
 
 

Hørve: En by med et stærkt – og betydningsfuldt – erhvervsliv 
 
Et af omdrejningspunkterne i Vallekilde-Hørve er helt klart det lokale Kultur og Idrætscenter. Det 
er også her, jeg – Lis Lykke - mødes med tre af byens mindre men stærke og betydningsfulde 
erhvervsvirksomheder. 
 
Et kendetegn ved Vallekilde-Hørve er også sammenholdet og erhvervslivets engagement i 
bysamfundet, der har en aktiv erhvervsforening med omkring 60 virksomheder som medlemmer.  
 
De tre, jeg møder, er Blikkenslager Kim Kolbe, Jakob Helgogaard fra Entreprenør Helge Hansen, 
Hørve og Gert Jensen fra Hørve Maskinhandel/Avant. Alle tre virksomheder er medlemmer af 
såvel den lokale erhvervsforening som Odsherred Erhvervsforum, og formålet med samtalen er at 
sætte fokus på mange mindre virksomheders betydning for lokalsamfundet. 
 
Blikkenslagerfirmet Kim Kolbe blev startet for 34 år siden. 

– Jeg startede selv virksomheden, og udviklingen har været fin. Støt, stille og 
rolig. Vi har aldrig været mange ansatte, men har gennem årene haft en del 
lærlinge gennem virksomheden. For omkring otte år siden havde vi endda 
en lærling, der kom på landsholdet for blikkenslagerlærlinge, fortæller Kim 
Kolbe. 
 
Virksomheden arbejder mest lokalt, og de lokale tømrere er gode til at 
bruge virksomheden, hvor de løbende er to til tre medarbejdere. Hvis Kim 
Kolbe skal se lidt ud i fremtiden, er det med et håb om, at sønnen en dag vil 

overtage, og forventningen er, at det fortsat vil være en mindre virksomhed på størrelse med i 
dag. 
 
Anden generation har overtaget Entreprenørfirmaet Helge Hansen, Hørve  
Virksomheden blev startet tilbage i 1970, og i 2007 overtog Jakob 
Helgogaard firmaet efter sin far. Jakob Helgogaard er uddannet 
håndværker og har også en ingeniøruddannelse bag sig.   
 
Virksomheden beskæftiger tre mand, og det er det antal, Jakob 
Helgogaard finder passende. Han kan godt selv lide at være med i 
”marken”. Virksomheden arbejder primært med kloakarbejde. 
 
Fremtiden bekymrer ikke Jakob Helgogaard. – Der er stadig mange 
kloakker i jorden, og samtidig er der fint fokus på 
spildevandsrensning, så der er opgaver nok til en virksomhed som 
min, forklarer Jakob Helgogaard. 
 
 



 
 
Hørve Maskinhandel/Avant 

I Gert Jensens virksomhed Hørve Maskinhandel/Avant er de fire til fem 
ansatte. Virksomheden er eneforhandler af Avant minilæssere. De dækker 
hele Sjælland, Lolland/Falster og Bornholm med både salg og reparation af 
minilæsserne. 
 
– Vi er stærke på markedet med Avant-maskinerne, så jeg ser lyst på 
fremtiden, fortæller Gert Jensen. 
 
Men er der da slet ingen problemer for virksomhederne?  
Jo alle tre forventer, at det kan blive en udfordring af få uddannet eller 
kvalificeret personale. De mener, at det kan være svært bare at få 
medarbejdere, der forstår at være på en arbejdsplads. Det er en udfordring, 
der starter helt fra skolen, fortæller de. 

 
Generelt får de deres medarbejdere fra lokalområdet. De tager også gerne praktikanter og mener, 
at det er vigtigt at sørge for, at praktikanterne får en god oplevelse og fornemmelse for jobbet. 
Kan man ikke give dem det, er det bedre at lade være med at tage praktikanter. 
 
Det lokale engagement 
Som medlemmer af Hørve Erhvervsforening har de alle tre været involveret i opstarten og 
bygningen af Vallekilde/Hørve idrætscenter, som blev opført af frivillige. 
 
Også hal to blev bygget på frivillig basis, og mange lokale virksomheder hjalp med deres 
ekspertise. Det er nogle aktive medlemmer, der yder, når de har tid og mulighed. Det gælder også 
juleudsmykningen, som erhvervsforeningen står for. Lige som de engagerer sig i mange andre 
lokale aktiviteter som for eksempel loppetorv. 
 
