Profil

Vores historie
Der var en gang 2 mænd
Starten
Der var engang 2 mænd, som havde lært hinanden at kende i Amerika. Den ene var Poul
Hougaard som i 1937 blev ansat hos Burmeister & Wain, og som i 1939 tog til USA, hvor
han blev ansat hos Baldwin Locomotive Works.
Den anden var Thorkild Koefoed som i 1928
blev uddannet som stærkstrømsingeniør på
Københavns Teknikum. I 1929 tog han til New
York for F.L. Smidth & Co. Her møder han
Hougaard, da de nu er ansat i samme firma.
De udvikler et nært venskab i den tid de tilbringer sammen i USA. Grundet krigen kommer de
først hjem til Danmark i 1946.
Koefoed´s Værktøjsfabrik
Koefoed fik med familiens hjælp startet Koefoed´s Værktøjsfabrik, med 2 ansatte. Her skulle
fremstilles knibtænger, for det var der stor
mangel på. De blev sænksmedet hos B&W,
derefter fræst, slebet og nittet i Koefoed´s
Værktøjsfabrik.
Markedet for knibtænger ændredes, og de to
gamle venner blev enige om at starte en ny
virksomhed, der skulle producere husholdningsvægte med høj præcision.
Hougaard & Koefoed Maskinfabrik
Den 1.december 1948 blev selskabet stiftet, og
Hougaard begyndte at konstruere vægtene
hjemme i privaten. Der blev fremstillet værktøjer ude i byen, og produktionen skulle foregå i

lejede lokaler på Amager. I maj 1949 flyttede
de ind med maskinerne fra Koefoed´s Værkstøjsfabrik, samt 7 brugte maskiner, til en samlet investering på 8.925 Kr.
Egenproduktion
I løbet af de næste 6 år blev der som hovedprodukt fremstillet ca. 10.000 vægte.
Hougaard konstruerede også et pejleinstrument til luftmeldetjenesten, som bruges den
dag i dag. Man tog sig med andre ord af alt,
hvad man havde maskiner til. I flæng kan nævnes skopudsemaskiner, skærme til gaffeltrucks, og mange andre ting.
Der blev også fremstillet 10.000 legetøjsskilderhuse som Hougaard havde nøje opmålt inde på Amalienborg slotsplads. De samme skilderhuse, kan i dag købes som antikt legetøj.
Pladebearbejdning
Det skulle blive inden for pladebearbejdning, at
firmaet kom i vækst. Struers Kemiske Laboratorium var i 1951 på jagt efter nogen der kunne lave pladearbejde. Udfordringen blev taget
op, og Hougaard eksperimenterede sig frem til
et sæt bukkeformler med en nøjagtighed der
var helt ukendt på den tid. Vi bruger faktisk de
selv samme formler i dag.
Herefter gik det fremad, forretningen voksede
og dermed medarbejderstaben, så det var på
tide at gøre noget drastisk.
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Byggeriet på Naverland
I oktober 1965 flyttede firmaet ud i en 1000 m2 nyopført fabrik på Naverland. Der var ikke brug for mere en det halve hus, så resten af bygningen blev lejet ud. Hougaard & Koefoed udviklede sig de følgende år
som underleverandør af pladearbejde, samtidig med at kravene til produktionsapparatet blev øget.
Første generationsskifte
I begyndelsen af halvfjerdserne kneb det med at følge op på succesen.
Kapaciteten blev for lille, og kunderne gjorde vrøvl over leveringstiderne,
som nærmede sig et år for en prototype. Struers daværende driftsleder,
foreslog i stedet Hougaard & Koefoed at ansætte deres Morten Grunnet
(vores nuværende ejer), lære ham pladearbejdets ædle kunst, og optage ham som kompagnon, når tiden var moden. Morten Grunnet startede
i 1974 i firmaet med 4 ansatte. Der var nok at tage fat på, for Morten
Grunnet. Virksomheden skulle have flere kunder og maskinparken skulle moderniseres. Virksomheden vokser, og i 1993 overtager den pladeafdelingen i Brüel & Kjær. Igen bliver rammerne for trænge, så derfor
flytter virksomheden til vores nuværende adresse på Malervangen.
Andet generationsskifte
I år 2000 vælger Morten Grunnet, at ansætte en administrerende direktør til at varetage den daglige ledelse af virksomheden, og indtager selv
formandsposten i bestyrelsen. I de følgende år vokser og videreudvikles
virksomheden yderligere, så den kan imødekomme de stigende krav fra
kunderne og generelt fra markedet vedrørende fleksibilitet, kvalitet og
leveringssikkerhed.
Det er Hougaard & Koefoeds målsætning at være en professionel virksomhed, så vi altid er en attraktiv samarbejdspartner for vores kunder.
Vi styrer derfor udviklingen mod fælles mål, og ønsker samtidigt at fastholde virksomhedens menneskelige islæt, som vi har fået overleveret af
grundlæggerne, Poul Hougaard og Thorkild Koefoed.

Hougaard & Koefoed as har arbejdet med pladebearbejdning
og rådgivning siden 1948. Vi har en stab af branchens bedste
og mest engagerede medarbejdere og et tæt samarbejde med
underleverandører, så vi kan håndtere endog meget komplekse
løsninger. Hougaard og Koefoed er totalleverandør og specialist
i at fremstille individuelle løsninger. Virksomheden har i dag ca.
65 ansatte.

Fleksibilitet - Kvalitet - Leveringssikkerhed
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