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Adresseavisen
MC Tag er kendt på de karakteristiske røde biler og har i dag over 30
faglærte håndværkere ansat. Det er
både tømrere, tagdækkere, murere og
stllladsarbejdere. Firmaet har hovedkvarter på Nyhåbsvej 1 i Kolind.

I dag består 90
procent af arbejdet
af renovering, og
vi har udvidet med
flere murere, så vi
ikke bare laver tag,
men også ordner
hele facaden
Mikkel Christensen, MC Tag

MC Tag samler på tilfredse kunder
MC Tag i Kolind
er for 6. år i træk
nomineret til prisen
som Årets Tagdækker til stort show i
Cirkusbygningen
Af Martin Schultz

ERHVERV En hel flåde af røde
MC Tag biler bevæger sig dagligt ud på de østjyske landeveje
for at lægge nyt tag eller stå for
tagrenovering hos kunderne.
I alt 19 biler kører rundt som
levende reklamesøjler for virksomheden MC Tag, som i år for
6. gang er nomineret til titlen
som Årets Tagdækker, når websitet Anmeld Håndværker ved et
stort show 4. april i Cirkusbygningen i København endnu en
gang kårer Årets Håndværker i
en lang række kategorier.
Blandt de nominerede er
igen i år Mikkel Christensen og

Lever af tilfredse kunder
Tilfredse kunder er forudsætningen for at MC Tag kan drive
en god forretning.
”Et nyt tag eller en tagrenovering er en stor opgave og
sker ofte kun en enkelt gang i
en husejers liv. Når man bestiller et tag, køber man derfor
tryghed og tillid. Vi lever af
de tilfredse kunder og lægger meget stor vægt på en god
dialog med kunden og med

Rønde Sparekasse
sendte pris til Mols
Jan Birk fra Knebel blev på garantmødet
forleden hædret med Initiativprisen 2017
Af Martin Schultz

RØNDE Det blev et kendt ansigt
på Mols, som onsdag aften
til det særdeles velbesøgte
garantmøde i Rønde Idrætscenter blev hædret med Rønde
Sparekasses Initiativpris 2017.
Komiteen bag prisen valgte nemlig at give Initiativprisen til Jan Birk fra Knebel for
sin indsats som formand for
Molsarkivet.
Egnsarkivet på Mols har
eksisteret siden 1968, men i
2004 var mangel på lokaler
årsag til, at det var tæt på at blive flyttet til Ebeltoft Museum
og dermed ville miste den tæt-

Mikkel Christensen
er udlært som tømrer
hos Brdr. Møller
Nielsen i Thorsager
og har haft eget firma
siden han var 24 år.
Mikkel Christensen
har fire børn og hans
søn Jonas skal i lære
som tømrer om et
års tid. “Han har et
brændende ønske
om at være en del af
MC Tag i fremtiden,“
siger 44-årige Mikkel
Christensen.

hele hans hold af tagdækkere,
tømrere, murere og stilladsarbejdere fra MC Tag i Kolind,
som har titlen som Årets Tagdækker 2016 at forsvare.
”I 2016 vandt vi desuden
prisen i den nye kategori Årets
Arbejdsmiljø,” siger Mikkel
Christensen, som har stået i
spidsen for sin virksomhed
MC Tag siden 1998. I dag har
han 32 faglærte medarbejdere i sving, og MC Tag er et af de
mest kendte og synlige østjyske virksomheder med fokus
på nye tage og tagrenovering.

