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Bjarne Kloster er 
bare 54 år - og måske 
ikke helt klar - men 
et generationsskifte 
er sat i gang hos Ry 
Automester

AF MARIANNE BRINK 
map@midtjyllandsavis.dk

RY Ældre Sagen er ret punktlige 
med at udsende en indmeldelses-
blanket, når folk fylder 50 år. Også 
selvom modtageren måske ikke er 
helt klar til at se sig selv som en del 
af  det ældre fællesskab.

Sådan et brev fik indehaveren af  
Ry Automester, Bjarne Kloster også 
for fire år siden, men det var nu en 
samtale med firmaets revisor, der i 

højere grad tvang ham til at indse 
det uundgåelige: at han var kommet 
i »dén« alder.

- Han sagde, at jeg skulle begynde 
at overveje et generationsskifte. Jeg 
var overhovedet ikke enig. Jeg føler 
mig jo stadig ung, siger Bjarne Klo-
ster, der tog sig to års betænknings-
tid, mens coronaen rasede.

- Men manden havde jo ret. Jeg
kunne jo se på mine kolleger, at de 
var godt i gang med at sikre deres 
virksomheder, erkender han i dag.

I kendte hænder
Sønnen 23-årige Kevin Kloster er ud-
dannet bilsælger hos Peugeot i Viby, 
hvor han også har arbejdet, men da 
coronaen ramte branchen, kiggede 
han mod Ry og fik arbejde hos sin 
far. Han har ingen interesse i værk-
stedsdelen. Kevin Klosters passion 
er kundekontakten, indkøb og salg 
af  biler.

Derfor er det også naturligt at dele 
virksomheden i to, fortæller Bjarne 
Kloster. Ry Automester på den ene 
side af  Bakkelyvej, Kloster Biler på 
den anden.

- Det bliver et glidende genera-
tionsskifte, hvor Kevin tager mere 
og mere over med bilsalget sam-
men med vores unge salgtrainee, 
Andreas Graversen, der er ved at 
blive udlært som bilsælger. Det ved 
de også meget mere om, end jeg gør, 
siger Bjarne Kloster og er glad for, 
at virksomheden forbliver på kendte 
hænder.

Andreas Graversen har været til-
knyttet virksomheden siden 2014, 
hvor han startede som arbejdsdreng. 
Et job, han i øvrigt overtog efter Ke-
vin Kloster.

- Jeg er selvfølgelig glad og stolt
over, at min søn vil overtage. Han 
kommer til at føre virksomhedens 
dna videre. Jeg kan mærke på andre 
kolleger, der ikke har en til at tage 
over, at de bliver sådan lidt sørgmo-
dige. Det er jo deres livsværk, der 
ikke kan føres videre, siger han og 
understreger, at han selv i de første 
år vil være at finde på begge sider 
af  vejen. For Bjarne Kloster er langt 
fra færdig med at arbejde. 

Ikke helt afklaret
Han elsker den position, han har 
skabt for sig selv, som strategen 
der har overblikket over alle akti-
viteterne i virksomhederne. Og han 
forsikrer, at alle beslutninger stadig 
vil blive vendt med medarbejderne, 
som det altid er sket.

Men hvad, der skal ske, og hvor-
når han slipper tøjlerne helt, ved han 
ikke. Bjarne Kloster siger svævende, 

at der kan gå alt fra to til 10 år, og 
hvordan han ser sig selv og sin plads 
på længere sigt ..? 

Han gentager spørgsmålet og bli-
ver lidt stille, før han svarer.

- Det ved jeg simpelthen ikke. Jeg
har jo helt ærligt stadig ikke helt af-
fundet mig med, at vi er i gang med 
generationsskiftet. Jeg aner ikke, 
hvad jeg ellers skal lave. Det var 
også derfor, at jeg har gået i to år 
og spekuleret, mens jeg har skubbet 
beslutningen foran mig.

Næste Kloster klar i kulissen

 | Andreas Graversen og Kevin Kloster, der begge startede deres karrierer som arbejdsdrenge hos Bjarne Kloster står klar til et glidende generationsskifte. Bjarne 
Kloster er dog ikke helt klar til at træde til side endnu, for han føler sig alt for ung til at gå på pension. Så indtil videre er virksomheden delt i to med adresse på 
hver sin side fa Bakkelyvej i Ry. FOTO: MARTIN BALLUND

KLOSTER BILER
Bjarne Kloster startede virksomheden Klosters Auto som et auto-
værksted i Hammel i 1993

I 2008 blev lokalerne for små, og Bjarne Kloster flyttede til Bakke-
lyvej i Ry. Samtidig blev virksomheden en del af kæden Automester 
og skiftede navn til Ry Automester

I 2014 blev forretningen udvidet med en salgafdeling på den anden 
side af vejen 

I 2017 blev der udvidet med Autoplejen i Skanderborg

I 2022 er der indledt et generationsskifte, så virksomheden deles i 
to - værkstedsdrift og salg af biler. Kevin Kloster skal stå for salget, 
men Bjarne Kloster vil være at finde på begge sider af vejen

I 2022 er bliver virksomheden også udvidet  med Biludlejning og 
Leasing.

» Jeg har jo helt
ærligt stadig
ikke helt affun-
det mig med, at
vi er i gang med
generationsskif-
tet. Jeg aner ikke,
hvad jeg ellers
skal lave. Det var
også derfor, at jeg
har gået i to år og
spekuleret, mens
jeg har skubbet
beslutningen
foran mig
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