juni 2020

BÆREDYGTIGHED

UDELUKKER IKKE EN

SOLID BUNDLINJE
FATTER GJORDE SIN

MURERSØN
TIL LEDER
FIRE ERHVERVSFORENINGER

SAMARBEJDER OM
LOKAL-KAMPAGNE

BILEN&BOSSEN:
EN FERGUSON

MED TAG
RASMUS MØLKJÆR PETERSEN:

FINDER OG
FANGER RÅVARER
I FRITIDEN

VI GIVER DIG KVALITET
TIL EN PRIS – DER HOLDER

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

Grundlagt i 1964

– STADIG DANSK
OG LOKALEJET

• Slamsugning
• Spuling
• TV-inspektion
• Water-Jetting

DJURSLAND
KLOAK-SERVICE
ApS v/Ulrik Sinding

• Betonsanering
• Tørstofsugning
• Slamafvanding
• Industrispuling 0-3000 BAR

Abildgårdsvej 10 · 8570 Trustrup · 86334677 · 86334121 · www.u-sinding.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

Torvet 3, 8500 Grenaa ∙ www.jobnet.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 miljøbelastning og forøgelse af produktiviteten. Denne formidling sker primært ved erfaringsudveksling i de enkelte udviklingsgrupper (interessegrupper) og ved afholdelse af diverse arrangementer - typisk fyraftensmøde, hvor alle
kan deltage.

2

www.mfnorddjurs.dk

www.erhvervDJURSLAND.dk · juni 2020

INDHOLD
4

4 BÆREDYGTIGHED UDELUKKER
IKKE EN SOLID BUNDLINJE
På Kalø Økologisk Landbrugsskole er det en integreret del af undervisningen, at eleverne
bliver oplyst om, at valget af en bæredygtig forretning ikke nødvendigvis udelukker en
økonomisk forretning.

6 FATTER GJORDE SIN MURERSØN TIL LEDER
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Hyllested Murerforretning i Balle. En drøm, som han ikke altid har haft, men drømmen er
nu at udvide med lærlinge og flere ansatte i fremtiden.
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Med fire gange 25.000 kommunale kroner i ryggen, har fire Norddjurs erhvervsforeninger sat sig ved samme bord, for at få optimalt udbytte af pengene. Budskabet er enkelt:
„Vi handler lokalt
– i Norddjurs“.
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I industriområdet ved fiskerihavnen i Ebeltoft holder den militærfarvede Land Rover ofte
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Innovationschef Søren Hansen, Viden Djurs og forstander Nikolaj Malte Houkjær, Kalø Økologiske Landbrugsskole

På Kalø Økologisk Landbrugsskole
er det en integreret del af
undervisningen, at eleverne
lærer, at valget af en bæredygtig
forretning ikke nødvendigvis
udelukker en økonomisk
forretning.
Alt er bæredygtigt på Kalø. Og der
er slet ingen tvivl om, at de elever,
der starter på Kalø Økologisk Landbrugsskole er bæredygtige helt ind i
hjertet, allerede inden de starter, fortæller forstander på stedet, Nikolaj
Malte Houkjær.
„Her er vi ikke bange for at sige,
at vi er et værdibaseret uddannelsessted, for vi uddanner fremtidens
bæredygtige landmænd,“ fortæl-

ler han og fortsætter: „Men det er
vigtigt for os, at de også får lært,
hvordan man skaber en økonomisk
forretning, da man ikke bare kan
leve af en bæredygtig baghave.“

være et sted, hvor man sad i rundkreds i sweater. Men virkeligheden
er nærmere, at det er en moderne
og veldrevet landbrugsskole med et
enormt højt fagligt niveau. Hvilket tøj
man så ønsker at have på, det er jo
Kalø er ikke frelst
op til en selv,“ smiler forstanderen.
Skolen uddanner mellem 50 og 80
„Man kan godt sige, at vi har
øko-landmænd
undergået en
om året, fortransformation
DET ER VIGTIGT FOR
tæller Søren
fra noget meget
OS, AT DE OGSÅ FÅR LÆRT, idealistisk og
Hansen, der er
innovationschef i
ideologisk til
Viden Djurs, som HVORDAN MAN SKABER EN noget mere
Kalø Økologisk
værdibaseret
ØKONOMISK FORRETNING
Landbrugsskole
og virkelighedsForstander Nikolaj Malte Houkjær
er en del af.
nært,“ supplerer
„Men vi vil
Søren.
gerne lidt væk fra, at mange forbinDe er begge enige om, at skolens
der bæredygtighed med frelsthed,
målgruppe generelt er et smalt
for det kan vi mærke på Kalø, men
segment.
det er ikke rigtigt. Vi kører også i
„Det er ikke dem, der skal hjem
biler, har internet og iPhones, men
og overtage gården. Vores målde her fordomme omkring det, de
gruppe er førstegangslander her desværre stadigvæk,“ siger
mænd,
han, og Nikolaj tager over: „Da jeg
der
startede her som projektleder for
karakseks år siden, havde Kalø ry for at
teri-
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seres ved at være åbenmindede,
innovative og kreative,“ siger Søren,
og Nikolaj supplerer: „Vi har mange,
der kommer fra storbyen, særligt
piger, og så er gennemsnitsalderen
på 25 år.“
Økologi er mainstream
Det er svært at komme udenom, at
Kalø var firstmovers, når det handler
om økologi.
„Supermarkedernes økologisektioner vokser og vokser, og det gør
fokus på økologi i mediebilledet
både nationalt og globalt også, så
det er en strømning, vi lægger os
meget op ad,“ forklarer Søren.
I takt med at fokus stiger, kan forstanderen mærke, at interessen for
et bæredygtigt valg af uddannelse
går samme vej.
„Økologi er blevet mere mainstream, og interessen for at starte
på vores uddannelse er vokset, da
optaget har vækstet med 10% hvert
år de seneste fem år,“ siger han.
Når eleverne er færdiguddannede,
går de traditionelle landbrugsuddan-

R IKKE EN

nelser direkte efter, at de skal vælge fire år siden. Fodbolddrengen og den
store produktioner, mener de.
læseglade pige, der blev kærester. De
„Men alle befik en masse teohøver ikke ende
retiske redskaber
VI KØRER OGSÅ I
a la Gram Slot.
og en faglig
Der er også et
ballast på skoleBILER, HAR INTERNET OG
kæmpe marked
bænken kombiIPHONES, MEN DE HER
for bæredygtige
neret med det
nicheprodukter,
praktiske værktøj
der eksempelvis DOGMER OMKRING DET,
i praktikken, og
leverer til Michenu har de startet
DE ER HER DESVÆRRE
linrestauranter,“
en bæredygtige
forklarer Nikolaj.
forretning med
STADIGVÆK
„Ja, det
en gårdbutik på
Innovationschef Søren Hansen
er vigtigt at
Sjælland,“ forklaunderstrege, at
rer Nikolaj.
ikke alle, kan gøre det samme, men
Ifølge Nikolaj og Søren, har mange
at man sagtens kan skabe en god
en opfattelse af, at satser man bælevevej, der også er bæredygtig,“
redygtigt, koster det bare penge.
siger Søren.
„Se bare på parret, de gennemgik
en transformation her på uddanKærestepar satser bæredygtigt
nelsen, og de har nu en bæredygtig
Forstanderen har flere eksempler
og økonomisk forretning. Det kan
på tidligere elever, der har skabt en
sagtens lade sig gøre,“ slutter forbæredygtig forretning med en sund
standeren.
økonomi.
„Jeg kan nævne Christopher og
Natascha Kalika Østergaard,
Nanna, der startede her på skolen for
natascha@mercatus.dk

SOLID BUNDLINJE
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Medejer og leder Sebastian Andersen, Hyllested Murerforretning

FATTER GJORDE SIN
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MURERSØN
Unge ledere
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26-årige Sebastian Andersen blev ved årsskiftet ejer og leder af
familievirksomheden Hyllested Murerforretning i Balle. En drøm, som han
ikke altid har haft, men drømmen er nu at udvide med lærlinge og flere
ansatte i fremtiden.
Da kalenderen skiftede fra 2019 til
spørge mig om flere ting nu, og så
fortæller den unge leder, der trives i
2020, skiftede Sebastian Andersen
behøver han ikke længere gå til min
et team med få mand.
også titel på sit visitkort. Her gik han Fatter,“ siger han.
„Jeg går ikke efter mange
fra murersvend til ejer og leder af
Sebastian trives i jobbet som
ansatte, jeg kan egentlig godt lide
Hyllested Murerforretning.
leder.
stilen med at holde det småt. Det er
„Jeg købte 50% af virksomhe„En leder får flere friheder, men
også mere sikkert. Kommer der en
den, og min Fatter ejer stadig den
der er samtidig også mere arbejde.
krise, så rammer den ikke så hårdt,“
anden halvdel. Det er ham, der
Jeg arbejder stort set hver dag fra
siger han og ser mod fremtiden:
synes, det var på tide, og så foreseks om morgenen til klokken 18.
„Om ti år skulle jeg gerne have et
slog han selv
Jeg vil gerne
par ansatte mere, og så drømmer
halv-halv, da det
være en hård,
jeg om at få et par lærlinge. Jeg har
DET BETYDER IKKE
var mest fair,“
men retfærselv været lærling her, så det kunne
NOGET, AT JEG NU ER
forklarer han.
dig leder, der
være fedt, hvis de så har lyst til at
værner om
blive ansat efterfølgende,“ siger
LEDER. VI HAR ARBEJDET
Leder med
kammeratskabet han.
ældre ansat
mellem medSAMMEN LÆNGE, SÅ DER
Sebastian
arbejderne,“
Jagte en kudu
oplever ofte, at
forklarer han.
I fritiden smider den unge fyr lederER INGEN FORANDRING
kunder og folk
kasketten og trækker i jagttøjet.
han ellers møder i forbindelse med
Tendens på Djursland
„Det er jeg blevet totalt bidt af.
sit arbejde, skæver lidt til ham, når
Da han var 14 år, lå det ikke i korJeg har blandt andet skudt bukke i
de ser ham første gang.
tene, at han skulle overtage familiePolen og en Elg i Letland.“
„Så kan de godt finde på at komvirksomheden, der drømte han om
Til oktober har han planlagt en
mentere, at jeg er ung. Det gælder
at blive mekajagtrejse samsærligt kunder, der tidligere har
niker.
men med Fatter
EN LEDER FÅR FLERE
været i kontakt med min Fatter, men
„Men så var
til Afrika.
ellers synes de fleste, at det er sejt
jeg ude med min FRIHEDER, MEN DER ER
„Her skal jeg
klaret,“ siger han.
far en dag, hvor
skyde fire forSAMTIDIG OGSÅ MERE
Far og søn har i øjeblikket en
jeg fandt ud af,
skellige dyr – en
svend ansat på 53, som har arbejdet at jeg skulle gå i
kudu, en springARBEJDE
i virksomheden i mange år.
samme fodspor
buk, en oryx og
„Det betyder ikke noget, at jeg
som min far og farfar,“ forklarer Seen impala – de skal forhåbentligt alle
nu er leder. Vi har arbejdet sammen
bastian og fortæller, at han har flere
hænge på væggen hjemme i mit hus
længe, så der er ingen forandring.
kammerater, der er blevet ledere
i Aalsrode.“
Den eneste forandring er, at
efter at have taget over fra deres
Det er ikke kun trofæet, der trækhan kan
fædre.
ker i Sebastians interesse, det er
„Det er en tendens herude på
lige så meget fællesskabet med de
landet, at virksomhederne
andre jægere.
overtages af næste ge„Vi spiser frokost og snakker.
neration, men der har
Som leder er det vigtigt at lytte til
ikke været et pres
dem med erfaring, så mon ikke jeg
fra min far, han
spørger Fatter til råds på turen,“
bakkede mig
slutter han.
også op, da
jeg ville være
Natascha Kalika Østergaard,
mekaniker,“
natascha@mercatus.dk

N TIL LEDER
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FIRE ERHVERVSFORENINGER

SAMARBEJDER

OM LOKALKAMPAGNE
Med fire gange 25.000 kommunale kroner i
ryggen, har fire Norddjurs erhvervsforeninger
sat sig ved samme bord,
for at få optimalt udbytte

At budskabet er dobbelttydigt er en
del af hele idéen, fortæller formand
for Handel Grenaa, der sammen
med Auning Handel & Erhverv,
Norddjurs Erhvervsnet og Erhverv
Grenaa har sendt alle tanker om
intern konkurrence i skammekrogen. „Vi vil være proaktive, så der
også er et levende og konkurence
dygtigt erhvervsliv i kommunen
efter Corona-krisen,“ fortæller han
om indsatsen.
Understøtter alle erhverv
Netop den aktuelle situation efter
pandemien vækker bekymring hos
rigtig mange erhvervsdrivende. Det
er baggrunden for Erhvervs- og
Arbejdsmarkedsudvalgets bevilling, der blev tildelt foreningerne i
fire lige store andele, og som skal
anvendes på konkrete initiativer,
som alle lokale virksomheder i kommunen kan få gavn af. Tiltaget får
de fire til at sende rosende ord til
kommunen for at støtte op om det
lokale erhvevsliv.

af pengene. Budskabet er
enkelt: „Vi handler lokalt
– i Norddjurs“.

