Pressemeddelelse, d. 16. september 2022

Kendt ansigt vender tilbage til den grønne branche
Pr. 19/9-22 har Lindholm Maskiner a/s ansat Mads Mathiesen, 28, der har kendt til og arbejdet med maskiner til
golf- og fodboldanlæg, siden han var barn. Fremover kommer Mads til at hjælpe med at servicere firmaets kunder
på både Fyn og i Jylland, hvor han vil bringe sin omfattende viden, knowhow og erfaring med ind i rådgivningen,
sparringen og salgsprocessen over for kunderne.
”Vi kan nu løfte sløret for, at vi pr. 19. september 2022 har ansat en ny medarbejder. Der er tale om Mads Mathiesen,
som mange i branchen allerede kender. Trods sine blot 28 år er Mads en gammel kending i branchen, eftersom han er
vokset op og har arbejdet i en familieforretning, der beskæftigede sig med salg af maskiner til vedligehold af have- og
parkanlæg,” indleder Lasse Lindholm. Sammen med sin bror, Per Lindholm, ejer og driver Lasse Lindholm Maskiner a/s
i Vissenbjerg på Vestfyn.
I mange år har brødrene arbejdet med, solgt, serviceret og udbudt maskiner samt reservedele til den professionelle,
grønne sektor, herunder især maskiner til pasning af fodbold- og golfbaner. Og nu bliver firmaet altså to hænder og et
hoved stærkere på rådgivnings- og salgssiden.
Stigende efterspørgsel
”Vi har ansat Mads af flere grunde. Først og fremmest, fordi Mads er ung og motiveret – og fordi han trods sin unge
alder har rigtig megen erfaring. Det vil på flere plan give os et skud inspiration – og det glæder vi os rigtig meget til!
Desuden har vi brug for at udvide organisationen; vi oplever en stigende efterspørgsel på vores produkter, på teknisk
rådgivning og sparring samt på demo af maskinerne, og vi kan ikke følge med. Desuden har vi en stor kundegruppe
over hele landet, så der er god brug for, at vi er flere til at tage os af henvendelserne,” forklarer han.
Samtidig pointerer han, at firmaet med udvidelsen af salgsteamet ønsker at styrke relationerne til kunderne yderligere
samt at sikre en hurtigere responstid, når en kunde for eksempel ønsker en demonstration af en maskine. ”Folk stoler
på os og vores faglige viden, så det er vigtigt, at vi kan være der for dem, når de har brug for os,” understreger han.
Ikke en tilfældighed
Mads Mathiesen er oprindeligt udlært anlægsstruktør med speciale i vej- og byggemodning. Men hele sit liv har han enten af ren og skær interesse eller via sine jobs - beskæftiget sig med maskiner til have- og parkanlæg, herunder til
golfbaner. Det er derfor ikke tilfældigt, at det lige er Lindholm Maskiner a/s, der skal være hans fremtidige
arbejdsplads.
En del af DNA’et
”Min far har arbejdet med maskiner til have- og parkanlæg i over 25 år. Og al hans viden er gennem årene puttet over
i mit hoved også,” griner Mads Mathiesen. ”Den type maskiner, som Lindholm Maskiner a/s arbejder med, sælger og
rådgiver om, og branchen som helhed, er derfor en del af mit DNA. Selv har jeg professionelt arbejdet med maskiner
til golf- og fodboldbranchen i cirka 6 år, og de sidste par år, hvor jeg har været et smut tilbage i entreprenørfaget, har
jeg savnet den maskintekniske branche. Det var derfor blevet tid til at handle på det! Jeg glæder mig SÅ meget til at
arbejde med maskinerne igen og til at tale med og rådgive kunderne til det bedste salg,” siger han.
Han slutter: ”Jeg håber, at kunderne vil tage rigtig godt imod mig, og jeg ser ubeskriveligt meget frem til den
spændende rejse, jeg snart tager hul på sammen med Lindholm Maskiner.”
For mere info, kontakt venligst:
o Lasse Lindholm på tlf. 25 44 11 23 eller mail lasse@lindholmmaskiner.dk
o Mere info om firmaet og produkterne på https://lindholmmaskiner.dk
Om Lindholm Maskiner a/s:
Firmaet blev etableret i 2008 af brødrene Lasse og Per Lindholm og er leverandør af kvalitetsmaskiner til den professionelle, grønne
sektor, fx golfbaner, stadions, træningsanlæg og kommuner. Produktprogrammet omfatter tillige et komplet sortiment til pleje og
vedligehold af kunstgræsbaner – samt senest også det amerikanske Ventrac-koncept bestående af en basistraktor med over tredive
tilbehørsmuligheder, fx rotorklipper, løvblæser og kædegraver. Lindholm Maskiner a/s er en landsdækkende virksomhed,
hjemmehørende i Vissenbjerg på Vestfyn, med eget reservedelslager og serviceværksted.
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