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• 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

http://www.permoeller.dk
https://www.mfnorddjurs.dk/
https://www.kovsted.dk/
https://jons-el.dk/
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 4 TRE SYDDJURSKE KIRKER  

VIL VÆRE MERE GRØNNE
Opfylder en kirke mindst 25 af de 48 områder på tjeklisten over at blive en mere 
klima- og miljøvenlig kirke, må den pynte sig med titlen „grøn kirke“. Bregnet, 
Thorsager og Feldballe kirker er på listen, men her arbejder de på at blive endnu 
grønnere.

 6 HANDEL GRENAA VIL SAMLE KRÆFTERNE
Det tidligere ShopiCity Grenaa har skiftet navn til Handel Grenaa og dermed 
ønsker foreningens medlemmer at signalere, at det er hele byen, der står sammen 
om at skabe et godt handelsmiljø.

 8 NICK GIK FRA VASKEDRENG TIL MEDEJER
Som 13-årig gik Nick Palk og vaskede biler hos HSM Industri A/S i Grenaa, i dag 
er han projektchef og medejer af virksomheden. Det at starte på gulvet har gjort 
ham til en bedre leder, og så er det sundt for en ledelse at lukke de unge ind, 
mener han.

 10 SÅ FÅR HAN ET  
HVIL I DEN STORE ROLLATOR

 12 MÅNEDER MED FÅ FEJL-PRIKKER,  
UDLØSER GL. ESTRUPGRYDE

 14 EBELTOFT ER SÆRLIG HELE ÅRET RUNDT
Personprofil Medejer Trine Drivsholm, Møhl & Drivsholm Glas 
[forsidefoto]  Midt på havnen i Ebeltoft ligger Møhl & Drivsholm Glas, som 
Trine Drivsholm ejer sammen med sin mand Tobias Møhl. De bor på samme 
havnegade, og hun bruger sin fritid i lokalområdet, hvor hun vandrer, sejler og 
engagerer sig i byen, som betyder meget for hende.

 16 BILEN&BOSSEN: DEN SKAL HOLDES I  
ORIGINAL STAND
Bent Ammitzbøll, der er næstformand i Ebeltoft Fjernvarmeværk, holder sin 
sjældne Corvette så original, at den oprindelige ejer lidt uden for Chicago, har 
forsøgt at købe den tilbage.
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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
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At få skiftet el-pærer til LED-pærer 
lyder måske ikke af meget, men når 
det drejer sig om 98 styks i eksem-
pelvis Bregnet Kirke, er det noget, 
der gør en væsentlig forskel.

„Det koster en del penge at skifte 
så mange pærer ud til LED, men det 
kan helt klart betale sig i længden,“ 
forklarer kirkegårdsleder i Bregnet, 
Thorsager og 
Feldballe kirker 
Bjarne Nielsen.

Varmestyring 
er næste step
Hver eneste dag 
skal Bjarne styre 
lys og varme manuelt på tekniktav-
ler i kirkens bagerste rum.

„Skal der være et bryllup i kirken 
om lørdagen eller en barnedåb om 
søndagen, så kører jeg herop fredag 
og tænder for varmen. Det gælder i 
alle tre kirker,“ forklarer han.

Men næste step i målet om at 
gøre kirkerne endnu grønnere bliver, 
at de får et varmestyringssystem, 
der kan styre varmen ud fra kirkens 
kalender.

„Så skriver vi alt ind i denne kalen-
der, som systemet så styrer varmen 
ud fra. På den måde kommer vi 
ikke til at varme kirken op fredag, 
hvis den først skal bruges søndag, 
men den finder selv ud af, hvornår 
den skal tænde et par timer før,“ 
forklarer han og fortsætter: „Derud-
over sparer jeg køreturene, som jo 
også er godt for miljøet. Det er godt 
at være en grøn kirke – her tænker 
jeg både på miljøet, men også for 
vores egen skyld for både helbredet 
og naturen,“ forklarer Bjarne, der har 
været initiativtager til at indføre flere 
grønne tiltag.

Løfte i flok
Tjeklisten om at blive en grøn kirke 
er en god metode, som får folk i kir-
kerne til at tænke alternativt, mener 
kirkegårdslederen.

„Man falder hurtigt i gamle vaner, 
og det hele kører, som det plejer. 
Her kan denne tjekliste være med 
til, at nogen vågner lidt op og ser 

nye mulighe-
der,“ forklarer 
han.

Det første, 
man skal gøre, 
hvis kirken skal 
være mere grøn, 
er, at man skal 

have alle med på vognen, mener han.
„Man kan ikke gøre det alene, alle 

skal samarbejde og være med på 
det, ellers løber det ud i sandet. Det 
gælder både ansatte, arbejdsudvalg, 
kirkegårdsudvalg og provstiudvalg.“

Kirken i Breg-
net er bygget i 
1500-tallet, og 
kirken i Feldballe 
samt rundkirken 
i Thorsager er 
fra 1200-tallet.

„Dengang 
tænkte man 
jo ikke på at 
bygge kirkerne, så de skulle være 
energivenlige og grønne, for der 
var jo slet ikke varme dengang. 
Derfor kræver det meget, at 
varme kirkerne op. Vi må ikke 
isolere dem, så vi må tage de 
midler i brug, vi kan. Varmen 
er et problem alle steder, for 
det er så svært at styre. 
Her kan man gøre en 
kæmpe forskel,“ siger 
han.

Lang vej endnu
Det er ikke kun i kirken, de tænker 
i grønne forbedringer, det gør de 
også på kirkegården.

„Vi har skiftet til batteridrevet 
hækklippere og græsslåmaskiner. 
Derudover bruger vi miljøvenligt 
gødning og jordforbedring og ikke 
kunstgødning, mens vi sorterer 
al vores grønne affald. Derudover 
er denne nye lagerbygning opvar-
met med luft til luft-varme, mens 
personalebygningen har en luft 
til vand-varmepumpe,“ opremser 
kirkegårdslederen.

Også de helt små forbedringer 
tæller i det store regnskab.

„Vi pudser stager i svanemær-
kede rengøringsmidler, vandhanerne 
er skiftet til berøringsfri og alle 
stearinlyse er af ren stearin,“ siger 
han og understreger, at man altid 
kan gøre mere.

„Jeg tror, at 
mange har gjort 
meget, og det 
hele tæller, men 
der er lang vej 
endnu. Nogle af 
vores maskiner 
er stadig benzin-
drevne, de ko-
ster bare rigtig 

meget at skifte ud, men vi arbejder 
målrettet på det. Det hele er 

nødvendigt for miljøet, for 
økonomien, ja for os alle 
sammen,“ slutter han.

Natascha Kalika Østergaard,  
natascha@mercatus.dk

TRE SYDDJURSKE KIRKER VIL VÆRE MERE GRØNNE

  DENNE TJEKLISTE KAN 

VÆRE MED TIL, AT NOGEN 

VÅGNER LIDT OP OG SER 

NYE MULIGHEDER

  DET KRÆVER MEGET, 

AT VARME KIRKERNE OP. 

