Sønderborg, den 26. november 2015
Pressemeddelelse:

Alsie Express opruster med fuldtidsdirektør
Lone Koch bliver den 1. januar adm. direktør for Alsie Express.
-Jeg har hidtil delt min tid mellem opgaverne som direktør for både Air Alsie og Alsie Express,
men nu er det tiden til at tage Alsie Express til det næste niveau, og derfor har vi behov for en
fuldtidsdirektør, der kan fokusere målrettet på ruteselskabet, siger adm. direktør Henrik
Therkelsen.
-Vi har i Lone Koch fundet en direktør, der har meget stor erfaring fra mange opgaver i Cimber
Air A/S. Dertil kommer, at vi kender Lone rigtig godt, da hun har haft sæde i vores bestyrelse.
Med Lone får vi en direktør, der ved rigtig meget om dansk indenrigsflyvning, salg og
markedsføring på ruteområdet og om luftfart generelt. Hendes erfaring fra de sidste tre år,
hvor hun har været erhvervschef giver samtidig et stort netværk og en omfattende viden om
erhvervslivet i vores nærområde, så det er en noget nær optimal løsning, fastslår Henrik
Therkelsen.
Lone Koch forlader med overtagelsen af ”cockpittet” i Alsie Express sin stilling i Sønderborg
Vækstråd. Direktør i Sønderborg Vækstråd Ole Daugbjerg ser positive muligheder i skiftet:
-Det er klart, at der altid efterlades et hul, når en medarbejder forlader en stilling, og Lone har
været en meget vigtig brik for os. Ikke mindst når det gælder netværkspleje og generel viden
om området, men når hun nu fuldt forståeligt vender tilbage til sine rødder i luftfartsindustrien,
så betyder det jo blot, at vi styrker vores område mere – og så er det svært at beklage sig. Jeg
tror, at samarbejdet mellem Vækstrådet og Alsie Express vil få endnu et løft, og de daglige
afgange fra Sønderborg til København har umådelig stor betydning for det lokale erhvervsliv.
For Lone Koch er det drømmejobbet, der dukkede op:
-Jeg er både stolt over og taknemmelig for, at jeg har fået denne mulighed. Det har været
rigtig spændende år i først Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter og senere Vækstrådet, og jeg
tror, at der er mange nye muligheder i støbeskeen, som jeg gerne ville have været med i, men
luftfart og ruteflyvning er og bliver både min stærkeste kompetence og min store interesse, så
der var ikke meget at betænke sig på, siger Lone Koch, der tiltræder sin nye stilling til nytår.
Kort om Alsie Express
Luftfartselskabet er etableret i 2013 og driver luftbroen mellem Sønderborg og København. Det sker med de let
genkendelige sorte ATR72-500 fly med 48 komfortable sæder med god benplads. Ruten beflyves med fem daglige
returflyvninger og en returflyvning både lørdag og søndag.
Alsie Express beskæftiger omkring 20 serviceorienterede medarbejdere, som alle har den målsætning, at gøre
forbindelsen til den foretrukne transportform når erhvervs- og privatrejsende skal til og fra Grænseregionen,
Hovedstadsområdet og videre ud i verden.

