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VI GIVER DIG KVALITET 
TIL EN PRIS – DER HOLDER

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

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

Torvet 3, 8500 Grenaa ∙ www.jobnet.dk

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

Rema 1000 fik  
7 specialister på  
hver deres område

http://www.nyborg-s.dk
https://www.kattegatteknik.dk/
https://www.mfnorddjurs.dk
http://www.jobnet.dk
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 4 LANGENKAMP.DK’S  
KENDSKAB GIVER EKSPORT MULIGHEDER
Han eksporterer viden og tegninger til store byggeprojekter i både Tyskland, Italien og 
Schweiz. Arkitekt Olav Langenkamp, ejer af langenkamp.dk ApS arkitekter, mener, at hans 
kendskab til landene og et godt sprogøre er med til at øge interessen for den danske 
arkitekts viden.

 6 UNGE TØMRERMESTRE 
  ANSÆTTER MEDARBEJDERE I ALLE ALDRE

De har begge været selvstændige tømrermestre, inden de som 23-årige startede Michael 
og Hussnedkeren A/S sammen tilbage i 2016. I dag har firmaet knap 20 medarbejdere, 
der aldersmæssigt spænder bredt, så der både er erfaring og ungt gå-på-mod i teamet.

 8 VIRKSOMHEDSEJER VALGTE  
SPEJDERLIVET PÅ FULD TID
Efter 25 år som direktør for familievirksomheden Hornslet Bogtrykkeri valgte Hother 
Hennings i 2019 at lave noget af et karriereskifte. Han startede Aros Adventure, der laver 
guidede ture, og han gjorde sin passion og fritidsinteresse til en levevej.

 11 BILEN&BOSSEN: VOLVO PV444 STÅR SOM NY
Har du hørt om nogle brugtvognsforhandleres »stensikre« garantier om, at netop denne 
bil er som »fabriksny«, kun har kørt som »direktionsvogn« eller »altid har stået inde hos 
forhandleren«?

 12 NI VARMEVÆRKER BLIVER GRØNNERE

 14 GODT VAND KOMMER IKKE BARE AF SIG SELV

 16 HJÆLP TIL KOMPETENCELØFT SOM
   ALTERNATIV TIL AFSKEDIGELSER

 18 TASK FORCE NORDDJURS VIL
  BRYDE TABU OM FLEKSJOBBERE

 20 ERHVERVSMANDEN ELSKER  ROLLEN SOM MORFAR
Personprofil Direktør og ejer Carl Aage Nielsen, Lübker Golf & Spa 
Resort [forsidefoto]  Hans CV er uendeligt langt med virksomheder han ejer eller 
har ejet, formandskaber og bestyrelsesposter, men for godt to år siden kunne erhvervs-
manden Carl Aage Nielsen pryde sig med en ny titel. Morfar. Nu glæder han sig til at 
nyde tid sammen med ham.

 22 AJOUR – KALENDER – NAVNE – SELSKABER 
REGNSKABER – LEDIGHED – BOLIGMARKED

http://www.u-sinding.dk
https://www.bygma.dk
http://www.robaek.dk
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Han er født i Schweiz af tyske 
forældre og er opvokset i Italien, 
har studeret i Schweiz og arbejdet 
i Frankrig. I dag bor han i Danmark, 
nærmere betegnet i Ebeltoft, hvorfra 
han driver sit arkitektfirma langen-
kamp.dk ApS arkitekter, som er med 
i store projekter i samtlige lande. 

„Det er en kæmpe fordel, at jeg 
kan fem sprog, når jeg skal åbne 
døre, hvor jeg kan eksportere min 
know how, viden og tegninger. Så 
er første barrikade nede,“ forklarer 
Olav. 

Lille virksomhed til Italien 
Når Olav indgår samarbejder med 
blandt andet bygherrer og arkitekter 
i andre lande, går det glat. 

„Jeg har et stort kendskab til de 
forskellige lande, fordi jeg har boet i 
dem alle og kender til deres kultur, 
byggeregler og energikrav, der er 
meget forskellige fra de danske. 
Og så er det lidt nemmere for mig 
at snakke med bygherren, inge-
niøren, håndværkeren og de andre 
arkitekter på forskellige sprog, som 
jeg lynhurtigt kan skifte imellem,“ 
fortæller han. 

Langenkamp ApS arkitekter er 
for nyligt blevet arkitekt på et stort 
projekt ved en af 
de største søer i 
Norditalien. 

„Her har jeg 
været med til at 
udvikle og tegne 
18 lejligheder og 
en luksusvilla i 
området Lago 
Maggiore med 
fantastisk udsigt 
til søen og 
alperne, hvor jeg 
er vokset op,“ 
forklarer han. 

En italiensk investor udviklede 
projektet, og han søgte fem dygtige 
arkitekter. 

„De valgte fire italienske teg-
nestuer, der alle hører hjemme i 
Milano, og så min lille virksomhed 
fra Danmark,“ smiler han og fort-
sætter: „Kontakten fik jeg, fordi min 

bror købte en af lejlighederne, som 
jeg indrettede. Da investoren godt 
kunne lide den arkitektur, jeg skabte 
i min brors lejlighed, blev jeg valgt til 
at være med i projektet fremadret-
tet.“

Viden og stil 
Olav sender ikke varer ud af landet, 
som kendetegner »normal« eksport. 
Han eksporterer nærmere den viden 
og stil, han har omkring arkitektur og 
byggeri af lavenergi -projekter. 

„Min arkitek-
tur er kende-
tegnet ved at 
have en form 
for schweizisk 
minimalisme, 
hvor jeg udnyt-
ter hver en 
centimeter i 
huset. Den er 
enkel, med store 
glaspartier eventuelt med udhæng 
eller mulighed for at lukke ned, og 
så bruger jeg ofte gangarealer som 
bibliotek, kontor eller lektieplads, så 
der er så lidt spildplads som muligt. 
Det er æstetik, teknisk viden og 
med fokus på brugerne, der skal 
forenes,“ forklarer han. 

Ifølge Olav er 
der rigtig mange 
i Tyskland, der 
er interesseret 
i hans viden 
og stil omkring 
lavenergi-byg-
gerier. „Jeg har 
været med i et 
projekt om nogle 
plusenergi-
studenterboliger 
i Trier og et 
projekt om nogle 
rækkehuse i 

Lübeck, hvor jeg har eksporteret 
konkret viden og tegninger til byg-
geriet,“ fortæller han. Passivhuse, 
lavenergihuse, lavenergi 2020 og 
plusenergi-huse er alle mærkater, 
man kan få, men dybest set har de 
alle samme mål, at bruge så lidt 
energi som muligt. 

„Mange bruger dårlige vinduer 
eller isolering og smider solceller på 
taget for at leve op til et lavenergi-
hus’ krav, men det er en dårlig 
tankegang, og sådan gør jeg ikke,“ 
forklarer han. 

Nummer fire i verden 
Olav Langenkamp tegnede og fik 
bygget sit eget hus i Ebeltoft tilbage 
i 2007, som det første passivhus i 
Skandinavien. Huset blev nummer 
fire i en arkitektkonkurrence på 

verdensplan om 
verdens bedste 
passivhusbyg-
geri. 

„Mange 
troede ikke, at 
det var muligt at 
bygge med den 
byggestandard 
så langt nord 
på. Samspillet 

mellem arkitekturen, æstetikken og 
teknikken gik op i en højere enhed.“ 

Udover hans eget hus, kan man 
finde langenkamp.dk’s arkitektoni-
ske fodspor flere steder på Djurs-
land. „Jeg har blandt andet lavet nye 
elevboliger i lavenergiklasse 2020 på 
Filmhøjskolen her i byen, hovedkon-
toret til hjemmeplejen i Norddjurs 
Kommune, en børnehave i Pindstrup 
samt flere familie- og sommerhuse 
– og der er flere på vej,“ slutter han.

Natascha Kalika Østergaard,  
natascha@mercatus.dk

Han eksporterer viden og tegninger til store byggeprojekter i både Tyskland, 

Italien og Schweiz. Arkitekt Olav Langenkamp, ejer af langenkamp.dk ApS 

arkitekter, mener, at hans kendskab til landene og et godt sprogøre er med 

til at øge interessen for den danske arkitekts viden.

  DET ER EN KÆMPE 
FORDEL, AT JEG KAN FEM 
SPROG, NÅR JEG SKAL 
ÅBNE DØRE, HVOR JEG 
KAN EKSPORTERE MIN 
KNOW HOW, VIDEN OG 
TEGNINGER. SÅ ER FØRSTE 
BARRIKADE NEDE

  MANGE BRUGER 

DÅRLIGE VINDUER ELLER 

ISOLERING OG SMIDER 

SOLCELLER PÅ TAGET 

FOR AT LEVE OP TIL ET 

LAVENERGIHUS’ KRAV
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UNGE 
TØMRERMESTRE 
ANSÆTTER MEDARBEJDERE I ALLE ALDRE

Ejerledere Michael Overgaard og Mads Rytter, Michael og Hussnedkeren
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Den ældste medarbejder hos 
Michael og Hussnedkeren A/S med 
kontor i Lyngby er 65 år gammel. 
Den yngste er 17 år. Det er ingen 
hindring for de to unge tømrer-
mestre Mads Rytter og Michael 
Overgaard, der i dag begge er fyldt 
27 år.

„De ældre har viden, erfaring, 
stabilitet og kan lære deres tricks fra 
sig, mens de unge har gå-på-mod 
og tænker i nye baner. Vi ser det 
som en styrke i vores virksomhed, 
at vi har en god blanding af både 
unge og ældre medarbejdere,“ 
fortæller Mads.

Startet op fra bunden
De lærte hinanden at kende på 
tømreruddannelsen på Den Jydske 
Haandværkerskole i Hadsten.

„Vi kunne faktisk ikke fordrage 
hinanden til at starte med,“ griner 
Mads og ind-
rømmer, at de 
i dag er hinan-
dens bedste 
venner.

Da de blev 
færdiguddan-
nede i 2013 
arbejdede de i 
en periode som 
tømrersvende. 
Efterfølgende 
startede de begge selvstændigt, 
Michael i Ebeltoft og Mads i Lyngby. 
I 2016 slår de hammer og mejsel 
sammen og starter Michael & Hus-
snedkeren A/S. Et ungt lederteam 
var nu klar til at tage fat, men de 
skulle bruge dygtige folk.

„Her er det en fordel, at vi star-
tede op fra bunden, så vi ikke kom 

ind i en eksisterende virksomhed, 
som de nye, unge ledere. Så tror 
jeg, at det havde været sværere at 
acceptere en ung leder, fordi de 
kommer og tager over,“ forklarer 
Mads, og Michael supplerer: „Ja, 
vores medarbejdere er blevet ansat 
af os. De har vidst fra starten, at de 
får et par unge 
ledere som 
Mads og jeg.“

Supplerer  
hinanden
I dag fortæller 
de, at de driver 
en succesfuld 
virksomhed med en sund bundlinje, 
der råder over 11 firmabiler og 18 
ansatte og lokationer i både Lyngby, 
Ebeltoft og Aarhus.

„Det kræver tid at finde de gode 
medarbejdere, der passer ind i 

virksomhe-
den, men som 
også matcher 
i de teams, de 
arbejder i. Det er 
altafgørende,“ 
fortæller Mads 
og fortsætter: 
„Alder betyder 
ikke alverden i 
den sammen-
hæng. Vi har for 

eksempel en medarbejder på 24 og 
en på 58, de har bare den kemi, der 
skal til for at være et godt makker-
par,“ forklarer Mads.

