Kalundborg Forsyning udvider direktionen
Forsyningen ønsker et skarpere fokus på de mange udfordrende
anlægsprojekter, der er på vej, for at sikre kundernes fremtidige behov.
Kalundborg Forsyning udvider direktionen og ansætter 47-årige Henrik Martens som økonomi- og
administrationsdirektør. Han skal referere til den nuværende administrerende direktør Hans-Martin Friis
Møller, og indgå i ledelsen af forsyningen.
Henrik Martens kommer fra et job hos en af de store rådgivere, hvor han gennem de seneste tre år har
været markedsdirektør og chef for energi-afdelingen. Han får hos forsyningen ansvaret for Kundecenteret,
økonomiområdet, HR og IT.
Baggrunden for ansættelsen er, at Kalundborg Forsyning vokser, og at der arbejdes med mange
udfordrende projekter, som skal sikre, at Forsyningen også i fremtiden kan dække såvel private som
erhvervskunders behov. Endvidere medfører reguleringen stigende krav til effektiviseringen af
forsyningsvirksomheder, så der skal populært sagt leveres mere for mindre. Forsyningen ønsker derfor at
sætte skarpere fokus på økonomien.
”Det bliver en klar styrkelse af forsyningen, at få Henrik Martens kompetencer ind i direktionen”, udtaler
direktør Hans-Martin Friis Møller.

Den nye økonomidirektør er uddannet cand.polit., og han har gennem de seneste 17 år arbejdet med
energi og miljø i forskellige jobs. Han var først analysechef i Københavns Energi og efterfølgende med til at
opbygge det nye DONG Energy, og udviklede bl.a. et stærkt partnerskab mellem Novo Nordisk og DONG
Energy.
Senere i arbejdslivet har Henrik Martens været bosat i Beijing som leder af ambassadens/ Eksportsrådets
energi- og miljø-team. Også her handlede jobbet om at sikre grøn energi og energi effektivisering gennem
øget dialog mellem de kinesiske myndigheder og danske virksomheder.
”Det er bare en rigtig god timing”! Henrik Martens lægger ikke skjul på, at han er glad for jobbet hos
Kalundborg Forsyning, for han har længe haft lyst til igen at arbejde i en forsyning og helst én af Danmarks
mest interessante forsyningsvirksomheder.
”Mit indtryk er, at Kalundborg Forsyning har mange motiverede og ambitiøse medarbejdere, der brænder
for at give kunderne den rigtige ydelse til den rigtige pris”, siger han og tilføjer, at virksomhedens kultur,
faglighed og systemer er vigtige værktøjer for at levere effektivt på kundernes behov.

Privat bor Henrik Martens i Roskilde sammen med Camilla og parrets to piger, og selv om han er en travl
mand i arbejdslivet, så er kalenderen åben for hygge med pigerne, der har stor passion for de små
legoklodser og bygger hele byer – gerne med support fra far. Henrik er endvidere konkurrencemenneske,
og bl.a. tidligere elitesvømmer, hvilket også præger hans tilgang til arbejdet og valg af forsyning.
Som nævnt har familien boet i Kina. Det blev til fire år i Beijing og stor veneration for landet. Den dyrkes
både i det hjemlige køkken, i ferier og sammen med kinesiske venner.

Foto: Henrik Martens er ny økonomidirektør hos Kalundborg Forsyning, hvor han får ansvar for
Kundecenteret, økonomiområdet, HR og IT. Foto: Mie Neel

