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Ordet „bæredygtighed“ er ikke til at undgå i en moderne virksomhed, mener
Thomas Kjerstein, ejer af virksomheden Nordic Destination i Ebeltoft. Derfor
tænker han bæredygtighed ind i alle beslutninger og kalder bæredygtighed for
kommerciel logik.
„Unge mennesker vælger ofte
Mellem store, hvide telte, vilde køer
ture på mountainbikes, paddling og
og med en billedskøn udsigt over
fest om aftenen, mens de lidt ældre
vandet, står Thomas Kjerstein og
tager på en stille og rolig vandring,
fortæller om sin virksomhed Nordic
hører lidt lokalhistorie, tager på
Destination, og hvordan bæredygFregatten Jylland eller Trehøje,“
tighed er gennemgående i hans
siger han.
virksomhedsstrategi.
Hele arrangementet er så lokalt
„Bæredygtighed er kommerciel
logik, og det er netop i det bæredyg- som muligt, så alle Nordic Destinations samarbejdspartnere er fra
tige, at de gode fortællinger ligger,“
lokalområdet og er bæredygtige
siger han og forklarer, at det er
noget, han er blevet spurgt om rigtig leverandører.
„Det sikrer, at transport og
mange gange.
miljøbelastningen minimeres. Vi får
„Mange spørger: hvad tænker I
glasflasker fra
om bæredygEbeltoft Gårdtighed? Og jeg
DET ER NETOP I
bryggeri, Mols
vil bare sige,
DET BÆREDYGTIGE, AT
vand, bruger
at det er ikke
Meny i Rønde
til at komme
DE GODE FORTÆLLINGER
og får vasket
udenom, så vi
LIGGER
alle soveposer,
tænker FN’s
håndklæder osv.
verdensmål ind
på et vaskeri i området.“
i alt, inden vi tager en beslutning,“
Derudover er det vigtigt for ejeren
siger Thomas og åbner lynlåsen i
teltdugen, hvor der senere på dagen af Nordic Destination, at leverandørerne også anvender bæredygtige
kommer overnattende gæster.
og klimavenlige materialer.
„Det giver ikke rigtig mening, hvis
Luksusture på Djursland
vores leverandører ikke også tænker
Thomas startede virksomheden
bæredygtighed. Derfor har vi blandt
Nordic Destination for godt tre år
andet selv indkøbt genbrugspapir til
siden med en vision om at skabe
der, hvor vi henter sandwich til vores
luksusoplevelser med et højt
ture, og vi valgte vaskeri ud fra, at
serviceniveau for virksomheder.

de genanvender vandet og benytter
svanemærkede produkter.“
Bioplastposer, genbrugs
materialer og økologi
Et tiltag, som Thomas er meget
stolt af, og som fungerer rigtig godt,
er bioplastposer, som deltagerne
får tilbudt til indsamling af skrald på
vandreturene i lokalområdet.
„Posen er produceret af sukkerrør, som er et bæredygtigt materiale.
På den måde samler deltagerne
andres affald op på turen, og det er
faktisk en stor del af dem, der vælger at tage den med, da de gerne vil
bidrage,“ siger han.
Det er også vigtigt for ejeren, at
maden af lavet af økologiske råvarer.
„Da vi brander os på, at det er
luksusture i naturen, er det også
vigtigt for os, at maden er i orden.
Derfor er råvarerne 80% økologiske,
og kødet er de køer, der står lige dér
(han peger på køerne på marken ved
siden af red.) og så bruger vi alle de
her urter og blomster, vi står midt i
til at putte i maden.“
Maden, der spises på de forskellige events, bliver spist af tallerkner og med bestik, der er lavet af
genbrugspap eller træ, der skåner
miljøet.

BÆREDYGTIGHED ER
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Ejerleder Thomas Kjerstein, Nordic Destination

„Vi har mange gæster igennem,
som spiser mange måltider hos os.
Derfor er det vigtigt, at al plastik er
afskaffet,“ siger han.
„Vi skal være bæredygtige i dag“
Thomas er godt klar over, at det er
en proces over flere steps, før at
han kan sige, at han opfylder alle
kravene til bæredygtighed.
„Jeg ved godt, at gæsterne bliver
kørt hertil i bus eller sejlet herover,
og det er jo ikke specielt bæredygtigt, men vi forsøger at få dem til at
køre samlet, så alle ikke kommer
kørende i hver deres bil,“ siger han.
Han påpeger, at det egentlig
ikke er meget dyrere at tænke
bæredygtigt, men det er en
nødvendighed, fordi alle interesserer sig for det.
„Derfor er vi nødt til at
tænke det ind i vores virksomhed. Posen af sukkerrør, hvor
gæsterne selv kan samle
affald, at vi bruger koen på
marken herovre og at alle
vores samarbejdspartnere
er lokale, det er gode
historier,“ siger han og
lukker teltdugen igen, så
der ikke kommer insekter
ind i teltet. „Det er som
sagt kommerciel logik,“
afslutter han.
Natascha Kalika Østergaard,
natascha@mercatus.dk

MMERCIEL LOGIK
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Hos Skovplanteskolen Holmegaard er der sket store ændringer i metoden, de
sælger deres Holmebøg – specialdyrkede bøgehække – i forhold til for fem
år siden. Planteskoleejer Benny Hammer blev tvunget til at tænke anderledes,
og det har bragt positive resultater.

messer, men det var meget omNye muligheder i
kostningsfuldt i forhold til udbyttet
salg til nybyggere
og egentligt salg. Derfor valgte han
Benny ser en helt klar tendens i,
det fra for flere år siden. En anden
hvor de sælger flest bøgehække.
grund til at vælge det fra er også, at
„Jeg bliver ofte kontaktet af nybyghan kun kan nå ud til en ganske lille
gere, hvor hele villavejen er gået
målgruppe, hvorimod han når ud til
sammen om at indkøbe hækplanter.
hele Danmark ved online annonceDet har blandt andet været boligring – for et lille budget.
Google Ads blev vejen frem
områder lige syd for Aalborg eller i
„Jeg når aldrig ud til hr. og fru
I en snak med Mercatus Reklame
udkanten af Aarhus, hvor vi sælger
Jensen i Slagelse, hvis ikke jeg
bureau fandt Benny frem til, at
mange hækplanter på én gang. De
bruger penge på den her type
Google Ads
finder os via
markedsføring. Google Ads er nemt
– det, der
vores Google
DET SMARTE VED
og genialt, og vi kommer langt for
dengang hed
Ads-kampagner,
FACEBOOK-ANNONCERING det er jeg ikke i
relativt små midler. Det er noget,
AdWords – var
som alle typer virksomheder kan
den bedste
tvivl om.“
ER, AT VI FÅR NEMMERE
være med på,“ fortæller Benny.
løsning for hans
Derfor er
„Jeg glæder mig til at se, hvordan
virksomhed.
Benny
og
MajVED AT RAMME LIGE NED I
salget via Facebook-annoncering
„Jeg har efterken enige om at
går, da vi hurtigt kan se, hvilken efhånden rådført
udvide SkovNYBYGGERKVARTERERNE
fekt det har.“
mig hos Mercaplanteskolen
På skovplanteskolen har Benny
tus i nu 18 år, og de kender mig og
Holmegaards online annoncering.
mange kasketter på. Ud over at
min virksomhed rigtig godt, så det
„I år vil vi starte på Facebookvære direktør, kan han også kalde
var naturligt, at de kunne overtage
annoncering. Det smarte ved det
sig sælger samt indkøbs-, adminimarkedsføringen af Holmebøgen for er, at vi får endnu nemmere ved at
strations- og
mig,“ siger planteskoleejeren.
ramme lige ned
produktionschef.
„Det første år gik det lidt stille
i nybyggerkvarGOOGLE ADS ER
„Hvis jeg også
med salget, men de efterfølgende
tererne – til en
NEMT OG GENIALT, OG
skulle være
år er det lykkedes os at sælge alle
overkommelig
marketingschef,
vores bøgehække. Sidste år måtte
pris,“ fortæller
VI KOMMER LANGT FOR
ville det nok gå
vi faktisk for første gang melde alt
Majken. „Facegalt – og det
udsolgt, allerede inden sæsonen
book er stadig
RELATIVT SMÅ MIDLER
har vi slet ikke
sluttede.“ Digital medierådgiver
en rimelig billig
ressourcer eller kompetencer til. Der
Majken Müller-Hansen, der står i
annonceringsmetode, når man skal
spidsen for Google Ads-kampagnå ud til et større antal personer og i har jeg fundet mig en god samarbejdspartner. Det meste kan klares
nerne, fortæller, at ud af de penge,
specifikke boligområder.“
med et telefonopkald og et besøg i
Benny investerede i sine kampagny og næ,“ afslutter Benny.
ner, har han gennem salget fået
Online annoncering
dem 44 gange igen. „Det må siges, er for alle virksomheder
at være et meget positivt resultat,“
Tidligere deltog Benny og hans med- Majken Müller-Hansen, majken@mercatus.dk
forklarer Majken.
arbejdere på landbrugs- og plante
I begyndelsen solgte Benny kun
sine bøgeplanter til have- og plante
centre, men da han i efteråret 2014
stod med flere hækplanter, end han
kunne afsætte til sine daværende
kunder, måtte han tænke i andre
baner.

GOOGLE PLANTER
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Planteskoleejer Benny Hammer, Skovplanteskolen Holmegaard A/S
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TØMRERMESTER

DESIGNEDE
E

Godt tre timer om dagen fire dage
om ugen tager 60-årige Palle
Svenningsen fra hjembyen Grenaa
til Aalsrode, hvor han arbejder som
fleksjobber. Det har han gjort i snart
fem år, og Palle har stor værdi for
Aalsrode Tømrerfirma og omvendt.
„Han løser mange af de opgaver,
som vi ikke selv kunne nå, inden
han startede,“ fortæller direktør og
tømrermester Jan Bo Allermann fra
Aalsrode Tømrerfirma, der ikke er i
tvivl om, at Palle har en stor værdi
for firmaet.

