
 

 

 

 

 

 

 

Vi har startet et generationsskifte i Østergaard Entreprise A/S.  
 
Fra den 1. maj 2019 udvider vi ejerkredsen og ændrer samtidig på vores organisation. Det 
betyder mere fokus på vores kerneaktiviteter – leveret af en styrket organisation med høje 
faglige kompetencer. Generationsskiftet vil være en proces, der løber hen over de næste år. 
 
Baggrund 
Firmaet har over de sidste 3 år oplevet en fantastisk vækst med en meget stor ordretilgang i stort 
set hele Danmark. Med den stærkt stigende efterspørgsel efter smedearbejde i forbindelse med 
fjernvarmeprojekter, har vi således mangedoblet vores medarbejderstab, så vi i dag har et samlet 
mandskab på omkring 70 dygtige medarbejdere. 
Vi har en klar målsætning om fortsat at være en stærk og kundeorienteret samarbejdspartner til 
fjernvarmeprojekter, og samtidig levere faste ydelser på rammeaftaler for forsyningsselskaber i 
Danmark.  
 
Generationsskifte og ny organisation fra 1. maj 2019 
Med de stigende aktiviteter i Østergaard Entreprise A/S er det naturligt, at vi sikrer optimale vilkår 
på ledelsesplan, og samtidig sikre firmaet en positiv udvikling med en opstart på et 
generationsskifte.  
 
Knud Erik Madsen, der har erfaring fra fjernvarmebranchen gennem de sidste 35 år, vil fremover 
varetage direktørposten i Østergaard Entreprise A/S. 
 
Som en del af generationsskiftet bliver Brian Kirkegård Buelund Jensen medejer af firmaet, og vil 
fremover varetage et fuldtidsjob som administrationschef i Østergaard Entreprise A/S. 
 
Jimmy Østergaard har tidligere overtaget Ingeniørfirmaet Mogens Præst ApS, og er i dag ejer og 
direktør i firmaet. Ingeniørfirmaet leverer en lang række ydelser og produkter til fjernvarmesektoren 
med fokus på isolerede fjernvarmeskabe og løsninger i forbindelse med afspærring, alarm, 
styringer og husindføring. 
Jimmy Østergaard vil fortsat have ejerskab i Østergaard Entreprise A/S, og overtager samtidig 
formandskabet i bestyrelsen. I den nye organisation vil Jimmy Østergaard udføre udvalgte opgaver 
i Østergaard Entreprise og samtidig koncentrere kræfterne på Ingeniørfirmaet Mogens Præst ApS. 
 
I Odense blev Søren Zeberg afdelingsleder den 1. marts 2019, og varetager opgaverne sammen 
med teamet i Odense.  
Den 1. juni 2019 er Jeppe Kanstrup Glesner ansat som afdelingsleder i Jylland. Jeppe er uddannet 
maskinmester og kommer fra en stilling som projektleder i Fjernvarme Horsens. 
 
Det er vores ønske, at kunder, forretningsforbindelser og samarbejdspartnere vil tage godt i mod 
ovennævnte ændringer.  
Vi vil fortsat bestræbe os på at levere markedets bedste service og samtidig aflevere et solidt 
håndværk og et kvalitetsarbejde, der skaber anseelse i branchen. 
 
Flere oplysninger om ovennævnte information: 
Direktør Knud Erik Madsen på telefon: 2340 1805 
 
Læs om de to firmaer her: 
ostergaard-entreprise.dk 
imp-aps.dk 
 
 
 
 

 
 

Information til kunder og samarbejdspartnere 


