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Spica Technology ApS 
i Silkeborg har behov 
for mere plads til de 
fremtidige projekter

AF JAKOB MUNK SCHMIDT
jams@midtjyllandsavis.dk

SILKEBORG Som led i virksomhe-
dens strategiplan for de kommende 
år investerer Spica Technology  
ApS i større fysiske rammer i Sil-
keborg.

Administrerende direktør Benny 
Thomsen fortæller, at man pr. 1. 
januar 2022 overtager Borg Auto-
motives nuværende ejendom på 
Bergsøesvej 12. 

Borg Automotive planlægger som 
omtalt forleden opførelse af  nyt ho-
vedkontor ved motorvejen i Funder, 
mens Spica Technology vil flytte til 
Bergsøesvej fra de nuværende loka-
ler på Ørstedsvej 5. 

Spicas speciale er udvikling og 
fremstilling af  højteknologiske 
softwareløsninger til vindmøllein-
dustrien.

- Vi har vendt blikket i retning 

af  offshore-vindmøllerne, og det 
er sådan, at alt, hvad der har med 
offshore at gøre, er både stort, om-
fattende og komplekst. I den sam-
menhæng er vi en lille virksomhed, 
og strategisk har vi derfor valgt at 
sige, at vi skal være flere folk og 
have mere plads, hvis vi vil være 

en del af  offshore-vind i fremtiden, 
siger Benny Thomsen.

Efter 1. januar bliver Borg Auto-
motive i første omgang lejer hos 
Spica Technology.

- Bergsøesvej 12 dukkede op på 
radaren, og aftalen passer som fod i 
hose med, at Borg Automotive gerne 

vil blive boende, mens de bygger i 
Funder, samtidig med at vi gerne 
vil sikre fremtiden. Vi vil nu kunne 
byde på nogle store projekter, som 
kræver værkstedsplads til produk-
tion samt flere pladser til ingeniører. 
Inden for offshore er udsigterne som 
regel lange, og det vil sige, at projek-
ter, vi byder på næste forår, er nogle 
ting, som først skal leveres i 2023. 
På den måde passer tingene rigtigt 
godt ved, at vi om et års tid får mere 
plads til produktion. Vi er nødt til 
at forberede os på et behov for mere 
plads, forklarer Benny Thomsen.

En grøn idé
Også i forhold til kontordelen i det 
nye har Spica-direktøren en konkret 
idé. 

- Strategisk kommer vi forventede 
pladsproblemer i forkøbet i forhold 
til produktion. Det er den ene del af  
det, og den anden del handler om, 
at der på Bergsøesvej 12 er meget 
mere kontorplads i forhold til, hvad 
vi har behov for i dag. Det betyder, 
at vi gerne vil invitere andre virk-
somheder ind, som kan leje et skri-
vebord. Vi har grønt fokus, så det 
skal være nogle, der har med grøn 
energi at gøre. Jeg forestiller mig et 

»Grønt Hus Silkeborg«, så vi kan 
få udnyttet al den plads, vi vil få til 
rådighed. Lige nu joker vi lidt med, 
at der ville være tre skriveborde til 
hver, hvis vi skulle flytte over på 
Bergsøesvej med det samme, siger 
Benny Thomsen.

Spica Technology har 23 medar-
bejdere og Ørstedsvej 5 har været 
adressen siden 2009.

- Vi flytter hovedkontoret, når 
Borg Automotive er ude, og sam-
tidig arbejder vi med en plan om 
at beholde Ørstedsvej 5. Idéen er 
at lave det om til et datacenter for 
testudstyr, så umiddelbart er det 
ikke planen at lukke Spica ned på 
Ørstedsvej. Det kan et blive et sted, 
hvor der står udstyr, siger Benny 
Thomsen.

Flere kvadratmeter
I det nuværende har Spica Techno-
logy 1500 kvadratmeter, heraf  cirka 
350 kvadratmeter administration. 