8
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ter: „Palle har noget erfaring, og så
„De timer, han er her, der gør han
klør han ellers bare på, så han har en
det rigtig godt. Palle er jo også en
stor værdi for os.“
god, voksen mand, som bare går i
gang af sig selv, og han løser alle
Noget at stå op til
opgaverne, selvom vi har travlt,“
Palle bakker en truck hen på plads.
fortæller han.
„Jeg er blevet taget rigtig godt i
Jan Bo opfordrer alle, der over
vejer at ansætte en fleksjobber, til at mod. De tager hensyn til mig både
i forhold til løft osv. så jeg er rigtig
gøre det, fordi det giver god mening
glad for at være her,“ nikker han.
for begge parter.
Palle har arbej„Der er på
det i metalbraningen måde
PALLE HAR NOGET
chen i mange år,
noget bøvl i at
så han er ifølge
have Palle ansat, ERFARING, OG SÅ KLØR
ham selv på
man skal bare
HAN ELLERS BARE PÅ, SÅ
udebane, når det
designe et job,
handler om træ.
der passer til
HAN HAR EN STOR VÆRDI
„Jeg hjælper
den fleksjobber,
på lageret, renoman ansætter.
FOR OS
verer værktøj,
Vi har ikke nok
rydder op, sorterer affald og kører
arbejde til en fuldtidsstilling, men så
det væk. Det er ikke de store, fancy
passer opgaverne til den tid, hvor
ting, men det passer til mig,“ siger
Palle er her,“ siger han og fortsætwww.erhvervDJURSLAND.dk · september 2019

Direktør Jan Bo Allermann og fleksjobber Palle Svenningsen, Aalsrode Tømrerfirma A/S

ET FLEKSJOB
TIL PALLE
valgte at ansætte mig, så jeg hænhan og fortsætter: „Det allerbedste
ger i,“ griner Palle.
er, at jeg kommer væk hjemmefra,
I starten drømte Palle om at
og at jeg har noget at stå op til.“
komme tilbage til metalbranchen,
Tidligere har Palle blandt andet
men det gør han ikke mere.
arbejdet som værkfører og produk„Der er sket
tionstekniker,
så meget på de
men så blev han
DET ALLERBEDSTE
fem år, så jeg
alvorligt syg. Så
ER, AT JEG KOMMER VÆK
ville ikke kunne
syg, at lægerne
finde ud af at
ikke regnede
HJEMMEFRA, OG AT JEG
komme tilbage,
med, at han
HAR NOGET AT STÅ OP TIL da min viden
ville klare den.
er forældet.
Det gjorde han,
Her i tømrerfirmaet skulle mit job
og han skaffede selv fleksjobbet i
„opfindes“, for det var her ikke,
Aalsrode Tømrerfirma.
inden jeg startede, så det passer
„I dag skal fleksjobbere søge
lige præcis til mig,“ siger han.
på lige vilkår med alle andre. Jeg
har ikke problemer med at gå ud
Jobbet har styrket ægteskabet
og søge et job med den baggrund,
Palle gik hjemme i fem år, og det
jeg har, men jeg kan forestille mig,
tærede på ægteskabet.
at den syge fleksjobber har svært
„Jeg var en belastning for min
ved det,“ siger han og smiler: „Jeg
kone. Jeg tror, det er sådan for alle
trådte på Bo tre gange, før han
www.erhvervDJURSLAND.dk · september 2019

ægtefæller, hvis den ene part går
derhjemme og er syg,“ fortæller
Palle, der ifølge ham selv heller ikke
er typen, der skal gå hjemme, han
skal ud og lave noget.
„Når jeg kommer hjem i dag, har
jeg noget at byde ind med, hvor jeg
før skulle trække alt ud af hende,
fordi jeg ikke havde lavet noget,“
fortæller han og påpeger, at fridagen om fredagen er et nødvendigt
pusterum.
„Jeg plejer at sige, at jeg bruger
fredagen på at restituere, så jeg har
tid og overskud til min kone i weekenden. Min kone kan virkelig mærke
en forskel, efter at jeg er startet her,
så jeg er glad for, at Bo „opfandt“
jobbet til mig,“ afslutter han.
Natascha Kalika Østergaard,
natascha@mercatus.dk

Advertorial
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djurs, da projektet bliver støttet af
For femte år i træk skal der fokus
erhvervspuljer fra begge kommupå det Djurslandske erhvervsliv, når
ner,“ siger hun.
Made By DjursValget af
land afholdes på
MALTFABRIKKEN
location faldt
Maltfabrikken
VAR ET OPLAGT VALG,
lynhurtigt på
i Ebeltoft den
Ebeltoft og Maltførste torsdag i
FOR DET ER ET CENTRALT
fabrikken.
november. Det
STED, DER HAR FOKUS
„Maltfabriker nyt, at arranken var et oplagt
gementet ligger
PÅ IVÆRKSÆTTERI OG
valg, for det er
på en torsdag
KULTUR, OG SÅ KAN VI
et centralt sted,
og ikke på en
der har fokus
SAMTIDIG VÆRE MED TIL
lørdag, som
på iværksætteri
det har gjort
AT PROMOVERE DET LIDT
og kultur, og så
de tidligere år,
kan vi samtidig
men det er for at Ditte Maria Juul Kristensen, Viden Djurs
være med til
endnu flere har
at promovere det lidt,“ fortæller
mulighed for at deltage, fortæller
projektlederen.
projektleder fra Viden Djurs, Ditte
Maria Juul Kristensen. Hun fremhæFokus på udvikling
ver, at placeringen i år heller ikke er
Emnet er i år „Teknologiudvikling
tilfældig.
som vækstdriver,“ og der vil være
„Sidste år var vi på færgen
12 stande, så deltagerne kan gå
Stena Nautica på havnen
til og fra de forskellige oplæg på
i Grenaa i Norddjurs,
standende, fortæller medarrangør
så arrangementet
og formand i Business Djursland Ole
skulle i år
Sørensen.
være i
„Arrangementet skal være med til
Sydat inddrage SMV’ere, politikere og

iværksættere fra hele Djursland,“
siger han.
Konferencen har de tidligere år
været fyldt op med deltagere, og
den har nået de mål, som arrangørerne stræber efter at nå.
„Vi ønsker, at arrangementet skal
være med til at give erhvervslivet på
Djursland inspiration, udvikling og
vækst, så vi løfter overlæggeren, og
så får folk øjnene op for, hvor gode
vi er på Djursland,“ siger han og
fortsætter: „Det er også derfor, at vi
har valgt emnet, da det er vigtigt at
fokusere på udvikling.“
Relevante oplægsholdere
Der er inviteret flere relevante
oplægsholdere til konferencen, hvor de får mulighed for
at vise eksempler på, hvad
de har gjort, og hvordan
de har tænkt ud af boksen,
fortæller Ditte.
„Her har vi blandt andet
inviteret Kasper Møgelvang
fra Den Orange Elevator,
som er hovedtaler og skal
holde et oplæg om netop
vores hovedemne teknologi

MADE BY

DJURSLAND
INDTAGER KULTURMAGNETEN MALTFABRIKKEN

Den 7. november 2019 fra 14.00
til 17.00 vil den gamle, rødkalkede
maltfabrik „Den Røde Dame,“ der troner
op i midten af Ebeltoft by, danne
rammerne for den tilbagevendende
konference Made By Djursland.
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„Vi skal styrke Djurslands ersom vækstdriver,“ fortæller hun og
hvervsliv, og her er netværk enormt
understreger, at de er ved at få de
vigtigt, og det vil blive muligt her på
sidste aftaler i hus, inden de kan
Maltfabrikken, der er en kommende
offentliggøre alle navne.
turist- og kulturmagnet, hvor interna„Men vi har også fået en aftale
tionale kunstnere allerede har gjort
med Katrine Søndergaard, CEO
deres indtog,“ uddyber hun.
i Tracezilla, og Rasmus Steen
Derfor bliver det også muligt
Kristensen, co-founder af Tracezilla,
at tilkøbe en
der sammen
netværksmiddag
med Henrik
ARRANGEMENTET
efter konferenRendbøll fra
cen, så man kan
Møllerup Brands SKAL VÆRE MED TIL AT
få sig en lænvil fortælle om
INDDRAGE SMV’ERE,
gere og mere
deres samarPOLITIKERE OG IVÆRK
uddybende snak
bejde om et nyt
med nogle af
produktions- og
SÆTTERE FRA HELE
deltagerne.
lagerstyringssyDJURSLAND
„Netværk er
stem til fødevaOle Sørensen , Business Djursland
som sagt vigtigt,
revirksomheder
så middagen
indenfor SMVefterfølgende er tænkt, så man
segmentet,“ siger hun.
kan skabe nye konstellationer,“ fortsætter
Plej eller udvid dit netværk
Bente.
Ud over de mange oplæg er der
Udover en netmulighed for at netværke med de
værksmiddag vil der
øvrige deltagere, en række virksomogså være mulighed
heder og erhvervsfremme partnere,
for at melde
der hver især har en stand, fortæller
sig til en
formand for netværk- og arrangerundvismentsudvalget Bente Steffensen.

ning på Maltfabrikken, hvor direktør
Kristian Krogh vil vise rundt.
Det er som de andre år gratis at
deltage i Made By Djursland, men
arrangementet har et begrænset
antal pladser, så det er efter først til
mølle-princippet.
Har du lyst til at deltage?
Så kan du melde dig til her:
www.madebydjursland.dk
Natascha Kalika Østergaard,
natascha@mercatus.dk

Projektleder Ditte Maria Juul Kristensen, Viden Djurs, medarrangør og formand Ole Sørensen
og formand for netværk- og arrangementsudvalget Bente Steffensen, Business Djursland
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ROBÆK UDVIDER MED

