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Poul Erik Christiansen
Poul Erik har været medlem af OK-Fondens bestyrelse siden 2013 og er formand for
bestyrelserne Himmelev Gl. Præstegård, hvor han har været medlem siden 2006, og
Fonden Boliger For Livet.
– Jeg har min ven, Arne, på Himmelev Gl. Præstegård. Han børn siger, jeg har været heldig. Jeg siger, at held kommer
af hårdt arbejde! Men alt har sin pris. Jeg stillede ikke
er næsten blind, men han er altid positiv og fuld af roser.
spørgsmål, når jeg rejste cirka 100
Når min kone, Birthe, og jeg besøger
”Når man kommer fra små
dage om året, og det derfor ikke var mig,
ham, så får vi en kop kaffe og en cognac, og så fortæller han om sit liv. Det
kår, så ved man, at der ikke men min kone, der kunne tage med
min søn til fodbold, fastslår Poul Erik.
er her, jeg ”tager temperaturen” på,
er noget, der er givet”
– Jeg har været langt omkring, erhvad vi kan i OK-Fonden. Og jeg har
hvervsmæssigt. Som 52-årig besluttede jeg fx at stoppe i
meget stor respekt for det arbejde, der udføres rundt om
Royal Scandinavia (sammenslutningen af Den Kongelige
på centrene, fortæller Poul Erik.
Porcelænsfabrik, Bing og Grøndahl, Holmegaard, Georg
Jensen m.fl.) på et tidspunkt, hvor det var blevet en rigtig
Rotary blev bindeled
god forretning. Jeg købte en lille virksomhed, Dansk StålVejen ind i OK-Fondens bestyrelse startede for Poul Eriks
plade Teknik. Det var fra topjob med to sekretærer til et
vedkommende med hans engagement i Roskilde Rotary
lille sted, hvor jeg selv tømte skraldespanden. Men jeg har
Klub, som etablerede Himmelev Gl. Præstegård i 1969, og
lært noget værdifuldt alle steder, og det
som tager på årlige udflugter med beboerne og sponsorer forskellige aktiviteter.
”Jeg er en holistisk type” trækker jeg naturligvis på i bestyrelsesarbejdet.
– Min mor levede sine sidste år på Himmelev tilbage i 90’erne. I 2006 blev jeg af Roskilde Rotary
Klub udpeget til bestyrelsen på plejehjemmet, og sidste år
Hjerne og hjerte
spurgte Michael Brostrøm, om jeg ville gå ind i bestyrelsen
– Jeg er en holistisk type, bruger både højre og venstre
for Fonden. Jeg identificerer mig meget med OK-Fondens
hjernehalvdel, men sådan har det ikke altid været. Tidligere
værdier, så det ville jeg rigtig gerne, forklarer Poul Erik.
var jeg nok ikke en drømmefyr til personaleledelse, men
det har jeg lært. Selvom jeg har det ene øje stift rettet på
Fra opvækst på landet til topjob
kasseapparatet, så har jeg også blik for det sociale.
– Mit liv har været en spændende rejse, og golf og bridge er
ikke nok for mig endnu. Jeg vil gerne være med til at skabe
– Det vigtigste for vores ledere i OK-Fonden er efter min
noget, være en del af en proces, fortæller Poul Erik. Han un- mening, at de brænder for opgaven. De skal virkelig ønske
derstreger ”en del af” og tilføjer: – Ingen kan gøre det alene, at gøre noget godt for beboerne, for så er det nemt at gå
selvom enkeltpersoner kan sætte vigtige aftryk.
ind for OK-Fondens værdier. Hvis man ikke til at starte med
Poul Erik har arbejdet ”altid”. Rejsen startede på en lille
er så stærk på forretningsdelen, kan det læres. Og så er det
gård på 27 tdr. land ved Glim på Rosvigtigt, at den enkelte leder ser sig
kildeegnen.
”Jeg vil vide, hvad der foregår selv som en del af en stor organisati– Jeg knoklede allerede som barn på
on, siger Poul Erik.
ude på centrene”
gården. Når man kommer fra små kår,
– Jeg bryder mig generelt ikke om,
så ved man, at der ikke er noget, der er givet. Jeg er helt
hvis nogen dræner energi fra en forsamling ved at profilere
almindeligt begavet, men jeg brød den sociale arv og tog
sig selv eller alene beskytte sit eget lille område. Mit forpå Niels Brock og Handelshøjskolen, selvom min far var ked billede i bestyrelsesarbejde er den tidligere erhvervsmand
Poul Svanholm, selvom han kunne være en barsk fyr. Han
af, at jeg ikke ville være landmand.
sagde ”Du kan ikke være leder, hvis du ikke også har sans
for detaljer!” Jeg vil vide, hvad der foregår ude på centrene,
Man skal være pengene værd
– Jeg blev tidligt leder og har haft gode resultater. I industri- siger Poul Erik med eftertryk.
en er der kun én ting, der tæller: ”Value for money”. Mine
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Kort fortalt
Ca. tre beskrivende ord på dig selv?
Arbejdsom.
Social OG resultatorienteret, kombinationen af højre og venstre hjernehalvdel.
Hvad kan få dig op i det røde felt?
Det kan jeg desværre godt. Jeg kan
tale med store bogstaver. Især hvis
det ikke er sagen, man går efter, men
andre kartofler der skal hyppes, hvis
egoet styrer.
Når rettigheder går før pligter!
Hvordan lader du op?
I samværet med familien og ikke
mindst vores fem børnebørn.
Det sker i det hele taget meget i
omgangen med andre mennesker. Jeg
holder fast i og udbygger mit netværk,
kan godt lide ping-pong, samspillet
med andre.
I Rotary har jeg mødt mennesker
fra helt andre faggrupper – præsten,
håndværkeren – det har givet rigtig
meget.
Jeg har også fået meget ud af at møde
mennesker fra helt forskellige samfundslag i forbindelse med projekter,
jeg har været involveret i, fx i Zambia.
Hvad ville du gerne være bedre til?
At passe bedre på ”mit eget maskinrum”. Jeg får passet jobbet og bilen,
men jeg er ikke så god til at gøre noget
for mig selv.
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Hvad betyder anerkendelse for dig?
Jeg føler mig anerkendt, når mennesker siger, de sætter pris på mit bidrag.
Det er jo ikke ussel mammon, der
driver værket, men et par venlige ord
er rigeligt for mig.
Anerkendelse er måske en af mine
svage sider. Jeg er ikke så god til at
huske at rose. Jeg tror mere på eksemplets magt.
Hvad har været personlig(e)
succes(ser) for dig?
Den kontakt, jeg har fået med plejesektoren, har åbnet mine øjne for de
virkelige værdier i livet.
Familien er det, der tæller! Fællesskabet med børnebørnene. Det er
dem, der er der, den dag du sidder på
plejehjemmet.
Erhvervsmæssigt vil jeg fremhæve
resultaterne under mine 15 år i kunstindustrien og så læreprocessen ved
mine 10 år som selvstændig.
Hvis du skulle arbejde med noget
andet – hvad skulle det så være?
Jeg har været i flyvevåbnet, og jeg har
selvfølgelig haft drengedrømmen om
at blive jagerpilot.
Men jeg ville ikke have noget imod at
gentage mit livsforløb.

