
 

 

Hun klarer det hele på stedet 

Kim Selch, direktør for Billund Varmeværk, har siden 2007 samarbejdet med Malene N. Enevold 

hos Mal-tek: ”Vi var i gang med at lave Lalandia i Billund. Der var bare en åben, bar mark, og jeg 

havde brug for en, der kunne fortælle mig, hvor vejen skulle være. Jeg kendte Malene fra tidligere 

og vidste, hun lige havde startet sin egen virksomhed. Det var af den vej, vi først kom i kontakt 

med Mal-tek. Man kan sige, vi har været med helt fra begyndelsen.” 

 

Det har bare fungeret 

Lige siden har Mal-tek løst mange opgaver for Billund Varmeværk, og Kim Selch er godt tilfreds: 

”Grundlæggende er det jo de samme opgaver, afsætning og opmåling af rør. Det er altid noget 

med hendes ’rumsterstang’.”, siger han med et glimt i øjet og fortsætter: ”Hun er selvfølgelig ude at 

måle op og så lægger hun simpelthen målingerne ind i det tegneprogram, som vi bruger hos os.” 

”Det er en rigtig god ordning, at vi har det hele, når hun kører herfra. Der er ingen hokuspokus i 

det. Hvis man fx bruger en landinspektør, så kommer der en og måler op, så skal det hjem på 

deres kontor og rentegnes, og bagefter skal det så lægges ind hos os. Det er for besværligt. Med 

Mal-tek er vi ude over den udfordring.”, siger Kim Selch om, hvad Mal-tek gør anderledes.  

 

Vi skal bare vide, hvor vores rør ligger 

Kim Selch er godt tilfreds med samarbejdet: ”Hun er eksperten i at måle op. Det behøver jo ikke 

være på millimeter, vi skal bare vide, hvor vores rør ligger. Hun er god til at tegne, og vi er gode til 

rør.” Han er heller ikke i tvivl om, hvad der er den største forskel på Mal-tek og de andre på 

markedet: ”Hun lægger det ind i tegneprogrammet, inden hun tager herfra og så er det klar til brug. 

For os er det ret vigtigt, at vi kan ringe, når grøften er åben, og så kan hun måle, mens det er. Det 

er kanon godt.” 

”Malene er meget fleksibel må man sige, og så er hun altid positiv og i godt humør. Samtidig er 

hun løsningsorienteret og har evnen til at omgås de håndværkere, som hun skal samarbejde med. 

De er nogle rå børster sommetider, men hun skal nok give dem svar på tiltale, hvis det er 

nødvendigt.”, fortsætter Kim Selch om, hvorfor han vil anbefale Mal-tek til andre.  

  

 



 

Ingen firkantede regler 

Når Kim Selch skal sætte lidt flere ord på, hvad han får ud af at samarbejde med Mal-tek, er han 

ikke i tvivl: ”Hun bliver til opgaven er løst. Det betyder rigtig meget for mig, at hun er så fleksibel og 

kan lave en totalløsning på stedet. Desuden har hun et godt forhold til dem af mine folk, som hun 

arbejder sammen med, hun skal jo selv have kontakten med dem, der går derude, og så slipper 

jeg jo.”, siger han med et smil.  

Han fortsætter: ”Til andre vil jeg sige, at hvis de står med et projekt, hvor de har brug for fleksibel 

og hurtig opgaveløsning, så kan Malene løse det for dem. Det er noget af det, der betyder mest for 

os, for vores planlægning går på at få lagt rør ned, ikke at måle dem op. Det er bare noget, der 

skal følge med. Malene er nem at kommunikere med og der er ingen firkantede regler hos hende. 

Hun går hjem, når opgaven er løst.” 

 

Hun forstår vores behov 

Kim Selch er helt sikker på, hvorfor samarbejdet med Mal-tek er så vellykket: ”Hun er god til det 

hele, det er hun bare. Ikke kun opmåling og tegning, men også med at få lavet de systemer, som vi 

skal bruge efterfølgende. I AutoCAD har hun hjulpet med at få det ud på tablets, så vi ikke skal stå 

med papirer mere. Hun har stor forståelse for, hvad vi har behov for, hele vejen igennem.” 

”Vores samarbejde skal bare fortsætte. I dag er det ledningsmesteren, som samarbejder med 

Malene, og hvis jeg prøver på at lave om på det, får jeg nok bare problemer.”, slutter Kim Selch af 

med et smil.  

 

 

 

 

Billund Varmeværk er et andelsselskab, som ejes af dem, der leveres 

varme til. Pt. udvides varmeværket med et nyt anlæg, som skal være 

med til at sikre leveringen af varme i fremtiden. I dag leverer Billund 

Varmeværk varme til ca. 3.000 fjernvarmekunder, fordelt på både 

private husstande og erhvervskunder.  

  
      Kim Selch, Direktør 


