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Lise Jørgensen, der er direktør 
hos Badelement A/S, træder tilba-

ge 30. juni. Her tager hun blandt 
andet afsked med frmaets pro-

jekteringsafdeling, som hun gen-
nem årene har været ansvarlig 

for, herunder projektkoordinator 
Jesper Nielsen (billedet). 
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Vi har haf snakke om, hvordan vi skulle 
afvikle frmaet, så vi havde ikke set det 
komme, at der ville komme nogen og vise 
interesse for virksomheden. Det tager vi 
som et skulderklap.
LISE JØRGENSEN

nogen og vise interesse for
virksomheden. Det tager vi
som et skulderklap, siger Lise
Jørgensen.

I 2017 meldte den tyske ka-
pitalfond TopCo Zehn Hol-
ding GmbH, München sig så-
ledes på banen med tilbud
om at købe aktiemajoriteten
i frmaet.

En mulighed, Lise og Hen-
ning Jørgensen valgte at gri-
be.

Ægteparret beholdt selv en
del af frmaet og sammen
med den tyske hovedaktio-
nær stifede de selskabet Bal-
do Acquisition ApS, der i dag
ejer Badelement A/S.

Det sværeste er at give slip
Som en del af salget beslutte-
de Lise Jørgensen at forbere-
de sin tilbagetrækning. Servi-
cedelen og transportdelen
blev overladt til andre, hun

stoppede med selv at tegne,
og for et år siden gik hun ned
på halv tid.

- Det sværeste er at give
slip, men for en måned siden
kunne jeg mærke, at nu er jeg
klar til at stoppe, siger hun,
der forlader en sund virksom-
hed, selv i en coronatid.

- Det er ikke meget, vi har
mærket til coronaen. Mange
byggepladser er kørt videre
under coronatiden, og vi har
ikke haf udfordringer med at
levere badelementerne, siger
Lise Jørgensen.

Nu venter en ny tilværelse
med mere tid til privatlivet.
Ikke desto mindre vil Lise Jør-
gensen fortsat spille en rolle i
den horsensianske ofentlig-
hed.

Er pludselig blevet kendt
Inden Horsens Håndbold-
klubs deroute i starten af

2010'erne var Lise og Hen-
ning Jørgensen hyppige til-
skuere ved kvindeholdets
hjemmekampe.

De fulgte derfor med inter-
esse med, da Jørgen Møller i
2014 tog initiativ til at genrej-
se klubben.

- Da vi læste om hans pro-
jekt i Folkebladet, ringede vi
til ham og sagde, at vi gerne
ville melde os som sponsorer,
siger Lise Jørgensen, der har
en fortid som håndboldspil-
ler.

Senere voksede ægtepar-
rets ønske om indfydelse i
klubben, og i 2017 blev de en
del af ejerkredsen med mål
om at bringe holdet tilbage i
håndboldligaen.

- Formålet var at få noget
håndbold tilbage til byen. Vi
havde dengang fortsat meget
at se til i Badelement, så mens
Jørgen og Lone Møller lagde

tiden i klubben, stod vi i hø-
jere grad for at komme med
midlerne, siger Lise Jørgen-
sen.

I 2019 blev målet indfriet,
da HH Elite rykkede op i da-
meligaen. En tilværelse, som
klubben formåede at fasthol-
de i den nu afsluttede debut-
sæson.

- Det er dejligt, at klubben
er, hvor den er i dag. Der har
været små bump på vejen, og
vi har bidt negle under coro-
naperioden, men vi havde en
målsætning om at blive på
bedste niveau, og det er lyk-
kedes, siger Lise Jørgensen,
der har skullet vænne sig til
rollen i ejerkredsen.

- Man er lige pludselig ble-
vet en kendt person, og vores
omgangskreds er eksplode-
ret, siger Lise Jørgensen, der
ikke søger opmærksomhe-
den.

- Jeg er ikke typen, der går
ud og siger "hør på mig". Jeg
vil hellere være i et musehul.
Jeg er ikke god til at smalltal-
ke, men vil derimod gerne
snakke om noget konkret.
Det er derfor, at jeg har be-
fundet mig godt med projek-
teringsarbejde, siger hun.

Mens Lise Jørgensen stop-
per hos Badelement A/S 30.
juni, fortsætter Henning Jør-
gensen som direktør i frma-
et.


