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VI GIVER DIG KVALITET 
TIL EN PRIS – DER HOLDER

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

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

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

Trekanten 44
8500 Grenaa
Tlf. 86 32 32 99

Deres garanti for 
kompetence og engagement

www.bps-el.dk

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

Grenaa

http://www.nyborg-s.dk
https://www.mfnorddjurs.dk/
https://lsalaw.dk/
https://www.bps-el.dk/
https://cito-as.dk/


 4 KØB ET VALKYRIE-UR OG  
BLIV EN DEL AF ET FÆLLESSKAB
Jonas Kring Anker-Petersen var i 2013 med til at starte virksomheden Fenris 
Gear, der sælger et særligt armbåndsur. Nu nytænker han virksomheden og 
tilføjer et oplevelsesfællesskab, der skabes via outdoor-aktiviteter med base i en 
Land Rover.

 6 ARKIKON LEJER FAST EKSTERN HJÆLP  
OG TRÆKKER PÅ „HELE PAKKEN“
Da markedskoordinatoren hos det lokale arkitekt- og ingeniørfirma skulle 
på barsel, manglede der pludselig både tid og kompetencer til at løse de 
mange løbende kommunikationsopgaver. Løsningen blev at leje sig ind hos 
kommunikationsbureauet Mercatus til produktion af digitalt indhold.

 8 BILEN&BOSSEN: JEG MAGTER IKKE AT FINDE 
BRILLERNE MED 200 I TIMEN
Smuk og elegant udvendig. Rå og voldsom under motorhjelmen. Tobias Møhl 
er aldrig rigtigt gået op i biler, men hans sorte Porsche 911 taler direkte til 
hans hjerte.

 10 MILJØMARKEDSFØRING  
MED CERTIFIKAT VIRKER

 12 AROS ADVICE FLYTTEDE FOR AT KOMME  
TÆTTERE PÅ DE LOKALE

 14 JEG TROR PÅ, ALLE KAN NOGET

 16 NY LUFTHAVNSDIREKTØR  
HAR SJÆLDENT JETLAG
Personprofil Direktør Nicolai Krøyer, Aarhus Lufthavn 
[forsidefoto]  Fra den 1. marts 2021 skifter Nicolai Krøyer Aarhus Havn ud 
med Aarhus Lufthavn, hvor han starter som ny lufthavnsdirektør. Fritiden bruger 
han i den friske luft på løb, gåture med familien og golf. Derudover flyver de 
meget til storbyer, men han rammes sjældent af jetlag.

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

Erhverv Djursland er effektiv og målrettet BtB kommunikation til alle 
virksomheder, håndværkere, kontorer og forretninger på hele Djursland. 
83% af modtagerne kender magasinet og deraf læser 90% det – 68% 
endda altid eller ofte (læserundersøgelse 2011). 
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Et ur. Det er det eneste, værneplig-
tige soldater ikke får, når de star-
ter, fortæller 28-årige Jonas Kring 
Anker-Petersen, der selv har prøvet 
det.

„Soldater får al deres udstyr på 
nær et armbåndsur. Derfor opda-
gede min kammerat et potentiale, 
fordi der kommer nye værnepligtige 
på kasernerne hver fjerde måned. 
For otte år siden startede vi derfor 
med at sælge ure til alle soldater-
hjem, der ligger ved kasernerne,“ 
forklarer han.

Nu vil han udvikle virksomheden 
og skabe et outdoor-fællesskab med 
udgangspunkt i uret, hvor han via 
en YouTube-kanal vil vise videoer 
fra ture i naturen med base i Land 
Roveren.

Fenris Gears start
Virksomheden startede med kun at 
sælge Valkyrie-uret. Et sort, smart 
ur, der passer til soldatens behov, da 
det er meget slidstærkt.

„Derudover købte vi alt i outdoor-
udstyr. Det var super spændende, 
for vi havde alle kasketter på, og vi 
arbejdede begge 90 til 100 timer 

om ugen. Men vi endte med at blive 
ramt af stress begge to,“ fortæller 
han ærligt.

De var derfor nødt til at handle 
hurtigt.

