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Tavler skal 
fjerne siloerne 

Bladsalgschef Dan Jarl har 
noget at forklare. Han står 
foran et whiteboard - en tavle 
man skriver med tusch på - 
med temmelig mange røde 
tal, og det er dem, han rede-
gør for. Han skal ikke kun for-
klare, hvorfor de er røde, han 
skal også fortælle, hvad han 
vil gøre ved, at de er det.

Klokken er lidt over ni fre-
dag morgen, døren ind til 
Fynske Mediers såkaldte Me-
dielab er lige blevet låst, og 
inde i lokalet, som er velkendt 

blandt Café Stiftens gæster, 
står koncernens 30-40 ledere 
og kigger intenst på Dan Jarls 
tavle med grønne og - lidt for 
mange - røde tal.

De røde tal viser, at Fynske 
Medier ikke tjener så meget 
på at sælge aviser, som man 
skulle ifølge budgettet. Op-
laget er godt, men prisen pr. 
avis er for lav.

Der må gøres noget. Fak-
tisk skal der gøres så meget, at 
Dan Jarl på et tidspunkt over-
lader ordet til sin chef, chef-
redaktør Per Westergård, 
der gør det klart for resten af 
cheferne, at de alle hver især 
bliver nødt til at bidrage til 
løsningen.

Halvkredsen går hurtigt 
videre til næste tavle, for alle 
bortset fra direktionen har én 

stående, og mødet skal slutte 
præcis efter halvanden time.

Tavlerne og mødet hver an-
den fredag morgen kom ind 
i bygningen på Banegårds-
pladsen i Odense ved nytår, 
og de er en vigtig del af en ny 
ledelsesretning for medie-
koncernen, der blandt andet 
udgiver Fyens Stiftstidende 
og Fyns Amts Avis.

For lidt fokus på vækst
- Vi havde behov for at være 
meget mere målrettede. Vi 
havde lagt en ambitiøs, ny 
strategi, men der skete ikke 
nok. Der var for lidt fokus på 
vækst, forklarer administre-
rende direktør Jesper Rose-
ner, der også ville give mere 
ansvar til den enkelte afde-
lingschef.

 ■Væksten kunne 
ikke komme i gang 
på Fynske Medier, så 
direktøren satte alle 
chefer til at føre tavler

- Det kan snart blive mere 
usædvanligt at komme fra et 
hjem med avis end fra et hjem 
med klaver. Der øger risikoen 
for, at relativt ligegyldige fæl-
leshistorier blæses helt uri-
meligt op på internettet.

Det sagde formanden for 
Fynske Mediers bestyrelse, 
professor Jørn Henrik Peter-
sen, Syddansk Universitet, da 
han i går aflagde beretning 
ved selskabets generalfor-
samling i mediehuset i Oden-
se.

Han understregede, at ”det 

stadig er i dagspressen, der 
læses, analyseres og argu-
menteres.”

Fyens Stiftstidendes gene-
ralforsamling blev holdt ved 
samme lejlighed.

Her glædede formanden, 
professor Tage Koed Madsen,  
sig blandt andet over avisens 
journalistiske indsats op til 
kommunalvalget i efteråret.

Ind i Fynske Mediers besty-
relse er valgt tidligere Micro 
Matic-direktør Clas Nyland-
sted Andersen samt advokat 
Malene Lei Raben, der ud-

træder af Fyens Stiftstidendes 
bestyrelse.

Ole Bang Nielsen og Helge 
Munk forlader Fynske Medi-
ers bestyrelse - sidstnævnte 
træder ind i Fyens Stiftstiden-
de. Hertil kommer også er-
hvervs-ph.d. Søren Schultz-
Jørgensen og advokat Hans 
Henrik Banke. 

Teaterchef Kasper Wilton 
forlod bestyrelsen i løbet af 
året.

Af Jesper Beenfeldt Nielsen
jeb@fyens.dk

Fra et hjem med avis

Fynske Medier er ramt af en 
bølge af vækst.