december, men det lykkes alligevel.
Der er også lidt mandschauvinisme i
mig. Jeg er medlem af sangforeningen
”Det er bar’ mænd”. Det er den sidste
bastion ”mod kvinder”, og vores aktiviteter er ”forbudt for børn”.

Din foretrukne ferieform?
Jeg har tidligere rejst over hele verden,
og vi rejser rigtig meget, fx Vietnam,
England, USA m.v.
De sidste syv år har vi hver sommer
taget på Oure Idrætshøjskole med
vores børnebørn. Det er et meget værdifuldt fællesskab for os. Og endelig
bruger vi vores fritidshus på Ærø så
ofte som muligt.
Hvordan var du som barn – hvad
var din rolle i klassen?
Jeg var bestemt ikke nogen UG-dreng!
Jeg har ikke en IQ på et par hundrede,
var ikke specielt boglig, og jeg var ikke
god til fodbold. Jeg stod altid tilbage,
når der blev valgt hold.
Jeg havde én god lærer, men ud over
det, har jeg ikke fået hjælp før langt
senere i livet. Min modenhed og
selvtillid kom faktisk først langt oppe i
20’erne.

Hvordan forkæler man dig?
Når familien er samlet. Jeg er lidt
uheldig at have fødselsdag den 23.
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CV for Poul Erik Christiansen
Født 23. december 1946

Beskæftigelse
2010Ejer/leder
2000-2010
Adm. direktør og hovedaktionær
1985-2000
Marketingdirektør
Direktør nye forretningsområder
1983-1985
Adm. direktør
1981-1983
Direktør for belysningsdivisionen
Medlem af koncernledelsen
1976-1981
Produktchef
Eksportchef
Marketingchef
1970-1976
Indkøber
Salgsplanlægger
Produktchef
1964-1967
Handelslærling
Uddannelse
1975
1969

HD i afsætningsøkonomi
Højere Handelseksamen

Bestyrelsesarbejde
2013Bestyrelsesmedlem
2012Bestyrelsesformand
2011-2013
Bestyrelsesformand
2008-2012
Bestyrelsesmedlem
2007-2010
Bestyrelsesmedlem
2006Bestyrelsesformand
2000-2010
Bestyrelsesmedlem
2000-2004
Bestyrelsesmedlem
2001-2003
Bestyrelsesmedlem
1998-2001
Bestyrelsesmedlem
1993Næstformand

Pobireli ApS, ledelsesrådgivning, investering mv., Roskilde
Dansk Stålplade Teknik A/S, Roskilde
Royal Scandinavia A/S (Royal Copenhagen, Bing
& Grøndahl, Georg Jensen, Holmegaard m.fl.)
Select Video A/S, Egmontgruppen
Louis Poulsen & Co. A/S
Holmegaards Glasværker A/S

OTA A/S, Quaker Oats Company

RIAS A/S, Roskilde

Handelshøjskolen, København
Niels Brock, København

OK-Fonden
Fonden Boliger for Livet
Lundberg Tech A/S
Bagh & Co. A/S
Inpipe Denmark A/S
Himmelev Gamle Præstegård
Dansk Stålplade Teknik A/S
Ark. fa. Johansen & Partnere
Thürmer A/S
Royal Scandinavia Retail A/S
Kunstinstitutionen Gasværket

Udenfor jobbet
Bor
I en villa i Roskilde.
Familien
Poul Erik er gift med Birthe, som er
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statsautoriseret ejendomsmægler
og valuar. Sammen har de to voksne
børn, Rene 1972, Line 1975, og fem
børnebørn.

Fritiden
Poul Erik er glad for at læse, især
krimier, og går gerne i biografen,
hvor han ser alt muligt. Og så fornægter Poul Erik ikke livets glæder.
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