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Bent Klausen
Kratbakken 10    8586 Ørum Djurs    Tlf. 8638 1160    www.bentklausen.dk 

Bent Klausen Aps

MURERFIRMA

Tlf. 8632 1111
Århusvej 146 · 8500 Grenaa
www.papirgaarden-grenaa.dk
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VVS-installation

per møller 
RUGVÆNGET 14 • 8500 GRENAA
TLF. 86 32 21 77 • FAX 86 30 07 77  

 

• VAND • VARME • SANITET • VENTILATION 
• BLIKKENSLAGERARBEJDE
• OLIEFYRSSERVICE

www.permoeller.dk

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 miljøbe-
lastning og forøgelse af produktiviteten. Denne formidling sker primært ved erfaringsudveksling i de enkelte ud-
viklingsgrupper (interessegrupper) og ved afholdelse af diverse arrangementer - typisk fyraftensmøde, hvor alle
kan deltage. www.mfnorddjurs.dk

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

Trekanten 44 B
8500 Grenaa
Tlf. 86 32 32 99

Deres garanti for 
kompetence og engagement

www.bpelectric.dk

http://www.permoeller.dk
http://mfnorddjurs.dk
http://kovsted.dk
http://www.bpelectric.dk
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Abildgårdsvej 10 • 8570 Trustrup
86334677 • 86334121 • www.u-sinding.dk

DJURSLAND
KLOAK-SERVICE
ApS v/Ulrik Sinding

RYOMGÅRD
TØMMERHANDEL & BYGGECENTER

Vestergade 108 - 8550 Ryomgård - Tlf. 87 74 12 34
www.vorupgruppen.dk

VI GIVER DIG KVALITET 
TIL EN PRIS – DER HOLDER

http://www.u-sinding.dk
http://www.vorupgruppen.dk
http://www.nyborg-s.dk
http://bygma.dk
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HELIKOPTER
RESERVEDELE  
 FRA DJURSLAND TIL HELE VERDEN

Ove og Henriette Larsen, Lucas Aerospace International
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På næsetippen af Danmark har ægte-
parret Ove og Henriette Larsen en helt 
særlig forretning. De sælger reservedele 
til helikoptere, men salget er ikke til 
Danmark eller Europa, langt største-
delen af deres bestillinger kommer fra 
udlandet som eksempelvis USA, Canada 
og Asien.

„Vores centrale beliggenhed i Europa, 
danskernes gode rygte samt vores 
nicheprodukter gør, at vi kan få reserve-
delene ud til vores kunder indenfor 48 
timer, hvorimod det ofte tager længere 
tid fra USA,“ forklarer Ove.

Sikkerheden i top
Henriette viser et program på computer-
skærmen, der skal være med til at sikre 
parret, at sikkerheden omkring deres 
produkter er helt i top.

„Nogle reservedele skal skiftes efter 
300 timers brug, mens andre reserve-
dele skal skiftes efter 50 timer. Det er 
meget forskelligt, 
men der er også 
flere af vores varer, 
der har en holdbar-
hedsdato, som det 
her system holder 
styr på,“ fortæller 
Henriette engageret.

På lageret står 
kasser snorlige på 
rækker med tal og 
klistermærker, der viser, hvornår de sidst 
er blevet talt op. Ove peger på en stor 
og tung krabat i metal, der er formet 
som en stjerne.

„Den holder helikopterens vinger. Den 
må bruges i max 2.500 timer, så skal 
den skiftes, og den koster 1.5 millioner 
kroner,“ forklarer Ove.

Virksomheden har omkring 2000 
bestillinger og mellem 600-800 forsen-
delser om året.

„Det vigtigste i denne her branche er, 
at sikkerheden er i top,“ fortæller Ove.

Fra USA til Grenaa
Historien starter i Kastrup i 1988, hvor 
Ove arbejdede for et firma, der solgte 
reservedele til transportfly. Herigennem 
fik Ove arbejde i Connecticut i USA i en 
periode på to år.

„Da de var gået, var vi jo faldet til i 
huset og i landet, så vi havde lyst til at 
blive,“ fortæller han. 

De blev derovre og deres vej krydsede 
Atlanta og sluttede i Californien. 

„Vores børn Lucas og Emma er født i 
USA, og da de blev lidt ældre, var det på 
tide at vende hjem. Skolerne var elen-
dige og pakket ind i pigtråd, og så var 
der enormt meget kriminalitet og politi. 
En dag jeg hentede Lucas fra skole, 
løb der en rundt med et maskingevær i 
området,“ forklarer Henriette.

I foråret 2009 stod familien hjemme i 
Danmark med to børn, otte kufferter og 
20 flyttekasser efter 20 år på den anden 
side af kloden. De valgte at bosætte sig 
i Aalsrode, og Henriette fik arbejde som 
lægesekretær.

„Jeg var arbejdsløs længe, så jeg 
kontaktede alle i mit netværk og valgte 
derfor at starte selvstændigt,“ fortæller 
Ove, mens Henriette tager over:

„Ja, vi startede 
faktisk virksomhe-
den i vores sovevæ-
relse,“ smiler hun. 

Amerikansk  
gå-på-mod
To årtier i USA har 
givet parret en form 
for amerikansk gå-
på-mod.

„Det brugte jeg blandet med lidt fræk-
hed, da jeg startede virksomheden op,“ 
forklarer Ove.

„Vi er ikke bange for at prøve noget 
nyt og være spontane. 20 år i USA 
med knubs og erfaringer har lært os, at 
man godt kan, hvis man vil,“ supplerer 
Henriette.

Parret oplever, at danskerne generelt 
holder sig tilbage og ikke tager chancer.

„Men vi er heldige her i Danmark, for 
det kan aldrig gå galt, hvis man bliver 
ramt af sygdom eller andet. Det har vi 
lært efter at have levet i to så forskellige 
kulturer. I USA er man virkelig på røven, 
det er man ikke herhjemme,“ slutter 
Ove, mens Henriette nikker enigt.

Natascha Kalika Østergaard,  
natascha@mercatus.dk

Hos Lucas Aerospace International i Grenaa sælger de 

flyreservedele til helikoptere – et stærkt nichemarked, som Ove 

og Henriette Larsen har eneforhandling på i Skandinavien – og 

så har de taget deres amerikanske gåpåmod med til Danmark. 

  VI KAN FÅ RESERVE-

DELENE UD TIL VORES 

KUNDER INDENFOR 48 

TIMER, HVORIMOD DET 

OFTE TAGER LÆNGERE 

TID FRA USA
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Dit image som virksomhed klares i dag ikke alene med en brochure 

eller en annonce i avisen. De gode historier og det gode indhold om 

den kan være med til at sikre, at både kunder og medarbejdere i langt 

højere grad vælger dig til frem for konkurrenten.

HAR DIN VIRKSOMHED EN 

KERNEFORTÆLLING?

Marketingchef Thony Bruun Jensen, DS Smith
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Emballagevirksomheden DS Smith i 
Grenaa, sørgede for både lokaler og 
inspiration, da Norddjurs Kommune 
afholdt årsmøde 
for det lokale 
erhvervsliv. 
Årets tema var 
at få de gode 
historier fortalt, 
og et af de gode 
råd fra virksom-
hedens marketingchef Thony Bruun 
Jensen var, at man som virksomhed 
skal have en klart defineret kerne-
fortælling.

Hvad står du for  
som virksomhed?
For verdensomspændende DS 
Smith hedder kernefortællingen helt 
kort: Redefining Packaging for a 
Changing World. Tony forklarede, at 
virksomheden især finder de gode 
historier indenfor emnerne bæredyg-
tighed og innovation.

Et eksempel er historien om, 
hvordan DS Smith har udviklet en ny 
bakke til Jiffy Internationals kompo-
sterbare urtepotter, der produceres 
i Ryomgaard. Bakken erstatter en 
plastikbelagt bakke med en bakke i 
100 pct. pap, der kan modstå fugt og 
bevare bæreevnen ude i gartnerierne.

Det er der kommet en video og 
en historie ud af, som er blevet 
kommunikeret ud til medarbejdere 
og kunder via en lang række kanaler. 
Det interne nyhedsbrev, intranettet 
og infoskærme i afdelingerne har 
fortalt den for medarbejderne. Kun-
derne har fået historien fortalt gen-

nem websites, blog, kundemagasin, 
fagmedier og sociale medier.

Thonys bud på at komme i gang: 
„Når du skal 
definere din 
virksomheds 
kernefortælling, 
er det en god 
idé at starte 
med at skrive 
nogle temaer 

ned, som giver mening i forhold til 
din virksomhed og jeres omverden. 
Du kan også kalde kernefortællingen 
for bevismateriale for det, man står 
for. Når den er på plads, kan du be-
gynde at lede efter de gode historier 
inden for disse temaer. Det behøver 
ikke at være så kompliceret.“

Fra afsender  
til modtagerorienteret
Tidligere kunne du bare reklamere 
for dine produkter ved at lave en 
brochure eller 
en annonce. 
I dag vælger 
både kunder og 
medarbejdere i 
langt højere grad 
virksomheden 
selv. Thony havde friske 2019 tal 
med, der dokumenterer at 75% af 
jobsøgende undersøger virksomhe-
dens brand på sociale medier, inden 
de søger. Især de yngre genera-
tioner har ifølge Thony behov for 
at kunne identificere sig med den 
virksomhed, de arbejder for. „De 
gode medarbejdere vælger dig, ikke 
omvendt.“

Et godt brand skaber tiltræknings-
kraft. Derfor er de gode historier så 
vigtige i dag, i forhold til at tiltrække 
og fastholde både medarbejdere og 
kunder.

