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Lise har tegnet
sin sidste badekabine
Lise Jørgensen og hendes mand Henning har på 12 år skabt Danmarks 
førende producent af præfabrikerede badekabiner. Nu tager direktøren 
og håndboldklubejeren afsked med Badelement A/S.

Claus Skovholm
clsk@hsfo.dk

HORSENS: I 12 år har Lise Jør-
gensen ikke haf en eneste fri-
dag. Nuvel, hun har holdt fe-
rie, men der er ikke gået én
dag, uden hun har gennem-
gået sin mailboks og svaret på
mails.

- Jeg er typen, der ikke kan
have, hvis ting hober sig op.
Så når jeg modtager en mail,
tager jeg mig af den, siger
hun.

Og mails er der kommet
mange af de seneste 12 år.

Som direktør i produk-
tionsvirksomheden Badele-
ment med ansvar for projek-
tering, service og transport
har involveringen været stor
og arbejdsdagene lange.

Men 30. juni er det slut, når
63-årige Lise Jørgensen tager
afsked med arbejdsmarkedet.

Her sætter hun punktum
for en karriere, der siden 1990
har drejet sig om badelemen-
ter, og som i dag, 30 år sene-
re, har bragt hende i spidsen
for, hvad der er at betegne
som Danmarks førende pro-
ducent af præfabrikerede ba-
dekabiner.

Nu bliver der mere tid til
hjemmet, børnebørnene og,
nå ja, HH Elite, hvor hun sid-
der med i ejerkredsen.

9500 badekabiner om året
Da Lise og Henning Jørgen-
sen i 2008 besluttede at stife
Badelement A/S på privata-
dressen i Horsens, var det
med et klart billede af, hvad
der skal til for at skabe succes.

- I starten var vi bare to, der
arbejdede hjemme i kælde-
ren, og vi havde ikke behov
for at producere særlig meget
for at kunne brødføde os.
Men vi var kendte i marke-
det, og folk vidste, hvad de fk,
når de handlede med os, så
eferspørgslen steg hurtigt,
husker Lise Jørgensen.

Konceptet i Badelement
A/S har har ikke ændret sig i
virksomhedens 12 leveår. Fir-
maet, der i 2010 rykkede ind
i Levyshus på Levysgade i
Horsens, producerer præfa-
brikerede badekabiner. Al
produktion foregår i Polen,
hvorfra monteringsklare ele-
menter fragtes til byggeplad-
ser og installeres i blandt an-
det hoteller, plejehjem, ho-
spitaler og etageboliger.

I starten udgjorde produk-
tionsfaciliteterne en lille fa-

FAKTA
BADELEMENT A/S
Stifet i 2008.

Producerer præfabrikerede 
badekabiner. Har hovedsæ-
de i Horsens, mens produk-
tionen foregår i Polen.

Leverer badekabiner til eta-
geboliger, rækkehuse, ung-
domsboliger, kollegier, hotel-
ler, plejehjem, ældreboliger, 
hospitaler.

Beskæfiger godt 50 ansatte.

Er ejet af selskabet Baldo 
Acquisition ApS, som stifer-
ne af Badelement A/S Lise 
Jørgensen og Henning Jør-
gensen ejer en del af.

FAKTA
NØGLETAL
Nøgletal for Badelement A/S 
for regnskabsåret 2019 (tal i 
parentes er fra 2018):

Omsætning: 466 millioner 
kroner (360 millioner kroner)

Resultat før skat: 31 millio-
ner kroner (21 millioner kro-
ner)

Resultat efer skat: 26 millio-
ner kroner (17 millioner kro-
ner)

Egenkapital: 70 millioner 
kroner (61 millioner kroner)

brik i Polen, som ægteparret
købte i forbindelse med etab-
leringen af Badelement A/S,
men i årene, der er gået, er de
polske faciliteter udvidet
med en større fabrik.

Badelement A/S produce-
rer i dag op til 9500 badeka-
biner om året og omsatte sid-
ste år for 466 millioner kro-
ner. Siden 2017 har hoved-
parten af frmaet været ejet af
en tysk kapitalfond.

En drifig udvikling, der
vidner om en ledelse, der har
styr på sit koncept. Et kon-
cept, hvis tråde kan trækkes
tilbage til 1963 og det nu he-
dengangne EJ Badekabiner.

Tilbudt job under 
jobsamtalen
Lise Jørgensen er oprindeligt
fra Them ved Silkeborg, men
kom til Horsens i starten af
1980'erne.

