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ERHVERV: En ny 
it-virksomhed, Plan 
B, har set dagens 
lys, og de tre stiftere 
er ikke i tvivl om, at 
Plan B har en eksi-
stensberettigelse. 
Og at de kan byde 
de store it-virksom-
heder op til dans.

VEDBÆK: En hverdag med 
fi rmabil, betalt pension og 
arbejdstelefon hos en af ver-
dens største it-virksomhe-
der, IBM, er blevet skrottet 
til fordel for livet som selv-
stændig erhvervsdrivende. 

Sådan lyder en del af for-
tællingen om it-virksomhe-
den, Plan B, som netop har 
set dagens lys. 

Bag fi rmaet, der i grove 
træk hjælper virksomheder 
med at vedligeholde og le-
vetidsforlænge deres it-sy-
stemer, står de tre partnere 
Morten Dannemand, Bo 
Zarp og Morten Termansen. 

Historien starter Morten 
Dannemand, der har arbej-
det som tekniker hos IBM 
i 18 år, som får nok af livet 
som ansat i den store kon-
cern.

- Det starter med, at Mor-
ten (Dannemand, red.) bli-
ver rastløs i IBM, og egentlig 
mener, at han selv kan lave 
noget, der er bedre, så han 
vil skabe en virksomhed og 
forsøger at få mig med. Men 
jeg er for bange og siger ind-
ledningsvis nej tak, siger Bo 
Zarp, der er partner i Plan B.

Morten Dannemand og Bo 
Zarp kender hinanden fra 
IBM, hvor Bo Zarp har ar-
bejdet i 23 år, blandt andet  
som afdelingsleder.

Men selvom Bo Zarp ikke 
var helt klar til at smide det 
trygge liv som fuldtidsansat 
i IBM, var Morten Danne-
mand ikke klar til at opgive 
drømmen om at starte sin 
egen virksomhed. 

Så han kontaktede Morten 
Termansen, som han nog-
le år tidligere havde købt 
en brugt iPad af, og ved det 
møde havde de to konsta-
teret, at de begge arbejdede 
med it.

Morten Termansen er i 
modsætning til Bo Zarp med 
på idéen fra starten af.

Nærmest monopol

En af tankerne bag Plan B er 
at bryde, hvad de tre partne-
re mener er monopollignen-
de tilstande, når det kom-
mer til deres branche. 

- Der er omkring 500 virk-
somheder i Danmark, som 
har større installationer, 
som kræver service. Men på 
markedet forsøger man hele 
tiden at sælge kunderne nye 
produkter i stedet for at ud-
føre service på dem. Vi kan 
levetidsforlænge kundernes 
udstyr i mange år, for der er 
jo ingen installationer, der 
er udtjente efter eksempel-
vis tre år. Det er jo helt ab-
surd. Det svarer til at blive 
bedt om at sælge sin tre år 
gamle bil, siger Morten Dan-
nemand, mens Bo Zarp sup-
plerer:

- Kunderne bliver simpelt-
hen presset af de større pro-
ducenter til at købe noget 
nyt.

De små mod de store
Morten Dannemand mener, 
at det i høj grad handler om, 
at de små spillere tager kam-
pen op mod de store på mar-
kedet. 

- Så de store spillere bliver 
ramt af, at de små spillere 
kan tilbyde bedre service, 
som også er billigere. De sto-
re spillere har haft monopol 

på det her område i mange 
år, så der så vi helt klart et 
marked, siger Morten Dan-
nemand.

Den anden Morten i virk-
somheden, Morten Terman-
sen, er slet ikke i tvivl om, at 
det kan lade sig at byde de 
store spillere op til dans.

- Mange kunder kan godt 
se, at man som lille virksom-
hed kan give bedre tilbud 
end de store virksomheder. 
Vores idé er simpelthen at gå 
ud og tilbyde et alternativt 
til, hvad blandt andre IBM 
har inden for service. Og der 
er helt klart et marked, men 
kunderne skal selvfølgelig 
have øjnene op for os, og så 
skal de turde tage springet, 
siger Morten Termansen, 
der som den eneste af de tre 
partnere i Plan B tidligere 
har været iværksætter med 
egen virksomhed.

