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Store manager Mads Skovmand, Jysk Grenaa
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Da Mads Skovmand blev færdig på handelsskolen,
ville han ud og tjene nogle penge. Det blev
indgangen til en karriere i Jysk, og i dag står han
som 25-årig store manager i butikken i Grenaa.

DERE
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Mads var lige fyldt 20 år, da han startede
plads og sit team, så er aldersforskellen
på elevuddannelsen i Jysk. Året efter blev
slet ikke et problem. Der vil altid være nohan salgsleder i butikken i Grenaa, og allegen der er lidt modstridige i forhold til alder
rede som 23-årig kunne han kalde sig store og anciennitet, men det får vi løst.“
manager af sin første butik i Aarhus. „Jeg
blev hurtigt bidt af kulturen, og har haft en
Jysk i blodet
masse dygtige mentorer, der har skubbet
Mads har været gennem en lang udvikling
mig i retning af det, jeg gerne ville,“ fortælsiden han først startede i butikken i Grenaa,
ler Mads, som gennem
men han er ikke færdig
sin uddannelse har
endnu. „Jeg har en
JEG INVESTERER
været store manager
masse mål, som jeg
MEGET TID OG ENERGI PÅ
trainee i flere af Jysks
gerne vil nå inden for
butikker. „Først i Viby,
de næste par år. Jeg
AT UDVIKLE, INVOLVERE
så Tilst, og efterfølvil gerne være district
gende fik jeg ansvaret
manager, hvor jeg komOG MOTIVERE MINE
for butikken på Silkemer til at stå for hele
borgvej i Aarhus,“ siger MEDARBEJDERE
distrikt Østjylland, som
Mads og fortsætter:
dækker over ti butikker
„Der var jeg i 3-4 måneder, hvorefter jeg
fra Silkeborg til Grenaa. Som district manakom tilbage til hjemstavnen i Grenaa, hvor
ger er der meget mere distanceledelse, og
jeg blev store manager d. 1. august 2020.
man skal være sparringspartner og nærmeSå jeg startede som elev herude og kom
ste chef for butikscheferne i de ti butikker.“
tilbage som chef, hvilket er lidt sjovt.“
Han har nu været i Jysk i lidt over fem år,
og han elsker sit arbejde. „Jysk er i mit
Et ungt team
DNA, og jeg har ikke nogen ambitioner om
„Jeg investerer meget tid og energi på at
at skulle videre lige nu.“ forklarer Mads, der
udvikle, involvere og motivere mine medefter flere år væk fra hjemstavnen, er vendt
arbejdere. Det er min vigtigste rolle som
tilbage til butikken i Grenaa. Han er ikke
store manager,“ siger Mads. I dag er der
bare oplært i Grenaa, men også opvokset
seks fastansatte og tre på deltid i butikken
der, og han kan sagtens se fordele ved bui Grenaa, og han lægger meget vægt på, at
tikkens beliggenhed. „Vi ligger lidt isoleret
det er hans medarbejdere, der gør forskelher på Djursland, fordi man enten skal til
len i butikken. „Vi er et dynamisk, ungt
Randers eller til Aarhus for at komme til
team, og der er kun to,
den nærmeste Jysk
som er ældre end mig
butik. Vi har vores egen
NÅR MAN FINDER SIN
selv – begge omkring
lille kerne herude,“ forPLADS OG SIT TEAM, SÅ ER klarer han og fortsæt30 år. Det er rigtigt
fedt at have mange
ter: „Vi har heldigvis et
ALDERSFORSKELLEN SLET
unge i temaet, da de,
dejligt opland. Folk fra
ligesom mig selv, ikke
Ebeltoft er glade for at
IKKE ET PROBLEM
har så mange andre
handle herude, og der
forpligtelser, og derfor kan investere mere
er mange fra Fjellerup og Glesborg, der
tid i arbejdet.“ Aldersforskellen betyder
ofte vælger os fremfor de andre nærligikke så meget for Mads i dag, men da han
gende butikker. Så det er dejligt,“ afslutter
først blev salgsleder, kunne den godt skabe han med et smil.
lidt uoverensstemmelser. Han mener dog,
at en god leder skal kunne løse den slags
Sofie Elkjær Petersen, sofie@mercatus.dk
problemer. „Som ny leder er der helt klart
nogle udfordringer, men når man finder sin
Unge ledere
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Adm. direktør Dennis Friis Thaagaard, Sustainor ApS
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Bæredygtighed
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Det ligner bare et almindeligt hus, men Villa Grenaa kan
pryde sig med at være Danmarks første DGNBcertificerede og verdens første PEFC-certificerede
helårshus. Markedet for certificerede,
bæredygtige byggerier vokser hastigt.

De ville bare bygge et hus, som var
var det forholdsvist nemt at få en
lang tid,“ siger han. Selvom de er de
lækkert at bo i, men nu bor de i vercertificering på bæredygtigt træ.
første privatpersoner i Danmark, der
dens første PEFC-certificerede hus.
Vi kiggede på FSC-certificeringen,
har bygget et DGNB-certificeret hus,
Da Dennis og Louise Friis Thaagaard som er den mest kendte, men da vi
er der ifølge Dennis flere og flere,
for efterhånden
valgte Jakobder begynder at snakke om bæreotte år siden
sen Huse til at
dygtigt byggeri. „Det er specielt de
DER VIL VÆRE EN
bestemte sig
bygge huset,
yngre børnefamilier, der gerne vil bo
for at bygge hus
mere bæredygtigt. Jeg er sikker på,
ØKONOMISK GEVINST FOR havde de ali Grenaa, var
lerede en masse at der vil være en økonomisk gevinst
ALLE HÅNDVÆRKERE
bæredygtighed
leverandører, der for alle håndværkere, der investerer
slet ikke en del
leverede PEFCnoget tid i at finde ud af, hvad bæreaf planen. Men eftersom Dennis arcertificeret træ, og da vi kontaktede
dygtigt byggeri er for noget,“ siger
bejder med CSR og bæredygtighed,
PEFC-Danmark, fandt vi ud af, at vi
Dennis.
blev parret enige om at bygge et
faktisk kunne blive verdens første
hus, der skulle være så bæredygtigt
hus med netop den certificering. Og Det er bare om at komme i gang
som muligt. Nu bor de i deres fælles det blev vi så.“ I dag kan man hos
Markedet for bæredygtigt byggeri
drømmehus. „Jeg ved, at man kan
Jakobsen Huse bestille et bæredygvil ifølge Dennis kun blive større de
bygge ekstremt bæredygtige huse,
tigt typehus, som tager udgangskommende år, og der er masser af
så jeg synes, det er tåbeligt ikke
punkt i Villa Grenaa, så processen er muligheder for at få del i markedet
at gøre det. Jeg ville ikke have det
blevet en del kortere for de næste,
for både for producenter, forhandgodt med at bo i et hus, der ikke
der vil bygge bæredygtigt.
lere, rådgivere og håndværkere.
var bæredygtigt,“ forklarer Dennis.
„Der er mange håndværkere, der
Til dagligt er han leder af Sustainor
En bøvlet proces
allerede anvender bæredygtige
ApS, der rådgiver større og mindre
Eftersom huset er det første af sin
materialer uden at de nødvendigvis
virksomheder i implementering af
slags, var det ikke let at finde en
er klar over det, så de skal bare
CSR, og han håber derfor at kunne
entreprenør til
finde ud af, hvor
inspirere andre til at bygge mere
opgaven. „Der
DER ER MANGE HÅND materialerne
bæredygtigt. „For mig var det vigvar faktisk ikke
kommer fra,
VÆRKERE, DER ALLEREDE
tigt, at det skulle være let for andre
rigtigt nogen, vi
hvilke materialer
at tage ideen og fortsætte med at
kunne henvende ANVENDER BÆREDYGTIGE
de skal bruge,
bygge bæredygtigt. Det er også
os til, og det
og om der er noMATERIALER UDEN AT DE
den grundtanke, jeg har i Sustainor.
har selvfølgelig
get, de skal gøre
Det skal være nemt at arbejde med
kostet ekstra
anderledes,“
NØDVENDIGVIS ER KLAR
bæredygtighed.“
og været mere
forklarer Dennis
OVER DET
bøvlet,“ fortælog fortsætter:
Certificeringer
ler Dennis. Han
„Man kommer
Villa Grenaa har to certificeringer.
håber, at huset kan inspirere andre
langt med at google, for der findes
Den første er DGNB, som bl.a.
til at bygge bæredygtigt, og at det
rigtigt meget information på nettet.
måler byggeriets holdbarhed,
fremover bliver mindre besværligt fra Men der er jo også brancheorgani
tilgængelighed og indeklima. Den
bygherres side. „De næste, der flytsationerne, som man kan kontakte
anden er PEFC-certificeringen, som
ter ind i et typehus som det her, skal
og spørge til råds. Der er rigtig
sikrer bæredygtigheden af det træ,
ikke bruge lige så mange penge. De
mange steder, man kan få gratis råd
der anvendes i byggeriet. „Det var
får et langtidssikret hus, der er mefra, så man skal ikke være bange
vigtigt, at huset var certificeret, hvis
get billigt i drift. DGNB-certificerinfor processen. Det er bare om at
andre skulle kunne overtage ideen,“
gen indebærer også, at det er holdkomme i gang.“
fortæller Dennis og fortsætter: „Når
bart og er lavet af materialer, der er
først vi havde DGNB-certificeringen, billige at vedligeholde og kan holde i
Sofie Elkjær Petersen, sofie@mercatus.dk
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Bæredygtighed
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Iværksættere Simon Vejborg og Nicklas Bang Christensen, Bang & Vejborg

IVÆRKSÆTTERI en stor lagerbygning i Ryomgård
har de to iværksættere Nicklas
Bang Christensen og Simon
Vejborg travlt med virksomheden
Bang & Vejborg, der laver
stålkonstruktioner om til råt
interiør. Her skifter de mellem
montør-, salgs- og produktionshatten.

8

Erhvervsudvikling

„Bang & Vejborg, det er Nicklas,“
med store produktioner og grove
siger den ene del af iværksætterprojekter, hvor der ikke var fokus på
duoen fra Ryomgård, da telefonen
design og finesse.
ringer for tredje gang på bare fem
„Det blev meget serieproduktion,
minutter. De har travlt. Meget travlt,
hvor vi stod og lavede de samme
og de har en fyldt ordrebog de nædele igen og igen. Så vi savnede nok
ste tre måneder. Det er Nicklas, der
begge håndværket, hvor vi kunne
har kundekontakt-hatten på i dag.
udvikle os kreativt,“ siger Nicklas.
„Det er det, vi godt kan lide ved at
De to barndomskammerater blev
være iværksættere. Det er uforudderfor enige om, at de skulle starte
sigeligt – opgaverne og dagene er
deres eget.
ikke ens, og det er vores passion,
„Vi fandt hurtigt ud af, at kunhobby og arbejde på samme tid,
derne ikke kommer af sig selv, så for
men lige nu har vi nok lidt for mange at få smør på brødet, tog vi i opstarbolde i luften,“
ten mange af de
erkender Nickgrove smede
VI SAVNEDE NOK
las.
opgaver ind,“
BEGGE HÅNDVÆRKET,
siger Nicklas.
Klejnsmedene
„Vi er jo bare
HVOR VI KUNNE UDVIKLE
skifter hatte
smede og har
OS KREATIVT
Den anden del
ikke en uddanNicklas Bang Christensen
af virksomhenelse indenfor
den er 33-årige
salg, ledelse
Simon, der er uddannet smed ved
eller markedsføring, så vi har prøvet
Studstrupværket, mens 31-årige
os frem. Det er nok en af de ting,
Nicklas er uddannet hos JKJ Stålder karakteriserer iværksættere
teknik i Grenaa. De arbejdede begge mest, vi skal have alle hatte på, for
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-DUO HAR ALLE HATTE PÅ
at vi både får produceret, markedsført og solgt vores produkter,“
fortæller Simon.