te kontakt til lokalsamfundet.
”Jan Birk blev involveret i
arbejdet med at finde nye egnede lokaler, og han foreslog, at
arkivet kunne blive flyttet til de
nuværende lokaler på Knebel
Bygade 40. Jan blev også tovholder for projektet, og arkivet blev åbnet igen i november
2005,” siger formand for Rønde Sparekasse, Annelise Udsen,
som stod for overrækkelsen af
Initiativprisen.
”Jan har stået i spidsen for
Molsarkivet siden 2005, og
han gør det stadig. Molsarkivet er lokalarkiv for syv sogne,
og det skal her i foråret flytte i
nye lokaler på Knebel Bygade

at få afsluttet ethvert arbejde
ordentligt. Vi har altid en afleveringsforretning med en af
MC Tags ledende medarbejder.
Er der det mindste, så kommer
vi tilbage og løser problemet.
Vi lægger vægt på en god dialog under udførelsen af arbejdet, og kunden kan til enhver
tid stille spørgsmål til håndværkeren og få en forklaring,”

siger Mikkel Christensen.
De fleste opgaver løser MC
Tag i Østjylland.
”Det er nemmere at styre,
når vi arbejder lokalt. Så kan
vi hurtigt rykke ud, hvis det er
nødvendigt. Det er en fordel, at
vores folk er tæt på,” siger Mikkel Christensen, som rekrutterer sine medarbejdere fra hele
Østjylland og derfor har de let

genkendelige røde firmabiler
kørende i hele området.
For fem år siden købte MC
Tag to stilladsfirmaer for at sikre sig de bedst mulige arbejdsforhold ude hos kunderne.
”Vi får det bedste stillads,
når vores egne stilladsfolk laver
stilladset. Samtidig har vores
stilladsfolk en vigtig serviceopgave overfor både kunder

og vores medarbejdere. Stilladsarbejderne får det første
og det sidste smil hos kunden,”
siger Mikkel Christensen.

Nye arbejdsopgaver
MC Tag har i sin snart tyveårige historie klaret sig igennem opture og nedture i
byggebranchen.
“I 00’erne faldt antallet af
nye tage i ordrebogen, og vi
opprioriterede derfor renoveringsmarkedet. Der var meget
travlt især op til finanskrisen,
hvor friværdierne især i byerne steg. I dag består 90 procent
af arbejdet af renovering, og vi
har udvidet med flere murere,
så vi ikke bare laver tag, men
også ordner hele facaden. Desuden købte vi for syv år siden
en indblæsningsmaskine, så vi
i dag også arbejder med isolering som en selvstændig opgave,” siger Mikkel Christensen, som har bestilt en bus og
tager alle medarbejdere med
til Årets Håndværker show i
København 4. april.

Jan Birk fik overrakt Initiativprisen af bestyrelsesformand i Rønde Sparekasse,
Annelise Udsen. Foto: Martin Schultz

31. Også dette projekt er Jan
Birk ankermand for.”

Født på Helgenæs
Med overrækkelsen af Initiativprisen til Jan Birk har Rønde Sparekasse hædret en sand
ildsjæl på Mols.
60-årige Jan Birk er oprindelig født og opvokset på en ejendom på Borup Mark på Helgenæs, men har siden sit 17. år
boet i Knebel. Gennem 38 år
var han ansat på Fuglsøcentret, blandt andet som bookingchef, men forlod centret,
da DGI opgav driften for nogle
år siden. De sidste tre år har Jan
Birk været ansat ved Veje og
Trafik i Syddjurs Kommune.
Jan Birk er et kendt ansigt på
Mols og har haft og har mange tillidshverv. Udover at være
formand for Molsarkivet, sidder han også i bestyrelsen for
Molshallen og i Borgerforeningen Mols. Han er med i menig-

hedsrådet for Vistoft Kirke og
sidder i provstiudvalget i Syddjurs. Desuden er han med i
Vaabenbrødreforeningen for
Ebeltoft og Omegn.

Større lokalområde
Det var 27. gang, at Rønde Sparekasse uddelte sin Initiativpris til en eller flere personer
eller organisationer, der har
taget et initiativ eller gjort en
indsats ud over det sædvanlige, og som har ydet og yder en
uegennyttig indsats til gavn og
glæde for andre her i området.
Det er første gang prisen er
uddelt til en modtager uden
for den gamle Rønde Kommune, men det afspejler ifølge
direktør Ole Bonde, at Rønde
Sparekasse i dag er et naturligt
valg som pengeinstitut for et
større lokalområde.
Prisen består af 5.000 kr. og
et stykke kunsthåndværk, som
denne gang var en glasskål.

