
TO BRØDRE FRA HOU 

De bor i Hou med deres respektive ægtefælle og børn. De er vokset op i Hou. De er 

engagerede i nærmiljøet på mange måder. De lægger ikke skjul på, at det har stor 

betydning, at meget af deres nære familie bor i Hou. 

Det er Jesper og Nicolai Markfoged, det drejer sig om. 

Arbejdsmæssigt er de også dybt engagerede i nærmiljøet. Mange af deres 

samarbejdspartnere er håndværkere fra Hou. 

De er netop blevet præsenterede på Oddermessen, der fandt sted 29. og 30.3.2014, 

og de er beskrevet i den særlige udgave af Odder Avis, der udkom som Oddermessen 

2014.   

Læs mere her 

       

   ---------------------- 

 

Jeg møder brødrene i de lyse, venlige lokaler i VitaPark, hvor de har deres kontor. Det 

giver liv og gejst at arbejde sammen med andre iværksættere, fortæller de. Deres 

gejst mærkes tydeligt. De fortæller gerne om det, de brænder for.  

Nicolai er uddannet bygningsingeniør og Jesper er uddannet bygningskonstruktør. 

Deres uddannelser supplerer hinanden godt. De startede præcis for 2 år siden med 

deres firma CC Green og siden da, er det  gået stærkt. 

De tilbyder forskellige former for byggerådgivning og projektering for både private, 

virksomheder og det offentlige. De satser på løsninger, der er energirigtige og 

betegner sig selv som passivhus-designere. Det grønne og energirigtige er i fokus. 

Med deres egne ord følger de gerne byggeriet fra Ide til Færdigt byggeri. Det sker 

blandt andet i samarbejde med lokale håndværkere, som tømrer, VVS installatør, 

maler, murer og jord og beton arbejde. 

Et andet tilbud er et energitjek, som kan købes for 1.995,00 kr. incl. Moms p.t. Et 

tilbud til parcelhuse, der er opført før 1990. De finder energirigtige løsninger, der kan 

betale sig og står gerne for udførelsen af arbejdet. 

Energirigtige enfamiliehuse til fornuftig pris, har en særlig opmærksomhed hos begge. 

De kan tilbyde huse, hvor man som bygherre selv har stor indflydelse på indretning 

m.m. til en pris fra 9.900,00 kr. pr. m2.  

Jeg spørger dem om, hvordan det er at arbejde så tæt sammen som brødre? 

De har begge smil på læben og glimt i øjnene og fortæller, at det har rigtig mange 

fordele, de kan ikke komme i tanke om ulemper. De kender hinanden så godt, så de 

næsten ved, hvad den anden tænker. Derfor kan der blive stille på kontoret, hvis de 

er alene. De har stor gavn og glæde af praktikanter og andre samarbejdspartnere, der 

stiller spørgsmål. Det tvinger dem til at sige tingene højt. 



Den 9.4.2014 

Grethe Vejs 

 

 