Hvordan bringes  
historierne til live?
Når kernefortællingen er på plads, 
skal den gerne indgå i de historier, 
virksomheden fortæller. Ikke nød-
vendigvis direkte, men som over-
ordnet tema for historierne. Du skal 
spørge dig selv, om historien lever 
op til kernefortællingen, når den er 
skrevet.

Du skal fastlægge, hvem mål-
gruppen eller modtagerne er for 
historien, og derefter beslutte 
hvilke kanaler eller medier, der skal 
anvendes for at komme i dialog med 
målgruppen.

Du skal overveje, om I selv i 
virksomheden har kompetencerne 

og ressourcerne 
til at få historien 
fortalt, eller om 
I har behov for 
ekstern hjælp. 

Hvis I beslut-
ter jer for at få 

hjælp udefra, så vælg en samar-
bejdspartner, der er villig til at sætte 
sig ordentligt ind i jeres virksomhed, 
så historierne rent faktisk er tro 
imod både kernefortællingen og de 
værdier, I selv er optagede af.

Lars Chalmer Rasmussen, lars@mercatus.dk

Rolshøjvej 2 | 8500 Grenaa | Tlf. 87 59 12 12 | mail@kattegatteknik.dk | www.kattegatteknik.dk

• Reparationer  •  Service og eftersyn 

• Aircondition  •  Syn og skader

• Elektro  •  Hydraulik  •  Afbalancering 

• Marinemotorer og dele

• Laseropretning  •  E-handel 

• Lovpligtig eftersyn af materiel

 

DEN MODERNE LANDSBYSMED

• Diagnoseudstyr til fejlsøgning 

   og udlæsning af fejlkoder

 
• HoseDoctor - din nødservice til udskiftning af                

    slanger på stedet

  DU KAN OGSÅ KALDE 

KERNEFORTÆLLINGEN 

FOR BEVISMATERIALE FOR 

DET, MAN STÅR FOR

  DE GODE 

MEDARBEJDERE VÆLGER 

DIG, IKKE OMVENDT

http://www.kattegatteknik.dk
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· Kraner
· Autolifte
· Trucks

· Spil
· Pumper
· Gear

· Løftegrej
· Ventiler
· Cylindre

Vi er eksperter i både hydrauliske anlæg og trykluft. 
Vi udfører syn og service på bl.a.:

Færgevej 1 · Grenaa
www.mercatus.dk

HN Autocenter A/S
Centervej 4 · 8560 Kolind · Tlf. 8639 2466

Speciale i entrepriseret
Den bedste måde at forebygge på, er at være på forkant

Vi rådgiver en række østjyske entreprenører, håndværkere,  
ingeniør- og arkitektvirksomheder om alt fra udbud, kontrakter og syn og skøn

Tel. 88 33 46 46 - www.lsalaw.dk

Torvet 3, 8500 Grenaa ∙ www.jobnet.dk

Havnens 
Pølsevogn fik 
ekstra hjælp i de 
travle timer
Du kan ansætte en småjobber helt ned til en 
time om ugen. Virksomhedsservice i Jobcenter 
Norddjurs er altid klar til at finde det rette match 
netop til din virksomhed.

Kontakt Hanne på 2423 4428 eller 
virksomhedsservice@norddjurs.dk

Hvad tæller 
for dig?

http://www.grenaahydraulik.dk
https://www.mercatus.dk
http://www.hnautocenter.dk/
http://www.lsalaw.dk
http://www.rjakobsen.dk
http://www.jobnet.dk
http://djurslandsbank.dk/erhverv
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At detaljen og helheden 
spiller samme melodi gør 
gammel Volvo til arkitektens 
drømmebil.

Partner i arkitekt- og ingeniørfir-
maet Arkikon i Randers og Grenaa, 
Thomas Enevold, slapper af med 
at skrue og køre i gamle biler og på 
gamle motorcykler. En Range Rover 
skulle skiftes ud og blev derfor 
annonceret til salg/bytte. En byt-
temulighed meldte sig, og i første 
omgang blev der byttet billeder og 
oplysninger over nettet.

„Vi havde kun set hinandens 
biler på fotos, da en vognmand i 
foråret 2019 byttede bilerne for os,“ 
fortæller Thomas. „Ikke så længe 
efter skrev den nye ejer tilbage, 
at der var kommet lidt vand ind i 
Range Roveren, og hvad det kunne 
skyldtes? Jeg kunne så fortælle ham 
at det regnvand, der kommer ind i 
Volvoen, siver ind gennem de gamle 
gummilister.“

Vand i Volvoen betyder intet
Når først en arkitekt, og ikke mindst 
hans hustru, har forelsket sig i en 

gammel bil, skal der imidlertid mere 
end vand i kabinen til at lave om på 
det.

„Se formerne, den er da bare helt 
fantastisk. Den falmede lakering 
og penselstrøgene over tidligere 
rustpletter giver den bare endnu 
mere sjæl.“ Bilen er fra samme 
periode som det gamle vandtårn i 
Randers i baggrunden. Thomas er 
ved at renovere vandtårnet og ser 
flere ligheder. „Både bil og vandtårn 
afspejler den tid og er to vidt for-
skellige beviser på, at man virkelig 
kunne noget.“

Dørenes originale og mørnede 
gummilister giver regnvandet mulig-
hed for „et kig“ ind i bilen. „Jeg har 
ingen planer om at lave om på det. 
Ligesom de originale nummerplader 
er også gummilisterne en del af bi-
lens DNA. Det er så en overvejelse 
om man vil køre i regnvejr.“ Thomas 
kender ikke bilens historie men ved, 
at den i en længere periode var i 
familieeje. „Et af familiemedlem-
merne var Volvo-mekaniker og har 
renoveret motoren.“
Når vejret tillader det, foregår turen 
til og fra arbejde jævnligt på enten 
veteranmotorcykel eller i Volvoen. 
„De skal jo ud at køre, og turene 

er pludselig ikke trælse – men ren 
fornøjelse. 
Sønnerne er også vilde med Vol-
voen. „Der var højt humør og beun-
dring, da jeg kørte en flok til 3.g fest 
i Volvoen, og Anes‘s far hentede 
dem i sin gamle Mercedes.“ 
Hustruen Line overlader normalt 
motorhobbyen til Thomas, men med 
Volvoen er det anderledes. „Det 
er den første bil, vi begge er vilde 
med.“ Line har også kørt i den, og 
hun har lagt mormors gamle puder 
ind på bagsædet. „Jeg må ikke 
sælge den igen, og det har jeg ikke 
hørt før,“ slutter han med et smil.

Volvo PV544
Årgang: 1958
Topfart: 140 km/t
Teknik: B16 - 1600 cc 
 Zenith karburator 
 4 gear 
 65 hk 
 6 volt
Sidespejl eftermonteret på venstre dør
Ingen seler

VOLVO  
MED FORMER  
ER EN FRYD FOR ARKITEKTØJNE
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En netop offentliggjort ana

lyse af forbrugernes samlede 

årlige omkostning til vand, 

spildevandsafledning, varme, 

renovation og TV/bredbånd 

blandt 11 østjyske byer, fast

slår at Grenaa er billigst.

Der er mange penge at spare for en gan-
ske almindelig familie ved at bosætte sig 
i en by, hvor forsyningsselskaberne har 
skarp fokus på deres omkostningsniveau. 
Det er konklusionen i en undersøgelse, 
der sammenligner de totale forbrugs-
omkostninger for en gennemsnitsfamilie, 
som konsulentfirmaet Kouno ved Aarhus 
netop har gennemført. 

Grenaa er den billigste by at være 
forsyningskunde i 
med en total udgift 
på 29.035 kroner om 
året, hvilket er om-
kring 3-4.000 kroner 
billigere end Skander-
borg og Silkeborg. 

Fjernvarme og spildevand vejer tungt
Ifølge konsulent i Kouno, Peter Hartwig, 
er analysen en gennemsnitsbetragtning, 
der i udregningerne tager afsæt i den 
klassiske Danske Banks modelfamilie på 

to voksne og to børn. „Det betyder, at 
man direkte kan sammenligne de enkelte 
byers omkostningsniveau, fordi udgangs-
punktet er et konkret 
og realistisk gen-
nemsnitsforbrug,“ 
forklarer han.

En solstrålehistorie
At billige forbrugs-
priser har betydning 
for lokalområdet understreges af ejen-
domsmægler og medindehaver af EDC 
Grenaa, Henrik Thorup. „Vi har længe 
haft fokus på at fortælle vores kunder, 
at særligt fjernvarmepriserne er me-
get attraktive i Grenaa. Så det er da en 
solstrålehistorie, at den her undersøgelse 
dokumenterer, at det er det generelle 
billede af de samlede forsynings-om-
kostninger her,“ siger han og fortæller, at 
kunderne i stigende grad lægger vægt på 
energiforsyning og bæredygtighed. 

Som indpendlerby er det et godt argu-
ment for at medar-
bejdere, der hver dag 
pendler langt, kan 
opnå økonomiske for-
dele ved at bosætte 
sig i byen.

Prisen er vigtig
Hos emballagevirksomheden DS Smith 
Packaging i Grenaa, der er blandt Djurs-
lands største virksomheder, oplever 
de flere fordele ved at forsynings-
selskaberne er veldrevne. „Det betyder 

naturligvis meget, at priserne er fornuf-
tige, men det er også vigtigt for os, at 
de er stabile og ikke flyver op og ned,“ 

forklarer teknisk chef 
Lars Riis. „Vi er en 
international virksom-
hed, og vi oplever et 
stort pres fra andre 
store spillere, ikke 
mindst fra Tyskland. 
Og vores omkostnin-

ger til for eksempel spildevand indgår i 
det store regnskab.“

Konstruktivt samarbejde
Lars fortæller, at det også er helt 
 afgørende, at samarbejdet med både 
myndigheder og selskabet, der står for 
spildevandet, er godt og baseret på tillid. 
„Det hænger sammen, for det bety-
der meget for økonomien, at vi bruger 
mindre tid på arbejdet og samtidig opnår 
bedre resultater,“ siger Lars og fortæl-
ler, at samarbejdsudfordringer på andre 
produktionsanlæg i landet har kostet 
betydelige ressourcer.