De fire formænd uddeler Anders Rasmussen Auning Handel & Erhverv, salgs- og praktikchef Torben Johansen, Handel Grenaa,
direktør Rikke Rasmussen, Norddjurs Erhvervsnet og områdedirektør Johnny Kjærgaard, Erhverv Grenaa
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„Men det er
vi egentlig kan i
tilgængeligt i et kampagnebibliotek
VI VIL VÆRE
vigtigt for os,
Norddjurs.“ Det
for alle, der vil bruge det. „Det er
PROAKTIVE, SÅ DER
at vi samler
suppleres med
vigtigt, at alle vores medlemmer i
tropperne og
radiospots og
de fire foreninger tager teten op, og
OGSÅ ER ET LEVENDE OG
kommer med et
en kampagne
aktivt bidrager til kampagnen,“ slår
KONKURENCEDYGTIGT
fælles budskab,
i samarbejde
Torben fast. „Vi håber, de vil sætte
der på en gang
med Lokalavisen kampagnemateriale på deres biler,
ERHVERVSLIV EFTER
både kan samle
og butikker i
annoncere i lokale medier og ikke
CORONA-KRISEN
og alligevel
Auning, Allingåmindst give den gas på deres egne
levne plads til
bro og Ørsted,
sociale medier med eget materiale,
helt lokale initiativer,“ fortsætter
hvor de forskellige byer samles
der understøtter kampagnen.“
Torben, der også mener, at det vil
under fælles forslag om at handle og
Derfor gennemføres der et gratis
give langt den største effekt.
støtte lokalt.
webinar med fokus på, at komme
Også i Grenaa området vil der
med idéer og konkrete eksempler
Lokale tiltag
blive produceret en række videoer
på, hvordan fx butikker og håndværDe fire foreninger har hver især
og lavet materiale, som de enkelte
kere selv kan lave kampagneindhold.
taget forskellige metoder i brug,
erhvervsdrivende kan bruge, blandt
for at komme ud med budskabet.
andet på sociale
Jens Nikolajsen,
Formand for Norddjurs Erhvervsnet
medier.
jens@mercatus.dk
DET BLIVER TIL
Rikke Rasmussen fortæller at beEN LILLE FILM, SOM
styrelsen har været med en kamera Kampagnemand på rundtur i kommunen. „Vi
bibliotek og
VISER, HVAD VI HAR
har besøgt mere end 25 forskellige
webinar
AF MULIGHEDER, OG
virksomheder – store som små –
Det fælles kamfor at tage pulsen på erhvervslivet.
pagnemateriale,
HVAD VI EGENTLIG KAN I
Det bliver til en lille film, som viser,
der er udviklet
hvad vi har af muligheder, og hvad
af Mercatus, er
NORDDJURS
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EN FERGUSON MED TAG
I industriområdet ved fiskerihavnen i Ebeltoft holder den militærfarvede Land
Rover ofte foran tømmermester Erik Sejersens værksted. Den tilhører Eriks bror
Søren som, efter eget udsagn, har lidt af den „engelske syge“, siden han som ung
anskaffede en Morris Mini 850 som sin første bil.
Land Rover Series III 1981 109“
Motor:
4 cyl. rækkemotor, diesel
2.286 ccm.
Effekt:
59 HK ved
1.800 omdrejninger/min.
Gear:
4 trin samt fordelingsgear
og 4-hjulstræk
Land Rover Series III (1971 – 1985) 88“/109“.
Formen er næsten uændret i forhold til Serie
II og IIA, men forlygterne blev flyttet ud i
forskærmene, instrumentbrædtet blev flyttet
frem foran føreren og ikke mindst fik Series III
en fuldt synkroniseret gearkasse.
I 1976 rullede Land Rover nummer 1.000.000
af samlebåndet.
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Bilen & Bossen

„Den blev skiftet ud med mere
børnevenlige og større bilmodeller,
men i 2007 fandt jeg Land Roveren
som bil nummer to. Den er fra 81 og
kom til militæret i 83 og blev efter
endt tjeneste brugt til at trække træer
ud af skoven med,“ fortæller han.
Fortiden i militæret fornægter
sig ikke. „Den har en ekstra kraftig
generator, der laver 24 volt som
kunne levere strøm nok til en kanon
eller radio.“ De to dieseltanke sikrer,
at generatoren kan køre non-stop i
døgndrift. „Da laderelæet gik i stykker, fandt jeg et nyt hos vores lokale
E&G Elektro, hvor det var hyldevare,
fordi det samme også bruges i
ældre bådmotorer.“

Så synes Erik, det er en stor
fordel, at bilen er håndmalet, for
det gør den meget nemmere at
reparere. „Jeg har svejset en del i
den, men ellers reparerer jeg den
kun, når der er noget, der falder fra
hinanden.“ Han har købet en hel ny
kalesche til bilen i England, hvor det
er muligt at skaffe alle dele til Land
Roveren.
Bilen bliver mest brugt indenfor
byskiltet til hobbykørsel med enkelte
ture til Kalø. „Jeg har også en gammel 50‘er „røvskubber“, der er en
cykel med hjælpemotor fra danske
BFC,“ slutter Erik.
Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk
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Midtjysk klimaoffensiv: Kattegat godt
bud på næste havvindmøllepark
DJURSLAND Folketinget har netop taget hul på
forhandlingerne om bl.a. udbygningen af havvindkapaciteten i Danmark. Lige nu samler opmærksomheden
sig om regeringens forslag om at etablere to store
energiøer med tilknyttet havvind i hhv. Nordsøen og
Østersøen ved Bornholm.
Men der er gode grunde til også at rette blikket mod
Kattegat, siger borgmester Jan Petersen (S), Norddjurs Kommune og CEO Henrik Carstensen, Grenaa
Havn, der er gået sammen i en midtjysk offensiv til
fordel for en ny havvindmøllepark i Kattegat.
Jan Petersen ser flere gevinster både for klima og
arbejdspladser: „En havvindmøllepark i Kattegat er
et godt og omkostningseffektivt bud på en hurtigere
løsning. Vi skal nemlig ikke først planlægge og etablere
en energiø. Vores budskab til Christiansborg er derfor:
Lad os få et energiø-projekt, men også komme hurtigt
i gang – og helst i Østdanmark. For det er dér behovet
for mere grøn el er størst. Danmark har travlt, hvis vi
skal nå 70 pct.-målet i 2030.“
Grenaa Havns CEO Henrik Carstensen peger på, at
Kattegat og specifikt Hesselø var den mest omkostningseffektive placering blandt de områder i Østdanmark, som Energistyrelsen lod screene i 2018. Samtidig kan man få gavn af den ekspertise, der er bygget
op med etableringen af Anholt Havvindmøllepark.

Tværkommunalt samarbejde
om 800 tons aske
DJURSLAND 14 varmeværker på Djursland sparer
penge, og Reno Djurs slipper for bøvlet med at deponere bioaske. Det er resultatet af et samarbejde
mellem de to Djursland-kommuner.
Når fx Allingåbro Varmeværk fyrer op for kunderne
med flis, så produceres der hvert år 90 tons affald
i form af aske. Indtil sidste år blev asken kørt til
Glatved, hvor Reno Djurs deponerede det. Men nu
henter RGS Nordic det og bruger det til biologisk
rensning af forurenet jord og som stabiliserende
tilsætning i støjvolde.
„Vi mærker ingen forskel. Vi læsser det stadig op i
containere. Nu er det bare nogle andre, der henter
det – og så sparer vi 30.000 kroner om året,“ fortæller varmeværkets driftsleder Michael Mejneche.
Kommunernes fælles affaldsselskab Reno Djurs
gjorde dem opmærksom på, at det ikke var særlig
smart, at asken blev deponeret i Glatved. Aske
stabiliserer sig ikke, så salte siver ud og aflejres i
drænsystemet, med deraf uønskede ekstraomkostninger til rensning af drænsystemet.
„Vi er ikke styret af kroner og ører, men vi har et generelt ønske om at løfte affaldet op i hierarkiet,“ siger direktør for Reno Djurs Morten Therkildsen, der
henvendte sig til de to ejerkommuner om sagen.

Bønnerup Havn outsourcer opgaver
BØNNERUP HAVN Fonden Bønnerup Fiskeri- og
Lystbådehavn har gode erfaringer fra det eksisterende samarbejde med Grenaa Havn, og har med
ny aftale om 100% outsourcing af arbejdsopgaver
til Grenaa Havn sikret sig større fleksibilitet og høj
driftssikkerhed.
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L-TEK FINDER

PASSENDE OPGAVER
TIL HANS

Hos laserskærer-virksomheden L-tek i Nørager tager de et socialt ansvar ved
at ansætte folk i for eksempel fleksjob. Hans Mogensen har været ansat i 12
år, men på grund af en diskusprolaps og gigt i nakken har han nu fået andre
opgaver i et fleksjob.
Tilbage i 2008 var Hans Mogensen
fastansat hos virksomheden L-tek
på fuldtid. Han løste opgaver med
de store lasermaskiner og svejsning,
men i 2015 fik Hans en diskus
prolaps i nakken og efterfølgende
slidgigt samme sted, der gjorde,
at han ikke kunne varetage sit job
længere.
„Jeg mistede en biceps i min ene
arm, jeg halter på mit ene ben, og
så bliver jeg lynhurtigt træt. Så jeg
er glad og taknemmelig for, at jeg
har kunnet blive her i et fleksjob,“
fortæller han.

at mødes med dem, da jeg bor
til at fungere, så gør han det bare,“
alene. Så kan jeg nøjes med at spise fortæller Palle.
rugbrød hjemme til aftensmad,“
„Ja, det har været en stor fordel
forklarer Hans og fortsætter: „Det
for mig, at jeg kendte virksomheden
var særligt det
i forvejen,“ supsociale, jeg
plerer Hans.
VI HAR PLUKKET DE
savnede, da jeg
gik hjemme. Jeg HER OPGAVER TIL HAM,
Blande kortene
snakker meget
Når Hans møder
SÅ DET GIVER MENING
med de andre,
ind, klargør
OG VÆRDI FOR HANS,
selvfølgelig ikke
han papir- og
i arbejdstiden,“
administrations
MEN OGSÅ FOR OS SOM
griner Hans og
arbejdet, inden
kigger på den
det sendes
VIRKSOMHED
administrerende
videre i produkdirektør i L-tek Palle Martin, der sidtionen.
Et socialt savn
der to stole fra ham.
„Jeg tager noget papirarbejde
I dag er Hans 63 år, og han forventer
fra dem i produktionen, så de kan
gode år på arbejdsmarkedet endnu.
Værdifuldt arbejde
fokusere på at styre maskinerne.
„Jeg gik hjemme et halvt år i
L-tek har over 100 ansatte, og lige
Indimellem fikser jeg nogle
forbindelse med sygemeldingen,
nu er tre af dem ansat i fleksjob –
småfejl, der sparer produkefter jeg blev syg, det var ikke til at
Kim, Søren og Hans. Det er en del
tionen for noget tid,“
holde ud. Så startede jeg her igen,
af virksomhedens DNA at tage et
forklarer Hans.
og fik en tro på, at jeg stadig har
socialt ansvar.
Hans’ arbejdsopgaen funktion på arbejdsmarkedet,“
„Det er vigtigt for os, at de anver er for små til, at
forklarer han.
satte føler, de har værdi i virksomhe- der kan ansættes en
Men kroppen kunne ikke det
den. De skal være en naturlig del af
mand kun til dem.
samme som før, så han var nødt til
hverdagen,“ forklarer Palle og kigger
„Vi har plukket de
at blive omskolet.
på Hans.
her opgaver til ham, så
„Jeg kan ikke engang løfte en
„Du skal ikke bare stå på siden og det giver mening og værdi
boremaskine
føle, at jobbet er
for Hans, men også for os som
over hovedhøjde
opfundet
til
dig.
virksomhed. Han er bindeleddet
DET ER VIGTIGT
længere, og i
Så tror jeg ikke,
mellem flere afdelinger og funkFOR OS, AT DE ANSATTE
min alder er det
du ville føle dig
tioner,“ siger Palle og fortsætter:
ikke nemt at
værdifuld på ar„Hvis andre overvejer at ansætte en
FØLER, DE HAR VÆRDI I
finde et nyt job,“
bejdet,“ forklarer i fleksjob, så er mit råd, at de ikke
VIRKSOMHEDEN. DE SKAL
fortæller han.
Palle, og Hans
behøver at opfinde et job, de skal
Hans er nu
nikker.
bare blande kortene anderledes,“
VÆRE EN NATURLIG DEL AF
rigtig glad for
Det er tydeslutter han.
HVERDAGEN
at stå op om
ligt, at Palle er
morgenen, når
glad for at have
Natascha Kalika Østergaard,
han skal på arbejde.
Hans på teamet.
natascha@mercatus.dk
„Jeg møder klokken 7.45 til 12.15,
„Hans tænker selv og er en naturhvor jeg når at spise to måltider i
lig del af holdet. Hvis han ser noget,
kantinen sammen med de andre.
der skal laves udover hans arbejdsDet betyder rigtig meget for mig
opgaver, der er med til at få huset
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Fleksjobber Hans Mogensen og direktør Palle Martin, L-Tek
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VI LEVER AF
VIRKSOMHEDERNE
I NORDDJURS
Den enlige erhvervs