der var ansigtet i programmet, men
Simon hjalp til på sidelinjen,“ forklarer Nicklas.
Begge er de enige om, at sucFra lampe til
cesen i virktv-program
somheden
VI HAR ANSAT EN
Det første frø
startede allerede
mod iværksætter SMED MERE, OG SÅ
inden programdrømmen blev
REGNER VI MED AT NÆSTE met, hvor de
sået i 2013, hvor
begyndte at
makkerparret
SKRIDT ER AT ANSÆTTE TO designe og
designede og
producere
MONTØRER
producerede
newyorkerdøre.
Simon Vejborg
en lampe, som
„Vi laver dem
de kaldte for
anderledes, end
„Drunk Robot.“
andre gør. Vi har nytænkt dem, så
„Det er en sjov figur, hvor der er
de bliver nemmere og hurtigere at
en pære i toppen som ansigt, så den lave, men samtidig er de meget pæbliver lidt Georg Gearløs-agtig. Den
nere, fordi de ser lettere ud. Jeg er
er ret sjov,“ forklarer Nicklas.
overbevist om, at det er newyorkerSidenhen er der sket meget.
dørene, der har gjort, at vi har fået
For i efteråret deltog Nicklas i
enormt travlt,“ forklarer Nicklas.
tv-programmet Danmarks Næste
Klassiker, hvor han kreerede seks
Lever i en cirkusvogn
forskellige møbeldesigns.
Når Nicklas skal hjem fra arbejde, går
„Vi er begge meget passionerede
han lige over gårdspladsen og ind i
omkring design, og det var så mig,
en gammel, restaureret cirkusvogn.
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„Den er 36 kvm. Så der er ikke
meget plads, men jeg arbejder så
meget, at det er meget praktisk, at
jeg ikke skal længere væk,“ siger
han og indrømmer, at der også er
sneget sig en newyorkerdør ind mellem køkkenet og stuen i vognen.
Simon har netop ringet hjem til
kæresten for at fortælle, at han kommer noget senere hjem i dag end
aftalt.
„Sådan er det at være iværksættere, så bruger vi næsten al vores
tid i virksomheden. Derfor har vi
ansat en smed mere, og så regner
vi med at næste skridt er at ansætte
to montører, så de kan fokusere på
monteringsdelen, mens vi designer, producerer og snakker med
kunderne,“ siger Simon og fortsætter: „Det er hammerfedt at være
iværksætter, men det er også hammerhårdt.“

Natascha Kalika Østergaard,
natascha@mercatus.dk

Erhvervsudvikling
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Grenaa

Tlf: 20 60 98 76 / www.cito-as.dk
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& KONFERENCER

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

MØDESTEDET UDEN
FORHINDRINGER

Informationsmøde

GMC

m i l j ø c e r t i f i k a t

- hvordan får min virksomhed det?
Frederik Høgh Brandstrup, Grenaa/Aarhus Hydraulik,
fortæller om sine erfaringer med GMC Miljøcertifikat
onsdag den 24. februar 2020 kl. 14.00
Rådhuset Grenaa, Torvet 3

Morris Mascot
Produktion: 1977
Topfart:
140 km/t
Teknik:
1000 A+
4 cyl
40 hk

GMC Miljøcertifikat er det lokale alternativ til de internationale miljøcertificeringer, og en lang række virksomheder har allerede opnået miljøcertifikatet - og dermed valgt at tage ansvar for det lokale miljø.

Hvorfor miljøcertifikat?
•Konverter obligatorisk miljøkontrol til assistance i miljørigtig adfærd.
•Udvikling af miljøhandlingsplan for virksomheden.
•Blåt stempel, der efterfølgende kan anvendes i din markedsføring.
•Virksomhedens miljønøgletal kan bruges til at opnå driftsbesparelser.
Processen med at opnå miljøcertifikatet tager ca. et år.
Miljøkontoret coacher (gratis) virksomheden gennem forløbet.
Tilmelding er nødvendig grundet corona.
Tilmelding og yderligere oplysninger:
Byg og Miljøafdelingen
Carsten T. Willadsen, tlf. 8959 4004
ctw@norddjurs.dk
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Bilen & Bossen
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DET STARTEDE MED EN

HESTEHANDLER
Bilinteressen tog sin
spæde start
blandt heste og
traktorer i Holstebro.
Morten Bak-Fredslund har sin
interesse for biler fra sin farfar, der
startede med at sælge Massey Ferguson traktorer og tog heste i bytte
fra landmændene. Hestene solgte
farfarens svoger på markedet i Holstebro. Senere blev der forhandlet
Simca, Chrysler og sidst i halvfjerdserne, da Morten var 5 år, kom Lada
og senere Honda på programmet.
„Jeg brugte rigtig meget tid ved
farfar og gik til hånde med forskelligt,“ fortæller Morten. „Men jeg var
voksen, før jeg begyndte at skrue.“
Som 19-årig fik han sin første bil, en
Fiat 127. „Jeg havde en kammerat,
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der havde arbejdet med minier i
mange år, og han smittede mig.“
Købte Mascotten i 2000
Kort før sommerferien 2000 købte
Morten sin sorte Morris Mascot og
satte den i stand sammen med kammeraten, Jan. „Vi fandt den lidt uden
for Holstebro – et projekt med halvanden bil som var gået i stå. Vi gjorde
den køreklar i min chefs meget lille
og helt uisolerede garage, og det var
i perioder faktisk tissekoldt.“
Det var i tiden uden kæreste
og børn, så allerede til november
samme år blev den synet. Den har
fået en nyere motor, skivebremser
med bremseforstærker, en anden
knastaksel og anden udstødning.
Nyprisen i 1977 var 27.000 kr., viser
papirerne. Og så blev der eftermonteret en radio til 845 kr.
„Bilen er til at bruge, og det er
vigtigere, at den kører, end at alt er
originalt.“

Med familien til træf i England
Helt uden biler er Mortens liv dog
ikke, da han i sin virksomhed Folie.
dk blandt andet laver folieindpakning
af biler samt autoreklamer. Han, hustruen og deres to børn var for nogle
år siden til biltræf i England, hvor de
mødtes med 4.000 andre Minier.
Når det gælder England hedder det
nemlig Mini, da Mascot var et navn,
den danske importør gav modellen, og som derfor ikke kendes i
England.
„Ellers kører den sorte lidt til
stævnemøder med andre veteranbiler ved Kalø og i Gl. Ry samt 1-2
træf om året i Danmark.“ Morten
er medlem af Mini Club Denmark
og Mini Klub Nord. „Det er en sjov
bil, der giver masser af hyggelige
snakke med folk, du kender og ikke
kender. Du mødes altid af smil, når
du kommer i en Mascot.“

Bilen & Bossen
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DET BLIVER

SVÆRERE
AT VÆRE

LILLE

Direktør Frederik Høgh Brandstrup, Grenaa Hydraulik A/S
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Advertorial
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Hos Grenaa Hydraulik oplever de skærpede krav
fra flere kunder om dokumentation af både
miljøstyring og øget fokus på bæredygtighed.
Helt overordnet ser direktør i Grenaa
Besparelsespotentiale i industrien
Hydraulik A/S Frederik Høgh Brandstrup en
Hvor selve hydraulik-delen af arbejdet ikke
fremtid, hvor virksomheder som hans skal
har ændret sig markant i årevis – ud over
bruge væsentlig flere muskler på at definere at forbrændingsmotorerne er fortrængt af
og dokumentere miljørigtig og bæredygtig
elmotorer – ser det anderledes ud med
adfærd. „For 20-30 år siden brugte både
udvikling og anvendelse af ny teknologi til
direktøren og værkføreren langt det meste
at styre de hydrauliske processer. „De nye
af deres arbejdstid på at udføre almindeligt
store landgangsgangbroer, vi har leveret
værkstedsarbejde, i dag
til Molsliniens nye
bruger vi al tiden på
færgeterminal, er et
VI HAR KONKRET FÅET
kontoret,“ pointerer han
godt eksempel på den
og fortæller, at det er en ADSKILLIGE OPGAVER
udvikling. „Vi deltog i
kæmpe fordel, at være
funktionsudbuddet på
PÅ AT HAVE GMC
en del af en koncern,
opgaven og kom med
CERTIFIKATET
der qua sin størrelse alen løsning, hvor broerne
lerede er langt fremme
kan fjernbetjenes fra
med miljøledelse. „Vi læner os op af HSMfærgerne trådløst, ligesom vi online kan
koncernen og sparer med flere af eksperfølge en log med præcise data.“ Ifølge Freterne, der her arbejder med bæredygtighed
derik betyder det, at der både spares meget
og miljø. Det ville være sværere og en stor
energi fordi hydraulikpumperne alene kører,
opgave at stå alene med.“
når der er brug for dem, og der kun udføres
reparation og service, når det er nødvendigt
Krav fra kunderne
og hensigtsmæssigt.
Frederik fortæller, at både afdelingen i Gre„Der er et kæmpe potentiale i industrien
naa og i Aarhus mærker et stigende pres
for at spare energi, fordi mange hydraulikfra kunderne om miljørigtig og bæredygtig
pumper står i en kælder og altid kører for
adfærd. „Vi har længe haft GMC certifikatet fuld drøn uanset, om der er brug for det
og har også konkret fået adskillige opgaver
eller ej. Et gæt er, at der mange steder
på at have det. Det er både enkelt, effektivt
kan spares mere end halvdelen af energi
og en super god platform, men i et ti års
forbruget og markant på vedligeholdelsen.“
perspektiv bliver det
muligvis nødvendigt for
Nye kompetencekrav
MANGE STORE
os, at videreudvikle det
Udviklingen af teknoKUNDER EFTERSPØRGER I
med en udbygning til
logien betyder, at der
en ISO 14001 standard
er brug for at tilføre
DAG GENNEMSIGTIGHED I
certificering i miljø
kompetencer, der både
ledelse og bæredygtigHELE ARBEJDSPROCESSEN mestrer det traditionelle
hed, for at leve op til
hydraulikarbejde, men
kundernes krav om dokumentation.“
også kan programmere de moderne anlæg.
Mange store kunder efterspørger i dag
„Derfor er fokus på uddannelse og tilførsel
gennemsigtighed i hele arbejdsprocessen.
af nye kompetencer også blevet en brik i
„For eksempel skal vi ofte kunne redegøre
vores eget bæredygtighedsarbejde, fordi
for, hvordan vi miljømæssigt forsvarligt skilvi på den måde kan hjælpe vores kunder
ler os af med de gamle anlæg, vi udskifter
til, at de bliver mere bæredygtige,“ slutter
og kunne dokumentere, at vi det firma, der
Frederik, der også her trækker på andre
afhenter vores spildolie, genanvender det.
faggrupper i koncernen.
Der er klart stigende fokus på bæredygtighed, og i dag bruger vi vores GMC-systeJens Nikolajsen, jens@mercatus.dk
matik til at styre det med.“
www.erhvervDJURSLAND.dk · februar 2021
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På kontoret hænger et danmarkskort ikke fastlåste geografisk, og der
fyldt med nåle i.
er ikke noget sted, der er for langt
„Det viser, hvor i landet vi har haft væk,“ understreger han og fortrådgiveropgaver for private, komsætter: „Det er vigtigt for mig at
muner og virksomheder de seneste
sige, at vi ikke bare tager på besøg
otte måneder,“
hos kunderne,
fortæller ejer af
hvis det ikke er
VI AFLEVERER KUN
rådgivervirksomnødvendigt, for
DET, DER ER NØDVENDIGT,
heden Nymann
vi skal yde en
& Juhl i Grenaa,
service, der er
OG SÅ BLIVER PROCE
Casper Juhl.
så hurtigt og bilDUREN MEGET KORTERE
En stor del af
lig for kunderne
kunderne bygger
som muligt.“
nyt, bygger om, sælger eller køber
bolig, og her har Nymann & Juhl
Selvstændig rådgiver
blandt andet forkortet behandlings
Ejer Casper Juhls lange CV
tiden på sagerne betydeligt.
viser, at han har en stor viden på
„Jeg ser tit, at eksempelvis store
området. Han er uddannet tømtypehusfirmaer sender ansøgningsrer og bygningskonstruktør, han
materiale ind, der er alt for langt,
har været ansat som byggesags
fordi de ikke sender det, de skal,
behandler i flere kommuner og
men det, de tror, de skal. Vi aflevesenest projektleder i en mellemrer kun det, der er nødvendigt, og så stor byggevirksomhed.
bliver proceduren meget kortere. Vi
„Jeg er vant til at sidde på begge
er genvejen til en hurtigere sagsbesider af bordet, så vi kan løse
handling, og det kan vi se på færdig- mange opgaver, fordi det hjælper,
meldinger af de byggerier, hvor vi
at jeg har en bred indsigt i den komhar været inde over,“ siger han.
munale arbejdsgang.“
Han har altid drømt om at starte
Vi er ikke fastlåste geografisk
selvstændigt, men tiden har ikke
Der er blandt andet nåle i byerne
været der, da han hele tiden har
Rødekro, Fredericia og Roskilde,
fokuseret på sit fuldtidsjob. Da han
der illustrerer, at de rådgiver i hele
blev ringet op af en kommunal samlandet.
arbejdspartner, der tilbød en ekstern
„Vi er over det hele. Det er ingen
konsulentstilling 15 timer om ugen
hindring, at vi har kontor i Grenaa,
i fem måneder, skulle det være.
og kunden sid„Det pasder i Skagen elsede rigtig
DET HJÆLPER, AT JEG
ler på Sjælland,“
godt, for så
HAR EN BRED INDSIGT
fortæller ejeren.
kunne jeg
Det er faktisk
supplere
I DEN KOMMUNALE
de færreste stemed
ARBEJDSGANG
der, hvor de har
andre
været fysisk.
opgaver.
„Hvis der skal laves opmålinger
De er så blevet ved med at
eller registreringer, så kommer vi
forlænge vores samarbejde,
helst på et besøg, men ellers kan
så på otte måneder har jeg
den meste byggerådgivning foregå
flyttet kontor tre gange,
over telefon, Skype og mail. Vi er
fordi der manglede plads.“