Turde ikke tænke videre
En af årsagen til at Morten 
Dannemand overhovedet 
begyndte at overveje at bry-
de ud af den trygge tilvæ-
relse som ansat i IBM var, 
at han ofte oplevede, at kun-
derne var frustrerede over,  
at der ikke var et alternativ 
til at få skiftet hele systemet 
ud med korte intervaller.

- Når man går i en virk-

somhed og hører sådan no-
get nok gange, er det svært 
ikke at tænke: »Okay, jeg har 
kompetencerne til at repare-
re de her produkter, men jeg 
mangler bare én, der kan 
ska� e reservedelene, og så 
er vi faktisk i gang«. Og så 
mødte jeg Morten (Terman-
sen, red.), og så turde jeg jo 
ikke at tænke videre, for så 
var jeg nødt til at sige mit 
arbejde op. Og det endte det 
jo så også med, at jeg gjorde, 
siger Morten Dannemand.

Et helt liv hos IBM
For Bo Zarp krævede det dog 
lige lidt længere tid, før han 
var klar til at forlade IBM og 
springe ud som iværksætter.

- Jeg havde jo god løn, god 
pension, frihed og kunne 
gøre lige, hvad jeg ville. Du 
får jo et helt liv hos IBM, og 
i hele mit voksne liv har jeg 
været Bo Zarp IBM. Men jeg 
sad hver eneste dag og var 
frustreret, og jeg var ikke 
glad, når jeg mødte på arbej-
de. Den kultur, der opstår i 
en virksomhed som IBM, 
hvor det handler mere om 
penge end noget andet, irri-
terede mig, og jeg blev træt 
af det på et tidspunkt, siger 
Bo Zarp, der betegner det 
som en skilsmisse at stoppe 
hos virksomheden.

- Jeg var pisse ked af det, da 
jeg sagde op. Ikke fordi jeg 
mistede mit job, men fordi 
du mister 100 mennesker, 
som du har arbejdet sam-
men med, været til julefro-
koster med og så videre, si-
ger Bo Zarp, der dog kunne 
se, at Morten Dannemand 
og Morten Termansen hav-
de noget, han ikke havde; et 
sjovt arbejde.

- Hver gang jeg mødtes og 
talte med Morten og Morten 
var jeg helt oppe at køre bag-
efter. Og så kom jeg tilbage 
på arbejde og sad og tænkte: 
»Men her er alt jo også godt, 
og lønnen går ind og alt det 
der«. Men til sidst kunne jeg 
bare mærke, at nu måtte det 
briste eller bære, siger Bo 
Zarp, der dagligt glæder sig 
over sin beslutning om at 
blive partner i Plan B.

- Om morgnen når jeg sid-
der i kø, irriterer det mig, 
fordi jeg gerne vil på arbej-
de. Før i tiden tænkte jeg: 
»Puha, det er godt, at der er 
en lang kø, for så kan jeg sid-
de og høre lidt musik, inden 
jeg kommer på arbejde«. , si-
ger Bo Zarp.

For mere information om 
Plan B henvises til hjemme-
siden www.planbdk.com.

joram

De små byder de store op til dans

Plan B består af fra venstre mopd højre Bo Zarp, Morten Termansen og Morten Dannemand.  Foto: Morten Termansen

HOLTE: Mandag mellem 
klokken 09.00 og 18.15 har 
en tyv været inde i en villa 
på Birkebakken i Holte. Ty-
ven kom ind ved at knuse 
en kælderrude med en sten. 
Herefter blev villaen gen-
nemrodet, inden tyven stak 
af med to kameraer og et 
smykkeskrin. Om der blev 
stjålet mere, er endnu ikke 
opgjort, oplyser Nordsjæl-
lands Politi.

Stjal kameraer 
og smykkeskrin

HOLTE: Nordsjællands Po-
liti vil nu DNA-undersøge 
et par handsker, som en tyv 
glemte i forbindelse med et 
indbrud på Paradisvænget i 
Holte mandag lidt før klok-
ken 17.30.