ifølge Erik hvert år i forvejen et
ikke uddanne folk som flintesmede
samarbejde med 35% af de 1300
og karetmagere, hvis der er behov
virksomheder, der udbetaler løn i
for en helt anden type medarbejdere.
konsulent bliver inden
kommunen. „Derigennem får vi en
Vi skal forstå at anvende vores viden
viden i arbejdsmarkedsafdelingen,
om virksomhederne, så de får større
sommerferien til to.
som erhvervsafdelingen ikke nødvækst. Derfor vil vi fremover have
vendigvis får.
mere fokus på,
Samtidig er arbejds
Nu er organisahvor behovet
VI SKAL FORSTÅ AT
tionen blevet
for arbejdskraft
enstrenget, så vi ANVENDE VORES VIDEN
er tilstede i
markedschefen nu også
får samme viden OM VIRKSOMHEDERNE, SÅ
virksomhederne.
direkte i erhverv.
Vi skal være
chef for erhverv.
Vi ved, hvem der DE FÅR STØRRE VÆKST
opmærksomme
fyrer og hyrer –
på muligheFor godt fire år siden startede Erik
og hvem der har meget overarbejde, den for brancheskift, også selvom
Holck Hansen som arbejdsmarkeds- vi kender dem. På den måde kan vi
nye job måske er længere nede på
chef i Norddjurs Kommune. Han
også bedre bidrage med at kanaliinteresselisten, Vi skal kunne tilbyde
havde fra starten en ambition om,
sere medarbejdere hen, hvor der er
virksomhederne en en-strenget og
at jobcentret i endnu højere grad
behov for dem, evt. gennem opkvasammenhængende rådgivning, hvor
skulle opleves som en professionel
lificering, hvis det er nødvendigt.
virksomhedsudvikling, kompetenceservicevirksomhed for de lokale
udvikling og rekruttering af arbejdsvirksomheder: „De er ikke sat i verOpnormering på erhverv
kraft med de rigtige kompetencer
den for kommunens skyld og for at
Da økonomien virkelig trykkede i
hænger naturligt sammen.“
kunne tage imod ledige borgere. Vi
Norddjurs, blev erhvervsområde
Formanden for erhvervs- og arer til for virksomhederne – ikke ombeskåret til kun at omfatte en enkelt
bejdsmarkedsudvalget Else Søjmark
vendt,“ som han allerede dengang
erhvervskonsulent. Men nu er der
ser det som en stor fordel, at der nu
formulerede det.
politisk besluttet også er en fælles chef for begge afI sidste måen opnormering, delinger. „Koblingen med ekstra resNU ER
ned overtog Erik
så Erik får endnu sourcer i erhverv og en fælles chef
ORGANISATIONEN BLEVET
også ansvaret
en erhvervs
giver os et meget bedre udgangsfor erhvervs
konsulent
punkt for at styrke relationerne og
ENSTRENGET, SÅ VI FÅR
området som ny
tilknyttet, som
dialogen til de enkelte virksomheder.
SAMME VIDEN DIREKTE I
chef for erhverv
skal ansættes
Begge dele vil klart kunne være med
ERHVERV
i Norddjurs
inden sommertil at understøtte hele idéen med at
Kommune.
ferien.
etablere et fælles politisk udvalg på
Han beholder samtidig opgaven
Han forklarer, at det handler om
tværs af de to fagområder.“
som arbejdsmarkedschef. „Udover
at samle op på alt det, der ikke har
en fortid i centraladministrationen
været ressourcer til. Vigtigt er her en
Vi skal skabe rammerne
og som selvstændig, har jeg en
bedre orientering til virksomhederne
Virksomhederne er et mål og ikke
ballast som sekretariatschef i en
om, hvad man kan få støtte til. „Vi
et middel. De skal ikke bruges til at
fond for iværksætterkultur under
kan eksempelvis hjælpe flere detailaftage ledige, der ikke har andet at
Erhvervsfremmestyrelsen med mig,
butikker med at få kompetencer til at
lave. Det er Eriks grundlæggende
ligesom jeg har mødt og møder
komme i gang med e-handel. Vi skal
holdning til, hvordan kommunen kan
kommunens erhvervsliv gennem
også hjælpe interesserede virksomunderstøtte erhvervslivet. „Vi skal
vores virksomhedsservice. Den balheder med at slå bro til vores nye na- lave strukturer, så det bliver endnu
last vil jeg drage nytte af som chef
boby Halmstad. Måske er der danske mere attraktivt at drive virksomhed
for begge områder.“
varer, der er konkurrencedygtige på
her. Jeg vil gerne gøre det helt klart,
prisen i Sverige. Vi skal tilbyde hjælp
at vi lever af virksomhederne i vores
Synergien er vigtig
til at opdyrke de muligheder. Vi skal
kommune.“
Virksomhedskonsulenterne i
fastholde kommunen som en moarbejdsmarkedsafdelingen har
derne produktionskommune. Vi skal
Lars Chalmer Rasmussen, lars@mercatus.dk
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Arbejdsmarkedschef og chef for erhverv Erik Holck Hansen, Norddjurs Kommune
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Det vækker både glæde og forventning hos en række
lokale virksomheder, at det er lykkedes at få olieriggen
Mærsk Innovator til Grenaa Havn. Erfaringerne fra
søsterrigen Mærsk Inspirer, der i 2016-18 fik løst mange
renoveringsopgaver på havnen, er gode.
Hos Grenaa Hydraulik A/S har
erfaringer fra off-shore branchen
haft stor betydning for, at besøget i
2016-18 medførte mange og store
opgaver i forbindelse med renovering og syn af Mærsk Inspirer.
„Det handler meget om at kunne
rykke hurtigt for at løse opgaverne,“
fortæller direktør Frederik Høgh
Brandstrup fra virksomheden.
Kender branchen
Ifølge Frederik betyder erfaring rigtig
meget. „Både jeg og min værkfører

rykkes så hurtigt, men det er ånden
hos os,“ fortsætter han og pointerer
at kort vej fra ord til handling, gør
den helt store forskel.
Et godt eksempel på det er, at vi
på ekstrem kort tid fik leveret, tilpasset, monteret og synet en landgang,
så det blev muligt at komme til
og fra Innovator, da den lagde til i
Grenaa Havn.“

Styrer mange faggrupper
Frederik lægger ikke skjul på, at
Tommy Jensen har arbejdet med
renoveringen af
de her rigge for
Mærsk InspiMærsk, ligesom
MANGE ER IKKE VANT
rer medførte
jeg har været
TIL, AT DER SKAL RYKKES
mange ordrer.
med til at bygge
„Vi øgede vore
udstyr til dem
SÅ HURTIGT, MEN DET ER
omsætning
i Sydkorea og
ÅNDEN HOS OS
med 25% det
i USA. På den
ene side skal
Direktør Frederik Høgh, Grenaa Hydraulik A/S år og måtte
indleje flere folk
der leves op
i perioden. Vi havde selv omkring
til en lang række sikkerhedkrav og
otte mand på opgaver på boreriggodkendelser, men samtidig skal
gen i fem måneder, så det var både
vi udvise meget stor fleksibilitet.
spændende og vildt stressende på
Mange er ikke vant til, at der skal

LOKALE OFF-SHORE KOMPETENCER KAN
Værkfører Tommy Jensen og direktør Frederik Høgh, Grenaa Hydraulik A/S
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den gode måde,“ smiler han. Arglasfiberskrogene og en del slibebejdet omfattede generelt mange
og malerarbejde.“
hydrauliske opgaver fra udskiftning
af 1.000 slanger og reparation og
Havnen skaber lokal omsætning
udskiftning af pumpestationer til
Skibsmægler Frank Larsen fra Østtotalrenovering
ship ApS, der
af fire kæmpe
I STARTEN BOR DER 60 er og har været
cylindre på hver
agent på begge
MAND FAST PÅ RIGGEN, SÅ borerigge, er
en halv meter i
diameter.
DET FÅR I SIG SELV BETYD- ansvarlig for at
Derudover er
løse de opgaver,
Grenaa Hydraufolkene på platNING FOR MANGE LOKALE
lik en del af
formen kommer
VIRKSOMHEDER
HSM-familien,
med. „Vi har den
Skibsmægler Frank Larsen, Østship ApS
som også blev
daglige kontakt
underleverantil riggen, og så
dører af ydelser. „For mange ligger
finder vi de folk, der kan lave det,
det ikke lige til højrebenet at skulle
der er brug for. Her betyder erfaring
koordinere flere underleverandøfra branchen og sikkerhed for at få
rer, men det er hverdag hos os at
opgaverne løst professionelt alt,“
stå for hele entreprisen,“ forklarer
slår han fast.
Frederik. „Vi opgraderede blandt
Usikkerhed om udviklingen på
andet redningsbådene og klargjorde oliemarkedet er med til at gøre det
dem til syn. Den opgave indbefatuklart, hvilke opgaver der eventuelt
tede mange faggrupper ud over
vil følge i kølvandet på besøget af
hydraulik, for der var skader på
Mærsk Innovator. „I starten bor der

60 mand fast på riggen, så det får i
sig selv betydning for mange lokale
virksomheder, for de har brug for alt
muligt mellem himmel og jord og
skaber omsætning.“
„Da vi havde besøg af Inspirer,
gik der også mange måneder, hvor
vi ikke vidste, hvad der skulle laves
på den. Men det endte som en stor
succes, og der blev brugt mange
ressourcer på renoveringen,“ erfarer
Frank, der sammen med Frederik giver Grenaa Havn toppoint for at have
løst en stor myndighedsopgave og
lavet et fantastisk benarbejde, med
at skaffe endnu en Mærsk-rig til havnen. „Grenaa Havn er nu en af de
meget få havne i Danmark, der kan
modtage borerigge i den kaliber,“
slutter de to.
Jens NIkolajsen, jens@mercatus.dk

RYKKE HURTIGT
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Teamkoordinator Rasmus Salling Jensen, Production Manager Jørgen Bøgelund-Nielsen
og industriteknikker Lars Peter Thun Pedersen i Termas nye kantine.

NY STRATEGI

HAR GIVET TERMAS
METALAFDELING VOKSEVÆRK
18
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De fleste på Djursland er klar over, at Terma i Grenaa – målt på verdensplan
– er specialist i at arbejde med kompositmaterialer. Hvad færre ved, er at
deres metalafdeling i løbet af en kort årrække, er rykket op i eliten målt på
både kvalitet, fleksibilitet og kapacitet. Det betyder, at der er brug for flere
lærlinge og faglærte.
I løbet af de sidste tre år er det lykkedes ledelse og medarbejdere at
skabe en stærk og samlet metal
enhed af de enkeltafdelinger, der arbejder med metalforarbejdning. „Vi
har arbejdet intenst med Lean med
det højeste mål, at få vores produktions-kæde til at spille sammen,
og dermed blive mere produktive,“
forklarer direktør Jørgen Laursen.
„Det har været en spændende rejse,
der har medført, at vi i dag har øget
produktionen markant.“ Ifølge direktøren er der sket en kulturændring,
hvor involvering og tæt dialog mellem ledelse og medarbejdere, har
skabt de positive resultater. „Metal
afdelingen tæller i dag omkring
100, hvoraf de 40 er tiltrådt inden
for halvandet år. De ansatte er især
industriteknikere, smede, montører
og overfladebehandlere.“

det nu er dem, der kigger os over
skulderen,“ smiler han.