VI MÅ IKKE ISOLERE DEM, 

SÅ VI MÅ TAGE DE MIDLER I 

BRUG, VI KAN

Kirkegårdsleder Bjarne Nielsen, Bregnet, Thorsager og Feldballe kirker
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TRE SYDDJURSKE KIRKER VIL VÆRE MERE GRØNNE

Opfylder en kirke mindst 25 af de 48 områder 

på tjeklisten over at blive en mere klima- og 

miljøvenlig kirke, må den pynte sig med titlen 

„grøn kirke“. Bregnet, Thorsager og Feldballe 

kirker er på listen, men her arbejder de på at 

blive endnu grønnere.



6 www.erhvervDJURSLAND.dk · maj 2020Erhvervsudvikling

HANDEL GRENAA VIL  

SAMLE  
KRÆFTERNE

Salgs- og praktikchef hos Viden Djurs Skillz, Torben Johansen, formand for Handel Grenaa
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„Formelt blev det nye navn og logo 
enstemmigt konfirmeret på en 
ekstraordinær generalforsamling,“ 
forklarer salgs- og praktikchef hos 
Viden Djurs Skillz, Torben Johansen, 
der er ny formand for foreningen.

„Vi har haft det under overvejelse 
godt et års tid,“ forklarer han og 
fortæller, at det særligt er for at re-
præsentere alle de handlende i hele 
Grenaa. „Byen 
består af flere 
centre end lige 
„city“, og vi er 
sat i verden for at 
handle, forstået 
i bred forstand.“ 
Det er allerede 
besluttet at gennemføre flere akti-
viteter i Handel Grenaa regi udenfor 
bymidten. Med den strategi forventer 
formanden at kunne tiltrække flere 
medlemmer fra hele byen. 

Sammenhold gi‘r synlighed
„Jeg har overtaget formandsposten 
efter frisør Carsten Thygesen, der 
har været rigtig god til at samle og 
udvikle foreningen og få styr på alle 
de aktiviteter, der i dag kendetegner 
os. Det har været en lang proces og 
skabt en markant positiv udvikling 
for Grenaa som handelsby.“ Torben 
peger dermed på, at foreningen 
har et stærkt fundament med stor 
synlighed. Den udvikling vil han og 
den øvrige be-
styrelse arbejde 
videre på.

„Efter min 
mening skal vi 
være globale i 
vores tænkning, 
og så er det 
vigtigere end 
nogensinde at 
holde sammen,“ 
fastslår han. „Vi 
skal differentiere os fra andre og for 
eksempel have byen til at fremstå 
som eet stort varehus. Forretninger 
og spisesteder er velassorterede 
og har både bredden, dybden og 
mængden af ydelser, produkter og 
varer til at byen fortsat er en meget 
attraktiv købstad.“ 

Bredere samarbejde
Torben fortæller også at Handel 
Gren aa vil lægge op til et tættere sam-
arbejde med andre lokale aktører 
som blandt andet Erhverv Grenaa og 
Norddjurs Kommune. „Grenaa skal 
have et stærkere brand, og det skal 
vi arbejde sammen om, hvis vi vil 
have den nødvendige pondus.“

Et eksempel på nye mulighe-
der, er Stena 
Lines nye rute 
til Halmstad. 
„Vi skal have 
et stærkt og 
gennemtænkt 
set-up, hvis vi 
vil gøre os håb 

om at profitere af de budgetterede 
200.000 svenske gæster. Så må vi 
slå pjalterne sammen, for hver for 
sig, er vi alt for små.“

Tingene hænger sammen
Et andet argument for at arbejde 
tættere sammen er, ifølge Torben, at 
et attraktivt handelsliv, tilflytning af 
ressourcestærke borgere og adgang 
til kvalificeret arbejdskraft, hænger 
uløseligt sammen. „De forskellige 
strategier skal udvikles og ses i sam-
menhæng, og derfor er vi nødt til at 
tænke langsigtet.“

På det kommunale plan kunne 
formanden godt tænke sig et sam-
arbejdsgrundlag, der rager ud over 

valgperioderne. 
„Det vil forhin-
dre kort sigtede 
løsninger 
og eventuel 
afhængighed af 
enkelte perso-
ner, og på den 
måde skabe 
løsninger og 
strategier, der 
kan række læn-

gere ud i fremtiden,“ runder han af 
og noterer samtidig med tilfredshed, 
at han oplever stor lydhørhed og fint 
samarbejde med både forvaltning 
og politikere.

Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk

Det tidligere ShopiCity Grenaa har skiftet navn 

til Handel Grenaa og dermed ønsker foreningens 

medlemmer at signalere, at det er hele byen, der 

står sammen om at skabe et godt handelsmiljø.

  GRENAA SKAL HAVE 

ET STÆRKERE BRAND, 

OG DET SKAL VI ARBEJDE 

SAMMEN OM

  ET ATTRAKTIVT 
HANDELSLIV, TILFLYTNING 
AF RESSOURCESTÆRKE 
BORGERE OG ADGANG 
TIL KVALIFICERET 
ARBEJDSKRAFT, HÆNGER 
ULØSELIGT SAMMEN
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NICK GIK  
FRA VASKEDRENG  

TIL MEDEJER

Som 13-årig gik Nick Palk 
og vaskede biler hos HSM 
Industri A/S i Grenaa, i dag er 
han projektchef og medejer af 
virksomheden. Det at starte 
på gulvet har gjort ham til en 
bedre leder, og så er det sundt 
for en ledelse at lukke de unge 
ind, mener han.

Medejer Nick Palk, HSM Industri A/S
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For 17 år siden spænede en lille 
purk rundt og skrubbede bilerne hos 
HSM Industri A/S i Grenaa. Midt i 
sæbevand og 
knofedt drømte 
han om at blive 
smed, i dag er 
30-årige Nick 
Palk medejer af 
virksomheden.

„Min store 
drøm har altid været at blive smed. 
Det blev jeg så også, men senere 
uddannede jeg mig til maskinmester 
og forretningsingeniør, og i dag er 
jeg projektchef og medejer,“ fortæl-
ler han ydmygt.

Dynamik mellem unge og ældre
Nick er overbevist om, at der nok 
altid vil være lidt modstand, når en 
ung gut går ind og får en lederrolle.

„Det vigtigste er bare, at man 
lytter til dem med erfaringen og er 
ydmyg omkring det, og så giver det 
automatisk en rigtig god dynamik 
mellem de unge og ældre,“ forklarer 
han.

Han har set flere steder, at ledel-
sen består af en ældre gruppe, der 
går på pension samtidig, og så taber 
virksomheden en kultur, og det er 
farligt, mener han.

„Jeg synes, det bedste, man kan 
gøre, er, at få unge ind i ledelsen 
langt tidligere. For på den måde 
undgår man, at hele ledelsen skal 
udskiftes på samme tid og en 
masse vigtig viden, erfaring og 
kultur går tabt.“

I april 2019 blev Nick medejer af 
virksomheden.

„Det her er den bedste måde at 
komme ind på. Jeg suger til mig 
hver eneste dag, og jeg får mulighed 
for sparring med dem, der har erfa-
ringen. Denne glidende overgang er 
guld værd,“ forklarer han.

