
Valg til Hvidbjerg Banks repræsentantskab 
 
I forbindelse med Hvidbjerg Banks ordinære generalforsamling 3. april 2013 afgår efter tur 5 
medlemmer af repræsentantskabet. På valg er: 
Johannes V. Jensen (villig til at modtage genvalg) 
Ole Bjørn Nielsen (modtager ikke genvalg pga. aldersgrænse) 
Niels Viggo Kristensen (villig til at modtage genvalg) 
Per Hansen (ønsker ikke genvalg) 
Jan Jakobsen (villig til at modtage genvalg) 
 
 
 
Kort præsentation af de repræsentantskabsmedlemmer, som er villige 
til at modtage genvalg: 
 
Fiskeeksportør Johannes V. Jensen, Jegindø - født 1958 
Johannes V. Jensen repræsenterer 3. generation i familievirksomheden Johs. Jensen Fiske- og 
Muslingeexport A/S. Konceptet er skaldyr fra Limfjorden – fra rejer over hummer og 
taskekrabber til østers og linemuslinger, der dyrkes på liner. Produkterne markedsføres bl.a. 
under brandet ’Jegindø Finest’. 
 
Øvrige ledelseshverv: 
Bestyrelsesmedlem i Hvidbjerg Bank. 
Direktions- og bestyrelsesmedlem i Johs. Jensens Fiske- og Muslingeexport A/S. 
Direktør i Johs. Jensen Holding ApS. 
Bestyrelsesmedlem i Jegindø Havn (selvejende institution). 
 
 
Radio- og tv-forhandler Niels Viggo Kristensen, Bremdal - født 1950 
Niels Viggo Kristensen åbnede Bremdal Radio i 1978 efter i en årrække at have været ansat 
hos Bang & Olufsen. Begejstringen for radio og tv og i særlig grad B&O's kvalitetsprodukter 
har i mere end 30 år været drivkraften bag Bremdal Radio, der i dag er en del af Expert-
kæden og nu indehaves af Viggos søn Morten Kristensen.  
 
Øvrige ledelseshverv: 
Ingen 
 
 
El-installatør Jan Jakobsen, Hvidbjerg - født 1970 
Jan Jakobsen er uddannet elektriker og overtog i 1997 en halvpart i sin fars forretning, der 
foruden installationsvirksomheden omfatter butikken på Jernbanegade i Hvidbjerg, som i dag 
ledes af Jan Jakobsens hustru. I 2006 blev generationsskiftet mellem far og søn fuldbyrdet, og 
Jan Jakobsen har siden været eneindehaver af virksomheden. 
 
Ledelseshverv: 
Direktør i El-Jakobsen Thyholm El ApS 
Direktør i Jan Jakobsen Holding ApS 
 
 
 
Kort præsentation af kandidater, der er indstillet til nyvalg: 
 
I stedet for de to, som ikke modtager genvalg, indstiller Hvidbjerg Banks bestyrelse følgende 
nye kandidater til repræsentantskabet: 



Cand.oecon.agro Henrik Hardboe Galsgaard, Vestervig - født 1970 
Henrik Galsgaard er direktør i Landbo Thy, der blev dannet i 2007 ved en fusion af 
Landboforeningen Nordthy og Det Thylandske Landøkonomiske Selskab, hvor Henrik Galsgaard 
blev ansat som økonomirådgiver i 1997. Fra 2003 og frem til fusionen 2007 var han leder af 
selskabet og en drivende kraft bag fusionen. Landbo Thy taler landbrugets sag over for 
politikere, myndigheder og meningsdannere i lokalområdet og leverer uvildig rådgivning til ca. 
1.700 kunder.  
 
Ledelseshverv: 
Direktør i Landbo Thy 
Næstformand for bestyrelsen i Bygningskontoret Nord A/S 
Bestyrelsesmedlem i Videncenter Thy-Mors 
Bestyrelsesmedlem i Aktivitetscenter Vestervig-Agger 
 
 
Bogtrykker Villy Aalbæk, Handbjerg - født 1964 
I forbindelse med et generationsskifte, som blev indledt i 2001, blev Villy Aalbæk medejer af 
Vestjysk Rotation og Vinderup Bogtrykkeri, som han i dag ejer 50/50 sammen med en 
kompagnon. Virksomhedens hovedproduktion består af reklameaviser, telefonbøger og 
vejvisere. Omkring 50 % af produktionen eksporteres – først og fremmest til Norge, men også 
til Sverige og Holland. 
 
Ledelseshverv: 
Medlem af bestyrelse og direktion i Vinderup Invest ApS 
Medlem af bestyrelse og direktion i Vestjysk Rotation A/S 
Medlem af bestyrelse og direktion i Vinderup Bogtrykkeri ApS 
Medlem af bestyrelse og direktion i Nr. Bjertvej 21, Vinderup ApS (ejendomsselskab) 
 


