Glidende generationsskifte:

NB Ventilation A/S har fået
ny direktør og medejer
NB Ventilation A/S i Aalborg er i gang med et glidende generationsskifte. Efter
42 år i den veldrevne virksomhed har medejer og administrerende direktør
Carsten Gerhardt valgt at gå på pension. Det sker om ni måneder, når han har
oplært sin afløser.

Den bamse-abekat, som i mange år har været en trofast gæst på hylden i
direktør-kontoret, har Carsten Gerhardt netop afleveret til 51-årige Per Højbjerre
fra Frederikshavn. Han har i flere år haft eget konsulentfirma, men er fra 4.
januar 2016 blevet direktør og medejer af NB Ventilation.

- Jeg ser frem til at drive NB Ventilation videre i samme ånd, som familien har
gjort siden 1973. Det er jo en robust virksomhed med en sund økonomi, men
jeg glæder mig også til at udvikle virksomheden, hvor der er flere spændende
planer og ideer i støbeskeen, siger Per Højbjerre.

NB Ventilation er specialister i komfort-ventilation, varme-genvinding og industri-ventilation.
Virksomheden leverer ventilations-aggregater med luftmængder op til 120.000 m3/h til blandt andet
sygehuse, kraftvarmeværker, industrien, fødevarebranchen, hoteller, svømmehaller, kontorbyggeri, skoler
og børnehaver. Alle anlæg skræddersyes efter kundens krav og ønsker. Produkterne udføres i høj kvalitet
og med omtanke for miljøet og sikrer ren luft til komfort, varmekøling og genvinding.
Virksomheden omsætter for cirka 40 millioner kroner årligt og har klaret sig fint igennem finanskrisen med
fornuftigt resultat hvert år.

NB Ventilation beskæftiger 30 medarbejdere i de næsten 5.000 kvadratmeter
store lokaler på Svanningevej i Aalborg Øst. Virksomheden begyndte som
ventilationsentreprenør i 1973, men skiftede kurs i 80'erne. Her valgte NB
Ventilation selv at bygge ventilations-aggregaterne og udelukkende fungere
som underleverandør.

Carsten Gerhardt ser frem til at tilbringe mere tid på golfbanen hjemme i Blokhus, ligesom han glæder sig
til at cykle flere ture på sin mountainbike. Andre familiemedlemmer, som arbejder hos NB Ventilation A/S,
vil dog fortsat udgøre en stor del af ejerkredsen i den 43 år gamle virksomhed.
For yderligere information, kontakt
Per Højbjerre, CEO - ph@nb-ventilation.dk

