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Af Lars Norman Thomsen

KOLIND  “Jeg vil ikke oplyse 
noget beløb, men jeg kan godt 
afsløre, at vi har at gøre med 
den største tagdækningsor-
dre (montage af tagsten, red.)  i 
MC Tags levetid,” siger direk-
tør Mikkel Christensen, MC 
Tag A/S. Virksomheden kun-
ne  fredag 9. marts fejre 20 års 
fødselsdag.

Den opgave, som Mikkel 
Christensen taler om, er en 
såkaldt underentreprise og 
vedrører udskiftning af hele 
18.000 kvadratmeter tagsten.

“Vi skal have 3-5 mand stort 
set fast på opgaven med kor-
te afbrydelser frem til julen 
2019,” siger Mikkel Christen-
sen stolt.

Lærte af modgang
Det stod ikke skrevet i korte-
ne for 20 år siden, at Mikkel 
Christensen, i dag 45 år, sam-
men med sin kone, Anja Chri-
stensen, skulle være ejer af en 
tagvirksomhed med 35 med-
arbejdere, 18 arbejdsbiler - 
og en omsætning på 31-32 
mio. kroner eks. moms (2017), 
som hentes hjem i primært 
Østjylland.

Sandheden er, at han sam-
men med sin far blev erklæret 
konkurs med fællesvirksomhe-
den MG Huse 6. marts 1998.

“Det var vi naturligvis på 
ingen måde stolte af. Alle 
ved, at det har konsekven-
ser for mange mennesker og 
samarbejdspartnere, og jeg 
lærte meget af det. Man skal 
ikke være naiv, men derimod 
ydmyg og påpasselig hvis man 
vil drive virksomhed. Det kræ-
ver benhård styring af indtæg-
ter og udgifter, og så lærte jeg 
også, at man ikke skal brede 
sig over for meget.”

Det var Mikkel Christensens 
held, at et par store virksom-
heder i branchen fortsat troe-
de på ham trods den økonomi-
ske deroute.

“De ringede til mig og 
spurgte, om jeg ikke ville løse 
et par tagopgaver for dem. Det 
er jeg dem fortsat meget tak-
nemmelig for. Det gav mig en 
chance for at bevise, at jeg godt 
kunne drive virksomhed.”

Mikkel Christensen stiftede 
MC Tag 9. marts 1998, og den 
tømrerudlærte ungersvend 
besluttede, at fremover var det 
udelukkende TAG med stort T, 
som skulle være porteføljen i 
virksomheden.

“Jeg havde fokus på to ting: 
tag og bundlinje, og den hårde 
vej med at arbejde mig ud af 
den historie, som hverken jeg 
eller min far var stolte af.”

Ikke for stort et brød...
Det er en modnet familiefar til 
fi re unger, der taler i dag, og 
som med stolthed kan se tilba-
ge på de sidste tyve år.

“Vi har fundet en niche og 
har skabt os et ry, fordi vi laver 
vores arbejde ordentligt. Store 
armbevægelser er slet ikke os, 
selv om det går godt lige nu. 
Derfor klarede vi os også igen-
nem Finanskrisen, hvor vi godt 
kunne mærke, at det svandt i 
ordrebogen,” siger chefen for 
det hele.

Han har taget en leder-
uddannelse, men har også 
erkendt, at MC Tag A/S, der 
blev omdannet fra anpartssel-
skab til aktieselskab for fem år 
siden, havde brug for noget 
mere manpower og strategisk 
viden i bestyrelsen.

“Vi er gået fra at have en 
tantebestyrelse til at have en 
professionel bestyrelse, som 
kan udfordre mig som leder 
og har masser af erfaring med 
at arbejde benhårdt med stra-
tegiske mål,” siger Mikkel Chri-

stensen. Lars Dige Knudsen 
indtrådte ved starten af 2018 
som ny bestyrelsesformand, 
mens Helle Sofi e Kaspersen 
blev ny næstformand.