I takt med at arbejdsopgaverne
voksede, blev der plads til en mand
mere i virksomheden.
Mikkel fra Randers
Den 23-årige randrusianer Mikkel
Thye startede hos Nymann og Juhl i
september 2020.
„Jeg har en HHX og blev færdiguddannet konstruktør i starten af
2020, så jeg blev rigtig glad, da Casper kontaktede mig over LinkedIn i
sensommeren.“
Indtil nu har Casper stået for
kundekontakten, mens Mikkel
har fokuseret på besigtigelser, og
registeringer, men fremadrettet vil
det også være Mikkel, kunderne kontakter for at få
kompetent byggerådgivning.
„Jeg bor i Randers, så der er
også god mulighed for at køre
ud til kunder
der fra.“
Snart bliver
der tre i virksomheden, da det

Ejerleder Casper Juhl og konstruktør Mikkel Thye, Nymann & Juhl
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tomme skrivebord på kontoret bliver
besat.
„Vi får en bygningskonstruktørpraktikant, der skal være med til at
lette nogle af opgaverne, så vi kan
have 100% fokus på en lynhurtig
rådgivning og sagsbehandling for
vores kunder,“ slutter Casper.
Natascha Kalika Østergaard,
natascha@mercatus.dk

Nymann & Juhl forkorter tiden på
sagsbehandlinger og forenkler byggeprocessen, så
den bliver så kort og effektiv som mulig. På bare
otte måneder har virksomheden løst opgaver i hele
landet, og nu har ejer Casper Juhl udvidet med en
medarbejder og en praktikant.

NYMANN & JUHL
ER GENVEJEN TIL

HURTIGERE
SAGSBEHANDLING

I HELE LANDET

www.erhvervDJURSLAND.dk · februar 2021
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Fleksjobberne Tina og Anne føler,
de er på lige fod med alle andre,
når de går på arbejde hos Viden
Djurs. Stedet rummer og afspejler
det samfund, vi lever i – det gælder
elever, ledelse og når der ansættes
nye medarbejdere, fortæller stedets
kvalitetschef Marianne Skov.
Tina og Anne er kvinder med gode
uddannelser, familie og arbejde.
Anne er 54 år og uddannet EDB-
assistent, mens Tina er 49
år og uddannet bank
assistent.
Fælles, for dem
begge, er, at de er
ramt af kroniske
sygdomme, som
gør, at de ikke
længere kan
varetage et fuldtidsjob. Et valg,
de ikke selv har
taget.
„Det er dybt
frustrerende,
fordi jeg vil jo bare
gerne leve så
normalt som

muligt,“ fortælslår stillinger
DET BETYDER SÅ
ler Anne, og
op, så gør vi
MEGET, AT MAN KAN
Tina fortsætter:
det efter faste
„Det betyder så
procedurer, som
BIDRAGE VED AT GÅ PÅ
meget, at man
er med til at
ARBEJDE
kan bidrage ved
sikre, at alle har
at gå på arbejde.
mulighed for at
Det gør mig til en bedre mor, hustru, søge en stilling. Alle vores ansatte
søster og veninde, da jeg bliver et
kommer med forskellige baggrunde
mere tilfredst menneske.“
og historier, sådan er samfundet, og
det vil vi godt afspejle i vores ansætEt socialt ansvar
telser,“ siger hun.
Ingen kan se, at Anne og Tina er
syge. De gemmer begge på en
Vi glemmer ikke
skjult sygdom. Anne lider af fibroAnne blev i 2007 ansat som remyalgi, der giver hende kroniske
ceptionist på Viden Djurs’ kontor,
smerter i muskler og led, så hun
mens Tina blev ansat uddannelsesblev bevilget fleksjob i 2006. Tina
sekretær i 2013. Begge arbejder de
har sclerose og fik bevilget fleksjob
15 timer fordelt over fire dage om
i 2008.
ugen.
„Anne og Tina og de andre
„Det passer helt perfekt til det,
fleksjobbere, vi
jeg kan fysisk.
har ansat, de er
Så har jeg efter
ALLE VORES
for mig ligesom
to arbejdsdage
ANSATTE KOMMER MED
en hvilken som
fri om onsdahelst anden
FORSKELLIGE BAGGRUNDE gen, hvor jeg
kollega. Jeg
kan lade op
OG HISTORIER, SÅDAN ER
tænker overhotil torsdag og
vedet ikke over,
SAMFUNDET, OG DET VIL VI fredag,“ siger
at de er ansat i
Anne.
GODT AFSPEJLE
fleksjob eller er
Hvis muligsyge,“ siger kvaheden for at
litetschefen, og fortsætter: „Som
få et fleksjob ikke var der, så er de
alle andre virksomheder i Danmark,
enige om, at de nok havde været på
er vi med til at tage et socialt ansvar
førtidspension, selvom de ikke selv
ved at ansætte fleksjobbere. Når vi

UDDANNELSESINSTITUTION
FOR AT AFSPEJLE SAMFUNDET
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føler, at de er færdige på arbejdsmarkedet.
„Førtidspension kan være den
helt rigtige beslutning for mange,
men jeg ville synes, det var trist.
Jeg tror, der vil gå en masse god
arbejdskraft til spilde rundt omkring,
for vi glemmer ikke det, vi har lært,
vi har jo stadig en lang række kompetencer og viden, vi kan bare ikke
arbejde så mange timer længere,“
forklarer Tina.
Ansæt fleksjobbere
Ifølge kvalitetschefen fra Viden
Djurs er der ikke noget besværligt
eller ekstra arbejde i at ansætte
medarbejdere i fleksjob.
„Anne og Tina har selvfølgelig en
vis fleksibilitet i deres arbejde, da de
ikke arbejder så mange timer, men
det får vi sammen tilrettelagt, så tiden passer til deres arbejdsopgaver.
De er fuldt ud produktive, når de er
her, for det er jo ikke et skånejob,“
fortæller hun.
Tina mener, at en del virksomheder ikke tænker over, at de
kan ansætte folk i fleksjob.
„Der er mange virksomheder, der har så travlt, at de ikke
tænker over, at de har nogle arbejdsopgaver, der måske
svarer til 10-15 timer om

ugen, som de pålægger deres
medarbejdere, så de skal løbe
hurtigere. Mange tænker ikke
over, at vi er her, og vi er en
mulighed,“ siger Tina, og Anne
fortsætter: „Man skal selvfølgelig være indstillet på, at vi
kan have lidt særlige behov.
Jeg kan ikke lave tunge løft
eller sidde ned i fire stive timer foran en computer, men
ellers er vi altså på lige fod
med alle andre,“ slutter hun.
Natascha Kalika Østergaard,
natascha@mercatus.dk

ANSÆTTER FLEKSJOBBERE
Fleksjobbere Tina og Anne og kvalitetschef Marianne Skov, Viden Djurs
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Han nyder alle årstider i sommerhuset i
Dråby – foran brændeovnen i den kolde tid
og rundt ved Syddjurs’ mange naturperler i

Når han snakker i telefon med tidligere kollegaer i
Favrskov Kommune, siger han stort set det samme til
dem alle.
„De spørger selvfølgelig, hvordan det går, og jeg svarer drillende, at kaffen bare er bedre i syddjurs,“ griner
han og fortsætter: „Den smager bare mere af kaffe.“

de varmere måneder. 47-årige Rasmus Møller

Naturelsker og lange somre
Hvorfor kaffen smager bedre, er svært for Rasmus at
svare på, men måske det har noget at gøre med de
omgivelser, den bliver nydt i?
„Der er en helt fantastisk natur i syddjurs. Så da
der dukkede et lille træhus op i Dråby i 2017, der var
til salg, slog vi til. Det er et godt, gammelt hus med
brændeovn, der ligger tæt på Dråby Strand. Med kig
mod Jernhatten og Hjelm går vi ture, cykler eller sejler i
en lille jolle langs stranden,“ siger han.
Han føler, at sommeren varer
længere på Djursland.
JEG FØLER MIG ALTID ET
„Sommeren varer fra april til
ÅR YNGRE, END JEG EGENTLIG
oktober herude. Det føles altid
som om, at vi tager på en lille
ER, NÅR VI TAGER HUL PÅ EN
ferie, også selvom det bare er
NY SÆSON. DEN DER FØLELSE
fra lørdag til søndag. Det er en
fantastisk måde at koble fra på,
AF FORNYET LIVSKRAFT, DET ER
når vi er her i lidt mere landlige
rammer, hvor vi samtidig er
NOGET HELT SÆRLIGT
meget mere udendørs, end vi
ville være derhjemme,“ forklarer han.
Alle årstider har, ifølge Rasmus, charme,
men én tid på året har en særlig plads i hans
hjerte.
„April og maj. Når foråret rigtigt får
fat. De der første varme dage, hvor

er ny kommunaldirektør i kommunen, og han
er allerede stor fan af vejret og ikke mindst
kaffen.

