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Håndværksrådets indstilling af kandidater til Vækstforum Hovedstaden 2013-
2016 

 
Håndværksrådet er i dag repræsenteret i Vækstforum Hovedstaden ved VVS-
installatør Johnnie Hansen. Jonnie Hansen ønsker imidlertid at trække sig fra posten 
pga. stor travlhed i hans virksomhed 
 
Vi vil derfor gerne have lov til at indstille en anden kandidat. Det drejer sig om: 
 
VVS-installatør 
Benny Riise Johansen 
Benny Johansen & Sønner A/S 
Kirkevej 8 
2765 Smørum  
Telefon: 449 70 071 
benny@bjogs.dk 
www.bjogs.dk 
 
Benny Riise Johansener indehaver af virksomheden: Benny Johansen & Sønner A/S, 
som han selv startede i 1990. Virksomhedens hovedområder er VVS, ventilation, blik- 
og rustfriindustrimontage, men herudover arbejder den også med energioptimering, køl 
og smedearbejde og i relation til boligselskaber med viceværtarbejde. De store kunder 
har en betydelig andel af virksomhedens omsætning. Her kan nævnes Leo Pharma, 
Toms group, Chr. Hansen Gruppen, Novo Nordisk, Dades/Datea, CW Obel Ejendom-
me og flere af de store boligselskaber som FSB, AAB, Vibo, Akb mm. er blandt de sto-
re kunder 
 
Siden sin etablering i 1990 har virksomheden været i en rivende udvikling fra at være 
en enkeltmandsfirma til i dag at beskæftige omkring 80 ansatte. 
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Vi er helt opmærksomme på, at vi i henhold til lov om ligestilling skal indstille såvel en 
mand som en kvinde. Vi har gjort en stor indsats for at finde en kvinde i en medlems-
virksomhed, som både er interesseret i at varetage opgaven samt har de nødvendige 
forudsætninger for at repræsentere de små og mellemstore virksomheder i regionen. 
 
Håndværksrådets medlemskreds er imidlertid langt overvejende bestående af selv-
stændige mænd. Vi har dog også selvstændige kvinder i organisationen, og vi bestræ-
ber os på, hvor det overhovedet er muligt at indstille såvel mænd som kvinder. I den 
konkrete situation har det desværre ikke været muligt at pege på en centralt placeret 
kvinde i en medlemsvirksomhed, der kan påtage sig opgaven. 
 
Vi har imidlertid i vores sekretariat meget dygtige og kompetente kvinder, der på for-
nemste vis kan repræsentere små og mellemstore virksomheder. Vi vil derfor pege på  
chefkonsulent Dorte Kulle, der har en meget stor viden om små og mellemstore virk-
somheder såvel i forhold til at aktivere deres udviklingspotentiale som i forhold til styr-
kelse af de ledelsesmæssige kompetencer. 
 
Jeg vil dog gøre opmærksom på, at Benny Riise Johansen er vores primære indstilling. 
 
 
 
Ane Buch  
Adm. direktør  
 
 
 
 
 
 
 
 


