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HM udvider ejerkredsen og ansætter adm. direktør
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Kasper Lægdsmand Lauritsen tiltræder som adm. direktør i HM Entreprenør A/S. 
I fortsættelse af den positive vækst og udvikling som HM Entreprenør har 
gennemgået de seneste 13 år, har Michael Mortensen valgt at udvide ledelsen 
og ejerkredsen for at trække sig ud af den daglige drift og koncentrere sig om 
iværksættelse af udviklingsprojekter. 

Senest den 1. september  tiltræder Kasper Lægdsmand 
Lauritsen som adm. direktør og indtræder ligeledes i 
ejerkredsen sammen med Søren Frederiksen.

Søren Frederiksen har været kalkulator i HM 
Entreprenør de sidste 13 år, og har indgående 
kendskab til virksomheden, kunder, leverandører og 
samarbejdspartnere.

Kasper Lægdsmand Lauritsen har en mangeårig 
baggrund i byggebranchen senest som regions-
direktør i Byggeselskabet Paulsen A/S.

For at styrke ledelsen indtræder Kasper Basballe 
Mortensen som projektchef.

Horsens, 08. juli 2021



Michael Mortensen:
- Mit store drive for iværksætteri og projektudvikling er 
de senere år vokset, og jeg har derfor brugt meget tid og 
energi på meget andet end entreprenørforretningen. 
Det er derfor naturligt og nødvendigt, at give plads til 
nye kræfter for et fortsat stærkt HM.

- Med det nye stærke set-up med Kasper Lægdsmand 
Lauritsen som adm. direktør og Kasper Basballe 
Mortensen som projektchef er jeg helt tryg ved at 
trække mig ud af den daglige drift.

- Det har været selvfølgeligt og naturligt for mig, at 
Søren Frederiksen indtræder i ejerkredsen, idet han 
har været en betydelig nøglemedarbejder igennem 
alle årene.

- Nu er der nok nogen, der vil sige ” adm. direktør – det 
har du jo prøvet før”. Ja det har jeg. I bagklogskabens 
klare lys kan jeg se, at jeg på daværende tidspunkt 
ikke var klar til helhjertet at overlade roret.

- Kasper og Kasper er produktionsfolk – og det har 
afgørende betydning for mig, at deres fokus er på 
planlægning, produktion og vores folk i marken.

- De mange udviklingsprojekter vil skabe opgaver til 
entreprenørforretningen, og på den måde vil jeg på sin 
vis fortsat have kundekontakt og være en del af HM.

Kasper Lægdsmand Lauritsen
- Med baggrund i min opvækst i Snaptun har det 
gennem årene været naturligt for mig at følge med i 
både OM og HM. HM er en stærk og respekteret 

forretning især for de resultater, der bliver præsteret 
af medarbejderne. HM har en stærk kultur og sunde 
værdier opbygget af menneskene i butikken. 

- Mit fokus gennem årene på byggepladserne har 
altid været på mennesker, praktikken, processerne og 
planlægningen.

- Jeg tager min højre hånd Kasper Basballe Mortensen 
med som projektchef. Vi har fulgtes ad i mange år og 
kender hinandens kompetencer og måder at tænke 
på. Kasper er en meget dygtig produktionsmand og 
planlægger.

- Jeg tiltræder opgaven med stor ydmyghed og ser 
frem til opgaveløsningen i tæt samarbejde med 
gutterne. Det er vigtigt for mig at understrege at HM’s 
resultater ikke skabes af ”manden ved roret” - men af 
et samlet stærkt hold. 

Søren Frederiksen
- Jeg er utrolig glad for den tilkendegivelse, der er 
blevet mig tildelt, og vil fortsætte ufortrødent med at 
skabe værdi i og for HM. 

- Det er både nødvendigt og rigtig set, at Michael 
trækker sig tilbage og giver plads til nye kræfter.

For yderligere information er 
du velkommen til at kontakte:
Michael Mortensen
Telefon: 40 25 18 22
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