Generationsskifte sikrer fortsat udvikling hos Thyholm Murer
En af landsdelens største entreprenører får ny ledelse. Thyholm Murer A/S har
gennemført et generationsskifte og sønnerne Dan og Rasmus Gravgaard har nu
overtaget ledelsen af virksomheden og de 65 medarbejdere.
Poul Erik Gravgaard, der grundlagde firmaet i 1981 sammen med sin kone Lene,
overlader nu roret til sønnerne Dan som direktør, og Rasmus som projekt- og
byggeleder.
- Vi har mange spændende ordrer og opgaver foran os. Vi er vokset op med
selvstændige forældre og har set dem udvikle virksomheden. Det vil min bror og jeg
gerne bygge videre på - også selvom vi ved, hvad det kræver af os, siger Dan
Gravgaard, som i de sidste fem år har arbejdet i familiens virksomhed.
Thyholm Murer startede som et enkeltmandsfirma for 32 år siden og har gennem
årene vokset støt og stabilt, og er i dag en af Vestjyllands største
entreprenørvirksomheder.
Mange ansatte har været med næsten hele vejen, og der har været både 20, 25 og
30 års jubilæer blandt medarbejderne.
Arbejdsområdet er total- og hovedentrepriser samt fagentrepriser inden for jord,
kloak, belægning, stål og murer. Lige fra starten har kvalitet været nøglen til udvikling
af virksomheden, og det dokumenteres af en lang række spændende byggerier og
gode referencer fra hele Danmark - dog primært fra det nordvestjyske område.
Interessen for lavenergi- og passivhuse har altid været i virksomheden, og det er
grunden til, at Thyholm Murer i dag er en af pionererne inden for byggerier med lavt
energiforbrug, og har adskillige lavenergibyggerier bag sig. I 2008 var firmaet bl.a.
med til at bygge verdens første fuldmurede passivhus - et enfamiliehus i Vejle.
Og visionen om at udvikle lavenergi- og passivhusbyggeriet i Danmark bliver ikke
mindre gennem generationsskiftet, da både Dan og Rasmus brænder lige så meget
for at tænke energibesparelser ind i alle former for byggerier som Poul Erik. Dan er
bl.a. certificeret som passivhus-designer.
- Det giver os viden og kompetencer om blandt andet energidesign, indeklima og nye
byggetekniske metoder. Vi tror på det energirigtige byggeri og satser på det. De
gode ting fra passivhus-tankegangen kommer også kunderne til gode igennem bedre
rådgivning, forklarer Dan og Rasmus samstemmende.
Thyholm Murer deltager aktuelt i to udviklingsprojekter inden for lavenergibyggeri.
Det ene er et energi-facaderenoveringsprojekt, hvor der arbejdes med teglskaller på
isolering udenpå den eksisterende væg. Dermed kan det arkitektoniske udtryk fra
teglfacader bevares med reducerede murtykkelser og simplere løsninger. Det andet
projekt omhandler superlavenergihuse, hvor målet er at give kunderne inspiration,
hurtigere tilbud og billigere byggeri.
Poul Erik Gravgaard vil forsat have sit virke i firmaet, men fremover vil det være i en
mere tilbagetrukket rolle.
Generationsskiftet markeres officielt ved en reception den 17. januar 2014 i
forbindelse med Poul Eriks 60 års fødselsdag.
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