Derudover ser de to ledere det 
som en styrke, at de er samme sted 
i livet.

„At vi er samme sted i livet med 
familie og små børn betyder, at vi 

forstår hinanden. Det synes vi er en 
kæmpe fordel, når vi driver forret-
ning sammen. Vores personligheder 
og indstilling er også meget ens. 
Vi går begge op i grundighed og 
ordentlighed,“ forklarer Michael.

Samtidig supplerer de fagligt 
hinanden.

„Vi er begge 
gode til tal, teori 
og alt arbejdet 
bag, og du er 
sindssygt god 
til at snakke 
med mennesker 
og kundekon-
takt, mens min 

stærke side er orden og systemer,“ 
fortæller Mads. 

Alle er lige
Hverken Mads eller Michael har 
oplevet modstand fra deres ansatte 
på grund af deres unge alder.

„Mange af dem synes nok, vi 
er lidt vilde, men sådan er det jo,“ 
griner Mads.

„Vi er alle meget ligeværdige. 
Hvis man er lærling hos os, så er det 
ikke sådan, at når de træder ind her, 
skal de være stille, det bliver de ikke 
dygtige af. Uden sådan et hierarki 
har vi afbalancerede medarbejdere,“ 
forklarer Michael, og Mads supple-
rer: „Det er jo vores medarbejdere, 
der skal sørge for, at kunderne bliver 
tilfredse og kommer igen. Uanset 
alder og stilling,“ slutter han.

Natascha Kalika Østergaard,  
natascha@mercatus.dk

De har begge været selvstændige tømrermestre, inden de som 23-årige 

startede Michael og Hussnedkeren A/S sammen tilbage i 2016. I dag har 

firmaet knap 20 medarbejdere, der aldersmæssigt spænder bredt, så der både 

er erfaring og ungt gå-på-mod i teamet. 

  DET ER EN FORDEL, 
AT VI STARTEDE OP FRA 
BUNDEN, SÅ VI IKKE KOM 
IND I EN EKSISTERENDE 
VIRKSOMHED, SOM DE 
NYE, UNGE LEDERE
Mads Rytter

  AT VI ER SAMME STED 

I LIVET MED FAMILIE OG 

SMÅ BØRN BETYDER, AT VI 

FORSTÅR HINANDEN
Michael Overgaard
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Natur, historie og outdoor har været 
en livslang passion for 54-årige 
Hother Hennings, og han har bundet 
vandrestøvler og spejdertørklæde i 
snart 50 år. Nu arrangerer han alt fra 
vandreture i Mols Bjerge, by- og må-
neskinsvandring til nak og æd-ture, 
tang-safari og skinnecykelture.

„Jeg trives der, hvor der er højt til 
himlen og langt til horisonten“, siger 
han.

Godt stegt
Klokken nærmer sig ni om formidda-
gen, da der triller en lyseblå Hyundai 
i30 ind på parkeringspladsen ved 
Kalø Slotskro. Ud af bilen kommer 
Hother i vandrestøvler, shorts og 
skjorte. Han begynder at gå med 
kurs mod slotsruinen.

„Hvis jeg gik her, da jeg arbej-
dede som direktør for Hornslet 
Bogtrykkeri, ville jeg være fuld-
stændig fraværende og kun tænke 
på i morgen. Jeg ville stresse,“ 
forklarer han.

Hornslet Bogtrykkeri er et 
familieforetagende, hvor Hothers 
far, farfar og oldefar tidligere har 
været direktører. Derfor lå det 
ligesom i kortene, at Hother 
skulle være direktør.

„Det er selvfølgelig en 
gave at være født i en fami-
lie, der har sådan en stor 
virksomhed, men det er 

· 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.:

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

Stålblæsning
Skibsindustri
Vindmølleindustri
Flyindustri

Glasblæsning
Rustfrit stål
Aluminium

Sandblæsning
Bilindustri
Motordele
Motercykler
Knallerter
Havemøbler

Kurerkørsel med 
Riises Express
Vi kører med alt express

Ring til os på 2019 7002, Frederik: 4238 1156 eller Lars: 2019 7000 
Kattegatvej, Erhvervsparken 67 · 8500 Grenaa · larsriise@live.dk

GRENAA SANDBLÆSERI

Efter 25 år som direktør for familievirksomheden 

Hornslet Bogtrykkeri valgte Hother Hennings i 2019 

at lave noget af et karriereskifte. Han startede Aros 

Adventure, der laver guidede ture, og han gjorde sin 

passion og fritidsinteresse til en levevej.

VIRKSOMHEDSEJER VALGTE  

SPEJDERLIVET PÅ FULD TID

http://www.grenaahydraulik.dk
https://lsalaw.dk/
mailto:larsriise@live.dk


www.erhvervDJURSLAND.dk · august 2020 9Dedikeret

også et voldsomt hårdt lod at over-
tage en familiearv,“ forklarer Hother. 

Virksomheden havde 130 ansatte, 
da Hother lod Politiken’s Lokalaviser 
og sin bror tage over.

„Jeg blev godt og grundigt stegt 
bogstaveligt talt. Jeg var på 24-7, så 
efter 25 år var det på tide at skifte 
retning,“ fortæller han. 

Fra jakkesæt til vandreuniform
Hother er oprindeligt uddannet 
økonom, hvorefter han startede i 
familie virksomheden, der dengang 
blandt andet trykkede Politiken og 
Jyllandsposten.

„Det kan godt være, at jeg 
kører i en mindre bil og har smidt 
jakke sættet, så der kun hænger et 
enkelt tilbage 
hjemme i gar-
deroben, men 
man bliver ikke 
lykkeligere af 
at have en stor 
bil,“ fortæller 
Hother ærligt 
og fortsætter: 
„Der skal være 
kvalitet i det, 
man laver, og jeg værdsætter, at 
jeg nu helt selv bestemmer, hvad 
jeg har lyst til at lave. Jeg sørger 
for at skabe gode oplevelser for 
mine kunder, og det er livsbekræf-
tende.“ 

Som chef for Aros Adventure 
møder Hother kunder i alle sam-
fundslag lige fra socialklienten til 
milliardæren.

„Da jeg skulle 
ind til et møde 
med direktøren i 
en stor virksom-
hed i Aarhus, 
blev jeg faktisk 
nervøs. Nu 
havde jeg skiftet 
jakkesættet ud 
med det her, så 
det var pludselig noget andet,“ for-
tæller han og peger på sine shorts. 

„Da jeg gav direktøren hånden, 
stoppede han op og kiggede under-
søgende på mig og sagde: sådan 

skal du nok se 
ud,“ griner han. 

Men Hother 
har aldrig haft 
det bedre.

„Jeg op-
lever nogle 
stjernestunder, 
jeg aldrig ville 
have fået, hvis 
jeg ikke havde 

startet Aros Adventure. Nu er jeg 
spejder på fuld tid.“

Ud i naturen og ind i historien
Der er et noget ujævnt terræn på 
turen ud til Kalø Slotsruin. 

„Det er faktisk Nordeuropas 
længste middelalderdæmning,“ 
fortæller Hother og forsætter længe 

med at fortælle 
om Kaløs noget 
dystre fortid.

Udover natu-
ren har Hother 
nemlig en store 
interesse for hi-
storieformidling, 
som han fletter 
ind i de ture, han 
arrangerer.

„Hvis vi går en tur herud, så 
fortæller jeg om ruinens historie, om 
krigene i området og hvordan bavne-
højene rundt omkring blev brugt til 
at tænde et bål på, som advarede 
andre,“ forklarer Hother passioneret.

Derfor hedder hans ture »ud i 
naturen og ind i historien«.

„Man skal lære noget ved at være 
med på mine ture – både om natu-
ren, hvordan man tænder et bål og 
sover og spiser i naturen, men også 
om områdets historie,“ slutter han.

Natascha Kalika Østergaard,  
natascha@mercatus.dk

VIRKSOMHEDSEJER VALGTE  

SPEJDERLIVET PÅ FULD TID

  JEG BLEV GODT 

OG GRUNDIGT STEGT 

BOGSTAVELIGT TALT. JEG 

VAR PÅ 24-7, SÅ EFTER 25 

ÅR VAR DET PÅ TIDE AT 

SKIFTE RETNING

  DER SKAL VÆRE KVA-

LITET I DET, MAN LAVER, 

OG JEG VÆRDSÆTTER, AT 

JEG NU BESTEMMER HELT 

SELV, HVAD JEG HAR LYST 

TIL AT LAVE

Hother Hennings, Aros Adventure



Business Djursland arbejder for   

Vækst    Innovation    Netværk

Vi varetager erhvervslivets interesser på Djursland ud fra visionen om: 

   ”Et Djursland, hvor Vækst, Innovation og Netværk 
   ses som bærende drivkræfter og kultur for erhvervslivet,  
   på tværs af brancher, private og offentlige virksomheder”

Kontakt os  
for at høre mere om  

medlemskab og samarbejde

87 52 18 06

kontakt@businessdjursland.dk

BUSINESS
D J U R S L A N D

Business Djursland arbejder på 4 niveauer:

Djursland 
Erhvervspolitisk talerør til Kommuner, Region, Business Region Aarhus 
og Folketinget. Branding af de gode erhvervshistorier og initiativer

Individ  
Sikrer erhvervsrettet kompetenceudvikling 
via afdækning, koordinering og udbud

Virksomheder  
Skaber og formidler netværk. Afholder arrangementer og  
virksomhedsbesøg. Giver individuel sparring og formidler viden.

Klynger  
Afdækker muligheder, samler, etablerer og faciliterer

D

K

V

I

Hjælpepakker og støtteordninger er sat i gang, flere er sikkert 
på vej, og det kan være overordentlig svært som virksomhedsejer 
/ -leder at bevare både overblikket og troen på den fortsatte 
drift. Vi har derfor, i samarbejde med lokale advokat, revisions 
og HR virksomheder besluttet at tilbyde GRATIS ledelsesmæssig, 
juridisk og økonomisk sparring og vejledning i forbindelse med 
Corona krisen.

Kontakt Business Djursland på mail eller mobil for en første 
sparring og afklaring af jeres udfordring og problemstilling  
eller kontakt en af nedenstående Advokat, Revisor eller HR  
virksomheder direkte.  
 
Vi står klar til at hjælpe dig og din virksomhed!