DS Smith har investeret 3 mio. kr. i 
eget for-renseanlæg inden spildevandet 
sendes til rensning på Fornæs Rense-
anlæg. „Det er sket i tæt samarbejde 
med myndighederne og Aqua Djurs, så vi 
i dag selv opsamler nogle helt specifikke 
reststoffer fra de vandbaserede farver, 
vi anvender i produktionen. Vi er en grøn 
virksomhed med et stort bæredygtigt 
fokus.“
Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk

BILLIGE 
FORSYNINGSPRISER 
GAVNER ERHVERVSLIVET

  DET ER VIGTIGT, AT 

PRISERNE ER STABILE OG 

IKKE FLYVER OP OG NED

  VI BRUGER MINDRE 

TID PÅ ARBEJDET OG 

OPNÅR SAMTIDIG BEDRE 

RESULTATER
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Teknisk chef Lars Riis, DS Smith Packaging A/S

Indeks analyse
Der er udarbejdet en 
indeksanalyse, hvor 
Grenaa er indeks 100. 
De sammenlignelige 
byer får derefter 
et indeks ud fra 
afstanden til Grenaa i
totaløkonomien. 
Bemærk at de 
angivne andele i 
søjlerne er opgjort 
ud fra andel af 
totaløkonomi.

Kilde: Kouno
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Planter kan mange 
ting. De kan give et 
bedre indeklima, give 
bedre trivsel og så kan de 
mindske sygefraværet på en 
arbejdsplads med 10%, forklarer di-
rektør Claus Stoustrup fra Decoplant 
A/S, der leverer bæredygtige plan-
temiljøer til erhverv samt efterføl-
gende plejeservice. Nu skal de have 
bæredygtighed på skole skemaet i 
personalegruppen.

„Vi starter i april med at træne, 
hvad vi gør, for at vi bliver mest 
mulige bæredygtige, fordi jeg vil 
gøre noget på det område,“ fortæl-
ler han.

Plastik er guld
De starter med at investere i en 
kæmpe kværn, som kan „trylle“ al 
deres plastik om til genbrugplast. 
Plastik, som de normalt ville smide 
til forbrænding. 

„Vi får alle vores 
planter hjem i 
plastikpotter, og 
andre bliver pakket 
ind i klar plast, alt 
det plastik, kan vi 
genanvende ved 
hjælp af denne 

kværn,“ forklarer han 
og fortsætter: „Al vores plastik er 
guld, som kan bruges igen.“  

Det er ren 
win win, mener 
direktøren, fordi 
produktet, der 
kommer ud af 
kværnen i den 
anden ende, er 
bedre end det 
produkt, de køber og anvender på 
nuværende tidspunkt.

„Det er den indsats, der gør vores 
krukker vandtætte, som vi kan lave 
ud af vores plastik. Det er bedre for 

miljøet og det er et bedre produkt. 
Jeg vil lave en minifabrik her på vo-
res lager, hvor det hele går i loop,“ 
forklarer han.

Planter får nyt liv
Der står en to meter høj plante ved 
siden af direktøren. Den har hverken 
gule blade eller er ved at gå ud. Det 
er en genbrugsplante, også kaldet 
en „second hand-plante.“

„Den kom-
mer fra en 
virksomhed, der 
ville have nye 
planter,“ fortæl-
ler han.

Claus forkla-
rer, at de får 

mange planter ind, der ikke fejler 
noget, men som virksomhederne 
ikke længere vil have.

„Det kan være virksomheder, 
hvor der moderniseres, og planterne 

PLANTERNES BØRNEHAVE VIL  

SATSE BÆREDYGTIGT

  JEG VIL LAVE EN 

MINIFABRIK HER PÅ 

VORES LAGER, HVOR DET 

HELE GÅR I LOOP

2020 bliver året hvor Decoplant vil træne 

de ansatte i bæredygtighed, købe en stor 

kværn, der kan gøre plastik genanvendeligt 

og tage „brugte“ planter i pleje og sælge 

dem som genbrugsplanter. Alt sammen en 

del af deres nye strategi.
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ikke længere passer ind, eller de er 
vokset sig for store til at passe ind i 
rummet,“ siger han.

Så tager Decoplant sig af dem og 
finder et nyt hjem til dem, som en 
slags børnehave for planter.

„Så får de nyt liv. Alternativet ville 
jo være, at de blev smidt i contai-
neren, selvom de ikke fejler noget 
overhovedet. Det er jo genialt til 
skoler, plejehjem og andre offent-
lige institutioner, der er presset på 
økonomi, og som så kan få billigere 
planter,“ forklarer han. 

En virksomhed har netop bestilt 
genbrugsplanter hos Claus. De skal 
bruge tre gulvkummer og en række 
vinduesplanter.

„Det er en virksomhed, der 
rekrutterer alle ansatte på tanken 
om bæredygtighed. Da jeg besøgte 
dem, så jeg, at de havde nogle 
planter. Så foreslog jeg, at de skulle 
skifte dem ud med genbrugsplanter, 

det ville passe til deres dna,“ 
fortæller han.

Planter på Djursland
Der er ifølge Claus stor for-
skel på kundernes behov, og 
det vil han gerne tage højde for.

„Plejehjemmet på Djursland har 
ikke behov for samme service og 
pleje af deres planter, som store 
virksomheder i Aarhus har. Her vil 
jeg tilbyde dem en anden service, 
for ingen kunder er for små,“ forkla-
rer han.

Decoplant har mange kunder 
på Djursland, blandt andet pynter 
Claus’ planter hos Syddjurs og Nord-
djurs Kommune samt en mosvæg 
og flere planter i Aarhus Lufthavn. 

„Sådanne typer kunder tilbyder vi 
plantepasning, hvor der kommer en 
gartner ud hver tredje uge og vander 
planterne, gør dem og krukkerne 
rene og sørger for, at gromediet 

ser pænt ud. Går det 
skævt med en plante, 

så får man en ny. Så 
det fungerer, som en slags 

forsikring,“ forklarer han.
Men der er langt fra Galten vest 

for Aarhus til Norddjurs.
„Det handler om at gøre det så 

kort som muligt fra a til b. Og er der 
flere i et området, så er der også 
færre kørte kilometer. Det er fremti-
den at tænke over,“ mener direktø-
ren og skuer mod fremtiden.

„2020 bliver året, hvor vi for alvor 
skal have alle med på bæredygtig-
hedsvognen i Decoplant, og så kan 
jeg udvide min plantebørnehave,“ 
slutter han.

Natascha Kalika Østergaard,  
natascha@mercatus.dk

PLANTERNES BØRNEHAVE VIL  

SATSE BÆREDYGTIGT

Direktør Claus Stoustrup, Decoplant A/S
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LEDIGHEDEN 
DYKKET  
I NORDDJURS I 2019

Fra december 2018 

til december 2019 

er ledigheden faldet 

markant med hele 15% 

i Norddjurs Kommune.

Formand for erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Else Søjmark, Norddjurs Kommune
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De nye ledighedstal for 2019 er 
tilfredsstillende læsning for formand 
for erhvervs- og arbejdsmarkeds-
udvalget Else Søjmark. Hun har som 
formand en væsentlig del af det 
politiske ansvar for jobskabelses-
indsatsen, og er meget tilfreds 
med faldet i ledigheden. „Vi har det 
næsthøjeste fald i ledigheden blandt 
alle kommuner i Danmark. Det er 
jeg stolt over.“
 
Store resultater for få midler
Faldet i ledigheden er ifølge udvalgs-
formanden opnået gennem de gode 
synergier og den røde tråd i indsat-
sen mellem Jobcentret og de lokale 
virksomheder. „Der er faktisk kun 
19 kommuner, som har færre penge 
til at få borgere i gang, end Nord-
djurs. Derfor er resultatet ekstra 
bemærkelses værdigt. Jeg oplever et 
stort engagement blandt de lokale 
virksomheder. Vi har eksempelvis i 
sidste måned sammen med 24 af 
dem etableret en Task Force, der 
skal motivere flere virksomheder 
til at ansætte endnu flere folk i 
småjobs.“

„Især i en tid med mangel på 
kvalificeret arbejdskraft giver det 
rigtig god mening at etablere jobs 
på færre timer, da vi på den måde 
kan få kontakt med en stor gruppe 

mennesker uden for arbejdsmarke-
det, som ikke kan varetage et job 
på fuld tid. På den måde slår vi flere 
fluer med et smæk: Vi skaffer den 
arbejdskraft, virksomhederne efter-
spørger, vi får flere glade mennesker 
der kommer i job, og kommunen 
sparer samtidig mange penge.“

Else Søjmark oplyser, at kommu-
nen faktisk sparer omkring 130.000 
kr. om året, hver gang en borger 
bliver flyttet fra offentlig forsørgelse. 
Hertil kommer øgede skatteindtæg-
ter og andre sidegevinster.

Den gennemsnitlige udvikling 
for samtlige danske kommuner i 
perioden viser en svag stigning i 
antallet af ledige på 0,5%. Det skyl-
des blandt andet, at de største byer 
København, Aarhus, Odense og Aal-
borg alle har oplevet stigning i antal 
fuldtidsledige. Ledigheden er også 
faldet i Syddjurs med 4,2%, mens 
der er en samlet stigning i ledighe-
den på 2,2% i hele Østjylland.
 
