Den administrerende direktør i BDL overlader roret til sine 3 partnere
Kenneth Drud forlader posten som adm. direktør og overlader posten til Morten Bach, stærkt
flankeret af salgsdirektør Peter Steen Christensen og bestyrelsesformand Bo Alex Larsen.
”Min afgang som adm. direktør sker som led i den strategiplan, vi udstak for fem år siden. Jeg er
stolt af at have været med til at opbygge BDL fra bunden til den position, vi har i dag og med de
værdier, vi repræsenterer. Det har været 17 forrygende år, hvor vi dagligt møder ind til nye
markedsvilkår og udfordringer. Nu glæder jeg mig til at steppe lidt ned og nyde de privilegier, der
følger med det.” fortæller Kenneth Drud.
Snart 20 år på den digitale scene
BDL A/S er et partnerdrevet dansk Microsofthus, som leverer ERP-løsninger og business intelligence
baseret på Dynamics 365 Business Central, Dynamics NAV og Power BI. Bach, Drud & Larsen A/S
blev stiftet i 2005 af Morten Bach, Kenneth Drud og Bo Alex Larsen. De tre partnere blev hurtigt til
4, da Peter Steen Christensen stødte til i 2006. I 2021 blev navnet ændret til BDL A/S.
Passion for kundesamarbejdet
Salgsdirektør Peter Steen Christensen: ”BDLs forretning bygger i høj grad på indlevelse, formidling
og relation. Vi gør det komplekse forståeligt og rådgiver virksomheder til at træffe rigtige valg. Vi er
stolte af vores kundeportefølje og de langvarige kunderelationer, som vi har opnået gennem
anbefalinger og netværk – og udviklet gennem mange års tæt samarbejde. For det beviser jo, at
BDL er lykkedes, og at vores forretningsmodel er bæredygtig, forretningsmæssigt og økonomisk.”
Ud med robotterne ...
Bo Alex Larsen fortæller: ”Tendensen har i mange år været, at du oftere og oftere bliver mødt af
robotter og tickets i kundeservice. Hos BDL har vi valgt at gå den modsatte vej. Vores kunder
mødes af rigtige mennesker, som kender dem, kender deres IT-løsninger og kender deres
udfordringer. Vi kunne heller ikke drømme om at binde vores kunder med serviceaftaler. Et
samarbejde med BDL bygger på aftaler og tillid – og kontakten sker på baggrund af et positivt
tilvalg.”
Det skal gi' mening
”Netop derfor er medarbejderne vores vigtigste es. Hos BDL er strukturen flad, og vi har
allesammen direkte kundekontakt. Vores kultur er præget af en åben omgangstone, humor og gode
diskussioner, som skaber grundlag for vidensdeling og det fælles ejerskab omkring opgaver og
kunder. Det skal være sjovt, udfordrende og meningsfyldt at løse opgaver, ellers bliver vores
løsninger overfladiske. Når vi forstår vores kunders forretning, kan vi skabe værdi.” afslutter
direktør Morten Bach.
Kenneth Drud har været en vigtig hjørnesten i firmaets udvikling. Efter generationsskiftet vil han
fortsat have sin daglige gang i domicilet på Rugårdsvej i Odense, hvor hans rolle bliver forankret
omkring det økonomiske.
Pr. 11. februar 2022 består bestyrelsen af
Morten Bach, administrerende direktør
Bo Alex Larsen, bestyrelsesformand
Peter Steen Christensen, salgsdirektør
Kenneth Drud.
Virksomheden har 24 medarbejdere og omsatte i 2021 for 31,6 mill.
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Kontakt salgsdirektør Peter Steen Christensen på +45 29 29 58 80 eller Administrerende direktør
Morten Bach på +45 20 19 57 30, hvis du vil vide mere.

Side 2