I 2013 steg salget af aviser, 
reklamer og tryksager med 
57 millioner kroner. I 2014 er 
målet en stigning på 60 mil-
lioner kroner, men allerede 
nu lover ledelsen, at væksten 
bliver større.

Dermed er koncernen godt 
i gang med den strategi, der 
blev vedtaget i 2012. Her er 
målet, at omsætningen skal 
stige med 300 millioner kro-
ner på fem år.

- Det var svært at komme i 
gang. Vi var ikke så sikre, da 
2013 begyndte, men nu ser 
tingene meget mere positive 
ud, siger administrerende di-
rektør Jesper Rosener.

En del af væksten - 36 mil-
lioner kroner - stammer fra 
opkøb af virksomheder. Re-
sten stammer fra en vækst på 
3,6 procent i den oprindelige 
del af koncernen.

- Det er meget tilfredsstil-
lende, især fordi vores kunder 
i detailhandlen ikke har fået 
meget mere handel, siger Jes-
per Rosener.

Samlet har Fynske Medier 
haft et beskedent fald i an-
nonceindtægterne, men de 
digitale medier  - især gulog-
gratis.dk - har solgt mere.

Fynske Mediers strategi-
plan lempede bevidst på kra-
vene til de årlige overskud. 
Målet for 2013 var et plus på 
10 millioner kroner før skat 
men resultatet endte på 16 
millioner kroner.

- Vi skal købe mere
Det er en kraftig forbedring i 
forhold til et minus på 49 mil-
lioner kroner i 2012, da kon-
cernen gennemførte kraftige 
spareplaner og blandt andet 
nedskrev på mange værdier.

- Vi havde tre sparerunder 
i 2012, men siden har vi haft 
en sikker økonomi. Det har 
skabt ro og givet alle trygge 
rammer til at vokse i, siger 
Jesper Rosener.

En del af de  opkøb, som 
Fynske Medier foretog i 2013, 
skete midt på året. Derfor vil 
effekten af opkøbene først slå 
fuldt igennem i 2014.

- Vi er slet ikke færdige 
med at købe op. Vi fokuserer 
på at købe firmaer i god drift 
og med dygtig ledelse. Det er 
gået rigtig godt indtil nu, men 
jeg er forberedt på, at vi også 
vil komme til at købe proble-
mer, siger direktøren, der til-
trådte 1. marts 2012. (jeb)

Fynske Medier  
ramt af vækstbølge

 ■Mediekoncernen  
er vokset kraftigt.  
I år vil den langt 
overgå sine mål om 
stigende omsætning

CVR. 29 84 71 93
Direktion: Jesper Rosener (adm.), Per Westergård (chefred.), Troels 
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Internet: www.fyens.dk

Beløb i mio kr. 2011 2012 2013
Omsætning 579 574 631
Resultat før skat 1 -49 16
Resultat efter skat 1 -49 16
Egenkapital 236 186 202
Antal ansatte 581 585 646

Fynske Medier P/S

Læs Fynske Mediers nye årsregnskab på mitfyn.dk

Opret dig i dag, det er en del af dit abonnement

Læs mere på mitfyn.dk
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- Det har 
været lidt 
kedeligt

Først 
sparede 
Jesper 
Rosener 
sig 
igennem 2012,  
derefter købte han  
op i 2013.

1 Er det godt nok at få 
et overskud på 16 mil-

lioner kroner, når man har 
en omsætning på 631 mil-
lioner kroner?
Nej, målt i nøgterne tal 
er det for lidt. Men vi har 
valgt, at i fem år er det vig-
tigste at få skabt mere om-
sætning - men dog med et 
vist overskud.

2 Det er ofte usundt kun 
at fokusere på om-

sætning?
Det kan det være, men for 
os drejer det sig om at ud-
nytte de meget store mu-
ligheder, vi har som kon-
cern. Vi har simpelthen ikke 
fået nok forretning ud af 
vores position indtil nu. En 
del af vores marked falder 
hvert år. Hvis vi ikke skal 
afvikle, må vi vokse - blandt 
andet ved opkøb.