- Villaens beboer kom hjem 
og undrede sig over, at lyset i 
haven var slukket. I det sam-
me så beboeren en gernings-
mand løbe fra stedet. Der 

var tale om en mand, spin-
kel af bygning og iført sort 
hue og en mørkeblå jakke, 
fortæller fungerende politi-
kommissær Anders Birch i 
en gennemgang af døgnrap-
porten.

Beboerne kunne kort efter 
konstatere, at tyven havde 
brudt et vindue i stueplan 
op. Om der blev stjålet no-
get fra ejendommen er end-

nu ikke oplyst. Til gengæld 
havde tyven efterladt et par 
handsker på adressen:

- Vi havde fl ere patruljer 
og hunde ude og lede efter 
tyven, men uden held. Vi 
skal nu undersøge de glemte 
handsker for DNA-spor. Må-
ske er vi mere heldige her, 
siger Anders Birch. 

Politi ser på tyvs glemte handsker
BISTRUP: I morgen, torsdag, 
klokken 19.30 er sangeren 
Bobo Moreno hovednavn 
ved årets julekoncert i Bi-
strup Kirke. 

Billetsalget er i gang, og 
indtægterne går ifølge kir-
ken ubeskåret til julehjælp 
i sognet. 

Billetter kan bestilles på 
kirkens hjemmeside, www.
bistrupkirke.dk.

Bobo i Bistrup

ONSDAG
10.00-12.00: Gl. Holte Kirke, 

Legestuen Englebørn.
10.00-12.00 og 13.00-17.00: Bir-

kerød Lokalhistoriske Ar-
kiv og Museum har åbent.

TORSDAG
19.30-21.30: Bistrup Kirke, 

Birkerød, julekoncert med 
Bobo Moreno. 

ONSDAG
Birkerød Bio
17.30 og 20.15: Rogue One: A 

Star Wars Story
18.00: Office Christmas Party
20.30: Arrival
 
Reprise Teatret 
14.45: The First Monday in 

May
16.45: Lægen fra Chaussy
20.00: Rogue One: A Star Wars 

Story

TORSDAG
Birkerød Bio
10.00, 17.30 og 20.15: Rogue 

One: A Star Wars Story
10.00: Min far Toni Erdmann
17.00: Iqbal og Superchippen
18.30: Office Christmas Party
20.30: Arrival

Reprise Teatret 
15.00: Iqbal og Superchippen
16.45: Min far Toni Erdmann
20.00: Rogue One: A Star Wars 

Story

Frederiksborg Amts Avis 
bringer dagligt »Tid og 
Sted« for Rudersdal Kom-
mune. Har du et offentligt 
arrangement i kommunen, 
så skriv til os på ruders-
dal@sn.dk. Det er en gratis 
service for vores læsere.

BIOGRAFER

Ved du ? 
- At du kan købe billeder, artikler 

og videoklip der har været bragt 
i Frederiksborg Amts Avis og 

på www.sn.dk

Kontakt os på 
service@sn.dk 

for pris, brugs- og ophavsret.
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FORSKØNNELSE: 
Hotel og restaurant 
Strand i Gilleleje 
åbner i maj efter en 
gennemgribende 
renovering.

GILLELEJE: I vinduerne ud 
mod torvet i Gilleleje har 
der siden december sidste 
år længe stået, at stedet åb-
ner i påsken. Nu kommer 
direktøren for Hotel Strand 
og Restaurant Strand, Gitte 
Artby,  med en ny melding: - 
Vi åbner i maj.

Hun står i spidsen for det 
familieselskab, som i no-
vember sidste år købte både 
restaurant og hotel, som i fle-
re år har været drevet som 
selvstændige forretninger 
med hver deres ejere Først 
købte de del af underetagen 
i den store ejendom ud mod 
Alfarvej og Vesterbrogade i 
Gilleleje, som tidligere har 
været kendt under navnet 
Restaurant Strand. Lidt se-
nere skrev hun slutseddel 
om købet af Hotel Strand, 
som ligger i samme ejendom 
- med i alt 27 værelser fordel 
på de to øverste etager.

Samtidig bebudede hun, at 
det hele ville genåbne i på-
sken i ny og oprindelig stil.

