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n - Man skal følge med tiden og forny sig – og altid være ærlig og overholde aftaler, understreger ejer og direktør i A/S 
Ovethi Dansk Dæk Service, Preben Thinggaard, som på tirsdag fylder 75 år. Jernskulpturen af et traktordæk er placeret ved 
indkørslen til hovedafdelingen i Gelsted på Vestfyn. Foto: Anders Kurt Simonsen

Aktiv dækmand 
fylder 75 år
Preben Thinggaard, ejer 
og direktør i A/S Ovethi 
Dansk Dæk Service, fylder 
tirsdag den 15. januar 75 
år.

AF ANDERS KURT SIMONSEN

n Ikke mange 75-årige kan i deres 
cv med fuld ret skrive, at de gennem 
de seneste 60 år har været, og stadig 
er, aktivt i spidsen for en virksomhed, 
som »dækker« tusindvis af kunder 
over hele Danmark – plus nogle i an-
dre lande.

Men det kan Preben Thinggaard, 
som er ejer og administrerende direk-
tør i A/S Ovethi – Dansk Dæk Service. 
Virksomheden, der er en af sværvæg-
terne i den danske dækbranche, be-
skæftiger i dag 72 medarbejdere. 

Ud over hovedafdelingen i Gelsted 
på Vestfyn er der yderligere to afde-
linger på Fyn, en på Sjælland og otte 
i Jylland, hvor man i Kolding er ved 
at bygge en helt ny afdeling, som skal 
være klar til september.

Bedre og billigere dæk
- Geografisk er Danmark vores primæ-
re område, men vi sælger dæk i flere 
lande, fortæller Preben Thinggaard. 
Dæk og fælge til landbruget er stadig 
et af de vigtigste forretningsområder. 
Men hvor landbruget for nogle år si-
den tegnede sig for 90-95 procent af 
vores samlede omsætning, er de øv-
rige områder vokset, så afsætningen 
af dæk i dag fordeler sig med cirka 
en tredjedel til hvert af områderne: 
Landbrug, Lastbiler og trucks samt 
Person- og varevogne.

- Vi handler med dækfabrikater fra 

hele verden. Men selv om den tekno-
logiske udvikling har betydet, at dæk 
hele tiden bliver bedre og bedre, så er 
dæk i dag billigere end for 20 år siden, 
fastslår Preben Thinggaard.

Fest til sommer
- Jeg bliver ved så længe, det er sjovt, 
og så længe helbredet vil!

Det siger Preben Thinggaard, der 
fylder 75 år på tirsdag, den 15. janu-
ar. Den »halvrunde« fødselsdag bliver 
ikke markeret officielt på selve dagen. 
I stedet bliver den – tillige med Ovethis 
65-års jubilæum, Preben Thinggaards 
60-års jubilæum og sønnen Thomas 
Thinggaards 20-års jubilæum i firmaet 
– fejret med en reception i hovedafde-
lingen i Gelsted fredag den 21. juni. 

Dagen efter vil virksomheden i Gel-
sted danne ramme om en fest, som 
vil samle medarbejdere med flere 
fra alle firmaets 12 afdelinger landet 
over - plus en del flere gæster – i alt 
mindst 250.   

Tillid og ærlighed
A/S Ovethi – Dansk Dæk Service blev 
grundlagt i Seden ved Odense i 1954 
af Preben Thinggaards far, Ove Søren-
sen, som var begyndt at køre rundt 
til landmænd og sælge dæk. Men fa-
derens tiltagende leddegigt betød, at 
Preben allerede som 15-årig begyndte 
at arbejde i firmaet. I de første år, ind-
til han selv fik kørekort, kørte hans 
mor for ham rundt til kunderne, mens 
faderen tog sig af det administrative 
derhjemme. 

- Mor kørte for mig, men det var mig, 
der bankede på dørene, snakkede med 
kunderne og servicerede dem. Så jeg 
lærte helt fra bunden, hvordan gamle 
dyder som arbejdsomhed, tillid, ærlig-
hed og service er afgørende, når man 

driver virksomhed og har med kunder 
at gøre. Derfor er disse værdier stadig 
omdrejningspunkt og hjørnesten i 
Ovethi, fastslår Preben Thinggaard.

I 1956 flyttede virksomheden til 
Odense og i 1960 videre til Gelsted, 
hvor aktiviteterne siden 1963 har fun-
det sted på den nuværende adresse, 
Odensevej 35-37.