3 Du er allerede godt på 
vej til at nå koncer-

nens mål. Skal I ikke til at 
konsolidere nu?
Jeg synes, at vi har været 
meget tilbageholdende 
indtil nu. Vores vækst kan 
blive meget større. Jeg sy-
nes faktisk, at det har været 
lidt kedeligt. Der kunne 
godt have været mere fart 
på. Jeg har et utålmodigt 
temperament og kommer 
fra en virksomhed, hvor der 
var meget fart på. 

4 Hvad bremser dig?
Det drejer sig om men-

taliteten og indstillingen i 
hele organisationen. Når 
først vi i koncernen er ble-
vet rigtig klar til en verden 
i forandring, så rykker vi 
endnu mere. Der er så me-
get potentiale her, det skal 
bare udnyttes.

5 Er koncernen nu på 
et sted, hvor den kan 

overleve, selv om aviserne 
skulle forsvinde?
Vi kommer aldrig igen til 
et stille punkt, hvor vi bare 
kan fortsætte ligeud. Ud-
viklingen vil gå hurtigere. 
Det her har altid været en 
tryg arbejdsplads, men vi 
blevet ved med at arbejde 
på samme måde, som vi 
altid har gjort. (jeb)

 ■Marketingchef Henrik Las-
sen har selv valgt, at han vil 
måles på blandt andet antal-
let af aktiviteter i koncernens 
to avisklubber. Ligesom alle 
andre fremgår sygefraværet i 
afdelingen også af tallene på 
hans tavle, og hver gang tal-
let er rødt, falder der en for-
klaring.  Foto: Kim Rune

Fynske dagblade alene om fremgang

Grafik: Gert Ejton

Dagbladenes oplag i de seneste tre år
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Radio Klubbens kvalitet. 
Det viser sig, at nogle af 

kundernes radioreklamer 
ikke lyder godt nok. Efter 
nogle korte ordvekslinger bli-
ver der truffet en hurtig be-
slutning: Radioen får lov til at 
bruge nogle koncern-penge 
på at forbedre de problemati-
ske reklamespot.

Det er ikke kun afdelings-
cheferne, der har fået nye for-
hold. Alle de ansatte i salgsaf-
delingen fik sidste år en helt 
ny lønmodel, der vendte op 
og ned på mange medarbej-
deres forhold.

- Det er ledelsens og kon-
cernens ansvar, at det var 
nødvendigt med så stor en 

ændring. Vi har i lang tid for-
sømt at sørge for tilstrækkelig 
uddannelse og en moderne 
aflønningsform. Der var brug 
for en ny kultur, siger Jesper 
Rosener.

- Nu er der mere fokus på 
præstationer, og det står klart 
for alle, at det er nødvendigt 
at løbe stærkere for at tjene 
din egen løn hjem. Det er det 
helt rigtige, siger direktøren.

Af Jesper Beenfeldt Nielsen
Foto: Kim Rune
jeb@fyens.dk, kru@fyens.dk

- Det tager mange ressour-
cer at bliver en del af en stor 
koncern som Fynske Medier. 
Jeg har brugt meget tid på at 
skabe mig et netværk internt 
i koncernen og på at få brudt 
vores egen silo ned.

Det siger Thomas Sander, 
administrerende direktør for 
og tidligere medejer af firma-
et DetKoncept, som Fynske 
Medier købte i juni 2013.

- Vi havde fået at vide, at der 
var stor åbenhed i koncernen, 
men ærligt talt var vi noget 
nervøse for, om det passede, 
siger Thomas Sander.

Men han fandt faktisk den 
lovede åbenhed - ikke mindst 
gennem de nye tavlemøder, 
hvor alle afdelingschefer åb-

ner bøgerne for kollegerne.
- Det har fået os til at åbne 

os mere over for de ansatte, så 
de ved mere, end de gjorde, 
da vi var selvstændige, siger 
Thomas Sander.

DetKoncept er vokset fra 
13 til 21 ansatte siden købet, 
men ifølge direktøren skyldes 
det udelukkende mere købe-
lyst hos kunderne.