AFDELING

I AUNING
Med en ny afdeling i hjertet af Auning er
revisionsvirksomheden Robæk nu bredt geografisk
repræsenteret på Djursland. Åbningen giver samtidig
mulighed for rekruttering af nye medarbejdere.
„Vi fik flere henvendelser fra lokale
Kendte ansigter
erhvervsfolk, der var kede af, at der ikke
Kontorerne vil indtil videre være bemanvar en revisionsvirksomhed i byen mere,“ det tirsdag, onsdag og torsdag, hvor der
fortæller Michael Iuel, der er partner i
vil være 3-4 medarbejdere og en chef.
revisionsvirksomheden Robæk. HenDet er en opbygningsfase, fortæller de to
vendelserne var et stort skulderklap og
partnere, der til dagligt danner halvdelen
en tillidserklæring, og det var netop det,
af partnerskabet i virksomheden, hvor de
der gjorde, at den nye afdeling blev en
er fire i alt.
realitet.
Der vil ikke kun
„Det er selvfølgelig
være nye ansigter
DET GIVER FYSISK
vigtigt, at nogen af
på kontoret i Auning.
NÆRHED, SOM BETYDER
dem, der ønskede os
Anja Grøn Laursen
her i byen, de så også MEGET FOR KUNDERNE
er nemlig hjemmebliver kunder, men det
vant her, da hun har
tror vi på. Vi kommer endnu tættere på de
arbejdet 23 år for revisionsvirksomheden
nye virksomheder, og det giver fysisk nær- National Revision, der tidligere holdt til i
hed, som betyder meget for kunderne, så
lokalerne.
de skal nok komme,“ siger han.
„Vi spurgte, om hun ikke ville med på
Fra Robæk blev kontaktet til den første
holdet sammen med Peter Thøgersen,
computer blev sat i stikkontakten på
der er en lokalkendt fleksjobber i omkontorerne på Centervej i Auning, gik
rådet, da de begge er kendte ansigter
der præcis tre måneder, fortæller partner
i byen. Vi lægger meget vægt på tillid,
Jesper Falk Hansen.
fordi det er dét, revisionsbranchen hand„Februar var jo egentlig ikke et godt
ler om,“ fortæller Michael, og Jesper
tidspunkt at starte op, for man skifter
fortsætter: „Vi støtter op om lokallivet
ikke revisionsfirma i starten af året, da
i Auning, da vi er et Djurslands firma,“
det er her, de kører på højtryk, men det
siger han.
har været vigtigt for os, at vi hurtigt blev
„Ja vi er et mellemstort firma, der er
synlige i byen,“ siger han.
nye i byen, men vi kommer fra Djursland.
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Det kræver
tillid at vælge
revisionsfirma, og
det har vi respekt for.
Det er ikke et impulskøb,“
tilføjer Michael.
Rekruttering af
nye medarbejdere
Udover at være tættere på virksomhederne, så er der nu også et større opland
for rekruttering af nye medarbejdere, og
det er også en af grundende til åbningen
af den nye afdeling.
„Vi får nu en fremragende mulighed
for at rekruttere nye ansatte, der kommer
fra eksempelvis Randers, Aarhus og den
nordvestlige del af Djursland, da vi er
tættere på dem med den nye afdeling,“
fortæller Michael.
Med udvidelsen i Auning er Robæk nu
godt repræsenteret på det Djurslandske
landkort. En afdeling i Grenaa, en i Rønde
og nu en i Auning markerer en ret præcis
trekant, hvis man ser Djursland fra oven.
„Det er klart, hvis der ringede nogen
fra Randers eller Aarhus som ønskede, at
vi åbnede en afdeling dér, så ville vi klart
sige nej, fordi vi er kun på Djursland,“ forwww.erhvervDJURSLAND.dk · september 2019

Revisor Morten Engberg Larsen, statsautoriseret revisor og partner Michael F. Iuel, statsautoriseret revisor og partner
Jesper Falk Hansen og erhvervsserviceassistent Anja Grøn Laursen, Robæk Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

tæller
Jesper,
og fortsætter: „Vi skal ikke
være større, det er
vigtigt at sige, vi skal være
lokale,“ afslutter han.
Fredag den 27. september 2019
fra klokken 13.00 til 16.00 vil der være
åbningsreception i afdelingen i Auning,
hvor alle er velkomne.
Natascha Kalika Østergaard,
natascha@mercatus.dk
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SMV’ER – FÅ IN

VÆKST OG

Ejerleder Jørgen Jakobsen, Fugemontøren ApS

Langåvirksomheden Fugemontøren, der deltager i „Vækstledelse for fremtiden“
giver på SMV-konferencen den 8. oktober sine erfaringer videre sammen med en
lang række andre ejerledere og forskere.
På konferencen „Vækstledelse i
en digitaliseringstid“ på Aarhus
Universitet tager forskere, ejerledere
og sparringspartnere dig med på en
rejse mod vækst og digitalisering, og
deler ud af deres viden og erfaringer
om, hvordan man som ejerleder
bedst skaber og styrer vækst og
udvikling, og hvordan man udnytter de nye digitale muligheder til at
skabe stærkere værditilbud og nye
forretningsmuligheder.
Konklusioner fra
Randers-projekt
Vækstprojektet „Vækstledelse for
fremtiden“ i Randers, har allerede
skabt stor værdi hos mange af de
25 deltagende virksomheder.
Fra iværksætter til moderne,
velfungerende virksomhed
En af de ejerledere, der deltager
i projektet, er Jørgen Jakobsen,
der driver Fugemontøren ApS i
Langå. Han havde alene sin 20-årige
håndværkerbaggrund som tømrer i rygsækken, da han startede
virksomheden. „Jeg rodede rundt i
værktøjskassen hele tiden. Hvordan gør jeg, hvad er rigtigt, hvad
virker? Hovedet var fuld af halv- og
helprøvede ideer, og jeg var så
frustreret, at jeg var tæt på at kaste
håndklædet i ringen.“
Han meldte sig til projektet
„Vækstledelse for fremtiden“ for at
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få hjælp til at professionalisere sin
virksomhed, og det han haft stort
udbytte af. „Jeg fik tømt hovedet for forvirrede tanker, da min
forretningsplan kom ned på papir.
Pludselig gav det mening, hvorfor
jeg agerede og handlede, som jeg
gjorde. Det var en kæmpe lettelse.
Min skuldre de sank bare, for rigtig
meget af det, jeg gjorde, sad lige i
skabet. Nu kunne jeg udvælge nogle
få grundsten i forretningen: Det
er måden, jeg vil gøre det på. Her
er jeg i et med mig selv. Du får et
enormt overskud, når det hele går
op i en højere enhed.“
Jørgen har også arbejdet med
pris- og kundesegmentering med
succes, men de største udfordringer
har han faktisk med sin rolle som
leder. „Jeg er en ret struktureret
ledertype, der går foran og kommer
nemt til at tage over og beslutte for
medarbejderne. Men i forløbet er
jeg blevet mere bevidst om kvaliteterne i de anderledes personprofiler,
jeg finder hos mine medarbejdere.
Det er det, jeg arbejder med nu.
Når jeg selv er træt og presset, skal
jeg f.eks. ikke fare op og komme
med løsninger. Her er det bedre at
trække vejret og spørge og få svar
og agere bagefter.“
Jørgen er en af de oplægsholdere,
du møder om formiddagen på SMV
konferencen, hvor han vil fortælle
mere om sine erfaringer med

forløbet „Vækstledelse for fremtiden“, som er et samarbejde mellem
Center for Små og Mellemstore
Virksomheder, Randers Kommune,
Erhverv Randers og Sparrings
partnerne.
Viden og redskaber der er
skræddersyet til små og
mellemstore virksomheder?
Selvom det er Aarhus Universitet,
der lægger hus til, er det vigtigt for
professor og leder af Center for
Små og Mellemstore Virksomheder, Mette Neville at understrege,
at konferencen er 100% målrettet
SMV’erne og tager udgangspunkt
i de udfordringer og problemstilinger, som fylder hos ejerlederen og
SMV-bestyrelserne og der gives
mange konkrete eksempler fra små
og mellemstore virksomheder. „En
af styrkene ved, at vi i forløbene er
nede i maskinrummet sammen med
ejerlederne, er, at vi får en dyb viden
om, hvad der fylder hos dem. Der
bliver på konferencen rig mulighed
for at høste inspiration til, hvordan
du i din egen virksomhed kan skabe
og styre vækst. Du får bl.a. redskaber til at blive knivskarp på dine
værditilbud og på hvordan du kan
differentiere dig fra dine konkurrenter. Samtidig udfordres deltagerne
på konferencen i forhold deres egen
rolle i virksomheden. Hvordan sikrer
du, at du bruger din energi der, hvor
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NSPIRATION TIL

UDVIKLING
du skaber størst værdi. Herudover
får du indblik i, hvilket udbytte du
kan få af professionel sparring fra
sparringspartnere eller bestyrelser,
og hvad det kræver af dig. Endeligt
får du inspiration til, hvordan du kan
netværke med andre SMV‘er – og
hvordan du får mest ud af det. Du
får også tips til at agere i et forretningsmiljø, som er under konstant
forandring.“
Hvordan udnyttes de digitale
muligheder til at skabe nye
forretningsmuligheder?
„Hver gang jeg løfter tæppet for
digitalisering, ligger der et monster
og skriger til mig. Jeg har behov for
at få det brudt ned i bidder.“ Sådan
sagde en af deltagerne i projektet
„SMV-bestyrelsen som digital
katalysator“, og Center for SMV’s
arbejde med 45 virksomheder viser,
at sådan har mange små og mellemstore virksomheder det. De giver
udtryk for, at de mangler viden om,
hvor og hvordan digitalisering skaber
værdi for deres virksomhed. Herudover er de udfordret af, at de har
begrænsede ressourcer, som skal
servicere den eksisterende forretningsmodel samtidig med, at de skal
identificere, prioritere og eksekvere
på digitale initiativer. Det kan være
svært at vurdere, hvor digitalisering
kan skabe værdi for virksomheden,
forklarer Mette. „Det kan blive
dyrt, fordi din virksomhed derved
kan gå glip af nye muligheder og
miste konkurrencekraft. Det handler
derfor om at finde ud af, hvordan
digitalisering kan understøtte den
eksisterende strategi og skabe nye
forretningsmuligheder. Digitalisering
handler ikke kun om effektivisering,
www.erhvervDJURSLAND.dk · september 2019

