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Faaborg-Midtfyn
Visedigter
skal hyldes
Ferritslev: Visedigterens

Sigfred Pedersens danske
kulturarv tæller talrige bedrifter, som både forfatter,
skuespiller og visedigter, og
i sidstnævnte øjemed hyldes
han mandag den 11. april på
Mødestedet på Ådalen i Ferritslev.
Foredraget fremføres af
ægteparret Per og Ingrid
Sonne.
De fremmødte kan forvente sig både historiske anekdoter og livlig fællessang, når
Sigfred Pedersens højt elskede viser udfoldes for fuld
musik.
Per Sonne er tidligere lektor på Midtfyns Gymnasium
og optræder i sin fritid i jazzorkestret Spinning Wheel,
mens Ingrid Sonne har en
lang karriere som folkeskolelærer bag sig.
Foredraget - der er arrangeret i samarbejde med Ældre Sagen Midtfyn - finder
sted i tidsrummet fra klokken
14 til klokken 16.
Tilmelding skal ske via Lizzie Veltzé, telefon 62 62 25 28,
eller på e-mail til lv@5750.dk
senest 7. april. (ralun)

På opdagelse i
istiden
Faaborg: Øhavsmuseet Fa-

aborg indleder traditionen
tro sin tursæson i dag, 2. påskedag, og inviterer i år til
Knold ved Dyreborg. Her
tager museets landskabsarkæolog, Poul Baltzer Heide,
med på opdagelse i sporene
efter den sidste istid, der indtil for 14.000 år siden holdt
Danmark i et iskoldt jerngreb. I foråret står klinterne
helt friske og uden vegetation, og derfor er det et perfekt
tidspunkt at tage ud og kigge
på de majestætiske klinter,
der rejser sig over strandene.
Turen mandag starter kl.
14 på P-pladsen ved Drejet,
Knoldsvej 1. Turen varer 2
timer, og koster 40 for voksne
(børn er gratis). (annj)

PoLItIKere På øerne

Avernakø/Lyø/Bjørnø: De dan-

ske småøer har mange problemer, og dem vil der blive
mulighed for at fremlægge
for nogle af landets lovgivere, når Folketingets øudvalg
kommer på besøg på øerne
ud for Faaborg 6-7. juni. Få
dage før, 4. juni, er det viceborgmester Anne Møllegaard Mortensen (DF) samt
kommunaldirektør Helene
Bækmark, som besøger Lyø
og Avernakø. (milo)

Det sker
I dag

2. påskedag
Kulturelt

19: Kirkekoncert m. Odessa,
Gestelev Kirke.

Aktivt

10-12: Svømmehallen, Midtfyns Fritidscenter.
19: Cykling, start fra grønt område mellem Søndervangen og
Kildemarken, Gislev.

Diverse

13.30: Kaffe & Kagebuffet,
Herregården Lundegaard,
Broby
14: Hundetræning, Åbent hus,
Faaborg Hundevenner.

Film

15: Antboy 3, Ringe Bio.
19: The big short, Helios
19.30: Carol, Ringe Bio.

I morgen
Kulturelt

10-15: Faaborg Museum.
10-17: Broby Bibliotek.
10-17: Årslev Bibliotek.
10-18: Faaborg Bibliotek.
10-18: Ringe Bibliotek.
11-15: Ret- og Strafmuseet,
Faaborg.
14: Lysbilledforedrag ”Ringe
Statsfængsels historie” v. Finn
Andersen, HERY’s lokaler,
Ryslinge arr. Ryslinge Pensionistforening.

Aktivt

6-8 og 10-11: Svømmehallen,
Midtfyns Fritidscenter.
10: Gymnastik, Fælleshuset,
Ringe.
13-15.30: Svømmehallen,
Forum Faaborg.
19: Løb, Midtfyns Fritidscenter,
arr. Ringe Løbeklub.

