Fondsbørsmeddelelse 11.2013 – Viborg Håndbold Klub A/S –
Viborg HK på banen med ny direktør
Viborg HK har længe været på jagt efter en ny administrerende direktør efter Peter Cassøe valgte at
sige op. Nu kan klubben præsentere resultatet af processen, og det bliver 52-årige Jan Buhr, der
fremadrettet skal stå i spidsen for Viborg HK.
Jan Buhr er velkendt blandt mange mennesker i Viborg. Han har fungeret som salgschef i Viborg HK i
næsten ti år, og har opbygget sig et stort netværk blandt sponsorer og andre samarbejdspartnere i den
danske og internationale håndboldverden.
Jan Buhr har været ansat i det nuværende Nordea, Mercantec og som direktør for Radio Viborg, inden
turen gik til Viborg HK i 2003. Jan Buhr har kørt et tæt parløb med den afgående direktør Peter Cassøe i
hele perioden og kender derfor rytmen i Viborg HK-organisationen særdeles godt.
– På vegne af en enig Viborg HK-bestyrelse henvendte jeg mig til Jan Buhr i sommers. Vi har haft en god
dialog og jeg er overbevist om, at Jan Buhr er den rette mand på posten. Han har udvist stort
engagement og forståelse for de økonomiske udfordringer, som klubben står over for og han skal
videreføre den fokuserede strategi, der skal sikre klubben sin fortsatte drift, udtaler bestyrelsesformand
Ove Kloch fra Viborg HK.
Bestyrelsesformanden glæder sig til et godt samarbejde med Jan Buhr, der officielt tiltræder
direktørposten den 1. november 2013. Ved årsskiftet tager Viborg HK afsked med den nuværende
direktør Peter Cassøe og om denne udtaler bestyrelsesformand Ove Kloch:
– Et goddag betyder også et farvel. Der bør lyde en kæmpe tak til Peter Cassøe, som i mange år har
navigeret Viborg HK gennem det oprørte hav. Under Peters ledelse har klubben blandt andet hentet tre
flotte sejre i Champions League. Han har i de senere år måttet gennemføre en række nødvendige
besparelser og han fortjener stor ros for at have klaret skærene i en vanskelig situation.
For hovedpersonen selv, Jan Buhr, var der ingen tvivl om at sige ja tak til jobbet som ny direktør i
Viborg HK:
– Jeg er naturligvis meget stolt og beæret over at have fået tilbuddet om at stå i spidsen for flagskibet
Viborg HK. Jeg ser frem til at opfylde de nye strategier og arbejde sammen med bestyrelsen for at få
klubben tilbage på øverste plads i dansk damehåndbold og dermed sikre den direkte vej til Champions
League. Vi har et fantastisk hold på og uden for banen og jeg vægter begge dele lige højt, udtaler den
kommende Viborg HK-direktør.
Udover at videreudvikle dameligaholdet har Viborg HK også ambitioner om at genrejse herrerne fra 2.
division, udbygge aktiviteterne i Sports Academy Viborg med håndbold, fodbold og cricket og sikre
fremdrift i hospitalitydelen med afsæt i Viborg Lounge, der ligger i tilknytning til Viborg Stadionhal.
Viborg HK afholder i denne anledning "goddag-og-farvel"-reception fredag den 1. november 2013,
kl. 14-17 i Viborg Lounge.
Yderligere oplysninger:
Ove Kloch, bestyrelsesformand Viborg HK A/S, tlf. 2120 6561
Jan Buhr, tlf. 2163 0550

