PRESSEMEDDELELSE

John Madsen a/s bliver til TBS Fyn
Ved årsskiftet 2021/22 overtog TBS Maskinpower maskinforretningerne John Madsen a/s i Tommerup og Ørbæk på Fyn.
Afdelingerne fortsatte under deres hidtidige navn, og John Madsen fortsatte i en overgangsperiode som daglig leder.
Nu er tiden kommet, hvor John Madsen takker af pr. 30. september 2022. Han er fortsat til rådighed for TBS på konsulentbasis, men driften overgår helt til TBS. Maskinforretningerne ændrer samme dato navn til TBS Fyn.
”Det har på mange måder været et vanskeligt valg at sige farvel til
dét, som har været mit livsværk, og som jeg principielt har været
en del af i hele mit liv. Jeg har været glad for at møde op hver dag
og være en del af et fantastisk team. Nu kan jeg glæde mig over,
at mine forretninger fortsætter, mine medarbejdere stadig har
deres gode job, og at de kan fortsætte med at servicere kunderne,
som de altid har gjort.”
John Madsen vil starte den nye epoke i sit liv med en lang og
tiltrængt ferie – det er ikke det, han har brugt det meste af sin
tid på før. Derefter er han sikker på, at der, udover de gøremål han
altid har i gang, vil vise sig muligheder, som han aldrig tidligere
har haft tid eller ressourcer til at engagere sig i. Når man lukker en
dør, åbner der sig altid en ny, og det er John Madsen også sikker
på vil ske for ham engang i fremtiden.

De to fynske maskinforretninger drives videre under navnet TBS
Fyn, og de fysiske forretninger i Ørbæk og Tommerup fortsætter
som hidtil. Direktør for selskabet vil i lighed med de øvrige TBSafdelinger være Jan Garder, der sammen med den øvrige ledergruppe i TBS kommer til at udgøre selskabets daglige ledelse.
Jan Garder er meget positiv omkring de to fynske maskinforretningers fremtid. ”Kunderne har taget godt imod os, og vores teams
i begge afdelinger arbejder dedikeret på at servicere kunderne,
så de vil sammen med vores ledergruppe i TBS Maskinpower
fortsætte med at udvikle service og salg på Fyn”.