Norddjurs som  
inspirationsjobcenter
En ny jobcenterindbliksrapport for 
2019, der er en benchmarkanalyse 
blandt alle landets jobcentre, viser 
samtidig, at Norddjurs er rykket 
helt frem i feltet, når det handler 
om opfyldelse af de resultatmål 

og fokusmål, staten har fastsat for 
jobcentrene. Norddjurs får sammen 
med 22 andre ud af 98 jobcentre i 
alt status som inspirationsjobcenter, 
fordi alle opsatte mål er nået inden 
årets udgang. Jobcenter Norddjurs 
er dermed et af de jobcentre, de 
øvrige kommuner skal se på, for at 
samle inspiration til en bedre indsats 
på jobskabelsesområdet.

„Det er næsten som at få en 
plads i Superligaen,“ konstaterer 
formanden tilfreds. „Men som en 
af de mindre og stadig pressede 
kommuner skal vi kæmpe for at 
beholde og udvikle pladsen. Jeg er 
dog ret så optimistisk, for i løbet af 
det sidste år har jobcentret været i 
kontakt med over 6.000 borgere og 
har samarbejdet med 37,6% af de 
lokale virksomheder.“

Når det kombineres med de inve-
steringer, der ligger i budgetaftalen 
for 2020, så tror Else Søjmark på, at 
kommunen kan blive i Superligaen, 
selv om det vil kræve en stor ind-
sats. „Der bliver i den grad trukket 
på samme hammel af erhvervs- og 
arbejdsmarkedsudvalg, jobcenter-
medarbejdere og virksomhederne, 
så det giver mig god grund til at tro 
på, at det er muligt.“

Lars Chalmer Rasmussen, lars@mercatus.dk
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Civilingeniør Carsten T. Willadsen, Norddjurs Kommune

Nu kan du få både hjælp og penge til 

at gøre din virksomhed grønnere ved 

eksempelvis at udvikle produkter, der 

undgår affald, at genanvende ressourcer 

eller spare på materialer eller energi.
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Alle kommuner i Region Midtjylland 
er en del af et nyt projekt, der kan 
sikre lokale virksomheder bedre 
energieffektivitet og store CO2-be-
sparelser, kaldet 
ECSMV.

Miljøafdelin-
gen i Norddjurs 
har gennem de 
sidste 20 år haft 
fokus på, at få 
virksomhederne 
til at arbejde systematisk med 

miljø optimeringer. Derfor har den 
solidt forankrede GMC ordning 

gjort det nemt for os at komme 
i gang med det nye projekt: 
„Det nye er, at der nu bliver 
fokus på selve forretnings-
planen. Den har hidtil ikke 
fremgået tydeligt af den 
årlige miljøredegørelse. 
Virksomheder har længe 
haft en person med 
ansvar for selve miljø-
økonomien, og det skal 
der nu være yderligere 
fokus på. Forretnings-
planen er en vigtig 
del af pakken. Der 
skal tænkes 360 
grader rundt, så vi 
kommer ud på den 
anden side med 
en decideret grøn 
forretningsplan.“

Tilskud til grøn  
forretnings-
model
I hele regionen 
er der allerede 

nu en såkaldt 
screening af i alt op 

til 800 små og mel-
lemstore virksomheder i 

gang. I Norddjurs skal Carsten Wil-
ladsen i dialog med 20 potentielle i 
løbet af foråret. „Dem vi udvælger 
skal screenes for deres potentiale 

for ressource-, 
energi- og CO

2-
besparelser og 
deres parathed 
i forhold til at 
udvikle grønne 
forretnings-
modeller. Vi har 

allerede selv en række virksomheder 
i kikkerten, bl.a. med baggrund i 
vores GMC-arbejde, men interes-
serede er meget velkomne til at 
kontakte mig for at høre nærmere 
om mulighederne,“ opfordrer han.

GMC-arbejdet finansierer virk-
somhederne selv, men i det nye 
projekt kan deltagerne få et tilskud 
på 57.235 kr. til arbejdet med at 
udvikle den grønne forretningsplan. 
Tilskuddet dæk-
ker tilknytning 
af en relevant 
rådgiver, mens 
virksomheden 
selv samtidig 
skal præstere et 
lignende beløb 
i timer efter 
nærmere aftale 
med kommunen.

Rådgiveren skal med udgangs-
punkt i allerede eksisterende 
processer og produkter, bistå med 
at analysere mulige effektiviserings-
muligheder i virksomheden og den-
nes værdikæde.

På den baggrund hjælper rådgi-
veren med at udvikle en ny grøn 
forretningsmodel, der mindsker 
påvirkningen på miljøet, der sam-
tidig er forretningsmæssigt og 
økonomisk rentabel. Den grønne 

forretningsmodel forbedrer energi- 
og ressource effektiviteten samtidig 
med at konkurrenceevnen og bund-
linjen optimeres.

Også tilskud til realisering
Blandt de 200 virksomheder, der 
modtager tilskud til udvikling af en 
grøn forretningsmodel, forventes 
indtil 75 af dem også at modtage 
tilskud til at føre den ud i livet. Den 
grønne forretningsmodel skal gerne 
resultere i en bedre økonomi blandt 
deltagerne, fordi analyserne kigger 
på virksomhederne som en helhed, 
herunder også på deres værdikæder, 
altså også underleverandører og 
aftagere af produkterne.

Projektet yder også tilskud til 
etableringen af lokale dialogfora, 
hvor kommuner, virksomheder og 
erhvervs fremmeaktører kan inspi-
rere hinanden og udveksle erfarin-

ger. 
Hensigten er 

at bistå med at 
danne grønne 
netværk og 
skabe ram-
merne for et 
grønt erhvervs-
samarbejde.

Hvem kan være med?
Virksomheder med ind til 249 
fuldtids ansatte, en årlig omsætning 
på under 50 mio. EUR og/eller en 
årlig balance på under 43 mio. EUR 
kan deltage i projektet. Dog kan 
virksomheder inden for primær 
landbrugs produktion, fiskeri og akva-
kultur ikke deltage i projektet.

Lars Chalmer Rasmussen, lars@mercatus.dk

FÅ TILSKUD  
TIL AT LAVE EN  

GRØN FORRETNINGSPLAN

  DET NYE ER, 

AT DER NU BLIVER 

FOKUS PÅ SELVE 

FORRETNINGSPLANEN

  INTERESSEREDE ER 

MEGET VELKOMNE TIL 

AT KONTAKTE MIG FOR 

AT HØRE NÆRMERE OM 

MULIGHEDERNE
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KIM VIL BLIVE GAMMEL I AUNING

Forpagter Kim Thygesen, Den Gamle Stald
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Han er landet hjemme i Auning efter blandt andet at 
have arbejdet en årrække i Aarhus, som restaurantchef 
på Mefisto og som medejer af populære spisesteder 
som MellemRum, Komfur og RarBar.  

„Jeg arbejdede alt for meget. Fra tidligt morgen til 
sent om natten, sådan kørte det bare i rutine, det gider 
jeg ikke mere,“ fortæller 39-årige Kim Thygesen, der er 
ny forpagter af Den Gamle Stald, der er en del af Det 
Grønne Museum.

Tid man ikke får igen
2000 meter fra restauranten bor 
han i et hus sammen med sine 
børn Merle på 10 og Elliot på 
seks, når de ikke er hos deres 
mor. Her kan han gå på arbejde, ligesom da han som 
ung dreng kunne vandre hen på Auning Kro, hvor han 
var kokkeelev.

„Det var faktisk en god ven, der sagde til mig, at hvis 
der var noget, han ville lave om i sit liv, så var det at 
bruge mere tid sammen med sine børn, da det er en 
tid, man aldrig får igen,“ fortæller han.

Kim tænkte meget over vennens ord. 
„Så jeg sagde op.“
Han vidste, at Den Gamle Stald ville komme i udbud, 

men ikke hvornår. Et par måneder efter skete det, han 
sendte straks en ansøgning og fik det.

„Nu kan jeg hente mine unger og være en nær-
værende far. Det betyder meget,“ fortæller han.

Årets tjener 2020
Kim kan pynte sig 
med titlerne kok, 
tjener og sommelier 
på sit lange CV, 
men der er særligt 
én titel, han gerne 
vil kunne skrive på 
listen.

„Jeg har været i finalen som Årets Tje-
ner fem gange, men uden at vinde. Så når 
jeg skal med i finalen igen her i marts, vil 
jeg rigtig gerne vinde,“ fortæller han. 

Det er tydeligt, at han brænder for gastronomi, har et 
servicegen udover det sædvanlige og så kan han ikke 
sidde stille. Derfor har han mange interesser, som han 
håber at få mere tid til, efter han er landet i Auning.

„Jeg kan godt lide at spille golf og springe i fald-
skærm,“ siger han og fortsætter: „Og så har jeg to 
motorcykler, en Honda og en Harley, stående, som 
jeg godt kan lide at trille en tur på. Det er sådan noget 

egoist-noget med fart og fri-
hed,“ forklarer han.

Kims kvindelige side
Der er skind på stolene, planter 
hænger ned fra loftet og en 
heste vogn står midt i restauran-

ten. Træblokke pynter på væggene, tændte stearinlys 
og hyggelig musik – man skulle tro, at det var Kims sø-
ster Rikkes værk, der er ansat som konditor i køkkenet, 
men det er det ikke.

„Det er mig, der har fundet min kvindelige side 
frem,“ griner den nye forpagter.

