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Stadig dreven og driftig
FØDSELSDAG: Direktør Poul
Skytte Madsen, Team Data
Solutions i Slagelse, fylder
70 år mandag den 21. november 2016.
For 10 år siden skrev »Børsen« et stykke om den dengang 60-årige fødselar, hvor
han fik prædikatet: »Dreven
og driftig« - et prædikat, der
holder den dag i dag.
I 1979 tiltrådte Skytte Madsen som administrerende
direktør og medejer af virksomheden Wolfking Danmark A/S i Slagelse, som
under Skytte Madsens ledelse udviklede sig til én af verdens førende producenter af
rustfri maskiner til fødevareindustrien.
I 1989 erhvervede han sammen med en partner
- Vilh. Pedersens Maskinfabrik i Høng, der på det
tidspunkt var Danmarks
største maskinfabrik. Skytte Madsen overtog senere
hele ejerskabet og videreførte - efter en succesfuld outsourcing af produktionen i
1995 - firmaet under navnet
Perdersen Scansteel, der leverede elektrohydrauliske
stansemaskiner, reservedele og service til automobilindustrien i hele verden.
Siden har Skytte Madsen
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Poul Skytte Madsen fylder 70 år på mandag.
i 1998 igangsat Slagelse-firmaet Team Data Solutions
på Strandvejen - og hertil det
succesfulde softwarefirma
dania software, som Sjællandske omtalte i en større
artikel i september i år.
I 2008-2009 var Skytte
Madsen også formand for
Trelleborg Golfklub med
primært fokus på sanering

af klubbens økonomi og afvikling af bankgæld på 15
mio. kroner, som blev gennemført med succes.
Poul var ligeledes præsident i Slagelse Rotaryklub
og er i dag PHF (Paul Harris
Fellow).
I fritiden elsker han stadig
at svinge golfkøllerne.
-kim

NAVNE

70 år

Poul Skytte Madsen

SLAGELSE: Mandag 21. november: Direktør Poul Skyt-te
Madsen, Team Data Solutions, Slagelse.
Den tidligere Wolfking-direktør driver i dag EDB-supportfirmaet Team Data Solutions samt software-virksomheden dania software
på Strandvejen i Slagelse.
I 2008-2009 var Skytte
Madsen også formand for
Trelleborg
Golfklub
med
primært fokus på sanering
af klubbens økonomi og afvikling af bankgæld på 15
mio. kroner, som blev gennemført med succes. Poul
var ligeledes præsident i Slagelse Rotaryklub og er i dag
PHF (Paul Harris Fellow). I
fritiden elsker han stadig at
svinge golfkøllerne.
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