- Når man først begynder 
at pille ved et gammelt hus,  
støder man hele tiden ind i 
nye udfordringer, siger hun, 
mens alt fortsat ligner et 
stort byggekaos. 

På alle etager arbejder der 
håndværkere, og i de loka-
ler, som enten er sat i stand 
eller venter på at blive det, er 
byggematerialerne opmaga-
sineret. 

Indbydende
- Vi holder fast i, at vi skal 
have det skal laves ordent-
ligt. Derfor koncentrerer vi 
os i første omgang om at få 

alt gjort færdig indvendig, 
inden vi begynder at ordne 
det udvendige, siger Gitte 
Artby.

Udvendigt vil ejendom-
men præsentere sig anderle-
des indbydende alene i kraft 
af, at alle vinduer udskiftes, 
og at der kommer nye skod-
der til alle vinduer. Mange 
af skodderne er i dag enten 
rådne eller revet af. 

- Blandt de ting, der kom-
mer i sidste række er den af 

hotellet, som udefra ser ud 
til at være værst medtaget. 
Det er hotellets facade ud 
mod Kanalvej. Køn er den 
ikke. Mange spørger os, om 
ikke vi skal gøre noget ved 
den. Jo, det skal vi, men for 
os er det lige nu mere vigtigt, 
at vi hurtigst muligt får gen-
åbnet restaurant og hotel, så 
vi begynder at få nogle ind-
tægter. Istandsættelsen af 
ejendommen kommer til at 
koste flere millioner mere 

end, vi havde regnet med, 
da vi købte den. Desuden er 
der det problem med faca-
den mod Kanalvej, at det på 
grund af vintervejret ikke 
har været muligt at isolere 
den ude fra og pudse den op 
bagefter, men det kommer, 
siger Gitte Artby.

- Blandt de mest påtræn-
gende opgaver har været 
at få skabt nogle ordentlige 
faciliteter i køkkenregio-
nen. For eksempel var hele 
kølerummet tæret op, så al 
indmad skule udskiftes. Det 
samme gælder ventilations-
kanalerne. De var stoppet så 
meget til, at det var umuligt 
at rense dem. Der har været 
mange vitale dele, som vi 
måtte opgive at genanvende. 
Samtidig vil vi også forbed-
re det hele. Vi får for eksem-
pel indbydende toiletter og  
for første gang i stedets hi-
storie en elevator. Vi får helt 
nyt inventar i restauranten, 
caféen og den gamle sal. det 
skal se ordentligt ud, siger 
Gitte Artby.

- Alt det, vi kasserer, skal 
man selvfølgelig ikke bare 
kalde noget gammelt bras. 
Men det er fra 1970’erne -  en 
tid med en helt anden æste-
tik, end vi har nu - og som 
prægede hotel og restau-
rant, da det var byens perle. 
Nu prøver vi at gøre det til et 
mere indbydende sted at be-
søge, siger Gitte Artby, som 
styrer istandsættelsen - og 
træffer afgørelserne om, 

hvordan det hele skal se ud 
uden at konsultere arkitek-
ter eller designere.

De første kunder
- Heldigvis er der mange, der 
ser frem til at, det bliver fær-
digt og som  tror på, at det 
bliver godt.  Der er  flere, som 
allerede har bestilt overnat-
ning på hotellet samt booket 
sig ind med store fester. De 
første overnattende gæster, 
vi har sagt ja til, kommer i 
pinsen, og den  første store 
fest, der skal holdes her, er i 
juni.

- Når vi åbner, vil rets-
uranten, caféen og den gam-
le sal stå helt færdig. Måske 
er det kun den ene af de to 
etager med hotel-værelser, 
der er færdige, men det vil de 
blive inden sommerferien, 
siger Gitte Artby.

Det er ikke kun, når det 
gælder istandsættelsen, at 
Gitte Artby har travlt. Lige 
nu er hun ved at ansætte 
kokke, køkkenhjælpere, 
serveringspersonale m.v. 
Det sker i samarbejde med 
den nyansatte køkkenchef. 
Hvem han er, ønsker Gitte 
Artby at oplyse, før han har 
fået lejlighed til at orientere 
sin nuværende arbejdsgiver.

