Curriculum Vitae
Bestyrelsesposter.
· Danske Anlægsgartner 1995-2000
· Danske Anlægsgartner 2001-2006
Hovedbestyrelsesmedlem.
· Danske Anlægsgartner 2010-2012
Hovedbestyrelsesmedlem.
· Håndværksrådet bygge og Anlægsgruppen
2007-2014. Bestyrelsesmedlem.
· Håndværksrådet, Bygge og Anlægsgruppen
2012-2014 Næstformand i bestyrelsen.
· Syn og skønsmand for Danske anlægsgartner
2012-present.

ERHVERVSERFARING
· Enregis Denmark-Sverige (ES Kompany ApS) 2012-present
Titel: CSO
Beskrivelse:
Salg og udvikling af regnvandskassetter, CRC filtre og Biocalith.
salg af rodkassetter.
Rådgivning i filtre for tungmetaller samt LAR anlæg.
Udvikling af alle typer for nedsivnings moduler for
·regnvand. Udvikling af rodkassetter som erstatning af makadam
jord.
· TOCKompanyApS2014-present
Title:CSO
Beskrivelse:
Konsulent til EU udbud, controller i kvalitetssikring af
økonomi udbud. Projektstyrier i anlægsopgaver, konsulent i
virksomhedsopbygning såvel for den offentlige som den
private sektor.
· TOPKompanyApS2014-present
Titel:CSO
Beskrivelse:
Salg af planter fra Europa til bygherre samt entreprenører.
Udvælgelse af planteleverancer til specielle opgaver.
Rådgivning i alle planteopgaver.
· LK Gruppen A/S 2006-2014
Titel: CEO :
Ejer af tidligere anlæg og entreprenørvirksomhed.
· LK Planter og Anlæg (LK Anlæg A/S) 1989-2006
Titel: CEO
Ejer af tidligere anlæg og entreprenørvirksomhed inden den blev
omlagt til LK Gruppen ved køb af Ingermans anlægsgartneri.
Engros planteskole 1989-1998
· Datset ApS 2003-2007
Titel: CEO
Beskrivelse:
Udvikling af terracotta krukker samt etablering af virksomhed i
Vietnam i samarbejde med Danida.
· KKJ ApS
2003-2006Titel: CO
KKJ blev stiftet med 3 virksomheder for at kunne byde på store
plejeopgaver i Danmark.

LARS KNUDSEN (FØDT 1965)
Lars Knudsen stiftede LK Anlæg A/S i 1988 og har i
den mellemliggende tid opbygget en topprofessionel
virksomhed og organisation med op til 200 ansatte.
Lars Knudsen har bl.a. været formand for Nordsjællandskredsen i brancheforeningen Danske Anlægsgartnere og medlem af hovedbestyrelsen. Dermed har Lars
Knudsen været en af de bærende kræfter, for hvordan
standarderne for hele faget, har udviklet sig de sidste
mange år. Det bør fremhæves at det er med sin stærke
kompetencer som initiativrigdom og løsningsorienterede professionalisme, han har været med til at drive
denne proces.
Tværgående kompetencer:
Har det overordnende ansvar for strategi planlægning og
økonomi, samt personale og kompetence udvikling
gennem fortsat at motivere medarbejdere/ledere til at
tage ansvar og ejerskab af uddelegerede opgaver. Har et
udbredt kendskab til anlægsgartnersektoren i relation til
den offentlige og private sektor og skaber netværker på
tværs. Er en kommunikator, som udvikler og formidler
arbejdet til relevante målgrupper. Stor ekspertise i
tilbudsgivning på større sager inden for anlæg / kloak /
vedligeholdelse. Var inde over alle de projekter LK
Gruppen har lavet siden 1988
Stilling 2015 CSO i TOC Kompany -

General manager i ENREGIS DENMARK og
ENREGIS GmbH for Green Infrastruktur.
Stilling: Indtil 2015 Administrerende Direktør / Tilbudsdirektør i LK Gruppen
Seneste uddannelse:
Planteskolegartner med overbygning til Anlæg,
Vilvorde Gartnerskole (1988), Matematisk / biologisk
student, Frederiksborg statsskole. (1985)
Kurser: Forskellige lederuddannelse og økonomikurser.