„Vi solgte 
alt fra på nær 
uret. Min kam-
merat gik ud af 
virksomheden, 
og jeg begyndte 
kun at sælge 
ure,“ siger han 
og forklarer, at der følger en særlig 
service med uret:

„Går uret i stykker det første år, 
så får man et nyt. Mange er værne-
pligtige i fire måneder, og så stopper 
de derefter, derfor har de kun brug 
for et holdbart ur i de måneder, og 
de er ikke villige til at give over 1000 
kroner for et. Et Valkyrie-ur koster 
299 kroner.“

Nytænke konceptet
Det var tid til, at Jonas skulle ny-
tænke konceptet, de sammen havde 
kørt med i en årrække.

„Vi har altid rejst og taget på 
ture til eksempelvis Norge, hvor 

vi raftede, klatrede og hikede. 
Her brugte vi altid bilen som base. 
Her startede ekspedition Fenris,“ 
forklarer han.

Jonas malede sin Land Rover og 
satte Fenris-
logoet på døren.

„Herfra kan 
jeg lave videoer. 
Dem vil jeg 
sende ud på en 
YouTube-kanal, 
så alle interes-

serede kan følge med. Indtil videre 
har jeg været på en tur i Tyskland, 
Rumænien og Ungarn. En klipper 
sidder nu og laver de fedeste vi-
deoer fra Tysklands-turen,“ forklarer 
Jonas og fortsætter: „Det er ikke 
bare et ur, man køber. Det er et 
brand, en stemning og et fællesskab 
– idéen er, at jeg inviterer folk med 
via video, så de får følelsen af, at de 
er med på eventyret, når de køber 
uret,“ siger han. 

Lokale oplevelser på Djursland
Nu sælger Fenris Gear Valkyrie-ure 
og skaber et fællesskab i naturen 
om uret.

KØB ET VALKYRIE-UR  
OG BLIV EN DEL AF ET  
FÆLLESSKAB
Jonas Kring Anker-Petersen var i 2013  

med til at starte virksomheden Fenris Gear,  

der sælger et særligt armbåndsur. Nu nytænker han  

virksomheden og tilføjer et oplevelsesfællesskab, der skabes  

via outdoor-aktiviteter med base i en Land Rover.

  DET ER IKKE BARE ET 

UR, MAN KØBER. DET ER ET 

BRAND, EN STEMNING OG 

ET FÆLLESSKAB
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„Jeg bor 
i bilen og tager 
på ekspeditioner 
fra den. Det er min base. 
Og så er det blandet med noget 
ekstremsport og outdoor-stemning. 
Målgruppen til mit ur og YouTube-
kanal er soldater, jægere, politifolk 
og outdoor-folket – det kan være 
spejdere og frilufts interesserede 
mennesker.“

Målet er, at 
inspirere andre 
til at gøre det 
samme. 

„Tag ud og 
oplev naturen. 
Det behøver 
ikke være langt væk. Da jeg var i 
Tyskland mødte jeg tyskere, der var 
overraskede over, hvor fantastisk 
den tyske natur kan være, selvom 

de er 
vokset op i 
den.“

Næste stop for Jonas 
er Rusland – og bliver han Co-

rona-forhindret 
i at rejse, så har 
han en plan b.

„Så tager jeg 
til Skagen. Man 
kan sagtens 
tage på eventyr 

rundt i Danmark eller i sit nærmiljø. 
Jeg tager ofte ud på Mols, hvor jeg 
finder nye historier om Helgenæs 
eller Trehøje – man kan sagtens 

skabe et 
storslået eventyr i 
nærheden.“

Natascha Kalika Østergaard,  
natascha@mercatus.dk

Iværksætter Jonas Kring Anker-Petersen, Fenris Gear

  JEG BOR I BILEN OG 

TAGER PÅ EKSPEDITIONER 

FRA DEN. DET ER MIN BASE
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Der var i forvejen et etableret 
samarbejde med Mercatus, som 
tilbage i 2008 var med at til give 
virksomheden sit nuværende navn 
i forbindelse med ejerskifte og ny 
strategi. Derfor faldt det naturligt at 
undersøge, hvordan samarbejdet 
kunne udbygges.

