April 2018
In2house skifter ud i toppen
På den ordinære generalforsamling kunne medlemmerne af In2house vælge ny bestyrelsesformand
og samtidig takke farvel til Lars Bonderup Bjørn, som har været bestyrelsesformand i selskabet
gennem de seneste 9 år. Ny formand bliver den erfarne erhvervsmand, med særlig erfaring fra
detailhandel og frivillig kædedrift, Mikael Kold, som blev valgt med fuld opbakning. Og samme dag
benyttede medlemmerne lejligheden til at også takke direktør Thomas Hagerup for hans indsats
gennem årene.
God stemning og fremsynethed
Det er to helt uafhængige forløb der har betydet, at In2house nu får både ny formand og direktør. I
starten af 2018 tiltrådte erhvervsmanden Lars Bonderup Bjørn en post, som administrerende
direktør i energiselskabet EWII, en post som ikke er forenelig med den lange række af
bestyrelsesposter som Lars Bonderup Bjørn har beklædt.
”I In2house har det derfor været kendt længe, at der skulle findes en ny bestyrelsesformand. Og
posten blev annonceret ved udgangen af 2017, hvorefter bestyrelsen har haft en god proces med
udvælgelse af den helt rette profil.
”Der var en rigtig god stemning på generalforsamlingen og opbakningen til den nye formand var
100%. At formandsskiftet falder sammen med at selskabets, mangeårige, direktør Thomas Hagerup,
har fundet nye udfordringer, er tilfældigheder som naturligvis ikke er optimale, men omvendt også
giver mulighed for at sætte helt nye øjne på udviklingen.” udtaler Lars Bonderup Bjørn som giver
stafetten videre til Mikael Kold.
Mikael Kold er nok mest kendt for sine mange år som direktør i Intersport Danmark og Hummel og
for væsentlige bestyrelsesposter bl.a. i Intersport International. I en overgangsperiode vil Mikael
Kold også tegne In2house som direktør, hvilket er muligt fordi selskabet er et A.M.B.A.
”Jeg er glad for opbakningen og glæder mig til at arbejde med selskabets kæder; Møblér, Danbo og
medlemmerne i vores frie koncept og her bidrage med min viden og indsigt i detailhandel og
kædesamarbejde. Jeg vil nu involvere mig i arbejdet med kædernes strategiske udvikling og dermed
at finde den rette profil til direktørrollen i In2house og herigennem sikre at In2house og vores
koncepter udvikles i takt med kundernes og butikkernes behov” udtaler Mikael Kold, som i øvrigt
beskæftiger sig professionelt med bestyrelsesopgaver og -poster i en række andre selskaber.
Endnu et flot årsresultat og udlodning af 2 mill.kr
In2house der er indkøbsforening og kædecenter for mere end 50 møbelbutikker, har i 2017 optjent
et overskud til medlemmerne på 4.2 mill.kr. Hvilket er yderst tilfredsstillende i et meget
konkurrencepræget marked.
”Vi er endnu en gang blevet bekræftet i, at det er en styrke at være selvstændig og lokal
møbelhandler.” udtaler Thomas Hagerup, som nu tiltræder et job som kædedirektør i en anden
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branche og nær hans bopæl i København. ”Begge vores kæder, Møblér og Danbo Møbler, har
genereret gode resultater og i kædeselskabet har vi i haft en tilgang på 5 nye butikker.”
I lighed med sidste år, er det besluttet at udbetale knapt 2 mill. kr. af selskabets optjente egenkapital
til medlemmerne. ”Gennem årene har kæderne skabt så gode resultater, således vi nu kan udbetale
en del af tidligere års overskud, uden at risikere vores soliditet som fortsat er over 50% Jeg er stolt af
de resultater vi har skabt i In2house og er sikker på at kæderne endnu ikke har toppet” afrunder Lars
Bonderup Bjørn.
In2house er et a.m.b.a. og omsætter årligt for 300 millioner til foreningens butikker. Møblér er med
sine 36 butikker landsdækkende og Danbo Møbler tæller 10 butikker. Butikkerne fører et stort
sortiment inden for møbler, senge og boligtilbehør.
For yderligere kommentarer:
Bestyrelsesformand Mikael Kold tlf. 40 16 44 13
Kædechef Møblér Iglin Tanggaard tlf. 21 37 56 92
Bestyrelsesmedlem for Danbo Møbler Mads Fisker Thorsen tlf. 98 23 19 55
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