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Danmarks Leder Organisations direktør gennem 15 år, Jens Larsen, er 
fratrådt sin stilling efter gensidig aftale med hovedbestyrelsen. 

DLOs souschef, Jens Erik Iversen er konstitueret direktør og varetager 
indtil videre ledelsesopgaverne i DLO.

– Beslutningen er truffet, fordi hovedbestyrelsen synes, at timingen er 
den rigtige. Nu har vi tid til at køre den ny direktør, Jens Erik Iversen, ind 
og få den fremtidige organisation på plads, inden det planlagte formands-
skifte til foråret, siger DLOs formand, Henrik Ølgaard Werge.

Han understreger samtidig, at afslutningen sker i en god tone.
– Vi taler pænt og ordentligt til hinanden, og der er ingen dramatik, 

siger Henrik Ølgaard Werge.

DIREKTØR GENNEM 15 ÅR
Jens Larsen havde første arbejdsdag som forretningsfører på DLOs kon-
tor på Markvangen i Viby 1. september 2007. Inden da havde Jens Larsen 
været tilknyttet SuperBrugsen Hirtshals i 21 år heraf 16 år som uddeler.

Sideløbende med uddelerjobbet var Jens Larsen medlem af først Udde-
lerforeningens og siden DLOs hovedbestyrelse, og i sommeren 2004 over-
tog han formandsposten efter Ove Nørholm fra Padborg.

Efter 3 år som formand ønskede DLOs daværende forretningsfører, 
Knud Høeberg, at stoppe, og efter en hektisk sommer besluttede en enig 
hovedbestyrelse at ansætte Jens Larsen som forretningsfører, mens den 
daværende næstformand, Henrik Ølgaard Werge, rykkede op i geledderne 
og blev formand for DLO.

Det blev starten på et mangeårigt makkerskab, som har udviklet DLO til 
det, foreningen er i dag.

UDVIKLET FORENINGEN
De største milepæle i DLO de senere år har været fusionerne med Funkti-
onærforeningen (FF) i 2015 og med Irma Gruppen i 2016.

Fusionerne betød, at DLO nu også organiserer butiksledere i Irma Kæ-
dens butikker samt ledende funktionærer og specialkonsulenter på Coops 
servicekontor.

Funktionærforeningen og Irma Gruppen er i dag medlemsgrupper un-
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DIREKTØR ER STOPPET
DLOs hovedbestyrelse og DLOs direktør gennem 15 år, Jens Larsen, har valgt at stoppe 
samarbejdet. Jens Larsen er fritstillet i opsigelsesperioden og er fratrådt.

der DLO på lige fod med Uddelerforeningen og BF Gruppen for butiks-
funktionærer.

– Fusionerne var vigtige milepæle for DLO, og de har været med til at 
styrke DLO og foreningens »know how« om forholdene for ledere i både 
butik, distributionscentre og servicekontor. Men vi har stadig et arbejde 
i at samle foreningen og forståelsen af, at DLO er én samlet forening og 
ikke 4 faggrupper, siger Henrik Ølgaard Werge.

FLERE MEDLEMSGODER
Gennem årene er der også kommet flere medlemsgoder til.

Blandt de vigtigste goder er Gruppelivs- og Heltidsulykkesforsikringer, 
som DLOs medlemmer kan tilkøbe til fordelagtige priser og med særligt 
gunstige vilkår hos AP Pension.

Herudover anbefaler DLO private forsikringer, A-kassemedlemsskab 
og lønsikring hos foreningens samarbejdspartnere i Aros Forsikring og 
FTF-a.

Og så er der DLOs portefølje af ferieboliger, som udlejes til medlem-
merne på fordelagtige vilkår.

Da Jens Larsen tiltrådte som direktør – og Henrik Ølgaard Werge blev 
valgt som formand – i 2007 rådede DLOs medlemmer over 4 traditionelle 
sommerhuse i Tversted, Henne, Dronningmølle og Langeland.

Siden er antallet mere end fordoblet og omfatter nu også ferieboliger i 
Lalandia Billund, ferielejligheder i Skagen og storbyboliger i København.

FREMTIDSSIKRET FORENING
Hovedopgaverne i DLO er og har dog altid været at sikre medlemmerne 
gode aftaler om løn- og ansættelsesvilkår, pensionsaftale med AP Pensi-
on samt ikke mindst at bistå medlemmer i forbindelse med ansættelse og 
fratrædelse samt øvrige fagretlige forhold.

Det arbejde fortsætter under Jens Erik Iversen og DLOs team af med-
arbejdere, som sidder klar til at betjene medlemmerne som hidtil i hhv. 
Viby J og Albertslund.   

Jens Larsen er efter aftale med 
hovedbestyrelsen stoppet som 
direktør i DLO

– Timingen er den rigtige, 
siger DLOs formand om ho-
vedbestyrelsens beslutning 
om at slutte samarbejdet 
med DLOs direktør de sene-
ste 15 år, Jens Larsen.