Ejerleder Dorte Martinsen, BM Silo

men om at differentiere virksomheden fra konkurrenterne. Dér
handler det om det værditilbud, som
virksomheden leverer til sine kunder
og her åbner nye digitale teknologier
som Big Data, Kunstig Intelligens
AI), Internet of Things (IoT), 3Dprint, osv. helt nye muligheder. På
konferencen får du om eftermiddagen inspiration til, hvordan du kan arbejde strategisk med de muligheder,
digital teknologi giver. Du får også at
vide, hvorfor digitalisering ikke kun
handler om teknologi, men også om
ledelse og organisation.“
Undgå digitaliseringens
faldgruber
Ejerleder Dorte Martinsen fra BM
Silo skal på konferencen vise vejen
og fortælle om faldgruberne i digitalisering. „Den største udfordring
er, at daglig drift nemt tager over.
Det med at skulle prioritere mellem
projekter og daglig drift. Kunderne
kalder på ordrer. Det er det, man
lever af. Så bliver virksomhedens
egen udvikling skudt til hjørne.“
Næste faldgrube er ifølge Dorte
manglende motivering af medarbejderne. „Du skal vende modstand
mod forandring til nysgerrighed.
Det skal serveres, så medarbejderne tager det til sig og får lyst til
at blive en del af det. Vi skal have
det nysgerrige, legegenet frem i
medarbejderne. De skal udfordres
og selvfølgelig have mulighed for at
få de kompetencer, der skal til.“
Den rigtige eksterne hjælp er
også vigtig. „Jeg har brugt meget at
deltage i projekter som SMV Digital.
At kunne få hjælp fra Erhvervshuset
betyder også rigtig meget for mig.
Der sidder mange kvalificerede folk

der, som kan hjælpe mig videre med
de fagfolk og leverandører, jeg skal
bruge i et konkret projekt.“
Dorte deltager også i en paneldebat på konferencen, hvor det bliver
muligt at stille spørgsmål undervejs
og hun fortæller også om, hvordan
du kan deltage i SMV:Digital.
Kommunen investerer
Udviklingskonsulent Jonas Andersen forklarer, at Randers Kommune
er gået ind i projektet for at skubbe
på udviklingen af især de mindre
lokale virksomheder. „Ambitionen
er at styrke deres evner til at lede
en virksomhed. Give dem en større
værktøjskasse, så de bliver vækstvirksomheder, som klarer sig endnu
bedre. Jeg tror på, at de dygtige folk
på AU gennem forløbet på halvandet år kan klæde dem så godt på til
opgaven, at mange af dem bliver i
stand til at vækste betydeligt i både
omsætning og medarbejderantal
over de kommende år.“
Først til mølle
Mette Neville fortæller, at der kun er
et begrænset antal pladser til konferencen, så hun anbefaler virksomhederne på Djursland om at sætte
et stort kryds i kalenderen tirsdag
den 8. oktober og melde sig til med
det samme. Du kan læse mere om
konferencen på adressen: http://
bss.au.dk/smv-konference-2019 –
eller simpelthen bare søge på SMV
Konference 2019. Ejerledere kan
deltage til en særlig pris på 400 kr.
+ moms.

Advertorial

15

Beredskabsdirektør Morten Sønderby Sørensen, Beredskab & Sikkerhed Djursland-Randers-Favrskov

Morten Sønderby er ny
beredskabsdirektør på Djursland, i
Randers og Favrskov. Han har altid
været drevet af blå blink, men i
privaten er han en aktiv familiefar,
der elsker at følge børnenes
interesser, og så spiller han ofte
bold med drengen Laurits i haven i
Lystrup.

AKTIV
FAMILIEFAR
MED BLÅ BLINK I BLODET
16
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„Jeg fik en mountainbike i 40 års fødselsdagsgave
af min kone. Jeg tror, at mange mænd ønsker sig
sådan en, når de runder de 40, det er en nem måde at
få bevæget sig på,“ siger han, hvorefter han tager et
meget rødt æble fra bakken på havebordet og skærer
det i stykker.
„Jeg har hørt, at det er en dårlig æblesæson i år,
men det gælder ikke her i haven,“ forklarer han.
Haven står de for at holde sammen hele familien.
Morten slår græs, Johanne står for blomsterne, og
Dele sol og vind lige
æblerne samler de op i fællesskab.
Morten har været træner for sin søn i den lokale fod„I går lavede vi en ordentligt
boldklub i Lystrup i fem år, men
portion
æblemos sammen med
stoppede for godt to år siden,
JEG VIL GERNE FØLGE
børnene. Det er vigtigt for mig,
det gjorde han blandt andet for
at de hjælper til, får pligter og
at bruge mere tid sammen med
MINE BØRN TÆT, OG DET
at de bliver nogle robuste børn.
de to døtre.
Rebecca elsker at lave mad, og
„Jeg stoppede for at dele sol
KAN JEG GENNEM DERES
græsslåningen er jeg så småt
og vind lige mellem mine tre
begyndt at udlicitere til Laurits,“
FRITIDSINTERESSER
børn. Jeg fløj hjem fra arbejde
siger han.
og direkte til to timers træning
to gange om ugen, plus kampe i weekenderne, så der
Et arbejde med mening
gik meget tid, og mine piger blev lidt forsømt,“ siger
Når den lune og aktive familiefar er på arbejde, har han
han, da han sætter sig på den massive træbænk i
samme tilgang til det, som han har til familien derhaven.
hjemme.
Den nye beredskabsdirektør har været gift med
„Det giver mening at arbejde med noget, der er så
Johanne siden 2002, og det er meget vigtigt for dem
vigtigt for borgerne, som en brandbil og ambulancen er.
begge at bruge fritiden på børnene, når de endelig har
Det handler både om at give tryghed og omsorg, men
fri.
det er også de blå blink, jeg altid har været fanget af,“
„Rebecca går til dans, springgymnastik og svømning,
siger han.
Cecilia er spejder, og det har både min kone og jeg selv
Som ny beredskabsdirektør kommer Morten til at
været, da vi var unge, så det følger vi tæt. Så har jeg alhave base i Randers, men han vil ikke bruge al sin tid
tid været fodboldinteresseret og brugt mine ungdomsår
her.
på græsplænen, så jeg er glad for, at Laurits interesse„Jeg har ikke planer om at skulle sidde stille. Jeg skal
rer sig for fodbold. Cecilia både synger og spiller klaver,
bevæge mig rundt, så jeg også kommer til Djursland og
men det har hun helt klart fra moren,“ siger Morten
Favrskov.“
med et smil, hvorefter han
Han brænder for at arbejde
peger på fodboldmålet i haven.
DET HANDLER BÅDE OM AT
med en personalegruppe, der
„Der går heller ikke en uge,
ofte sætter livet på spil for at
hvor vi ikke er ude ved målet
GIVE TRYGHED OG OMSORG
hjælpe andre.
Laurits og jeg, og så spiller vi
„Mange af deltidsbrandmændene eller de frivillige
lidt bold, jeg er jo et stort legebarn,“ fortæller han.
brandmænd har et andet hovederhverv – det kan være
en elektriker, en pædagog eller en bademester – og alle
Rejser, mountainbike og havemand
kan bidrage med noget forskelligt, når vi er ude. Det er
Familien Sønderby rejser meget, og de har lige været
en enormt stor styrke, så jeg glæder mig,“ smiler han.
fire uger i USA i sommerferien.
„Børnene har nået en alder, hvor det er lettere at
rejse, så nu har vi mulighed for at komme ud og opleve
Natascha Kalika Østergaard,
verden,“ forklarer han.
natascha@mercatus.dk
Indtil nu har de brugt meget tid i sommerhuset ved
Vejle Fjord, hvor han selv er født og vokset op. Her
holder han meget af at cykle i naturen.
Han er vant til at arbejde meget. Rigtig meget. Men når
han så endelig har fri, bruger han al sin tid og energi på
sine tre børn Cecilia på 15, Laurits på 12 og Rebecca på
syv år.
„Jeg vil gerne følge mine børn tæt, og det kan jeg
gennem deres fritidsinteresser. Her kan jeg støtte dem,
se dem vokse og udvikle sig, og det er virkelig fedt
som far,“ fortæller han.
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CADILLAC ER PÅ FLERE MÅDER

DEN ÆGTE VARE
Urestaureret Cadillac fra
1951 er fuld af nostalgi og
minder fra ungdommen.
I 1988 annoncerede ejeren af
Næsgård i Kolindsund efter en
ældre mand til diverse forefaldende
arbejde. Indehaver af Høbjerg
Gartneri, Peter Drejer, var 21 år og
bankede på døren til gården for at
søge jobbet – og fik det. „Nye ting
har aldrig sagt mig meget, og på
gården dumpede jeg ind i et miljø
præget af gammelt,“ fortæller Peter.
„Mens jeg var der, skiftede jeg min
Fiat Uno ud med en ældre Land
Cruiser og har kun haft
gamle biler siden.“
Sønnen på Gården,
Cadillac fleetwood serie 6262
John Eriksen, havde
Produktion: 1951
tidligere arbejdet på
Topfart:
170 km/t
en gård i USA, og i
Teknik:
331 cui motor
1994 tog Peter et år til
= ca. 5,4 l
USA for at arbejde på
165 hk
den gård, hvor sønnen
6 volt
15 år tidligere havde
været. „John havde
2,2 tons
fortalt om en gammel
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Cadillac, der havde stået til salg i en
have i Sydney, hvor jeg boede. Og
jeg fandt den. Den var ikke blevet
solgt og havde siden stået urørt i
en gammel hangar på en nedlagt
lufthavn.“
Peter købte den for 3.500 dollars.
Tre ældre mekanikere i byen havde
for mange år siden arbejdet med
bilen og hjalp med at sætte den i
stand, mens en mexikaner syede
indtræk. „Jeg brugte 1.000 dollars
på at gøre den køreklar.“
Strandet alene i ødemarken
På fridage mellem de lange arbejdsdage kørte Peter i bilen, og det et
år lange ophold sluttede af med to
måneders rundtur – og cykel og telt
med i bilen. „Det var en skøn tid, og
jeg valgte bevidst at køre alene for
at søge mine egne oplevelser. Tanken om at blive hængende strejfede
mig, men jeg valgte dog alligevel at
rejse hjem til familie og venner.“
En tur i et øde område i North
Dakota langt væk fra alt kunne dog
have vendt op og ned på meget – og
være gået helt galt, da benzinpumpen stod af i 30 graders varme.
„Efter at have tænkt et kvarter, tog

jeg reservedunken, lavede et lille
hul i bunden med en skruetrækker,
satte slangen fra sprinkleren i – og
gik ud og fandt en pind.“
Dunken blev sat fast på taget
med gaffatape, motorhjelmen åbnet
og pinden sat i klemme, så slangen kunne nå fra dunken og ned til
karburatoren. „Med en hævert fik
jeg benzin op af tanken og hældt
på dunken, og så trillede jeg lige
så stille et par hundrede kilometer
tilbage til civilisationen.“
Cadillacen kom siden med til Danmark, og så vidt Peter ved, er det
den eneste i landet af denne model
og årgang. Det er bil nr. 207 i rækken, og der blev ikke lavet mange af
dem. Reservehjulet i bagagerummet
er originalt, og der er også en dåse
original voks. I askebægeret ligger
stadig den „1/4 dollar“, som fabrikken lagde i alle nye biler. „Al krom
er original, og bilen er urestaureret.
Motoren har dog været pillet ud,
skilt ad og renoveret. Jeg forsøger at
bevare bilen så original som muligt
og kører jævnligt ture med familien i
sommerhalvåret – altid i tørvejr.“
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
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Find statistik om boligmarkedet med Boligsidens Markedsindeks
Find statistik om boligmarkedet med Boligsidens Markedsindeks
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1ST-RETAIL A/S
Byvej 1D, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
7,9
(5,0)
Resultat før skat
-2,1
(-2,0)
Egenkapital
-0,5
(1,7)
Antal ansatte
13