VEJRET OG KAFFEN ER BARE

BEDRE I SYD
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Syddjurs som arbejdsplads
Ved årsskiftet til 2021 startede Rasmus som kommunaldirektør for Syddjurs Kommune.
„Jeg er stadig beæret og stolt over, at man har haft
tillid til, at jeg skulle varetage denne vigtige funktion.
Jeg er blevet taget enormt godt imod i en tid, hvor det
Far til fire
meste har foregået virtuelt. Jeg ser meget frem til at
På hjemmefronten bor Rasmus i Risskov, er gift og
være med til at videreføre en meget stærk kommune,
far til fire børn, hvoraf de tre er
der har meget potentiale.“
flyttet hjemmefra, mens efterHan ser frem til at bruge
JEG ER BLEVET TAGET
nøleren Sigve på tre, han bor
endnu mere tid i kommunen,
hjemme. Rasmus bruger meget ENORMT GODT IMOD I EN TID,
når det nye kontor har adresse i
af fritiden med familie og venHVOR DET MESTE HAR FOREGÅET Ebeltoft.
ner, og for nyligt gav han sig tid
„Der vil helt klart være nogle
til at lege i sneen med sønnike
fredag eftermiddage eller
VIRTUELT
og bygge en snemand.
mandag morgener, hvor jeg
„Det var første gang, han så sne, så det var helt
bare skal til og fra sommerhuset, og det glæder jeg
fantastisk at opleve det sammen med ham.“
mig meget til. Der er nemlig så skønt i syddjurs og på
Rasmus har tidligere arbejdet i Randers-, Aarhus- og
Djursland generelt på alle tider af året.“
senest i Favrskov Kommune, han har gået på gymnasiet i Hadsten og på universitetet i Aarhus, men det er
Natascha Kalika Østergaard,
ikke her, han er født.
natascha@mercatus.dk
„Jeg er faktisk nordjyde. Oprindeligt er jeg født og
havde mine barndomsår i Aalborg, og det vil jeg mene,
man godt kan mærke på mig og mit sind. Jeg har, som
de fleste andre nordjyder, ikke de største armbevægelser. Jeg har tidligere set en del fodbold, og vil ikke lyve
mig fra, at jeg stadig holder med AAB. Det har givet
anledning til en del debatter med
kolleger gennem
tiden,“ griner
han.
man næsten føler, det er sommer, men så mærker man
lige det kolde havvand. Jeg føler mig altid et år yngre,
end jeg egentlig er, når vi tager hul på en ny sæson.
Den der følelse af fornyet livskraft, det er noget helt
særligt.“

DDJURS
www.erhvervDJURSLAND.dk · februar 2021

Kommunaldirektør Rasmus Møller, Syddjurs Kommune
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DJURSLAND-IVÆRKSÆTTERE
OPFYLDER LIVSDRØMMEN
Business Djursland har i november
måned gennemført en kvalitativ
iværksætterundersøgelse i dialog
med mere end 40 af de nystartede
virksomheder på Djursland i perioden juni til oktober 2020. Flertallet
er startet for at opfylde en livsdrøm
og få større fleksibilitet i hverdagen.
Drømmen er at blive økonomisk
uafhængig og er motiveret af selvbestemmelse. Halvdelen har ikke

uddannelsesmæssig baggrund eller
erfaring inden for den branche, de
starter deres virksomhed i.
De fleste har søgt sparring med
venner og familie, og havde ikke
kendskab til muligheder for rådgivning fra den kommunale erhvervsservice og Erhvervshus Midtjylland.
Næsten halvdelen af iværksætterne er allerede i et eller flere
netværk og vil gerne netværke

mere. 27% vil rigtig gerne være med
i netværk, men ved ikke, hvordan
de skal finde et. De er ikke villige til
at betale høje summer for at være
med.
Erhverv Djursland har talt med to af
de iværksættere, der indgår i undersøgelsen:

Djurs Service & Montage i Feldballe
Brian Andersen er egentlig uddannet klejnsmed og blev selvstændig
i august 2020. „Jeg har meldt mig
ind i mand&bil.dk. Her betaler jeg
800 kr. om måneden for at blive
synlig, og det skaffer mig 80% af
mit arbejde. Det er alt fra tømrer
arbejde og anlægsopgaver i haven
til træfældning og butiksindretning.
Jeg har ingen hjælp fået – og har
heller ikke haft behov for det, der
har været arbejde nok. Men nu kan
jeg godt presse lidt mere arbejde
ind.“

Han vil nu gerne have hjælp til
markedsføring og kan også godt se
idéen i at deltage i et netværk med
andre iværksættere.

Restaurant Madam Blå i Fjellerup
58-årige Heidi Borum Oberneu
wirther overtog som erfaren iværksætter restauranten i juni 2020 og
købte herefter hele ejendommen 1.
januar. Hun har tidligere drevet Cafe
Bondepigen i Auning i et par år og
før det været selvstændig i fødevarebranchen. „Egentlig har jeg en
baggrund inden for den finansielle
sektor, bank, forsikringer og energi.
Jeg er en iværksættertype, der kan
lide det, det kræver og har energien
og drivet til at starte noget nyt op.
Nu har vi købt stedet her, så planen

er at blive her. Jeg trak på min
erfaring og kompetencer i ledelse,
salg, økonomi og markedsføring fra
erhvervslivet i forbindelse med opstarten, og har derfor ikke haft brug
for hjælp fra nogen overhovedet.“
Hun kan godt være interesseret i
at deltage i et iværksætternetværk,
men har ellers ikke behov for hjælp.

Business Djursland foreslår med udgangspunkt i undersøgelsen følgende:
1. Udbyde et inkubator-/iværksætterforløb med mentorordning med
fokus på jura, økonomi, finansiering,
salg og markedsføring.

20

Annonce

2. Udbyde netværk for iværksættere
på tværs af brancher og geografi.
Netværkene skal sikre motivation og
drivkraft.

3. Handlingsplan mellem de to kommunale erhvervsservices, Erhvervshus Midtjylland og Business Djursland, rettet mod før-iværksættere og
nystartede iværksættere.
www.erhvervDJURSLAND.dk · februar 2021

DI: Syd nr. 48, Nord nr. 86
i erhvervsvenlighed

VIRKSOMHEDER PÅ
GENBRUGSSTATIONERNE

I 2021

Til virksomhedsejere
Ved du, at virksomheder kan benytte genbrugsstationerne på Djursland?
I 2021 kan du aflevere op til 2 tons affald knyttet til hvert køretøj, du
tilmelder. Det koster 790 kr. ekskl. moms pr. køretøj. Køretøjet må veje op
til 3.500 kg plus en eventuel trailer.
Alternativt til et årsabonnement kan virksomheder betale for et enkelt
besøg på genbrugsstationerne, så der betales pr. besøg. Det koster 200 kr.
ekskl. moms pr. besøg.
Du kan læse mere og tilmelde din virksomhed på www.renodjurs.dk.
Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe eller skrive til os.
Venlig hilsen
Reno Djurs
RENO DJURS I/S • NYMANDSVEJ 11 • 8444 BALLE
TLF.: 87 59 77 77 • RENODJURS@RENODJURS.DK
WWW.RENODJURS.DK
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DJURSLAND I Syddjurs er der tilfredshed med
placeringen som nr. 48 i DIs årlige undersøgelse af
kommunernes erhvervsvenlighed. Borgmester Ole
Bollesen: „Jeg er meget tilfreds med, at vi bevarer
vores position og fastholder fremgangen fra 2019. Jeg
er glad for, at virksomhederne honorerer det arbejde,
vi har gjort for at nedbringe sagsbehandlingstiden
særligt på miljøsager. På trods af at vi p.t. oplever et
stort boom at byggesager, så vi arbejder også hårdt på
at nedbringe sagsbehandlingstiderne på disse. En anden ting jeg er glad for er, at virksomhederne er mere
tilfredse med vores udbudsproces og brug af private
leverandører. Det er noget vi har gjort en stor indsats
for at forbedre.“
I Norddjurs er der ikke glæde over placeringen som nr.
86. Borgmester Jan Petersen: „Det samlede resultat
er ikke tilfredsstillende. Det skal vi gøre bedre – og vi
er i gang. Vi klarer os fornuftigt på byggesager, som
vi har prioriteret at investere i. Vi opruster markant
på asfalt-budgettet, og der er begyndende tegn på,
at den styrkede indsats for at forbedre dialogen med
virksomhederne virker. Vi skal blive bedre til at fortælle
om alt det positive, som sker i Norddjurs i øjeblikket.
Vi har en sund økonomi, vi sætter skatten ned, og der
er sat en tydelig planlægningsmæssig retning med
den nye plan- og udviklingsstrategi.“

Djursland med i havplan
DJURSLAND I Østjylland har ni kommuner (Norddjurs, Syddjurs, Mariagerfjord, Randers, Aarhus,
Horsens, Hedensted, Odder og Samsø) valgt at gå
sammen om en havplan for det vestlige Kattegat. De
har derfor bedt en række forskere udarbejde en faglig
analyse af, hvordan planlægning til havs kan sikre
en bæredygtig udvikling af erhvervs-, samfunds- og
miljømæssige forhold.
Der er udarbejdet fire scenarier, som hver især
beskriver videnbaserede og bæredygtige modeller for
en fremtidig udvikling af forskelligrettede aktiviteter
i det vestlige Kattegat. Ét scenarie sætter naturen
først, mens et andet prioriterer erhvervsudvikling og
herunder fiskeri, akvakultur, råstofindvinding, vindenergi, turisme og rekreative aktiviteter. I de to sidste
scenarier vægtes både erhvervsmæssig vækst og
et bæredygtigt havmiljø ved at se på mulighederne
for multifunktionel udnyttelse af havområderne, hvor
benyttelse og beskyttelse går hånd-i-hånd eller ved at
funktionsadskille erhvervsaktiviteter og naturbeskyttelse.

Syddjurs med i klimapartnerskab
SYDDJURS Kommunen er en af 46 kommuner, der
vil sætte turbo på den lokale klimaindsats. Gennem
klimapartnerskabet DK2020 - Klimaplaner for hele
Danmark, som Realdania, KL og regionerne står bag,
skal de deltagende kommuner udvikle klimahandlingsplaner, der lever op til Parisaftalen. Målet er samtidig
at finde nye partnerskaber og samarbejder, der kan
fremme den grønne omstilling og sikre, at de inden
2050 vil være netto nul-udledende af drivhusgasser.

Rolshøjvej 2 | 8500 Grenaa | Tlf. 87 59 12 12 | mail@kattegatteknik.dk | www.kattegatteknik.dk
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Kvadrat A/S
Det danske tekstilmærke Kvadrat har slået hul på 2021 ved
at etablere sig selvstændigt
i Nordamerika. Deres første
amerikanske showroom er
åbnet i Grand Rapids, der også
rummer hovedkontor, hvor
Kvadrat har opbygget et komplet servicecenter med lager,
kundeservice og økonomi
afdeling, mens en salgsstyrke
målrettet kontrakt- samt privat
kunder vil blive spredt over
hele Nordamerika. Senere på
året følger showrooms i både
Los Angeles og New York.
„Gennem den nordamerikanske tekstilproducent Maharam
har vores kollektioner allerede
været tilgængelige i USA i
18 år, men med åbningen af
tre showrooms og med en
dedikeret salgsstyrke er vi
glade for nu at opbygge vores
egen service- og distributions
struktur på tværs af USA,“
fortæller direktør Anders
Byriel.
Grenaa Havn A/S
Bestyrelsen har netop truffet
beslutningen om den største
anlægsinvestering i havnens
207 år lange historie. VVMundersøgelsen er igangsat, og
havneudvidelsen vil koste op
mod 100 millioner kroner, når
den forventes færdig til januar
2023.
350 meter havnekaj, 17.000
m2 havneareal, et heavyloadområde og en opgradering