hver måned har en uformel snak om
løst og fast med ti medarbejdere af
gangen.“

Avanceret teknologi
i menneskehænder
Gode og trygge arbejdsforhold
Den nye strategi har også medført
Der er i det hele taget fokus på et
betydelige investeringer i meget
godt arbejdsmiljø. „Vi har ikke alene
avancerede
investeret i probearbejdnings
duktionsudstyr,
VI HAR DE SENESTE
maskiner. „I
men også i velflyindustrien
færdsfaciliteter.
10-12 ÅR INVESTERET I ALT
arbejder vi
Vores helt nye
hovedsageligt i
kantine, hvor vi
OMKRING 600 MIO. KR. I
aluminium, og
kan samle alle
GRENAA
med ekstremt
500 medarbejsmå tolerancer,“
dere, er et godt
fortsætter Jørgen, der også gerne
eksempel, og både de og vores
sætter tal på investeringerne. „På to køkkenstab har udtrykt stor begejår har vi købt seks maskiner hos vostring for resultatet,“ siger Jørgen
res mangeårige samarbejdspartner
og fortsætter: „Ombygningen af den
DMG Mori. De koster hver omkring
gamle kantine til nye omklædnings10 mio. kr., så vores folk arbejder
faciliteter er allerede i fuld gang.“
med toppen af poppen. Der er op til
At ledelse og medarbejdere på
Involvering øger kvaliteten
180 værktøjer indbygget i en enkelt
fabrikken i Grenaa er på rette kurs,
Teamkoordinator Rasmus Salling
maskine.“ Jørgen fortæller også,
vidner årets resultat i høj grad om.
Jensen, der oprindelig er udlært
at der over de seneste 10-12 år er
„På vores netop overståede genemekaniker og har været på Terma
investeret i alt omkring 600 mio. kr.
ralforsamling kunne vi præsentere
i 16 år, bakker op om direktørens
i Grenaa.
bestyrelsen for et overskud på 31
udlægning. „Vi har været på en
„Vi er mange her, der er meget
mio. kr. alene for Grenaa-fabrikken,
kæmpe rejse. På få år er vi, der
engagerede fagfolk med hang til
samt et rekordresultat for hele
arbejder i montagen, blevet ti gange
det nørdede,“ byder Rasmus ind.
koncernen,“ runder direktøren af.
så mange. Men samtidig er arbejdet „Tolerancerne er ofte på 1/100 mm,
„Ordrebogen indikerer et fast flow
blevet mere spændende, fordi vi
og det stiller voldsomme krav.“ Det
af ordrer, der rækker solidt mange
som medarbejdere hele tiden skal
betyder også, at de, der enten tager
år frem i tiden, så vi ser meget forvære med til at forbedre produkderes industritekniker-uddannelse
trøstningsfuldt på vores fremtidige
tionen.“ På den måde har Rasmus
her, eller i forvejen er metal-folk og
udvikling.“
og hans kolleger aktivt deltaget i at
efteruddannes, bliver fagligt stærke.
designe værktøjer og metoder, der
„Mange af vores elever vinder
Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk
letter arbejdsgangene, og sætter
medalje ved svendeprøven og sidste
entydigt fokus på kvaliteten.
år blev Terma kåret til Østjyllands
Alle ansatte
bedste praktikvælger hvert
plads.“
TOLERANCERNE ER
år tre kolleger,
„Nye medarOFTE PÅ 1/100 MM, OG
der får æren af,
bejdere kommer
at blive årets
igennem et
DET STILLER VOLDSOMME
kollega. „Jeg
introforløb med
KRAV
var så heldig
intensiv support,
sidste år at være
så de ved, hvoren af dem, og vi vandt en tur, hvor
dan vi driver fabrikken og får et fuldt
vi blandt andet besøgte en stor
billede af den, ligesom de introducesamarbejdspartner i Californien. Her
res for hele ledergruppen,“ suppleoplevede vi, at vores metode og
rer Jørgen, der også selv praktiserer
Jørgen Bøgelund-Nielsen og Lars Peter Thun Pedersen
måde at udvikle arbejdsflowet ved
den direkte dialog på gulvet. „Vi
ved en af de avancerede fræsemaskiner fra DMG Mori
hjælp af involvering, har betydet, at
har indført Jørgens Hjørne, hvor jeg
www.erhvervDJURSLAND.dk · juni 2020
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GULDFARVEN ER
Teknisk chef Lars Riis, der har
med påtryk i helt bestemte farbase på det danske hovedkvarter i
ver, og samtidig leve op til deres,
Grenaa, fortæller, at vejen til at få
myndighedernes og egne miljøkrav.
ISO certificeringer, har været banet
„Ikke mindst guldfarver har et
af det arbejde, de har lagt i GMC
relativt højt indhold af kobber. Det
ordningen. „Det
har vi håndtehar klart været
ret ved både
VI HAR SYSTEMERNE
med til at forme
at investere
ånden i hele virk- TIL AT STYRE DET OG
massivt i eget
somheden og
for-renseanlæg,
RUTINERNE TIL AT
skabe en kultur,
der udskiller
hvor der er fokus DOKUMENTERE, HVAD VI
restkobber fra
på at arbejde
spildevandet
GØR
systematisk
og samtidig
med miljøarbejfinde og udvikle
det,“ siger han, og fortsætter: „Vi
trykfarver, der indeholder mindre
har systemerne til at styre det og
kobber,“ fortsætter Lars. „Vi har
rutinerne til at dokumentere, hvad
også haft succes med at fjerne
vi gør.“
tungmetal fra andre farver. Det er et
stort arbejde og en on-going proces,
Fra GMC til ISO
for kunderne er meget fokuseret på,
Kvalitetschef Mogens Meyer er
at farverne bliver helt præcise med
ansvarlig for, at DS Smith via ISOminimal miljøbelastning.“
certificeringer kan dokumentere, at
de lever op til deres egne visioner
FSC papir
om at være en bæredygtig ansvarlig
Som del af en global spiller på
og grøn virksomhed. „Vores miljøemballagemarkedet, har DS Smith
ledelse med GMC har for eksempel
kontrol over hele forsyningskæden.
gjort os gode til at spare på energien „Vi mærker en stigende efterspørgog lave affaldssortering.“ Det har
sel efter FSC mærket papir, og almedført, at myndighedstilsynene
lerede nu kan vi garantere, at alle de
er foregået i en konstruktiv dialog
træfibre vi anvender til papir, stammed fælles mål, snarere end en
mer fra bæredygtige skovbrug,“
kontrol. „Systeslår Mogens
met er baseret
fast. Det bør
VI SER DET SOM EN
på selvordineret
også nævnes at
TRIPPLE-BALANCE MELLEM koncernen selv
miljøledelse og
de rutiner, har
råder over store
MEDARBEJDERHENSYN,
vi brugt til at få
skovområder og
vores ISO 50001 BÆREDYGTIGHED OG
egne papirværi energiledelse i
ker. „Hvis Det
ØKONOMI
hus som første
Norske Veritas
step sammen
udtager en tilfælmed konsulenter fra EBAS,“ forkladig af vores papkasser, kan vi spore
rer han og fortæller, at der stilles en
den tilbage og dokumentere hele
lang række særlige krav til fødevaforløbet.“
reemballage gennem ISO 22000
Den ansvarlighed koster lidt mere,
FSSC. „Derfor er rutiner dagligdag
men de to chefer oplever, at der
for os, så vi har styr på tingene.“
er stigende fokus fra kunderne på,
at den bæredygtige adfærd kan
Renere trykfarver
dokumenteres. „Det går hele vejen
En af de opgaver, der arbejdes merundt, for det betyder for eksempel
get med, er at kombinere kundernes også, at alle ansatte arbejder under
forventning om, at få emballage
ordentlige forhold.“
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Arbejdsmiljøet først
Netop arbejdsforholdene har topprioritet hos DS Smith. „Vi ser det
som en tripple-balance mellem
medarbejderhensyn, bæredygtighed
og økonomi,“ forklarer Mogens.
„Det nytter ikke noget at spare
penge og energi ved at slukke for
varmen, så medarbejderne fryser.“
Derfor er det også et
krav i standarderne, at
hele organisationen er
involveret i og informeres om procedurerne.
Næste skridt er at
få ISO 14001 i miljøledelse, der er en slags
overbygning til energiledelsen. „Certificeringerne er opbygget
på samme måde, og
indebærer indarbejdelse
af samme type rutiner,
så vi regner med at
være i mål i 22. Det er i
virkeligheden dokumentationsdelen, der mangler, fordi vi rent faktisk
allerede gør mange af
tingene rigtigt.“ Mogens
fortæller også, at det for
miljøledelse er afgørende
af få sat forbedringer og
optimeringer i system.
„De ting vi gør, er baseret på data og fakta.“
Jens Nikolajsen,
jens@mercatus.dk

www.erhvervDJURSLAND.dk · juni 2020

VET GRØN
I rejsen på at kunne levere miljørigtig emballage og leve op til krav om
bæredygtighed, har DS Smith Packaging Denmark A/S haft stort udbytte af
deres erfaringer med deres mangeårige arbejde med GMC-certificering.

Teknisk chef Lars Riis, DS Smith Packaging Denmark A/S, rådgiver Jesper Belling, EBAS A/S
og kvalitetschef Mogens Meyer, DS Smith Packaging Denmark A/S
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41 ÅR
YNGRE

KRÆFTER
TRÆDER ROLIGT TIL

Ejer Lars Riise, ejer Frederik Wehner Hansen og Berthild Sand Sørensen, Grenaa Sandblæseri ApS
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Hos Grenaa Sandblæseri er aldersgennemsnittet dalet en del,
efter at 23-årige Frederik Wehner Hansen har købt en fjerdedel
af virksomheden. Et stille og roligt generationsskifte er sat i
værk, så ejer Lars Riise efter planen kan gå af, når han fylder 70.
Der er masser at lave hos Grenaa Sandblævi ture rundt omkring i Danmark og Europa.
seri. Ejerne Lars Riise og Frederik Wehner
Vi har et kort her på kontoret, hvor vi marHansen samt Berthild Sand Sørensen, der
kerer med blå prikker, hvor vi har været,“
er ansat, sandblæser, stålblæser, plastblæsmiler han og rejser sig.
ser, glasblæser hele døgnet rundt. Men
Han peger på et verdenskort, der er fyldt
selvom der er travlt, er det ved at være tid
med små, blå prikker.
til et stille og roligt generationsskifte.
„Vi har både kørt til Spanien, England,
„Jeg solgte min families livsværk Riises
Holland, Belgien, Malta og mange andre
Fragtbiler for 11 år siden, hvor jeg regnede
steder, vi får set så meget på de ture, det er
med at stoppe helt med
helt fantastisk,“ fortælat arbejde. Men jeg
ler Lars, og Frederik
HAN KOM HERNED
kedede mig. Nu er jeg
supplerer: „Og det
MED VARER FOR
64 år og kan ikke blive
er nemlig dét, vi kan.
ved for altid. Så jeg har
Ringer man til os lørdag
HANS DAVÆRENDE
besluttet mig for, at jeg
morgen, så sidder vi i bistopper, når jeg fylder ARBEJDSGIVER, OG SÅ
len samme dag. Vi er på
70,“ fortæller Lars.
24-7, og vi vil helst ikke
TIGGEDE HAN MIG OM AT
sige nej, for man skal
Den unge Frederik BLIVE EN DEL AF DET
kunne regne med os,“
Lidt før jul startede
fortæller han.
23-årige Frederik Wehner Hansen i virk„Ja, vi går helst ikke hjem, før der er
somheden. Han bor til dagligt i Voldby.
ren røv at trutte i – vi burde hedde Grenaa
„Han kom herned med varer for hans
Express Sandblæseri,“ griner Lars.
daværende arbejdsgiver, og så tiggede
han mig om at blive en del af det,“ gri„Vi blæser på det hele“
ner Lars, og Frederik supplerer: „Jeg var Grenaa Sandblæseris slogan er meget
arbejdsmand, og jeg havde derudover
sigende for virksomhedens kræfter bag.
arbejdet ved landbruget, men ville rigtig
„Jamen vi blæser da på det hele,“ griner
gerne være en del af denne forretning.
Lars og fortsætter: „Jeg vidste jo intet om
Vores arbejdsdage her er fuld af sjov,
sandblæseri, da jeg startede firmaet, men
skæg og ballade, og vi er et godt team.
et sjovt slogan, det skulle vi have.“
Det bliver rigtig spændende at skulle tage
Men selvom sloganet emmer af humor,
lidt mere over en dag,“ forklarer Frederik.
så tager Lars og Frederik de forskellige
Hvis dagen komopgaver meget seriøst.
mer, og Frederik
Ingen af Lars’ to sønner
DET ER NEMLIG DÉT,
understreger ordet
har været interesseret
VI KAN. RINGER MAN TIL
„hvis“, hvor Lars
i at køre virksomheden
stopper helt, vil Fredevidere, og det er der en
OS LØRDAG MORGEN, SÅ
rik stadig benytte sig af
helt enkel grund til.
partnerens ekspertise
„De har set, hvor
SIDDER VI I BILEN SAMME
og erfaring.
meget jeg har arbejdet
„Lars kan bare nohele livet, og det gider
DAG
get. Det er måden, du
de ikke. 7-9-13, jeg har
snakker med folk på – og så har du over
altid leveret til tiden – det gælder både som
30 års erfaring som fragtmand, der gør, at
fragtmand og med sandblæseri. Varen står
du har så meget netværk og viden, som
der som aftalt. Det er en del af mig. Så når
jeg ikke kan matche. Du kender også hver jeg engang stopper, så kan det da være,
en lille vej ned gennem Europa,“ siger
jeg stadig vil tage en tur til Skagen eller en
Frederik.
anden hyggetur,“ griner han.
„Du skal nok få alle de ture, du vil have.
Blå prikker
Du bliver ikke til at slæbe ud,“ slutter FrePå parkeringspladsen foran fabrikken
derik.
står en varevogn med teksten „Riise
Express“. De kører nemlig også kurer
Natascha Kalika Østergaard,
kørsel fra værkstedet på havnen.
natascha@mercatus.dk
„Jeg kunne ikke undvære fragten. Så jeg
startede det op for nogle år siden. Her kører
www.erhvervDJURSLAND.dk · juni 2020
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En dårlig revisor, et omfattende
vejarbejde og en finanskrise fik
Mads Petersen fra MP Advokater
i Ebeltoft til at vejlede Mattias
la Cour Jonasson til konkurs. To
års kamp endte i en nedtur. I
dag er Mattias startet op igen
og kalder Mads en nødvendig
sparringspartner.