Startede på gulvet
At han selv startede på gulvet som 
vaskedreng, har givet ham en masse 
fordele.

„Der er bare noget, man ikke kan 
læse sig til. Nu har jeg et realistisk 
forhold til, hvad der sker i virk-
somheden. Jeg ved blandt andet, 
hvordan det er at være smed, fordi 
jeg selv har været der,“ fortæller 

han og fortsætter: „Når der kom-
mer nogen og siger „du skulle bare 
prøve at være i mit sted“, så kan jeg 

sige, at det har 
jeg været.“

Sommetider 
kan Nick tænke, 
at de skulle 
prøve at være i 
hans sted, for 
det er ikke altid 

let at være leder.
„Der er en del weekend- og 

aftenarbejde samt udfordrende 
og spændende opgaver, som skal 
løses, men det er det hele værd, 
for jeg får mange fordele igen, da 
det giver meget 
frihed at være 
leder. Nogen si-
ger, at en dygtig 
leder ikke tager 
arbejdet med 
hjem, men der 
er jeg altså ikke 
endnu, det kan 
være jeg først 
lærer det, når 
jeg skal på pension,“ siger den unge 
leder med et smil.

Leder og familiemenneske
En anden ting der karakteriserer en 
god leder er, ifølge Nick, at man ikke 
skal gøre sig uundværlig.

„Der skal være plads til, at jeg kan 
tage på ferie i 14 dage, uden at det 
hele går i stå. Derfor er vi også gode 
til at hjælpe og overlappe hinandens 
opgaver. Så kan jeg komme tilbage 
med fornyet energi, for som leder 
skal man være i balance,“ fortæller 
han.

Det er vigtigt for Nick, at der er 
balance mellem arbejde, fritid og 
familielivet, som betyder meget for 
ham.

„Man kan sagtens være en rigtig 
god leder, der prioriterer familielivet 
derhjemme, det ene udelukker ikke 
det andet.“

Nick er født og opvokset i Ham-
melev, men 
bor nu i Grenaa 
sammen med 
sin højgravide 
kæreste Mette, 
der kan føde par-
rets første barn 
når som helst.

„Det glæder 
jeg mig rigtig 
meget til, det bli-

ver så vildt at blive far,“ slutter han.

Natascha Kalika Østergaard,  
natascha@mercatus.dk

Tlf. 87 58 31 00   info@robaek.dk   www.robaek.dk   Østergade 9, 8500 Grenaa   Hovedgaden 41, 8410 Rønde   Centervej 4, 8963 Auning

Morten Jarlund
statsaut. revisor

Michael Iuel
statsaut. revisor

Mikkel Thybo Johansen
statsaut. revisor

Jesper Falk Hansen
statsaut. revisor

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

  MAN UNDGÅR, AT 

HELE LEDELSEN SKAL 

UDSKIFTES PÅ SAMME 

TID OG EN MASSE VIGTIG 

VIDEN, ERFARING OG 

KULTUR GÅR TABT

  DET VIGTIGSTE ER 

BARE, AT MAN LYTTER TIL 

DEM MED ERFARINGEN OG 

ER YDMYG OMKRING DET

http://www.robaek.dk
https://lsalaw.dk/
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Som halvtredsårig vågnede Jørgen 
Gregersen op en mandag morgen, 
forvirret og ude af stand til bevæge 
den ene arm. Det blev starten på 
en årelang kamp med behandlinger, 
genoptræning og arbejdsprøvninger 
for at komme tilbage til et så nor-
malt liv som muligt. 

Nedsat tid
Tonen er kammeratlig og munter i 
det lille kontor, som er hans og den 
lageransvarlige Finn Kristensens 
base. Og selv om det er Jørgens 
historie, der skal 
fortælles, er det 
Finn, der oftest 
fører ordet. „Jør-
gen arbejder 
fem timer både 
mandag og tors-
dag, men er her næsten syv en halv 
time. Det er fordi, han skal hvile sig 
mellem opgaverne. Så han kan bare 
tage den store rollator – trucken – og 

køre ned i et hjørne, hvor jeg ikke 
kan finde ham,“ små griner Finn. Det 
fungerer ifølge dem begge to rigtig 
fint. „Det er også den bedste stol, 
vi har.“

Bruger tidligere erfaringer
Ordningen med fleksjob kom i stand 
efter en række arbejdsprøvninger, 
hvor både Norddjurs Jobcenter og 
3F arbejdede på at finde en perma-
nent løsning. Jørgen havde i mange 
år arbejdet hos HUJ med beton-
støbning, og han kendte dermed 

både virksomhe-
den og branchen 
indgående. Det 
kommer ham til 
stor gavn i arbej-
det på lageret. 

„Jeg kunne 
efter min sygdom huske de fleste 
ting fra før, mens jeg skulle starte 
helt forfra med telefonnumre og 
den slags,“ fortæller Jørgen, der 

Hos entreprenørfirmaet HUJ 

A/S i Auning har en af deres 

tidligere betonstøbere fået 

fleksjob som lagermedhjælper 

efter et langvarigt 

sygdomsforløb. Det har begge 

parter stort udbytte af.

Fleksjobber Jørgen Gregersen og lageransvarlig Finn Kristensen, HUJ A/S

  JEG OPLEVEDE AT 

FLEKSJOB ORDNINGEN 

„GIK LIGE IGENNEM“
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oplevede at fleksjob ordningen „gik 
lige igennem“ og derfor kun kan 
anbefale andre i samme situation, 
at tage fat i jobcentret. Det er også 
ham selv, der har valgt arbejdsda-
gene, så han får bedst mulighed 
for at hvile ud mellem dem. Han 
generhvervede sit kørekort og fik 
dermed samtidig blandt andet sit 
truckcertifikat tilbage. 

Ifølge Finn har det afgørende 
betydning, at Jørgen har erfaring 
med branchen. „Vi pakker og sender 
materiel ud til vores byggepladser, 
og her er han helt på hjemmebane, 
fordi han selv har brugt det grej 
før, og ved alt om det,“ fortsæt-
ter Jørgen, der også selv tidligere 
har arbejdet i betonafdelingen som 
sjakbajs.

Han er til stor hjælp
Arbejdet består også i diverse 
viceværtfunktioner og i at rydde op 
og stille det materiel og de oversky-

dende byggematerialer, der kommer 
retur, på plads. „Alt vores værktøj 
registreres i vores system og det 
skaber et godt overblik,“ mener 
Finn, der oplever det som en rigtig 
stor hjælp at 
have Jørgen 
med på holdet. 
Han fortæller, at 
der udover de to 
også er tilknyttet 
en fast chauf-
før, der kører 
materiel og materialer ud til bygge-
pladserne.

„Det er mig, der er chef, og ham 
der er kuli, men det er ikke ret tit, 
jeg skælder ud,“ griner han og bedy-
rer, at Jørgen får skylden for alle fejl, 
ikke mindst de dage han ikke er her!