Din virksomhed og Covid-19

w w w . b u s i n e s s d j u r s l a n d . d k 
87 52 18 06    kon tak t@bus inessd ju rs land .dk

Jørgen Lindhardt Steffensen
88 33 46 46

Mads Petersen 
86 34 38 22

Martin Just Nielsen 
86 33 22 32

Ole Husum 
86 32 12 77

Lars Schou 
73 70 76 36

Rasmus Grejsen Lynge 
86 32 24 00

Business Djursland tilbyder/koordinerer målrettet kompetenceudvikling for virksomhederne på Djursland

EMNE TID OMFANG ARRANGØR
Iværksætterkursus - Aften Start: 25.08.20 kl. 17:00 4 dage x 3 timer Business Djursland, Kursus
Iværksætterkursus - Lørdag Start: 12.09.20 kl. 08:00 1 dag   x 8 timer  Business Djursland, Kursus
Iværksætter - Akademi Start: 29.09.20 kl. 09:00 6 dage x 7 timer Dania Erhverv
Bestyrelsesuddannelse - Akademi Start: 29.09.20 kl. 09:00 3 dage x 7 timer Dania Erhverv
Detailhandel - Akademi - Syddjurs Start: 19.10.20 kl. 08:00 4 dage x 7 timer Dania Erhverv
Detailhandel - Akademi - Norddjurs Start: 21.10.20 kl. 08:00 4 dage x 7 timer Dania Erhverv

Yderligere informationer: 
Se www.businessdjursland.dk/arrangementer · Kontakt ole.svit@businessdjursland.dk eller 53 38 68 23

Målrettet kompetenceudvikling

http://www.businessdjursland.dk/arrangementer
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Volvo PV444

Produceret: 1946-1958
Antal: 196.005 stk.
Nypris: 4.800 sv. kr.
Karrosseri: Selvbærende 2 dørs
Vægt: 1.050 kg. 
Motor: 4-cyl. 1420 ccm
Effekt: 44 HK

Garantierne passer faktisk meget 
godt på Morten Jakobsens flotte 
Volvo PV444 årgang 1954. 
„Den stod i næsten 25 år hos Volvo-
Renault forhandleren i Horsens,“ 
fortæller Morten, der er anden ejer 
efter forhandleren. „Det var en af de 
allerførste PV444, de solgte, og da 
de tog den tilbage, blev bilen total-
renoveret og brugt som udstilling-
model i den lange periode.“

Vild med Volvo 444 og 123
Det er mange års fascination af 
gamle knallerter og biler der for 
seks år siden, fik Morten til at købe 
Volvoen. „Jeg bruger alene bilen til 
hyggekørsel rundt på Djursland og 
er fra tid til anden til tirsdagstræf i 
Kalø,“ fortsætter han.

Morten, der er direktør i Apro Dan-
mark ApS, har selv totalrenoveret 
motoren. „Alle sliddele blev udskif-
tet, og man kan stadig nemt skaffe 
alle reservedele.“ Han fortæller 
også, at der er en anvisning i instruk-
tionsbogen på, hvordan man kan 
skille sæderne ad, og lave kabinen 
om til en dobbeltseng.
Hvis PV444‘en skal have en mak-
ker, drømmer Morten om en Volvo 
Amazon 123 GT. „Det er en herlig 
bil som blev lanceret i 1966, med 
samme motor som sportsvognen 
1800S og med manuelt overdrive,“ 
slutter han.

Jens Sandberg Nikolajsen,  
jens@mercatus.dk

VOLVO PV444  

STÅR SOM NY
Har du hørt om nogle 
brugtvognsforhandleres »stensikre« 
garantier om, at netop denne bil er 
som »fabriksny«, kun har kørt som 
»direktionsvogn« eller »altid har stået 
inde hos forhandleren«? 
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Tre af varmeværkerne er ved at blive 
teknologisk opdateret, så de bliver 
mere rentable og samtidig kommer i 
eliteklassen rent 
miljøm æssigt. 
„De bliver så-
kaldte hybrid-
anlæg, hvor vi 
opstiller tre 20 
fods containere 
med hver ti luft-
til-vand varmepumper, der både kan 
køre selvstændigt eller supplere de 
eksisterende kedler,“ forklarer direk-
tør Michael Meldgaard Christensen 
og fortæller, at det er helt alminde-
lige varmepumper, der 
er koblet sammen. 
„Det betyder, at 
vi sparer mange 
penge, 
fordi store 
pumper er 
kostbare, 
og at vi 

nemt kan modulere kapaciteten mel-
lem 8 og 850 KW alt efter behovet.“ 
Varmepumperne er helt almindelige 

hyldevarer og 
skal en pumpe 
udskiftes, vil det 
ikke medføre 
totalt driftsstop, 
fordi det er nemt 
og hurtigt at ud-
skifte en enkelt 

enhed. „Der udvikles hele tiden nye 
og mere miljøvenlige drivgasser til 
varmepumperne, og det betyder, at 
vi kan opgradere til grønnere pum-
per i takt med, at de ældre løbende 

bliver nedslidte.

Markant reduktion  
af røggas
At samle varme-
pumperne i grupper 
i forbindelse med 
de eksisterende 
varmeværker kan 

Siden TLV Forsyning, der 

også driver varmeværket i 

Trustrup-Lyngby, overtog ni 

fjernvarmeværker spredt rundt 

på Djursland, er der igangsat en 

miljømæssig oprustning med nye 

langt grønnere teknologier.

NI VARMEVÆRKER  
BLIVER GRØNNEREBestyrelsesformand Bjarne Bøhl Pedersen og direktør Michael Meldgaard Christensen, TLV Forsyning ApS

  VI KAN NEMT 

MODULERE KAPACITETEN 

MELLEM 8 OG 850 KW ALT 

EFTER BEHOVET
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betale sig, fordi alle lednings nettene 
forventes at have mindst 20 års 
levetid endnu. „Værkerne er bygget 
nogenlunde samtidig, og det er 
samme rørleverandør, hvor vores 
erfaring er, at de i hvert fald har 40 
års levetid.“

I forbindelse med opdateringen 
bliver der også etableret nye ekstra 
filtre på nye 
kedler, selv om 
nogle af dem er 
så små, at det 
ikke nødvendig-
vis er et krav. 
„Et af værkerne 
ligger tæt på 
Stubbe Sø, 
der er Natura 
2000 område, 
hvor der gælder 
stærkt skærpede miljøkrav. Med 
filtrene renser vi røgen meget effek-
tivt og kommer derved langt under 
selv de krav.“

Flere lokale medarbejdere
At de ni tidligere NRGi-drevne 
varme værker er blevet samlet i 
et selskab, har skabt nye lokale 
arbejdspladser. „Hvor de tidligere 
ejere købte driftsarbejdet hos en 
ekstern leverandør, og administra-
tionen sad centralt i Aarhus, har vi 
ansat lokale medarbejdere til det 

hele.“ TLV For-
syning er derfor 
også ved at 
opføre en nye og 
større admini-
strationsbygning 
i Trustrup.

Michael 
pointerer også, 
at forbrugerne 
sparer penge. 
„Vi henter 5 mio. 

kr. om året på synergier, og ved at 
optimere driften af værkerne. Derfor 

sænkes var-
meprisen 

for et standardhus for de næsten 
1900 forbrugere i gennemsnit med 
24 pct.“ 

Økonomisk bæredygtigt
For bestyrelsen i TLV Forsyning 
har det været vigtigt, at overtagel-
sen af de ni værker, er foregået på 
en økonomisk bæredygtig måde. 
Bestyrelses formand Bjarne Bøhl 
Pedersen er både glad for og stolt 
over, at det er lykkedes at indfri for-
ventningerne om en sund økonomi. 
„Det har været et udgangspunkt for 
os ikke at gældsbinde vores andels-
havere de næste 30 år. Derfor er løs-
ningen med hybridanlæggene rigtig 
god, fordi den ikke kræver store 
investeringer og har lav risiko.“

Jens Sandberg Nikolajsen,  
jens@mercatus.dk

NI VARMEVÆRKER  
BLIVER GRØNNERE

  DERFOR SÆNKES 

VARMEPRISEN FOR 

ET STANDARDHUS 

FOR DE NÆSTEN 

1900 FORBRUGERE I 

GENNEMSNIT MED 24 PCT.
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De færreste tænker nok over, at det er 
forbundet med stort omhu og strenge 
kvalitets krav at levere drikke- og forbrugs-
vand. Som landets fjerde 
største vandforsynings-
virksomhed har Vand-
center Djurs organiseret 
arbejdet, så alle værktøjer 
til organisering, analy-
ser og dokumentation 
er samlet. „Vores GMC arbejde går på den 
måde hånd i hånd med flere andre systemer, 
som for eksempel APV og Danske Vandvær-
kers ledelsessystem Tethys,“ forklarer direk-
tør Henrik H. Jordalen, der ser GMC som et 
ISO-light kvalitetssikringsværktøj.

Konkret og forpligtende
Rent praktisk er arbejdet organiseret ved, 
at fem medarbejdere mødes fire gange om 
året. „Det er et rent internt møde, med en 
dagsorden som munder ud i konkrete og 
forpligtende tiltag,“ fortsætter Henrik, der 
også mener, at GMC er et fint lille redskab til 
at øge forståelsen for arbejdet og en metode 
til at gøre tingene på en ordentlig måde.

„Vi er kommet langt omkring med energi-
besparelser og affaldsortering. For eksempel 
har vi sparet 20 pct. af energiforbruget til at 
pumpe vandet op, og vi 
fører statistik over forbru-
get på alle vores biler.“ 
Vandcentret sparer også 
ressourcer, fordi de er 
gået i kompagniskab med 
Grenaa Varmeværk om et 
fælles trådløst netværk, 
der sikrer fjernaflæsning 
af vandmålerne.

Bygger på risikoanalyser 
Et af de værktøjer der kører sammen med 
GMC, er det såkaldte DDS – Dokumenteret 
Drikkevands Sikkerhed. „Sikring af hygiejnen 
er afgørende for os, og vi arbejder meget 
med risikoanalyser. De fysiske lokaliteter er 

defineret i tre risiko-zoner, hvor der i røde 
zoner, alene er adgang, når der er akutte 
problemer.“ Der er også omfattende krav til 

systematiske vandanaly-
ser, der skal dokumentere 
kvaliteten.

„For at fjerne risiko for 
forurening af drikkevandet 
med hydraulikolie ved 
uheld, er værktøjet på 

vores lastbil drevet af bio-baseret planteolie, 
der er helt ufarligt.“

Direktøren fortæller også, at den eksterne 
entreprenør, der bistår ved gravearbejde, er 
omfattet af interne regler og procedurer, der 
sikrer mod forurening af vandet.

Cybersikkerhed  
og bæredygtighed
Henrik er med i et samarbejde med Industri-
ens Fond, hvor han sidder i et centralt udvalg, 
der arbejder med cybersikkerhed. „Kritisk 
offentlig infrastruktur som vandforsyning har 
ved flere lejligheder været udsat for angreb, 
og det kan i sagens natur få voldsomme 
følger,“ siger Henrik. Arbejdet skal danne 
grundlag for anbefalinger til tiltag, der kan 
dæmme op for og afbøde konsekvenserne 
af angreb. „I dag kan vi omstille alle vores 

anlæg til manuel styring, 
og sikre forsyningen, så vi 
er allerede langt.“

Bæredygtighed har 
gennem flere år været et 
element i GMC arbejdet. 
„Vi har plantet vores egen 
fredsskov på 53 ha for at 
sikre grundvandsreserver, 
og vi er ved at opføre 

et nyt vandværk ved Sostrup skovene, der 
henter en del af sin energi fra elpaneler,“ 
slutter han og tilføjer, at han er overbevist 
om, at vandcentret på sigt også vil udarbejde 
egentlige grønne regnskaber.

Jens Sandberg Nikolajsen,  jens@mercatus.dk

Hos forsyningsselskabet Vandcenter Djurs har GMC-

certificering været med til at skabe sammenhæng i 

det omfattende sikkerheds- og miljøarbejde, de som 

vandforsyningsvirksomhed skal leve op til.