Fast „løs“ medarbejder
Efter drøftelser mellem partner 
og kontaktchef Palle Mikkelsen 
hos Mercatus og partner og CEO 
Thomas Enevold hos Arkikon blev 
konklusionen at lave en rammeaftale 
mellem de to virksomheder. Den 
indebar, at en Mercatus-medarbej-
der blev det faste bindeled og den 
faste skribent for Arkikon, forklarer 
Thomas. „I stedet for at ansætte 
en vikar, som først skulle til at lære 
virksomheden og kommunikations-
opgaverne at kende, har vi nu en 
fast tilknyttet skrivende medarbej-
der, vi kan trække på efter behov. 
Meget dialog klares over telefon og 
digitale kanaler, men hun kommer 
også ofte til møder både på Fornæs 
og vores kontor i Randers.“

Kommunikationen kommer ud
Bureauet producerer f.eks. alt 
indhold til Linkedin og hjemmeside, 

Da markedskoordinatoren hos det lokale 

arkitekt- og ingeniørfirma skulle på 

barsel, manglede der pludselig både tid og 

kompetencer til at løse de mange løbende 

kommunikationsopgaver. Løsningen blev at leje 

sig ind hos kommunikationsbureauet Mercatus 

til produktion af digitalt indhold.

ARKIKON LEJER FAST EKSTERN 

HJÆLP OG TRÆKKER PÅ  

„HELE PAKKEN“
CEO Thomas Enevold, Arkikon A/S
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med udgangs-
punkt i den 
løbende dialog 
med primært 
Thomas. „Vi 
sørger for, at 
indholdet når ud 
til målgruppen, 
fordi vi ved en 
masse om, hvor-
dan de enkelte 
medier rent 
teknisk virker. Men også hvordan de 
interagerer med hinanden,“ uddyber 
Palle.

„Det har aldrig været nemmere at 
komme til orde på de mange digitale 
medier. Til gengæld er det en stadig 
mere kompliceret kunst at få sit 
budskab ud til den rigtige målgruppe 
og rent faktisk få effekt af indsat-
sen. Her får både Thomas og vores 
mange andre indholdskunder stort 
udbytte af den viden og erfaring, vi 
løbende oparbejder.“

Baglandet følger med
En utilsigtet fordel for Thomas og 
Co. er, at hele teamet hos Mer-
catus i dag har et godt og helt 
opdateret kendskab til Arkikons 
kommunikationspalette. Da en ny 
designlinie med tilhørende ny hjem-

meside skulle 
lanceres, hjalp 
Mercatus for 
færdiggørelse 
af indholdet på 
den. Men der 
opstod også et 
naturligt behov 
for at genopfri-
ske og opdatere 
virksomhedens 
tilstedeværelse 

på Google. Her blev stafetten hurtigt 
givet videre til den på bureauet, der 
bl.a. er ekspert i tekniske værktøjer 
til søgemaskine-
optimering/
SEO. Hvis den 
tilknyttede med-
arbejder holder 
ferie eller er syg, 
kan en anden på 
bureauet ube-
sværet træde til 
og løse presse-
rende opgaver. 
Netop fordi det ikke er nødvendigt 
med en introduktion til, hvordan 
Arkikon kommunikerer. „Det giver 
mig stor tryghed og frihed, fordi jeg 
ved, at opgaverne altid bliver løst til 
tiden og ifølge den kommunikations-

strategi, vi har lagt i Arkikon,“ 
konstaterer han.

Blod på tanden
Den store succes med samarbejdet 
har naturligt givet Palle Mikkelsen 
mod på mere. „I sådan et samar-
bejde har vi fokus på, hvordan vi 
udnytter vores samlede kompe-
tencer bedst muligt for kunden, så 
investeringen i kommunikation bliver 
profitabel. Vores team er dynamisk, 
så vi nemt finder den rette medar-
bejder, når en ny opgave melder sig. 
Vi har allerede andre virksomheder, 

vi arbejder for 
efter samme 
model. Derfor 
tror jeg på, at 
vi fremover får 
flere lignende 
samarbejder. 
Det skal helst 
ende med, at 
vi får skabt den 
rigtige kommuni-

kationsløsning,“ slutter han.

Lars Chalmer Rasmussen, lars@mercatus.dk

ARKIKON LEJER FAST EKSTERN 

HJÆLP OG TRÆKKER PÅ  

„HELE PAKKEN“

  OPGAVERNE BLIVER 

ALTID LØST TIL TIDEN OG 

IFØLGE DEN KOMMUNIKA

TIONSSTRATEGI, VI HAR 

LAGT I ARKIKON
Thomas Enevold, Arkikon

  DET ER EN STADIG 

MERE KOMPLICERET 

KUNST AT FÅ SIT BUDSKAB 

UD TIL DEN RIGTIGE MÅL

GRUPPE OG RENT FAKTISK 

FÅ EFFEKT AF INDSATSEN
Palle Mikkelsen, Mercatus
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Porsche 911 Carrera 4 964
Byggeår: 1989
Land: Stuttgart, Tyskland
Motor: 3,6 L luftkølet  
 6-cylindret boxermotor
Effekt: 250 HK
0-100: 5,5 sekunder
Egenvægt: 1.475 kg

