Kochs-iværksættere vil sælge brugte cykler
Kom til åbningsfest i skolegården onsdag den 26. juni kl. 14-16,
når skolevirksomheden reCykle starter salget af brugte cykler til
Kochs-familier.

De tre unge iværksættere (fra venstre): Noah Senius Madsen, Victor Lundsgaard og Viggo Trudslev Kristensen fra
7. årgang på Kochs skole står bag skolevirksomheden reCykle.

"Ideen opstod, fordi vi skulle finde på noget at lave i et valgfag. Vi ville gerne lave noget med
hænderne, og lave et salg...og jeg kan godt reparere cykler, " siger Viggo, der er én af stifterne
af Kochs skolevirksomheden reCykle, der sælger brugte cykler doneret af Kochs-hjem.
Sammen med klassekammeraterne Victor og Noah startede han firmaet i efteråret 2018 og
siden har de brugt valgfagstimerne til at vaske og reparere cykler, lave salgsmateriale, logo,
skiltning, bygge værksted osv. Alt det benarbejde, der ligger i at starte egen virksomhed.

reCykle har en grøn bagtanke: "Hvis man bare smider ud, er det ikke så godt for klimaet, så
hvis man genbruger, er det godt," siger Noah. Victor supplerer; "Nogle af de cykler vi sælger,
er næsten som nye, men vi sælger dem til en meget lavere pris!" Den grønne profil ses også
på firmalogoet; "I vores logo er cykelhjulene grønne pile, der kører i ring for at vise, at vi
genbruger tingene," forklarer Victor, der har tegnet logoet.

Kochs-forældre, der donerer en cykel, er med til, at nogle andre Kochs-børn, får glæde af den.
Der står sikkert mange støvsamlende cykler rundt omkring i garager og cykelkældre, der ville
kunne skabe værdi for børn og voksne, hvis de i stedet blev reCykle't.

Drengene giver disse råd til andre unge iværksættere; Viggo: "Bare kom i gang - tænk over
det, og kom med en idé, der kan være nyttig for et eller andet...det er sådan set lige meget
hvad det er." "Og hvis du fejler finder du helt klart en ny metode, for du lærer af dine fejl,"
slutter Victor.

Efter sommerferien bliver reCykle en del af 8.-9.kl-valgfaget VæXTlag, der arbejder med
iværksætteri. Det giver mulighed for at idéudvikle og få hjælp fra andre Kochs-iværksættere.
Nogle af pengene fra cykelsalget bruges til reservedele, nyt værktøj, smøreolie osv. Nogle går
i en pulje, som nye Kochs skolevirksomheder kan hente startkapital i. Og forhåbentlig bliver
der også råd til en firmaoplevelse på et tidspunkt.