DANCARROT APS*
Randersvej 1, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 30-4-2019
Bruttofortjeneste
59,5
(64,7)
Resultat før skat
3,6
(7,0)
Egenkapital
2,9
(5,5)
Antal ansatte
350

ADVOKATANPARTSSELSKABET
KALØ ADVOKATERNE*
Hovedgaden 48A St, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-06-2019
Bruttofortjeneste
3, 0
(0, 0)
Resultat før skat
-0, 5
(0, 0)
Egenkapital
-0, 4
(0, 0)
Antal ansatte
7

DANSK DETAIL OG
ADMINISTRATION APS
Århusvej 22A, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
0,6
(0,9)
Resultat før skat
0,1
(-0,0)
Egenkapital
0,1
(0,0)
Antal ansatte
3

BEMIIT APS
Energivej 45, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 30-06-2019
Bruttofortjeneste
1, 4
(1, 5)
Resultat før skat
0, 1
(0, 0)
Egenkapital
0, 2
(0, 2)
Antal ansatte
3

DANSK DETAIL
RENGØRING VEST APS
Århusvej 22A St tv, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
1,1
(0,8)
Resultat før skat
-0,1
(0,1)
Egenkapital
-0,0
(0,2)
Antal ansatte
15
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BYGGEFIRMAET
SEVERINSEN
& BECH APS
500
Tøstrupvej 43, 8581 Nimtofte
400
Regnskabsafslutning
31-12-2018
Bruttofortjeneste
3,0
(2,8)
300
Resultat før skat
0,4
(0,6)
Egenkapital
1,3
(1,0)
200
Antal ansatte
7

Antal erklærede konkurser
Antal
800

700
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400

100

300
200
100
0

Juli
2018

Maj
2019

Juni
2019

Juli
2019

Kilde: Danmarks Statistik

CIS TECHNOLOGIES APS
Fabriksvej 5, 8544 Mørke
0
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
-0,1
(0,3)
Resultat før skat
-0,1
(0,2)
Egenkapital
0,6
(0,7)
Antal ansatte
3
CONNECTED WIND SERVICES A/S
Nyballevej 8, 8444 Balle
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
14,9
(8,8)
Resultat før skat
-56,4
(-67,2)
Egenkapital
23,4
(12,1)
6
Antal ansatte
3

Fuldtidsledige
% af arbejdsstyrken
(foreløbige) efter område,
alder og køn.

5

5

CONNECTED
WIND SERVICES
4
DANMARK A/S
3
Nyballevej 8, 8444 Balle
Regnskabsafslutning
31-12-2018
2
Bruttofortjeneste
12,1
(8,8)
1 skat
Resultat før
-3,7
(-7,6)
Egenkapital
5,5
(3,6)
0
Antal ansatte
75

4

3

2

BPA-KONTORET APS
Egsmark Høje 36, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
5,9
(6,3)
Resultat før skat
0,0
(-0,3)
Egenkapital
-0,0
(-0,1)
Antal ansatte
15

Juni
2018

April
2018

Maj
2019

Juni
2019

685
611

724
561

705
590

689
561

Kilde: Danmarks Statistik

Få relevante indlæg
optaget gratis i Ajour.
info@erhvervdjursland.dk

CONNECTED WIND SERVICES
REFURBISHMENT A/S
Nyballevej 8, 8444 Balle
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
-23,3
(-20,8)
Resultat før skat
-33,5
(-31,2)
Egenkapital
-16,0
(4,5)
Antal ansatte
38
DANA METAL APS
Skarresøvej 2, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
5,9
(5,3)
Resultat før skat
2,7
(4,3)
Egenkapital
12,1
(10,2)
Antal ansatte
7
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DANSK DETAIL
RENGØRING ØST APS
Århusvej 22A St tv, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
3,4
(2,1)
Resultat før skat
-0,4
(-0,0)
Egenkapital
-0,4
(0,0)
Antal ansatte
15
DE DANSKE GÆRFABRIKKER A/S
Bredstrupvej 33, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-1-2019
Bruttofortjeneste
87,3
(81,5)
Resultat før skat
20,5
(21,2)
Egenkapital
174,8
(158,8)
Antal ansatte
150
DJURS MØBLER APS
Ramtenvej 7, 8581 Nimtofte
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
2,2
(1,9)
Resultat før skat
0,5
(0,4)
Egenkapital
0,6
(0,3)
Antal ansatte
7
DOMUS EJENDOMME A/S*
Tempovej 24, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
3,1
(2,6)
Resultat før skat
0,2
(0,2)
Egenkapital
53,7
(53,5)
Antal ansatte
3
E. MØLLERS AUTO. GRENAA APS*
Gyvelbakken 2, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
1,9
(2,0)
Resultat før skat
0,1
(0,2)
Egenkapital
0,3
(0,5)
Antal ansatte
6
EBELTOFT PAPIRHANDEL APS*
Nørrebakke 1, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-4-2019
Bruttofortjeneste
0,8
(1,1)
Resultat før skat
0,1
(-0,0)
Egenkapital
0,5
(0,4)
Antal ansatte
3
ESKEBO APS
Kaløvej 18, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
0,5
(0,6)
Resultat før skat
0,1
(0,3)
Egenkapital
4,3
(3,5)
Antal ansatte
3
FISKERS ERHVERV &
INDUSTRIAFFALD APS*
Munkhusevej 26A, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2018

Bruttofortjeneste
Resultat før skat
Egenkapital
Antal ansatte

1,9
0,6
2,3
3

(2,0)
(1,1)
(1,9)

FK ENTREPRENØR APS
Randersvej 183, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
2,3
(2,2)
Resultat før skat
1,2
(-0,3)
Egenkapital
0,9
(-0,3)
Antal ansatte
3
FK SMEDIE A/S
Randersvej 14, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
4,6
(4,2)
Resultat før skat
-0,3
(-0,7)
Egenkapital
0,1
(0,4)
Antal ansatte
11
FLISE PRO APS*
Birkemosevej 1, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
0,9
(0,7)
Resultat før skat
0,3
(0,0)
Egenkapital
0,1
(0,1)
Antal ansatte
3
FREKA GRAFISK A/S
Bøjstrupvej 23, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-3-2019
Bruttofortjeneste
2,0
(2,0)
Resultat før skat
0,1
(0,1)
Egenkapital
0,9
(0,9)
Antal ansatte
15
FRIIS CONSULT APS
Elsegårdevej 47, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-3-2019
Bruttofortjeneste
-0,0
(-0,1)
Resultat før skat
-0,4
(-0,3)
Egenkapital
2,6
(3,0)
Antal ansatte
3
FRISENETTE APS
Energivej 134, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30-4-2019
Bruttofortjeneste
7,1
(7,6)
Resultat før skat
2,2
(1,5)
Egenkapital
3,0
(3,8)
Antal ansatte
15
GRAMS KØKKEN APS
Strandvejen 210 St, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
0,5
(0,7)
Resultat før skat
-0,8
(-0,3)
Egenkapital
-0,9
(-0,1)
Antal ansatte
7
GRENE WIND INDUSTRY
SUPPLIES A/S
Thorsagervej 13A, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
19,9
(31,9)
Resultat før skat
10,4
(20,0)
Egenkapital
39,9
(33,7)
Antal ansatte
15
GRENAA LOSSEKOMPAGNI APS*
Djurslandskajen 2, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
10,2
(9,9)
Resultat før skat
2,9
(2,9)
Egenkapital
2,5
(2,5)
Antal ansatte
15
GULDSMEDEN I RØNDE APS
Hovedgaden 9, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
0,7
(0,6)
Resultat før skat
0,0
(-0,1)
Egenkapital
0,1
(0,1)
Antal ansatte
3

Ajour
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HARTJE BYG APS
Fabriksvej 5, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
0,8
(0,7)
Resultat før skat
0,1
(0,1)
Egenkapital
0,3
(0,3)
Antal ansatte
3
HOLMSTED VARMETEKNIK APS*
Robstrupvej 21, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
3,1
(0,0)
Resultat før skat
0,1
(0,0)
Egenkapital
0,2
(0,0)
Antal ansatte
7
HORNSLET AUTOLAK APS
Sortevej 6, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-06-2019
Bruttofortjeneste
3, 1
(2, 7)
Resultat før skat
0, 4
(0, 2)
Egenkapital
1, 0
(0, 9)
Antal ansatte
7
HORNSLET BOGHANDEL APS*
Tingvej 13, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-03-2019
Bruttofortjeneste
1, 3
(2, 0)
Resultat før skat
0, 2
(0, 4)
Egenkapital
0, 8
(0, 7)
Antal ansatte
7
HT ANLÆG APS*
Vejlbyvej 8, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
0,9
(-0,2)
Resultat før skat
0,1
(-0,2)
Egenkapital
0,3
(0,2)
Antal ansatte
3
HØSTRUP EJENDOMSINVEST APS
Nyhåbsvej 16, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
1,6
(1,2)
Resultat før skat
1,5
(1,0)
Egenkapital
4,0
(2,8)
Antal ansatte
3
INGILDSEN ELEVATOR A/S*
Strandgårdshøj 37, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
19,3
(17,5)
Resultat før skat
11,3
(9,3)
Egenkapital
10,3
(8,8)
Antal ansatte
12
JOHNSEN GRAPHIC SOLUTIONS A/S
Bakkehegnet 3, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
42,5
(41,3)
Resultat før skat
-2,7
(-3,3)
Egenkapital
9,0
(11,2)
Antal ansatte
74
KA INDUSTRIGULVE APS
Bækkevangen 7, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
1,1
(1,4)
Resultat før skat
0,5
(0,3)
Egenkapital
0,3
(-0,2)
Antal ansatte
3
KALØVIG CAMPING A/S*
Strandvejen 150, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
1,6
(1,4)
Resultat før skat
0,3
(0,2)
Egenkapital
3,1
(2,8)
Antal ansatte
7
KONTORSKILTE APS
Grødehøjvænget 30, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
0,4
(0,5)
Resultat før skat
0,1
(0,0)
Egenkapital
0,2
(0,2)
Antal ansatte
2

