
Ny daglig leder og medejer af Ølgod Maskinforretning
I 2016 købte Svend Aage Jensen og Kurt Eg fra Brørup Traktor- & Maskincenter ApS deres kollega Ølgod 
Maskinforretning og har siden drevet den som en selvstændig enhed med lokal ledelse af salg og service,  
men med stor grad af involvering fra Brørup-folkene.

Nu mener man, at tiden er inde til, at maskinforretningen i Ølgod skal 
have lokal ledelse og har derfor ansat Steen Olesen som sælger og 
daglig leder af forretningen. Samtidigt køber han en tredjedel af 
forretningen. Steen Olesen kommer fra en stilling som sælger hos 
Dansk Maskincenter og har tidligere arbejdet for Tobico i Skjern (nu 
Skjern Maskinforretning), så det er en mand med både salgserfaring 
og godt kendskab til lokalområdet, der fremover står i spidsen for 
Ølgod Maskinforretning.

”Vi mener, det er rigtigt at have en daglig leder, der så at sige ”har 
hånden på kogepladen” i spidsen for forretningen”, begrunder Svend 
Aage Jensen den nye ejerstruktur. ”Samtidigt ønsker vi stabilitet 
omkring forretningen, og når Steen vælger at investere direkte i Ølgod 
Maskinforretning, har han samtidigt bekræftet, at han vil have 
forretningen til at blomstre”.

Business as usual på kort sigt
Den nye medejer glæder sig i sagens natur til at komme i gang med sit 
nye arbejde. ”Der er et stort potentiale i Ølgod Maskinforretning. 
Områdets landmænd er driftige folk, og der er mange aktive 
maskinstationer, så når vi kan tilfredsstille begge kundegrupper med 
produkter til fair priser og kompetent service, kan det ikke gå helt 
galt”, siger Steen Olesen.

Han kommer i øvrigt ikke til sit nye job med planer om at vende alt på 
hovedet. ”Ølgod Maskinforretning er en stabil forretning med dygtige 
medarbejdere, der er særdeles selvkørende, så nu skal jeg først og 
fremmest lære mine nye kolleger og de eksisterende kunder godt at 
kende. Så må vi se, hvad næste trin bliver”, siger han med sædvanlig 
jysk besindighed.

Steen Olesen er ansat som sælger og daglig leder af Ølgod 
Maskinforretning A/S. Samtidigt køber han en tredjedel af 
forretningen og vil fremover koncentrere sig om at udvikle  
firmaet med afsæt i et stærkt lokalt fundament.

Om Ølgod Maskinforretning:
Ølgod Maskinforretning betjener kunder i et stort lokalområde men har også en butik, hvor områdets folk med grønne fingre køber småmaskiner 
og andet grej. Produktprogrammet ligner i sagens natur det fra Brørup Traktor- og Maskincenter, så produkter som Mandam, Major, Idrofoglia, 
Emily og Schuitemaker er alle egen import, der sælges direkte til slutkunder under sloganet ”Direkte import – Fair priser”.                  
Maskinforretningens serviceteam er meget allround-indstillede. På traktorsiden er de eksperter i Deutz-Fahr og Zetor, som i mange år har fyldt 
meget på værkstedet. De senere år har man arbejdet uafhængigt af importøren, men det har ikke ændret på aktivitetsniveauet.  