Mattias la Cour Jonassen startede
Mødet med Mads
bilen og kørte mod Ebeltoft, hvor
Mattias kunne måske have undgået
han skulle mødes med sin advokat
konkurs af en rigtig god forretning,
Mads Petersen. Kalenderen siger
hvis han havde mødt Mads noget før.
2010, og Mattias
„Det er klart
havde i 2008
mit
bedste råd
JEG GAV MADS
en rigtig god
til alle iværkNØGLERNE TIL MIN BIL
forretning med
sættere, få en
salg af frugt og
god revisor og
OG BÅD, OG SÅ TOG JEG
grøntsager på
en rigtig god
BUSSEN HJEM. DER BLEV
tre lokationer i
advokat,“ fortælRisskov, Åbyhøj
ler Mattias og
JEG RAMT, FOR DET VAR
og Tilst. En
kigger på Mads,
MIT HJERTEBARN, DER GIK der har været
dårlig revisor,
OP I RØG
manglende
hans advokat
rådgivning omsiden 2008, som
kring lejekontrakt, et omfattende
supplerer: „Du havde en rigtig god
vejarbejde i byen, kombineret med
forretning i særligt Risskov, men du
en finanskrise, gjorde, at nu var det
mistede overblikket, og da udlejeren
slut.
smed dig ud, fordi der ikke var styr
„Jeg kan huske, jeg gav Mads
på lejekontrakten, rådede jeg dig
nøglerne til min bil og båd, og så tog til en stille betalingsstandsning,“
jeg bussen hjem. Der blev jeg ramt,
forklarer Mads.
for det var mit hjertebarn, der gik op
Det gik stort set alle med på, og
i røg,“ fortæller en rørt Mattias, når
derudover blev forretningen i Tilst
han tænker tilbage.
afviklet.

Advokat Mads Petersen, MP Advokater og Mattias la Cour Jonassen, Gatnergården

24

Advertorial

www.erhvervDJURSLAND.dk · juni 2020

„Mads gav mig et overblik, som
jeg ikke selv kunne få – efter to års
kamp rådede han mig til konkurs.
Det er jeg glad for den dag i dag, for
ellers var jeg bare fortsat,“ forklarer
han.

Mads som sparringspartner, der
kunne hjælpe mig,“ forklarer Mattias
og fortsætter: „Han sørgede for, at
det gik rigtigt til med konkursen og
en efterfølgende gældssanering. Så
efter en årrække var jeg gældfri. Det
er måske det bedste, der er sket for
mig, at jeg var helt nede, for jeg kom
ud stærkere på den anden side,“
fortæller han.

En tiltrængt pause
Da Mattias kommer over det, som
han kalder for sit livs største udfordring, finder han
et nyt job.
Nyt livsværk
DET ER KLART MIT
„Jeg starter
I 2011 kunne
BEDSTE RÅD TIL ALLE
som driftsleder,
den gemte
hvor vi produiværksætter ikke
IVÆRKSÆTTERE, FÅ EN
cerede mellem
holde sig i skjul
GOD REVISOR OG EN
3-4000 frugtkaslængere, og
ser om ugen“.
med et kærligt
RIGTIG GOD ADVOKAT
Mattias har
skub fra sin kone
altid sat en ære i at have styr på tinPil, blev han direktør på en gård i
gene og sætter tæring efter næring,
Skødstrup, som kendes under navmen han kunne ikke forudse alt det,
net Gartnergården. Her kan købes
som ramte ham med finanskrisen.
alt fra frugt, grønt og delikatesser til
„På det tidspunkt følte jeg mig
møbler, interiør og mad i caféen.
som en kriminel, der kun ejede mit
„Vi følger vores følelser i alle
tøj. Det var afgørende, at jeg havde
beslutninger. Det skal være en

oplevelse at komme forbi, og vi er
hele tiden i gang med noget nyt.
I efteråret havde vi en labyrint af
høballer, lige nu er jeg i gang med
at grave ud til en sø, og så vil jeg
forsøge med livemusik i gården,“
smiler iværksætteren.
Mads er stadig en afgørende sparringspartner for Mattias i sin nye
forretning.
„Han har været medvirkende til,
at jeg har sådan en sund forretning,
som jeg har i dag. Jeg inddrager
ham i alt, så jeg ikke træder forkert
igen,“ siger han, og Mads supplerer:
„Og der er styr på lejekontrakten nu
– og så har du fået en båd igen.“
Natascha Kalika Østergaard,
natascha@mercatus.dk

MATTIAS’ COMEBACK
EFTER NEDTUR I FINANSKRISEN
www.erhvervDJURSLAND.dk · juni 2020
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Salgsingeniør Lars Brandstrup og adm. dir. Claus Terkildsen, Peab Asfalt A/S

PEAB ASFALT

ER NAVNET NU OG FREMOVER
Mange har måske svært ved at
finde ud af, hvad Peab Asfalt
egentlig er for en virksomhed, da
den har skiftet navn flere gange i
årenes løb. Virksomheden har dog
rødder 90 år tilbage med erfaring
indenfor blandt andet asfalt,
vejstriber og industrigulve, og så
har Peab et stort miljøfokus.
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Velkommen til Peab Asfalt, en
dem,“ fortæller administrerende
landsdækkende virksomhed med
direktør i Peab Asfalt A/S i Danmark
syv fabrikker spredt jævnt udover
Claus Terkildsen.
det danske landkort. Hvis der ikke
er en klokke, der ringer i forbindelse
Aktiviteter på Djursland
med navnet, så kan det være, fordi
Peab Asfalt er leverandør af asfaltvirksomheden
arbejde i både
har ændret navn
PEAB ER DE FØRENDE Norddjurs og
en del gange
Syddjurs KomINDENFOR ASFALT
gennem tiden.
mune.
Først hed de
„Vi har for nyARBEJDE I NORDEN, OG VI ligt lavet asfaltarIcopal, derefter
Lemminkäinen,
BLIVER NU DERES FØRSTE bejde på Grenaa
så blev det LMK
Havn, Grenaa
STÅSTED I DANMARK
VEJ og igen
Varmeværk og
Lemminkäinen
på Terma i Grefor i 2018 at blive til YIT, inden Peab- naa,“ fortæller Lars Brandstrup, der
koncernen købte YIT-koncernens
er salgsingeniør i Peab Asfalt med
asfalt- og råstofaktiviteter i hele
ansvar for blandt andet Djursland,
norden inklusiv Danmark i 2019.
og fortsætter: „I Syddjurs Kommune
„Jeg kan godt forstå, at kunder,
har vi blandt andet lavet asfaltarsamarbejdspartnere og andre er en
bejde ved Kvadrat i Ebeltoft og det
smule forvirrede over, hvad vi egent- gamle Novopan i Ryomgård.“
lig hedder, men vi er rigtig glade for,
Han er overbevist om, at de får
at vi nu hedder Peab Asfalt. Peab er
opgaverne, fordi de er fleksible og
de førende indenfor asfaltarbejde i
lynhurtige.
norden, og vi bliver nu deres første
„Det at producere og lægge asfalt
ståsted i Danmark, så vi tror på
er ikke bare at gå hen og trykke på
www.erhvervDJURSLAND.dk · juni 2020

en knap, det tager tid. Og når en
entreprenør ringer og skal bruge det
her og nu, så skal vi være fleksible,
give en god service og rykke ud så
hurtigt som muligt,“ forklarer han.

flydende form, som udleder langt
færre skadelige partikler, og det
betyder noget med det antal maskiner, vi har. Derudover har vi sænket
temperaturen på vores asfalt, så
vi ikke bruger unødige ressourcer
Fokus på miljøet
på at opvarme asfalten. Dertil har
Et af Peab Asfalts helt store fokus
vi bygget råvarehaller, hvor vores
områder er klima og miljø, hvor
materialer før i tiden lå ude i det fri,
virksomheden løbende arbejder på
er de nu under tag, så de kan tørres
at løfte deres indsats på området.
hurtigere,“ forklarer salgsingeniøren.
„Vi er de førende indenfor genGenerelt sørger alle medarbejdere
anvendelse af gammelt asfalt. Vi
i virksomheden for at arbejde med
fræser det øverste lag af og blander
produkter, der kan fremme miljøet.
det sammen med nyt, og så bliver
„Vi producerer asfalt med lav ruldet genbrugt,“
lemodstand der
forklarer Lars.
gør, at bilerne
PEAB ER EN
Peab Asfalt råbruger 4-6%
ATTRAKTIV EJER OG
der over 150 kømindre brændretøjer, 30 store
stof, når de kører
SAMARBEJDSPARTNER,
asfaltudlæggere
på det sammenDER HAR ET BREDT UDBUD lignet med andet
og omkring 150
tromler.
asfalt,“ siger han.
AF YDELSER, SOM VI KAN
„Vi har stort
TILBYDE VORES KUNDER
set udfaset
Fremtidens
brugen af diesel,
asfalt
så vores maskiner nu kører på
Peab er oprindeligt en svensk
GTL brændstof, der er naturgas på
familievirksomhed, der har rødwww.erhvervDJURSLAND.dk · juni 2020

der 61 år tilbage, hvor to brødre
på bare 14 og 16 år startede Peab.
Den yngste bror er i dag 75 år, men
han sidder stadig i virksomhedens
bestyrelse.
Den administrerende direktør for
Peab Asfalt i Danmark er glad for nu
at være en del af den rodfaste Peabkoncern.
„Peab er en attraktiv ejer og
samarbejdspartner, der har et bredt
udbud af ydelser, som vi kan tilbyde
vores kunder,“ fortæller han.
Han er meget sikker i sin sag, da
han svarer på spørgsmålet, om de
skifter navn igen.
„Nej, det gør vi helt sikkert ikke.
Peab er eksperter på det her område, og da det er en industriel ejer,
gør det dette opkøb til et langsigtet
ejerskab. Så Peab Asfalt er navnet
nu og fremover,“ slutter han.
Natascha Kalika Østergaard,
natascha@mercatus.dk
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Når den 39-årige køkkenchef Rasmus Mølkjær
Petersen ikke bruger sin tid på det nyligt åbnede
Lundbergs Spisehus på Maltfabrikken i Ebeltoft,
skynder han sig ud i naturen med en fiskestang,
et gevær eller med en kurv til at samle urter og
muslinger i.
Fange en fisk, skyde et rådyr eller kravle på alle fire
efter urter og muslinger i vandkanten ved kysten er
fritidsinteresser, som
køkkenchefen Rasmus
JEG HAR RESPEKT FOR
Mølkjær Petersen holder
RÅVARERNE, OG SÅ GIVER DET
af. Og han indrømmer
da også, at udbyttet af
BARE MERE MENING, AT JEG
det hele ender hjemme i
FINDER DET SELV, END DET
køkkenet.
„Jeg kan nok ikke lade
BLIVER LEVERET MED EN LASTBIL
være med at tage arbejFRA SPANIEN
det med hjem. Jeg har
respekt for råvarerne,
og så giver det bare mere mening, at jeg finder det
selv, end det bliver leveret med en lastbil fra Spanien,“
forklarer han.
Det bæredygtige element
Skov og vand er steder, han søger hen, når
han har fri.