til 9 MW landstrøm. Dette
er blot nogle af de kvaliteter,
der sammen med det 28.000
m2 kajnære baglandsareal,
gør det nye fleksible havne
område velegnet til store
projekter som f.eks. servicering af offshore-installationer,
stacking og test af Power-toX-teknologi.
Håndværkerprisen 2020
To lokale virksomheder er
kåret som vindere af Håndværker.dk-Prisen 2020 i
Midtjylland.
I kategorien Anlægsgartner/
Belægninger fik Ålsø Service
v/Kenneth Greve Helweg
en 2. plads, og i kategorien
Entreprenører blev Mols 2tal
Byg nummer 3.
Maltfabrikken
Prisen for Årets Byggeri er tildelt Maltfabrikken. Det skete
indenfor kategorien Åben – en
af i alt tre. I dommerbetænkningen hedder det: „Her var
det borgerne og de lokale
erhvervsfolk, der simpelthen
tog styringen og sagde, at
det ikke skulle gå den vej,
som alle ellers regnede med.
Og de kæmpede for deres
historie, og for at bykernen
blev ved med at være intakt
og lidt anderledes end alle de
andre gadestrøg, man har i de
små byer rundt omkring i Danmark. Så de etablerer en fond,
som sikrer, at de kan bruge
hovedparten af bygningen

og essensen af stedet. Der
bliver genbrugt og omdannet
meget nøjsomt på en måde,
så du stadig kan aflæse alle
de gamle funktioner. I dag
bidrager bygningen virkelig arkitektonisk til den lille gågade,
som går ind igennem Ebeltoft.
Den er synlig på afstand og
står bare dér og inviterer til
kultur. Det er virkelig en dejlig
bygning, og prisen her går i
lige grad til nyt og gammelt.
Tænk at de, som byggede
fabrikken i sin tid, leverede en
kvalitet, som vi nu, så mange
år senere, faktisk kan bruge i
mange år frem.“
Derudover er Maltfabrikken
indstillet til Mies Van der
Rohe Award. Prisen, som
uddeles hvert 2. år, er en af
Europas mest anerkendte og
eftertragtede arkitekturpriser.
Transformation fra forfaldent
industriminde til nytænkt
center for kultur og erhverv
er indstillet til en af de priser,
der rangerer meget højt på
listen over drømmetrofæer i
arkitekturens verden.
Din VVS Mester
Allingåbro-baserede Din VVS
Mester har overtaget F. O.
Schmidt Blik i Holbæk. De to
virksomheder kender hinanden i forvejen idet sælgeren
Mogens Christensen er far til
den ene af køberne Anders
Buhl Christensen, der driver
Din VVS Mester sammen
med Paul Christensen.

14 Djursland-Gazeller i 2020
Vækst i %

Virksomhedsnavn

By

Bruttoresultat Gazelle
kåringer

310,7

Ejendomsservice 2015 ApS

Allingåbro

6.251

2

282,5

Sieb Tekniks ApS

Hornslet

2.953

1

231,9

Vognsen & Co A/S

Knebel

65.344

3

226,6

Temponizer A/S

Grenaa

7.780

1

195,8

T. J. Transport ApS

Ørsted

1.988

2

170,6

Real Service ApS

Auning

2.408

1

169,8

Al’ Got ApS

Grenaa

3.284

2

161,4

Stockfleth IVS

Ebeltoft

3.281

1

153,7

JS-Byg ApS

Auning

7.337

2

129,6

Campen Machinery A/S

Hornslet

28.228

2

118,4

Refurb A/S

Hornslet

21.161

2

105,8

Toft & Alexandersen ApS

Mørke

6.758

3

104,8

Dahl & Juul - Interiør ApS

Hornslet

1.202

1

100,5

Ragner A/S

Hornslet

5.950

2
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Lübker Golf Klub

Morten Bartholin er tiltrådt
som fuldtids-Head Pro i
Lübker Golf Klub. Han har
arbejdet 17 år som træner og
kommer fra en stilling som
golftræner i Hammel Golf Klub
ligesom han tidligere har været
Head Pro i Randers og Kalø.
Munkholm Zoo
Lars Christian Jørgensen
og hans søn Milo Christian
Jørgensen har overtaget
Munkholm Zoo ved Balle efter
Benny og Annelise Johansen,
der har drevet den børnevenlige zoo i 27 år. Milo har
arbejdet som dyrepasser i
Munkholm, hvorimod Lars er
tilflytter fra Sjælland, hvor han
har været viceskoleleder på
en specialskole.
Ebeltoft Apotek
Apoteker Ulrik Hjelme, der
i forvejen driver Hornslet
Apotek, har overtaget Ebeltoft
Apotek med filialer i Kolind
og Rønde og apoteksudsalg
i Knebel. Ulrik afløser Lisbet
Høgh, der har drevet apoteket

Antallet af lokale Gazeller er – ikke overraskende
– i 2020 k rympet med fem i forhold til sidste år.
Dermed er 14 Djursland-virksomheder med på
den eftertragtede vækst-liste som Dagbladet
Børsen står bag.
Ikke færre end ti ud af de 14 virksomheder har
før været på Gazellelisten. Det gælder også årets
topscorer Ejendomsservice 2015 ApS fra Allingåbro,
der har opnået en vækst på godt 310 pct. og leveret
et bruttoresultat på 6,3 mio. kr. mod 341 pct. og 5,2
mio. kr. sidste år.
Sådan defineres en Gazelle-virksomhed
• A/S eller ApS (Pengeinstitutter er undtaget kravet).
• Min. 1 mio. kr. i omsætning eller 0,5 mio. kr. i bruttoresultat.
• Minimum fire regnskaber skal være offentliggjort. Regnskabsperioder
på under 12 måneder i udgangsåret, og over 12 måneder i slutåret,
frasorteres.
• Der skal være vækst i omsætningen/bruttoresultatet i hvert af regn
skabsårene. Summen af det primære resultat skal være positivt.
• Omsætningen/bruttoresultatet skal mindst være fordoblet i løbet af de seneste
fire år.
Kilde: Børsen
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i 16 år, og som har stået i
spidsen for at udvikle virksomheden. Ebeltoft Apotek
fortsætter som selvstændigt
apotek med sin egen bevilling
fra Lægemiddelstyrelsen.
Nybolig Ebeltoft
Benjamin Sixø (24) fra Nybolig
Ebeltoft er Nybolig-kædens
mest sælgende i hele Danmark med 148 salg i 2020.
Det er første gang den titel
bliver tildelt en af medarbejderne i virksomhedens seks
afdelinger på Djursland.
Syddjurs Kommune

Rasmus Møller (47) er tiltrådt
som kommunaldirektør i Syddjurs. Han kommer fra en stilling som direktør for Børn og
Kultur i Favrskov Kommune.
og er Cand. Mag. i dansk og
statskundskab fra Aarhus
Universitet.
Rasmus har mange års
ledelseserfaring fra kommunale topjobs. Han var,
inden han kom til Favrskov,
hos Aarhus Kommune som
forvaltningschef for Pædagogisk afdeling i Børn og Unge.
Tidligere var han desuden en
årrække i Randers Kommune,
hvor han som stabschef havde
ansvaret for en række centrale
stabsområder, herunder IT,
Borgerservice samt politisk og
juridisk betjening af byrådet.
„Rasmus Møller har lang
ledelseserfaring og har i ansættelsesprocessen vist sikker indsigt i økonomistyring,
vores driftsområder og en
god forståelse for samspillet
med byrådet. Rasmus Møller
har desuden de rette faglige
kompetencer og personlige
egenskaber til at få succes
med opgaverne,“ udtaler
borgmester Ole Bollesen.
Rasmus er vant til at komme
i Syddjurs, da han har et sommerhus i Ebeltoft-området.
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Katrine Axél er tiltrådt som
ny direktør i Syddjurs. Hun
kommer fra en stilling som
sekretariatschef for Social
og Arbejdsmarked i Randers
Kommune og er uddannet
jurist fra Aarhus Universitet.
Hun har 20 års erfaring inden
for social- og arbejdsmarkeds
området og har ti års erfaring
som leder og chef. Katrine
afløser direktør Jørgen
Andersen og bliver en del af
direktionen sammen med
kommunaldirektør Rasmus
Møller og direktør Poul Møller.

for rederiets to danske ruter
mellem Grenaa-Halmstad
og Frederikshavn-Göteborg.
Hun er uddannet fra Lunds
Universitet og har gennem sin
karriere blandt andet arbejdet i Scandlines og har i en
årrække besiddet forskellige
lederstillinger i Stena Line
inden for salg, marketing og
service. Elisabeth har overtaget stillingen efter Johan
Edelman, der har fået nye
udfordringer i rederiet.
„Ruterne i Danmark er helt
unikke og er en stor del af
Stena Lines historiske arv.
Vi har én af de ældste ruter
fra 1963 mellem Frederikshavn og Göteborg, og så har
vi den spritnye rute fra i år
mellem Grenaa og Halmstad.
Vores position i Danmark skal
fastholdes og udbygges ved
fortsat at investere i markedet
og tilpasse vores forretning
til kunderne,“ siger Elisabeth
Lönne.
Restaurant Moment
Køkkenchef Eigil Christensen
(32) er af den nordiske spiseguide 360° Eat Guide blevet
kåret som årets bedste kok.
Samtidig er Moment blevet
tildelt trediepladsen i den
overordnede vurdering som
Årets Restaurant.

Tina Kjærgaard Mogensen
(50) er, efter at have været
konstitueret i stillingen, tiltrådt
som beskæftigelseschef i
Syddjurs. Hun har været ansat
i kommunen siden 2014, først
som chefkonsulent i ledelsessekretariatet og derefter som
leder af kommunikation og
udvikling. Tina er uddannet
i statskundskab fra Aarhus
Universitet.
Stena Line

Elisabeth Lönne (44) er tiltrådt
som Trade Director i Danmark

Gammel Estrup

TV-instruktør Anna von Lowzow har sat sig i formandsstolen på Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum.
Den nye bestyrelsesformand
har gennem en årrække været
medlem af bestyrelsen, og
afløser tidligere regionsrådsformand- og politiker Bent
Hansen på posten.
Øer Maritime Ferieby
Driftsleder gennem mange år
i Øer Maritime Ferieby Niels
Krog (63) er efter eget ønske

fratrådt. Han er startet som
driftstekniker i Water & Well
ness Randers, hvor han og
hustruen bor.
Visit Aarhus

Rebecca Matthews (52)
er indtrådt i Visit Aarhus
bestyrelse. Hun tiltræder 1.
maj som direktør for Glasmuseet i Ebeltoft, og stod i fem
år i spidsen for Europæisk
Kulturhovedstad Aarhus 2017,
hvor hun med sit succesfulde
kulturhovedstadsarbejde var
med til at føre Aarhus ind
i den internationale liga af
„second cities“ og trække
markant flere gæster til hele
Region Midtjylland. Nu skal
hun som nyt medlem af bestyrelsen i VisitAarhus være
med til at styrke den internationale profil og brede den ud
i hele den nye VisitAarhus’
geografi.
„Rebeccas har et fantastisk
internationalt udsyn og et
meget bredt nationalt og
internationalt netværk inden
for kunst og kultur. Hun er en
stor kapacitet på sit område,
så jeg ser meget frem til
at trække på hendes viden og
ideer,“ siger Sten Tiedemann,
bestyrelsesformand i VisitAarhus.
Restaurant Glas
Jacob Steiniche er startet
som ny forpagter på Glasmuseets restaurant og ændret
navnet til Restaurant Glas.
Han har tidligere været køkkenchef på Restaurant Komfur i Aarhus, og arbejdet to år i
Gourmiddag i Hørning.

