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Den nuværende bemanding hos Klar Miljørådgivning. Fra venstre er det Michael Kusk, der blev ansat 1. februar og Anna Mondrup Van Tienen, der blev ansat 17. august. Derefter er det de to ejere, Michael Lysbjerg Brund og 
Stefan Børgesen Keller. Foto: Jens Amtoft

Nystartet firma har stor succes
For ét år siden startede Klar Miljørådgivning i 
en stue i Gedved. Stuen blev hurtigt skiftet 
ud med et kontor i Hinnerup, og nu der der 
gang i flere ansættelser

Jens Sand Amtoft
ja@hsfo.dk

Der er stadig plads til flere på kontoret i Hinnerup. Fra venstre er det Mi-
chael Lysbjerg Brund, Anna Mondrup Van Tienen, Stefan Børgesen Keller 
og Michael Kusk. Foto: Jens Amtoft

Horsens. Praktikanterne bli-
ver ansat med henblik på, at
de kan få arbejde bagefter,
fortæller de to ejere.

De to har ikke noget mål
for, hvor stor virksomheden
må blive.

- Vi har snakket om, at hvis
man bliver en 10 stykker, vil
det give en god dynamik,
men det må vi tage hen ad
vejen, siger Michael Lysbjerg
Brund.

Ser mod øst
Historien om firmaet er fore-
løbig blevet en succeshistorie,
fortæller de to ejere.

- Vi mener, vi kan gøre tin-
gene billigere og mere effek-
tivt end de store firmaer, og
det har kunderne taget godt
imod. Vi har faktisk haft ind-
tjening fra dag et. Michael tog
sig af at bygge virksomheden
op, mens jeg passede kunder-
ne, fortæller Stefan Børgesen
Keller.

Kontakten til kunderne fo-
regår helt lavpraktisk ved, at
de tager ud og besøger poten-
tielle kunder, drikker en kop
kaffe og fortæller, hvad de
kan tilbyde.

tæller Stefan Børgesen Keller.
Han sidder sammen med

sin kompagnon Michael Lys-
bjerg Brund i et mødelokale
på kontoret i Hinnerup.
Hjemadressen i Gedved blev
hurtigt for trang.

Bag dem sidder to nye me-
darbejdere, Michael Kusk,
der blev ansat 1. februar og
Anna Mondrup Van Tienen,
der blev ansat midt i august.

Og det stopper ikke med de
to, fortæller ejerne af virk-
somheden.

- I stedet for at vente til folk
falder om af stress, har vi væ-
ret lidt progressive og er gået
ud og har ansat først, og så
har vi fundet opgaverne bag-
efter. Det er sådan lidt den
omvendte verden. Men det er
faktisk lykkedes rigtig godt,
siger Stefan Børgesen Keller.

Og det er en strategi, som
virksomheden vil følge

- Vi kan konstatere, at der
er et stort behov for det, vi
kan levere. Det, vi er særligt
gode til, er nærvær, og det, at
vi kan komme tæt på kunden.
I og med vi ansætter flere, har
vi fortsat frihed til at service-
re endnu flere, fortæller Ste-
fan Børgesen Keller.

Kunderne er primært for-
syningsselskaber - og kom-
muner. Nu er også private
kunder ved at komme til.

- Vi har først og fremmest
kunder i Midt- og Østjylland,
fra Hedensted til Mariager. Vi
har efterhånden 15-20 forsy-
ningsselskaber som kunder.
Vi vil gerne have mange ben
at stå på, så vi ikke er for af-
hængige af enkelte kunder,
fortæller Michael Lysbjerg
Brund.

Firmaet vil fremadrettet
rette blikket mod det sjæl-
landske marked.

- Anna Mondrup Van Tie-
nen har tidligere arbejdet ved
Kalundborg Forsyning. Vi hå-
ber, at vi kan bringe hende i
spil på det sjællandske mar-
ked, siger de to ejere om de
umiddelbare fremtidsplaner.

GEDVED: For præcis ét år siden
sad Stefan Børgesen Keller og
Michael Lysbjerg Brund i stu-
en hos førstnævnte på Præ-
stehøj i Gedved.

Her fortalte de til Horsens
Folkeblad om deres nystarte-
de firma, Klar Miljørådgiv-
ning.

De to havde sagt deres sik-
re job hos den rådgivende in-
geniørvirksomhed Envidan
op for at starte selvstændig
miljørådgivning om afløb og
klimasikring.

- Vi havde overvejet en ét-
års-reception. Det gør vi ikke
på grund af corona. Men vi
kan se tilbage på det forløbne
år og konstatere, at det er helt
vildt, det vi har opnået, for-

fremadrettet, fortæller Mi-
chael Lysbjerg Brund.

- Vi skal helst ikke ud i, at
folk er overbelastede, før vi
går ud og ansætter. Der skal
gerne være ressourcer til, at
man kan sætte nye folk ind i
arbejdet og få dem til at blive
selvkørende, fortæller han.

I et år, hvor corona her
fyldt meget, kunne man have
frygtet for, at en lille nystartet
virksomhed som Klar ville få
det svært. Men faktisk har

coronaen ikke haft nogen af-
gørende indflydelse på firma-
ets første år, og det hænger
sammen med, at der har væ-
ret masser af anlægsarbejder
rundt om i regionen.

Lige nu er de to ejere i gang
med at finde en femte medar-
bejder, der skal ansættes så
hurtigt som muligt.

- Vi vil fremadrettet også
have tilknyttet en praktikant
- gerne fra én af de lokale in-
geniørskoler i Aarhus eller


