19. december 2017

PRESSEMEDDELELSE

Molslinjen ansætter velkendt cateringchef til Bornholm
Det er et kendt, bornholmsk ansigt, som kommer til at stå for catering, når Molslinjen
fra september skal drive færgerne til og fra Bornholm. Henrik Petersen bliver ny
cateringchef for Bornholmslinjen.
Når Molslinjen overtager besejlingen af Bornholm den 1. september 2018, bliver det med et
velkendt ansigt i spidsen for catering-området.
Til at lede catering- og serviceorganisationen har Molslinjen nemlig ansat Henrik Petersen, som
de fleste bornholmere nok kender som ejer af Stammershalle Badehotel og formand for
Destination Bornholm.
Nu skal han i stedet sørge for mad og ”kombardo” til bornholmere og andre færgegæster til øen.
”I Henrik Petersen har vi ansat en person, som nærmest er indbegrebet af høj kvalitet og god
kundeservice og som har arbejdet med at få flere gæster til Bornholm. Derfor er vi meget glade
for og trygge ved at lægge catering-ansvaret i hænderne på netop ham,” siger Molslinjens
kommercielle direktør, Jesper Skovgaard.
Henrik Petersen skifter kasket den 1. marts 2018, og han glæder sig til at stå for
kundeoplevelsen på vandet:
”Det bliver spændende at bruge al min erfaring og kendskabet til Bornholm i mit nye virke, så
overgangen og overfarten bliver en positiv oplevelse for øens beboere og de mange turister,”
siger Henrik Petersen.

Billedtekst: Henrik Petersen skal fremover lede catering- og serviceorganisationen i
Bornholmslinjen.
For yderligere information kontakt venligst Molslinjens PR- og kommunikationschef, Jesper
Maack på 20 19 62 15 eller mail jma@molslinjen.dk
For pressebilleder, pressetekster og andre spørgsmål kontakt venligst Fie Vedsmand hos
Molslinjens PR-bureau, EHRENBERG Kommunikation, på telefon 28 15 88 97 eller mail
fv@ehrenberg-kommunikation.com. Pressebilleder i høj opløsning kan downloades i
Molslinjens presserum på www.ehrenberg-kommunikation.com
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Molslinjen råder i dag over fire moderne hurtigfærger på Kattegat; hurtigfærgen Max
Mols og de tre superfærger, Express 1, Express 2 og Express 3, der er blandt verdens
største katamaraner.
Superfærgerne kan tage op til 1.000 passagerer, 417 personbiler og 60 motorcykler samt
laste campingvogne, busser og op til 30 lastbiler på en overfart.
Molslinjen sikrer med Kattegat-ruterne Aarhus-Odden og Ebeltoft-Odden en hurtig,
effektiv og behagelig rejse mellem Sjælland og Jylland.
Molslinjen overfører mere end 1,3 mio. personbilsenheder og næsten 2,8 mio.
passagerer om året.
Den 1. september 2018 overtager Molslinjen besejlingen af Bornholm.

