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Affald betragtes  

som en ressource

Helle Ottosen var bogholder i 
Stena Recycling i foråret 2013, da 
Flemming Uno Nielsen blev hyret 
til at udfylde et tomrum som 
controller og økonomimedarbej-
der. Stena Recycling A/S er en et 
genvindingsselskab, der indgår i  
Stena Metall koncernen, og er 
søsterselskab til Stena Techno-
world. Hun siger om samarbejdet 
med den eksterne medarbejder:

Vi sparede penge 
– og scorede point...

”Jeg stod for den praktiske 
opgave at lære Flemming Uno 
Nielsen op. I begyndelsen havde 
jeg overtaget, men kunne snart 
trække ud på sidelinjen. Flemming 
er en type, der klør på med krum 
hals. Han går til opgaverne med 
smil på læben og god portion hu-
mor samtidig med, at han er abso-
lut seriøs. 

I et bogholderi skal mange ting 
følge en bestemt kronologi, og 

Flemming !k hurtigt skabt sig 
overblik over rækkefølgen. Han 
formåede også at dreje hjernen 
180 grader, for vi har en proce-
dure, hvor vi sender kreditnotaer 
til stort set alle de kunder, vi køber 
skrot hos i stedet for, at de sender 
os fakturaer. 

Man kan regne med Flemming. 
Han var meget ærekær, når det 
gjaldt betaling af vores leverandør-
er til tiden. Han overholdt også 
deadlines for afregning af moms 
og indberetning til offentlige in-
stanser. Samtidig formåede han at 
optimere forretningsgange, så vi 
sparede penge og scorede point i 
de målinger, vores moderselskab 
foretager.

Personligt havde jeg slet ingen 
problemer med at arbejde sam-
men med Flemming. Til ham kan 
man sige: ”Nu hører du efter, for 
jeg fortæller kun det her én gang!” 
Og bagefter kunne vi grine og  
snakke privat.

Flemming Uno Nielsen arbej-
dede for os i halvandet år og løste 
sin opgave. Nu er han efter en kort 
pause tilbage for at lære vores nye 
økonomimedarbejder op. Bedre 
anbefaling kan vi næppe give 
ham.”

   
Overblik over 

forretningsgange

Søren Ladefoged Sørensen er  
salgschef i Stena Technoworld 
og har især at gøre med business 
to business salg og afsætning af 
varer til virksomhedens eget be-
handlingsanlæg. Også han gjorde 
brug af Flemming Uno Nielsen: 

Han kan holde  
mange bolde i luften 

”Flemming Uno Nielsen funge-
rede som controller i forhold til at 
sikre, at vi afregner på de rigtige 
måder og til de rigtige priser. Uden 
at jeg sad på skødet af ham, gik 
han også ind og håndterede kon-
takten til nogle af mine kunder. 

I forhold til en typisk økonomi-
funktion er Flemming meget salgs-
orienteret og meget serviceminded.  
En af hans bedste sider er, at han 
er meget omgængelig. Han kan 
godt være et sludrechatol, men 
han er en god mand at sætte ind 
i en organisation, fordi han har let 
ved at skabe relationer til både 



salg, administration, lager og  
ledelse.

Der er ikke nogen, der ikke kan 
lide Flemming, mig selv inklusive. 
Det gælder også i forholdet til 
kunderne. Det giver ingen prob-
lemer at have ham siddende som 
sidste mand i telefonkæden. Han 
kan tale med mennesker og tage 
imod og give videre samtidig med, 
at han får præsenteret !rmaet på 
en god måde. 

Flemming Uno Nielsen har 
mange kompetencer, men han er 
ikke verdens mest strukturerede 
person. Han er heller ikke ver-
densmester i at taste tal ind i et 

Excel-ark, men det ved han ud-
mærket godt selv. Ud over hans 
evne til menneskelig kontakt er 
det hans styrke,  at han hurtigt 
bliver selvkørende og skaffer sig 
overblik over forretningsgange og 
økonomifunktioner. 

Flemming er en fyr, jeg hellere 
end gerne vil anbefale til andre 
!rmaer. Ikke til at være hurtig på 
tasterne, men til at holde mange 
bolde i luften på samme tid.” 

Han skaber den bedste  
løsning for begge parter

Administrerende direktør Anders 
Vexøe, Nelson Garden A/S, Køge:

”Man kan ikke beskylde Flem-
ming Uno Nielsen for at være en 
halvstøvet fyr, der bare sidder og 
knækker tal!

Han er i stedet en professionel 
fagmand med stor økonomisk ind-
sigt, og han har evnen til at se det 
hele i et forretningsmæssigt pers-
pektiv.