For Jørgen er det meget vigtig, 
at komme ud og se nogle menne-
sker. „Det er det allerbedste, og jeg 
vil gerne blive ved, til jeg ikke kan 
mere,“ slår han fast, for det er af 

stor betydning at komme ud i stedet 
for at sidde hjemme og glo. Finn er 
hurtig til med et smil at supplere: 
„Selv om du har hund, så kan den jo 
kun sige vov og ikke svare dig igen.“

Finn er kvik i 
replikken, men 
fortæller at det 
hårde slid med 
betonen, fik ham 
til at søge lager-
jobbet, efter han 
havde fået to 

nye knæ. „Det fungerer super godt 
med Jørgen og er dejligt for mig, 
for alene ville jeg ikke kunne holde 
til arbejdet,“ slutter han og roser 
sin arbejdsplads, fordi den fører en 
ansvarlig personalepolitik og hjælper 
folk, der bliver ramt af sygdom, 
videre.

Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk

SÅ FÅR HAN ET  
HVIL I DEN  

STORE  
ROLLATOR

  DET ER DET 

ALLERBEDSTE, OG JEG VIL 

GERNE BLIVE VED, TIL JEG 

IKKE KAN MERE



12 www.erhvervDJURSLAND.dk · maj 2020Advertorial

Selv om der ikke er gulerødder i 
den lokale „nationalret“ Gl. Estrup-
gryde, vækker det alligevel jubel, 
når direktør Ole Nørgaard kvitterer 
for en månedskalender, uden ret 
mange – eller alvorlige – fejlprikker. 
„Vi har indført en miljø-kvalitets-
kalender der, på en meget enkel 
og let forståelig 
måde, synliggør 
både miljø- og 
produktionsfejl,“ 
fortæller Ole. „Vi 
har på den måde 
daglig fokus på 
vores miljø-
arbejde og alle ser kalenderen hver 
eneste dag.“

Ingen løftede pegefingre
Den selvudtænkte model fungerer 
på den måde, at forskellige typer fejl 
udløser prikker i bestemte farver, 
der klistres på kalenderen. „Vi har 
prikker for både miljø-, arbejdsmiljø- 
og produktionsfejl, og samtidig for-
skellige niveauer for alvoren,“ siger 
Ole og fortæller, at for eksempel 
arbejdsulykker og uopdagede pro-
duktionsfejl, som kunden reklamerer 
over, er i det røde felt. „Vi hænger 
også anvisninger op ved frokost-
stuen og gør det kort, letforståeligt 
og gerne med et drys humor.“

Der er oprettet en miljøgruppe på 
tre, der i faste intervaller går rundt 
og ser hele virksomheden igennem 
med miljøbrillerne på. „Miljøarbejdet 
skal være en del af hverdagen, for 
ellers ryger alt affald lige pludselig i 
småt brændbart, i stedet for at blive 
sorteret miljømæssigt forsvarligt. 
Jeg er ikke selv med på rundtu-
ren, for der skal ikke være løftede 
pegefingre. Medarbejderne skal selv 

kunne snakke om det og tage an-
svaret på sig,“ mener Ole, der helt 
naturligt deltager i alle miljøgrup-
pens interne møder.

Bæredygtig bundlinie
Nørgaard Teknik har investeret i en 
del tiltag, der skal gøre dem mere 

bæredygtige. „Vi 
følger udviklin-
gen i samfundet 
og sparer en 
masse energi 
med en ny 
smart tænkende 
udsugning, der 

selv stopper, når vi ikke svejser. 
Den er også træls at høre på, og 
derfor giver det både mening for 
mig og folkene, og alle synes, det 
er en god idé. Alle lamper er skiftet 
til LED, lige som vi køber 100 pct. 
grøn strøm. Vi sorterer også vores 
affald, så vi i stedet for bare at køre 
det væk, kan sælge det.“ Ifølge Ole 
er aftagerne gode til at vejlede, så 
begge parter får mest ud af det. 

Ole mener, det er nødvendigt, at 
det skal kunne 
betale sig, at ud-
vise bæredygtig 
adfærd. „Det er 
gennemskueligt, 
at man ikke får 
mange til at gøre 
det, hvis der ikke 
er positiv bund-
linie.“ Her kunne 
han godt tænke sig, at de danske 
afgiftsystemer ikke spænder ben for 
grøn udvikling. „Vi har eksempelvis 
en stor kompressor, der udleder 
en del spildvarme. Den energi må 
vi kun bruge som procesvarme, og 
ikke til opvarmning af produktions-

lokaler uden at få strafafgift. Det er 
bare et stort hul med varmetab, og 
det er ikke til at holde ud at se på.“

Gælder globalt og lokalt
Som underleverandør af maskiner 
og komponenter til mange forskel-
lige brancher rundt om i verden, 
mærker Ole dagligt at kunderne 
har stort prisfokus. „En del af de 
produkter, vi fremstiller som under-
leverandør, er relativt prisfølsomme, 
og vi oplever, at vores kunder er 
ligeglade med, om de køber dem 
her, i Ungarn, Polen eller Kina, hvis 
kvaliteten er i orden. Derfor er det 
vigtigt, at der kommer miljø- og 
 bæredygtighedsbetingelser, der 
virker på tværs af landegrænserne.“

På det helt lokale plan slår Ole 
også til lyd for, at vi allesammen er 
forpligtede til at have miljøfokus. 
„De færreste har det i dag med 
hjemmefra og mange er ligeglade, 
når de har fri, for ellers ville der ikke 
ligge alt det lort nede i Gammel 
Estrupskoven,“ runder han af, og 
bemærker at han håber, han snart 

skal traktere de 
60 ansatte med 
en ny runde Gl. 
Estrupgryde.

Jens Nikolajsen, 
jens@mercatus.dk

Nørgaard Teknik A/S med base i Auning har haft GMC 

Miljøcertifikat siden 2009. De har udviklet deres helt eget 

system til at synliggøre, når noget ikke går helt efter bogen. 

Og så bruger de gulerodsmetoden, når en måned har været 

næsten fejlfri.

  MAN FÅR IKKE 

MANGE TIL AT GØRE DET, 

HVIS DER IKKE ER POSITIV 

BUNDLINIE

  DET ER BARE 

ET STORT HUL MED 

VARMETAB, OG DET ER 

IKKE TIL AT HOLDE UD AT 

SE PÅ
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MÅNEDER MED  

FÅ FEJL-PRIKKER,  
UDLØSER GL. ESTRUPGRYDE

Direktør Ole Nørgaard, Nørgaard Teknik A/S
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EBELTOFT ER SÆRLIG  
HELE ÅRET RUNDT

Medejer Trine Drivsholm, Møhl & Drivsholm Glas
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Midt på havnen i Ebeltoft ligger Møhl & 
Drivsholm Glas, som Trine Drivsholm ejer 
sammen med sin mand Tobias Møhl. De 
bor på samme havnegade, og hun bruger 
sin fritid i lokalområdet, hvor hun vandrer, 
sejler og engagerer sig i byen, som betyder 

meget for hende. 

Der er ikke meget mere end tyve skridt fra 
døren i privaten til døren til glasbutikken 

Møhl & Drivsholm Glas. Her passer 
Trine Drivsholm butikken og laver 

smukke kunstværker af glas 
i værkstedet, mens hendes 

mand Tobias Møhl arbejder 
med nogle større glasin-

stallationer. Ebeltoft har 
alt, hvad de skal bruge.

