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Pressemeddelelse 
 

Fra tradition til innovation: Erhvervsminister og Anders 

Morgenthaler fejrer 100 år gammel virksomhed og dens udvikling 

 
Røder & Mortensens Eftf. ApS (R&M-EL) er en af hovedstadens ældste elinstallatører og fylder 100 år 
i år. Men på trods af alderen er virksomheden alt andet end en traditionel elinstallationsvirksomhed. 
Virksomheden har satset stort på innovation og valgt at gå forrest i forhold til nogle af de store 
samfundsmæssige udfordringer, som vi står overfor. Det har båret frugt og virksomheden er netop 
nu kommet ud med det bedste resultat nogensinde. 
 
Torsdag den 25. april 2019 bliver en begivenhedsrig dag fyldt med spændende taler og oplæg, sjove 
indspark og god mulighed for networking med medarbejdere fra nogle af Danmarks største virksomheder og 
offentlige institutioner såsom Københavns Universitet, DTU, Københavns Kommune m.fl.  
 
R&M-EL har en lang og stolt historie der går helt tilbage til 1919. Men det er først indenfor de sidste år, at det 
er gået rigtig stærkt. Efter en større ændring af strategien har virksomheden siden 2012 udviklet sig fra at 
være en traditionel konservativ virksomhed med ca. 20 ansatte til at være en innovativ nytænkende 
virksomhed, der sætter nye rammer for social og bæredygtig udvikling. I dag beskæftiger virksomheden 
næsten 60 ansatte og er i rivende udvikling.  
 
Bæredygtighed er blevet en del af strategien hvilket blandt andet har ledt til at virksomheden uden pres selv 
har investeret i elbiler som en af de meget få håndværkere i Danmark. Derudover har man naturligvis også 
selv installeret solceller og øvrige bæredygtige løsninger i egne faciliteter.  
 
Anders Morgenthaler er inviteret til at tale om vigtigheden af omstilling til bæredygtighed, herunder hans 
personlige tilgang til netop bæredygtighed. Han bliver efterfulgt af vores erhvervsminister Rasmus Jarlov, 
som møder op med en lykønskning af virksomheden og et kort oplæg. 
 
Udover bæredygtighed er uddannelse af nye lærlinge et stort fokusområde i virksomhedens strategi. R&M-
EL har en af landets højeste andele af lærlinge og satser stort på at kunne uddanne de bedste af dem. Dette 
har gjort virksomheden i stand til selv at kunne udvikle de bedste medarbejdere, hvilket har været en stærk 
medvirkende årsag til den store succes.  
 
Efter 25 gode år på posten er tiden kommet, hvor Stig Elmvang takker af som direktør og erstattes af 
Michael Holm-Christensen (indtrådt 1. april 2019). Stig Elmvang vil dog fortsætte som bestyrelsesformand i 
en nyvalgt bestyrelse.  
 
Dagen giver en enestående mulighed for at møde en innovativ virksomhed i rivende udvikling med stort 
fokus på den unikke serviceoplevelse, videreudvikling af deres medarbejder samt grøn energi. 
 
Program for receptionen torsdag den 25. april 2019:  
Kl. 12.00  Velkomst ved R&M-EL. 

Kl. 12.45  Oplæg ved bestyrelsesformand Stig Elmvang – Stig vil fortælle om firmaets historie samt 
præsenterer Michael Holm Christensen som ny adm. direktør.  

Kl. 13.00  Oplæg om vigtighed af omstilling til bæredygtighed ved Anders Morgenthaler – Anders 
fortæller om hans tilgang til bæredygtighed og hvordan han har fokus på det i alle aspekter 
af livet. 

Kl. 15.10  Tale af Rasmus Jarlov – lykønskning fra Erhvervsministeren.  

Kl. 17.00  Tak for i dag. 

 
Ved yderligere information – kontakt Tanja Thim Kromann Jensen, HR- og marketingansvarlig, tje@rm-el.dk, 
tlf. 20691934. 
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