Havnedirektør fra Kolding til Horsens Erhvervshavn
Efter tre år på posten som havnedirektør i Kolding, lægger Claus Holm Christensen fra land og
ansættes pr. 1. februar som havnedirektør i Horsens Erhvervshavn.
Bestyrelsesformand for Kolding Havn, Kjeld Kjeldsen udtaler om nyheden:
”Vi har på Kolding Havn og hos ejeren af havnen Kolding kommune været yderst tilfredse med den
indsats, Claus Holm Christensen har ydet som havnedirektør gennem tre år. Med et højt
energiniveau er der opnået gode resultater med en positiv økonomisk udvikling og en
erhvervshavn, som på flere måder er centralt placeret i en driftig by. Det etablerede samspil
mellem havnen, Kolding By og øvrige interessenter er et vigtigt fundament med Kolding Havn som
et aktiv i den fortsatte udvikling af Kolding-området.
Endelig har jeg lyst til at nævne det forøgede fokus på den forretningsmæssige udvikling af
havnen, som Claus Holm Christensen, bl.a. med bygningen af vores nye pakhuse, i høj grad har
været eksponent for. Fra Kolding ønsker vi held og lykke med det nye job i Horsens.”
Havnedirektør Claus Holm Christensen udtaler i forbindelse med jobskiftet til Horsens:
”Jeg er naturligvis stolt af de gode resultater, der giver Kolding Havn et afsæt til fortsat
forretningsmæssig udvikling sammen med de stærke partnere, som har investeret betydelige
midler i deres erhvervsaktiviteter på havnen.”
”Samtidig er jeg glad for den modtagelse, som havnens udadvendte aktiviteter har fået, med
opbakning til mange nye initiativer. Det har eksempelvis været i forhold til handicapidrætten,
graffitimalere på havnen, koncerter i samarbejde med Godset samt et udvidet samarbejde med
uddannelsesinstitutionerne.”
”Selv om et farvel altid er vemodigt, ikke mindst i relation til medarbejdere, kunder og partnere, ser
jeg frem til mine nye opgaver på Horsens Erhvervshavn fra 1. februar.”
Kolding Havn er allerede i gang med at søge deres nye havnedirektør, som forventes ansat straks
det er praktisk muligt. Claus Holm Christensen fortsætter på Kolding Havn indtil videre – indtil
jobskiftet pr. 1. februar.
Bestyrelsesformand Kjeld Kjeldsen kan kontaktes for yderligere information på 2932 3062.

