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Generationsskifte hos Lite Flite
Vi er rigtig glade for at kunne dele en dejlig
julegave med jer: Hos Lite Flite har vi igangsat
et generationsskifte for at sikre vores kunder
en stabil fremtid - om vores fælles mission: At
redde liv. Thomas Knudstrup, som mange af
jer allerede kender, er den nye medejer.
Vores virksomhed, der som bekendt ligger på
Koldingegnens Lufthavn i Vamdrup, udvikler,
producerer,
reparerer
og
vedligeholder
helikopterredningsudstyr, som bruges af erfarne
redningsenheder i hele verden. Virksomheden blev
etableret i 1968 af John Holstein, der i dag er nået en
alder, hvor pensionering er nært forestående – en
naturlig udvikling, som må forberedes.

Vi har i mange år søgt efter en person med det rette
faglige og personlige format, en person, som kan
udfylde mange roller i en lille virksomhed, og som
forstår vores oprindelige passion helt ud i det mindste
hårstrå. Sidste sommer overtog Thomas således 15 % af
virksomheden - og i år yderligere 30 %, en samlet
ejerandel på 45 %. Generationsskiftet er med denne
fordeling af ejerskabet nu formelt sat i gang, og det
glæder os, at Thomas har villet engagere sig i firmaet.
Thomas har allerede tilføjet firmaet en værdi helt
konkret: I 2013 er omsætningen fordoblet i forhold til
tidligere år og trenden fortsætter i 2014.

Vi mener, at det, vi laver, er så vigtigt, at vi har en
forpligtelse til at sikre vores kunder – og alle de
mennesker, de hver dag redder - en stabilitet og
kontinuitet i det arbejde og den filosofi, vi leverer. Vi er
med til at redde liv hver eneste dag, så det er vigtigt, at
vores samarbejde, udstyr, produktudvikling og
oprindelige passion bliver videreført.

Fordobling af omsætningen
Vi har således inviteret Thomas Knudstrup, som vi har
kendt siden 1980’erne, og som siden 2011 har været
tilknyttet Lite Flite som Senior Product Manager,
indenfor i virksomheden som medejer.

- Jeg er rigtig glad for den tillid, der er blevet vist mig og
glad for, at jeg kan bidrage til opfyldelsen af vores
vigtigste mission, som jo er at redde liv. Jeg er stolt over
at have fået chancen for at lave noget de næste mange
år, som for mig giver stor mening, siger Thomas.
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For Thomas er det vigtigste nu, at virksomheden
opsøger udvikling og udfordringer for at byde ind med
de kompetencer og den filosofi, som oppebærer
”projektet”.

Vores allervigtigste opgave er at tale med og lytte til
vores kunder og sammen med dem finde ud af, hvordan
vi løser de udfordringer, de møder i hverdagen i relation
til det udstyr, de har brug for, når de er ”i marken”.
Det er afgørende, at denne kommunikation og
erfaringsudveksling foregår – for det er jo brugerne, der
er eksperterne – og os, der kan modsvare deres
udfordringer med teknik, design, test og produktion.
Netop dette er grunden til, at vi alle hos Lite Flite
brænder for det, vi laver.

Produktudvikling med en filosofi
For os hos Lite Flite hænger vores filosofi og berettigelse
uløseligt sammen med den proces, der foregår, når
brugere og teknikere taler sammen. Vi kan ikke sidde
hjemme ved skrivebordet og designe og produktudvikle.

Thomas Knudstrup er 49 år, uddannet ingeniør og har
bred erfaring med R&D, salg, indkøb, support samt
teknisk
dokumentation
og
formidling. Han har i mange år
været beskæftiget i IT-branchen,
og hans specialer er teknisk
analyse og trouble shooting.
Thomas
brænder
for
at
videreføre
John
Holsteins
oprindelige vision om at redde
liv.

Med fremtiden således sikret ønsker vi
alle vore kunder og samarbejdspartnere
en rigtig god jul og et fantastisk nytår !

Om Lite Flite: Vi beskæftiger i alt 9 medarbejdere, og vores helikopterredningsudstyr bruges af erfarne redningsenheder i
mere end 40 lande. Siden grundlæggelsen i 1968 har virksomhedens aktiviteter udviklet sig fra faldskærme og maritime
produkter til sikkerhedsrelateret udstyr til fly og helikoptere. I 20 år har vi designet og leveret sikkerheds- og
redningsudstyr til en lang række europæiske statsmagter, myndigheder og helikopteroperatører. Vores kunder tæller bl.a.
Scottish Coast Guard, Flying Police of Bahrain, Bristow og CHC - verdens største helikopteroperatører. Mere end 60 % af
vores omsætning stammer fra eksport, fra Trinidad til Singapore og fra Norge to Syd Afrika.
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