- På Bergsøesvej får vi 2800 kva-
dratmeter, hvoraf  de 800 er admi-
nistration. Vi får plads til at udvide 
med flere ingeniører og akademike-
re, og samtidig får vi forhåbentlig 
plads til at lave et grønt hus, bemær-
ker Benny Thomsen.
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Poul Munk A/S 
på Nørrevænget 
præsterede en 
fremgang i resultatet 
på hele 4,6 millioner 
kroner

AF JAKOB MUNK SCHMIDT
jams@midtjyllandsavis.dk

SILKEBORG 1800 solgte biler og 
rekordomsætning på 230 millioner 
kroner.

Regnskabsperioden 2020/2021 hos 
bilforretningen Poul Munk A/S viste 
flot fremgang med et resultat før skat 
på 5,9 millioner kroner på Nørrevæn-
get. 

I 2019/2020 var resultat før skat 1,3 
millioner kroner, og administrerende 
direktør og indehaver Jesper Elstrøm 
klager bestemt heller ikke over ud-
viklingen.

- Alt i alt var 2020/2021 et dejligt 
år. På grund af  corona var vi på for-
hånd lidt nervøse for, hvordan det 
ville gå. Men heldigvis har der været 

god gang i salget af  nye biler samt 
travlhed på værkstedet. Vi kom op på 
1800 biler. Det er flere, end vi plejer, 
og omsætningen på 230 millioner kro-
ner er den højeste nogensinde. Vi er 
rigtigt glade for og stolte over vores 
regnskab i lyset af  den periode, vi har 
været igennem, fastslår han.

Fire bilmærker
Poul Munk A/S har forhandling og 
autoriseret serviceværksted inden for 
fire forskellige bilmærker, Peugeot, 
Citroën, Opel samt premiummærket 
DS.

- Det fungerer rigtigt godt med de 
fire mærker sammen. Opel har vi fået 
løftet op i et højere gear, så der er på 
vej i den rigtige retning. DS er ikke 
et mærke, hvor man sælger rigtig 
mange biler. Men vi sælger jævnt af  
dem, og det er vi godt tilfredse med. 
DS har indfriet forventningerne, 
og vi forventer, at det bliver endnu 
bedre. Vi får snart nye modeller ind 
i programmet, en ny DS4 og ny DS9. 
Også i Opel, Peugeot og Citroën er 
en masse nye modeller på vej, så det 
er spændende, siger Jesper Elstrøm.

Citroën og Peugeot er de to mærker, 
der ryger flest af  på gaden fra den 

store Silkeborg-forhandler, og Jesper 
Elstrøm og kollegerne mærker tyde-
ligt voksende interesse hos kunderne 
for hybridbiler og elbiler. 

Han konstaterer, at bilbranchen 
står midt i en periode, hvor der sker 
store forandringer.

- Hver tredje bil, vi sælger i dag, 
er el eller hybrid. Folk har set, at det 
går den vej. Rigtig mange kommer 
herind for at kigge på elbil, men i min 
verden står hverken benzinbiler eller 
dieselbiler lige for at blive udfaset. 
En elbil er en anden måde at køre bil 
på. Det er en supergod løsning, hvis 
man bor i Silkeborg og kører frem og 
tilbage på arbejde i Aarhus, Herning 
eller Horsens. Men skal man en tur 
til Italien med campingvognen, er det 
nok stadig nemmere med en benzinbil 
eller dieselbil, siger Jesper Elstrøm.

Regnskabsåret 2020/21 blev afslut-
tet pr. 30. juni - altså har Poul Munk 
for længst taget hul på 2021/2022.

- Her forventer vi, at det bliver no-
genlunde det samme resultat som i 
2020/2021. Vi har masser af  biler på 
lager, lyder den optimistiske melding 
fra direktøren hos Poul Munk A/S, 
hvor egenkapitalen var 40,4 millioner 
kroner ved udgangen af  juni 2021.

Massiv fremgang  
og rekordår hos  
stor bilforhandler 

Silkeborg-vindfirma forventer fremtid i medvind
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