20
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KYSTVEJENS
KONFERENCECENTER A/S
Kystvej 26, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
4,8
(3,4)
Resultat før skat
1,4
(1,5)
Egenkapital
7,6
(6,5)
Antal ansatte
75
LA CASA APS
Svalevej 20, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
1,1
(0,4)
Resultat før skat
-0,0
(-0,1)
Egenkapital
-0,3
(-0,2)
Antal ansatte
15
LA COUR ADMINISTRATION A/S
Randersvej 29, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
-0,1
(-0,1)
Resultat før skat
-0,5
(1,9)
Egenkapital
26,1
(26,7)
Antal ansatte
3
LILLE FOD APS*
Vestergade 60, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-3-2019
Bruttofortjeneste
3,0
(0,0)
Resultat før skat
-0,3
(0,0)
Egenkapital
-0,2
(0,0)
Antal ansatte
15
LOTUS CONCRETE APS
Jernbanegade 38, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
2,2
(1,9)
Resultat før skat
0,4
(0,0)
Egenkapital
0,9
(0,6)
Antal ansatte
3
LYKKES LANDHANDEL APS
Pakhusvej 25A, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
-0,0
(-0,0)
Resultat før skat
-0,1
(-0,0)
Egenkapital
0,1
(0,1)
Antal ansatte
3
LØ CROQ APS*
Havnevej 10C, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
0,5
(0,3)
Resultat før skat
0,0
(-0,1)
Egenkapital
-0,1
(-0,1)
Antal ansatte
7
MOLS ORGANIC APS
Vrinners Bygade 45, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
1,9
(1,0)
Resultat før skat
-2,9
(-4,2)
Egenkapital
-5,4
(-3,1)
Antal ansatte
15
MUNDGODT GRENÅ APS*
Storegade 6, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
0,6
(0,0)
Resultat før skat
-0,2
(0,0)
Egenkapital
-0,1
(0,0)
Antal ansatte
7
MUREREN 2006 APS
Holme Bygade 2G, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
1,1
(0,9)
Resultat før skat
-0,0
(0,0)
Egenkapital
-0,1
(-0,0)
Antal ansatte
3
MURERFIRMAET KUSK &
THOMSEN APS
Tingparken 87, 8950 Ørsted
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
9,1
(9,3)
Resultat før skat
0,7
(1,7)

Egenkapital
Antal ansatte

3,8
35

(4,2)

MÆRSK-ANDERSEN BRILLER APS
Hvide Hus Vej 6B, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-4-2019
Bruttofortjeneste
1,2
(0,2)
Resultat før skat
1,5
(0,2)
Egenkapital
22,7
(22,5)
Antal ansatte
3
MØLLERUP BRANDS A/S
Møllerupvej 24, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
-5,5
(-0,5)
Resultat før skat
-8,6
(-2,9)
Egenkapital
-9,8
(-3,2)
Antal ansatte
7
NORDIC PET GROUP APS*
Gl. Mejerivej 6, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
1,7
(2,1)
Resultat før skat
0,0
(0,2)
Egenkapital
0,8
(0,9)
Antal ansatte
7
NØRGAARD REVISION
REGISTREREDE REVISORER APS
Storegade 15B, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2019
Bruttofortjeneste
1,0
(1,2)
Resultat før skat
0,2
(0,2)
Egenkapital
0,3
(0,3)
Antal ansatte
3
OAKSHIELD APS
Egil Fischers Vej 4, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
2,2
(2,2)
Resultat før skat
0,8
(1,6)
Egenkapital
4,8
(4,7)
Antal ansatte
3
PN DETAIL A/S*
Falcksvej 2, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-4-2019
Bruttofortjeneste
3,2
(3,0)
Resultat før skat
0,3
(0,3)
Egenkapital
1,3
(1,1)
Antal ansatte
7
POLYFA CONSULTANTS A/S
Østergårdsparken 21, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 01-04-2019
Bruttofortjeneste
4, 0
(5, 1)
Resultat før skat
0, 6
(1, 4)
Egenkapital
4, 2
(4, 8)
Antal ansatte
5
PS STILLADSER APS
Sandgårdsvej 6, 8950 Ørsted
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
2,2
(2,8)
Resultat før skat
0,3
(0,7)
Egenkapital
1,8
(1,9)
Antal ansatte
7
RASMUS JAKOBSEN A/S*
Energivej 20A, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
46,9
(39,8)
Resultat før skat
6,6
(6,6)
Egenkapital
18,2
(15,0)
Antal ansatte
63
RUSO-TECH
SMEDE & INDUSTRI APS*
Sommerlyst 39, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-1-2019
Bruttofortjeneste
3,5
Resultat før skat
0,3
Egenkapital
0,3
Antal ansatte
7

(1,7)
(0,1)
(0,1)

SALTOFTE LARSEN SHIPPING APS*
Klibovænget 6, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 30-4-2019
Bruttofortjeneste
0,4
(0,3)
Resultat før skat
0,2
(0,1)
Egenkapital
0,3
(0,3)
Antal ansatte
3
SB SERVICE APS
Rostvedvej 6, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-3-2019
Bruttofortjeneste
0,7
(0,3)
Resultat før skat
0,0
(-0,1)
Egenkapital
0,1
(0,1)
Antal ansatte
3
SKOMØ A/S
Julius Kajus Vej 1, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-3-2019
Bruttofortjeneste
18,2
(18,9)
Resultat før skat
6,2
(6,1)
Egenkapital
7,3
(8,3)
Antal ansatte
35
SNEDKERGAARDEN A/S
Kølbakken 17, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
1,0
(1,0)
Resultat før skat
0,1
(0,2)
Egenkapital
0,2
(0,1)
Antal ansatte
7
SNEDKERVÆRKSTEDET HENRIK
CHRISTENSEN APS
Glesborg Bygade 36, 8585 Glesborg
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
0,5
(0,6)
Resultat før skat
-0,1
(0,1)
Egenkapital
3,8
(3,9)
Antal ansatte
3
SPAR GRENÅ APS
De Lichtenbergs Vej 11, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
2,4
(0,0)
Resultat før skat
-0,9
(0,0)
Egenkapital
-0,6
(0,0)
Antal ansatte
35
SUNPARTS APS
Tempovej 24, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
2,4
(1,7)
Resultat før skat
0,0
(0,0)
Egenkapital
0,1
(0,1)
Antal ansatte
7
SVEND PILGAARD AUTOMOBILER
A/S
Saabydalvej 2, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 30-4-2019
Bruttofortjeneste
6,1
(6,5)
Resultat før skat
0,1
(0,1)
Egenkapital
6,8
(7,2)
Antal ansatte
35
SYNCRO APS
Ebeltoft Byvej 1, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
3,0
(3,4)
Resultat før skat
0,3
(0,6)
Egenkapital
0,7
(0,8)
Antal ansatte
6
TANDLÆGE MIHAI-TIBERIU
MARINESCU APS
Østergade 2B, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
2,5
(2,3)
Resultat før skat
-0,2
(-0,6)
Egenkapital
-0,9
(-0,8)
Antal ansatte
4
TANDLÆGESELSKABET MOLS
TANDKLINIK APS
Knebel Bygade 44, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30-04-2019
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Bruttofortjeneste
Resultat før skat
Egenkapital
Antal ansatte

3, 0
0, 5
0, 6
7

(2, 8)
(0, 5)
(0, 6)

TANDLÆGE MORTEN
KORTEGAARD APS
Havesangervej 6, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
-0,3
(-0,1)
Resultat før skat
1,4
(1,5)
Egenkapital
3,9
(3,5)
Antal ansatte
2
TERMA AEROSTRUCTURES A/S
Fabrikvej 1, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 28-2-2019
Bruttofortjeneste
51,1
(34,4)
Resultat før skat
3,2
(-6,4)
Egenkapital
228,3
(245,7)
Antal ansatte
311
TERPLET APS
Jernbanegade 38, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
0,5
(0,7)
Resultat før skat
-0,2
(0,6)
Egenkapital
16,3
(16,4)
Antal ansatte
3
THE ANNEX APS*
Strædet 1, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
7,3
(2,2)
Resultat før skat
6,5
(1,9)
Egenkapital
4,7
(4,6)
Antal ansatte
7
THOUDAL RÅDGIVENDE
INGENIØRFIRMA APS
Randersvej 22, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
2,6
(2,7)
Resultat før skat
-0,6
(0,1)
Egenkapital
-0,5
(0,0)
Antal ansatte
7
TØMRERFIRMA KURT
KROGH APS*
Skovvej 5B, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
2,2
(2,1)
Resultat før skat
0,0
(0,1)
Egenkapital
0,2
(0,1)
Antal ansatte
8
UNICORE DEVELOPMENT APS
Tempovej 24, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste
5,9
(5,2)
Resultat før skat
3,9
(3,4)
Egenkapital
5,9
(2,9)
Antal ansatte
7

Omsætning

VAHLE A/S
Industrivej 8, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 30-4-2019
Bruttofortjeneste
8,5
(7,9)
Resultat før skat
0,2
(-0,3)
Egenkapital
2,0
(1,9)
Antal ansatte
22
0

17.031

VEGGERSLEV
LANDBRUGS2014 2015
2016 2017 2018 &
MASKINSERVICE APS
Veggerslevvej 75, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Resultat før skat
Bruttofortjeneste
2,3
(2,6)
Resultat før skat
-0,3
(0,1)
Egenkapital
0,1
(0,5)
Antal ansatte
5

0

ADVANCE NONWOVEN A/S

Møllerupvej 24, Møllerup,
8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2018
Bruttofortjeneste 28,5 (16,8)
Resultat før skat

17,0

Egenkapital

74,0 (60,7)

Antal ansatte
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Siden etableringen af selskabet
Advance Nonwoven i 1993 har
den Møllerup baserede virksomhed fundet solidt fodfæste
i et globalt marked for turnkey
Adm. dir. Stig Gamborg, Advance Nonwoven A/S

airlaid anlæg.

