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Teknisk chef går på velfortjent 
pension
Efter 41 års ansættelse har 65-årige Allan Nielsen ved 
årsskiftet valgt at fratræde sin stilling for at gå på 
pension.

Udvikling af nye produkter, professionel anvendelsesteknisk 
rådgivning, faglige netværk, partnerskaber, bæredygtighed 
samt altid positivt samvær med andre. Dette er blot nogle af de 
ord, som kan beskrive Allan Nielsens mangeårige og markante 
bidrag til at skabe tryghed for Alfix ś samarbejdspartnere i 
Skandinavien.  

Kemilaborant, murer og kulturbærer
Allan blev i sine unge dage uddannet kemilaborant og har 
senere arbejdet som murer. Denne kombination har været 
unik og et stærkt fundament til som teknisk chef at lede såvel 
produktudvikling og den anvendelsestekniske rådgivning i Alfix 
gennem årtier. 

Det er ifølge direktør (CCO) Anders Bertelsen Toft en kulturbærer 
af kaliber, som nu snart forlader sin arbejdsplads:

”Allan blev ansat i 1979, og vi kunne i januar 2019 fejre hans 
40-års jubilæum i Alfix – en flot præstation og en vigtig milepæl 
for både ham og virksomheden. Allan har gennem alle årene 
været en yderst kompetent, arbejdsom, innovativ og samtidig 
meget vellidt medarbejder, som også er bredt respekteret i hele 
branchen i Skandinavien. Vi kommer til at savne ham både fagligt 
og personligt, og han har været blandt de største kulturbærere og 
fyrtårne gennem de 56 år, virksomheden har eksisteret.

Virksomheden ville gerne have fortsat samarbejdet, men omvendt 
er der fuld forståelse og stor respekt for beslutningen.

Samarbejde med ejerfamilien
Den tekniske chef udtaler følgende om hans mange år i 
virksomheden:
”Det har for mig været en fantastisk rejse og et privilegie 
at være ansat i en familievirksomhed - helt tæt på familien. 
Grundlæggeren Hans Carstensen Toft var min første chef i Alfix. 
Da Torben Carstensen Toft i 1984 overtog virksomheden fra sin 
far, fik jeg helt naturligt en ny chef, og jeg blev også en del af 
ledergruppen. De seneste år har Anders Bertelsen Toft fungeret 
som min nærmeste chef, og det har været en kæmpe fornøjelse 
at arbejde sammen med familien og en ære at kunne afslutte en 
karriere med 3 chefer og 3 generationer”, fortæller Allan Nielsen.

Aktiv pensionist 
Seniortilværelsen, som officielt starter d. 1. januar 2020, 
skal bruges aktivt. Allan har et stort netværk og udover en 
passioneret interesse for kreativ madlavning, så motionerer 
han gerne og ofte. Både løb og svømning optræder ugentligt 
i kalenderen. Desuden skal tiden nydes i hjemmet i Kolding, 
sommerhuset samt med rejser med venner samt konen Pia.

”Vi takker Allan for hans mangeårige loyalitet over for familien 
og virksomheden, og vi ønsker ham alt det bedste i hans nye 
tilværelse. Forhåbentlig vil han løbende lægge vejen forbi 
fabrikken her på H.C. Ørsteds Vej i Kolding. Virksomheden 
har en seniorklub for tidligere medarbejdere, som deltager i 
udvalgte arrangementer, og her skal Allan naturligvis have en 
velfortjent plads”, siger Anders Toft.

Allans fratrædelse og sidste arbejdsdag markeres ved et internt 
arrangement på virksomheden (i Kolding) fredag den 20. 
december.



A n s v a r l i g  s t y r k e

Glædelig jul
Alfix holder julelukket fra fredag den 20. december kl. 14.00. 
Vi er friske og veloplagte tilbage torsdag den 2. januar 2020 fra 
morgenstunden, hvor vi igen er klar til at servicere vores gode 
kunder og samarbejdspartnere. 

Alfix takker for et godt, aktivt og begivenhedsrigt 2019 og 
ønsker alle en Glædelig Jul samt et stærkt Nytår. 

Velbesøgte Pro Club arrangementer i 
hele landet
I uge 47 rykkede Team Alfix ud til Bornholm, København og Hjørring. Det 
højaktuelle tema var storformatfliser, og kurserne blev afviklet i samarbejde med 
værktøjsleverandører. 100 murere deltog samlet – et virkelig flot og massivt fremmøde. 

En stor tak til de mange fremmødte murere og vores samarbejdspartnere, som 
medvirkede til fagligt interessante klubmøder med gode dialoger, uformel networking og 
hyggeligt samvær. 

I 2020 vil vi naturligvis gennemføre flere Pro Club møder – både på fabrikken i Kolding og 
ude i landet. Mere info herom på vores hjemmeside samt Facebook og LinkedIn i det nye år.

Antallet af medlemmer i klubben er i kraftig vækst. Hvis du er murer og endnu ikke har 
tilmeldt dig netværksklubben, så tilmeld dig ved at sende en mail til Marketingkoordinator 
Steen B. Thrysøe – sbt@alfix.dk. Oplys gerne både navn og firmanavn. 

Alfix på BYGGERÍ 20 messen 
– marts
Den 10. - 13. marts 2020 deltager Alfix på BYGGERÍ 20 messen, og 
vi har igen mange spændende nyheder med. Sæt allerede nu kryds i 
kalenderen, hvor du er meget velkommen til at besøge os på Alfix stand 
D-6320.  Som altid serverer vi bæredygtig barista kaffe – vi glæder os 
til at se dig. 

Frank Pingel

Ny leder for laboratoriet og teknisk 
afdeling
Som erstatning for Allan i lederteamet har virksomheden valgt Frank Pingel, som i dag 
er udviklingschef. Frank er uddannet kemiingeniør og har været ansat i Alfix i 25 år. Han 
overtager det samlede ansvar for laboratoriet og teknisk afdeling i virksomheden. Teknisk 
afdeling vil fremover bestå af Teknisk leder Flemming Ilsøe (bygningsingeniør) og Teknisk 
projektleder Mikael Noe (murer og bygningskonstruktør).

Bornholm København Hjørring
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