Alle fire tidligere medejere 
arbejder fortsat i firmaet. (jeb)

- Brug for internt 
netværk

- De har lovet os, at der er 
højt til loftet i Fynske Medier. 
Men før eller siden skal jeg 
nok ramme det, bare vent og 
se, siger Jacob Vestergaard.

Han solgte sidste år sit 
firma, Indoor Marketing, 
til Fynske Medier. Her er 
det blevet lagt sammen med 
Svendborg Tryk.

- Jeg solgte, fordi der skulle 
ske noget mere i virksomhe-
den. Derfor fortsætter jeg 
også som direktør. Hvis det 
bare skulle køre ligeud, ville 
jeg kede mig ihjel, siger han.

Efter 17 års ejerskab er der 

mange følelser i et salg.
- Bortset fra det er forskel-

len ikke så stor, som man kun-
ne tro. Men vi har netop fået 
mulighed for at investere 10 
millioner kroner i teknik og 
har fået gode synergier med 
de andre dele af koncernen, 
siger Jacob Vestergaard. (jeb)

- Jeg lover at 
ramme loftet

- Der er mange fordele ved at 
blive en del af et stort maski-
neri. Det er for eksempel rart, 
at andre tager sig af lønnin-
ger, bogholderi og den slags, 
siger Søren Kleberg.

Han solgte sidste år sin 
virksomhed App Factory til 
Fynske Medier. Her blev den 
lagt sammen med Woerk, der 
var blevet opkøbt i 2011.

Begge virksomheder havde 
fem ansatte, og Søren Kle-
berg fortsatte i firmaet med 
ansvar for salget.

- Vi passede godt sammen. 
De havde meget fokus på for-
retningsudvikling, mens jeg 
havde godt fat i markedet, si-
ger Søren Kleberg.

- Det er ikke noget problem 
for mig, at jeg ikke længere 

ejer det hele. Vi er helt enige 
om at have store ambitioner, 
og så længe slutmålet er det 
samme, så gør det ikke mig 
noget, at jeg ikke selv træffer 
alle beslutninger, siger Søren 
Kleberg.

- Det er meget besværligt at 
være selvstændig - især med 
dagens finansieringsmulig-
heder. Og hvis man gerne selv 
vil fortsætte i jobbet, er det 
her en god mulighed, siger 
Søren Kleberg. (jeb)

- Dejligt at komme 
af med bøvlet

Mødet skal med tiden være 
åbent for alle ansatte, og der-
med skal det sammen med 
direktionens jævnlige møder 
med alle ansatte bidrage til en  
mere åben ledelsesstil.

Tavlemødet, som er inspi-
reret af blandt andet Syd-
energi, skulle samle den noget 
vidtstrakte koncern og gøre 
det klart for alle cheferne, at 
de er afhængige af hinanden.

- Det er et angreb på silo-
tænkningen, hvor hver chef 
mest tænker på sin egen af-
deling. Vi går glip af meget 
vækst, hvis vi ikke udnytter de 
store fordele, der er i et sam-
arbejde, siger Jesper Rosener.

Så det passer fint til grund-
tanken, da nogle kolleger på 
fredagens møde spørger til 
radiochef Kent Kordts syn på 

aOMXC20 Royal Unibrew Vestas Realkredit 4% 41’
De danske aktionærer forlader første 
kvartal med solen i nakken og fem dage 
i træk med et positivt aktiemarked. Det 
er facit efter mandagens handel, hvor 
det toneangivende C20 Cap-indeks 
steg 1,1 pct. til 756,45. Siden årsskiftet 

er indekset steget 10,5 pct. fra indeks 
684,66. Med i toppen af mandagens 
marked var Vestas. Vindmølleselskabet 
fulgte fredagens ordre på 98 megawatt 
op med en ny en af slagsen. Denne gang 
drejer det sig om en italiensk ordre på 

48 megawatt.  ser stort potentiale for 
Vestas på det amerikanske marked.
Aktien i Vestas steg mandag 2,5 pct. 
til 217,8 kr. A.P. Møller - Mærsk holdt 
generalforsamling i København og at 
dømme ud fra aktiekursen mandag, var 
investorerne tilfredse med det, de hørte. 
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