FINDER OG FAN
I FRITIDEN
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„Det var først, da jeg fyldte 30, at jeg tog jagttegn,
mest eksponerede kok på det tidspunkt, og pludselig
og så gik der et par år, hvor jeg ikke fik det brugt, men
stod Søren Ryge og drak kaffe i haven,“ fortæller han,
nu har jeg mit eget jagtområde
og husker tilbage på det som
tæt på, hvor jeg bor,“ siger han.
værende en rigtig god tid.
DET ER EN KONTRAST TIL
Når fritiden ikke bliver brugt
DET STRESSENDE KØKKEN,
på jagt, tager Rasmus sin flueLundbergs Spisehus
stang og smider i vandet rundt
Rasmus har haft sommerhus
HVOR DER GODT KAN VÆRE HØJ
ved Djurslands kyster.
tæt på Ebeltoft i godt fire år,
„Så fanger jeg en havørred.
forinden havde hans forældre og
BØLGEGANG
Det er en kontrast til det stresinden da hans bedsteforældre.
sende køkken, hvor der godt kan være høj bølgegang.
Så han har altid været vant til at komme i og omkring
Her er harmonisk, og jeg får et adrenalinkick, når fisken
byen.
hugger eller jeg skyder et kronvildt,“ forklarer han.
„Jeg bor i Skæring sammen med min kone Christina,
vores to børn Otto på otte og Silje på 12, og jagthunden
Græsstrå og multebær
Basse. Vi bruger mange dage om året i sommerhuset,
En trofæjæger er ikke det rette prædikat, for der
og så er det nemt, at de tager derud i weekenden,
hænger ikke nedlagte dyr hjemme hos Rasmus eller
mens jeg bruger meget tid her“ fortæller han.
billeder af store fisk, han har fanget. Det er mere det
I det gamle maltlager i Ebeltoft har Rasmus netop
bæredygtige element, der tiltaler ham.
åbnet Lundbergs Spisehus sammen med to partnere.
„Det er dejligt at kunne tage en rådyrbøf op af fryseHer har han ansvaret for køkkenet.
ren eller en fisk jeg har fanget og tilberede den. Så kan
„Det er altid fedt at starte noget op. Vi overtog lokajeg bruge raps, jeg har fundet på rapsmarken, og pynte
lerne 1. februar, hvor vi nåede at have åben i tre uger,
med syrener fra syrenbusken. Det giver mening for
men har så været lukket ned indtil 18. maj på grund af
mig at bruge det, der er lige uden for døren samtidig
Coronaen,“ siger han.
med, at man gør noget godt for naturen. Men det er
Rasmus og kollegaerne er nu trukket i arbejdstøjet
ikke hver dag, at der er græsstrå og multebær på
igen, så der er travlt, men indimellem finder han tid til
menuen.“
at gå på jagt, fiske og finde urter i strandkanten.
Som ung var Rasmus ikke den bedste i
„Jeg elsker at formidle jagt, fiskeri og mad, det er
skolen, og han manglede den struktur og
bare mig. Mit arbejde og min fritid hænger på en eller
de faste rammer, der er i et køkken.
anden måde altid sammen.“
„Jeg fandt lynhurtigt ud af, at det
her var min vej. Lige efter 10.
Natascha Kalika Østergaard, natascha@mercatus.dk
klasse startede jeg under
Søren Gericke på restaurant Bag Søjlen i
Rønde. Han var den

NGER RÅVARER
Køkkenchef Rasmus Mølkjær Petersen, Lundbergs Spisehus
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Connected Wind
Services A/S

6

Jydeland Maskinfabrik A/S

5

5

Djurslands Bank A/S

Daniél Llobel (43) er tiltrådt
som teamleder i afdelingen
for IT & Support i Djurslands
Bank i Grenaa. Med en
tidligere stilling som Service
Delivery Manager for MHI
Vestas kommer han med
en solid erfaring indenfor ITkontrakter og leverancer. Han
har tidligere været ansat i bl.a.
Vestas og Itadel, det tidligere
TDC Hosting.
Daniél får til opgave at understøtte bankens processer og
sikre kvaliteten af diverse ITleverancer såvel som samarbejdet omkring udviklingen af
forskellige løsninger.

Kilde: Danmarks Statistik

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

Vibeke Tuxen (næstformand),
VTuxen, Mads Petersen
(kasserer), MP Advokater,
Annemette Lyngby, Erhvervs
akademi Dania, Bente Steffensen, selvstændig, Rasmus
Henriksen, Jysk Handi, Søren
Nymark Rasmussen, Nymark
& Fogh Teknik ApS, Torben
Jakobsen (LO-repræsentant)
samt Sebastian Hellemann
Konrad (suppleant), Wicotec
Kirkebjerg A/S.

Business Djursland

0

200
0

Norddjurs og Syddjurs Kommuner har endeligt besluttet at fusionere Destination
Djursland med VisitAarhus. I
den forbindelse har
bestyrelsen for Fonden
Destination Djursland, med
øjeblikkelig virkning, besluttet
at opsige samarbejdet med
direktør Flemming Rasmussen. Bestyrelsen har samtidig
besluttet, at udnævne direktør
for VisitAarhus Pia Lange
Christensen som direktør
for fonden frem til fusionen
træder i kraft.
Bestyrelsen vil gerne takke
500
Flemming Rasmussen for
400
hans mangeårige
indsats
for turismeudviklingen
på
300
Djursland. Han har i over 20 år
200
været med
til at udvikle turismen på100
Djursland i en positiv
retning.

bidrag til virksomheden,“
siger Oliver Auras.
Han forventer at fortsætte
den vækststrategi, virksomheden har haft, men han vil
også sætte yderligere internationalisering, digitalisering
samt den konstante udvikling
af QHSE-relaterede emner
(Quality, Health, Safety and
Environment) på programmet
sammen den fortsatte udvikling af forretningsområdet
indenfor up-tower samt fokus
på endnu mere komplekse
projekter.
Connected Wind Services
er et af Europas førende
uafhængige serviceselskaber
på vindmøllemarkedet med
afdelinger i Danmark, Sverige,
Tyskland og Frankrig og mere
end 30 års erfaring i branchen.

4
3

4

2

3

2
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April
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741
702

845
855

Kilde: Danmarks Statistik

De tilgængelige data for hhv.
erklærede konkurser og bruttoledighed giver pga. Covid-19
ikke nødvendigvis et retvisende billede af perioden.
Tallene kan være undervurderede og det reelle niveau er
meget usikkert.
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Oliver Auras
er tiltrådt som
1
ny CEO0 hos Connected Wind
Services. Han blev i 2019 udpeget som COO i virksomheden og har nu taget over som
CEO efter Felix Overbeck,
der efter tre år på posten har
forladt Connected Wind Services for at hellige sig andre
projekter.
„I løbet af den periode er
Connected Wind Services
vendt tilbage på vækstsporet,
og vi takker ham for hans
dedikerede indsats og hans

Efter gennemførelse af online generalforsamling, har
bestyrelsen for Business
Djursland konstitueret sig:
Ole Sørensen (formand),
Rejsecenter Djursland,
South & East African Travel,

Dennis Gits Jensen har overtaget 20 pct. af ejerskabet i
Jydeland Maskinfabrik. Han
er dermed femte generation
på vej ind i den 112 år gammel
familievirksomhed, der producerer arbejdsbesparende
maskiner til landbruget verden
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over. Dennis arbejder som
projektleder og konstruktør.
Nymann & Juhl
Byggerådgivning

Casper Søndborg Juhl (35)
har startet Nymann & Juhl
Byggerådgivning, der har
fokus på privat bygherre
rådgivning i forbindelse med
nybygning, ombygning og
renovering, samt vejledning
og rådgivning med myndighedsansøgninger. Casper er
uddannet tømrer og bygningskonstruktør samt certificeret
legepladsinspektør. Nymann
& Juhl Byggerådgivning er lokaliseret i Bæredygtighedens
Hus på Grenaa Havn.

Dansk Hus & Have
Service ApS
Den online-baserede udbyder
af håndværk, ejendomsservice og pleje af haver og
fællesarealer er flyttet til
Skrejrupvej i Rønde.
„Som landsdækkende virksomhed har vi hidtil haft mest
fokus på vores online tilstedeværelse, men de nye faciliteter giver os bedre mulighed
for at servicere vores lokale
kunder,“ fortæller direktør
Christina Fisker Kristensen,
og fortsætter: „Der vil nu
være mulighed for at komme
forbi med egen trailer og købe
alle former for granitskærver,
småsten, sand, jord, grus, flis
og så videre.“

Virksomheden har tidligere
haft domicil i både Ryomgård
og Kolind og forretningsidéen
er, at hus- og haveejere selv
via hjemmesiden kan beregne
pris, booke og betale en lang
række håndværksmæssige
ydelser online, ligesom de kan
få tilbud på større opgaver.
„Vi kan levere en lang række
totalløsninger inden for håndværk, ejendomsservice og
pleje af haver og fællesarealer. Derfor håber vi naturligvis, at vi kan blive en god og
attraktiv samarbejdspartner
for lokale virksomheder,
boligforeninger og offentlige
instanser.
Terma A/S
Det går godt for Termas fabrik
i Grenaa, der netop har rundet
500 medarbejdere. Ifølge
direktør Jørgen Laursen bliver
der behov for endnu flere
medarbejdere, og anslår, at
der i år bliver brug for godt 70
yderligere kolleger.
Grenaa Sundhedshus
Det tidligere sygehus, der nu
fungerer som sundhedshus,
skal ombygges for 16,6 mio.
kr. for at give plads til endnu
en lægeklinik. „Flere læger
ønsker at blive en del af udviklingen i Sundhedshuset, der
har vist nye veje i sundhedsvæsnet og bidraget til at sikre
alle borgere i Grenaa adgang
til en praktiserende læge. Den
udvikling vil vi gerne understøtte,“ siger Annette Roed,
formand for Nære Sundhedstilbud.
Region Midtjylland og Norddjurs Kommune har gennem
flere år arbejdet tæt sammen
om at udvikle Grenaa Sundhedshus. I 2019 søgte og fik
kommune og region sammen
tilsagn om 9,3 mio. kr. fra den
nationale pulje til etablering
af læge- og sundhedshuse til

Nye selskaber
Cvr nr
41367725
41359080
41346361
41328037
41390131
41388560
41383658
41373008
41369450

Selskabsnavn
Reg.dato
USB akvariegødning ApS............................... 18.05.2020
Mogensens Murerforretning ApS................. 14.05.2020
T.R. Service ApS............................................08.05.2020
Kannikegade 22 ApS......................................30.04.2020
Landbrugsservice ApS...................................28.05.2020
Blue Ocean Innovation ApS........................... 27.05.2020
CCM Dressage ApS.......................................26.05.2020
Snedvig Tømrer ApS......................................20.05.2020
Pieces ApS..................................................... 19.05.2020
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den ombygning, der nu sættes i gang.
Skødshoved Badehotel
Werner Krogh Sørensen og
Steffen Damborg har overtaget Skødshoved Badehotel
efter Jørgen Rasmussen. De
to har begge lange erhvervskarrierer bag sig, og regner
med at kunne åbne helt for
hotellet til næste sommer.
Hotellets kiosk og pølsevogn
er allerede åbne.
Genbrugsbyggemarked
på Grenaa Sydhavn
Tanken om at vinduer med
en fejlfarve, overskudslægter
eller brugte håndvaske kan
få nyt liv er blevet til Genbrugsbyggemarked på Grenaa
Sydhavn. I princippet kan man
potentielt finde materialer
til alle aspekter af husbyggeriet blandt materialerne
fra de fire virksomheder bag
produkterne. Idémagerne er
EL:CON A/S Grenaa, Aalsrode Tømrerfirma A/S, VVS
Per Møller ApS og Rasmus
Jakobsen A/S.
I samarbejde med projektet
„Liv på Sydhavnen“, som
koncernen Grenaa Havn står
bag, passer tingende som
hånd i handske. Kirsten Hvid
Schmidt, CEO i Udviklingsselskabet GH A/S uddyber:
„Vi har arbejdet med at skabe
mere liv på Sydhavnen og et
fundament for udvikling i hele
området på Grenaa Sydhavn.
Derudover vil vi gerne se
vores aktiviteter i et bæredygtigt perspektiv, så vidt det er
muligt.“

41366524 Tofte Art ApS.................................................. 18.05.2020
41361697 Fønix Food ApS.............................................. 15.05.2020
41353716 Scanningsklinikken Aarhus ApS.................... 12.05.2020

Selskabsændringer
39016524
38645102
38039059
39614642
37113492
36464372

LAG Djursland generalforsamling
16. juni 2020 kl 19.00, Allingåbro Hotel,
Hovedgaden 9, 8961 Allingåbro.
Ordinær generalforsamling i LAG
Djursland. Dagsorden i følge vedtægter
og materialet til generalforsamlingen kan
findes på www.lag-djursland.dk.
For at sikre, at vi kan overholde
afstandskrav og myndighederne
retningslinjer, beder vi om tilmelding til
koordinator@lag-djursland.dk

Heta byggeselskab og rekruttering ivs...............23.05.2020 2)
Sunlux Huse A/S.................................................15.05.2020 3)
Studio Unbuilt IVS...............................................04.05.2020 4)
Tom BK IvS..........................................................28.04.2020 0)
Klinik for fodterapi ved Klaus Johansen IVS.......28.04.2020 0)
SWIPES ApS.......................................................28.05.2020 3)

15200308
49363818
36964561
89908817
10187370
37475637
78807628
33160283
77640428

Webinar: Afskedigelser og gen
ansættelser pga. Corona-krisen
18. juni kl. 08.00-09.00, webinar
Advokat Jørgen Steffensen (Lindhardt
& Steffensen Advokater) og direktør
Lars Schou (HR Company) vil give os et
overblik over de juridiske og praktiske
forhold ved afskedigelser og genansættelser ifm. Corona-krisen.
Tilm.: 17. juni kl. 12. på
www.erhvervgrenaa.dk
Arr.: Erhverv Grenaa – Alle kan gratis
deltage.
Webinar: Tilbage til arbejdet efter
Corona-krisen
25. juni kl. 08.00-09.00, webinar
Tilbage til arbejdet: Let at sige, svært
at gøre
Webinaret giver et bredt indblik i, hvad
virksomheder bør tage stilling til under
accelerationen af genopretningen, samt
mulighederne for læring med afledte
justeringer af værditilbud, kompetencer
og arbejdsgange til den nye verden.
Oplægsholder Amdi Hansen (partner
i Bain & Company, København) har
mere end 20 års erfaring i at rådgive
danske og internationale virksomheder
om balancen mellem efterspørgsel og
kapacitet, design og optimering af forretningsprocesser og strategisk, taktisk
og operationel driftsledelse.
Tilm.: 24. juni kl. 12. på
www.erhvervgrenaa.dk
Arr.: Erhverv Grenaa – Alle kan gratis
deltage.
Seminar om persondata
forordningen
22. september 2020 kl. 08.30-16.00,
Administrationsbygningen, Tingvej 17,
8543 Hornslet.
Seminaret henvender sig til små og mellemstore virksomheder fra hele Region
Midt, og giver en indføring i de krav,
man som virksomhedsejer skal leve
op til. Seminaret vil behandle relevante
problemstillinger, og gøre virksomhedsejeren klogere på, hvordan man kan
håndtere lovgivningen i praksis.
For at deltage, er det påkrævet, at virksomhedens CVR-nummer er over tre år
og registreret i Region Midtjylland. Gratis
deltagelse.
Arr.: Erhvervshus Midtjylland i samarbejde med Erhverv Randers, Erhverv
Norddjurs og Erhvervsservice Syddjurs
og gennemføres af Beierholm.
Tilm.: www.erhvervshusmidtjylland.dk