„Ebeltoft er en by, 
hvor der sker rigtig 
meget om somme-
ren, men resten af 
året dør den ud. Det 
forsøger vi at lave 
om på, så vi holder 
blandt andet åbent 
hele året rundt,“ 

fortæller Trine. 

Kærlighed på  
Glasmusset

Hvordan parret havnede 
i Ebeltoft, har noget 

med passio-
nen for 

glas-

kunst at gøre. Trine arbejdede hos Finn Lynggaard og 
Tchai Munch, og Tobias arbejdede i Glasmuseets hytte, 
da de mødte hinanden. Det er 27 år siden. 

„Vi blev hurtigt kærester, og Tobias skulle videre på 
Designskolen i København, og jeg tog på højskole i 
Nordjylland og senere til Edinburgh,“ forklarer hun. 

De forlod derfor Ebeltoft, men var begge faldet for 
byen, naturen og hele byens miljø og værdier.

„Vi ønskede at åbne vores eget værksted og blev 
hurtige enige om, at Ebeltoft var byen at gøre det i, og 
vi købte huset på havnen,“ fortæller hun. 

Derefter skabte de begge karrierer indenfor glas-
kunst i hele verden. Trine udstiller i London og Køben-
havn, mens Tobias sælger sine værker i blandt andet 
New York. 

Engageret i bylivet
Ebeltoft blev aldrig for lille for parret.

„For 12 år siden købte vi bygningen på den anden 
side af gaden, som vi har renoveret og lavet om til butik 
og værksted,“ fortæller hun. 

„Havnen har altid været lidt glemt og rodet, så det 
blev hurtigt et forsøg på, at udvikle området og få flere 
til at få øjnene op for områdets charmerende kvaliteter. 
Det lille, røde ishus her bag butikken og det lille røgeri 
er også vores, og i år er det vores søn Marinus på 
19, der står for issalget,“ forklarer hun og peger på et 
rødt skur og et autentisk røgeri, der passer i stilen på 
havnen.

„Ebeltoft er i bund og grund en mega fed by, der 
er fyldt med dejlige mennesker, men jeg tror ikke på 
hoppeborge, der bliver stillet op og taget ned igen, hvis 
man som by skal tiltrække nye tilflyttere og turister 
hele året. Jeg tror på, at Ebeltoft har så mange værdier, 
særlige butikker og restauran-
ter, der gør, at mange vil køre 
langt for at besøge vores by 
hele året rundt,“ forklarer hun.

Ud på tur, aldrig sur
Når Trine ikke står i butikken, 
designer smukt glas eller enga-
gerer sig i at fremme byens liv, 
så holder hun af at vandre. 

„Min veninde og jeg er administratorer i en Face-
book-gruppe, som vi kalder „Ud på tur, aldrig sur“, hvor 
vi aftaler vandreture i lokalområdet. Gruppen har givet 
mig mange nære relationer, og det er skønt at snakke 
med jævnaldrende, der er samme sted i livet med store 
børn, parforhold og karriere,“ forklarer hun, og fortsæt-
ter: „Vi har også vandret en del i Norge og planlagt 
næste tur på Island.“

I værkstedets gårdhave hænger to våddragter til 
tørre, det er Tobias og sønnen Marinus, der har været 
ude og surfe.

„Vi har en båd sammen med nogle venner, som vi 
ofte sejler ud i. Så surfer de, mens jeg sidder i båden. 
Det er også noget, vi holder meget af.“

Trine bruger vandet, vandreruterne og byen i og 
rundt om Ebeltoft, og hun kan heller ikke se sig selv bo 
andre steder end lige her sammen med Tobias.

„Her mødte vi hinanden, her startede vi, og her 
bliver vi,“ afslutter hun.

Natascha Kalika Østergaard, natascha@mercatus.dk

  HAVNEN HAR ALTID VÆRET 

LIDT GLEMT OG RODET, SÅ DET 

BLEV HURTIGT ET FORSØG PÅ, 

AT UDVIKLE OMRÅDET



Som tidligere mekaniker er Bent 
egentlig Volvo-fan og havde drømt 
om en P1800. Men det vigtigste var, 
at det blev en cabriolet. Så efter en 
udflugt med en Ford Thunderbird 
blev den i Sverige byttet til den 
juvelblå og hvide Corvette C1 fra 
1961. „Den var kommet fra USA 
til Sverige og jeg fik den for 12 år 
siden. Motor og de to 4-portede 
Carter caburatorer var i topform, 
men ellers var der en del, der skulle 
laves,“ fortæller han. „Alt har stort 
set været adskilt, og jeg har fået den 
malet i de originale farver, som der 
kun er produceret 417 af.“

At restaureringen er foregået med 
en uhørt sans for detaljer, vidner 
de mange pokaler, bilen har vun-
det, om. „Den har blandt andet tre 
gange vundet førstepræmie blandt 
flere end tusind US-biler.“

Sus i håret
Corvetten har chassisramme af 
metal og stort set resten er af glas-
fiber. Derfor vejer den kun 1330 kg, 
så den 270 HK stærke V8 sports-
motor, giver i den grad puf i ryggen 
og sus i håret. „Vi har kørt omkring 
30.000 km i bilen både herhjemme 

og i Norge og Sverige,“ siger Bent, 
der tager på egne ture og deltager 
i træf. „Det er rene Corvettetræf, 
men vi er også aktive i Ebeltoft 
Køreselskab og er meget tit på 
Tirsdagstræf på Kalø.“ Den tradition 
startede Bent sammen med sin bror 
Erik i 2003. „Det kan nogle gange 
være lidt svært atkomme rundt at 
se de andre fine biler, fordi folk hele 
tiden kommer og vil snakke med 
mig og min Covette,“ smiler han.

Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk

16 www.erhvervDJURSLAND.dk · maj 2020Bilen & Bossen

Corvette C1 1961
Antal produceret 10.939
Motor: Small Block V8 på 4.638 ccm.
Effekt: 270 HK ved 6.000 omdrejninger/min.
Gear: 4-trin close race
0-100 km/t: 6,5 sek.
Nypris: 100.474 kr. (Ca. 1.3 mio. kr. i nutidspris)

DEN SKAL HOLDES I  

ORIGINAL STAND

Bent Ammitzbøll, der er næstformand 

i Ebeltoft Fjernvarmeværk, holder sin 

sjældne Corvette så original, at den 

oprindelige ejer lidt uden for Chicago, 

har forsøgt at købe den tilbage.
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Område Boligtype Ændring måned Ændring år

Norddjurs Villa/Rækkehuse 3,8% 11,2%

Syddjurs Villa/Rækkehuse -0,1% 13,7%
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Boligsidens Markedsindeks åbner døren til boligm…

Hvis du er journalist og skal vide noget om boligmarkedet i det
område, du dækker
Hver måned udgiver Boligsiden pressemeddelelser om udviklingen

på boligmarkedet med udgangspunkt i statistik og data fra

Boligsidens Markedsindeks.