Jeg stiftede bekendtskab med 
Flemming Uno Nielsen på en an-
den måde end så mange andre. 
Som direktør for Nelson Garden 
skulle jeg have løst et økonomisk 
mellemværende med butikskæden 



Bo Grønt, hvor han var tilknyttet 
som økonomisk konsulent.

Han gav utvetydigt udtryk for, 
at vi i fællesskab skulle have styr  
på den økonomiske proces her og 
nu, så den ikke udviklede sig til et 
problem. Det arbejde gjorde han 
godt. Han er typen, der holder 
fast på tingene, sætter sig ind i 
detaljerne og har overblikket til at 
skabe den bedste administrative 
løsning for begge parter.

Man har respekt for Flemming 
Uno Nielsen, fordi han har de nød-
vendige ressourcer, en god humor  
og en forretningsmæssig forstå-
else. Man har simpelthen lyst til at 
tale med ham og hjælpe til, hvor 
man kan.

Jeg sætter stor pris på hans 
tilgang til vores sag. Vi var to 

parter, der skulle mødes, og den 
administrative løsning skulle virke 
på langt sigt. Det er at tænke vi-
dere og se mulighederne.”

 
 

Aktiv personlig kontakt 
uden salgsorienterede  
bagtanker skabte tillid

Administrerende direktør Birgit 
Kornum, By & Bolig Administra-
tion A/S:

“Fagligt er Flemming Uno Niels-
en utrolig hurtig til at sætte sig ind 
i den opgave, han skal løse. Han er 
højt kvali!ceret til at lave sit arbej-
de. Han gør det "ot og sætter en 
ære i, at det er udført til punkt og 
prikke.

Vi beskæftiger os udelukkende 
med ejendomsadministration for  
andre. Flemming Uno Nielsen 
skulle i første omgang afstemme 
en række regnskaber for vore 
kunder, så revisorerne kunne ar-
bejde videre med dem.

Han gør det flot og  
sætter en ære i, at udføre 

det til punkt og prikke

En langtidssygemelding i vort 
bogholderi gjorde, at jeg hentede 
ham ind i !rmaet før beregnet, og 
det havde den fordel, at han kunne 
lære vore systemer at kende, før 
det egentlige arbejde begyndte.

Jeg kom i kontakt med Flem-
ming Uno Nielsen allerede i 2008, 
men på det tidspunkt havde vi 
netop fået løst en akut regnskabs-
situation. I tiden efter !k jeg med 
mellemrum opringninger fra ham, 
hvor han interesseret spurgte til, 
hvordan det gik.

Den form for aktiv personlig 
kontakt uden salgsorienterede 
bagtanker skabte tillid. Faktisk 
kan man sige, at vi kom til at kende  
hinanden uden at kende hinanden. 
Flemming Uno Nielsen var vedhol-
dende på samme måde, som en 



god ven er. Jeg havde kun posi-
tive tanker, og jeg følte ikke hans 
opringninger som spild af tid.

Det er et godt udgangspunkt for 
vort fremtidige samarbejde.”

Sandheden på godt dansk

Direktør Carsten Richardt fra  
butikskæden Bo Grønt:

Det handler først og fremmest 
om tillid, når man beder en eks-
tern konsulent om at løse proble-
mer i regnskabsafdelingen.

Den tillid havde jeg fra et 
tidligere samarbejde til Flemming 
Uno Nielsen, da jeg skulle have un-
dersøgt og løst interne regnskabs-
mæssige problemer. Og den tillid 
har han til fulde levet op til, og han 
har endnu en gang understreget, 
at hans tilgang til opgaven passer 
!nt med mine forventninger.

Sagen er den, at jeg havde bort-
vist en medarbejder, fordi jeg 
havde mistanke om, at vedkom-
mende bevidst havde udnyttet sin 
position i regnskabsafdelingen. 
Flemming Uno Nielsen !k hurtigt 
styr på bogholderiet og proces-
serne i det, og det viste sig, at den 
bortviste medarbejder havde be-
gået bedrageri for ca. 950.000 kr. 

Sagen er meldt til politiet, og den 
tidligere medarbejder har accep-
teret at betale pengene tilbage. 
Flemming Uno Nielsen er dermed 
kommet på en længerevarende 
opgave med bl.a. at få afstemt alle 
leverandører, !nde ud af, om vi 
har fået de indtægter, vi skal have, 
samt udarbejde et nyt, forenklet 
og mere sikkert system. Det vil på 
sigt spare os tid og gøre de bog-
holderimæssige opgaver nemmere 
at overskue.

Styrken ved Flemming Uno Niels-
en er dels hans ubestridelige fag-
lige kompetencer, dels at han ikke 
taler folk efter munden. Han siger 
tingene, som de er. Han fortæller 
sandheden på godt dansk, så man 
kan forholde sig til den og reagere 
derefter. Det kan mange andre 
lære af! Hans resultatorienterede 
arbejde er det hele værd.

