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Møbelfabrikken leverer bedste resultat til dato
Møbelfabrikken – Bornholms iværksætterhus i Nexø har de sidste 4 år været gennem en turn-around, og
det har båret frugt. I 2019 leverer Møbelfabrikken sit bedste resultat til dato. Det fremgår af bestyrelsens
årsrapport, som viser, at Møbelfabrikken i 2019 leverer et meget flot resultat på 264.327 kr. i overskud
mod 58.000 kr. i 2018 (når værdireguleringen af årets resultat er fratrukket).
Bestyrelsen finder resultatet tilfredsstillende, men er samtidig bevidst om, at Møbelfabrikkens fremtidige
drift er betinget af en positiv indtjening på niveau med 2019. Nettoomsætningen fra 2018 til 2019, før
tilskud, er steget med 493.000 kr., hvilket svarer til en stigning på 18%. I 2019 modtog Møbelfabrikken sit
sidste tilskud på 155.000 kr. fra Bornholms Regionskommune, og fra i år står Møbelfabrikken på egne ben,
dog er man i dialog med Bornholms Regionskommune om en kommunegaranti, da iværksætterhusets
økonomi fortsat er sårbar.
”Det er noget af en rejse Møbelfabrikken har været på de seneste 4 år, og der er sikkert mange, som ikke
havde regnet med, at Møbelfabrikken kunne løfte sig igen efter at have været tæt på konkurs. Derfor er jeg
også meget stolt af det iværksætterhus, vi ser i dag. Det sprudler af liv med tre FGU-værksteder, et mix af
erhvervsdrivende, keramikfabrik, workshops og fitness aktiviteter”, fortæller Carsten Aalling, direktør for
Møbelfabrikken.

Møbelfabrikken går en ny tid i møde
De seneste år er blevet brugt på at fintune Møbelfabrikken både i forhold til drift, men også i forhold til
vedligeholdelse af bygningsmassen. I 2019 er værkstedet for reparationsfællesskabet færdiggjort. Der er
blevet monteret energivinduer, og en koldhal som lejes af Bornholms Keramik Fabrik er blevet isoleret.
Også gårdhaven og øvrige grønne arealer er blevet forskønnet bl.a. med stor hjælp fra FGUs dygtige elever.
I 2020 forventes fondsmidler til renovering af den oprindelige møbelproduktionshal at falde på plads og
renoveringen kan påbegynde. Det vil give flere kvadratmeter, som skal udnyttes til iværksætteri og
projekter med fokus på bæredygtighed og cirkulærøkonomi. De øgede aktiviteter i denne del af
iværksætterhuset vil samtidig skabe mulighed for ekstra indtjening.
I Møbelfabrikkens bestyrelse er der kommet nye ansigter til. Tidligere formand Majbritt Tønnesen forlod
bestyrelsen i 2019, Jens Skovgaard gik desværre bort i januar og efter en 4-årig bestyrelsesperiode,
udtræder også Lisbeth Kellberg og næstformand Maria Haugaard Barslund. De nye ansigter i bestyrelsen er
Jens Rathmann Hansen, der indtræder som formand samt tidligere bestyrelsesmedlem Frank Eriksen, som
er tilbage i bestyrelsen. Møbelfabrikkens bestyrelse består af 2 repræsentanter fra kommunalbestyrelsen
Brian Kofoed (V) og Bjarne Hartung Kirkegaard (KD), lejerrepræsentanterne Sisse Thuesen fra
Blomsterverden og Rie Hansen, BUPL, Pernille Bülow, Frank Eriksen, Eriksen+brands samt Jens Rathmann
Hansen (bestyrelsesformand), som alle ser frem til et fortsat godt samarbejde med Carsten Aalling om den
videre rejse for Møbelfabrikken.
For mere information kontakt bestyrelsesformand, Jens Rathmann Hansen, tlf. 29695315 eller direktør
Carsten Aalling, tlf. 20 55 29 99

Om Møbelfabrikken – Bornholms iværksætterhus i Nexø
Møbelfabrikken er Bornholms Erhvervshus med kreativ legeplads for iværksættere og virksomheder!
Møbelfabrikken er sat i verden for at være det bedste hjemsted for iværksættere. Vi tilbyder fleksible
faciliteter, netværk, sparring og kontakter til de øvrige erhvervsfremmeaktører på Bornholm! Vi giver
nystartede virksomheder gode muligheder for at starte op i et inspirerende og innovativt miljø.
Vores vision er at være det foretrukne sted på Bornholm for iværksætteri og kreativitet.
Vi har 5.000 m2 under tag og 46.000 m2 erhvervsjord til at vokse i.