Lise Jørgensen har beskæfiget sig med præfabrikerede badekabiner 
siden 1990, hvor hun fk job hos EJ Badekabiner. Foto: Morten Pape

Da Lise Jørgensen blev ansat i EJ Badekabiner i 1990, foregik alt ana-
logt. I dag bliver badekabinerne tagnet i computerprogrammet auto-
cad. Foto: Morten Pape

Her gik hun på teknisk sko-
le og kom på sporet af en kar-
riere inden for entreprenør-
branchen. Efer en række an-
sættelser i blandt andet Silke-
borg og Skive gik hun i 1990
til jobsamtale hos EJ Badeka-
biner, hvor hendes husbond
Henning Jensen allerede var
ansat.

Firmaet lå dengang i He-
densted, men oprindeligt er
EJ Kabiner et Horsens-frma.
Det blev stifet i Horsens i
1969 af Ejner Jørgensen, far til
Henning Jørgensen, som alle-
rede i 1963 begyndte at frem-
stille præfabrikerede badeka-
biner.

I 1989 fk frmaet ny ledel-
se, da John Hansen og Niels
Sandahl Sørensen tog over,
og det var denne ledelse, Lise
Jørgensen gik til jobsamtale
hos i 1990.

- Jeg blev tilbudt job under
jobsamtalen og fk lov at star-
te dagen efer, siger Lise Jør-
gensen, der blev ansat til at la-
ve arbejdstegninger.

- Det var en helt anden tid
dengang, hvor vi sad og teg-
nede med linealer og sendte
materialet fysisk ud til folk. I
dag foregår det hele jo i auto-

cad (computerprogram, red.),
og det bliver sendt ud som
pdf-fl. Det går meget hurti-
gere, men det kan også være
en stressfaktor, siger hun.

Lise Jørgensen fandt sig
godt til rette hos EJ Badekabi-
ner og steg løbende i grader-
ne.

- Jeg fk ansvaret for hele
projekteringsdelen, og om-
kring år 2002 fk jeg ansvar
for vores aktiviteter i Eng-
land, siger Lise Jørgensen.

Kørte efer samme setup
I 2004 besluttede Lise Jørgen-
sen og Henning Jørgensen at
bryde med EJ Badekabiner,
der gik konkurs fem år sene-
re, og tog i stedet første skridt
mod at blive selvstændige.

De tegnede således en kon-
trakt med det tyske frma
HBS, der ligesom EJ Badeka-
biner producerede præfabri-
kerede badekabiner.

- Vi tegnede en 10-årige
kontrakt og fungerede som
agenter via frmaet HBS
Skandinavien. Men efer fre
år opsagde vi kontrakten. Når
vi alligevel gjorde så mange
ting selv, kunne vi lige så godt
køre det hele vejen og blive

selvstændige, siger Lise Jør-
gensen.

Dermed er vi tilbage ved
etableringen af Badelement
A/S i en kælder på privata-
dressen i Horsens.

Her tog Henning Jørgensen
ansvar for salgsdelen, mens
Lise Jørgensen tog ansvar for
projektering, service og trans-
port.

- Vi tog det bedste, vi hav-
de lært hos EJ Badekabiner,
med os, og kørte efer samme
setup, siger Lise Jørgensen.

En metode, der går ud på at
fremstille kabinevægge som
helstøbte betonelementer.
Når elementet er hærdet i
nogle uger, kan der indrettes
badeværelse indeni, hvoref-
ter elementet er klar til at bli-
ve monteret i nybyggeri.

Et skulderklap
Lise Jørgensen befandt sig

godt med rollen som selv-
stændig.

- Jeg var med hele vejen
rundt og bidrog til at få tinge-
ne til at hænge sammen i en
helhed. Der var ikke to dage,
der var ens, siger hun.

Forretningen tog løbende
fart, og i 2010 ansatte EJ Bad-
element sin første medarbej-
der i projekteringsafdelingen.
Den afdeling er i dag oppe på
12 medarbejdere, og hele
virksomheden tæller godt 50
ansatte.

I 2012 byggede frmaet en
ny stor fabrik i Polen, og som
forretningen voksede, meldte
sig spørgsmålet om, hvad der
skulle ske, den dag Lise og
Henning Jørgensen trak sig
tilbage.

- Vi har haf snakke om,
hvordan vi skulle afvikle fr-
maet, så vi havde ikke set det
komme, at der ville komme