 
Han rydder op – 

og hjælper os godt på vej

Administrerende direktør Erik 
Lund, butikskæden Bo Grønt:

Man kan kun have respekt for og 
tillid til en økonomisk rådgiver af 
Flemming Uno Nielsens støbning.

Jeg har arbejdet sammen med 

ham siden 1. februar 2011 og ople-
vet ham som en utrolig seriøs og 
engageret konsulent, der målrettet 
har arbejdet for at få det bedst 
mulige resultat for Bo Grønt.

Flemming Uno Nielsen blev 
tilknyttet, fordi det var absolut 
nødvendigt at få ryddet op i den 
økonomiske situation, Bo Grønt 
var havnet i på grund af bl.a. en 
bedragerisag.

Den store styrke ved ham er, 
at han ikke bare gør det nødven-
dige, men at han også stiller krav 
og spørgsmål til, om vore disposi-
tioner nu også er økonomisk for-
nuftige. Han har med indsigt og 
professionelt arbejde lagt op til en 
ny forretningsorden og den fremti-
dige struktur i økonomiafdelingen, 
og derfor var han også med til at 
rekruttere og ansætte en ny regn-
skabsansvarlig. Resultatet blev, at 
vi !k en meget dygtig og kompe-
tent medarbejder.

Det har været meget betryggen-
de for mig at have ham som spar-
ringspartner, for han giver mod-
spil. Han ser alting fra "ere sider 
og er hundrede procent fokuseret 
på, at vi ”skal gå i samme takt”, for 
at tingene kan lykkes.

Personligt har jeg desuden ople-
vet Flemming Uno Nielsen som et 
meget humoristisk menneske med 



let til smil. En type, man kan sn-
akke privat med og betro sig til.”

 
Han er god til at sige fra

Gert Hunosøe er reg. revisor og 
partner i TimeVision, som er ek-
stern revisor for Københavns Lær-
erforening (KLF). Han kom tæt på 
THE FUN,D MANAGEMENT CO. 
APS og dermed Flemming Uno 
Nielsen i den komplicerede proces 
med at få ejendomsoverdragels-
ens økonomi på plads og efter-
følgende kontrollere, at alt var 
udført efter bogen, og at refusion-
sopgørelserne stemte. Han har 
dette at sige om KLF’s rådgiver:

”Når man tænker på, hvor mange 
tal, der "øj over bordet, må man 
sige, at mit samarbejde med Flem-
ming Uno Nielsen gik utroligt godt 
og gnidningsfrit. Der var tidspunk-
ter, hvor selv jeg med min fagviden 
måtte rynke panden og tænke mig 
grundigt om "ere gange. Flem-
mings opgave var først og frem-
mest at føre alle beløb og sørge for 
at de stemte, og det klarede han til 
fulde.

En af Flemmings styrker er, at 
han er god til at sige fra. Han var 
ikke bleg for at komme til mig og 

sige: Hallo, hvad gør vi ved det 
her? Så satte vi os ned og fandt 
i reglen frem til en løsning i fæl-
lesskab. At erkende sine begræn-
sning og samtidig være bevidst 
om sine styrker er egenskaber, der 
giver et samarbejde værdi.  

Jeg ved selvfølgelig ikke, om han 
praktiserer samme åbenhed over 
for alle sin kunder, men for mig er 
det den helt rigtige måde at kom-
munikere på. Min holdning er, at 
det er bedre at tale om tingene 
frem for at forbigå dem. Og Flem-
ming er typen, der hellere ringer 
eller mailer en ekstra gang for at 
sikre, at tingene er rigtige, frem for 
at lade den mindste tvivl råde.

Også bagefter har Flemming 
kontaktet mig og sagt, at hvis der 
dukkede spørgsmål op, skulle jeg 
endelig tage kontakt.  Som type er 
han behagelig og frisk og kan tåle 
at høre kritik, men det var der nu 
sjældent brug for. Jeg vil meget 
gerne samarbejde med Flemming 
Uno Nielsen igen, hvis muligheden 
skulle opstå.”

 
Rart og betryggende, når 

en ekstern tør tage ansvar

Lars Enkelund er regnskabschef i 
Københavns Lærerforening (KLF), 

som er en kreds i Danmarks Lærer-
forening (DLF). I forbindelse med 
KLF’s salg af !re beboelsesejen-
domme til DLF !k Lars Enkelund 
over en periode et tæt samarbejde 
med THE FUN,D MANAGEMENT 
CO. APS v/ indehaver Flemming 
Uno Nielsen. Han har følgen-
de at sige om sin samarbejds- 
partner:

”Flemming Uno Nielsen blev 
hyret til opgaven af vores bolig-
administrator By & Bolig. Deres 
telefontider harmonerer ikke altid 
med vores, så hver gang jeg havde 
behov for at drøfte et anliggende 
med Flemming, sendte jeg ham en 
mail og skrev: Ring! Og det gjorde 
han altid i løbet af ganske kort tid.