Begge har et pænt stort cv 
og blev fundet efter en ansøg-
ningsproces i samarbejde med 
Væksthus Midtjyllands konsu-
lent, Troels Peter Gade.

“Der kom faktisk hele 45 
ansøgere og fl ere meget tunge, 
så det var ikke en nem beslut-
ning, men allerede nu kan jeg 
se, at vi har valgt rigtigt,” siger 
direktøren.

Han supplerer de to nye i 
bestyrelsen sammen med sin 
kone.

Klar til vækst
Den professionelle bestyrel-
se er et signal til omverdenen 
om, at MC Tag A/S skal lægge 
på de næste år.

“Vi ser muligheder i mar-
kedet, som gør, at det er rele-
vant at snakke vækst. Når vi 
snakker tag, er der sket en 
omfattende udvikling på 
mange felter. Hvor meget vi 
snakker om at vækste i detal-
jer, er selvfølgelig en forret-
ningshemmelighed,” under-
streger Mikkel Christensen, 
født og opvokset i Kolind, og 
det er herfra hans verden går. 
Derfor er en fl ytning af virk-
somheden fra den nuværen-
de placering på Nyhåbsvej 
til en destination tættere på 
Aarhus ikke et tema, og bli-
ver det aldrig.

“Vores beliggenhed er fi n, 
som den er, fordi vores med-
arbejdere kører ud fra deres 
bopæl. 

Vi har medarbejdere, der 
bor mange steder i Østjyl-
land, og de kommer sjældent 
på adressen i Kolind. Vi dæk-
ker Østjylland perfekt set ud 
fra et logistisk perspektiv.”

Fødselsdagen blev fejret på 
behørig vis med fest og over-
natning for samtlige ansatte 
med mænd og koner på Fugl-
søcentret, hvor standupkomi-
keren Simon Talbot sørgede 
for, at smil blev til høj latter.
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MC Tag beskæftiger 35 • 
medarbejdere

 Hovedparten af de • 
ansatte er enten tagdæk-
kere eller tømrere

Lige nu er der: 6 tømrer-• 
sjak, to tagdækkerhold, 
et stilladshold og et 
murersjak

Omsætning 2017: cirka • 
31-32 mio. kroner - eks. 
moms

MC Tag har altid 2-3 tøm-• 
rerlærlinge ansat

Virksomheden føler et • 
stort ansvar for at uddan-
ne unge håndværkere

MC Tag opererer i hele • 
Østjylland. Aarhus fylder 
med tiden mere og mere 
i porteføljen, men MC 
Tag løser også mange 
opgaver på Djursland 
- Grenaa, Ebeltoft og 
mange sommerhuse på 
Norddjursland. Hertil 
kommer Randers, Odder 
og Silkeborg

Med tilgangen af de to • 
nye ansigter i bestyrelsen 
er Kim Honoré trådt ud. 
Han arbejder fortsat hos 
MC Tag som koordinator

Kilde: MC Tag A/S

FAKTA

Nye tider i lokalpolitik
Af Lars Norman Thomsen, redaktør:

KOMMENTAR  Det er altid 
uhyre interessant at se et nyt 
byråd forsøge at fi nde fod-
fæste. Særligt, når der som 
i Syddjurs er blevet skiftet 
fl ittigt ud med 12 spritnye 
politikere, et comeback og 
14 gengangere.

Hvem snakker godt med 
hvem? Hvilke nye alliancer 
opstår på tværs af partier? 
Hvem er parate til at lade 
sig indfange? Har de gamle 
politikere taget den belæ-
rende tone på?

Indtil videre virker det 
ikke til, at de nye har ladet 
sig indfange af søde ord fra 
hverken de gamle politikere 
eller systemets folk.

Selv om det har været 
småt med ’storpolitiske’ 
temaer i de første par måne-
der, så er det bemærkel-
sesværdigt, at der er kom-
met et nyt hold ind i byrå-
det, som ikke stikker op for 
bollemælk.

