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PRESSEMEDDELELSE: Viborg, 1. september 2021 

 

 

Tøjlerne til to ledende funktioner i AC Hydraulic gives videre 

31. august blev to væsentlige funktioner på AC Hydraulic A/S’ fabrik i Viborg overdraget. 

Produktionschef og kvalitetschef-stillingen har de senest måneder været besat af fire personer 

– to i hver stilling. Virksomheden er i gang med en glidende overdragelse af ansvaret 

AC Hydraulic siger farvel til to medarbejdere med lang anciennitet, der nu går på pension, Knud 

Bisgaard og John Madsen. De to afgående medarbejdere har bidraget positivt til AC Hydraulics 

udvikling siden 1990’erne. 31. august 2021 takkede de af som henholdsvis kvalitetschef og 

produktionschef.  

Igennem de seneste måneder har Knud Bisgaard og John Madsen haft fokus på at overdrage 

arbejdsopgaver til de lidt yngre kræfter. Søren Bech Agerholm indtræder som kvalitetschef, og Carsten 

Müller overtager ledelsen af fabrikken som produktionschef. Kollegerne har kørt parløb i flere 

måneder, og fra 31. august er Søren Bech Agerholm og Carsten Müller alene på de respektive poster.  

 

"Det er selvfølgelig med sommerfugle i maven, at vi siger farvel. John og Knud er kulturbærere, der har været i 

virksomheden i mange år. Vi har regnet sammen, at John har kørt 641.300km på de mange år, han har kørt 

hertil. Det er en tur til månen og tilbage igen, plus det løse," fortæller Carsten Müller, der afløser John 

Madsen. 

"Jeg har udtænkt mange løsninger, frem og tilbage i bilen. Nok mest der i slut 90'erne, hvor udviklingen af 

”produktionsstyringen” gik hurtigt. Så indtalte jeg idéerne på min diktafon - det var før mobilen. Jeg var selv 

med til at ansætte Carsten som produktionsleder, og så ret hurtigt potentialet til mere i ham. I kraft af at vi 

begge har været ansat i produktionen, så har han jo dermed en god ballast," fortæller John Madsen, der 

startede hos AC Hydraulic i 1995.  

Søren Bech Agerholm afløser Knud Bisgaard, der har været ansat i AC Hydraulic i 28 år.  Søren Bech 

Agerholm kommer fra en stilling i vindmøllebranchen med ansvar for installationsprojekter. De to har 

kørt et koncentreret parløb siden foråret. Også her er der fortrøstningsfulde miner:  

"Søren kommer ind med nye øjne. Det bliver spændende, om han kommer til at vippe lidt med båden," siger 

Knud Bisgaard med et glimt i øjet.  

Fabrikken i Viborg har netop gennemgået en re-certificering af kvalitetsledelsessystemet, og her var det 

godt at have Knud Bisgaard med på sidelinjen.  

"Det er godt, der har været noget overdragelse i en stilling med mange kasketter. Man skal både have med 

mennesker at gøre og kende alle produkterne," forklarer Søren Bech Agerholm.  

Nu venter seniortilværelsen. Alle muligheder ligger åbne, og John Madsen glæder sig til at få endnu 

større glæde af sin sejlbåd. Knud Bisgaard har allerede taget forskud på glæderne i træningscentret, og 

er sikker på at han nok skal få noget struktur bygget ind i sin nye hverdag. 

https://www.ac-hydraulic.dk/
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OM 

AC Hydraulic A/S er en 100 % danskejet, velkonsolideret og kvalitetsorienteret produktionsvirksomhed. 

Vi har mere end 60 års erfaring i udvikling, fremstilling og markedsføring af hydraulisk løfteudstyr til 

autobranchen.  

AC Hydraulic A/S er en del af AC Group-koncernen.  

Kontaktperson: Carsten Rødbro Jensen, administrerende direktør, AC Hydraulic A/S, telefon: +45 8727 

6465. 

 

 

Billedtekst (fra venstre): Carsten Müller (ny produktionschef), John Madsen (afgående produktionschef), 

Knud Bisgaard (afgående kvalitetschef) og Søren Bech Agerholm (ny kvalitetschef) i AC Hydraulic. 
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Billedtekst: Carsten Müller (tv.) overtager ledelsen af fabrikken som produktionschef efter John 

Madsen. Kollegerne har kørt parløb i flere måneder.  

  

Billedtekst: Søren Bech Agerholm (th.) afløser Knud Bisgaard, der har været ansat i AC Hydraulic i 28 år.  
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