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Virksomhedsoverdragelse pr. 1. januar 2021
Tømrermester Gorm Lynge meddeler, at firmaerne:
•
•

Tømrermester Gorm Lynge A/S, Silkeborg og
Malerfirmaet Gorm Lynge ApS, Silkeborg,

pr. 1. januar 2021 er solgt til Tømrer- og Snedkerfirma Arne Danielsen A/S i Brande.
Firmaerne fortsætter efter overtagelsen som hidtil, ligesom de fortsat vil have adresse i Silkeborg og
bevare nærheden til kunderne. Ligeledes vil samtlige medarbejdere fortsætte i virksomhederne.
Et godt match mellem værdier og kultur
”Vi er glade for, at Gorm Lynge har vist os den tillid at sælge virksomhederne til os, efter at vi i et
stykke tid har været i dialog herom. Her blev det tydeligt, at der er et betydeligt værdisammenfald
og en kultur, der i høj grad matcher, virksomhederne imellem”, siger direktør Erik Ellehammer fra
Tømrer- og Snedkerfirma Arne Danielsen A/S.
Den Brande-baserede virksomhed Tømrer- og Snedkerfirma Arne Danielsen A/S er i dag en
mellemstor virksomhed med et godt fodfæste i branchen - opnået gennem kontinuerlig udvikling af
såvel projektorienterede opgaver som spjældarbejde. Virksomheden er kendt for kvalitetsløsninger
og særdeles tilfredse kunder.
Gorm Lynges firmaer er stærke på forsikringsløsninger og spjældarbejde, og er ligeledes kendt for
sin høje kvalitet.
”Det er derfor med stor tilfredshed, at jeg overdrager aktierne i Tømrermester Gorm Lynge A/S
samt anparterne i Malerfirmaet Gorm Lynge ApS til Tømrer- og Snedkerfirma Arne Danielsen A/S”,
udtaler Gorm Lynge og fortsætter.
”De tre firmaer lægger alle stor vægt på at udføre arbejde af høj kvalitet og levering til tiden.
Det daglige samarbejde med direktør Erik Ellehammer sikrer, at vi fortsat kan betjene vores kunder i
fremtiden og forblive en stærk og troværdig samarbejdspartner.
Jeg selv vil fortsat være at finde i virksomheden, hvor jeg som hidtil vil betjene vores kunder og
forretningsforbindelser”, slutter Gorm Lynge.
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Fakta om Tømrer- og Snedkerfirma Arne Danielsen A/S
Tømrer- & Snedkerfirma Arne Danielsen A/S ejes af Erik Ellehammer og Lars Jensen, som står i
spidsen for p.t. 37 dygtige tømrere, snedkere, bygningskonstruktører og kontormedarbejdere.
Virksomheden blev etableret i 1961, hvor Arne Danielsen startede op i den gamle husflidsskole på Gl.
Kærvej 16 i Uhre. Maskinsnedkeriet havde primært produktion af vinduer og lignende
snedkerarbejde, men der blev også udført almindeligt tømrerarbejde for private og for
erhvervskunder.
I 1991 overtog sønnen Preben Danielsen virksomheden sammen med Benny Brandt Andersen – og
samtidig blev firmaet omdannet til et aktieselskab. I 2002 til 2011 havde virksomheden hele fire
aktionærer, idet selskabet blev udvidet med yderligere to aktionærer, nemlig de nuværende ejere
Lars Jensen, som havde været tømrer i virksomheden siden sin læretid, og Erik Ellehammer, som blev
ansat som bygningskonstruktør i 1996.
Firmaet fik vokseværk, og i 2007 flyttede Tømrer- & Snedkerfirma Arne Danielsen A/S til større
bygninger på Borupvej 1, Brande, hvor de i dag råder over ca. 2000 m², som omfatter et moderne
snedkerværksted, lager og administration.
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