„Jeg har også en idé med toiletterne, her skal 
fronten af en traktor under vasken på herretoilettet, og 
stellet fra en gammel symaskine på kvindernes.“ 

To mænd kommer ind i restauranten, og Kim siger, 
de bare skal tage et menukort på baren og finde et 
bord.

„Det er mine gode venner, ellers ville jeg selvfølgelig 
rejse mig og give dem en god velkomst, så de har lyst 
til at komme igen,“ fortæller han.

Kims hjerne tænker altid i nye 
idéer, initiativer og ny steder, 
han kan søge hen, men nu vil 
han så småt finde ro.

„Til receptionen spurgte min 
fætter, hvornår jeg åbner noget 
nyt, for det har jeg altid gjort. 
Jeg får nye idéer og prøver dem 

af, men det vil jeg gøre her i Auning. Jeg vil gerne blive 
gammel her.“

Natascha Kalika Østergaard, natascha@mercatus.dk

KIM VIL BLIVE GAMMEL I AUNING

Han flyttede tilbage til barndomsbyen i 2008, men det er først nu, 

han er rigtigt tilbage. Kim Thygesen er nemlig ny forpagter af Den 

Gamle Stald i Auning. Her skal nye idéer prøves af, men han vil 

også prioritere mere tid sammen med sine børn og gamle interesser.

  JEG ARBEJDEDE ALT FOR 

MEGET. FRA TIDLIGT MORGEN 

TIL SENT OM NATTEN

  NU KAN JEG HENTE 

MINE UNGER OG VÆRE EN 

NÆRVÆRENDE FAR. DET 

BETYDER MEGET



20 www.erhvervDJURSLAND.dk · marts 2020Ajour

Ngineering

Tom S. Nicolaisen har efter  
syv år i Bayern slået sig ned 
på Djursland og er startet 
som selvstændig konsulent 
indenfor Industrial Enginee-
ring, Projektledelse og Interim 
Management.
Tom har bred ingeniør erfaring, 
senest som Department 
 Manager og Engineering Ma-
nager hos DIS-CREADIS.

Syddjurs Kommune
Chef for Social og Familie i 
Syddjurs Christina Kaae (56) 
er fratrådt. I en meddelelse 
fra kommunen lyder det: 
I gensidig forståelse med 
direktionen i Syddjurs Kom-
mune har Christina Kaae valgt 
at fratræde sin stilling som 
chef for Social og Familie. 
Direktionen takker Christina 
Kaae for samarbejdet, og 
ønsker hende alt det bedste 
fremover. Direktør Jørgen 
Andersen varetager ansvaret 
som chef for Social og Familie 
indtil stillingen igen er besat 
med en ny chef.

Djurslands Bank

Søren T. G. Sørensen (40) 
er tiltrådt som filialdirektør i 
Djurslands Bank i Tranbjerg, 
der har i alt 13 medarbejdere. 
Han kommer fra en stilling 
som stedfortræder i Sydbanks 
Viby afdeling og er oprindeligt 
uddannet i Nordea, hvor han 
har haft forskellige stillinger 
– senest som filialdirektør for 
Nordea i Søndergade, Aarhus 

C. Han har yderligere en bag-
grund som ejendomsmægler.

Mercatus Reklamebureau A/S

Som led i et glidende genera-
tionskifte har de to stiftere og 
ejere af Mercatus Reklame-
bureau A/S optaget Palle Mik-
kelsen (49) som partner og 
medejer af virksomheden. „Vi 
har gennem nogen tid afsøgt 
forskellige modeller, og kom i 
den forbindelse i kontakt med 
Palle, der tidligere har været 
tilknyttet kommunikations-
bureauet,“ fortæller adm. dir. 
Lars Chalmer Rasmussen, der 
sammen med Jens Sandberg 
Nikolajsen har drevet Mer-
catus hidtil. „Palle kommer 
med nogle kvalifikationer, der 
supplerer de kompetencer, vi 
i forvejen har i huset vældig 
godt, og vi kender hinanden i 
forvejen.“
Palle Mikkelsen kommer fra 
en stilling som koordinator 
i ShopiCity Grenaa og har 
både et stort lokalkendskab 
og en bred erhvervserfaring. 
Formelt starter samarbejdet 
til april.

Syddjurs Kommune og DGI
Kathrine Weise Dalgaard (28) 
er ansat i en femårig periode 
som udviklingskonsulent. 
Hendes opgave bliver at 
opfylde en række konkrete 
mål, der sigter på at styrke 
samarbejdet mellem lokale 
foreninger, DGI Østjylland og 
kommunen. Hun kommer fra 
en stilling i DGI og er kandidat 
i Folkesundhedsvidenskab, 
bachelor i Idræt ligesom hun 
tidligere har været elitehånd-
boldspiller.
Finansieringen deles af de to 
parter Syddjurs Kommune og 
DGI.

Rugaard El 
Rugaard El med domicil på 
Stockflethvej i Ebeltoft skifter 
navn til Syddjurs El og har 
samtidig åbnet en filial i Tir-
strup. Ejerleder Per Rugaard 
vil med navneskiftet sikre sig 
mod den misforståelse, at 
virksomheden holder til ved 
Rugaard.

Terma Aerostructures A/S
Terma North America har 
indgået en kontrakt med 
Lockheed Martin om levering 
af selvbeskyttelsesudstyr 
til transportfly under det 
amerikanske luftvåben US Air 
Force. Udstyret skal leveres til 
fly af typen HC-130 J, der er 
en variant af det mere kendte 
Hercules transportfly og 
kontrakten beløber sig til 100 
mio. kr.

Michelin Guide
De to Djursland-restauranter 
Moment i Feldballe og Mols-
kroen i Femmøller er begge 
blevet anerkendt for deres 
fokus på bæredygtighed i 
årets Michelin Guide.
Moment fik i 2019 en Bib 
Gourmand, som er den flotte-
ste anerkendelse fra Michelin 
udover stjernerne, og Mols-

kroen er også repræsenteret 
i guiden med en Michelin-
tallerken.

Djurs Sommerland
Djurs Sommerland er af 5000 
feriegæster hos feriehusud-
lejerne DanCenter/Danland 
blevet udråbt som bedste 
sommerland med 3.095 
stemmer og en score på 4,38 
ud af 5.

Business Djursland 
generalforsamling
25. marts kl. 17:00-21:00, Kolind+, 
Bugtrupvej 33, 8560 Kolind.
Ud over afholdes af den ordinære 
generalforsamling vil der i løbet af 
aftenen bl.a. være fælles spisning og 
indlæg af leder for forskning ved Kat-
tegatcentret, Lone Thybo Mouritsen.

Erhverv Grenaa medlemsmøde
26. marts 2020 kl. 08:00-09:30, Kultur–
huset Pavillonen, Kærvej 11, 8500 Gre-
naa. Anita Krogsøe fra Aarhus Universi-
tet, Institut for Forretningsudvikling 
og Teknologi fortæller om lavpraktisk 
digitale forretningsmodeller. Mulighed 
for gæstedeltagelse. 
www.erhvervgrenaa.dk 

Erhverv Grenaa medlemsmøde
30. april 2020 kl. 08:00-09:30, Kultur–
huset Pavillonen, Kærvej 11, 8500 
Grenaa. Mulighed for gæstedeltagelse. 
www.erhvervgrenaa.dk

Djursland er del af den Østjyske Millionby
ØSTJYLLAND  Djurslands Udviklingsråd (DUR) ser et stort udvik-
lingspotentiale for Djursland som del af den sammenhængende er-
hvervs- og arbejdskraftsregion med Randers i nord og Haderslev i syd 
– den såkaldte Østjyske Millionby. Med 1,4 mio. indbyggere, 665.000 
arbejdspladser, øget bosætning og flotte vækstrater, er Østjylland en 
markant region, der er landets næststørste efter København.

„Det er en region i voldsom vækst, og derfor skal vi her på Djurs-
land også være skarpe på vores styrker, svagheder og udviklings-
muligheder,“ udtaler formand for DUR, borgmester Ole Bollesen.

Syddjurs og NRGi klimapartnere
SYDDJURS  Med en ny klimapartnerskabsaftale som ramme 
ønsker Syddjurs Kommune og energikoncernen NRGi i fælleskab at 
nedbringe udledningen af CO2 fra vores samlede energiforbrug i pri-
vate husstande og på arbejdspladser. Målet er at identificere konkrete 
energi- og klimaforbedrende tiltag, motivere borgere og virksomheder 
samt at skabe et fælles vidensgrundlag for energibesparelser.

„Jeg er rigtig glad for, at vi sammen med NRGi har kunnet styrke, 
udvikle og forny vores klimasamarbejde. Brugen af energi er en af de 
store udfordringer, når vi som kommune skal reducere vores samlede 
CO2 udledning. Der har vi brug for partnerskaber, så vi sammen kan 
udvikle nye tiltag, der skubber kommunen i en bæredygtig retning. 
I NRGi har vi en erfaren og videnstung partner, og jeg glæder mig til 
at se, hvad det fornyede partnerskab kan bringe med sig,“ udtaler 
formand for udvalget for natur, teknik og miljø Kim Lykke Jensen.
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Find statistik om boligmarkedet med Boligsidens Markedsindeks

Her kan du finde statistik om udviklingen på boligmarkedet de seneste tre år. Vælg din region, landsdel

eller kommune og find den statistik, du skal bruge. Er du journalist og har brug for data, så ring eller skriv til

en af vores pressemedarbejdere, der er klar til at hjælpe dig med at finde de tal, du skal bruge.

Udbud Solgte

Brug menuerne nedenfor til at vælge nøgletal, område og boligtype. Du kan vælge én type nøgletal men

op til fire områder og alle boligtyper.