Ingen går forgæves
A/S Ovethi - Dansk Dæk Service ejes 
i dag af Preben Thinggaard og hans 
to børn, Thomas og Marlene, med 
en tredjedel til hver. Thomas er i dag 
fuldtidsansat i firmaet og varetager 
opgaven som salgschef for person- og 
varevognsdæk.

- Vi arbejder kun med dæk og fælge 
- og ikke med alt muligt andet. Har vi 
ikke den fælg, der skal bruges, så laver 
vi den. Derfor er der ingen, der går 
forgæves til os, siger Preben Thing-
gaard, som understreger vigtigheden 
af at følge med tiden og forny sig – og 
at være ærlig og overholde aftaler og 
principper. Man skal kort sagt kunne 
stole på folk!

- Jeg bliver ved 
så længe, det 
er sjovt, og så 
længe helbredet 
vil!
PREBEN THINGGAARD

Ny næstformand i LandboSyd
n LandboSyds næstformand gen-
nem tre år, Torben C. Lei, Snog-
bæk ved Sønderborg, har valgt at 
trække sig fra næstformands- 
posten og bestyrelsen. 

Han modtager ikke genvalg på 
forårets generalforsamling.

Torben C. Lei forklarer, at det 
har været en svær, men nødvendig 
beslutning, som har krævet mange 
overvejelser. Men han har valgt 
at stoppe af personlige grunde 
og i forbindelse med, at han nu 
udvider svineproduktionen i en 
lejet stald og vil fokusere på udvikling af bedriften samt 
på familien.

Han har i bestyrelsen især fokuseret på politiske 
opgaver inden for miljø, vandplaner og planteavl. En 
samlet bestyrelse med Mogens Dall i spidsen beklager 
beslutningen, men har også forståelse for den. 

Mogens Dall oplyser, at en samlet bestyrelse er klar 
med en kandidat til næstformandsposten. Den nye 
næstformand vælges på det konstituerende bestyrel-
sesmøde efter generalforsamlingen tirsdag 5. marts på 
Gråsten Landbrugsskole.

Udover Torben Lei er tre bestyrelsesmedlemmer, Jac 
Broeders, Bo Bejer og Andreas Bonde, på valg på general-
forsamlingen, og de modtager alle genvalg. Desuden er 
Mogens Dall på valg som formand og modtager genvalg.

Agriteam Randers genopstår 
n Agriteam Viborg/Aars ApS 
ejendomsmæglerfirmaet Ib Bjerre-
gaard opretter afdeling i Randers 
til primært at dække Djursland/
Randersområdet og syd herfor. 

Den daglige kontakt på konto-
ret i Randers er 43-årige Bernt 
Villadsen, Havndal, der indtil nytår 
var ansat hos Nybolig Landbrug i 
Randers.

Bernt Villadsen har tidligere været selvstændig 
svineproducent i området. Han har blandt andet været 
aktiv i Landboforeningen Kronjylland, LMO og i Venstre 
i Randers. 

Han er færdig med uddannelsen til ejendomsmægler 
i løbet af 2019. 

Agriteam består med afdelingen i Randers af fem kon-
torer og har løbende cirka 250 store og små landbrug til 
salg i hele Danmark. 

Agriteam Viborg/Aars, som Agriteam Randers er en 
afdeling af, har eksisteret i flere årtier. Det samlede 
dækningsområde er nu dækkende fra Grenå i øst til 
Holstebro i vest. Fra Silkeborg-området og hele Nord-
jylland. 

Agriteam Randers har kontor i Business Park Randers, 
der ligger som en del af Stadion.

NAVNE

Økologisk årsmøde 
n Økologiudvalget i Djursland Landboforening afhol-
der årsmøde onsdag den 23. januar kl. 19.30 i landbo-
foreningens lokaler.

Årsmødet indledes med beretning ved formand 
Mikkel Juhl Nielsen. Derefter er der valg til udvalget. På 
valg er: Mikkel Juhl Nielsen, Følle, Anne-Mette Christi-
ansen, Hesselballe og Jens Andersen, Dagstrup.

De øvrige medlemmer af udvalget er Christian Ving-
borg og Martin Vetter Jensen.

Herefter er der indlæg ved professor Jørgen Eivind 
Olesen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, 
som vil tale om økologi og klima. 

Alle er velkomne, men kun aktive medlemmer af 
Djursland Landboforening har stemmeret.

ARRANGEMENTER

Torben C. Lei 
trækker sig fra 
LandboSyds besty-
relse.