Møder

18: Eskraordinær generalforsamlingi Ringe Boldklub, RBs
klublokaler, Ringe.
19: Generalforsamling i
Rolfsted vandværk, Staldens
Selskabslokaler.
19: Generalforsamling i
Rolfhallen og Rolfhallens
Aktivitetsudvalg, Rolfhallens
Selskabslokaler.
19.30: Generalforsamling,
Horne Lands Støtteforening,
Horne Skole.
19.30: Generalforsamling, Nr.
Broby Antenneforening, klubhuset i Nr. Broby

Film

19: The big short, Helios
19.30: Carol, Ringe Bio.
19.30: Flaskepost fra P, Korinth
Kino.

Diverse

9-12: Tegne/malegruppe,
Skullerodsholm, Nr. Lyndelse.
10-15: Selvhjælpsgrupper,
Frivilligcenter og Selvhjælp
Faaborg-Midtfyn, Ringe.
13-17: Juniorklub, Skullerodsholm, Nr. Lyndelse.
14: Sang-eftermiddag, Tingager Plejecenter, Ringe.
19: Bankospil, Krarup Forsamlingshus.
19.15: Spillegilde, Nr. Søby
Forsamlingshus.
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Gik fra tæpperens til
■ På 11 år er Midtfyns
Totalservice vokset
fra 2 til 40 ansatte.
Firmaet rydder op
og genopbygger, når
skaden er sket, og nu
kan de kalde sig årets
virksomhed i FaaborgMidtfyn Kommune
Broby: Når det regner vold-

somt i Danmark, og hundredevis af kældre står under
vand - eller når en pyroman
endnu engang har slået til et
eller andet sted i Odense, ja så
er det prime time for firmaer
som Midtfyns Totalservice.
Firmaet med hovedsæde på
Industrivej i Nr. Broby rydder op, når skaden er sket,
men Brobyfirmaet har taget
begrebet skades-service et
skridt videre. De kan nemlig
både rydde op og bygge stedet op igen.
”One stop shopping”, kalder ejer Michael Nielsen (51)
det. Forsikringsselskaber og
boligselskaber, der er hans
primære kunder, skal kunne
købe hele pakken hos ham.
- Vi har seks tømrere, to
murere, ti malere samt to
kloakfolk ansat, så vi er stort
set i stand til at klare en hvilken som helst opgave, fortæller han.
Forleden blev Midtfyns Totalservice så kåret som årets
virksomhed i Faaborg-Midtfyn Kommune, og begrundelse fra formanden for Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd,
Arne Brunholm, lød:
- Det er en virksomhed,
der siden starten i 2005 har
formået at ekspandere ganske betydeligt med nye forretningstiltag og nye virksomheder. Og så er det en
virksomhed, der er synlig i
lokalområdet med et godt
arbejdsmiljø og en understøttelse af det lokale idrætsliv,
forklarer han.
Startede i det små
Før Michael Nielsen startede
som selvstændig, havde han

[ Jeg havde svært ved
at se mig selv fortsætte
i 25 år mere i ISS. Der
var jeg endt i et kontorjob og som administrator. Jeg havde brug for
at komme ud og være
tættere på driften.
Michael Nielsen, ejer afMidtfyns
Totalservice

en 22 år lang karriere hos ISS
Skadesservice bag sig.
Men som 40-årig stod han i
2005 med et valg.
- Jeg havde svært ved at se
mig selv fortsætte i 25 år mere
i ISS. Der var jeg endt i et kontorjob og som administrator.
Jeg havde brug for at komme
ud og være tættere på driften,
forklarer han.
Så i 2005 købte han det
lille og lettere skrantende tomandsfirma Fyns Totalservice/Broby Tæpperens.
- Dengang havde jeg en forstilling om, at firmaet bare
skulle bestå af mig selv og
fem-seks ansatte, så skulle det
hele nok gå fint, fortæller han.
Men det viste sig hurtigt,
at han qua sin store erfaring
med skadesservice og sit netværk fra ISS-tiden var i stand
til at tiltrække nogle rigtigt
gode opgaver, og i 2009 tog
han så et kæmpespring og
sammen med to tidligere ISSkolleger med lignende fir-