Jeg vil gerne se:

Salgspris, kr. pr. m²

For område:

Vælg

(Du kan sammenligne op til fire

områder)

Norddjurs � Syddjurs �

For boligtype:

Vælg

(Du kan sammenligne op til tre

boligtyper)

Villa/Rækkehuse �

Salgspris, kr. pr. m² Graf Tabel

Område Boligtype Ændring måned Ændring år

Norddjurs Villa/Rækkehuse 3,3% -4,9%

Syddjurs Villa/Rækkehuse 5,0% 8,5%
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Find statistik om boligmarkedet med Boligsidens Markedsindeks

Her kan du finde statistik om udviklingen på boligmarkedet de seneste tre år. Vælg din region, landsdel

eller kommune og find den statistik, du skal bruge. Er du journalist og har brug for data, så ring eller skriv til

en af vores pressemedarbejdere, der er klar til at hjælpe dig med at finde de tal, du skal bruge.

Udbud Solgte

Brug menuerne nedenfor til at vælge nøgletal, område og boligtype. Du kan vælge én type nøgletal men

op til fire områder og alle boligtyper.

Jeg vil gerne se:

Salgstid

For område:

Vælg

(Du kan sammenligne op til fire

områder)

Norddjurs � Syddjurs �

For boligtype:

Vælg

(Du kan sammenligne op til tre

boligtyper)

Villa/Rækkehuse �

Salgstid Graf Tabel

Område Boligtype Ændring måned Ændring år

Norddjurs Villa/Rækkehuse 6,1% 38,6%

Syddjurs Villa/Rækkehuse -16,8% -19,5%
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Få relevante indlæg 
optaget gratis i Ajour. 
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De to ejerledere i Mitech ApS 
i Auning, Ib Christensen og 
Morten Bertelsen, havde væ-
ret i metalbranchen i mange 
år, da de besluttede sig for at 
etablere egen virksomhed. 
Ifølge Morten satser virk-
somheden rigtig meget på 
leveringstiden. „Vi kunne 
mærke efterspørgsel på hurtig 
levering. Det var faktisk derfor, 
vi startede. Det har vi haft 
fokus på lige siden. Vi klarer 
normalt levering inden for to til 
tre arbejdsdage, nogle gange 
også levering fra dag til dag. 
Det kan vi, fordi vores medar-
bejdere er meget fleksible. Får 
vi en stor ordre ind, der haster, 
har vi nogle medarbejdere, 
der gerne tager en weekend 
en gang imellem, når der er 
behov for det. Ib og jeg bruger 
en del tid på at planlægge og 
lave om i planlægningen, fordi 
vores ordrebeholdning ændrer 
sig så hurtigt. Men det er vi 
efterhånden vant til. Ud over 
leveringstiden, er kvaliteten 
også ret vigtig. Den skal fak-
tisk også være lidt højere, for 
der er som regel ikke tid til at 
lave tingene om.“

Virksomhed 
med vokseværk
I dag tæller virksomheden 31 
medarbejdere, så udviklingen 
er gået stærkt, forklarer Mor-
ten. „Da vi startede i 2013, var 
der kun Ib og jeg. Dengang 
passede vi selv maskiner og 
det hele. Den første medarbej-
der blev ansat i 2014, og vi er 
faktisk blevet cirka dobbelt så 
mange bare i løbet af de sidste 
fire år.“
Mitech har præsteret mere 
end en tredobling af brutto-

avancen på fire år, fra knap 6 
mio. kr. til godt 19 mio. kr. i 
seneste regnskabsår, og det 
stiller store krav til de to ejer-
ledere om at styre udviklingen 
af virksomheden. I samme pe-
riode er egenkapitalen vokset 
fra 2,6 mio. kr. til 8,7 mio. kr.

Ren underleverandør
„Kunderne er primært lokale 
smedevirksomheder, som vi er 
underleverandører til, forkla-
rer Morten. Vi laver slet ikke 
færdigvarer. De har måske ikke 
skæremaskinerne selv eller 
kan ikke nå det. Laserskæring 
og buk er det eneste vi laver, 
så det kan vi bare. Der er 
faktisk rigtig mange opgaver, 
der skal bukkes. Derfor har vi 
flere medarbejdere, der bukker 
end der skærer, fordi skære-
maskinerne ikke er så med-
arbejdertunge.“
Selve oplæringen af nye med-
arbejdere klares af Morten & 
co. internt i virksomheden. 
„Vi kan godt skaffe de nye 
medarbejdere, vi skal bruge, 
for de behøver ikke at have 
en bestemt faglig baggrund. 
Hænderne skal bare vende 
rigtigt på dem. Vi har f.eks. 
en slagter, en tømrer, og en 
vvs‘er ansat. De fleste er 
lokale fra området. Vi har et 
par stykker fra Randers, men 
ellers bor de fleste i Auning, 
Nørager, Allingåbro og Ørsted.
Når vi skal bruge en ny, bruger 
vi Facebook og mund-til-mund 
fra medarbejderne. Her har 
vi fået de fleste. Det er den 
løsning, der giver de bedste 
resultater for os.“

Fra to til 31 medarbejdere siden 2013

Ejerleder Morten Bertelsen, Mitech ApS

MITECH APS
Århusvej 26, Auning Mark, 
8963 Auning

Regnskabsafslutning  31-12-2019

Bruttofortjeneste 19,2 (17,1)

Resultat før skat 6,2 (5,6)

Egenkapital 8,7 (7,9)

Antal ansatte 31
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)
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Alle data er indhentet i perioden 
27.01.2020-10.03.2020
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen, 
NN Markedsdata. Gengivet uden ansvar. 
Antal ansatte er en usikker variabel.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår) 

*) Virksomheden er reklamebeskyttet. 
Se evt.: https://datacvr.virk.dk/data/cvr-
hjælp/få-hjælp-til-cvr/reklamebeskyttelse 

A/S GRENAA SKIBSVÆRFT JENS 
VESTER OG SØNNER
Nordhavnsvej 12, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2019 
Bruttofortjeneste 15,8 (9,7)
Resultat før skat 3,0 (0,1)
Egenkapital 5,0 (2,7)
Antal ansatte 22

A/S LANGESKOV FINERVÆRK*
Holen 1, Pindstrup, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 30-9-2019 
Bruttofortjeneste -0,6 (-0,2)
Resultat før skat 25,6 (42,3)
Egenkapital 163,9 (155,0)
Antal ansatte 3

ACO MØBLER APS*
Århusvej 22C 1, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 4,4 (5,1)
Resultat før skat 0,7 (0,9)
Egenkapital 7,9 (8,0)
Antal ansatte 4

ACTUEL APS
Ankjærshøj 8, Boeslum, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 10,1 (3,4)
Resultat før skat 0,7 (-0,3)
Egenkapital 0,3 (-0,2)
Antal ansatte 21

ALSERVICE APS
Sjørupgårdvej 1, Sjørup, 8581 Nimtofte
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 0,5 (0,7)
Resultat før skat -0,1 (0,2)
Egenkapital 0,1 (0,2)
Antal ansatte 2

ANDERS BACH ENTREPRENØR APS
Hornbjergvej 98, Krajbjerg, 
8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-9-2019 
Bruttofortjeneste 1,8 (1,4)
Resultat før skat 0,5 (0,6)
Egenkapital 0,5 (0,6)
Antal ansatte 3

ANDERS ULRICHSEN APS
Østergade 20, , 8500 Grenaa

Regnskabsafslutning 30-9-2019 
Bruttofortjeneste 1,7 (1,8)
Resultat før skat 0,3 (0,1)
Egenkapital 0,4 (0,2)
Antal ansatte 3

ANDERSEN WINERY APS*
Vrinners Bygade 45, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 1,0 (0,7)
Resultat før skat -0,1 (0,1)
Egenkapital 1,9 (1,0)
Antal ansatte 3

ANNI’S BLOMSTERVÆRKSTED APS
Jernbanegade 22B, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-9-2019 
Bruttofortjeneste 0,7 (0,9)
Resultat før skat -0,0 (0,6)
Egenkapital -0,1 (-0,1)
Antal ansatte 4

AUTOGAARDEN 
ERIK H. SOMMER EBELTOFT A/S
Søndre Strandvej 20, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-9-2019 
Bruttofortjeneste 1,2 (1,2)
Resultat før skat 0,2 (0,1)
Egenkapital 5,9 (5,8)
Antal ansatte 4

BOKAROS APS
Industriparken 16, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 1,7 (1,8)
Resultat før skat 0,2 (-0,4)
Egenkapital 0,3 (0,1)
Antal ansatte 5

BP ELECTRIC A/S
Trekanten 44B, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2019 
Bruttofortjeneste 11,3 (11,3)
Resultat før skat 0,3 (0,3)
Egenkapital 1,8 (0,4)
Antal ansatte 30

BYCON APS*
Søbakken 10, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 1,8 (1,3)
Resultat før skat 0,6 (-0,2)
Egenkapital 2,5 (2,1)
Antal ansatte 2

BYGGEFIRMAET 
JAN ØSTERGAARD APS
Sønderskovvej 20, Halling, 8543 
Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 1,9 (1,1)
Resultat før skat 0,0 (0,2)

Egenkapital 1,5 (1,6)
Antal ansatte 2

BAADSGAARD & CO. APS
Hevring Møllevej 23, 8950 Ørsted
Regnskabsafslutning 30-9-2019 
Bruttofortjeneste 0,3 (0,4)
Resultat før skat -0,2 (1,6)
Egenkapital 26,0 (26,3)
Antal ansatte 3
DAVAI APS
Fiskerikajerne 20, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2019 
Bruttofortjeneste 46,7 -
Resultat før skat -2,0 -
Egenkapital -1,5 -
Antal ansatte 75

