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Elfirma i Herning skifter navn

Af Ida True Berg itb@herningfolkeblad.dk

Birk El har skiftet navn til Birk TeQ. Det nye navn skal signalere, at virksomheden laver andet end el-opgaver

På facaden, bilerne og brevpapiret står der stadig Birk El. Men virksomheden med base i Herning har skiftet navn til Birk TeQ. Samtidig går
virksomheden fra at være et anpartsselskab til et aktieselskab. Det fortæller firmaets direktør, Sten Engsig Madsen.
- Vi syntes, det var blevet tid til modernisere firmaets navn, samtidig med at vi foretog skiftet til et aktieselskab, siger direktøren.
Herning-firmaet med knap 30 år på bagen har udviklet sig fra at være en almindelig installationsforretning til en moderne virksomhed med
specialer inden for el, alarmer og tele- og dataområdet. Derfor er det nye navn Birk TeQ mere dækkende for de tekniske faggrene,
virksomheden beskæftiger sig med.
- Vi har sendt et brev ud til vores kunder og informeret om navneskiftet for at undgå forvirring. Vi er stadig den samme virksomhed med det
samme CVR-nummer, understreger Sten Engsig Madsen.
Som nævnt udfører virksomheden meget andet end el-arbejde. Birk TeQ har for nylig oprustet på alarm- og sikringssiden.

Passer på værdier
- Vi har ansat en ny medarbejder, der tager ud og rådgiver midtjyske virksomheder om alarmer og sikringsanlæg. Målet er, at denne afdeling
skal vokse, og vi skal vækste, siger han.
Selv om der er finanskrise i nærmest alle brancher, vil virksomheder og privatkunder ikke spare på alarmsystemer.
- Lige meget hvor skidt det står, vil folk altid gerne passe på deres værdier, lyder forklaringen fra Sten Engsig Madsen.
Finanskrisen har virksomheden også oplevet på tæt hold.
- For en måneds tid siden gik telefonen nærmest i stå her i huset. Men det var heldigvis kun kortvarigt. Folk fandt ud af, at det ikke var deres
pengepung, der var ramt. Herning er et godt område at drive virksomhed, og vi får hele tiden nye opgaver, siger han.
På el-siden er der kommet flere små opgaver. Førhen var det lige omvendt.
- Erhvervslivet tænker sig om en ekstra gang, inden de bygger nyt. I stedet laver man mindre omjusteringer og har brug for en elektriker, siger
han.

Med i kunst-projekt
Virksomheden er dog stadig involveret i store projekter. Et af dem, der optager direktøren og hans 50 medarbejdere, er opførelsen af det nye
kunstmuseum i Birk.
- Det er en rigtig interessant opgave for os. Vi står for alle installationerne og har også vores sikringsafdeling indover, siger Sten Engsig Madsen.
Birk TeQ har arbejdet på kunstmuseums-projektet i et snart et år.
- Jeg kan huske, at jeg skrev om projektet i min julehilsen til medarbejderne (i fjor, red.), kommer det smilende fra Sten Engsig Madsen.
Kunstmuseet står færdigt til efteråret. Forinden har Birk TeQ et jubilæum, der skal fejres.
- Til jubilæet i marts vil vores nye navn være klar på print alle steder, siger direktøren.


