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Ny bestyrelse i Lindø industripark
Odense Havn, som per 1. januar 2014 købte Lindø Industripark A/S af A.P. Møller - Mærsk, har udpeget en
ny og kompetencestærk bestyrelse, som i samarbejde med direktionen skal afstikke fremtidens kurs for
Lindø Industripark, som i 2013 havde en omsætning på DKK 93,8 mio.
Der er tale om velkendte erhvervsnavne med særlige kompetencer, der matcher de indsatsområder, som
Lindø med succes har udviklet siden etableringen i 2009. Bestyrelsen får til opgave at sikre den fortsatte
udvikling på Lindø i et gunstigt marked med stadig stigende antal lejere og stor travlhed for Lindøs anden
kerneforretning; de særligt tunge transporter og løft.
Flere store og omfattende projekter finder i disse år vej til Lindø; Bladt Industries producerer
vindmøllefundamenter til Østersøen, reparationsværftet Fayard får stadig større projekter på værftet
eksempelvis boreriggen Mærsk Gallant, og vindmølleindustrien er på Lindø særligt synlig via lejere som
Siemens, Vestas og LORC – sidstnævnte med deres næsten færdige testbænk til naceller. Alt sammen
aktiviteter, som både gør brug af de mange underleverandører på området og tiltrækker et stort antal
projektmedarbejdere. Med de igangværende store projekter på Lindø, kommer der nu dagligt mere end
2.300 personer gennem porten.
Odense Havn og Lindø Industripark A/S er i dag en fusioneret enhed, der udnytter virksomhedernes særlige
potentialer og ikke mindst de oplagte synergier. Den fælles opgave på Lindø styrkes af den nye bestyrelse,
der nu igangsætter en strategiproces, som forventes færdig i løbet af dette år. Der vil fortsat være fokus på
arbejdet med at tiltrække store og omfattende projekter og lejere inden for vind, skibs-/rigreparation og
infrastrukturprojekter, og de respektive bestyrelsesmedlemmers kompetencer og netværk vil få gavnlig
indflydelse på områdets hastige udvikling, som i høj grad sker i samarbejde med allerede etablerede
virksomheder på Lindø.
Konverteringen af Lindø har været en succes, og med Odense Havns ejerskab af området er den fremtidige
drift sikret. Direktion og bestyrelse vil således tage udgangspunkt i de gode resultater og tilføre nye tanker
og overvejelser for den fremtidige udvikling af området.
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Ny bestyrelse i Lindø Industripark A/S:
Kaare Vagner Jensen (bestyrelsesformand)
Tidl. CEO i ABB koncernen
Bestyrelsesmedlem og –formand for en række danske og udenlandske virksomheder.
Medlem af Akademiet for de Tekniske Videnskaber
Jens Aalborg Nielsen
Civ.ing., Ph.D. og Teknisk direktør i SKAKO Concrete A/S
Tidl. direktør i VESTAS A/S
Tidl. direktør i Velux A/S

Lars-Erik Brenøe
Executive Vice President i A.P. Møller - Mærsk
Næstformand Maersk Broker
Bestyrelsesmedlem i A.P. Møller Fonden
Bestyrelsesmedlem i Svitzer A/S

Claus Jensen
Forbundsformand Dansk Metal

Erik Hoffmann-Petersen
CEO og medejer af Windbuilders ApS
Tidl. direktør i MT Højgaard A/S
Tidl. CEO i Burmeister & Wain Energy A/S
Tidl. CEO i FLS Miljø A/S