JEG MAGTER IKKE AT FINDE BRILLERNE MED 200 I TIMEN
Smuk og elegant udvendig. Rå og 

voldsom under motorhjelmen. Tobias 

Møhl er aldrig rigtigt gået op i biler, 

men hans sorte Porsche 911 taler 

direkte til hans hjerte.
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Man er ikke i tvivl om vildskaben fra 
den 3,6 liter store luftkølede hæk-
motor, når Tobias Møhl, medejer af 
Møhl & Drivsholm Glas i Ebeltoft, 
træder på speederen i sin sorte 
Porsche 911 Carrera fra 1989. Han 
kalder den sin hobbybil, men han er 
lidt flov over sin fascination for bilen.

„Jeg vil nødigt ses som en 
blærerøv og kan 
godt føle mig lidt 
beklemt, når jeg 
kører børnene i 
skole i den, og 
vi overhaler de 
andre forældre 
i deres Berlingo’er. Men jeg elsker 
den kombination af design og funk-
tion, som min Porsche har. Designet 
er ikonisk, og køreglæden er ikke 

til at tage fejl af,“ fortæller Tobias 
Møhl.

En god investering
Han købte den for femten år siden af 
en glassamler på Long Island i USA 
for hundrede tusind kroner og måtte 
betale det dobbelte oveni for at få 
den indregistreret herhjemme. Den 

findes også i en 
turbo- og en RS-
udgave. Derfor 
var Tobias’ mo-
del den mindst 
interessante 
dengang, men 

det var, hvad han havde råd til. Siden 
har han fået mange tilbud på helt op 
til 700.000 kroner for den, hvilket 
gør den til en god investering.

Tobias Møhl er en ivrig kitesurfer, 
og han tager gerne sin Porsche til 
Klitmøller med udstyret monteret 
på hans retro tagbøjle. Det længste, 
han har kørt i den, har været en tur 
til Harzen i Tyskland, og på spørgs-
målet om, hvor hurtigt han har kørt i 
den, svarer han:

„Den er jo købt i USA, så speedo-
meteret viser hastigheden i miles og 
kilometer kun med småt. Den kører 
fint 200 i timen, og jeg har også 
kørt hurtigere end det, men jeg ved 
ikke hvor meget. Jeg magter ikke at 
finde mine halvbriller frem, når jeg 
kører 200.“

Haakon Rønnow Petersen,  
haakon@mercatus.dk

JEG MAGTER IKKE AT FINDE BRILLERNE MED 200 I TIMEN

  DESIGNET ER IKONISK, 

OG KØREGLÆDEN ER IKKE 

TIL AT TAGE FEJL AF
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Da Bøhl Skilte i Trustrup for et år siden 
meldte sig til en omgang miljøcertifi-
cering i Norddjurs Kommunes GMC-
ordning, var det 
med det klare 
mål at få papir på 
virksomhedens 
arbejde med miljø. 
Med certifikatet i 
hånden er ejeren, 
Henrik Bøhl, klar 
til at markedsføre sine ydelser og pro-
dukter som dokumenteret miljørigtige, 
hvor materialevalget gør det muligt.

„Jeg tror på, det er god branding, og 
jeg ved, at nogle kunder lægger vægt 
på det og efterspørger miljø rigtige 
løsninger. Seriøse kunder, der behand-
ler miljøet ordentligt, vil gerne handle 
hos virksomheder som vores. Såfremt 
den findes, fortæller vi om den mest 
miljørigtige løsning,“ fortæller Henrik 
Bøhl.

Faktisk havde virksomheden allerede 
gjort meget for at reducere sit elfor-
brug og sortere affaldet, men Henrik 
manglede papir på miljøarbejdet. 
Derfor sagde han straks ja, da han blev 
tilbudt at komme 
med i den nyeste 
runde certificering 
i kommunens 
miljøordning sam-
men med tre andre 
virksomheder.

