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Så går vi i gang

BHJ fonden
Beløbet fra BHJ fonden vil kun dække en del af projektet og vi
håber at få midler dels fra medlemmerne og dels fra andre fonde.
Fonden blev oprindelig stiftet i 1983 under navnet BHJ Gruppens Fond som en erhvervsdrivende fond. Hovedformålet var at
understøtte de virksomheder, der tilhørte BHJ Holding A/S. Ved
salget af BHJ-virksomheden i 2004 mistede fonden sit hovedformål, og de tre stiftere, Svend Beck, Peter Holm og Vagn Jacobsen ønskede at omdanne fonden til en almen fond med de tidligere nævnte formål. Omdannelsen skete med virkning fra den 1.
oktober 2004.

Lokalet er beliggende over butikken

På salgstidspunktet var BHJ Gruppens Fond største enkeltaktionær i BHJ Gruppens virksomheder, og fondens nuværende formue hidrører fra salget af denne aktiepost.
De tre stiftere har alle en baggrund i dansk slagteriindustri med
uddannelser på forskellige virksomheder i ind- og udland.
I 1976 besluttede de tre personer sammen at stifte en fælles virksomhed, BHJ Gruppen, der hurtigt udviklede sig til en meget
succesrig virksomhed med egne selskaber og kontakter verden
over.
Hvad er er Slagterihistorisk Videncener—en kort præsentation:
♦ Bibliotek med Danmark vel nok største samling af bøger om Siden stiftelsen i 1983 har fonden, ud over at varetage sit hovedslagterierne. og slagterbutikker, fagblade samling i det fleste formål og som en del heraf, løbende ydet støtte til humanitære og
kulturelle formål i mindre målestok. Det er dog først efter omtilfælde fra årgang1 og samling af opskrifter m.v.
dannelsen i 2004, at fonden har påtaget sig mere omfattende støt♦ IT informationscenter, der dels styrer vore hjemmesider og
dels giver mulighed for at hente informationer i museets stu- teopgaver. Læs mere på www.bhjfonden.dk
dieloakel og museumsbutikken.
♦ Arbejdsplads for museets medarbejdere
♦ Mødelokale
BHJ blev grundlagt i 1969 med det primære formål: indsamling og behandling af biprodukter fra danske slagterier til pet
food og lægemidler.
Takket være en donation på kr. 225.000 fra BHJ fonden i Gråsten kan vi nu gå i gang med at indrette 1. salen i Ringstedgade
til Slagterhistorisk Videncenter.

BHJ A/S i dag

Firmaet startede som Peter Holm A/S som blev grundstammen i
BHJ.
I løbet af 1970'erne, udvidede BHJ til kød handelsaktiviteter,
produktion af funktionelle animalske proteiner til fødevarer, proceslinier til den kødforarbejdende industri og transport.
Internationalisering startede i løbet af 1980'erne med etableringen af datterselskaber og et internationalt netværk af distributører.

Side løbende hermed vil pølsemageri og køkken i studieetagen
blive færdiggjort.

I dag BHJ er en strømlinet virksomhed med to forretningsområder: Ingredienser fokus på funktionelle proteiner og suppekraft
ingredienser og kød og biprodukter fokus på distribution og forarbejdning af råvarer til fødevare-og kæledyr fødevareindustrien.

Se hjemmesiden: www.bhj.dk
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