Ny teknologi skaber lokal vækst

2015

2016

2017

dannes til nyt fyld, og i Peru
bruges rester fra sukkerrør til
at frembringe nye brugbare
materialer.“

Det seneste årsregnskab
afspejler, med en stigning
på næsten 70% af brutto
fortjenesten, en markant
succeshistorie. Adm. dir. Stig
Gamborg betegner da også
beskedent årets resultatet
som tilfredsstillende.
Hele fabriksanlæg
Advance Nonwoven udvikler
og opstiller komplette fabriksanlæg, der ved hjælp af patenteret teknologi, kan omforme
uhomogene materialer til
endeløse måtter.
„Vi er for eksempel ved at
opføre en fabrik i Sverige, hvor
vi anvender afskåret bark, der
er et restprodukt fra træindustrien, til at lave isolerings0
måtter. Vi chopper barken
i stykker, omdanner den til
granulat og trækker
på den
Bruttofortjeneste
måde
fibre ud af grundmateria-17.031
28.465
let,“ forklarer Stig og fortæller
at alle faste materialer, der kan
flyttes med luft, kan omdannes i processen.
„I Thy har vi opført en fabrik,
der 0genbruger 600 tons
0
2014 2015 2016 2017 2018
fraskær fra dunjakker, der om-

Planlagt eventyr
Siden de første par opfindere
i 2007 blev ansat til at udvikle
teknologien, har der ligget
en fast udviklingsplan. „Da
vi havde styr på teknologien,
samlede vi et team, der kunne
kommercialisere produktet,
og i dag sidder vi omkring 20
Omsætning
højtuddannedeOmsætning
medarbejdere,
der styrer projektering, logistik
og administration. Vores anlæg
koster typisk mellem 50 og
100 mio. kr., og vi har valgt
selv at være medejere af nogle
af fabrikkerne.“
0

2014

2018

Egenkapital
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Danmark perfekt land
Stig fortæller, at han ser
Resultat
før skat
Resultat
før skat
Danmark
som et fantastisk in17.031
dustriland, der matcher deres
koncept. „Vi har en gruppe på
fem-seks ingeniører, der designer hver enkel konstruktion
og får lavet en masse mindre
stumper,
ud fra deres arbejds0
2017 2018
2014 20152014
20162015
20172016
tegninger,
hos et
hav
af2018dyg-

Årets resultat
13.284

0
2014

73.961

(8,3)

tige underleverandører rundt
om i det ganske land. Efterfølgende har vi andre teams, der
sætter det hele sammen og
bygger fabrikkerne op.“
Også vækst hvis recession
Selv om der er forsigtighed at
spore i vurderingen af kommende års resultater, ser Stig
dog optimistisk på fremtiden.
„Overskrifter om global recession er altid alarmerende,
og vi har meget svært ved
Bruttofortjeneste
Bruttofortjeneste
at forecaste vores
udvikling.
28.465
28.465
Men
der
er for mig ingen tvivl
om, at anvendelse af naturmaterialer og restfraktioner
fra land- og skovbrug vil stige
uanset hvad. Vores anlæg er
også stærke til både recycling
0
0
2014
og upcycling, 2014
der2015
globalt
er20162018
i 2017 2018
20162015
2017
klar vækst.“
Globalt forventer Stig et niveau
resultat
Årets Årets
resultat
på
opførelse
af ti fabrikker
13.284
13.284
årligt. „Den største udfordring er, at mange endnu ikke
kender vores teknologi, men vi
er blevet meget mere synlige i
markedet. Vi har fået timet det
godt.“
0
0
2014

Egenkapital
Egenkapital
73.961

73.961

0
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20172016
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Dækningsgrad
Dækningsgrad
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Nye selskaber
Cvr nr
40730206
40719784
40713581
40698892
40685820
40667946
40733337
40721169
40719695
40700048
40698795
40697152
40689885

Selskabsnavn
Reg.dato
Leeke Home ApS........................................... 22.08.2019
KKB Ejendomme ApS.................................... 19.08.2019
Hudlæge Anna Lamberg ApS........................ 15.08.2019
Team GK ApS................................................. 08.08.2019
AOI ApS...........................................................31.07.2019
WeldBell ApS..................................................18.07.2019
Ottolund Aps.................................................. 23.08.2019
Iungo ApS....................................................... 19.08.2019
MTSchou ApS................................................ 19.08.2019
IPA Nordic 2019 ApS...................................... 08.08.2019
JTC Udvikling A/S.......................................... 08.08.2019
Zeeds ApS...................................................... 07.08.2019
Ejendomsselskabet Kuderasvej ApS............. 02.08.2019

Selskabsændringer
38953990
39586290
39588382
39522306
38886266
38841874

SM Byg og Montage IVS....................................25.08.2019 0)
DNA-Sonification-Therapy IVS...........................24.08.2019 0)
NH Rental ApS....................................................24.08.2019 0)
Rent.Div.dk IVS...................................................24.08.2019 0)
Winkel Byg & Mandskab IVS..............................23.08.2019 0)
Spancom ApS......................................................23.08.2019 0)

39329239
34219095
37998443
38486888
37384615
24222144
39308355
39855216
39335085
37162922
26271479
29010196
39785609
29538956
36729473
38418866
32309755
36953063
38343475
36058080
38863991
39616831
39540169
38803638
39350386

404 Interactive IVS..............................................22.08.2019 0)
Asger Korgaard ApS............................................ 22.08.2019 3)
Funkasz Smede- og montagevirksomhed IVS...20.08.2019 0)
Grenaa Vasketøjs Service IVS............................. 19.08.2019 0)
Lapin Travel Grenå ApS....................................... 16.08.2019 0)
Selskabet af 1/1 1999 ApS.................................. 16.08.2019 0)
KP. Mini Trans IVS............................................... 16.08.2019 4)
wupzi IVS............................................................. 16.08.2019 4)
Soffe Bønnerup IVS............................................ 16.08.2019 4)
Handyfix.dk IVS................................................... 16.08.2019 4)
2 of US ApS......................................................... 14.08.2019 0)
NORDJYSK TAGRENOVERING ApS.................. 14.08.2019 0)
N.E Skadeservice IVS......................................... 13.08.2019 0)
AKB BYG ApS...................................................... 13.08.2019 0)
Transportfirmaet Klaus Kousted Grenaa A/S..... 01.08.2019 4)
Oem-style IVS..................................................... 24.07.2019 4)
JC PERFECTO ApS............................................. 23.07.2019 4)
FLORA INTERNATIONAL APS........................... 23.07.2019 4)
JS Ejendomsservice IVS.....................................26.08.2019 4)
BCC TRADING ApS............................................25.08.2019 0)
Jysk entreprenør og transport IVS......................24.08.2019 0)
Louise Adelholm Svenningsen IVS.....................24.08.2019 0)
Pictureworld IVS..................................................24.08.2019 0)
No Limit Consult IVS...........................................23.08.2019 0)
SalgsGruppen IVS...............................................22.08.2019 0)

32328946
26747198
37941085
32654703
37364029
39736799
28660669
36049510
38344285
36549807
35643532
37113980
38902334
25632516
33782411
30608267
35830588
31768993
38864998
27583873
37882062
37512370

IA UDVIKLING ApS............................................. 21.08.2019 0)
RØNDE BUD TRANSPORT ApS........................ 21.08.2019 0)
SB byg & service ApS......................................... 21.08.2019 0)
EBELTOFT PLÆNESERVICE ApS...................... 21.08.2019 0)
NJ Services ApS.................................................20.08.2019 0)
Mørke Bryghus ApS............................................20.08.2019 3)
VIPAX ApS........................................................... 19.08.2019 0)
M1 Marketing IVS............................................... 19.08.2019 0)
JS Ejendomme Ebeltoft IVS............................... 16.08.2019 0)
360 DEGREES INSIGHT ApS............................. 16.08.2019 0)
MIMAMI ApS...................................................... 16.08.2019 0)
EnBW Danemark ApS......................................... 14.08.2019 0)
Selskabet af 4-9-2017 IVS.................................. 12.08.2019 0)
BAQUP SUPPLY & SERVICES ApS....................03.08.2019 2)
MØLLER-NIELSEN NATUR ApS.........................31.07.2019 3)
SHEET ApS...........................................................31.07.2019 2)
SIGNBIZZ IVS...................................................... 30.07.2019 4)
SELSKABET AF 30. SEPTEMBER 2008 ApS.... 30.07.2019 3)
MolsBiking ApS................................................... 29.07.2019 3)
SCHJERNING EJENDOMME ApS..................... 29.07.2019 3)
Ebeltoft Parkhotel Drift ApS.............................. 23.07.2019 4)
Commitment ApS............................................... 23.07.2019 4)

0) Anmodning om opløsning – 1) Likvidation vedtaget – 2) Konkursdekret
afsagt – 3) Opløst ved erklæring – 4) Virksomheden er opløst

Fornyelser i Aarhus Airport
DJURSLAND Som led i lufthavnens nye vækststrategi er Aarhus Airport, efter en omfattende ombygning, aktuel med nyt design- og madkoncept.
Der er især lagt kræfter i ombygningen af lufthavnens
750 kvadratmeter store førstesal, der blandt andet
har fået nye lounge- og caféområder, som er indrettet
med designinteriør. Desuden er der åbnet ny restaurant, der skal matche målet om at give gæsterne og
deres smagsløg en VIP-lignende oplevelse.
„Hvis vi vil have flere gæster gennem lufthavnen,
må vi styrke deres motivation for at komme. De
mange nye ruter har øget passagertallet væsentligt, men vi skal skabe flere vækst-drivere for at
sikre den ønskede fremgang. Derfor præsenterer
vi nu en ny lufthavn med fokus på kvalitet og
kræs,” siger direktør i Aarhus Airport, Peer H. Kristensen om det øgede fokus på gæsteoplevelsen.

E.Møllers Auto ApS

E.Møllers Auto ApS

Randersvej 2 · 8500 Grenaa

Tlf. 86 32 65 66

Tlf. 86 32 65 66

Salg og udlejning af Brenderup trailere

Gyvelbakken 2 · 8500 Grenaa
www.emollersauto.dk

MØD OS PÅ

Alliance på tværs af Kattegat
NORDDJURS Repræsentanter fra Norddjurs Kommune, Halmstad Kommune og Stena Line er i gang
med at udvikle den strategiske arbejdsplan for den nye
færgerute mellem Grenaa og Halmstad i Sverige. De
to kommuner er gået i alliance med hinanden og åbnet
muligheder for, at det nærliggende erhverv og turisme
på begge landesider kan udnytte det fulde potentiale
af forbindelsen, der sættes i drift i starten af 2020.
Der lægges særligt vægt på erhvervsudvikling, og der
er allerede inddraget en række aktører på begge sider
af Kattegat. I Norddjurs er bl.a. Erhverv Grenaa, Shopi-city, Kulturhuset Pavillonen, Kattegatcenteret, Det
Grønne Museum og Gammel Estrup involveret.