  VORES GMC ARBEJDE 

GÅR HÅND I HÅND MED 

FLERE ANDRE SYSTEMER

  SIKRING AF 

HYGIEJNEN ER 

AFGØRENDE FOR OS, OG 

VI ARBEJDER MEGET MED 

RISIKOANALYSER
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GODT VAND  
KOMMER IKKE BARE AF SIG SELV

Henrik H. Jordalen, Vandcenter Djurs a.m.b.a.
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De fleste arbejdsgivere ved, hvor 
både besværligt og dyrt det er at 
skulle ansætte nye medarbejdere. 
Derfor kan det ifølge chef for 
arbejdsmarked 
og erhverv, Erik 
Holck Hansen, 
give rigtig god 
mening at fast-
holde og udvikle 
nuværende 
medarbejdere, 
selvom det kan 
være nærlig-
gende at skride 
til afskedigelse, 
hvis ordrebogen 
lige nu ikke er tyk nok til at kunne 
beskæftige samtlige medarbejdere.

„Vi ved, at nogle virksomheder 
kan blive klemt på likviditeten, når 
lønkompensationspakken udløber i 
slutningen af august. Men hvis virk-
somheden vælger at efteruddanne i 
stedet for at afskedige, kan vi hjælpe 
med at sikre et tilskud til lønnen, 
der svarer til højeste dagpengesats, 

gennem statens VEU-ordning eller 
andre tilskudordninger. Vi kan også 
hjælpe med at klarlægge det aktu-
elle uddannelsesbehov og kontakt 

til det relevante 
uddannelses-
sted.“

Hurtig opstart
Man behø-
ver ikke som 
virksomhed 
at vente, til en 
bestemt uddan-
nelse opstar-
ter, forklarer 
erhvervskonsu-

lent i arbejdsmarkedsafdelingen i 
Norddjurs Kommune, Linda Hansen. 
„Uddannelse i dag er ofte en kom-
bination af online undervisning og 
fysisk tilstedeværelse. Afhængig af 
virksomhedens størrelse og behov 
er det nogle gange også muligt at 
forlægge en del af undervisningen 
til lokaler i virksomheden. De lokale 
undervisningsinstitutioner er alle 

Erhvervs- og 

arbejdsmarkedsafdelingen i 

Norddjurs Kommune tilbyder 

hjælp med både valg af 

efteruddannelse, kontakt til 

uddannelsesinstitution og ikke 

mindst alt papirarbejdet for 

at få tilskud til det besluttede 

uddannelsesforløb.

Erhvervskonsulent i arbejdsmarkedsafdelingen Linda Hansen, Norddjurs Kommune

  DE LOKALE 

UNDERVISNINGS-

INSTITUTIONER ER ALLE 

MEGET FLEKSIBLE, SÅ 

 UNDERVISNINGEN OFTE 

KAN SÆTTES I GANG PÅ 

NOGLE FÅ DAGE
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meget fleksible, så undervisningen 
ofte kan sættes i gang på nogle få 
dage.“

På den måde kan virksomheden 
både vinde tid og få tilført likviditet, 
så man kan nå både at agere på de 
nye markedsforhold og tænke sig 
om en ekstra gang. Hvis medarbej-
deren først er væk, er det en stor 
investering både tidsmæssigt og 
økonomisk at skaffe en ny, når beho-
vet opstår igen.

Med i hele processen
Linda Hansen forklarer, det nye i 
initiativet er, at kommunens egne 
folk og samarbejdspartnere er med 
hele vejen. „Vi tager os af både pro-
ces og vejledning, vi snakker med 
medarbejderne og hjælper med at 
identificere, hvem det kan være, der 
skal på uddannelse. Vi hjælper med 
alt papirarbejdet og tager dialogen 
med undervisningsinstitutionen, så 
ledelsen kan koncentrere sig om at 
udvikle virksomheden og skaffe nye 
ordrer. Virksomhederne skal gerne 

komme styrket ud af krisen, ikke 
svækket, og får også brandingmæs-
sigt mulighed for at profilere sig på 
at tage socialt ansvar.“

Stort behov
Allerede inden ferien nåede Linda 
sammen med virksomheds-
konsulenter fra 
arbejdsmarkeds-
afdelingen 
at kontakte 
et stort antal 
virksomheder, 
og interessen 
er stor. „Flere 
virksomheder er allerede igang med 
at planlægge forløb, som også kan 
være en kombination af uddannelse 
og arbejde. Men vi vil gerne have 
mange flere virksomheder til at få 
øjnene op for potentialet i at undgå 
fyringer, give medarbejderne et 
kompetenceløft og samtidig styrke 
virksomhedens vækstvilkår.“

De faglige organisationer bakker 
alle op om initiativet, som i første 

omgang fortsætter resten af året. 
Blandt de mulige uddannelsessteder 
er AOF MIDT, Viden Djurs, Tradium 
og Dania Erhverv, og det vil som re-
gel være muligt at skræddersy et ud-
dannelsesforløb, der præcis matcher 
det aktuelle behov i virksomheden.

Har man som virksomhed behov 
for at gøre brug 
af ordningen 
– eller vil man 
bare gerne vide 
mere om mulig-
hederne, kan 
man kontakte er-
hvervskonsulent 

Linda Hansen, bruge kommunens 
hotline eller blot tage fat i erhvervs-
afdelingen direkte.

Lars Chalmer Rasmussen, lars@mercatus.dk

HJÆLP TIL 
KOMPETENCELØFT 
SOM ALTERNATIV TIL AFSKEDIGELSER

  VIRKSOMHEDERNE 

SKAL GERNE KOMME 

STYRKET UD AF KRISEN, 

IKKE SVÆKKET
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Der skal være plads til alle på ar-
bejdsmarkedet, mener Kim Carøe, 
der er ejer af 
virksomheden 
Djurs Con-
venince Food, 
der sælger 
fødevarer til 
detailhandlen, 
institutioner, 
restauranter og 
hoteller.

„Jeg tager 
dem ind, som passer her, så er 

deres forhistorie lige meget for mig, 
bare de er loyale. Det skal ikke være 

et tabu at være 
fleksjobber,“ 
siger han.

56 småjobs 
siden februar
Ifølge Kim, er 
der mange i 
Norddjurs Kom-
mune, der har 
fået godkendt 

fleksjob. Derfor spurgte kommunen 

en række erhvervsdrivende, om de 
ikke ville danne en gruppe kaldet 
„Task Force Norddjurs“, der skulle 
hjælpe flere i arbejde. Gruppen star-
tede op i februar i år.

„Vi vil alle det samme, men vi har 
bare forskellige måder at komme 
derhen på. Vores mål har fra starten 
været, at få 100 i arbejde i 2020, 
og vi har allerede nået 56, og det 
er endda på trods af Coronaen,“ 
forklarer Kim.

Han har tidligere arbejdet med 
unge, der var på kanten af sam-
fundet blandt andet i et ungdoms-
fængsel, så for ham er det blevet 
helt naturligt at tænke på andre.

„Det handler grundlæggende om 
gensidig respekt. Og så handler 
det om vilje og at arbejde målret-
tet mod det, kommunen gerne vil 
have, så vi kan få de gode historier 
frem på Norddjurs, som ikke kun 
handler om natur og turisme,“ 
forklarer han.

Kim Carøe, der ejer Djurs Convenience Food i 

Auning, vil bryde tabuer om at være i fleksjob, og 

derfor er han med i Task Force Norddjurs. Han finder 

opgaver til blandt andre Ann Bennekou Sørensen, 

der er ansat som fleksjobber i virksomheden.

TASK FORCE NORDDJURS VIL  

 BRYDE TABU OM FLEKSJOBBERE

  JEG TAGER DEM IND, 

SOM PASSER HER, SÅ ER 

DERES FORHISTORIE LIGE 

MEGET FOR MIG, BARE DE 

ER LOYALE
Kim Carøe
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Én i den lange kø
For godt fem år siden gik Ann Ben-
nekou Sørensen ned med stress. 
På det tidspunkt var hun ansat i en 
bank. Hun er gift og har to børn, 
som det gik rigtig meget ud over.

„Det har så stor værdi for mig og 
min familie, at jeg kan arbejde her. 
Når de tager 
i skole og på 
arbejde, kan jeg 
tage glad af sted 
og glæde mig til 
at møde mine 
kollegaer.“ 

Hun mener 
ikke, at alle de 
møder og krav, som jobcentret kræ-
ver, gavner og forbedre den ramtes 
situation. 

„Jeg var én i den lange kø af 
fleksjobbere, og det er bare ikke 
nemt at være der, netop fordi det er 
et tabu,“ fortæller hun ærligt og fort-
sætter: „Det er så svært at se, at vi 

er syge. Andre kan godt møde mig, 
når jeg er ude og se min søn spille 
en fodboldkamp, men de ser ikke, 
hvor slidt og nedkørt jeg er, når jeg 
så kommer hjem to timer senere. 
Så man skal prioritere sin tid og 
sine kræfter,“ siger hun, mens Kim 
nikker: „Det er vigtigt, at vi kommer 

det tabu til livs,“ 
siger Kim.

Mad med  
mening
Med en kokke-
uddannelse i 
bagagen blandet 
med en naturlig 

interesse for at hjælpe andre, der 
har det svært, har Kim et nyt projekt 
i støbeskeen, som han kalder „Mad 
med mening.“ 

„Jeg samler ti erhvervsdrivende 
og ti klienter, der skal lave mad 
sammen, hvorefter de spiser sam-
men. På den måde er de mere lige, 

når de mødes, og forhåbentligt får 
arbejdsgiverne øjnene op for, at de 
kan finde en som Ann,“ siger han og 
kigger på Ann, mens hun supplerer: 
„Det her afspejler bare alt, hvad Kim 
han gør, så det overrasker mig ikke, 
at han har gang i det her projekt. 
Han er bare god til at se, hvad jeg 
og de andre i fleksjob har brug for. 
I bund og grund vil vi bare have en 
hverdag, hvor vi kan fungere og så 
mangler vi noget selvtillid. Jeg kan 
takke Kim for begge dele,“ slutter 
hun.

Natascha Kalika Østergaard,  
natascha@mercatus.dk

TASK FORCE NORDDJURS VIL  

 BRYDE TABU OM FLEKSJOBBERE Ejerleder Kim Carøe og fleksjobber Ann Bennekou 
Sørensen, Djurs Convenience Food

  DE SER IKKE, HVOR 

SLIDT OG NEDKØRT JEG 

ER, NÅR JEG SÅ KOMMER 

HJEM TO TIMER SENERE
Ann Bennekou Sørensen
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Da erhvervsmanden Carl Aage Nielsen bliver bedt 
om at fortælle lidt om sig selv, starter han, som alle 
erhvervsmænd og iværksættere nok ville gøre, med 
at fortælle om sin karriere. Men der går ikke lang tid, 
før han tager mobilen frem og viser en video med sit 
barnebarn August. 

„Jeg har altid holdt meget af børn, og det tror jeg 
er gensidigt. De giver en helt 
særlig respons med mod- og 
medspil,” forklarer han.

Learning by doing
Carl Aage Nielsen er født og 
opvokset i og omkring Herning i 

en »bonde-familie« i en søskendeflok på seks. Allerede 
her lærte han, at man skal hjælpe til og ikke får noget 
foræret.

„Vi havde et rigtig godt og stærkt fællesskab i 
familien. Alle lærte tidligt at hjælpe til, og det er godt,” 
forklarer han og fortsætter: „Dengang drømte jeg vel 
om at blive landmand ligesom min far, og hvis ikke, 
så ville jeg være politimand, som alle andre drenge,” 
smiler han.

Sådan gik det ikke, for Carl Aage fik en bankuddan-
nelse, inden han blev selvstændig.