Få relevante indlæg
optaget gratis i Ajour.
info@erhvervdjursland.dk
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Alle data er indhentet i perioden
20.11.2020 - 18.01.2021
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
A.P. GROUP ALBØGE APS
Askhøjvej 46A 8570 Trustrup
Regnskabsafslutning 30-09-2020
Bruttofortjeneste
0,2
Resultat før skat
-0,5
Egenkapital
-0,5
Antal ansatte
2

-

A/S MAGNUS HOLM*
Allingvej 8 8963 Auning
Regnskabsafslutning 30-09-2020
Bruttofortjeneste
2,7
(2,7)
Resultat før skat
0,2
(0,7)
Egenkapital
5,1
(5,3)
Antal ansatte
16
AKTIV SPORT APS
Knebel Bygade 38 st 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30-06-2020
Bruttofortjeneste
1,1
(1,6)
Resultat før skat
-0,1
(0,0)
Egenkapital
0,7
(0,7)
Antal ansatte
4
ALBERTINELUND CAMPING A/S*
Albertinelund 3 8585 Glesborg
Regnskabsafslutning 30-09-2020
Bruttofortjeneste
2,1
(2,1)
Resultat før skat
-0,1
(-0,3)
Egenkapital
1,8
(1,9)
Antal ansatte
2
ALFABOX APS*
Randersvej 18 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 30-06-2020
Bruttofortjeneste
-0,0
(-0,1)
Resultat før skat
-0,0
(-0,1)
Egenkapital
-0,1
(-0,1)
Antal ansatte
3
ALMA PROBERTY APS
Thorsgade 46 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-06-2020
Bruttofortjeneste
-0,4
(-0,4)
Resultat før skat
-0,6
(-0,5)
Egenkapital
0,5
(1,1)
Antal ansatte
2
ANDERS ULRICHSEN APS
Østergade 20 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-09-2020
Bruttofortjeneste
1,7
(1,7)
Resultat før skat
0,5
(0,3)

Egenkapital
Antal ansatte

24

APS HALLING AUTOOPHUG. KNUD
KOUSTRUP*
Sønderskovvej 35 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-06-2020
Bruttofortjeneste
4,8
(3,8)
Resultat før skat
0,4
(1,0)
Egenkapital
2,4
(2,0)
Antal ansatte
8
ARCHUS ARKITEKTFIRMA APS
Ny Lufthavnsvej 21 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-09-2020
Bruttofortjeneste
2,3
(3,1)
Resultat før skat
0,3
(0,9)
Egenkapital
0,8
(1,3)
Antal ansatte
3
ARTISKOKKEN APS*
Adelgade 4 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-09-2020
Bruttofortjeneste
0,7
(0,4)
Resultat før skat
0,1
(-0,0)
Egenkapital
0,2
(0,1)
Antal ansatte
2
WW*
Blichersvej 19 st th 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2020
Bruttofortjeneste
1,5
(1,3)
Resultat før skat
-0,9
(-0,1)
Egenkapital
-0,0
(0,9)
Antal ansatte
5
BANG DRESSAGE APS
Ebeltoftvej 19 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-09-2020
Bruttofortjeneste
1,1
(0,9)
Resultat før skat
0,3
(-0,1)
Egenkapital
2,3
(2,1)
Antal ansatte
2
BK TEKNIK A/S*
Auningvej 89B 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 30-06-2020
Bruttofortjeneste
1,9
(1,1)
Resultat før skat
0,6
(0,1)
Egenkapital
1,4
(2,0)
Antal ansatte
3
BLIKKENSLAGERFIRMA
ERNST MEYER APS HORNSLET
Sletten 3 8543 Hornslet

Selskabsnavn
Reg.dato
Juul Entreprenør ApS......................................12.01.2021
B2C Shipping ApS.......................................... 09.01.2021
SS Smede og Maskinteknik ApS................... 05.01.2021
Larens Service APS........................................21.12.2020
Eventshop.dk ApS.......................................... 20.12.2020
Cab DK 04 ApS................................................14.12.2020
Riberfelt VVS ApS........................................... 11.12.2020
TJ af 2020 ApS................................................ 11.12.2020
Hvide Sande Tanklager A/S............................ 11.12.2020
Mejsereden ApS.............................................07.12.2020
Auning erhvervs rengøring ApS..................... 03.12.2020
Allermann Rådgivning ApS............................. 27.11.2020
IMC Maler&Service ApS................................ 13.01.2021
Vognmand Morten Jakobsen Aps................. 04.01.2021
Strands ApS.................................................... 30.12.2020
Vognsen & Co Entreprise A/S........................ 29.12.2020
Vognsen & Co Aarhus A/S............................. 29.12.2020
Vognsen & Company A/S.............................. 28.12.2020
Tapastapas ApS...............................................22.12.2020
Jysk Vikar Service ApS...................................22.12.2020
Vognsen & Co Group ApS...............................19.12.2020
Ole Geislers Vej ApS....................................... 17.12.2020
LTT Arkitektur ApS.......................................... 17.12.2020
Jerome Projects ApS...................................... 17.12.2020
EDAWINDS ApS.............................................16.12.2020
B-Active ApS...................................................14.12.2020
People & Projects Aps................................... 08.12.2020

Ajour

(0,4)

ANICON APS
Østenfjeldvej 3 8581 Nimtofte
Regnskabsafslutning 30-06-2020
Bruttofortjeneste
0,5
(0,4)
Resultat før skat
-0,5
(-0,0)
Egenkapital
0,0
(0,5)
Antal ansatte
2

Nye selskaber
Cvr nr
42014737
42007617
41993979
41964227
41961074
41939494
41934344
41933526
41933399
41916796
41906049
41888547
42020672
41989106
41982489
41978546
41978511
41978481
41970294
41967374
41959959
41955767
41955759
41952636
41949686
41941308
41920769

0,5
3

41919868
41900598
41890037
41878053
41862688
41860863
41840390

Regnskabsafslutning 30-06-2020
Bruttofortjeneste
1,5
(1,5)
Resultat før skat
0,3
(-0,1)
Egenkapital
3,2
(3,0)
Antal ansatte
4
BLIND RAVEN APS*
Storegade 19 th 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-04-2020
Bruttofortjeneste
0,2
(0,0)
Resultat før skat
0,0
(-0,1)
Egenkapital
-0,0
(-0,1)
Antal ansatte
2
BNT APS
Skolestien 1 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-09-2020
Bruttofortjeneste
0,6
(0,7)
Resultat før skat
0,0
(0,0)
Egenkapital
-0,0
(-0,0)
Antal ansatte
3
BRENNER RADIATORER APS
Hornbjergvej 51 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-06-2020
Bruttofortjeneste
2,6
(1,9)
Resultat før skat
0,0
(-0,8)
Egenkapital
3,2
(3,2)
Antal ansatte
5
BSA MINI APS
Rugvænget 19A 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2020
Bruttofortjeneste
5,6
(2,8)
Resultat før skat
-0,3
(-2,7)
Egenkapital
2,2
(-1,5)
Antal ansatte
11
BAADSGAARD & CO. APS
Hevring Møllevej 23 8950 Ørsted
Regnskabsafslutning 30-09-2020
Bruttofortjeneste
0,3
(0,3)
Resultat før skat
-0,0
(-0,2)
Egenkapital
26,4
(26,0)
Antal ansatte
3
CAMPEN MACHINERY A/S
Sletten 8 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-09-2020
Bruttofortjeneste
12,9
(28,2)
Resultat før skat
1,1
(13,8)
Egenkapital
3,5
(12,7)
Antal ansatte
13
CHR. RASMUSSEN TANDLÆGEAN
PARTSSELSKAB
Skovvej 11 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 30-09-2020
Bruttofortjeneste
3,1
(3,2)
Resultat før skat
0,5
(0,0)
Egenkapital
1,1
(0,8)
Antal ansatte
2

RH inspektion ApS......................................... 08.12.2020
Nordic Sales Force ApS..................................01.12.2020
Hedeskov Center for Life Science ApS.......... 27.11.2020
Navissoft ApS.................................................24.11.2020
MT Byg & Montage ApS.................................19.11.2020
Arnold Christensen ApS.................................18.11.2020
Munkholm Zoo ApS........................................ 12.11.2020

Selskabsændringer
40027335
40523693
36896167
40441352
37139513
40119116
40139680
31078814
39144085
35891927
39586290
31622867
35862161
39934884
38953990
40667946
67203518
36398078
40300511
38353756

M-3 IVS................................................................ 15.01.2021 3)
Krone Oplevelser ApS......................................... 13.01.2021 0)
Bavnehøj Hansen ApS........................................ 12.01.2021 0)
ASD 398 IVS........................................................ 12.01.2021 0)
AOI Entreprise IVS...............................................11.01.2021 4)
CIIMAC IVS..........................................................11.01.2021 4)
Bech Byg IVS....................................................... 15.12.2020 4)
BRUGSEN DYBVANG..........................................11.12.2020 4)
Speedyneedle IVS............................................... 08.12.2020 0)
VIP HUNTING ApS...............................................07.12.2020 4)
DNA-Sonification-Therapy IVS............................07.12.2020 4)
Administrationsselskabet af 1. september 2018 A/S.27.11.2020 4)
LAFODAN ApS.....................................................26.11.2020 2)
Jobs To Go IVS.....................................................25.11.2020 4)
SM Byg og Montage IVS.....................................25.11.2020 4)
WeldBell ApS....................................................... 17.11.2020 0)
ÅT KØKKENSALG ApS........................................15.11.2020 2)
KVISTUR ApS.......................................................12.11.2020 4)
Rapiid TEAM IVS................................................. 13.01.2021 0)
Foiling ApS.......................................................... 12.01.2021 0)

34705534
40027289
27489222
40033882
38838180
37431893
36049510
40027416
40438815
38618938
10249708
40027319
39473542
40441387
40438947
40438904
40437150
40439234
40438998
40441824
40434151
37941085
36045116
76952728
80158416

CORONA LIFECARE A/S*
Østeralle 23 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-06-2020
Bruttofortjeneste
2,0
(3,6)
Resultat før skat
-0,1
(0,4)
Egenkapital
1,4
(1,5)
Antal ansatte
6
DAMHUS TØMRERFIRMA APS*
Nørreled 34 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 30-06-2020
Bruttofortjeneste
0,8
(0,5)
Resultat før skat
0,1
(0,1)
Egenkapital
0,2
(0,1)
Antal ansatte
3
DE 10 HANER APS*
Myntevej 40 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
0,2
(0,6)
Resultat før skat
0,0
(0,3)
Egenkapital
0,1
(0,3)
Antal ansatte
5
DEN BLÅ BRILLE APS
Jernbanegade 10 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-09-2020
Bruttofortjeneste
1,7
(1,5)
Resultat før skat
0,6
(0,6)
Egenkapital
1,7
(1,3)
Antal ansatte
2
DEN GAMLE KRO, HORNSLET 2012
APS
Rosenholmvej 3 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-09-2020
Bruttofortjeneste
2,7
(3,2)
Resultat før skat
0,3
(0,1)
Egenkapital
-0,4
(-0,7)
Antal ansatte
10
DEN HELE EKVIPAGE APS*
Søholmvej 1 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 30-06-2020
Bruttofortjeneste
0,2
(0,2)
Resultat før skat
-0,0
(0,2)
Egenkapital
-0,2
(-0,1)
Antal ansatte
3
DIGTERVÆNGET 1A STATSAUTO
RISERET REVISIONSANPARTS
SELSKAB
Digtervænget 1A 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-06-2020
Bruttofortjeneste
-0,3
(-0,1)
Resultat før skat
2,6
(0,1)
Egenkapital
4,7
(2,3)
Antal ansatte
2
DINTANDLÆGE GRENAA APS
Østergade 15 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-09-2020
Bruttofortjeneste
5,9
(6,0)