Et hold, der på tværs af 
partier, har nye idéer til, 
hvordan man begår sig i 
lokalpolitik. Derfor står 
mange af de gamle solidt 
placeret i et vadested, fordi 
de af gode grunde nu ople-
ver at blive udfordret på 
deres vanetænkning.

Tidligere borgmester 
Claus Wistoft (V) har startet 
professionelt ud med at give 
den nye mand i stolen, Ole 
Bollesen, en fair chance for 

at fi nde sig til rette. Det har 
Wistoft gjort ved klogeligt at 
placere sig på bagsmækken, 
hvorfra han har god udsigt 
til Venstres tre debuterende 
kronprinser og deres ageren 
i byråd og udvalg.

Den gamle V-SF alliance 
bliver også udfordret i det 
nye byråd. Det er SF’s nye 
hardhitter, Kim Lykke Jen-
sen, garant for.  Han ser ikke 
Venstre som en naturlig 
partner for SF, men er mere 
til hardcore venstrefl øj.

Interessant er det også, 
at Konservative Syddjurs 
nye lokalformand Gustav 
Bielefeldt har sagt til parti-
ets byrådsmedlem, Tommy 
Bøgehøj, at han ikke skal 
sidde på skødet af Venstre, 
men derimod holde sig til 
Det Radikale Venstres Jan 
Kjær Madsen.  Samme Jan 
Kjær Madsen har placeret  
sig som ’borgerlig’, selv om 
han har en erklæret grøn 
politisk dagsorden sammen 
med venstrefl øjen fra valg-
kampen, der skal forfølges.

Dansk Folkeparti har 
fået genskabt roen efter 
en noget rodet og turbu-
lent start. Gruppeformand 
Michael Mikkelsen er tæt 
på at være på julekort med 
Socialdemokratiet.

Der venter et spændende 
politisk forår, når der kom-
mer SKAT og skolernes øko-
nomiske forhold på dagsor-
denen. Her bliver det alvor 
for samtlige nye alliancer.

FOREDRAG  En af de hyppigste 
diagnoser i den ældre befolk-
ningsgruppe, og som med-
fører nedsat gangdistance 
og smerter, er sygdommen 
spinalstenose. 

Sygdommen har stor ind-
fl ydelse på hverdagen. Der-
for har Gigtforeningens Ran-
ders-Djurslands kredsen bedt 
læge, kiropraktor og ph.d.-
stud. Annette Bennedsgaard 
Jespersen fra Middelfart Syge-
hus om at komme til Rønde og 
fortælle om den slidgigtrelate-
rede rygsygdom spinalstenose 

(forsnævring i rygraden), dens 
gener og følgesygdomme, hvis 
den forbliver ubehandlet, hvil-
ke muligheder der er for at 
afhjælpe generne og om den 
nyeste forskningen inden for 
området. 

Foredraget holdes i Akti-
vitetscenter Lillerup, Hoved-
gaden 69F, i Rønde torsdag 
15. marts kl. 19-21. Spørgs-
mål i løbet af aftenen er meget 
velkomne.

Tilmelding er nødvendig på 
52501882. 

Entre ved indgangen.

Hør mere om spinalstenose

MC Tag runder de 20 år 
med stor ordre i bogen
Kolind tagvirksom-
heden skal være 
underentreprenør 
på en stor opgave på 
Aarhus Universitet, 
der rækker langt ind 
i 2019 

“MC TAGs største 
konkurrenter er de 
lokale tømrerfi r-
maer, som også kan 
udskifte eller lægge 
et nyt tag,” siger 
Mikkel Christensen. 
Foto: Lars Norman 
Thomsen

Mikkel Christensen valgte fra start for 20 år siden, at alt fokus skulle være tag. 
Det har han formået at fastholde, selvom udviklingen inden for området har 
været enorm, siden MC Tag A/S blev stiftet for 20 år siden. Foto: Lars Norman 
Thomsen