„Jeg havde ikke en lang teoretisk uddannelse, men 
supplerede undervejs, og så har det også været lear-
ning by doing.”

Værdier, der har været vigtige for ham at give videre 
til sine døtre på 29 og 32 år. „Det har betydet meget 
for mig, at de skal kunne klare sig selv. De skulle opnå 
stolthed og selvtillid ved at klare sig selv,” forklarer han.  

Tid med familien
Går vi tilbage til den 1. januar 1985, var det dagen, hvor 
Carl Aage blev sat i spidsen for den virksomhed, som 
blev til Midt Factoring, der arbejder med debitorservice 
og finansiering.

„Fire år senere købte vi 
virksomheden. Vi var fem 
ejere indtil midten af 90’erne. 
Vi startede med to ansatte og 
var godt 100, da virksomheden 

Hans CV er uendeligt langt med virksomheder 

han ejer eller har ejet, formandskaber og 

bestyrelsesposter, men for godt to år siden 

kunne erhvervsmanden Carl Aage Nielsen pryde 

sig med en ny titel. Morfar. Nu glæder han sig 

til at nyde tid sammen med ham.

ERHVERVSMANDEN ELSKER  

ROLLEN SOM MORFAR

VI HAVDE ET RIGTIG GODT OG 
STÆRKT FÆLLESSKAB I FAMILIEN. 
ALLE LÆRTE TIDLIGT AT HJÆLPE 
TIL, OG DET ER GODT
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blev solgt i 2005. Så det gik ganske godt,” forklarer 
erhvervs manden ydmygt. 

I dag ejer han flere virksomheder rundt omkring i 
landet – han er blandt andet direktør og ejer af Lübker 
Golf & Spa Resort i Nimtofte, hvor han tilbringer et par 
dage om ugen.

„Der er fantastisk herude. 
Jeg holder af at være her og gå 
en tur i den skønne natur, lave 
god mad og hygge med familie 
og venner,” siger han og peger 
mod søen, hvor et par svaner 
svømmer rundt. 

Han står på terrassen til en af de ferieboliger, han 
ejer, og kigger ud over området. 

„Der er 200 hektar med dyreliv, blomster og planter, 
som omkranser golfanlæg og feriehuse. Jeg vil gerne 
blive bedre til at prioritere tid her sammen med dem, 
jeg holder af. Jeg har arbejdet meget, sidste år arbej-
dede jeg vel 80 timer om ugen, og ikke alle opgaver har 
været nemme at løse.”

Børnebørn må man  
»ødelægge«
Forrige uge brugte Carl Aage 
en hel weekend i feriehuset 
sammen med sine døtre, 
sviger søn og barnebarnet 
August på to år.

„Jeg skal have ham lært at stå på 
ski og spille golf, så han kan gøre 
det sammen med morfar. Jeg nyder 
at bruge tid sammen med ham, og 
man siger jo, at børnebørn må man 

»ødelægge«, 
så vi kan lege 
og lave alt 
det, man ikke 
må hjemme,” 
smiler han 
og tager sin 

telefon frem og finder et billede.
„Og se lige, hvad der står på 

Augusts trøje,” siger han stolt og 
viser et billede. „Der står, at han 
skal være storebror, og det er en lille 
pige,” slutter den stolte morfar snart 
til to.

Natascha Kalika Østergaard,  
natascha@mercatus.dk

ERHVERVSMANDEN ELSKER  

ROLLEN SOM MORFAR

JEG SKAL HAVE HAM LÆRT AT 
STÅ PÅ SKI OG SPILLE GOLF, SÅ 
HAN KAN GØRE DET SAMMEN 
MED MORFAR

Direktør og ejer Carl Aage Nielsen, Lübker Golf & Spa Resort
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Danmarks Jægerforbund

Karen Friis er tiltrådt som ny 
direktør for Danmarks Jæger-
forbund. Hun kommer senest 
fra en stilling som direktør for 
DGI Idræt & Motion, hvor hun 
har været siden 2011. Inden 
da havde Karen en række 
poster internt i DGI blandt 
andet som hovedbestyrel-
sesmedlem og som leder af 
HR-afdelingen.
„Jeg er stolt over at blive 
en del af Danmarks Jæger-
forbund, og jeg glæder mig 
til at komme i gang og lære 
organisationen, de frivillige 
og medarbejderne at kende. 
Det bliver især spændende at 
få indsigt i et nyt fagområde. 
Som foreningsmenneske 
brænder jeg for at gøre en 
forskel for foreningerne og 
deres medlemmer.“

Syddjurs Kommune 

Syddjurs byråd afslutter sam-
arbejdet med kommunaldirek-
tør Jesper Hosbond Jensen. 
„Jesper har været kommu-
naldirektør i kommunen siden 
2014 og har bidraget væsent-
ligt til at skabe en fremsynet 
og veldrevet kommune. Det 
skal han have stor tak for. I 
Byrådet vurderer vi dog nu, at 
der fremover er behov for en 
anden profil til at stå i spidsen 
for organisationen,“ udtaler 
borgmester Ole Bollesen. 
Jesper Hosbond Jensen er 
indtil videre fritaget for tjene-
ste og direktør Poul Møller er 
konstitueret som kommunal-

direktør. Der forventes ansat 
en ny kommunaldirektør med 
opstart primo 2021.

Vognsen & Co A/S

Tidligere udviklingsdirektør i 
KPC, Peter Christophersen, 
har overtaget posten som 
formand for bestyrelsen hos 
byggefirmaet Vognsen & Co 
A/S. Den nye formand har en 
lang karriere bag sig i byg-
gebranchen, hvor han siden 
1999 har siddet som direktør 
i entreprenørselskabet KPC’s 
udviklingsafdeling, som han 
selv byggede op fra bunden. 
Peter stoppede i KPC i januar 
2019 og har siden da startet 
eget konsulentfirma og enga-
geret sig i bestyrelsesarbejde.
Peter afløser Glenn Purup 
Pedersen, der, efter først en 
periode som konsulent, har 
siddet i formandsstolen siden 
januar 2018, hvor han ifølge 
byggefirmaet har spillet en 
central rolle i den positive 
udvikling, som Vognsen & 
Co har oplevet de seneste år. 
Virksomheden har godt 130 
medarbejdere med afdelinger 
i Knebel og i Lystrup..

Langå Sparekasse/
Sparekassen Djursland
Langå Sparekasse/Sparekas-
sen Djursland
Bestyrelserne i Langå Spare-
kasse og Sparekassen Djurs-
land har besluttet at foreslå 
en sammenlægning af de to 
Sparekasser. „Vi har i dag to 
solide sparekasser, som søger 
sammen, fordi det efter vores 
opfattelser giver de bedste 
fremtidige vilkår for fortsat at 
være en stærk lokal spare-
kasse i et udvidet område fra 
Grenaa i øst til Langå i vest,“ 
fortæller de to bestyrelsesfor-
mænd i Sparekassen Djurs-

land og Langå Sparekasse - 
Pernille Amstrup-Bønløkke og 
Michael Kirkebæk Andreasen.
„Vi glæder os til at byde såvel 
kunder som medarbejdere 
velkomne i den nye Spare-
kasse,“ udtaler de nuværende 
direktører Peter Lading Søren-
sen, Sparekassen Djursland 
og nuværende direktør Ole 
Bonde, Langå Sparekasse. 
Den nye Sparekasse får Peter 
Lading Sørensen som adm. 
direktør og primært ansvar 
for alle interne afdelinger og 
Ole Bonde som vicedirektør 
med ansvar for alle privatkun-
deafdelinger og den centrale 
erhvervsafdeling.

Iværksætterkursus - Aften
25.august 2020 kl. 17:00-20:00, 
Business Djursland, Ny Lufthavnsvej 
21, 8560 Kolind.
Start på forløb på fire aftener. Alle 
med en forretningsidé eller nystartede 
iværksættere, der har brug for at ud-
vikle og formulere en klar strategi.
Arr./info: www.businessdjursland.
dk, ole.svit@businessdjursland.dk / 
5338 6823

Erhverv Grenaa medlemsmøde og 
generalforsamling
27. august 2020 kl. 08:00-09:30, 
Kultur–huset Pavillonen, Kærvej 11, 
8500 Grenaa. Alle – medlemmer og 
ikke-medlemmer – er velkomne! 
Dagsorden 
1. Valg af dirigent 
2. Aflæggelse af bestyrelsens beret-

ning for det forgangne år 
3. Fremlæggelse af årsregnskab samt 

revisionspåtegning til godkendelse 
4. Fremlæggelse og godkendelse af 

budget for det næste regnskabsår 
5. Valg af bestyrelse 
6. Valg af revisor 
7. Behandling af indkomne forslag 
8. Eventuelt 
Info: www.erhvervgrenaa.dk

LAG Djursland ansøgningsfrist
3. september 2020 er sidste chance 
for FLAG-midler. Ikke uddelte midler 
går tilbage til EU. Der er ca. 271.000 
kr. til uddeling.
Info: Helle Breindahl / koordinator@
lag-djursland.dk

Iværksætterkursus - Lørdag
12. september 2020 kl. 8:00-16:00, 
Business Djursland, Ny Lufthavnsvej 
21, 8560 Kolind.
Enkeltdagsforløb. Alle med en forret-
ningsidé eller nystartede iværksæt-
tere, der har brug for at udvikle og 
formulere en klar strategi.
Arr./info: www.businessdjursland.
dk, ole.svit@businessdjursland.dk / 
5338 6823

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, hvor-
dan man kan håndtere lovgivningen i 
praksis. 
For at deltage, er det påkrævet, at 
virksomhedens CVR-nummer er over 
tre år og registreret i Region Midtjyl-
land. Gratis deltagelse. 
Arr.: Erhvervshus Midtjylland i samar-
bejde med Erhverv Randers, Erhverv 
Norddjurs og Erhvervsservice Syd-
djurs og gennemføres af Beierholm.
Tilm.: www.erhvervshusmidtjylland.dk

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

Iværksætter - Akademi
29. september 2020 kl. 09:00-16:00, 
endnu ukendt lokation.
Start på forløb på seks dage. Står 
du overfor at etablere din egen 
virksomhed? Bliv klædt godt på med 
dette akademifag i Iværksætteri i 
praksis. Du får indsigt i skabe et godt 
og lovligt fundament til din idé, så du 
kan markedsføre det bedst muligt på 
det marked, som har størst potentiale. 
Dette skriver du ind i din forretnings-
plan, som er strategien fra de redska-
ber dette fag giver dig.
Arr./info: Dania Erhverv, 
anly@eadania.dk / 6195 3528

Bestyrelsesuddannelse - Akademi
29. september 2020 kl. 09:00-16:00, 
Fregatten Jylland, S.A. Jensens vej 
2-4, 8400 Ebeltoft.
Start på forløb på tre dage. Uddannel-
sen er for dig, der gerne vil profes-
sionalisere bestyrelsesarbejdet og 
som måske allerede er ejerleder/be-
styrelsesmedlem eller har ambitioner 
om det.
Arr./info: Dania Erhverv, 
anly@eadania.dk / 6195 3528

Detailhandel - Akademi
Syddjurs
19. oktober 2020 kl. 08:00-15:00, 
Maltfabrikken, Maltvej 4-12, 8400 
Ebeltoft.
Start på forløb på fire mandage i træk. 
Skab ny forretning – det strategiske ar-
bejde med kundens indkøbsoplevelse 
i centrum. Unikt uddannelsesforløb, 
hvor du som ejerleder/butiksansvarlig 
udarbejder en strategisk forretnings-
plan, som sikrer at I kan eksekvere til 
handling.
Arr./info: Business Djursland/Dania 
Erhverv, anly@eadania.dk / 6195 3528

Detailhandel - Akademi
Norddjurs
21. oktober 2020 kl. 08:00-15:00, Bæ-
redygtighedens Hus, Havnecentervej 
1, 8500 Grenaa. 
Start på forløb på fire onsdage i træk. 
Skab ny forretning – det strategiske ar-
bejde med kundens indkøbsoplevelse 
i centrum. Unikt uddannelsesforløb, 
hvor du som ejerleder/butiksansvarlig 
udarbejder en strategisk forretnings-
plan, som sikrer at I kan eksekvere til 
handling.
Arr./info: Business Djursland/Dania 
Erhverv, anly@eadania.dk / 6195 3528 
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Regeringen har nu åbnet for ikke-nødvendige 
rejser til Norge, EU- og Schengenområdet 
samt UK. For disse lande må der afventes en 
løbende opdatering for rejsevejledning baseret 
på de nyeste smittetal. 