Flemming Uno Nielsen har virke-
lig været tændt på opgaven. Han 
har været meget koncentreret om 
at servicere os bedst muligt. I de 
situationer, hvor jeg ville have tin-
gene gjort på en bestemt måde, 
lyttede han til mig. At det så ikke 
altid blev min løsning, der blev 
valgt, skyldtes, at Flemming gik 
ind og påviste, at jeg med den 
risikerede at skabe problemer for 
mig selv. Rart og betryggende, når 
en ekstern rådgiver tør tage an-
svar og ikke bare stryger en med 
hårene.



Sagen har ikke været let at hånd-
tere med tre involverede parter 
plus en kreditforening i forbindel-
se med lån og panthæftelser, der 
blev "yttet for at opnå den mest 
hensigtsmæssige !nansiering. Der 
opstod unødige knaster under-
vejs, men det var ikke Flemmings 
skyld. Tværtimod bevarede han 
overblikket og handlekraften i en 
fase, hvor det hele var tæt på at 
vokse os andre over hovedet. 

Flemming Uno Nielsen udarbe-
jdede de ejendomsmæssige refu-
sionsopgørelser, mens jeg tog mig 
af de refusionssaldi, der vedrørte 
andre forhold i forlængelse af 
vores optagelse i DLF. Gennem et 
behageligt og gensidigt respekt-
fuldt samarbejde !k vi driblet en 
løsning i mål, som vores eksterne 
revisor bagefter ikke har haft no-
get at udsætte på. Stor cadeau til 
Flemming for et veludført stykke 
arbejde.”

 
Regnskabskyndig  

controller på højt niveau

Birgit & Søren Kornum er inde- 
havere af By & Bolig Administra-
tion A.S. i København N. Parret 
tilknyttede Flemming Uno Nielsen  

som selvstændig konsulent i 
bogholderi og regnskabsledelse 
i 2011. En enkelt opgave blev til 
mange "ere, og Flemming Uno 
Nielsen stoppede først hos By & 
Bolig efter to og et halvt år i marts 
2013 for at hellige sig sit eget !rma 
THE FUN,D MANAGEMENT CO. 
Her er Søren Kornums karakteris-
tik af sin konsulent:

”Københavns Lærerforenings 
indlemmelse i Danmarks Lærer-
forening indebar en sammensmelt-
ning af de to organisationers strej-
kefonde. KLF havde investeret 
fondsmidlerne i ejendomme, og da 
man !k regnet på, hvad det skulle 
koste KLF at få sine medlemmer 
ind i DLF’s fond, svarede det til 
prisen på !re ejendomme.

Nu blev Flemming anbragt 
midt mellem Birgit, der ved mest 
om regnskab, og mig, der vidste 
mest om ejendommene. Sagen 
kompliceredes af, at fusion og 
overtagelse blev godkendt med 
forbehold for senere medlemsgod-
kendelse på en generalforsamling.  
Det kom der en meget kompliceret 
refusionsopgørelse ud af. Da sagen 
var faldet på plads, skulle vi ind 
og regulere indtægter og udgifter 
mellem parterne over en periode 
på ca. syv måneder, men ikke dem 
alle. DLF skulle eksempelvis ikke 

belastes af gæld fra gamle skyld-
nere, der for længst var fra"yttet 
lejlighederne.

Alt det kom Flemming Uno Niels-
en til at bakse med. At han ikke 
havde prøvet noget tilsvarende 
før, mærkede man på ingen måde.  
Han løste den særdeles komplekse 
opgave med stor forståelse for 
såvel de overordnede principper 
som de små detaljer. Han bevarede 
overblikket og !k redet trådene 
ud, da det undervejs viste sig, at 
kreditforeningen havde tinglyst 
ejendommene på en anden måde, 
end vi havde fået oplyst.

Flemming holdt hele vejen 
gennem forløbet en direkte linje 
til begge organisationers revisorer. 
Han opnåede respekt hos begge 
parter, også fordi han var så god 
til at kommunikere og evnede at 
forklare ikke-fagfolk, såsom poli-
tikere og organisationsfolk, hvad 
der skulle gøres. Han samarbejds-
vilje og evne til at holde processen 
kørende må heller ikke forbigås.

Flemming Uno Nielsen er en 
regnskabskyndig controller på 
højt niveau. Han klarede en op-
gave, som man ikke kan sætte ret 
mange til at løse.”
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