Nye ansigter i ejerkredsen hos Miljøfoder
Ikast Avis på

Foderbutikken på Rømersvej har sikret
generationsskiftet, og man vil bevare
sjælen og den familiære stemning
AF MIKKEL KORSGAARD CHRISTENSEN
mkc@ikastavis.dk

IKAST Hos Miljøfoder får man
en varm velkomst, når man
træder ind i den store foderbutik. Det skyldes de varme smil
hos de ansatte samt hos ejerne
- ægteparret Nina og Jeppe Lauridsen. Men det skyldes bestemt
også parrets hund, Timmy. En
australsk shephard, som kærligt
hilser på de besøgende i butikken, logrer med halen og byder
kunderne velkommen. Ikast Avis
er taget på visit hos foderbutikken, hvor der blæser nye vinde.

En større og større ansvar

Miljøfoder er i gang med at sikre
sig til fremtiden. Det sker blandt
andet ved at udvide ejerkredsen.
For 10 år siden blev Nina Lauridsen ansat som foderrådgiver
hos Miljøfoder i Ikast. Hun er
uddannet landmand og har selv
haft både heste og hund hele
sit liv. Hurtigt blev det klart for
tidligere medejer Peter Andersen, at det var værd at holde fast
i Nina Lauridsen, som sidste år
købte sine første aktier. Hun
har i dag ansvaret for driften
samt for de 55 forhandlere, der

sælger virksomhedens hestefoder, ”HorseLux”, som udvikles
og fremstilles i samarbejde med
Vestjyllands Andel.
- Jeg har altid vidst, at det her er
noget for mig, og så har jeg ligeså
stille overtaget løbende. I min
tid hos Miljøfoder, har jeg kunnet mærke, at det her er det helt
rigtige, lyder det fra Nina Lauridsen, mens hun viser indenfor
på kontoret hos Miljøfoder.

Nina og Jeppe Lauridsen har stor
erfaring indenfor landbrug og med
dyr. Nina Lauridsen er desuden fra
Næstved, mens Jeppe Lauridsen
oprindeligt er fra Spjald.
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Mere moderne

Det roder lidt hos Miljøfoder i
øjeblikket. Det skyldes en større
renovering, som forventes at stå
færdig efter sommerferien. Det
er imidlertid ikke den eneste
nye vind, som blæser i tiden
hos Miljøfoder. Nina Lauridsens
mand, Jeppe Lauridsen er nemlig kommet til.
- Der er sket nogle omrokeringer
hos os, efter at Peter Andersen
stoppede for tre år siden, og efter
at tidligere medejer Bo Tolstrup
trak sig tilbage i december 2018.
Det er rart at få en sparringspartner, og det har jeg i den grad fået
i Jeppe, lyder det fra Nina Lauridsen.
Jeppe Lauridsen er glad for at
være kommet til. Han har været
springrytter i sine unge dage og

er også uddannet landmand.
- Derudover har jeg noget erfaring inden for salg, som jeg vil
kunne bruge i virksomheden,
forklarer Jeppe Lauridsen med
henvisning til, at han tidligere
har været sælger.
- Jeg har været assurandør hos
forsikringsselskabet Alm. Brand,
så derfor kan jeg også bidrage
med den del, forklarer han.
Renoveringen af Miljøfoder indebærer blandt andet, at butikken kommer til at fremstå lysere, større og mere indbydende.

Derudover bliver indkørsels- og
parkeringsforholdene også optimerede, så lastbiler og personbiler lettere kan passere hinanden.
- Hele bygningen får nyt tag
med store ovenlysvinduer, og
butikken bliver malet. Personale- og kontorfaciliteterne opdateres også. Det skal selvfølgelig
tilføjes, at vi holder åbent under
hele ombygningen, lyder det
med et smil fra Nina Lauridsen.

Sjælen bevares

Parret har siden 2016 boet i Ikast

og har sammen tre børn på 16,
14 og 8. Det har været en omvæltning at flytte til Ikast, da
familien altid har været vant til
de landlige omgivelser.
- Vi kom fra en nedlagt landejendom og så til et parcelhuskvarter,
men det er rigtig fint, og det er
godt at være lokal, fortæller Nina
Lauridsen.

at sjælen og den familiære stemning, som altid har været hos
Miljøfoder, fortsat bliver bevaret.
- Det er der ingen tvivl om. Det
skal være hyggeligt at komme
her, så selvom rammerne ændrer
sig, så vil sjælen og ånden her
være den, som altid har været
hos Miljøfoder, fortæller Nina
Lauridsen.

Der bliver banket, hamret og flyttet rundt i øjeblikket, og selvom
de ydre omgivelser bliver optimerede, er det vigtigt for ejerne,
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