For resten af verden er der ikke sket ændrin-
ger i rejsevejledningerne og alle ikke-nødvendige 
rejser frarådes ved redaktionens slutning som 
minimum til og med den 31. august 2020.

Hvis du rejser til et land hvor alle ikke-
nødvendige rejser frarådes, kan dette have 
konsekvenser for dit ansættelsesforhold.

En arbejdsgiver kan ikke forbyde dig en rejse 
til et af de lande, som myndighederne fraråder 
rejser til, men har nogle beføjelser i tilfælde 
af, at du bliver syg af Covid-19 eller, at skal i 
karantæne.

Syg af Covid-19
Rejser du til et land, som myndighederne 
fraråder ikke-nødvendige rejser til, og du i 
forbindelse med rejsen bliver smittet og syg 
med Covid-19, kan dette betragtes som »selv-

forskyldt sygdom«. Arbejdsgiveren skal derfor 
ikke udbetale sygeløn i den periode, hvor du er 
sygemeldt.

Karantæne
Rejser du til et land, hvortil der frarådes rejse, 
anbefaler myndighederne, at du går i 14 dages 
karantæne.

Vælger du at følge denne anbefaling, fordi du 
ikke ønsker at møde grundet risiko for smitte, 
kan dette betragtes som misligholdelse af 
ansættelsesforholdet, og kan medføre, at du 
bliver opsagt eller bortvist.

Pålægges du karantænen af myndighederne 
eller egen læge, er arbejdsgiveren hellere ikke 
forpligtet til at betale løn for karantæne-perio-
den, idet at dette igen opfattes som »selvfor-
skyldt«.

I praksis kan denne problemstilling alterna-
tivt løses ved, at der forinden ferien indgås 
en aftale med arbejdsgiveren om almindelig 
lønudbetaling, såfremt der kan arbejdes ligeså 
effektivt hjemmefra.

PAS PÅ VED REJSE TIL UDLANDET UNDER COVID-19
KLUMME – ADVOKAT

Af Jørgen Lindhardt Steffensen
advokat (H) og partner, 
Lindhardt Steffensen Advokater A/S, 
www.lsa-advokater.dk

Nye selskaber
Cvr nr Selskabsnavn Reg.dato
41518227 Byggeselskabet Grenaa ApS ........................ 14.07.2020
41515023 Træpiller Online ApS ..................................... 13.07.2020
41510420 ØST-TEK ApS ................................................ 10.07.2020
41504633 Østdjurs Byg & Belægning ApS .................... 08.07.2020
41503629 Esesso Ejendomme ApS .............................. 08.07.2020
41484071 2B Boxe Auning ApS ..................................... 02.07.2020
41478942 Marienborg ApS .............................................01.07.2020
41441399 Flemming Kjær Transport ApS ......................18.06.2020
41411228 K - R ApS........................................................08.06.2020
41394390 Cleen Engros ApS .........................................29.05.2020
41391839 Dig og mig ApS .............................................28.05.2020
41530952 Dr. ClarkProfessionalHolistic NaturalTreatment 
biological-physiological-Genetic.com ApS ..................... 20.07.2020
41529695 Holistic Professional Treatment ApS ............ 20.07.2020
41529245 GSH Komplementar ApS .............................. 20.07.2020
41505133 Dogomark ApS .............................................. 08.07.2020
41503009 ACTER Aps .................................................... 08.07.2020
41502096 Breinholdt Byggefirma ApS .......................... 08.07.2020
41499877 Duus & Møller ApS ........................................07.07.2020
41496320 Vrist Consulting ApS ..................................... 06.07.2020
41490977 Landevejskroen af 2020 ApS ........................ 04.07.2020
41487798 Vinderød Optik ApS....................................... 03.07.2020
41486937 Restaurant Tullio ApS .................................... 03.07.2020
41481552 Hesso ApS ......................................................01.07.2020
41481358 Din Smed Søren Andersen ApS ....................01.07.2020
41474343 Mother Goose ApS. ......................................30.06.2020
41468467 Havnehuset Ebeltoft ApS .............................29.06.2020
41455691 TSL II ApS ......................................................23.06.2020
41452390 JC Kids ApS ...................................................22.06.2020

41442255 Attrupgaard A/S ............................................18.06.2020
41436778 Skinpop.dk ApS .............................................16.06.2020
41416335 Dose4you ApS ..............................................09.06.2020
41404876 Honess ApS ...................................................04.06.2020
41390131 Landbrugsservice ApS ..................................28.05.2020
41388560 Blue Ocean Innovation ApS .......................... 27.05.2020
41383658 CCM Dressage ApS ......................................26.05.2020
41373008 Snedvig Tømrer ApS .....................................20.05.2020

Selskabsændringer
39658798 Safemobile ApS .................................................. 15.07.2020 4)
31412420 JAN STEVNHOVED ApS.................................... 10.07.2020 2)
36398078 KVISTUR ApS ..................................................... 07.07.2020 0)
34090548 JSbutler ApS .......................................................26.06.2020 3)
39785609 N.E Skadeservice IVS ........................................25.06.2020 4)
27930182 Datoselskabet af 11/5 2017 A/S .........................24.06.2020 4)
39573733 Slagter Drachmann Hammel ApS ......................24.06.2020 4)
50662616 JENS ÅGE DAMBORG & CO.. GJERRILD ApS 21.06.2020 3)
35533443 PROPER DOG ApS ............................................ 17.06.2020 3)
12829833 WAVEX ApS .......................................................15.06.2020 3)
31757681 NOHM ApS .........................................................08.06.2020 4)
40031588 Lighted Healers Happy Lifesafers IVS ...............08.06.2020 4)
36507918 SAMPER INSTALLATION ApS ..........................08.06.2020 4)
40235108 Restaurant Flindts IVS........................................08.06.2020 4)
38540599 AJ`s Muldvarpe service IVS ...............................03.06.2020 3)
39016524 Heta byggeselskab og rekruttering ivs ..............23.05.2020 2)
27232663 IHJ SCANDINAVIA A/S...................................... 22.07.2020 4)
28660669 VIPAX ApS .......................................................... 15.07.2020 4)
32942741 CP POWER ApS ................................................. 14.07.2020 4)
37826332 FB Huse ApS ...................................................... 10.07.2020 2)
40080279 Selskabet under lukning af 16.03.2020 A/S ...... 07.07.2020 3)
46300017 TATA STEEL DENMARK BYGGESYSTEMER A/S 06.07.2020 1)

32647596 KLESSNERS AUTO ApS .................................... 03.07.2020 4)
39847469 Hornslet Webstore IVS ...................................... 03.07.2020 3)
41161426 DNE Djurslands Nedbrydning og Entreprenør ApS .30.06.2020 3)
38678639 2BalanceOil 4Healing Inst. IVS ..........................29.06.2020 3)
29788847 MUREREN 2006 ApS ........................................27.06.2020 2)
38169688 Prixcom ApS .......................................................24.06.2020 4)
34622566 AVIO ApS ............................................................24.06.2020 4)
36985798 Better Climate ApS ............................................24.06.2020 4)
39616831 Louise Adelholm Svenningsen IVS ....................24.06.2020 4)
28676808 Guld i Rønde ApS ...............................................24.06.2020 4)
35417842 GOTTLIEB GROUP ApS.....................................24.06.2020 4)
32341586 GOTTLIEB AGENCY & MANAGEMENT ApS ...24.06.2020 4)
33151373 JGO CONVERTING & TRADING ApS ...............24.06.2020 4)
39377918 Murermesterens Vikarbureau ApS ....................24.06.2020 4)
37091685 Aktieselskabet af 07.07 ......................................24.06.2020 4)
32341594 GOTTLIEB PRODUCTION ApS .........................24.06.2020 4)
38164384 Flint IvS ...............................................................23.06.2020 4)
37892203 Landmålercompagniet af 260716 ApS .............. 11.06.2020 2)
37347477 Johan Hansen vikar og Transport Service IVS ..08.06.2020 4)
29936145 HOLE-IN-1 ApS ..................................................08.06.2020 4)
37415030 Knudsminde Kloak IVS .......................................08.06.2020 4)
35051562 AM AUTO SERVICE ApS ...................................08.06.2020 4)
39361434 BV Danmark ApS ................................................08.06.2020 4)
39198371 Nix IVS ................................................................02.06.2020 0)
39195038 454 IVS ...............................................................02.06.2020 0)
39668637 Snedvigbyg IvS ...................................................30.05.2020 2)
36464372 SWIPES ApS ......................................................28.05.2020 3)
15200308 Advokatselskabet af 1. maj 2018 A/S ................ 27.05.2020 4)
49363818 CBHASSEL ApS .................................................20.05.2020 4)

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

I Dansk Byggeris undersøgelse af kom-
munernes erhvervsvenlighed er Syddjurs 
i år placeret som nr. 10 og Norddjurs nr. 
64 ud af landets 98 kommuner. Målingen 
er baseret på 22 forskellige målepunkter, 
hvor der er store udsving på placeringen i 
de enkelte parametre.

Syddjurs
„Jeg er glad for den gode placering, 
selvom man skal være opmærksom på, 
at den type målinger ikke altid siger noget 
om vores egentlige service. Det er min op-
levelse, at vi leverer en god kvalitet og har 
en god løbende dialog med erhvervs livet. 
Jeg vil selv fremhæve vores erhvervsprak-

tik i folkeskolerne og møder med lokale 
entreprenører i forbindelse med udbud,“ 
udtaler borgmester Ole Bollesen.

Norddjurs
„Jeg er selvfølgelig ærgerlig over, at vi 
får en lavere placering end sidste år, men 
havde nok forventet det. Især sagsbe-
handlingstiderne på byggesager har været 
et stort problem, og det har vi gjort noget 
ved. Det gælder også de lave kommunale 
investeringer, hvor jeg forventer, at vi kan 
øge investeringerne i 2021,“ udtaler borg-
mester Jan Petersen.