- keef.

Byens perle får den helt store tur

De første har allerede bestilt overnatning, siger Gitte Arthby. 

- Når man begynder at pille ved et gammelt hus, støder man hele tiden ind i nye udfordringer, siger Gitte Arthby.  Foto: Karl Erik Frederiksen

Engang var det her, at Lulu Zieglers kabaret Lulus Lysthus havde 
hjemsted. Nu bruges salen af håndværkerne til opmagasinering, 
men i juni skal den første store fest holdes i salen.

Ud mod torvet på Vesterbrogade kommer der  helt nye skodder til alle 
vinduer.

teret, at de begge arbejdede 
med it.

Morten Termansen er i 

pen op mod de store på mar-
kedet. 

- Så de store spillere bliver 

relse som ansat i IBM var, 
at han ofte oplevede, at kun-
derne var frustrerede over,  

hvor det handler mere om 
penge end noget andet, irri-
terede mig, og jeg blev træt 

jeg kommer på arbejde«. , si-
ger Bo Zarp.

For mere information om 

bringer dagligt »Tid og 
Sted« for Rudersdal Kom-
mune. Har du et offentligt 
arrangement i kommunen, 

NARKOTIKA: Nyt 
testkontor sikrer, at 
juraen er i orden, 
når vanskelige sager 
skal afgøres.

Af Henrik Helmer Petersen 

Ferle Produkter med adres-
se i Hellebæk i Nordsjæl-
land har åbnet testkontor i 
København. Her foretager 
Ferle alle typer rusmidde-
lanalyser og narkotikatest.

Det fortæller Hardy Djur-
hus, der er direktør i Ferle 
Produkter.

Ferle Produkter rådgiver 
firmaer om håndtering af 
narkoproblematik på ar-
bejdspladser, og Ferle Pro-
dukter hjælper med at teste 
medarbejdere for narkoti-
kapåvirkning.

Hardy Djurhus fortæller, 
hvorfor man har åbnet test-
kontor i hovedstaden.

- Mange afgørelser om ind-
tagelse af narkotika er i dag 
baseret på forkerte analy-
ser, som ikke opfylder juri-
disk formalia. Der er derfor 
en stigende efterspørgsel ef-
ter sikre analyseresultater, 
som opfylder alle juridiske 
formalia, og hvor resultatet 
er uangribeligt. Derfor har 
vi åbnet kontoret, siger han.

Test på stedet
- Ideen med testkontoret er, 
at misbrugscentre og virk-
somheder har et sted at sen-
de patienter og ansatte hen, 
når personer skal testes for 
indtag af rusmidler. Og pri-
vate borgere har også mulig-
hed for at benytte Ferles nye 
testkontor, gør Hardy Djur-
hus opmærksom på.

På testkontoret foretager 
Ferle screeningsanalyser, 
og analyserne kan foretages 
på urin, spyt og hår. Der te-
stes for alle typer af narko-
tika og også for eksempelvis 
indtag af anabole steroider.

Som det er i dag, er mange 
afgørelser om indtag af nar-
kotika baseret på forkerte 
forudsætninger. 

- Ofte sendes personer, som 
mistænkes for misbrug, vi-
dere til institutioner, hvor 

det forventes, at formalia 
i forbindelse med rusmid-
deltestning overholdes. Det 
gælder i børnesager og i sa-
ger om narkotika påvirkede 
medarbejdere. Men mange 
kommunale misbrugscen-

tre har beklageligvis ikke 
etableret korrekte rutiner, 
og de opfylder ikke krave-
ne omkring patientsikker-
hed. Det gør, at afgørelser, 
hvor patienten er positiv for 
indtag af narkotika, ikke 

holder i en eventuel rets- 
sag. 

- Det er den problematik, 
vi imødekommer med vores 
nye testcenter, siger direk-
tøren for Ferle Produkter i 
Hellebæk.

Ferle åbner 
testkontor  
i København

Ferle Produkter med adresse i Hellebæk i Nordsjælland har åbnet kontor i hovedstaden, hvor Ferle foretager alle typer af rusmiddelanalyser  
og narkotikatest.  Foto: Allan Nørregaard
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