DB NORDDJURS APS
Søndergade 7B, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 5,0 (4,1)
Resultat før skat 1,0 (-0,1)
Egenkapital 0,7 (-0,0)
Antal ansatte 7

DYRLÆGEGRUPPEN ØSTDJURS-
LAND APS
Fabrikvej 10, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2019 
Bruttofortjeneste 3,5 (3,4)
Resultat før skat 0,2 (-0,1)
Egenkapital -0,6 (-0,8)
Antal ansatte 8

EBELTOFT FERIEHUSUDLEJNING 
APS
S. A. Jensen Vej 3A, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-9-2019 
Bruttofortjeneste 2,8 (2,5)
Resultat før skat 0,7 (0,5)
Egenkapital -3,3 (-3,8)
Antal ansatte 5

EBELTOFT STRAND CAMPING A/S*
Ndr. Strandvej 23, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 7,0 (6,6)
Resultat før skat 0,6 (0,7)
Egenkapital 18,5 (21,0)
Antal ansatte 3

EMSPAK A/S*
Århusvej 23A, Auning Mark, 
8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-10-2019 
Bruttofortjeneste 4,4 (2,8)
Resultat før skat 0,4 (-0,5)
Egenkapital 0,4 (0,0)
Antal ansatte 12

FOOD DIAGNOSTICS APS
Søndre Kajgade 7, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 8,0 (7,8)
Resultat før skat 0,5 (1,1)
Egenkapital 3,8 (3,4)
Antal ansatte 16

GERTS VINDUESPOLERING & 
SERVICE APS*
Mellemstrupvej 3, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2019 
Bruttofortjeneste 1,7 (1,8)
Resultat før skat 0,2 (0,3)
Egenkapital 0,7 (0,6)
Antal ansatte 4

GKJ APS
Tøjstrupvej 33, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 0,2 (0,2)
Resultat før skat 0,1 (-0,1)
Egenkapital 2,5 (2,5)
Antal ansatte 3

GONGE DANMARK APS
Holmagervej 4, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-9-2019 
Bruttofortjeneste 1,0 (1,1)
Resultat før skat -0,3 (-0,3)
Egenkapital 0,8 (1,1)
Antal ansatte 2

GRENAA BIL-CENTER A/S
Fasanvej 40, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2019 
Bruttofortjeneste 14,1 (15,5)
Resultat før skat 0,3 (2,3)
Egenkapital 8,0 (9,5)
Antal ansatte 32

GRENAA BOWLINGCENTER A/S
Østerbrogade 6, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2019 
Bruttofortjeneste 2,1 (1,8)
Resultat før skat 0,2 (-0,3)
Egenkapital 0,6 (0,4)
Antal ansatte 5

GRENAA HYDRAULIK A/S
Kalorievej 1A, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2019 
Bruttofortjeneste 9,5 (10,1)
Resultat før skat 0,7 (0,9)
Egenkapital 2,1 (1,9)
Antal ansatte 17

GRENAA 
PRODUKTFORRETNING APS*
Rugvænget 31, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 4,0 -

Nye selskaber
Cvr nr Selskabsnavn Reg.dato
41216999 Farvelfedt ApS...............................................05.03.2020
41211148 KLINT MEDICAL ApS ...................................03.03.2020
41173238 Alibaba ApS ...................................................22.02.2020
41168943 ByeByeBirds ApS ...........................................17.02.2020
41165243 Reda Studio ApS ........................................... 14.02.2020
41158085 Nicolajsens Tømrerfirma ApS ....................... 12.02.2020
41156007 Begravelsesforretning Betina Pape, bedemand ApS 11.02.2020
41142030 Dolmer ApS ...................................................05.02.2020
41208651 Enghave ApS .................................................02.03.2020
41192739 HBV 37 ApS ...................................................25.02.2020
41191406 Liza Dannemand ApS ....................................25.02.2020
41188286 YellowYellow ApS ......................................... 24.02.2020
41182091 OCN Danmark ApS ....................................... 21.02.2020
41177462 Rasmus Uhrskov ApS ................................... 19.02.2020
41170255 Toft & Alexandersen Murer & Entreprise ApS .17.02.2020
41161426 DNE Djurslands Nedbrydning og Entreprenør ApS 13.02.2020
41152257 Jackpot Group Import ApS ........................... 10.02.2020
41137568 SBA kloak ApS ..............................................04.02.2020
41127503 Eskebo Ejd. I ApS .......................................... 31.01.2020
41120231 5313 Hobro ApS ............................................ 29.01.2020
41116749 AGAJA APS ................................................... 28.01.2020
41115874 PT SIMONSEN APS ...................................... 28.01.2020
41098627 Trade Link Hansen ApS ................................. 28.01.2020

Selskabsændringer
36961716 Brdr. Laursen IVS ...............................................06.03.2020 4)
38841874 Spancom ApS .....................................................06.03.2020 4)
38655663 S.N.A.P Montage IVS ........................................05.03.2020 2)
40831525 LD Voldby ApS....................................................04.03.2020 3)
39811820 Glatved Maler Firma IVS ....................................03.03.2020 0)
27394175 DJURS BIOENERGI AMBA ............................... 27.02.2020 1)
37607029 AVRA ApS ...........................................................25.02.2020 0)
37776157 kröl design ApS ..................................................25.02.2020 3)
32299636 Datoselskabet af 1. oktober 2018 A/S ...............23.02.2020 2)
37683515 Swipetto Games IVS .......................................... 21.02.2020 4)
37385069 Gruppo Aringa IVS ..............................................18.02.2020 4)
31067669 ANKERSTJERNE BYGGEFIRMA ApS ...............18.02.2020 4)
37462063 AOJ2016 IVS ......................................................18.02.2020 4)
37531502 Bolig-assistenten IVS ......................................... 17.02.2020 4)
60245010 VOGNMANDSFIRMAET CARL GREGERSEN & SØN ApS 13.02.2020 3)
37998443 Funkasz Smede- og montagevirksomhed IVS .. 12.02.2020 2)
27453619 BOISEN & HARTMANN ApS ............................. 07.02.2020 3)
37671673 ÅEM Entreprenøren ApS ................................... 07.02.2020 4)
34481091 AUNING LYSTFISKERSHOP ApS ...................... 07.02.2020 4)
32328946 IA UDVIKLING ApS ............................................06.03.2020 4)
34726884 Ebbestrup Handel ApS ...........................................03.03.2020
40314881 ULSTED IVS ...................................................03.03.2020 3) 3)
39648024 Color Spot Design IVS ........................................02.03.2020 3)
26683645 CIRKUS MONGO ApS .......................................02.03.2020 3)
31771692 DIEDERICH ApS .................................................28.02.2020 3)
27450903 MURERMESTER ARNE HVID LAURSEN ApS I LIKVIDATION .28.02.2020 4)

35051562 AM AUTO SERVICE ApS ...................................25.02.2020 0)
76952728 HORNSLET VÆRKTØJSFABRIK ApS ...............25.02.2020 0)
27418422 ØK KONSULENTFIRMA ApS ............................ 21.02.2020 4)
10066913 Selskabet af 01.01.2001 ApS .............................19.02.2020 4)
30524497 NIFOMORPH ApS ..............................................18.02.2020 0)
37415030 Knudsminde Kloak IVS .......................................18.02.2020 0)
38618938 Water by Sun Ivs ................................................18.02.2020 0)
37347477 Johan Hansen vikar og Transport Service IVS ..18.02.2020 0)
29853576 ENTREPRENØR FRANK KRISTOFFERSEN ApS 17.02.2020 4)
37669679 Odder campingudlejning ApS ............................ 17.02.2020 4)
33861370 FLEXMAN RENT ApS ........................................ 17.02.2020 4)
34737126 PROLINE ApS .................................................... 17.02.2020 4)
39785137 Djurslands Rengøring & Vikarservice IVS .........14.02.2020 2)
38164384 Flint IvS ............................................................... 11.02.2020 0)
29936145 HOLE-IN-1 ApS .................................................. 11.02.2020 0)
38790366 Rudan Cars IVS...................................................10.02.2020 4)
38695169 AMEA Solutions IVS .......................10.02.2020 3) Vis detaljer
39535769 MOLSFLYT.DK IVS ............................................10.02.2020 4)
34804133 OUTSORCIA ApS ...............................................10.02.2020 4)
28660669 VIPAX ApS ..........................................................09.02.2020 2)
36481005 THORSØE & PARTNERE ApS ........................... 07.02.2020 4)
36489685 Gunhilde IVS .......................................................03.02.2020 3)
32654703 EBELTOFT PLÆNESERVICE ApS .....................30.01.2020 2)
50682714 TANDLÆGE NIELS BERNER ApS ....................... 29.01.2020 3) 
49363818 CBHASSEL ApS ..................................................27.01.2020 1)
0)  Anmodning om opløsning – 1) Likvidation vedtaget – 2) Konkursdekret 
afsagt –  3) Opløst ved erklæring – 4) Virksomheden er opløst
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Resultat før skat 2,2 -
Egenkapital 1,8 -
Antal ansatte 3

HAIR BY ADELSBÖLL APS
Jernbanegade 21, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 1,9 (1,7)
Resultat før skat 0,3 (0,1)
Egenkapital 0,3 (0,0)
Antal ansatte 7

HEVRING MØLLEGÅRD APS
Hevring Møllevej 23, 8950 Ørsted
Regnskabsafslutning 30-9-2019 
Bruttofortjeneste -0,3 (-0,2)
Resultat før skat -0,8 (-0,8)
Egenkapital 1,3 (0,9)
Antal ansatte 3

