
  

 

JUAL A/S får Hedensted Kommunes 

Erhvervspris 2017 

Et stærkt navn i branchen og vækst såvel nationalt som interna-

tionalt kombineret med stort engagement i lokalområdet er de 

primære årsager til, at JUAL A/S i Juelsminde er modtager af 

Hedensted Kommunes Erhvervspris 2017.  

Det er gået rigtig stærkt, siden Anders Kjær Jørgensen 1. januar 2000 

blev ansat i JUAL A/S i Juelsminde. Det var faren, Svend Jørgensen, der 

i 1968 grundlagde virksomheden Juelsminde Aluminium Industri, og det 

var mere en tilfældighed end en plan, at sønnen på et tidspunkt skulle 

overtage virksomheden, som producerer standard- og specialprodukter 

indenfor bygningsprofiler og tagtilbehør. 

Da Anders Kjær Jørgensen tiltrådte, talte virksomheden 35 ansatte og 

havde en årsomsætning på 34 millioner kroner. 

17 år og flere A/S- og ApS-knopskydninger senere tæller lønningslisten 

cirka 210 medarbejdere – heraf de 110 på fabrikken i Juelsminde - lige-

som den samlede årsomsætning i selskaberne har rundet 300 millioner 

kroner. Firmaet udvidede i 2003 med en fabrik i Kina, der beskæftiger 

cirka 60 medarbejdere, og man er i fuld gang med at sælge produkter 

på det kinesiske marked. Martin Thomsen, som i dag er medejer af af 

JUAL Group er stadig ansvarlig for firmaets aktiviteter i Kina, hvor man 

oplever stor efterspørgsel på kvalitetsprodukter til tagbranchen. 

”JUAL A/S har udviklet sig til et stærkt navn i branchen og har som ni-

chevirksomhed formået at skabe vækst såvel nationalt som internatio-

nalt. På den måde har virksomheden været med til at sætte Hedensted 

Kommune på landkortet,” siger Flemming Laursen, medlem af dom-

merkomitéen. 

Anders Kjær Jørgensen rundede i 2015 de 40 år, og samme dag stop-

pede han som direktør i JUAL A/S for at hellige sig arbejdet med forret-

ningsudvikling i alle selskaberne under moderselskabet, som i dag hed-

der JUAL Group., mens produktionsdirektør Ib Floutrup overtog posten 

som adm. direktør i JUAL A/S og samtidig blev partner i selskabet. 

Ifølge dommerkomitéen, der består af lokale erhvervsledere, har An-

ders Kjær Jørgensen udvist stor professionalisme ved at sammensætte 

sine bestyrelser med de rette kompetencer og således, at bestyrelserne 

skaber maksimal værdi. Desuden er det af stor betydning, at ledelsen i 

de enkelte selskaber i JUAL Group også er medejere og partnere. 

Dommerkomitéen fremhæver desuden Anders Kjær Jørgensen som en 

aktiv og synlig aktør i lokalområdet, hvor han blandt andet for et par år 

siden var en af drivkræfterne bag revitaliseringen af Hotel Juelsminde 

Strand. 
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For mere information:  

Johannes Grane Larsen, erhvervskonsulent Hedensted Kommune, tlf.: 

24667142 

 