Advokatselskabet af 1. maj 2018 A/S................. 27.05.2020 4)
CBHASSEL ApS..................................................20.05.2020 3)
Herberts ApS.......................................................15.05.2020 3)
BINGOTT ApS.....................................................13.05.2020 3)
EBELTOFT SPORTSMAGASIN AF 1986 ApS... 12.05.2020 3)
TR-Overfladeteknik ApS.....................................04.05.2020 4)
HVILSAGER VVS ApS......................................... 01.05.2020 1)
Selskab af 21.4.2020 ApS................................... 01.05.2020 2)
MURERFIRMA HANS JOCHUMSEN ApS........ 27.04.2020 4)

0) Anmodning om opløsning – 1) Likvidation vedtaget – 2) Konkursdekret
afsagt – 3) Opløst ved erklæring – 4) Virksomheden er opløst
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Alle data er indhentet i perioden
24.04.2020-27.05.2020
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/cvrhjælp/få-hjælp-til-cvr/reklamebeskyttelse
„METTE AMALIE“ HENNING
HOUGAARD JENSEN APS*)
August Kroghs Vej 111 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
0,2
(0,1)
Resultat før skat
-0,0
(-0,3)
Egenkapital
6,3
(6,4))
Antal ansatte
2
3UNIKA APS
Elsegårdevej 7 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
2,2
Resultat før skat
0,1
Egenkapital
0,6
Antal ansatte
5

-)

4 J APS*
Randersvej 156 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
1,7
(2,7)
Resultat før skat
-0,7
(0,3)
Egenkapital
-0,4
(1,4)
Antal ansatte
15
AGGERGAARDS
TØMRERFORRETNING APS*
Nydamsvej 19 8950 Ørsted
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
3,1
(2,7)
Resultat før skat
0,0
(-0,1)
Egenkapital
0,4
(0,4)
Antal ansatte
9
AKANTUS 2011 APS*
Tjørnevej 27 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
0,7
(0,7)
Resultat før skat
0,4
(0,4)
Egenkapital
0,4
(0,7)
Antal ansatte
2
ALLELEV TRANSPORT APS
Fævejlevej 8 8570 Trustrup
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
0,7
(0,8)
Resultat før skat
-0,1
(0,1)
Egenkapital
0,2
(0,0)
Antal ansatte
2
ALLINGÅBRO TOTALBYG A/S
Hovedgaden 15 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
4,2
(4,3)
Resultat før skat
0,4
(0,4)
Egenkapital
1,7
(1,7)
Antal ansatte
9
ALLSIZE COMPANY A/S
Rugvænget 22 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
14,0
(16,8)
Resultat før skat
-4,1
(-3,9)
Egenkapital
6,2
(7,4)
Antal ansatte
21
ALLSIZE SHOPS APS
Rugvænget 22 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
1,5
(2,2)
Resultat før skat
-0,5
(0,1)
Egenkapital
1,5
(1,9)
Antal ansatte
6
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ANHOLT
VOGNMANDSFORRETNING APS)
Ageren 9 8592 Anholt
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
1,5
(1,5)
Resultat før skat
0,5
(0,4)
Egenkapital
2,6
(2,3)
Antal ansatte
3
APETIT APS*
Vestergade 45A 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
2,0
(0,9)
Resultat før skat
0,3
(0,2)
Egenkapital
0,3
(0,4)
Antal ansatte
5
AQUADJURS A/S
Langagervej 12 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste		(52,4)
Resultat før skat
-6,4
(-5,8)
Egenkapital
1.415,1 (1.421,5)
Antal ansatte
21
AUDE’S APS*
Sortevej 27 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
3,5
(3,2)
Resultat før skat
0,2
(0,0)
Egenkapital
0,1
(-0,0)
Antal ansatte
9
BALLE
ENTREPRENØRFORRETNING APS
Søndervang 6A 8444 Balle
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
2,6
(3,5)
Resultat før skat
-0,7
(-0,2)
Egenkapital
2,3
(3,0)
Antal ansatte
8
BOCO SEAFOOD A/S
Rolshøjvej 29 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
-5,6
(9,5)
Resultat før skat
-11,9
(-5,5)
Egenkapital
-10,7
(-1,4)
Antal ansatte
12
BRDR. DAVIDSEN KARKASSER APS
Gl Kirkevej 2 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
1,2
(0,7)
Resultat før skat
0,3
(-0,2)
Egenkapital
0,8
(0,6)
Antal ansatte
3
BRDR. KEMPEL APS*
Tørslevvej 1B 8950 Ørsted
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
2,7
(4,2)
Resultat før skat
0,0
(-0,1)
Egenkapital
0,0
(-0,0)
Antal ansatte
7
BØNNERUP STRAND
SKIBS- & BAADEBYGGERI APS*
Isingvej 12 8585 Glesborg
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
3,4
(2,7)
Resultat før skat
0,4
(0,3)
Egenkapital
1,8
(1,5)
Antal ansatte
4
CAFÉ KRÆMMERHUSET APS*)
Adelgade 35 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
1,0
(1,2)
Resultat før skat
0,2
(0,3)
Egenkapital
0,7
(0,6)
Antal ansatte
35

CTWEB APS*
Strandvejen 7 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
1,2
(1,3)
Resultat før skat
0,4
(0,2)
Egenkapital
0,4
(0,2)
Antal ansatte
2

FJELLERUP BAGERI APS
Fjellerup Bygade 20 8585 Glesborg
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
1,5
(1,3)
Resultat før skat
0,1
(0,0)
Egenkapital
1,0
(0,9)
Antal ansatte
3

DANSOLAR ENERGI APS*
Kaarsbergsvej 2 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
0,7
Resultat før skat
0,7
Egenkapital
0,5
Antal ansatte
2

GL. ESTRUP GARTNERI A/S
Randersvej 1 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
54,2
(63,6)
Resultat før skat
15,1
(21,6)
Egenkapital
73,9
(44,1)
Antal ansatte
62

-)

DIN ANLÆGSGARTNER APS*
Gratbjergvej 3 8444 Balle
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
0,7
(0,6)
Resultat før skat
0,2
(0,1)
Egenkapital
0,3
(0,2)
Antal ansatte
3

GRENÅ GULVCENTER APS*
Rugvænget 23 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
4,3
(3,8)
Resultat før skat
0,3
(0,0)
Egenkapital
1,8
(1,6)
Antal ansatte
7

DJURS BYG APS*
Kanneshøjvej 20 8585 Glesborg
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
6,1
(5,3)
Resultat før skat
1,5
(1,5)
Egenkapital
2,4
(2,2)
Antal ansatte
12

GRENAA HAVN A/S*
Havnecentervej 1 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
30,9
(29,4)
Resultat før skat
14,0
(14,8)
Egenkapital
203,3
(189,3)
Antal ansatte
8

DJURS EL-TEKNIK APS
Nørrevangsvej 11 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
1,7
(1,6)
Resultat før skat
0,3
(0,2)
Egenkapital
0,8
(0,6)
Antal ansatte
3

GRENÅ SPÅNTAGNING APS
Engvej 2 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
5,5
(5,9)
Resultat før skat
0,2
(0,1)
Egenkapital
0,7
(0,5)
Antal ansatte
13

DRIFTSSELSKABET
GRENAA HAVN A/S
Havnecentervej 1 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
8,9
(7,3)
Resultat før skat
1,4
(0,1)
Egenkapital
55,1
(54,1)
Antal ansatte
13

HG FODER APS*
Skærvadvej 1B 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
0,8
(0,7)
Resultat før skat
0,0
(0,0)
Egenkapital
0,1
(0,1)
Antal ansatte
3

DYRLÆGE SUSANNE BOYE APS*
Storkhøjevej 1 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
0,8
(1,0)
Resultat før skat
-0,2
(-0,1)
Egenkapital
-0,3
(-0,2)
Antal ansatte
4
EBELTOFT DETAIL A/S
Østeralle 16 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
31,7
(29,2)
Resultat før skat
2,4
(1,2)
Egenkapital
17,8
(16,1)
Antal ansatte
65
EMA’S A/S
Strandvejen 19 1 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
2,6
(2,2)
Resultat før skat
0,0
(-0,3)
Egenkapital
2,6
(2,6)
Antal ansatte
5
ES SMEDE- OG
MASKINSERVICE APS*
Veggerslevvej 11 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
6,1
(5,8)
Resultat før skat
0,5
(0,7)
Egenkapital
1,7
(1,9)
Antal ansatte
12

HUMMELS GULVSERVICE APS
Løgtenvej 27 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
3,7
(4,1)
Resultat før skat
0,2
(0,6)
Egenkapital
0,9
(0,8)
Antal ansatte
9
KAMA KAFFE APS
Kannikegade 9B 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
1,9
(2,1)
Resultat før skat
0,2
(0,4)
Egenkapital
1,0
(0,9)
Antal ansatte
4
KINGOS DYREKLINIK APS*
Randersvej 24B 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
0,9
(0,7)
Resultat før skat
0,1
(0,4)
Egenkapital
0,3
(0,3)
Antal ansatte
2
KONS. SKAND. APS
Vestergade 3 1 th 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
10,1
(3,0)
Resultat før skat
0,0
(0,0)
Egenkapital
0,1
(0,1)
Antal ansatte
39
KRANSERVICE APS*
Ravnsvej 5 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
3,3
(3,6)
Resultat før skat
1,1
(1,8)
Egenkapital
1,1
(1,6)
Antal ansatte
3
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KØBMANDEN I GJERRILD APS
Hestehavevej 10 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
1,0
(0,5)
Resultat før skat
0,0
(0,0)
Egenkapital
0,1
(0,1)
Antal ansatte
4
LG EJENDOM APS
Gl. Løgtenvej 6 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
1,5
(1,4)
Resultat før skat
0,3
(0,2)
Egenkapital
0,7
(0,7)
Antal ansatte
5
LIMFJORDS GRØNTSAGER APS*
Randersvej 9 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
4,1
Resultat før skat
0,0
Egenkapital
0,1
-)
Antal ansatte
13
MC DIAMANTSKÆRING APS
Ballevej 24 8570 Trustrup
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
2,4
(1,7)
Resultat før skat
0,2
(0,2)
Egenkapital
1,6
(1,4)
Antal ansatte
4
MC TAG A/S
Nyhåbsvej 1A 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
21,8
(17,5)
Resultat før skat
3,0
(1,2)
Egenkapital
4,7
(3,0)
Antal ansatte
44
MHF MONTAGE APS
Slettenvej 8 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
0,7
(0,7)
Resultat før skat
0,1
(0,0)
Egenkapital
0,4
(0,3)
Antal ansatte
2
MIDTDJURS TRAKTORLAGER A/S
Tøstrupvej 50 8581 Nimtofte
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
10,6
(11,0)
Resultat før skat
-0,3
(-1,0)
Egenkapital
22,3
(22,8)
Antal ansatte
35
MIN KØBMAND NØRAGER APS
Munkhusevej 9 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
1,5
(1,5)
Resultat før skat
0,0
(0,0)
Egenkapital
0,6
(0,5)
Antal ansatte
3
MOLS-MOSEGAARD A/S
Molsvej 88 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
10,4
(5,9)
Resultat før skat
6,7
(2,0)
Egenkapital
10,9
(6,6)
Antal ansatte
5
MUNDGODT GRENÅ APS*
Storegade 6 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
1,0
(0,6)
Resultat før skat
0,1
(-0,2)
Egenkapital
0,0
(-0,1)
Antal ansatte
7
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MURERFIRMAET
SIGFRED POULSEN APS)
Askedalsvej 1B 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
0,5
(1,3)
Resultat før skat
-0,8
(-0,0)
Egenkapital
1,4
(2,2)
Antal ansatte
3
NORTH STAR SYSTEMS APS*
Fiskerikajerne 16 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
-1,3
(-0,5)
Resultat før skat
-1,5
(0,0)
Egenkapital
-0,1
(1,1)
Antal ansatte
2
NØRGAARD TEKNIK A/S*
Nørgaardsvej 5 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
28,0
(26,6)
Resultat før skat
3,1
(3,5)
Egenkapital
6,8
(6,4)
Antal ansatte
55
PARAGRAF ADVOKATERNE APS*
Torvegade 1D 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
3,1
(2,9)
Resultat før skat
0,1
(0,2)
Egenkapital
0,5
(0,5)
Antal ansatte
8
PROMENTA A/S
Føllevej 5 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
3,3
(2,2)
Resultat før skat
0,4
(0,3)
Egenkapital
3,5
(3,2)
Antal ansatte
4
PS STILLADSER APS
Sandgårdsvej 6 8950 Ørsted
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
3,1
(2,2)
Resultat før skat
0,7
(0,3)
Egenkapital
2,3
(1,8)
Antal ansatte
3
ROSMUS
ENTREPRENØRSERVICE APS
Remshøjevej 7 8444 Balle
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
3,3
(3,1)
Resultat før skat
0,6
(0,3)
Egenkapital
4,2
(3,7))
Antal ansatte
4
RUGVÆNGET 11 APS
Rugvænget 11 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
0,5
(0,2)
Resultat før skat
0,4
(0,0)
Egenkapital
1,7
(1,4)
Antal ansatte
3
RYOMGÅRD TØMMERHANDEL OG
BYGGECENTER A/S
Vestergade 108 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
24,7
(26,1)
Resultat før skat
7,1
(8,0)
Egenkapital
20,4
(20,9)
Antal ansatte
39
SA-ENERGI APS
Myntevej 22 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
5,7
(2,5)
Resultat før skat
0,5
(0,0)
Egenkapital
24,8
(28,4)
Antal ansatte
2