Se hele analysen på www.danskbyggeri.dk

De to kommuners placering har svinget fra 
under middel til top 20 i perioden fra 2012.
Kilde: Dansk Byggeri

Store udsving i erhvervsvenlighed
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Alle data er indhentet i perioden 
27.05.2020-30.06.2020
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen, 
NN Markedsdata. Gengivet uden ansvar. 
Antal ansatte er en usikker variabel.)
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår) 

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

A. HOLST APS*
Havrebakken 3 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 0,5 -
Resultat før skat 0,2 -
Egenkapital 0,2 -
Antal ansatte 2

ABEXA APS*
Tingvej 34 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 2,0 (1,5)
Resultat før skat 0,1 (-0,3)
Egenkapital -0,2 (-0,3)
Antal ansatte 6

ABEXA EVENT APS*
Tingvej 34 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 2,0 (1,7)
Resultat før skat -0,0 (0,1)
Egenkapital 0,0 (0,0)
Antal ansatte 5

AMB VISUALS A/S
Bjødstrupvej 12A 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 5,0 (5,1)
Resultat før skat 0,7 (1,5)
Egenkapital 2,1 (1,6)
Antal ansatte 12

ANETTE KJÆR OG SØNNER APS
Ålsø Stationsvej 6 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 3,1 (2,3)
Resultat før skat 0,1 (-0,2)
Egenkapital 0,2 (0,1)
Antal ansatte 5

ANKER’S SKIBSSERVICE APS
Strandgårdshøj 10G 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 2,8 (2,2)
Resultat før skat 0,5 (0,4)
Egenkapital 0,7 (0,5)
Antal ansatte 4

ARKIKON APS
Fornæsvej 9 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 13,7 (10,4)
Resultat før skat 0,5 (0,2)
Egenkapital 0,7 (0,6)
Antal ansatte 25

AROS SKILTE A/S
Kaløvej 7 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 0,7 (0,9)
Resultat før skat -0,2 (0,0)
Egenkapital 0,5 (0,7)
Antal ansatte 2

B&B PARTNERS APS*
Bugtrupvej 8 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 0,1 (0,1)
Resultat før skat 0,1 (0,5)
Egenkapital 0,6 (0,6)
Antal ansatte 2

BANG & VEJBORG APS*
Entreprenørvejen 61 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 0,5 (0,1)

Resultat før skat -0,0 (0,0)
Egenkapital 0,0 (0,0)
Antal ansatte 2

BYGGEFEST APS*
Kaarsbergsvej 2 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-01-2020 
Bruttofortjeneste 0,1 -
Resultat før skat 0,0 -
Egenkapital 0,0 -
Antal ansatte 2

CJ HAVE OG ANLÆG APS
Jernbanegade 33 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 0,8 (0,5)
Resultat før skat -0,0 (-0,0)
Egenkapital 0,1 (0,1)
Antal ansatte 2

DAN HANSEN VVS APS*
Askhøjvej 6A 8570 Trustrup
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 1,1 -
Resultat før skat -0,5 -
Egenkapital -0,4 -
Antal ansatte 4

DANSK CERTIFIKATSVEJSNING APS
Hestehaven 5 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 4,3 (5,0)
Resultat før skat 0,3 (0,6)
Egenkapital 2,9 (2,7)
Antal ansatte 7

DE DANSKE GÆRFABRIKKER A/S
Bredstrupvej 33 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-01-2020 
Bruttofortjeneste 91,9 (87,3)
Resultat før skat 23,5 (20,5)
Egenkapital 193,2 (174,8)
Antal ansatte 103

DERKETEK APS
Teknologivej 15 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 6,4 (5,8)
Resultat før skat 0,3 (0,7)
Egenkapital 5,4 (5,7)
Antal ansatte 12

DJURS BRÆNDESALG APS
Holmagervej 8 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 2,1 (1,9)
Resultat før skat 0,1 (0,1)
Egenkapital 0,6 (0,6)
Antal ansatte 3

ENTREPRENØR BS KRISTIANSEN APS*
P Madsens Vej 12 8586 Ørum Djurs
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 2,8 (2,8)
Resultat før skat -0,3 (-0,6)
Egenkapital 0,2 (0,6)
Antal ansatte 6

FINDAN KØLE- OG ELTEKNIK A/S
Tøjstrupvej 35 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 12,8 (13,3)
Resultat før skat 1,0 (1,2)
Egenkapital 5,1 (4,6)
Antal ansatte 19

FISK FOR LIVET APS*
Nordstrandvej 12 8592 Anholt
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 1,0 -
Resultat før skat 0,1 -
Egenkapital 0,1 -
Antal ansatte 2

FISKERS ERHVERV & 
INDUSTRIAFFALD APS*
Munkhusevej 26A 8961 Allingåbro

Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 2,3 (1,9)
Resultat før skat 1,0 (0,6)
Egenkapital 2,8 (2,3)
Antal ansatte 2

FLEX-LINE DK APS
Drammelstrupvej 2 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 1,0 (0,9)
Resultat før skat 0,4 (0,3)
Egenkapital 0,9 (0,7)
Antal ansatte 2

FRISENETTE APS
Energivej 134 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30-04-2020 
Bruttofortjeneste 7,6 (7,1)
Resultat før skat 2,1 (2,2)
Egenkapital 1,9 (3,0)
Antal ansatte 11

GLAD RASMUSSEN MC A/S
Rolighedsvej 6 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 0,9 (0,8)
Resultat før skat 0,0 (0,1)
Egenkapital 0,1 (0,1)
Antal ansatte 3

GMS APS
Kanalvej 81 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 1,8 (1,3)
Resultat før skat 0,2 (0,2)
Egenkapital 1,0 (0,8)
Antal ansatte 7

GRAMA DESIGN APS*
Horsemosevej 8 8586 Ørum Djurs
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 2,9 (2,4)
Resultat før skat 0,6 (0,4)
Egenkapital 0,4 (0,5)
Antal ansatte 4

GRENAA MURER ENTREPRISE APS
Ymersvej 6 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 1,1 (1,2)
Resultat før skat 0,0 (0,2)
Egenkapital 0,5 (0,5)
Antal ansatte 2

GRENAA SANDBLÆSERI APS
Havnevej 8 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 1,7 (1,3)
Resultat før skat 0,5 (0,3)
Egenkapital 2,0 (1,6)
Antal ansatte 3

GRENAA TØMRERFIRMA APS*
Erhvervsparken 9 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 1,8 (2,0)
Resultat før skat -0,0 (-0,2)
Egenkapital -0,2 (-0,1)
Antal ansatte 3

HANSEN FURNITURE APS
Havet 122 8585 Glesborg
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 1,0 (0,9)
Resultat før skat 0,1 (0,1)
Egenkapital 0,1 (0,0)
Antal ansatte 3

HARTJE BYG APS
Fabriksvej 5 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 0,8 (0,8)
Resultat før skat 0,1 (0,1)
Egenkapital 0,3 (0,3)
Antal ansatte 3

Fuldtidsledige
% af arbejdsstyrken 
(foreløbige) efter område, 
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Salgspris, kr. pr. m² Graf Tabel

Område Boligtype Ændring måned Ændring år

Norddjurs Villa/Rækkehuse -5,1% -6,4%

Syddjurs Villa/Rækkehuse 1,4% 2,1%

K
ro
ne
r

Norddjurs Syddjurs Villa/Rækkehuse

Jul
2017

Jan
2018

Jul
2018

Jan
2019

Jul
2019

Jan
2020

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

11.000

12.000

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…

Læs

seneste

pressemeddelelsen:

Stigende

salg

presser

boligpriserne

op på

højeste

niveau i 10

år

Pressemeddelelser

Salgstid Graf Tabel

Område Boligtype Ændring måned Ændring år

Norddjurs Villa/Rækkehuse -18,4% -4,9%

Syddjurs Villa/Rækkehuse -0,2% -26,9%
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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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Villaer/Rækkehuse

Kilde: Boligsiden.dk

Salgspris pr. kvm.
Villaer/Rækkehuse

De tilgængelige data for hhv. 
erklærede konkurser og brut-
toledighed giver pga. Covid-19 
ikke nødvendigvis et retvi-
sende billede af perioden. 
Tallene kan være undervurde-
rede og  det reelle niveau er 
meget usikkert.
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Få relevante indlæg 
optaget gratis i Ajour. 

Send stof til: 
info@erhvervdjursland.dk

HOLMSTED VARMETEKNIK APS*
Robstrupvej 21 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 3,6 (3,1)
Resultat før skat 0,4 (0,1)
Egenkapital 0,4 (0,2)
Antal ansatte 7

HORNSLET BOGHANDEL APS*
Tingvej 13 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-03-2020 
Bruttofortjeneste 1,2 (1,3)
Resultat før skat 0,2 (0,2)
Egenkapital 1,0 (0,8)
Antal ansatte 4

HOTEL MARINA AF 1.8.2014 APS
Kystvej 32 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 6,3 (5,9)
Resultat før skat 0,1 (-1,0)
Egenkapital -4,9 (-4,9)
Antal ansatte 15

HT ANLÆG APS*
Vejlbyvej 8 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 0,9 (0,9)
Resultat før skat -0,1 (0,1)
Egenkapital 0,2 (0,3)
Antal ansatte 2

JYSK BILSALG EBELTOFT APS
Martin Hansens Vej 36 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 1,3 (1,4)
Resultat før skat 0,2 (0,2)
Egenkapital 1,1 (1,0)
Antal ansatte 2

JYSK KØKKEN SALG A/S
Slotsgade 18 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 1,2 (1,8)
Resultat før skat 0,3 (0,6)
Egenkapital 7,4 (7,2)
Antal ansatte 2

KAJSER STÅLMONTAGE APS*
Birkedommervej 16 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 1,5 (1,7)
Resultat før skat 0,1 (0,1)
Egenkapital 0,3 (0,3)
Antal ansatte 4

KEINICKE APS
Stabelhøjen 4 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 0,6 (1,0)
Resultat før skat -0,4 (-0,3)
Egenkapital 0,6 (1,1)
Antal ansatte 2

KNUD DOODLE APS*
Stensvej 10 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 0,5 (0,3)
Resultat før skat 0,0 (-0,3)
Egenkapital -0,3 (-0,3)
Antal ansatte 3

LA CASA APS
Svalevej 20 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 1,1 (1,1)
Resultat før skat 0,0 (-0,0)
Egenkapital -0,2 (-0,3)
Antal ansatte 3

LALLEMAND DENMARK A/S
Bredstrupvej 33 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-01-2020 
Bruttofortjeneste 26,4 (21,2)
Resultat før skat 0,8 (-1,5)
Egenkapital 54,5 (76,1)
Antal ansatte 46

LANDINSPEKTØRFIRMAET 
KJÆR APS*
Havnecentervej 1 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 3,6 (3,4)
Resultat før skat 0,2 (0,1)
Egenkapital 0,6 (0,5)
Antal ansatte 7

LILLE FOD APS*
Vestergade 60 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-03-2020 
Bruttofortjeneste 4,0 (3,0)
Resultat før skat 0,1 (-0,3)
Egenkapital -0,1 (-0,2)
Antal ansatte 11

MADKOMPAGNIET HORNSLET APS
Byvej 1G 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 1,9 (1,7)
Resultat før skat 0,2 (0,1)
Egenkapital -0,0 (-0,2)
Antal ansatte 5

MALERFIRMAET TIPSMARK APS
Bredstrupvej 13 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 9,6 (11,1)
Resultat før skat 0,3 (1,2)
Egenkapital 2,4 (2,2)
Antal ansatte 27

METTE SKO APS*
Nørregade 1 8370 Hadsten
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 1,0 (1,2)
Resultat før skat 0,0 (0,0)
Egenkapital 1,6 (1,7)
Antal ansatte 3