– Det er et stort plus for vores lokale samfund, at vi har så mange aktive medlemmer i 
erhvervsforeningen. Vi byder ind, når vi har mulighed, men det er ikke kun de samme, der hjælper. 
Det går lidt på skift afhængigt af, hvem der lige kan, fortæller Jakob Helgogaard, og Kim Kolbe 
tilføjer: 
 
– Vi er også gode til at være sponsorer for idrætsforeningerne. Og vi bruger gerne hinanden på 
kryds og tværs erhvervsmæssigt. 
 
Fisken – en lokal redningsplan for en erhvervsbygning 
Gert Jensen er også med i Fisken. Den nedlagte erhvervsejendom, som nogle lokale 
erhvervsdrivende sammen købte, og driver videre som ejendomsselskab. Formålet var at bevare 
ejendommen som en aktiv lokal erhvervsbygning. Der har ikke været problemer med udlejningen, 
og Fisken er endnu et godt eksempel på sammenholdet og engagementet i Hørve. 
 



 
 
– Ja, det er kendetegnende for Vallekilde-Hørve, at vi er gode til at give en hånd, hvor der er 
behov, men det bliver måske sværere at blive ved med at finde nye medlemmer til 
erhvervsforeningen, der har tiden og lysten til at arbejde frivilligt for bysamfundet, lyder det 
samstemmende fra de tre. 
 
Odsherred Erhvervsforum 
Hvorfor er I alle tre medlem af både den lokale erhvervsforening og Odsherred Erhvervsforening? 
– Det er to forskellige netværk. Erhvervsforum er erhvervslivets talerør over for kommunen, og 
den indgang er vigtig. 
 
Er der områder, hvor kommunen kunne gøre det bedre? 
– Kommunen skal blive meget bedre til at imødekomme erhvervsvirksomhedernes behov. Vi er for 
eksempel mange registrerede cvr-numre her i Vallekilde/Hørve. Alligevel kniber det med, at der 
bliver udlagt arealer, som kan benyttes til nyetablering eller udvidelse af eksisterende 
virksomheder. Kommunen kunne godt tænke mere erhvervsmæssigt i deres planlægning. Her har 
vi brug for, at Erhvervsforum er vores talerør, fortæller Kim Kolbe, Gert Jensen og Jakob 
Helgogaard. 
 
Et andet område, de alle tre er enige om, at kommunen bør blive meget bedre til, er at benytte 
lokale virksomheder. Vægten på, at en virksomhed er lokal og hovedsagelig benytter lokal 
arbejdskraft, burde indtænkes meget mere, både når det gælder udbud, men også til de mange 
løbende opgaver, der skal udføres i kommunen. Det gælder både med hensyn til indkøb, 
vedligehold, reparationer og nybygninger. 
 
– Det vil kunne spare penge. Og arbejdet vil måske også blive bedre udført. Som lokalt forankrede 
virksomheder skal vi se vores kunder i øjnene også efter reparationen eller opgaven er udført. Det 
nytter ikke noget, vi ikke laver et ordentligt stykke arbejde. Og mange gange er det også billigere 
at benytte mindre virksomheder· Vi har ikke det store overhead i for eksempel administrationen, 
så vores timepriser er gode til mindre opgaver. Til gengæld kan vi så ikke være med, når der skal 
bydes på større job, fortæller Kim Kolbe og Jakob Helgogaard. 
 
Også dette område er et emne, hvor Erhvervsforum kan være erhvervslivets talerør over for 
kommunen. 
 
En erhvervsbørs ønskes 
Alle tre har et ønske, som de mener Erhvervsforum måske kunne hjælpe dem med at få opfyldt. 
De vil rigtig gerne have en Odsherred Erhvervsbørs. En online børs med: Vi søger. Vi Tilbyder. Vi 
sælger. Og hvis ”børsen” også kunne omfatte ejendomme, der søges, der ønskes til leje, der 
sælges, ville det være rigtig fint, lyder den sidste samstemmende bemærkning fra Kim Kolbe, Jakob 
Helgogaard og Gert Jensen. Repræsentanter for tre mindre, velfunderede virksomheder med stor 
betydning for lokalsamfundet. De er blandt de mange vigtige ”bække små, der til sammen gør den 
store å”. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Hørve Maskinhandel 