ONLYOUTDOOR ApS..........................................11.01.2021 4)
M-1 IVS.................................................................11.01.2021 3)
MP181203 ApS....................................................18.12.2020 1)
Emstary IVS......................................................... 16.12.2020 4)
Moodgroup IVS................................................... 16.12.2020 4)
V. A. Gulve ApS....................................................11.12.2020 3)
M1 Marketing IVS...............................................07.12.2020 4)
M-8 IVS.................................................................26.11.2020 3)
ASD 458 IVS.........................................................26.11.2020 3)
Water by Sun Ivs..................................................25.11.2020 4)
MALERFIRMA PETER LAIER ApS..........................24.11.2020
M-4 IVS.................................................................23.11.2020 3)
Snorelige A/S........................................................20.11.2020 2)
ASD 407 IVS.........................................................19.11.2020 3)
ASD 497 IVS.........................................................19.11.2020 3)
ASD 496 IVS.........................................................19.11.2020 3)
ASD 471 IVS.........................................................19.11.2020 3)
ASD 462 IVS.........................................................19.11.2020 3)
ASD 379 IVS.........................................................19.11.2020 3)
ASD 373 IVS.........................................................19.11.2020 3)
ASD 356 IVS.........................................................19.11.2020 3)
SB byg & service ApS..........................................12.11.2020 4)
N.J. TRANSPORT P/S..........................................12.11.2020 4)
HORNSLET VÆRKTØJSFABRIK ApS.................12.11.2020 4)
FINN POULSEN VVS ApS................................... 11.11.2020 4)

0) Anmodning om opløsning – 1) Likvidation vedtaget – 2) Konkursdekret
afsagt – 3) Opløst ved erklæring – 4) Virksomheden er opløst
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Resultat før skat
Egenkapital
Antal ansatte

1,0
6,8
10

(0,6)
(6,3)

DJEBOLIG APS
Århusvej 22A st th 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2020
Bruttofortjeneste
1,2
(1,5)
Resultat før skat
0,4
(0,7)
Egenkapital
21,7
(21,4)
Antal ansatte
2
DJURS SOMMERLAND A/S
Battrupholtvej 3 8581 Nimtofte
Regnskabsafslutning 30-06-2020
Bruttofortjeneste
105,4
(121,2)
Resultat før skat
17,8
(30,7)
Egenkapital
222,1
(214,8)
Antal ansatte
138
DJURSLAND ISOLERING APS
Egevej 18 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2020
Bruttofortjeneste
0,6
(0,5)
Resultat før skat
-0,0
(-0,1)
Egenkapital
-0,3
(-0,2)
Antal ansatte
2
DOCAS SYSTEMS A/S*
Jernbanegade 5 1 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-06-2020
Bruttofortjeneste
1,2
(1,1)
Resultat før skat
-0,3
(-0,1)
Egenkapital
-1,2
(-0,9)
Antal ansatte
3
EBBESEN.DK APS
Rugvænget 3 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2020
Bruttofortjeneste
2,6
(0,8)
Resultat før skat
-1,2
(0,1)
Egenkapital
-1,1
(0,1)
Antal ansatte
9
EBELTOFT GULD OG SØLV
AF 2016 APS*
Adelgade 38 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-09-2020
Bruttofortjeneste
0,7
(0,7)
Resultat før skat
0,1
(0,0)
Egenkapital
0,3
(0,3)
Antal ansatte
2
EIGIL SØRENSEN. KOLIND APS
Bredgade 10 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-09-2020
Bruttofortjeneste
0,5
(0,5)
Resultat før skat
0,1
(0,0)
Egenkapital
0,7
(0,7)
Antal ansatte
2
ERIK C CONCEPTS APS*
Hovedgaden 48A 1 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-06-2020
Bruttofortjeneste
1,0
(1,6)
Resultat før skat
0,1
(0,3)
Egenkapital
0,3
(0,3)
Antal ansatte
2
EUROTECH EBELTOFT APS
Martin Hansens Vej 21 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-04-2020
Bruttofortjeneste
0,9
(1,8)
Resultat før skat
-0,2
(0,5)
Egenkapital
2,1
(2,7)
Antal ansatte
3
FINDAN ENGROS APS*
Tøjstrupvej 35 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 30-06-2020
Bruttofortjeneste
0,1
(-0,0)
Resultat før skat
0,1
(-0,1)
Egenkapital
0,1
(0,0)
Antal ansatte
3
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250

Pressemeddelelser

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

FLEMMING NIELSEN APS
Søparken 9 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 30-06-2020
Bruttofortjeneste
0,9
(1,5)
Resultat før skat
-0,4
(0,1)
Egenkapital
1,1
(1,6)
Antal ansatte
2
FORLAGET VISTOFT APS
Havvej 32 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30-09-2020
Bruttofortjeneste
0,1
(0,0)
Resultat før skat
0,4
(-0,8)
Egenkapital
1,6
(1,2)
Antal ansatte
2
FREGATBYEN APS*
Bjergvejen 3 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-06-2020
Bruttofortjeneste
1,1
(-1,2)
Resultat før skat
-0,0
(-1,8)
Egenkapital
0,4
(0,5)
Antal ansatte
3

Dage

boligmarkedet.
225

Hvis du skal købe og vil vide noget om boligmarkedet i det område,
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Hver måned udgiver Boligsiden pressemeddelelser om udviklingen
på boligmarkedet med udgangspunkt i statistik og data fra
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Du kan også følge med i udviklingen her på siden, hvor statistikken
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data for din region, landsdel eller kommune fra de seneste tre år.
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Fuldtidsledige
% af arbejdsstyrken
(foreløbige) efter område,
alder og køn.

GERTS VINDUESPOLERING &
SERVICE APS*
Mellemstrupvej 3 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-09-2020
Bruttofortjeneste
2,5
(1,7)
Resultat før skat
0,5
(0,2)
Egenkapital
1,1
(0,7)
Antal ansatte
7
GONGE DANMARK APS
Holmagervej
4 8543 Hornslet
6
Regnskabsafslutning 30-09-2020
5
Bruttofortjeneste
1,1
(1,0)
Resultat før
-0,1
(-0,3)
4 skat
Egenkapital
0,7
(0,8)
3
Antal ansatte
2

5

2

4

3

FRISØR GRO APS*
Bredgade 2 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-06-2020
Bruttofortjeneste
0,4
(0,4)
Resultat før skat
0,0
(0,1)
Egenkapital
0,7
(0,7)
500
Antal ansatte
4
FØLLE EL-SERVICE A/S
Lerbakken
23 8410 Rønde
300
Regnskabsafslutning 30-06-2020
Bruttofortjeneste
10,4
(9,5)
200
Resultat før skat
2,1
(2,4)
100
Egenkapital
3,7
(3,1)
Antal ansatte
35

boligmarkedet.

0

FREKA GRAFISK A/S
Lerbakken 64 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-03-2020
Bruttofortjeneste
2,1
(2,0)
Resultat før skat
-0,1
(0,1)
Egenkapital
0,7
(0,9)
Antal ansatte
4

November
2019

659
602

September
2020

692
761

Oktober
2020

693
724

November
2020

695
738

Kilde: Danmarks Statistik

Få relevante indlæg
optaget gratis i Ajour.
info@erhvervdjursland.dk
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GRENAA BOWLINGCENTER A/S
1
Østerbrogade
6 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning
30-09-2020
0
Bruttofortjeneste
1,8
(2,1)
Resultat før skat
-0,1
(0,2)
Egenkapital
0,5
(0,6)
Antal ansatte
5
GRENÅ UNDERVOGNS
BEHANDLINGSCENTER APS
Rugvænget 27 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-09-2020
Bruttofortjeneste
0,2
Resultat før skat
-0,4
Egenkapital
-0,3
Antal ansatte
3

-

GRENAA-TRANSPORT A/S*
Bredstrupvej 27 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2020
Bruttofortjeneste
1,5
(1,3)
Resultat før skat
0,3
(0,1)

Egenkapital
Antal ansatte

1,5
2

(1,3)

GSM MASKINFABRIK A/S
Kattegatvej 14 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-09-2020
Bruttofortjeneste
20,2
(19,5)
Resultat før skat
4,2
(3,9)
Egenkapital
9,3
(8,0)
Antal ansatte
29

Resultat før skat
Egenkapital
Antal ansatte

-0,5
-0,4
10

-

H. HOFFMANN A/S
Søholtvej 11 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-06-2020
Bruttofortjeneste
-0,2
(0,7)
Resultat før skat
-0,9
(0,0)
Egenkapital
1,3
(2,0)
Antal ansatte
3

JP ELTEKNIK & ENTREPRISE APS
Askhøjvej 76 8570 Trustrup
Regnskabsafslutning 30-09-2020
Bruttofortjeneste
2,6
(2,9)
Resultat før skat
1,5
(1,8)
Egenkapital
11,2
(10,0)
Antal ansatte
2
KH 1995 APS*
Skrænten 7 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-06-2020
Bruttofortjeneste
-0,3
(-0,1)
Resultat før skat
-0,1
(0,0)
Egenkapital
17,7
(17,7)
Antal ansatte
3

HEJLSBERG APS
Kastrupvej 18 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 30-06-2020
Bruttofortjeneste
-0,4
(-0,3)
Resultat før skat
-0,6
(0,1)
Egenkapital
0,8
(1,3)
Antal ansatte
2

KJÆRHOLM APS*
Ellebjergvej 40 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2020
Bruttofortjeneste
0,8
(0,6)
Resultat før skat
0,1
(-0,0)
Egenkapital
0,2
(0,1)
Antal ansatte
3

HJELM & HENRIKSEN A/S*
Hans Winthers Vej 1 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-09-2020
Bruttofortjeneste
6,1
(5,8)
Resultat før skat
0,5
(0,1)
Egenkapital
0,8
(0,3)
Antal ansatte
11

KNEBEL DRILLING A/S
Industrivej 20 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 30-09-2020
Bruttofortjeneste
8,8
(9,5)
Resultat før skat
-0,5
(1,0)
Egenkapital
5,2
(5,6)
Antal ansatte
21

HN AUTOCENTER A/S*
Centervej 4 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-09-2020
Bruttofortjeneste
8,4
(8,2)
Resultat før skat
1,4
(1,1)
Egenkapital
11,5
(10,5)
Antal ansatte
17

KOLIND TØMREROG MURERFORRETNING APS*
Højsletvej 12 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-06-2020
Bruttofortjeneste
4,4
(3,7)
Resultat før skat
0,2
(-0,2)
Egenkapital
0,8
(0,6)
Antal ansatte
9

HORNSLET BOGTRYKKERI APS
Tingvej 36 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-06-2020
Bruttofortjeneste
0,3
(0,4)
Resultat før skat
-0,0
(-0,0)
Egenkapital
0,2
(0,2)
Antal ansatte
2
HOULBERG & WITTRUP A/S*
Industrivej 114 8963 Auning
Regnskabsafslutning 30-09-2020
Bruttofortjeneste
16,6
(16,8)
Resultat før skat
1,0
(0,5)
Egenkapital
11,0
(10,5)
Antal ansatte
33
HÅRLOKKEN APS
Tingvej 23 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-06-2020
Bruttofortjeneste
0,6
(0,8)
Resultat før skat
-0,0
(0,0)
Egenkapital
0,1
(0,2)
Antal ansatte
3
INNO3 APS
Skolevej 1 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-06-2020
Bruttofortjeneste
1,2
(1,0)
Resultat før skat
0,1
(0,1)
Egenkapital
0,4
(0,3)
Antal ansatte
2
JABA EJENDOMME A/S
Eskerodvej 103 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-09-2020
Bruttofortjeneste
2,7
(2,9)
Resultat før skat
1,3
(2,1)
Egenkapital
51,7
(50,9)
Antal ansatte
3
JONS EL APS*
Ebeltoftvej 55A 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 30-06-2020
Bruttofortjeneste
3,5