HIRTSHALS SEAFOOD A/S
Saturnvej 2, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2019 
Bruttofortjeneste 20,8 (22,3)
Resultat før skat -5,5 (-2,0)
Egenkapital 24,8 (22,3)
Antal ansatte 57

HORSENS 
TEKNISK ISOLERING APS*
Storegade 41, Pindstrup, 
8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 0,0 (0,0)
Resultat før skat 0,0 (0,0)
Egenkapital 0,2 (0,2)
Antal ansatte 2

HSM INDUSTRI A/S
Bredstrupvej 50, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2019 
Bruttofortjeneste 111,5 (91,3)
Resultat før skat 13,0 (4,8)
Egenkapital 36,6 (30,0)
Antal ansatte 181

I. J. RENGØRING APS
Møllestien 1, Fjellerup, 8585 Glesborg
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 0,8 (0,7)
Resultat før skat 0,2 (0,1)
Egenkapital 1,0 (1,0)
Antal ansatte 4

JOHNSEN GRAPHIC SOLUTIONS A/S
Bakkehegnet 3, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 42,1 (42,5)
Resultat før skat 2,2 (-2,7)
Egenkapital 10,7 (9,0)
Antal ansatte 71

KATTEGAT SEAFOOD APS*
Saturnvej 2, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2019 
Bruttofortjeneste 1,6 (-0,4)
Resultat før skat 0,4 (-0,4)
Egenkapital 0,6 (0,1)
Antal ansatte 3

KRONOSPAN APS
Fabriksvej 2, Pindstrup, 
8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 30-9-2019 
Bruttofortjeneste 248,5 (250,3)
Resultat før skat 32,9 (34,5)
Egenkapital 117,5 (121,2)
Antal ansatte 217

KVIST & JENSEN, GRENAA STATS-
AUTORISEREDE REVISORER A/S*
Grønland 24, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2019 
Bruttofortjeneste 7,4 (6,4)
Resultat før skat 0,7 (0,4)
Egenkapital 1,8 (1,6)
Antal ansatte 14

KVÆGDYRLÆGERNE 
DJURSLAND APS*
Fabrikvej 10, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2019 
Bruttofortjeneste 2,7 (2,8)
Resultat før skat 0,2 (0,4)
Egenkapital 0,2 (0,1)
Antal ansatte 4

M.P. - SERVICE & 
CONSULTING APS*
Stationsgade 19, 8570 Trustrup
Regnskabsafslutning 30-9-2019 
Bruttofortjeneste 3,6 (4,3)
Resultat før skat -0,0 (1,5)
Egenkapital 1,6 (1,7)
Antal ansatte 4

MF-TEKNIK APS*
Birkedalvej 16, Emmelev, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2019 
Bruttofortjeneste 0,1 (0,1)
Resultat før skat -0,0 (0,1)
Egenkapital 0,1 (0,1)
Antal ansatte 2

MH STAAL & STILLADS APS
Jyllandsvej 2, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 2,3 (1,3)
Resultat før skat 0,6 (-0,0)
Egenkapital 0,6 (0,1)
Antal ansatte 4

MIDTDJURS AUTOOPHUG APS
Skarresøvej 15B, , 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 1,1 (0,8)
Resultat før skat 0,1 (0,0)
Egenkapital 0,1 (0,0)
Antal ansatte 3

MOLS BOLSJER A/S
Nedergade 11, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 3,0 (3,2)
Resultat før skat 0,1 (0,1)
Egenkapital 0,8 (0,7)
Antal ansatte 10

MOSSON APS*
Nedergade 16, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-6-2019 
Bruttofortjeneste -1,1 (-1,7)
Resultat før skat -2,4 (-2,7)
Egenkapital -0,3 (0,1)
Antal ansatte 2

MOUNT BELZONI 
PRODUCTION APS*
Ravnevej 7,  8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 0,6 (0,8)
Resultat før skat -0,2 (-0,1)
Egenkapital 0,4 (0,7)
Antal ansatte 2

MOVATA APS*
Enghavevej 31, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 2,0 (1,8)
Resultat før skat 0,6 (0,7)
Egenkapital 1,5 (1,2)
Antal ansatte 2

MURERFIRMAET 
NYGÅRD & FRIIS APS*
Nordkystvejen 2D, Fausing Mark, 
8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 1,2 (1,4)
Resultat før skat 0,1 (0,3)
Egenkapital 0,5 (0,6)
Antal ansatte 3

MÆHLISEN APS*
Klodevej 21, Dråby, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 0,6 (0,6)
Resultat før skat -0,1 (0,0)
Egenkapital 0,2 (0,2)
Antal ansatte 3

NIMO RENGØRING APS*
Astersvej 6, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 0,3 (0,4)
Resultat før skat 0,1 (0,2)
Egenkapital 0,1 (0,1)
Antal ansatte 3

PARAGRAF INKASSO APS*
Torvegade 1D, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 1,4 (0,5)
Resultat før skat 0,4 (-0,1)
Egenkapital 0,3 (0,0)
Antal ansatte 2

PARK DRIFT 18 APS*
Vibæk Strandvej 4, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 1,7 (1,1)
Resultat før skat -2,2 (-1,1)
Egenkapital -3,3 (-1,1)
Antal ansatte 35

PINDSTRUP MOSEBRUG A/S
Fabriksvej 2, Pindstrup, 
8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 30-9-2019 
Bruttofortjeneste 244,8 (239,1)
Resultat før skat 114,1 (185,1)
Egenkapital 571,1 (523,2)
Antal ansatte 63

REFURB A/S
Hornbjergvej 8, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 21,2 (18,5)
Resultat før skat 2,0 (0,6)
Egenkapital 5,4 (3,9)
Antal ansatte 41

RESTAURANT SKOVBAKKEN APS
Østervangsvej 1, 8900 Randers C
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 6,5 (6,8)
Resultat før skat 1,6 (2,2)
Egenkapital 1,8 (2,0)
Antal ansatte 11

SECULLA INVEST A/S
Bavnehøjvej 19, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2019 
Bruttofortjeneste -0,0 (-0,1)
Resultat før skat -0,3 (-3,6)
Egenkapital 70,5 (72,6)
Antal ansatte 4

SHOPFITTERS DENMARK APS*
Århusvej 290, Obdrup, 8570 Trustrup
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 16,5 (20,8)
Resultat før skat 1,7 (4,6)
Egenkapital 2,8 (5,0)
Antal ansatte 23

SOLATEK A/S
Markskellet 4, Bønnerup Strand, 
8585 Glesborg
Regnskabsafslutning 30-9-2019 
Bruttofortjeneste 0,4 (2,0)
Resultat før skat -0,8 (-1,0)
Egenkapital -3,5 (-2,9)
Antal ansatte 2

T. J. TRANSPORT APS
Ryderne 4, Udby, 8950 Ørsted
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 2,0 (1,2)
Resultat før skat 0,5 (0,1)

Egenkapital 0,5 (0,2)
Antal ansatte 7

TANDLÆGE ANDERS BANG APS
Torvet 19 1, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 2,4 (2,4)
Resultat før skat 1,9 (0,8)
Egenkapital 7,2 (6,7)
Antal ansatte 2

THAGAARD APS*
Nygade 5, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 1,6 (1,2)
Resultat før skat 0,3 (0,2)
Egenkapital 0,3 (-0,0)
Antal ansatte 2

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

TØMRERFIRMAET STEEN THOM-
SEN APS
Brunbakkevej 15, Blåkær, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 0,8 (0,9)
Resultat før skat 0,2 (0,1)
Egenkapital 0,8 (0,8)
Antal ansatte 2

UKRUDTMANDEN APS
Hans Winthers Vej 1, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 0,5 (0,5)
Resultat før skat -0,1 (0,0)
Egenkapital 0,2 (0,2)
Antal ansatte 2

VVS MESTER 
PAUL CHRISTENSEN APS
Plantagevej 20, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 3,4 (3,2)
Resultat før skat 0,5 (0,5)
Egenkapital 1,0 (0,6)
Antal ansatte 8

ZACHER ADVOKATER APS
Storegade 9 1, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 3,1 (2,6)
Resultat før skat 0,3 (0,6)
Egenkapital 0,8 (0,5)
Antal ansatte 5

ØSTERGAARDS ISOLERING APS*
Storegade 41, Pindstrup, 
8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 3,9 (2,6)
Resultat før skat 1,2 (0,5)
Egenkapital 1,2 (0,5)
Antal ansatte 7



De er hurtige, de er opsøgende 
og de har masser af gode 

muligheder

Ejerleder Anders Køpke
Atea Transport ApS

ERHVERV

Erhvervsafdelingen, Hovedgaden 82, 8961 Allingåbro, tlf: 8648 6022, erhverv@spardjurs.dk · www.spardjurs.dk

At være PROAKTIVE er et af fire erklærede mål i vores erhvervsafdeling. 
Som selvstændigt og lokalt pengeinstitut har vi indgående indsigt i, 
hvad der rører sig i området. Kombineret med faglig bankviden, sætter 
det os i stand til at give gode råd, når vi kan se nye muligheder for 
dig og din virksomhed. Vi brænder for at hjælpe med at udvikle vores 
erhvervskunder.

Læs mere om vores SPARERHVERV koncept på www.spardjurs.dk 
og se videoen med Anders Køpke, hvor han blandt andet fortæller, 
hvorfor han skiftede pengeinstitut og om sine erfaringer med vores 
samarbejde.

Eller ring til områdedirektør erhverv Søren Stenberg på tlf. 8786 7325

– og husk, det er gratis at skifte til os.

https://www.spardjurs.dk/