Du kan også følge med i udviklingen her på siden, hvor statistikken

fra Boligsidens Markedsindeks bliver offentliggjort. Du kan finde

data for din region, landsdel eller kommune fra de seneste tre år.

Har du brug for noget andet, end det du kan finde her, er du altid

velkommen til at ringe eller skriv til en af vores pressemedarbejdere,

der er vant til at hjælpe journalister med at finde data til historier om

boligmarkedet.

Hvis du skal købe og vil vide noget om boligmarkedet i det område,

Boligsidens Markedsi…
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Område Boligtype Ændring måned Ændring år

Norddjurs Villa/Rækkehuse 17,8% 41,0%

Syddjurs Villa/Rækkehuse 6,0% -14,5%

D
ag
e

Norddjurs Syddjurs Villa/Rækkehuse

Jul
2017

Jan
2018

Jul
2018

Jan
2019

Jul
2019

Jan
2020

125

150

175

200

225

250

275

300

325

Boligsidens Markedsindeks åbner døren til boligm…

Hvis du er journalist og skal vide noget om boligmarkedet i det
område, du dækker
Hver måned udgiver Boligsiden pressemeddelelser om udviklingen

på boligmarkedet med udgangspunkt i statistik og data fra

Boligsidens Markedsindeks.

Du kan også følge med i udviklingen her på siden, hvor statistikken

fra Boligsidens Markedsindeks bliver offentliggjort. Du kan finde

data for din region, landsdel eller kommune fra de seneste tre år.

Har du brug for noget andet, end det du kan finde her, er du altid

velkommen til at ringe eller skriv til en af vores pressemedarbejdere,

der er vant til at hjælpe journalister med at finde data til historier om

boligmarkedet.

Hvis du skal købe og vil vide noget om boligmarkedet i det område,
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Få relevante indlæg 
optaget gratis i Ajour. 
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Syddjurs Kommune

Chef for Erhverv og Beskæf-
tigelse i Syddjurs Kommune 
Mette Vestergaard Byskov 
(55) er, efter gensidig forstå-
else med direktionen, fratrådt. 
Den takker Mette Vestergaard 
Byskov for samarbejdet, og 
ønsker hende alt det bedste 
fremover. Hun har været ansat 
i kommunen siden april 2018.
Kommunaldirektør Jesper 
Hosbond Jensen varetager 
ansvaret som chef for Erhverv 
og Beskæftigelse indtil stil-
lingen igen er besat med en 
ny chef. Dette forventes at 
ske senest med virkning fra 1. 
januar 2021.

Aarhus Airport A/S

Hanne Nyboe (50) er tiltrådt 
som marketingchef i Aarhus 
Airport A/S. Hun er cand.
oecon. fra Aarhus Universitet 
med speciale i afsætning og 
organisation og kommer med 
en solid erfaring inden for 
fast-moving consumer goods, 
i daglig tale kaldet FMCG, 
hvor hun senest har lagt kul 
under grill-brandet, Weber. 
„Hanne Nyboe kommer 
med en skarp kommerciel 
baggrund inden for koncept-
udvikling, strategi og brand-
ing. Hannes forretnings-
forståelse for at drive vækst 
via et hundrede procent afsæt 
i forbrugernes kendskab og 
adfærd skal være med til 
sætte og holde kursen i luft-
havnens vækststrategi. Sam-
tidig skal Hanne identificere 

og dyrke gæstepotentialet i 
lufthavnens optageområde, 
der strækker sig langt ud over 
Østjylland,” siger admini-
strerende direktør i Aarhus 
Airport, Peer H. Kristensen.

Handel Grenaa
Daniel Ashok Skjødt er ansat 
som koordinator i Handel 
Grenaa. Daniel er uddannet 
kaospilot med fokus på pro-
jektstyring, kommunikation 
og entreprenørskab, og har 
arbejdet som områdekoor-
dinator i UngNorddjurs og 
koordineret kulturprojekter. 
Han arbejder sideløbende 
som konsulent hos Arresten 
i Grenaa, ligesom han har 
haft sit eget musikselskab og 
fungeret som producer.
Daniel afløser Palle Mikkelsen 
der er tiltrådt som partner hos 
Mercatus A/S. 

Small Danish Hotels
Efter 17 år i tjenesten som 
bestyrelsesformand for Small 
Danish Hotels, takker Hilding 
Hvid af og overlader styr-
pinden til næstformanden.
I over 30 år har Hilding Hvids 
hjerte banket for hotel- og 
restaurationsbranchen, både 
som ejer af Hotel Gjerrild Kro 
og de seneste mere end 20 
år som bestyrelsesmedlem 
og formand for Small Danish 
Hotels.
Han afløses af tidligere næst-
formand, Finn Steffensen 
fra Nymindegab Kro, som er 
nyvalgt bestyrelsesformand.

Brdr. Thorsen I/S
De to brødre Kristian Thor-
sen og Jørgen Thorsen, der 
sammen driver Brdr. Thorsen 
I/S har de seneste år været 
forhandler af Massey Fer-
guson på Djursland. Efter 
landets største forhandler 
af Agco-traktorer, Hjallerup 
Maskinforretning, er gået kon-
kurs, har de også overtaget 
distributionen i området syd 
for Limfjorden, ned til en linje 
fra nord for Aarhus i øst, over 
Salling til Limfjorden syd for 
Hurup i vest.
Brdr. Thorsen A/S vil etab-
lere en afdeling med salg 

og service i Himmerland, 
med erfarne medarbejdere 
indenfor service, reservedele 
og salg af Massey Ferguson 
produkterne, og Kristian 
Thorsen fortæller, at man har 
analyseret området grundigt 
og arbejder med en løsning 
som vil levere en servicering 
af markedet som kunderne 
forventer, og at Grønning 
Maskinforretning på Salling 
og Holms Maskinservice nord 
for Randers fortsætter som 
underforhandler under Brdr. 
Thorsen

Louis Nielsen, Grenaa
Nordic Contact Lens Forum 
har kåret optikerforretningen 
Louis Nielsen i Grenaa som 
vinderne af Nordic Optical 
Awards 2020 kategorien 
Best store within a multiple 
practice, Denmark. Bag forret-
ningen står de to chefoptikere 
Helle Elkjær og Henning Skov 
Meisler.

Egå Slagteren
Slagtermester Tom Toft har 
åbnet gårdbutik med sommer-
åbent på Elsegårde Skov-
vej ved Øer i Ebeltoft. Her 
forhandles Egå Slagterens 
hjemmelavede produkter, 
grøntsager og vin. 

Rygcenter Djursland
Kiropraktorvirksomheden 
Rygcenter Djursland med 
afdelinger i Ebeltoft, Rønde 
og Grenaa er overtaget af
kiropraktor Henrik Frederiksen 
efter Niels Klougart. Henrik 
er i forvejen medindehaver 
af Rygcenter Midtvest, der 
driver klinikker i Ringkøbing, 
Herning og Ikast. I samme 
forbindelse er Grenaa afdelin-
gen flyttet til Grenaa Sund-
hedshus på Sygehusvej.