SCANPAN A/S
Industrivej 49 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
36,5
(30,8)
Resultat før skat
12,2
(6,0)
Egenkapital
97,2
(84,3)
Antal ansatte
101
SCHJERNING FARVER A/S*
Østeralle 21 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
3,1
(4,4)
Resultat før skat
-2,2
(-0,8)
Egenkapital
1,9
(4,0)
Antal ansatte
27
SIR HENRY APS
Nedergade 34 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
0,8
(0,9)
Resultat før skat
0,1
(0,1)
Egenkapital
0,4
(0,3)
Antal ansatte
3
SKOVKONSULENTERNE APS*
Kvædevej 3 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
0,9
(1,1)
Resultat før skat
0,1
(0,1)
Egenkapital
0,5
(0,6)
Antal ansatte
2
SNEDKERGAARDEN A/S
Kølbakken 17 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
1,2
(1,0)
Resultat før skat
0,2
(0,1)
Egenkapital
0,3
(0,2)
Antal ansatte
4
SVEND LAURSEN A/S*
Smedehalden 6 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
1,8
(1,3)
Resultat før skat
0,2
(-0,2)
Egenkapital
1,2
(1,1)
Antal ansatte
4
T. NIELSEN HVIDEVARER APS
Limevej 6 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
5,5
(7,0)
Resultat før skat
1,5
(2,5)
Egenkapital
4,4
(5,3)
Antal ansatte
9
TAGE THOMSEN A/S
Østervangsvej 1 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
19,9
(21,0)
Resultat før skat
-0,9
(0,9)
Egenkapital
9,3
(10,6)
Antal ansatte
39
TANDLÆGE MORTEN
KORTEGAARD APS
Havesangervej 6 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
-0,3
(-0,3)
Resultat før skat
1,5
(1,4)
Egenkapital
4,1
(3,9)
Antal ansatte
2
TANDLÆGE SUSANNE
JØRGENSEN APS
Bredgade 1 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
2,6
(2,5)
Resultat før skat
0,9
(0,6)
Egenkapital
2,3
(1,8)
Antal ansatte
3

THOMAS LADEFOGED,
840 HORNSLET APS
Dalgårdsparken 4 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
5,5
(5,2)
Resultat før skat
0,5
(0,5)
Egenkapital
1,5
(1,2)
Antal ansatte
12
TNC HUSE APS
Skovhøjen 9 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
2,1
(1,6)
Resultat før skat
0,3
(0,3)
Egenkapital
1,2
(1,1)
Antal ansatte
4
TOFT & ALEXANDERSEN APS
Smedebakken 23 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
6,8
(5,8)
Resultat før skat
1,8
(1,3)
Egenkapital
2,1
(1,4)
Antal ansatte
15
TREKANTEN 20 A/S
Trekanten 20 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
0,9
(0,9)
Resultat før skat
1,4
(-0,1)
Egenkapital
8,6
(7,5)
Antal ansatte
15
TØMRER- SNEDKERFIRMA
BO H. LAURSEN APS
Skovgårdevej 15 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
2,1
(2,2)
Resultat før skat
0,2
(0,4)
Egenkapital
1,0
(1,0)
Antal ansatte
4
TØMRERFIRMAET
KURT GRØNFELDT APS
Rågholmvej 7 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
1,8
(2,2)
Resultat før skat
0,1
(0,6)
Egenkapital
0,9
(0,8)
Antal ansatte
6
UNIQ EJENDOMME A/S
Strandgårdshøj 27A 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
3,9
(2,3)
Resultat før skat
0,8
(0,2)
Egenkapital
10,9
(10,1)
Antal ansatte
3
VOGNMAND ANDERS B.
CHRISTENSEN APS*
Rougsøvej 183 8950 Ørsted
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
3,5
(2,5)
Resultat før skat
-0,0
(-0,5)
Egenkapital
-0,3
(-0,3)
Antal ansatte
7
VOGNMANDSFIRMAET
GERT SVITH A/S
Rugvænget 38 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste
43,4
(44,0)
Resultat før skat
4,7
(5,4)
Egenkapital
32,2
(31,6)
Antal ansatte
58

Ajour
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KLUMME – KOMMUNIKATION

INVESTÉR I MERE
KOMMUNIKATION NU
OG VIND MARKEDSANDELE
En gammel sandhed siger, at det
er i krisetider, man skal investere.
Alligevel sidder vi med en oplevelse
af, at når krisen snører løkken, så
gør de fleste det modsatte – de
sparer på markedsføringen.
En række rapporter fra forskellige
lande har dykket ned i, hvordan det
er gået igennem forskellige recessioner, og de viser ikke bare, at
udbyttet på medieinvesteringer er
fuldt på niveau med de gode tider –
måske endda højere – de viser også,
at der er en betydelig langsigtet
positiv effekt på de virksomheder,
der investerer i kommunikation, i
forhold til dem, der skærer ned. De
vinder kort sagt markedsandele i
årene fremover.
Da coronabølgen ramte, kom der
en chokeffekt i første fase, hvor det
er helt naturligt, at der trædes på
bremsen. Men her i genopretningsfasen er der rigtig gode muligheder
for at eksponere sig med stor effekt.
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Klumme

Det handler i høj grad også om at
forstå betydningen af at investere
også i branding frem for kun i taktisk
markedsføring. Jeg vil opfordre til at
du kommer forbi forskrækkelsen nu
og bliver rationel og velovervejet i
dine beslutninger.
Ny normal
Hvis du havde en strategi og en plan
for din virksomheds kommunikation
før corona, har du næsten med sikkerhed behov for at se på den med
nye briller. Vi kommer ikke tilbage til
tiden før corona.
Du bør starte med et friskt blik
på din målgruppe. Hvordan er
den virkelighed, de står i? Hvilke
udfordringer og længsler har de?
Kort sagt; hvad kan I hjælpe med?
Og ikke mindst stille det simple,
men hårde, spørgsmål til din egen
virksomhed: „Hvorfor gør vi egentlig
sådan, og kan vi give vores kunder
bedre udbytte, i den nye virkelighed
efter corona?“
Det er oplagt at udvikle på både
services og produkter og bruge
krisen til at forny sig. Vi er i en tid,
som kræver handling og ikke kun
ord. Du står med en unik mulighed
for at blive en del af en ny forbrugsvirkelighed.

Ny kommunikationsstrategi
Vi er blevet endnu mere digitale
i coronatiden, og udviklingen vil
fortsætte. On-line kommunikation
og direkte eller inddirekte salg på
nettet har aldrig været vigtigere. Når
du har styr på din målgruppes behov
og hvordan du vil imødekomme
dem, skal du have en strategi for at
komme i dialog med dem. Få opdateret din hjemmeside og sørg for, at
dine digitale medieplatforme som
Facebook og LinkedIn matcher den
justerede strategi og at du er aktiv
på de prioriterede medier. Juster
din plan for annoncering på Google
og sørg for, at din målgruppe rent
faktisk finder din hjemmeside og
nemt kan benytte din virksomheds
nye muligheder for udbytte.
Du kan læse mere om, hvordan du
får din individuelle røde tråd i din nye
kommunikationsstrategi på vores
hjemmeside.
Af partner og direktør Lars Chalmer Rasmussen,
Mercatus A/S, www.mercatus.dk

www.erhvervDJURSLAND.dk · juni 2020

SABRO A/S

Holmagervej 2, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2019
Bruttofortjeneste

21,1

Resultat før skat
Egenkapital

(7,1)

1,3 (-4,6)
10,8 (-0,0)

Antal ansatte

60

Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

Bruttofortjeneste
25.051

Direktør Morten Michael Andersen, Sabro A/S

Sabro har tredoblet bruttoavancen
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Morten Michael Andersen
startede som ny direktør i
Sabro A/S i oktober 2018. I
2019 blev virksomheden købt
af den nære samarbejdspartner Kristianssand Skruefabrikk
og Mekanisk Verksted AS,
der er en del af industridivisionen i Otterlei Group, en
norsk industri- og ejendomskoncern ultimativt ejet af de
norske brødre, Jan Sigurd og
Lars Gunnar Otterlei. Det har
betydet en turn-around for den
73 år gamle virksomhed, som
ellers både i 2017 og 2018
måtte inkassere millionstore
tab, hvorefter hele egenkapitalen var væk.
Men i 2019 lykkedes det Morten og hans team næsten AT
tredoble bruttofortjenesten til
21,1 mio. kr. og lande et efterskat resultat på 1 mio. kr.
Alle har knoklet
Direktøren forklarer, at han
brugte de første mange
måneder i stolen på at trimme
virksomheden. „Jeg startede med at få analyseret
vores prissætning. Vi fik lavet
efterkalkulationer på vores
produktion, så vi kan sikre, at
det er tilstrækkeligt dækningsbidrag på de enkelte produkter.
Kostprisen skal kendes, før vi
sætter salgsprisen. Det har vi
brugt meget krudt på. Nu har
vi fastsat de rigtige priser og
har ryddet op i vores emne-

grupper og kundegrupper. Vi
skal kun lave de produkter, der
passer til Sabro, og det er bl.a.
højkomplekse produkter med
strenge kvalitetskrav.
Vi har alle virkelig knoklet her i
huset for at vende skuden. Der
har f.eks. ikke tidligere været
penge til vedligeholdelse. Det
har vi prioriteret at få gjort
nu, samtidig med at vi skulle
ansætte folk og øge produktionen, som først og fremmest
er vokset, fordi markedet
har været med os. Offshore
industrien, som vi leverer rigtig
meget til, kører op og ned i
takt med olieprisen. Hvis markedet ikke er der, tjener man
ingen penge.“
Oliepris og Corona
Virksomheden mandede op
til forventningerne før corona,
men har nedjusteret nu, konstaterer direktøren. „Vi er lige
nu ramt af både den lave oliepris og corona. Det er en giftig
fætter. Vi har derfor afskediget
11 mand og nedlagt vores
andet skift, som vi har kørt
med et års tid. Ordrebogen er
fyldt til sommerferien. Men
derefter bliver det meget
uvist, hvad der sker. Vi skal
hele tiden kikke i krystalkuglen
og snakke med kunderne om
forecast på, hvad de forventer.“

Fordobling af
medarbejderstaben
Da Morten blev ansat, talte Sabro omkring 30 medarbejdere.
Her på andet år har staben i
en periode været oppe over
de 60, fortæller han. „Det er
faktisk noget af en opgave at
ansætte så mange nye folk.
Det er dyrt at mande op og
lære folk op. Der bliver kun
uddannet få støberiteknikere
om året i Danmark. De findes
simpelthen ikke. Så vi skal selv
lære dem op fra bunden. Du
smider tre måneders lærdom
i dem, før de er effektive nok i
produktionen. Men vi har i dag
en rigtig god stab, og jeg har
en handlekraftig og ansvarlig
ledergruppe. Væksten er alles
fortjeneste.“
Fremtid
Der er fokus på helbred,
sikkerhed og miljø. Derfor
har Morten ambitioner om at
Sabro bliver et grønt støberi.
„Vi kan noget helt unikt her på
fabrikken. En ovn med 3.000
kg. flydende jern, som bliver til
håndformet støbegods. Vi er
en af landets største producenter og et af de få i verden,
der er godkendt til at producere for offshore-/subsea-industrien. Vi har altså kompetencerne og mulighederne.
Måske også for at etablere en
egenproduktion i fremtiden,“
slutter han.
Ajour
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Speciale i entrepriseret
Den bedste måde at forebygge på, er at være på forkant

Hvad tæller
for dig?

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

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

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

www.bpelectric.dk
Trekanten 44 B
8500 Grenaa
Tlf. 86 32 32 99

Deres garanti for
kompetence og engagement

