
kår.

Men stramme tider for 
detailhandelen generelt har 
ikke skræmt Tove Koch. 
Hun har i årenes løb gang 
på gang udvidet forretnin-
gen, sidst til den store bu-
tik, der nu har fået facade 
både mod Graven, mod 
Mælketorvet og især en 
smuk facade mod Teater-
torvet.

I dag er »Pigernes Butik» 
en forretning på 260 kvm. 
og med hele 20 udstillings-
vinduer.

Da Tove Koch, der er 57 
år, første gang startede i 
Graven, var det egentlig 
som leder af hatteforretnin-
gen »Bastian«. Men i 1968 
overtog hun så selv forret-
ningen og ændrede den til

Tove Koch.

DAGENS PORTRÆT

en forretning med tøj til 
modebevidste piger og kvin-
der. I de første år hed den 
»Damernes Magasin«, siden 
blev det til det mere nutidi-
ge »Pigernes Butik«.
Tove Koch holder utroligt 

meget af at sælge tøj. Hun 
trives med sin hverdag, og-
så selvom den er lang. Det 
er også årsagen til, at det 
meste af hendes liv simpelt-
hen er butikken - og så fa-
milien, selvfølgelig.
Hun er gift med Jørn 

Koch, der er regionsdirek-
tør i Bikuben - og som tager 
sig af administrationen i sin 
kones firma.

Sammen har de tre voks-
ne sønner, og også et par 
børnebørn er kommet til.

Familien, huset og går-
den i Ølsted, hvor hun og 
Jørn Koch har plantet jor-
den til med juletræer, tager 
faktisk den smule fritid, der 
bliver tilbage.

For - som hendes medar-
bejdere siger - Tove Koch 
lægger hele sit hjerte i for-
retningen.

- Hun er effektiv og mål-
bevidst, men tænker også 
tingene godt igennem.

- Hun er »vores anden 
mor», bekymrer sig om os 
og tager sig af os. Og både 
kontoret og privaten der-
hjemme står altid åben for 
os, siger medarbejdere i bu-
tikken.

Men selvom Tove Koch er 
den seriøse forretnings-
kvinde, er hun også den, der 
er med på lidt skæg og balla-
de. Som for eksempel den-
gang, et »polterabend-sel-
skab« drev igennem Graven 
og solgte små pakker til 
folk. Tove købte en fin lille 
pakke, som viste sig at inde-
holde en grisehale. Det tog 
hun i stiv arm, og den af 
hendes ansatte piger, der 
grinte allerhøjest, fik den 
med sig hjem i lommen.

Tove Koch markerer sit 
25-års forretningsjubilæum 
med en reception i forret-
ningen fredag eftermiddag. 
(just)
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