Ser ingen  
ulemper
„Vi mødtes cirka 
fem gange, hvor vi 
fortalte hinanden om vores virksomhed 
og de udfordringer, vi har, samt hvad vi 
har gjort. Dertil kommer, at vi fik opga-
ver for imellem møderne. Man lægger 
kun så meget i det, man har overskud 
til, men der er et minimum for, hvor 
meget der skal opfyldes. Det vigtige 
er, at der er fremdrift i miljøarbejdet,“ 
fortæller han.

Han har endnu ikke oplevet en kunde 
vælge den miljøbelastende løsning fra 
Kina, når han har fortalt om mulighe-
den for eksempelvis at få lavet et faca-
deskilt med lys lokalt i Danmark. Det 
er selv om det for miljøet bedre lokalt 

producerede skilt som regel er cirka 20 
procent dyrere end det kinesiske.

„Det giver rigtig god mening at gøre 
det her, og jeg ser 
ikke rigtig nogen 
ulemper ved det. 
Vi har nu en miljø-
manual og har fået 
dokumentation for 
det, vi gør. GMC 
dokumenterer, at vi 

er miljørigtige,“ forklarer Henrik Bøhl.

Batter når alle gør det
For 2021 er målet at gøre produktionen 
CO2-neutral, hvilket stort set allerede 
er opnået, da det mest drejer sig om 
el, og virksomheden får leveret strøm 
fra vindmøller. Kørslen er blevet 80 
procent CO2-neutral med købet af en 
elektrisk varevogn, som har været i 
drift i halvandet år.

„Opvarmningen kommer fra vores 
lokale fjernvarmeværk, som er CO2-
neutralt. Vi har planer om at anvende 
skilteplader af genbrugsplast og miljø-
rigtige folier, så snart de kommer på 
markedet. For at forskønne facaden og 

fremme biodiversi-
teten har vi anlagt 
250 kvadratmeter 
bede med vilde 
blomster i håb om, 
at det vil inspirere 
andre til at gøre det 
samme,“ fortæller 
han.

Siden miljø-
arbejdet gik i gang, 
har han oplevet, at 

affaldsmængden er faldet meget, og 
at virksomheden bruger mindre kemi. 
Dertil kommer, at hele miljøarbejdet 
har smittet af på arbejdsmiljøet, så 
der nu er bedre indeklima og mere 
ryddeligt.

„Jeg håber, jeg kan inspirere andre 
virksomheder til at blive GMC-certi-
ficeret. Det batter, hvis alle gør det,“ 
mener Henrik Bøhl.

Haakon Rønnow Petersen,  
haakon@mercatus.dk

At tænke i miljø giver gevinst for naturen og for det 

meste også for virksomhedens økonomi i form af færre 

omkostninger. Men vil man bruge det i markedsføringen, 

er det en fordel at have papir på det. Her er Norddjurs 

Kommunes miljøcertificering, GMC, et godt bud.

  NOGLE KUNDER 

LÆGGER VÆGT PÅ DET OG 

EFTERSPØRGER MILJØ

RIGTIGE LØSNINGER

  VI FIK OPGAVER FOR 

IMELLEM MØDERNE. MAN 

LÆGGER KUN SÅ MEGET I 

DET, MAN HAR OVERSKUD 

TIL, MEN DER ER ET 

MINIMUM
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MILJØMARKEDSFØRING  
MED CERTIFIKAT VIRKER

Ejerleder Henrik Bøhl, Bøhl Skilte
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AROS ADVICE FLYTTEDE FOR AT KOMME  

TÆTTERE PÅ  
DE LOKALE
Sidste år rykkede byggerådgiveren fra 

Aarhus til havnen i Grenaa for at komme 

tættere på virksomhederne på Djursland.

Ejerleder Søren Krarup Hansen og projektleder Brit Høstrup Boye, Aros Advice



www.erhvervDJURSLAND.dk · marts 2021 13Advertorial

„Bygherrens ansvar har generelt 
forandret sig – der er flere forpligtel-
ser i samarbejdet omkring projek-
terne. Bygherren skal være mere 
med i processen, og der er kommet 
mange nye regler om eksempelvis 
brand og certifi-
ceringer. For os 
betyder det en 
tættere dialog. 
Derfor ville vi 
gerne tættere 
på kunderne 
i lokalområ-
det,“ fortæller 
ejerleder Søren 
Krarup Hansen.

Værdiskabende samarbejde
Søren ser det som sin vigtigste op-
gave at være bygherrens tillidsmand 
og repræsentant. 