Kiropraktor  
Hans Erik Husum
Tonje Fjell (37) har overta-
get klinikken efter Hans Erik 
 Husum. Hun er kiropraktor 
med speciale i behandling af 
børn og spædbørn, sports-
skader ligesom hun anvender 
en særlig akupunkturteknik. 
Tone har ti års erfaring fra 
København og Frederikssund. 



18 www.erhvervDJURSLAND.dk · maj 2020Ajour

Alle data er indhentet i perioden 
01.04.2020-24.04.2020
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 

ALMSTEN SIKRING APS*
Lerbakken 64, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 1,8 (1,3)
Resultat før skat 0,0 (0,1)
Egenkapital 0,6 (0,7)
Antal ansatte 4

BIRK OG BORST EL A/S*
Storegade 6, 8950 Ørsted
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 1,2 (1,4)
Resultat før skat 0,0 (0,0)
Egenkapital -0,1 (-0,2)
Antal ansatte 3

BJØDSTRUP AUTO APS
Gl. Hovedvej 8, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 1,5 (1,7)
Resultat før skat 0,4 (0,6)
Egenkapital 3,6 (3,5)
Antal ansatte 2

BORDING LINK A/S
C M Rasmussens Vej 1, 8961 Al-
lingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 17,7 (27,0)
Resultat før skat -5,4 (-11,8)
Egenkapital 6,5 (10,7)
Antal ansatte 39

BOSTEDET BRÆNDTVAD APS
Brændtvadvej 12, 8586 Ørum Djurs
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 11,5 (10,6)
Resultat før skat 1,1 (0,7)
Egenkapital 1,4 (0,9)
Antal ansatte 18

CENTER-GROS A/S
Nimtoftevej 43, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 10,1 (11,8)
Resultat før skat 0,7 (2,8)
Egenkapital 10,6 (6,4)
Antal ansatte 18

COLOMBANI APS*
Erhvervsparken 12, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 2,4 (1,4)
Resultat før skat 1,4 (0,5)
Egenkapital 1,2 (0,3)
Antal ansatte 2

CONNECTED WIND SERVICES A/S
Nyballevej 8, 8444 Balle
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 14,5 (14,9)
Resultat før skat -24,0 (-56,4)
Egenkapital 56,3 (23,4)
Antal ansatte 3

CONNECTED WIND SERVICES 
DANMARK A/S
Nyballevej 8, 8444 Balle
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 16,3 (12,1)
Resultat før skat 0,6 (-3,7)
Egenkapital 9,6 (5,5)
Antal ansatte 67

CONNECTED WIND SERVICES 
REFURBISHMENT A/S
Nyballevej 8, 8444 Balle
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste -1,6 (-23,3)
Resultat før skat -8,9 (-33,5)
Egenkapital -0,9 (-16,0)
Antal ansatte 28

DANSK TAG OG FACADE 
RENGØRING APS*
Tangvej 19, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 0,6 (0,5)
Resultat før skat 0,0 (-0,1)
Egenkapital -0,0 (-0,1)
Antal ansatte 2

DANSK VILOMIX A/S
Sjellebrovej 10, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 105,6 (134,2)
Resultat før skat 64,1 (91,8)
Egenkapital 220,2 (170,7)
Antal ansatte 90

EXCELLENT PLAST APS
Møllevej 2, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste -0,0 (-0,0)
Resultat før skat 0,0 (0,0)
Egenkapital 0,1 (0,1)
Antal ansatte 3

FREGAT FISKEEKSPORT A/S
Færgevej 2, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 6,3 (6,0)
Resultat før skat 2,2 (2,1)
Egenkapital 9,7 (9,6)
Antal ansatte 8

JAC GRENAA A/S
Trekanten 8, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 8,4 (9,4)
Resultat før skat -0,5 (-1,1)
Egenkapital 2,1 (2,5)
Antal ansatte 21

JIFFY A/S
Industrivej 4, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 7,3 (5,9)
Resultat før skat 1,2 (1,1)
Egenkapital 15,9 (14,9)
Antal ansatte 28

JOWIN APS
Løgtenvej 41, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 4,8 (3,1)
Resultat før skat 3,1 (1,6)
Egenkapital 6,2 (4,9)
Antal ansatte 5

K.M. BYG ALLINGÅBRO APS
Rougsøvej 45, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 0,5 (0,7)
Resultat før skat -0,0 (0,3)
Egenkapital 0,3 (0,3)
Antal ansatte 2

KOLIND ENTREPRENØR- & VOGN-
MANDSFORRETNING APS
Skarresøvej 6, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 1,9 (2,3)
Resultat før skat -0,1 (0,2)
Egenkapital 1,3 (1,3)
Antal ansatte 5

KURT SØRENSEN APS RØNDE
Lerbakken 19, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste -0,1 (-0,0)
Resultat før skat 3,1 (-2,8)
Egenkapital 15,9 (13,8)
Antal ansatte 2

KVADRAT A/S
Lundbergsvej 10, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 187,8 (231,1)
Resultat før skat 82,3 (113,0)
Egenkapital 403,6 (393,1)
Antal ansatte 225

KØKKENLAGERET TRUSTRUP A/S
Århusvej 179, 8570 Trustrup
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 1,6 (1,2)
Resultat før skat 0,8 (0,3)
Egenkapital 1,2 (1,8)
Antal ansatte 3

MARINE BLEU APS
Hovedgaden 20, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 0,2 (0,3)
Resultat før skat -0,1 (-0,0)
Egenkapital 0,3 (0,4)
Antal ansatte 2

MICRI SUPPORT APS
Stenagervej 5, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste -0,0 (0,1)
Resultat før skat -0,0 (0,0)
Egenkapital 0,2 (0,2)
Antal ansatte 3

MWID APS*
Dybdalvej 15, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 0,3 (-0,3)
Resultat før skat -1,1 (-0,8)
Egenkapital -0,4 (0,7)
Antal ansatte 3

NEW WEAR APS*
Systemvej 4, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 4,3 (4,4)
Resultat før skat 1,6 (2,3)
Egenkapital 1,5 (2,1)
Antal ansatte 15

NIMSØ APS
Pejmarksvej 17, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 0,5 (0,4)
Resultat før skat 0,0 (-0,0)
Egenkapital 0,1 (0,0)
Antal ansatte 5

PRIP APS*
Veggerslevvej 70, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2019 
Bruttofortjeneste 15,7 (14,8)
Resultat før skat 0,5 (0,3)
Egenkapital 2,6 (2,4)
Antal ansatte 16

RYOMGÅRD AUTOTEKNIK APS*
Industrivej 15, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 0,5 -
Resultat før skat 0,3 -
Egenkapital 0,3 -
Antal ansatte 2

SAFEFLOOR APS
Bjødstrupvej 10, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 1,6 (1,9)
Resultat før skat 0,5 (1,0)
Egenkapital 1,4 (1,4)
Antal ansatte 3

SCAN CONSTRUCTION APS
Nøruplundvej 9, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 9,3 (7,9)
Resultat før skat 2,5 (1,8)
Egenkapital 10,3 (8,9)
Antal ansatte 10