KRUSE RASMUSSEN TRANSPORT APS
Brunmosevej 7 1 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 30-06-2020
Bruttofortjeneste
0,9
(0,7)
Resultat før skat
0,1
(0,1)
Egenkapital
0,4
(0,3)
Antal ansatte
3
KVIST & JENSEN, GRENAA STATS
AUTORISEREDE REVISORER A/S*
Grønland 24 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-09-2020
Bruttofortjeneste
8,1
(7,4)
Resultat før skat
1,2
(0,7)
Egenkapital
2,3
(1,8)
Antal ansatte
15
KVÆGDYRLÆGERNE
DJURSLAND APS*
Føllevej 5 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-09-2020
Bruttofortjeneste
3,0
(2,7)
Resultat før skat
0,3
(0,2)
Egenkapital
0,5
(0,2)
Antal ansatte
6
LAGUR A/S
Attrupvej 4 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 30-06-2020
Bruttofortjeneste
4,5
(2,6)
Resultat før skat
2,9
(1,3)
Egenkapital
2,0
(1,8)
Antal ansatte
3
LASER POWER APS*
Byparken 15 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 30-06-2020
Bruttofortjeneste
0,1
(0,1)
Resultat før skat
0,0
(-0,0)
Egenkapital
0,4
(0,4)
Antal ansatte
2

-
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LOGIC UNKNOWN APS*
Humlevej 20 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-09-2020
Bruttofortjeneste
0,1
Resultat før skat
-0,5
Egenkapital
-0,4
Antal ansatte
3

Antal ansatte
-

M-R SKOVTEKNIK APS*
Homåvej 2 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2020
Bruttofortjeneste
6,0
(2,7)
Resultat før skat
3,3
(0,3)
Egenkapital
9,0
(6,5)
Antal ansatte
4
MOLS MULTISERVICE APS
Vrinners Bygade 11 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30-06-2020
Bruttofortjeneste
0,1
(-0,1)
Resultat før skat
-0,4
(-0,8)
Egenkapital
-0,4
(-0,2)
Antal ansatte
2
MORTEN KNUDSEN STÅL
OG MASKINTEKNIK APS
Auningvej 89C 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 30-06-2020
Bruttofortjeneste
13,6
(11,9)
Resultat før skat
1,5
(1,0)
Egenkapital
5,8
(5,2)
Antal ansatte
22
MOSSON APS*
Nedergade 16 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-06-2020
Bruttofortjeneste
-1,0
(-1,1)
Resultat før skat
-2,4
(-2,4)
Egenkapital
-0,8
(-0,3)
Antal ansatte
2
MURERFIRMAET SØREN FYNBO APS*
Bodevej 37 8950 Ørsted
Regnskabsafslutning 30-06-2020
Bruttofortjeneste
1,6
(1,3)
Resultat før skat
0,2
(0,1)
Egenkapital
0,1
(0,1)
Antal ansatte
3
MURERMESTER GØRECKI APS*
Grønland 25 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-09-2020
Bruttofortjeneste
0,9
(1,1)
Resultat før skat
-0,0
(0,1)
Egenkapital
0,1
(0,1)
Antal ansatte
2
NOVA VITA APS
Huldremosevej 6 8586 Ørum Djurs
Regnskabsafslutning 30-09-2020
Bruttofortjeneste
0,5
(0,5)
Resultat før skat
0,1
(0,1)
Egenkapital
0,7
(0,6)
Antal ansatte
2
NYMARK & FOGH TEKNIK APS
Energivej 14 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2020
Bruttofortjeneste
5,4
(4,6)
Resultat før skat
1,2
(0,2)
Egenkapital
1,7
(0,8)
Antal ansatte
11
ORGANIC GALE APS*
Sønderholmvej 64 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-06-2020
Bruttofortjeneste
1,3
(0,9)
Resultat før skat
0,6
(0,6)
Egenkapital
0,9
(0,5)
Antal ansatte
2
PHOTO CARE GRENAA APS
Storegade 4 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2020
Bruttofortjeneste
1,5
(1,7)
Resultat før skat
0,0
(0,1)
Egenkapital
0,1
(0,1)
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5

PLUS-Q APS*
Gåsesvinget 16 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-06-2020
Bruttofortjeneste
0,6
(0,8)
Resultat før skat
-0,4
(0,1)
Egenkapital
-0,1
(0,2)
Antal ansatte
3
PRORISK FORSIKRINGSFORMID
LER APS
Gåsebakken 40 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-06-2020
Bruttofortjeneste
1,4
(1,5)
Resultat før skat
0,6
(0,5)
Egenkapital
0,6
(0,5)
Antal ansatte
2
REKO A/S
Ebdrupvej 8B 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-06-2020
Bruttofortjeneste
5,5
(7,0)
Resultat før skat
-1,9
(0,2)
Egenkapital
1,5
(3,5)
Antal ansatte
15
RESTAURANT MOMENT APS*
Ravnen 1 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-06-2020
Bruttofortjeneste
0,1
(0,2)
Resultat før skat
-0,1
(0,1)
Egenkapital
-0,2
(-0,2)
Antal ansatte
13
RIVA MINK APS
Møllevangen 32 8585 Glesborg
Regnskabsafslutning 30-06-2020
Bruttofortjeneste
0,7
(-0,7)
Resultat før skat
-4,5
(-4,7)
Egenkapital
-9,1
(-4,6)
Antal ansatte
8
RØNDE INDUSTRITEKNIK A/S
Ydesmindevej 1 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-09-2020
Bruttofortjeneste
4,9
(5,1)
Resultat før skat
0,7
(0,5)
Egenkapital
2,6
(2,1)
Antal ansatte
8
SALON UNIK, EBELTOFT APS*
Nørrebakke 14 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-09-2020
Bruttofortjeneste
0,7
(0,7)
Resultat før skat
-0,0
(-0,0)
Egenkapital
0,1
(0,1)
Antal ansatte
2
SEGINOVA APS
Rolshøjvej 1A 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2020
Bruttofortjeneste
3,8
(3,0)
Resultat før skat
0,2
(0,6)
Egenkapital
2,0
(1,8)
Antal ansatte
4
SIMAS - FILTERS A/S
Rugvænget 10A 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2020
Bruttofortjeneste
7,4
(8,1)
Resultat før skat
0,9
(1,7)
Egenkapital
5,4
(5,7)
Antal ansatte
14
SKIFFARD VOGNMANDS
FORRETNING APS
Tøstrupvej 65B 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-06-2020
Bruttofortjeneste
1,3
(1,2)
Resultat før skat
0,8
(0,8)
Egenkapital
3,5
(2,8)
Antal ansatte
2
SKOV REVISION REGISTRERET
REVISIONSANPARTSSELSKAB*
Byvej 2 8543 Hornslet

Regnskabsafslutning 30-06-2020
Bruttofortjeneste
7,1
(5,8)
Resultat før skat
2,2
(1,6)
Egenkapital
2,2
(1,5)
Antal ansatte
11
SKOVPLANTESKOLEN
HOLMEGAARD A/S
Hovedvejen 5 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2020
Bruttofortjeneste
1,8
(2,2)
Resultat før skat
0,2
(0,7)
Egenkapital
0,3
(0,1)
Antal ansatte
3
SKØDSTRUP TRÆDREJERI
AF 1986 APS
Grenåvej 19C 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-06-2020
Bruttofortjeneste
6,5
(7,2)
Resultat før skat
1,5
(1,6)
Egenkapital
2,5
(2,5)
Antal ansatte
12
SOFASHOPPING APS
Kalkværksvej 3B 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2020
Bruttofortjeneste
2,4
(2,4)
Resultat før skat
-1,5
(-3,1)
Egenkapital
-3,3
(-1,7)
Antal ansatte
6
SOUTH AFRICAN TRAVEL APS
Horstvedvej 5 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-06-2020
Bruttofortjeneste
0,7
(0,9)
Resultat før skat
-0,1
(-0,1)
Egenkapital
0,0
(0,1)
Antal ansatte
2
SPRIING APS*
Skovtoften 47 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 30-06-2020
Bruttofortjeneste
0,9
(0,8)
Resultat før skat
0,2
(0,1)
Egenkapital
0,2
(0,1)
Antal ansatte
3
STENLØSE MARINE APS
Århusvej 22A st th 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2020
Bruttofortjeneste
1,7
(1,9)
Resultat før skat
0,4
(1,3)
Egenkapital
9,7
(9,3)
Antal ansatte
7
SVEND PILGAARD AUTOMOBILER A/S
Saabydalvej 2 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 30-04-2020
Bruttofortjeneste
4,0
(6,1)
Resultat før skat
-0,5
(0,1)
Egenkapital
6,5
(6,8)
Antal ansatte
12
TANDLÆGE HANS CONRAU APS
Cikorievej 18 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-09-2020
Bruttofortjeneste
-0,0
(-0,0)
Resultat før skat
0,2
(0,1)
Egenkapital
3,5
(3,5)
Antal ansatte
7
TANDLÆGERNE I VIVILD APS
Nørregade 13A 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 30-06-2020
Bruttofortjeneste
9,1
(8,9)
Resultat før skat
3,7
(4,0)
Egenkapital
12,6
(12,7)
Antal ansatte
13
THOMAS HVID LAURSEN APS,
ENTREPRENØR & AUTORISERET
KLOAKMESTER*
Smedehalden 4 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30-06-2020
Bruttofortjeneste
1,0
Resultat før skat
0,2
-

Egenkapital
Antal ansatte

0,2
2

-

THORSAGER AUTO APS
Nørregade 9 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-06-2020
Bruttofortjeneste
0,9
(0,4)
Resultat før skat
0,6
(0,1)
Egenkapital
8,3
(8,0)
Antal ansatte
4
TONNY SLETSKOV VVS APS
Industrivej 4 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-06-2020
Bruttofortjeneste
0,7
(0,8)
Resultat før skat
0,2
(0,3)
Egenkapital
0,3
(0,2)
Antal ansatte
4
TREND MOGENSEN APS*
Hvedevej 27 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-09-2020
Bruttofortjeneste
0,9
(0,8)
Resultat før skat
0,1
(0,0)
Egenkapital
0,2
(0,1)
Antal ansatte
2
TØMRERFIRMAET THORKIL
BROUER A/S*
Martin Hansens Vej 5 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-09-2020
Bruttofortjeneste
3,9
(4,1)
Resultat før skat
-0,3
(0,1)
Egenkapital
0,3
(0,5)
Antal ansatte
8
VANDTECH APS
Knebel Bygade 40A 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30-09-2020
Bruttofortjeneste
5,2
(5,0)
Resultat før skat
2,9
(2,7)
Egenkapital
5,4
(5,2)
Antal ansatte
4
VARO SPECIALMASKINER A/S
Sletten 8 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-09-2020
Bruttofortjeneste
39,2
(29,8)
Resultat før skat
0,7
(4,5)
Egenkapital
27,6
(27,7)
Antal ansatte
69
VV ENTREPRENØR APS
Tingvej 55 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-06-2020
Bruttofortjeneste
1,6
(1,4)
Resultat før skat
0,1
(0,1)
Egenkapital
0,3
(0,2)
Antal ansatte
3
VVS PER MØLLER APS*
Rugvænget 14 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2020
Bruttofortjeneste
13,9
(11,6)
Resultat før skat
0,1
(0,4)
Egenkapital
1,8
(1,7)
Antal ansatte
26
YU MAN LOU APS
Nørregade 14 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
-0,0
(-0,0)
Resultat før skat
-0,0
(-0,0)
Egenkapital
-0,8
(-0,8)
Antal ansatte
7
ØSTSHIP APS*
Djurslandskajen 1 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2020
Bruttofortjeneste
4,7
(4,0)
Resultat før skat
0,6
(0,7)
Egenkapital
0,7
(0,7)
Antal ansatte
7
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Morten Jarlund
statsaut. revisor

Michael Iuel
statsaut. revisor

Mikkel Thybo Johansen
statsaut. revisor

Jesper Falk Hansen
statsaut. revisor

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

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

Jørgen fra Camo
Leathers fik Bettina
som småjobber: Hun har
vilje og lyst til det, hun laver
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.

www.mfnorddjurs.dk

