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Uddannelse   Profil 
 
Bygningskonstruktør, 1996  Lars har hovedsageligt sit daglige virke omkring en række 
Haandværkerhøjskolen Haslev med  kernekunder, hvor han gennemfører bygherrerådgivning i 
flidspræmie   forbindelse med varierende opgaver af størrelse og komplek- 
Byggetekniker1994  sitet. Det gør han bl.a ved at sammensætte et rådgiverteam 
Haandværkerhøjskolen Haslev der forstår den konkrete opgave, karakter og omfang, og som  
Tømrer, 1991   deltager i hele projektforløbet, så den nødvendige viden fast- 
Matematisk student, 1988  holdes fra start til slut.  
Ribe Katedralskole 
   Lars besidder en omfattende bygge- og projektledererfaring 
Efteruddannelse  på komplekse renoveringer samt gennemførelse af store og  
GMP grundkursus, 2015  små nybyggerier. Gennem sine mange års erfaring har han en  
Ledelse i praksis, 2014  stor procesforståelse og indsigt hvilket betyder, at han bl.a er  
Diplomlederuddannelse, 2013 vant til at gennemføre større projekter samtidig med, at en  
BR10 Internt kursus SBI, 2010 industri/biokemisk produktion pågår. Derudover har han også  
Arbejdsmiljøuddannelsen, 2008 erfaring med tunge ombygninger samtidig med, at personale/ 
Miljørigtig projektering, 2005 beboere opholder sig i bygningen. Alt i alt medfører det, at han  
Byggeøkonom, 2003  altid søger en optimal procesplanlægning hvor han bruger sin  
   viden om, hvor der skal fokuseres for at få det mest optimale 
Karriere    forløb. 
Direktør Hørlyck Entreprise A/S 2019 
Partner Kullegaard A/S 2004  Lars indgår aktivt i en konstruktiv og åben dialog med alle per- 
Kullegaard A/S 1997 – 2004  sonale- og faggrupper i en byggeproces. Han har fokus på at få 
Tømrermester Frede Vind 1991 -1993 opgaven afstemt i forhold til forventningsniveauet hos alle par- 
   ter således, at forventninger og det endelige resultat stemmer  
   overens.  
Udvalgte projekter 
H. Lundbeck A/S  Derudover er han ærlig, positiv og oprigtig. Han er ærekær om- 
Kopenhagen Fur A/S  kring alle opgaver, og sætter stor fokus på at levere til aftalte  
Novozymes A/S tid, kvalitet og pris. Lars har viljen og kræfterne til at gennem-

føre projekter, som han har indgået aftale omkring til fuld til- 
fredshed. Han er løsningsorienteret, gennemfører opgaver med 
respekt og fokus på værdiskabende løsninger.  
 
Arbejdsområde 
Projekt- og processtyring 
Bygge- og montageledelse 
Projektledelse 