SYDDJURS BILSYN A/S*
Ryomvej 21, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 1,3 (1,5)
Resultat før skat -0,1 (0,3)
Egenkapital 1,3 (1,3)
Antal ansatte 2

TANDLÆGE 
LENE HØJRIS NIELSEN APS
Rougsøvej 114C, 8950 Ørsted
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 5,1 (5,2)
Resultat før skat 0,5 (-0,0)
Egenkapital 1,0 (0,7)
Antal ansatte 7

THORFISK A/S
Neptunvej 1, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 18,0 (27,2)
Resultat før skat 1,2 (0,8)
Egenkapital 28,1 (27,6)
Antal ansatte 65

THORSEN KØLESERVICE A/S*
Sletten 2A, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-9-2019 
Bruttofortjeneste 1,7 (3,1)
Resultat før skat -1,1 (0,1)
Egenkapital -0,3 (0,7)
Antal ansatte 7

Nye selskaber
Cvr nr Selskabsnavn Reg.dato
41314648 Retail IT Solutions ApS .................................24.04.2020
41302275 HV?M ApS .....................................................19.04.2020
41293144 Ellegaard Investeringsrådgivning ApS ..........14.04.2020
41315903 Jacqueline Løfvall ApS .................................24.04.2020
41308826 Skovværk ApS ...............................................22.04.2020

41307374 Flex Håndværkerservice 2020 ApS .............. 21.04.2020
41283572 Hollesen byg ApS .......................................... 07.04.2020

Selskabsændringer
20863986 LBJ GRENAA ApS .............................................16.04.2020 3)
31622867 Administrationsselskabet af 1. september 2018 A/S...............
15.04.2020 1) 

77640428 MURERFIRMA HANS JOCHUMSEN ApS........ 27.04.2020 4)
33749422 Datoselskabet af 15. april 2020 A/S ..................23.04.2020 2)
38673238 ow67 ApS ...........................................................21.04.2020 0)
37826332 FB Huse ApS ......................................................21.04.2020 0)
36500883 CB CONSULT IVS ...............................................21.04.2020 0)
17227904 AL BYG & FINANS ApS......................................20.04.2020 4)
0)  Anmodning om opløsning – 1) Likvidation vedtaget – 2) Konkursdekret 
afsagt –  3) Opløst ved erklæring – 4) Virksomheden er opløst
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VIVILD TRANSPORT APS
Bunkedalsvej 1A, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 1,3 (1,0)
Resultat før skat 0,0 (0,2)
Egenkapital 0,5 (0,5)
Antal ansatte 2

YU MAN LOU APS
Nørregade 14, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste -0,0 (-0,0)
Resultat før skat -0,0 (-0,0)
Egenkapital -0,8 (-0,8)
Antal ansatte 7

ØSTJYDSK CAD-CAM A/S
Industriparken 2, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 3,7 (3,3)
Resultat før skat 1,7 (1,1)
Egenkapital 5,1 (7,0)
Antal ansatte 3

ØSTJYSKE BODEGAER APS
Niels Juels Vej 49, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 1,6 (1,7)
Resultat før skat 0,4 (0,5)
Egenkapital 0,6 (0,4)
Antal ansatte 3
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Det er en god forretning at producere produkter i materialet 

PE eller Polyethylen, som er den type plast, der fremstilles 

mest af på verdensplan. Virksomheden Excellent Systems 

A/S i Bale ved Mørke producerer samtlige sine produkter 

i materialet, som både er ekstremt holdbart og nemt at 

arbejde med. 

De to mest sælgende pro-
dukter er miljøvenlige ramper 
og PavePads. Sidstnævnte er 
afstandsstykker til belægnin-
ger, mens ramperne primært 
købes af kommunerne til brug 
for kørestolsbrugere. Cirka 1/3 
af landets kommuner er kun-
der, og 85 procent af virksom-
hedens samlede omsætning 
er eksport.

Afstandsstykkerne
Det er direktør Ole Frederiksen 
selv, der står for produktudvik-
lingen i virksomheden, som 
tæller omkring 20 medarbej-

dere, omsat til helårs værker. 
Alt bliver produceret lokalt, så 
der er fuld kontrol over hele 
processen. Der er ifølge Ole 
mange andre producenter, så 
det handler hele tiden om at 
være et skridt foran og have 
det bedste produktsortiment. 
„På afstandsstykkerne har 
vi langt det største program. 
Med mere end 70 varianter 
kan vi klare næsten alle typer 
belægninger. For eksempel 
skal de være helt specielle til 
trekantede fliser. Du finder vo-
res afstandsstykker over hele 
verden. De bliver for eksempel 
flittigt anvendt i New Zealand 
og på Hawai. Hele hoved-
gaden i Calgary i Canada er 
også belagt ved hjælp af vores 
afstandsstykker, som sikrer at 
fliserne bliver hvor de er.“

Ramperne
Ramperne, som er de stær-
keste, kan ifølge Ole klare en 
100 tons truck, men de bliver 
i øvrigt også brugt over hele 

verden. „I Venedig er det 
vores ramper, du går op ad til 
blandt andet Rialtobroen. De 
har en stab af ingeniørerer, 
der brugte seks år på at finde 
de rigtige ramper. De endte 
med at vælge vores, som ikke 
ødelægger bygningerne, når 
de bliver installeret. Derfor bru-
ges vores ramper også i rigtig 
mange fredede bygninger på 
Unesco‘s verdensarvsliste.“

Coronaen
Virksomheden er vokset støt 
de seneste år. Både i omsæt-
ning, indtjening og egenkapi-
tal. Sidste år blevet hidtil bed-
ste med en bruttofortjeneste 
på 9,2 mio kr. Den bliver dog 
noget mindre i år, selvom Ole 
ikke vil sætte konkret beløb 
på. „Der er vist ikke mange 
virksomheder, der kan forudse 
resultatet for 2020. Hvis vi er 
heldige, bliver resultatet i år 
et stort flot nul. Vores omsæt-
ning er faldet med 60% siden 
coronatiden startede, og vi har 
lige nu 13 medarbejdere sendt 
hjem med løn. Det er fint, at 
ordningen er så fleksibel, at vi 
nemt kan kalde dem ind igen, 
når vi får behov for dem. Om-
sætningen skal nok komme 
igen, men lige nu humper vi 
lige så stille afsted.“

Støt stigende indtjening i Mørke

Forhenværende miljøminister Kirsten Brosbøl og direktør Ole Frederiksen, Excellent Systems A/S

EXCELLENT SYSTEMS A/S
Møllevej 2, 8544 Mørke

Regnskabsafslutning  31-12-2019

Bruttofortjeneste 9,2 (7,9)

Resultat før skat 1,7 (1,5)

Egenkapital 8,4 (7,3)

Antal ansatte 20
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)
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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.:

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

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

Torvet 3, 8500 Grenaa ∙ www.jobnet.dk

Aalsrode 
Tømrerfirma fik 
en alt-mulig-mand 
til at passe værkstedet
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.kattegatteknik.dk/
http://www.bpelectric.dk/
https://www.rjakobsen.dk/
http://www.jobnet.dk
https://www.djurslandsbank.dk/erhverv

