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“Jeg har altid gået og småbygget”
Udviklingsselskabet
Gefion Group har fået et
hold af rådgivere – bl.a.
tidligere direktør i TV2
og metro International,
Per mikael jensen

Per Mikael Jensen, tidl. direktør for bl.a. TV2 og Metroxpress, er blevet rådgiver for udviklingsselskabet Gefion Group. Arkivfoto: Foto: Thomas Nielsen

Af Peter B. Rasmussen

e

jendomsudviklerne fra Gefion
Group har igennem en kortere årrække opbygget en årlig omsætning i
underkanten af 200 mio. kr.
de fremtidige mål går
i retning af en hurtig
fordobling, og Gefion
har derfor fået et rådgivningsteam, advisory
board. det består bl.a.
af Per Mikael Jensen, der er kendt
som tidligere topfigur i TV2 og Metro
International.
Gefions direktion består af Thomas Færch, Henrik Nissen og Jørgen Junker.

“med den professionalisering, som
Gefion Group er i gang med – dér er
målet også at byde fonde og pensionskasser op til dans. Vi er blevet
modne til at danne et fremtidigt
parløb med pensionskasser,” siger
Henrik nissen.

Kæmpe netværk
Per mikael jensen er kendt for at
have et kæmpe netværk, og det er
ikke mindst af denne årsag, at Gefion
har tilbudt ham en plads i rådgiverteamet, der desuden består af Peter
Køhler Lindegaard, Morten Bach
Gaardboe og Jens-Erik Corvinius.
Per mikael jensen har grundlæggende en interesse for byggeri, oplyser han.

“jeg har altid gået og småbygget selv
– sat lejligheder i stand og lavet lidt
møbler. Så jeg har en interesse for
ejendomme og byplan. Byers udvikling er super interessant,” mener Per
mikael jensen.
Han har desuden en faglig ballast
inden for igangsætning af virksomheder, der kan komme Gefion til gavn.
Han peger også på muligheden for at
komme med skæve indfald, f.eks. baseret på udlandsrejser eller hjembyen
London.
“jeg har f.eks. nævnt et koncept
fra London, der kaldes twodios. Her
bor to voksne mennesker, der deler
et fælles køkken, men har hver deres
lille lejlighed og bad. jeg vil kunne
komme med sådanne tossede idéer,
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der måske kan bruges i en anden sammenhæng,” siger han.
Per mikael jensen bor i London
og har gjort det i større eller mindre
grad siden 2003. Han sidder i flere
bestyrelser og er for tiden en slags
arbejdende bestyrelsesformand på
den politiske portal Altinget.
“jeg kan bedst lide at vide mere
om virksomheden, og hvordan den
driftes end traditionelle bestyrelsesmedlemmer. det er ikke svært at være
bestyrelsesmedlem, mødes tre-fire
gange om året, og råbe og skrige af
direktionen, for at gå hjem igen. jeg
har prøvet noget, der minder om det,
og det er bare ikke sjovt,” siger Per
mikael jensen.
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