Professionel bestyrelsesuddannelse
i landbruget
DJURSLAND Djursland Landboforening udbyder en ny uddannelse i grundlæggende og
målrettet bestyrelsesarbejde i landbruget. Her
bliver deltagerne klædt på til at håndtere den
langsigtede planlægning og det værdiskabende
bestyrelsesarbejde. Bestyrelser i dag arbejder
langt mere professionelt end tidligere, og der har
længe været et behov for en uddannelse, som
henvender sig særligt til landmænd og landbrugsrådgivere, der ønsker at deltage i bestyrelser og
advisory boards.
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VI RYKKER HURTIGT UD,
NÅR DU HAR BEHOVET
Hydraulikarbejde – også fremstilling
og udskiftning af slanger på stedet
Vi presser op til 2”
Skibsreparation og marineservice
Motorrenovering
Aircondition, service og reparation
Svejsning af stål, rustfri og alu
Reparation og salg af
entreprenørmateriel
Stort og velassorteret lager

Nordhavnsvej 24 · 8500 Grenaa · www.amhs.dk
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Refurb A/S

Jakob Pedersen Kokfelt har
overtaget direktørposten i
Refurb A/S efter Ulrik Hjul
Andersen, der i 2008 var med
til at etablere virksomheden
sammen med Martin Bjørn
Mikkelsen og Peter Jensby
Hove.
Jakob er Cand. merc. med
speciale i statistik og kommer
fra en stilling i virksomheden
som forretningsdirektør.
„Jeg er oprigtigt stolt af
bestyrelsens tillid og ser frem
til at overtage en veldrevet
forretning efter Ulrik. Genbrugt IT er et spændende
marked med mange muligheder og et stort fokus fra
både kommerciel og politisk
side. Sammen med dygtige
kollegaer, leverandører og
samarbejdspartnere ser jeg
frem til at gøre genbrugt IT
langt mere udbredt,“ fortæller
den nye chef for omkring 45
medarbejdere.
Viden Djurs

arbejde for Viden Djurs,
og vi ønsker ham det bedste fremover. Ole har som
direktør været igangsætter og
inspirator i forbindelse med
mange nye initiativer, ikke
mindst i forhold til innovation
og vækst. Der har altid været
et gennemgående fokus på at
levere gode uddannelser til
unge mennesker fra Djursland og det øvrige Danmark.
Han har gennem sin tid som
direktør nydt stor respekt hos
både ledere og medarbejdere
på skolen.”
Kolind Børnehus

Lisbeth Holmbjerg Jensen
(63) bliver ny chef for Kolind
Børnehus der med 130 børn
i alderen 0-6 år er en af Syddjurs‘største institutioner. Hun
har de sidste 25 år arbejdet
som leder for daginstitutioner
i Aarhus Kommune.“Jeg er
meget spændt på at starte
i en ny kommune med nye
samarbejdspartnere og jeg
glæder mig til at møde børn,
forældre og personale i Kolind
Børnehus.
Advokaterne Passagen

Direktør Ole Svit har valgt at
fratræde sin stilling på Viden
Djurs af helbredsmæssige
årsager efter mere end tyve
års ansættelse, de seneste
syv år som direktør.
Indtil Ole Svits afløser er
fundet, er vicedirektør Jesper
Knudsen konstitueret i jobbet.
”Bestyrelsen har haft et
godt samarbejde med Ole
Svit, som har udført et stort

Advokat Lars Kirstein Pedersen og advokat Claus Schneider Lynge har optaget advokat
Rasmus Grejsen Lynge (41)
som partner hos Advokaterne
Passagen i Grenaa.
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Nationalpark Mols Bjerge

Mika Leth Pedersen har efter
ti år som sekretariatsleder for
Nationalpark Mols Bjerge
besluttet at gå på pension til
november.
”Mikas loyalitet og støtte har
for mig personligt været en
uvurderlig hjælp i min opstart
som formand. Ud over det
kan jeg kun udtrykke min respekt og beundring for Mikas
engagement i den periode,
jeg har været formand,” siger
bestyrelsesformand Jørgen
Blach.

Molskroen
Den danske Spiseguide har
nomineret Molskroen til Årets
Restaurant 2019. I alt fem
restauranter er nominerede
og vinderen kåres den 27.
oktober til et arrangement på
hotel Hesselet i Nyborg. De
øvrige nominerede er: Pasfall
i Odense, Frederiksminde
i Præstø, Kadeau, AOC og
Noma, alle i København.
Molskroen er også nomineret
i kategorien Årets Bo&Spis
adresse 2019.

Sammen Står Vi Stærkere
19. september, kl. 13:00-16:00,
Sostrup Slot, Marie Hjerte Engen 1,
Gjerrild, 8500 Grenaa.
Kvinder i Ledelse. Velkomst v/Bodil
Nordestgaard Ismiris (vicedirektør LH),
Om Sostrup Slot & Kloster v/Kirsten
W. Swift, Rundvisning og Pause.
Karen Hækkerup – “mit valg” (tidligere
minister og direktør for Landbrug &
Fødevarer).
Arr./info: Lederne Kronjylland og
www.businessdjursland.dk
Erhverv Grenaa medlemsmøde
26. september kl. 08:00-09:30, Kultur
huset Pavillonen, Kærvej 11, 8500
Grenaa. Mulighed for gæstedeltagelse.
www.erhvervgrenaa.dk

Netværksevent: Morgenmøde
med Morten Albæk
3. oktober, kl. 7:45-11:00, Fregatten
Jylland, S. A. Jensens Vej 4, 8400
Ebeltoft.
Fokus på Djurslands mange gode
lokale netværk.
7.45 Kaffe og rundstykker, 08.00
Velkommen, 8.05 Business Djursland – Ole Sørensen, 8.20 Lufthavnen
– Direktør Peer H. Kristensen, 9.00
Netværkstræf – Hvordan netværker
vi mere, 10.00 Foredrag med Morten
Albæk: »Ét liv. Én tid. Èt menneske«.
Arr./info: www.businessdjursland.dk
Temamøde for iværksættere
8. oktober, kl. 16:00-18:00, Danhostel
Ebeltoft, Egedalsvej 5, 8400 Ebeltoft.
Overvejer du at starte virksomhed i
Syddjurs Kommune? Så er her muligheden for at møde tre iværksættere:
Birgit Petersson, Hornslet Zoneterapi,
Jensen Opals og Ida Mahler/Simon T.
Olesen, Mount Agency IVS.
Arr./Info: Erhvervsservice Syddjurs,
7015 1618, info@essyddjurs.dk
Tilm.: Senest 7. oktober kl. 12:00
Åben virksomhedsrådgivning
23. oktober kl. 16.00-18.00, Kystvejens
Konferencecenter, Kystvej 26, 8500
Grenaa.
Kom og få rådgivning i forbindelse
med udvikling af din virksomhed, bl.a.
inden for jura, regnskab, finansiering,
bæredygtighed og kommunikation.
Rotary i Grenaa og Erhverv Grenaa
inviterer i samarbejde med Norddjurs
Kommune til 20 minutters gratis en-tilen rådgivningsessioner.
Mulighed for tilmelding på forhånd.
www.erhvervgrenaa.dk
Erhverv Grenaa medlemsmøde
24. oktober kl. 08:00-09:30, Kulturhuset Pavillonen, Kærvej 11, 8500
Grenaa. Mulighed for gæstedeltagelse.
www.erhvervgrenaa.dk
Iværksætterkursus
Gratis kursusforløb på 6 tirsdage kl.
18:30-22:00, Danhostel Ebeltoft,
Egedalsvej 5, 8400 Ebeltoft.
29. oktober: Forretningsplan/strategi &
selskabsformer
5. november: Markedsføring
12. november: Salg og service
19. november: Økonomi
26. november: Juridiske forhold, Akasse og forsikring
3. december: Finansiering & støtte
muligheder
Arr./Info: Erhvervsservice Syddjurs,
7015 1618, info@essyddjurs.dk
Tilm.: Senest 28. oktober kl. 12:00
Made by Djursland 2019
Teknologiudvikling som vækstdriver
7. november kl. 14:00-17:00, Ny Malt,
Adelgade 39, 8400 Ebeltoft.
Made By Djursland er en årlig erhvervskonference, der sætter fokus på
de mange styrker og udviklingsmuligheder Djurslands erhvervsliv rummer.
Mød i år bl.a. Kasper Møgelvang, Den
Orange Elevator, kommunikationschef
Poul Martin Bonde, Smukfest, direktør
Kristian Krog, Ny Malt, direktør Henrik
Rendbøll, Møllerup Brands og Andersen Winery.
Arr./info: www.businessdjursland.dk,
Viden Djurs og Mercatus Reklame
bureau A/S.
Tilm.: www.madebydjursland.dk

Ajour
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Din lokale installatør
El-installation
Automation
IT-netværksløsninger
Industriservice
Solceller
Sikringsanlæg

BP Electric A/S
www.bpelectric.dk

Svend Pilgaard Automobiler A/S
Saabydalvej 2 · 8550 Ryomgård
Tlf. 8639 4099 · M: 2968 7090 · www.spabiler.dk

Trekanten 44 B
8500 Grenaa
Tlf. 86 32 32 99

Nimtofte
Tlf. 86 39 81 07
Balle
Tlf. 86 33 72 73

Deres garanti for
kompetence og engagement

HAR DU EN IDÈ
TIL ET ARRANGEMENT I MILJØFORUM?
Vil du gerne vide, hvad der sker i Miljøforum?
– gå ind på vores hjemmeside
mfnorddjurs.dk
hvor du kan få mere at vide, melde dig til (gratis)
– og hvor du kan komme med forslag til
arrangementer

Miljøforum Norddjurs Erhverv er et samarbejde mellem interesserede virksomheder i Norddjurs og Norddjurs
Kommune med henblik på at formidle erfaringsudveksling og viden om reduktion af virksomhedernes miljøbelastning og forøgelse af produktiviteten. Denne formidling sker primært ved erfaringsudveksling i de enkelte udviklingsgrupper (interessegrupper) og ved afholdelse af diverse arrangementer - typisk fyraftensmøde, hvor alle
kan deltage.

www.mfnorddjurs.dk