maer i Jylland købte han det
konkursramte selskab Dansk
Industri- og Skadeservice.
Dermed var han pludselig
blevet del af en landsdækkende kæde.
- Vi har så delt landet op
imellem os, så mine kolleger
tager Sjælland og Jylland,
mens vi dækker Fyn, fortæller han.
I dag er Midtfyns Totalservice en virksomhed med en
omsætning på 35 millioner
kroner og 40 ansatte.
32 ansatte arbejder med
base i Nr. Broby, mens otte
kører ud fra firmaadressen på
Odense havn.
Den lidt diskrete beliggenhed i Nr. Brobys industrikvarter er ingen hindring for at
drive en god forretning.
- Vi er jo ikke afhængige af
strøgkunder, så det betyder
ikke så meget, hvor vi ligger,
bare det er nogenlunde centralt på Fyn, siger Michael
Nielsen.

Firmaets primære kunder
er boligselskaber og så en
række mindre forsikringsselskaber som f.eks. Concordia
og Lokal Forsikring
- Vi går efter de små selskaber, hvor vi kender direktøren, og kommandovejene
er korte, forklarer Michael
Nielsen.
Om firmaet har nået sin
optimale størrelse afhænger
af, om Michael Nielsen kan
overbevise flere kunder om,
at Midtfyns Totalservice er de
bedste.
- Vi har ikke en målsætning
om at blive større, men hvis vi
bliver bedre, til det vi laver, så
får vi flere kunder, og så skal
vi have flere ansatte, som han
siger.

Af Bent Warncke
bew@fyens.dk
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totalservice

■ På væggen bag den sportsglade direktørs skrivebord hænger en kollektion af sportstrøjer,
som har været båret af diverse stjerner indenfor både cykling, fodbold og håndbold. Arkivfoto.

En meget sportslig
bestyrelse
■ Tre markante hånd- Midtfyns Totalservice historie
boldpersonligheder er Ejer er Michael Nielsen, der som 2011 etableres professionel bemed i bestyrelsen for baggrund har 22 års ansættelse styrelse med blandt andet Jan
ISS Skadeservice, inden han
Pytlick.
Midtfyns Totalservice ispringer
ud som selvstændig.
I 2013 overtages odenseanske
Broby: Jan Pytlick, Arne Buch

■ Michael Nielsen har ikke planer om at blive større - men hvis der kommer nye og flere kunder,
så bliver det nødvendigt at ansætte flere. Arkivfoto.

Broby-tømrer blev
årets iværkssætter
■ Tømrermester
Brian Kej er på halvandet år vokset fra to
til otte ansatte - og kan
godt bruge et par flere
Faaborg-Midtfyn: Der var 10

indstillinger til, hvem der
skulle være årets iværksætter i
Faaborg-Midtfyn Kommune
i 2015.
Valget faldt på tømrermester Brian Kej i Nr. Broby,
der efter en lang årrække som
ansat hos Arne Brunholm og
et par år med firmaet Pyro3,

i 2014 startede op som selvstændig tømrermester.
Det har han bestemt ikke
fortrudt.
- Det var det, jeg brændte
mest for, og jeg mærkede hurtigt, at det var den rigtige beslutning, fortæller han.
Firmaet har i dag otte
ansatte og fire firmabiler
kørende og har indrettet
et fint snedkerværksted på
Industrivej 4 i Nr. Broby.
- Vi har allerede mange
gode og trofaste kunder og
monterer mange trapper og
lydlofter. Vi vil gerne lave noget, der ikke er så mange der