MURER- & TØMRERFIRMAET 
BRDR. PEDERSEN A/S
Højsletvej 7 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 1,7 (2,1)
Resultat før skat 0,3 (0,3)
Egenkapital 0,8 (0,8)
Antal ansatte 4

MURERFIRMAET SIGVALD 
RASMUSSEN & SØN APS
Hjembækvej 28A 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 1,8 (2,1)
Resultat før skat -0,1 (0,2)
Egenkapital 1,1 (1,2)
Antal ansatte 4

MURERMESTER KRISTIAN 
WETCHE APS
Skovbakkevej 3 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 1,6 (1,9)
Resultat før skat 0,1 (-0,4)
Egenkapital 0,2 (0,2)
Antal ansatte 3

MÆRSK-ANDERSEN BRILLER APS
Hvide Hus Vej 6B 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-04-2020 
Bruttofortjeneste -0,0 (1,2)
Resultat før skat -0,7 (1,5)
Egenkapital 21,2 (22,7)
Antal ansatte 3

NYT SYN AUNING APS
Centervej 10 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 3,7 -
Resultat før skat 1,0 -
Egenkapital 0,8 -
Antal ansatte 7

P.A.M. SOLIDBYG APS
Hulvejen 20 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2019 

Bruttofortjeneste 1,5 (2,6)
Resultat før skat -0,1 (-0,1)
Egenkapital 0,1 (0,4)
Antal ansatte 4

PER HANSEN TØMRERFIRMA APS
Århusvej 3 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 3,0 (3,3)
Resultat før skat 1,0 (1,4)
Egenkapital 1,8 (1,8)
Antal ansatte 5

RAGNER A/S*
Holmagervej 11 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 6,0 (5,4)
Resultat før skat 2,8 (2,2)
Egenkapital 6,1 (4,9)
Antal ansatte 7

RASMUS JAKOBSEN A/S*
Energivej 20A 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 57,6 (46,9)
Resultat før skat 8,5 (6,6)
Egenkapital 23,3 (18,2)
Antal ansatte 85

RYOMGÅRD EL APS
Industrivej 5 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 5,0 (4,5)
Resultat før skat 1,4 (0,6)
Egenkapital 2,9 (2,8)
Antal ansatte 12

RYTTERS TØMRERFIRMA APS*
Nygårdsvej 33 8570 Trustrup
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 7,5 (6,2)
Resultat før skat 0,8 (0,7)
Egenkapital 2,7 (2,2)
Antal ansatte 19

RØNDE STJERNE AUTO - 
GUNNAR ANDERSEN & SØNNER. 
8410 RØNDE APS*
Lerbakken 17 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 2,5 (2,7)
Resultat før skat 0,7 (0,7)
Egenkapital 4,4 (3,8)
Antal ansatte 6

SB SERVICE APS
Rostvedvej 6 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-03-2020 
Bruttofortjeneste 0,6 (0,7)
Resultat før skat -0,1 (0,0)
Egenkapital 0,0 (0,1)
Antal ansatte 3

SE MIN KJOLE APS
Centervej 11 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 1,7 (1,6)
Resultat før skat 0,2 (0,4)
Egenkapital 2,1 (2,1)
Antal ansatte 3

SIMPLANNER APS*
Sortevej 40 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 2,3 (2,9)
Resultat før skat -0,0 (0,6)
Egenkapital 0,6 (0,6)
Antal ansatte 6

SØLVBAKKEGÅRD A/S*
Tustrupvej 3 8585 Glesborg
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 21,7 (12,3)
Resultat før skat 13,5 (4,6)
Egenkapital 33,0 (25,2)
Antal ansatte 11

TA TØMRER & SNEDKER APS*
Ådalen 4 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 0,8 (0,5)
Resultat før skat 0,1 (1,3)
Egenkapital 1,2 (1,1)
Antal ansatte 3

TEMPONIZER APS*
Østergade 7 2 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 7,8 (6,3)
Resultat før skat 2,0 (1,7)
Egenkapital 4,5 (3,1)
Antal ansatte 11

TERMA AEROSTRUCTURES A/S
Fabrikvej 1 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 28-2-2020 
Bruttofortjeneste 51,1 (34,4)
Resultat før skat 3,2 (-6,4)
Egenkapital 228,3 (245,7)
Antal ansatte 384

TIPTAPTUDSE APS*
Eskilsagre 8 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 0,2 (0,1)
Resultat før skat -0,1 (-0,2)
Egenkapital -0,1 (-0,0)
Antal ansatte 3

TN AUTO APS
Vibæk Strandvej 8 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 1,9 (1,9)
Resultat før skat 0,1 (0,0)
Egenkapital 0,4 (0,3)
Antal ansatte 5

TRONHOLMEN 10 A/S
Randersvej 29 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 1,6 (1,4)
Resultat før skat 1,1 (0,8)
Egenkapital 13,8 (13,2)
Antal ansatte 7

UNILIN DENMARK APS
Bygaden 19 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 5,0 (4,4)
Resultat før skat 0,3 (0,2)
Egenkapital 1,8 (1,6)
Antal ansatte 7

ØRSTED TELTE A/S
Søndervangen 1A 8950 Ørsted
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 30,5 (28,4)
Resultat før skat 2,1 (3,3)
Egenkapital 16,1 (15,0)
Antal ansatte 33

ÅLSRODE SMEDE- OG MASKINFA-
BRIK A/S
Fabrikvej 9 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 10,1 (22,9)
Resultat før skat 5,8 (1,9)
Egenkapital 21,9 (42,9)
Antal ansatte 71

AARHUS AIRPORT A/S
Ny Lufthavnsvej 24 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 31-12-2019 
Bruttofortjeneste 22,4 (14,8)
Resultat før skat -36,1 (-33,0)
Egenkapital 206,6 (84,0)
Antal ansatte 100

mailto:info@erhvervdjursland.dk
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Efter en årrække med fokus 
på produktudvikling af sine 
oliefiltre og uden positivt 
resultat er Greenoil Standard 
nu ude i de fleste europæiske 
lande, Singapore og USA og 
realiserede sidste år et resul-
tat på 1,2 mio. kr. efter skat.

Filtre med fåreuld
Greenoil har udviklet et oliefil-
ter med fåreuld og en paten-
teret vandudskiller. Fåreuld 
har særlige egenskaber i sin 
struktur, som gør, at meget 
finere partikler kan filtreres fra 
end i dem, der normalt sidder 
i gearkasser, motorer og hy-
drauliksystemer. Og modsat 
dem der indgår i det kredsløb, 
olien pumpes rundt i, filtrerer 
Greenoils system olien direkte 
fra bundkarret kontinuerligt og 
i døgndrift.

Den maritime sektor
Direktør og medejer Tommy 
Bøgehøj forklarer, at produkt-
sortimentet løbende bliver 
udviklet og udvidet. „Vi er 
teknologisk førende med vo-
res filtre og er også bedre end 
konkurrenterne til at udskille 
vandet fra olien, fordi det for-
damper og forsvinder i luften 
i vores system. I dag bliver vi 
tegnet ind på anlæggene fra 
starten, når der bygges nye 
skibe på værfter over hele 
verden. Skibene bliver større 
og større, og anlæggene 
vokser tilsvarende. Derfor 
produktudvikler vi stadig vold-
somt, samtidig med at vores 
marked og salg udvikler sig.“

Fire Ebeltoft-investorer
For 15 år siden gik Tommy 
og tre andre lokale erhvervs-

folk ind i virksomheden og 
overtog patentet fra opfin-
deren Lars Bregnbjerg, der i 
dag er teknisk chef i virksom-
heden. Han har arbejdet det 
meste af sit liv med grønne 
og bæredygtige løsninger. 
„De første 10 år produktud-
viklede vi. Det er først de 
sidste år, vi er blevet kom-
mercielle. Vi fire har stået 
skulder ved skulder siden og 
har gennem årene til sam-
men investeret 20 mio. kr. i 
virksomheden.“

Greenoil har udviklet en pro-
duktrække i samarbejde med 
Mærsk, der bruger filtrene på 
skibe i hele verden, forklarer 
Tommy. „Mærsk har selv en 
enorm viden på området. De 
har nogle afprøvningsfacilite-
ter på deres skibe, som man 
nok ikke finder andre steder. 
Det har betydet en blåstemp-
ling for os.

Den største opgave for os 
lige nu er at opbygge et inter-
nationalt salgsmiljø med agen-
ter over hele verden. Vi har 
brugt de sidste 18 måneder 
på opbygningen i de lande, vi 
er i nu.“

Store besparelser
Tommy forklarer, at Greenoil 
filtrene sparer både på drift 
og CO2. „Med vores system 
monteret bliver levetiden for 
olien mangedoblet, og for 
hydrauliksystemer bliver den 
nærmest uendelig. Samtidigt 
bliver der færre driftsstop 
og mindre slidtage. Vi har 
monteret vores system på 
skibe, der nu sejler på 8. og 9. 
år uden olieskift. Samtidig kan 
skibene vise et meget positivt 
CO2-regnskab.“

Corona bremser væksten
Tommy havde faktisk forven-
tet en fordobling af salget i 
år. „Corona har sat nybygning 
af mange skibe i stå, men de 
skal nok komme. Vi er i dag 
kendt på de store værfter 
og de store rederier verden 
rundt, og jeg er meget optimi-
stisk med hensyn til fremtiden 
for virksomheden. På trods 
af Corona er vi i dag 30% 
foran sidste års salg, så jeg 
forventer alligevel en positiv 
udvikling af såvel markeder 
som produkter allerede i det 
her regnskabsår.“

Ny direktør og  
produktudvikler
For at følge med, er Tommy 
lige nu i gang med at søge en 
fuldtidsdirektør til virksom-
heden i stedet for ham selv, 
der også er aktiv i en række 
andre virksomheder. Samti-
dig skal virksomheden bruge 
endnu en produktudvikler, så 
virksomheden kan blive ved 
med at være markedsleder og 
foran på det maritime marked.
I dag har Greenoil syv med-
arbejdere som markedsfører, 
konstruerer, udvikler, samler 
og tester produktet. De dele, 
filterløsningen består af, bliver 
fremstillet af underleverandø-
rer i lokalområdet.

Filtre fra Ebeltoft hitter  
på skibe i hele verden

GREENOIL STANDARD APS*
Erhvervsparken 10, 
8400 Ebeltoft

Regnskabsafslutning 31-12-2019 

Bruttofortjeneste 4,4 (3,2)

Resultat før skat 1,1 (-0,1)

Egenkapital 5,6 (4,4)

Antal ansatte 6
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

Erhvervsparken 10
8400 Ebeltoft

Denne virksomhed er reklamebeskyttet
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Unik ID:
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Telefon: 87520084 Fax: 87520084
Hjemmeside: www.greenoil.dk CVR-nr.: 26997976
E-mail: info@greenoil.dk P-nr.: 1010283864
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VVS-installation

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

 

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

www.permoeller.dk

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

MØDER, KURSER 
& KONFERENCER

Dronningens Ferieby 1, Grenaa • Tlf. 8758 3650 • dronningensferieby.dk
MØDESTEDET UDEN  
FORHINDRINGER

Hvad tæller 
for dig?

http://www.permoeller.dk
https://www.kovsted.dk/
http://www.bpelectric.dk
http://www.rjakobsen.dk
https://www.dronningensferieby.dk
https://www.djurslandsbank.dk/erhverv