kan. Det er der flest penge i,
som han siger.
Brian Kej kunne faktisk
godt bruge en eller to ansatte
mere, men så skal firmaet heller ikke være større. Mester
Brian Kej vil nemlig gerne
kunne overskue det hele,
uden der er brug for byggeleder osv.
- Vores største udfordring
er at følge med, når vi vokser
så hurtigt. Det kan godt give
lidt udfordringer med likviditet. Men vi ser lyst på fremtiden og har masser at lave, fortæller han. (bew)

og Carsten Thygesen. Navne
der klinger bekendt, hvis man
kender bare en lille smule til
den danske og især den fynske
håndboldscene.
Jan Pytlick er mangeårig
landstræner for damelandsholdet og kommende træner i håndboldklubben HC
Odense, Arne Buch var med i
GOG’s storhedstid og er i dag
direktør i HC Odense, mens
Carsten Thygesen er bestyrelsesformand for Skjern
Håndbold.
Fælles for de tre håndboldherrer er, at de 4-5 gange årligt mødes til bestyrelsesmøder i Michael Nielsens selskab
Midtfyns Totalservice A/S.
- De er jo med i min bestyrelse, fordi de har nogle
kompetencer, som er særlige. Jan Pytlick ved en masse
om medarbejderdelen, Arne

[ Jeg ved godt, at det
kan lyde lidt forkert,
men penge er altså
ikke så vigtige. Det, jeg
virkelig går op i, er, om
vi hele tiden kan blive
bedre til det, vi gør. At
det så giver os et større
overskud, er ikke det
væsentlige
Michael Nielsen, Midtfyns Totalservice

I 2005 køber han det lille firma
Fyns Totalservice - Broby Tæpperens.
I 2009 køber han sammen med
to kolleger Dansk Industri &
Skadesservice.
2010 køb af lille malerfirma
med en ansat.

FH Maling & Bygningsrenovering.
I 2015 tilkøbes Ole Olesen Entreprenør, der også er et autoriseret kloakfirma.
Midtfyns Totalservice beskæftiger i dag 40 mand på firmaadresserne i Broby og i Odense.

Buch er en gudsbenådet sælger, og Carsten Thygesen har
stor erfaring som tidligere direktør i Skjern Ostelager, fortæller Michael Nielsen.
Når man sidder på Michael
Nielsens kontor, er man ikke
i tvivl om, at sport og især
håndbold fylder en del i hans
liv. På den altdominerende
”wall of fame” bag direktørens skrivebord hænger en
flot kollektion af sportstrøjer,
som har været båret af diverse
stjerner indenfor både cykling, fodbold og håndbold.

lokale Broby-foreninger.
- Cirka 10 procent af mit
overskud går til sponsorater,
og så kan du så selv regne ud,
hvor stort mit overskud er, siger han med et smørret grin.
Umiddelbart lyder det som
mange penge, men han får jo
også noget igen, understreger
han.
- Det giver mig mulighed
for at kunne give mine kunder
nogle unikke oplevelser i forbindelse med sponsorarrangementer i GOG, og vi får da
også nogle nye kunder ind via
dette netværk, fortæller han.
Men den gavmilde sponsorindstilling bunder dybest
set også i, at han ikke er så
optaget af at tjene penge, som
man skulle tro.
- Jeg ved godt, at det kan
lyde lidt forkert, men penge
er altså ikke så vigtige. Det,
jeg virkelig går op i, er, om vi
hele tiden kan blive bedre til
det, vi gør. At det så giver os
et større overskud, er ikke det
væsentlige, siger han.

Sponsor for GOG
Men Michael Nielsen nøjes
ikke med at være fan. Han var
en af de mange sponsorer, der
trådte til og var ved med til at
genrejse GOG efter konkursen i 2010. I dag er Midtfyns
Totalservice sponsor for både
herrerne i GOG og for dameholdet HC Odense.
For Michael Nielsen er
sponsoraterne en måde at
markedsføre sit firma på. Årligt lægger han et sted mellem
200.000 og 300.000 kroner i
sponsorstøtte, og der falder
også en sjat af til nogle af de

Af Bent Warncke
bew@fyens.dk