„Det kan være alt lige fra hjem-
tagning af priser, kon-

trakter, granskning, 
mangelgen-

nemgang, 
opfølgninger 
eller hvad 
der ellers 
er nødven-
digt. I bund 
og grund 
laver vi det 
bygherren 

ikke har 
faglig-

hed 

til, erfaringer med eller ikke selv har 
ressourcer til,“ forklarer Søren, og 
fortsætter: „Vi så et behov for en 
dedikeret bygherrerådgiver på Djurs-
land. Jo mere, vi kan lære vores kun-
der at kende, jo mere værdi kan vi 

skabe sammen 
med dem.“

Det er derfor 
vigtigt for Søren, 
at være der, hvor 
det sker.

Stort netværk
Virksomheden 
agerer tovhol-
dere på alt lige 

fra indledende miljøundersøgelser, 
forhåndsdialog med myndigheder, 
til hjemtagelse af ibrugtagnings-
tilladelse til det færdige byggeri. 
Projektleder Brit Høstrup Boye 
sørger for koordinering og for, at 
leverancerne kommer i den rigtige 
rækkefølge. „Vi sidder og styrer det 
og er med i hele processen. Bygher-
ren får den lokale repræsentation 
gennem os, vi bliver bygherrens 
kontaktpunkt til de nødvendige 
kompetencer og fagligheder. Vi er 
ikke administrativt tunge, fordi vi 
ikke sidder i en kæmpe virksomhed, 
men tilvejebringer hurtigt de kom-
petencer, der er behov for til den 
konkrete byggeopgave, i vores store 
netværk, og vi er vant til at agere i 
det farvand. Det handler også om 
at få formuleret opgaven præcist og 
få lavet de rigtige aftaler. Vi sørger 
for, at bygherren 

overholder 
sine for-
pligtelser, 
også 
skriftligt, 
så der 
hele 
vejen 
er styr på byggesagen og 
de indgåede aftaler.“

Projektstrategi
Søren har også stor erfa-
ring med den strategiske 
indgangsvinkel. „Typisk 
kommer en bygherre 
og spørger os: Kan vi 
gøre det? Måske bliver 
svaret: Ja, men det 
bliver for dyrt. Måske er 
det i stedet en projekt-
mulighed, en grund, vi 
har til rådighed. Vi kaster 
boldene op og kommer 
med mulighederne for 
bygherren. Vi har finge-

ren på pulsen og ved, hvad marke-
det kan lige nu.“

Søren er også uddannet i kon-
flikthåndtering og er derfor god 
til at tage uoverensstemmelser i 
opløbet, så konflikten ikke eskalerer 
og positionerne bliver så låste, at 
muligheden mindelige løsninger for-
tabes. En underliggende konflikt i en 
byggesag kan forgifte samarbejdet, 
konstaterer han.

Indhold og pris
Som bygherre køber man sikkerhed 
med Søren & Co. om bord. „Typisk 
ser vi, at en produktionsvirksomhed 
vokser. Konklusionen bliver, at de 
skal flytte eller udvide de nuvæ-
rende faciliteter, og derfor kontakter 
de en arkitekt, der får tegnet noget 
på syv sider. Så spørger de en 
entreprenør, hvad det skal koste, og 
de får en pris, men ofte tænker de 
ikke over, hvad de egentlig får med 
i den her aftale – og måske vigtigst 
af alt, hvad de ikke får. Og om de 
overhovedet overholder reglerne,“ 
forklarer Søren og supplerer: „Det 
kan hurtigt ende med at koste rigtig 
mange penge, men vi har kompe-
tencerne til, at det ikke når derud. Vi 
tager bygherren i hånden. Ser vi, at 
de taber en bold, så samler vi den 
op, så de kan drible den videre, og 
ellers dribler vi den videre for dem. 
Vi har den tekniske viden, og kender 
kravene.“

Grenaa Havn som kunde 
Aros Advice 
rådgiver ifølge 
Søren alle – lige 
fra lovliggørelse 
af en carport 
til byggeri af et 
højlager.

„Vi hjælper 
den private 

kunde med småprojekter, men også 
den store kunde som Grenaa Havn. 
Vi vil gerne skabe det gode samar-
bejde på Djursland med bygherre og 
de lokale håndværksmestre,“ fortæl-
ler direktøren.

„Vi har samarbejdet med folk 
her på Djursland, selvom vi sad i 
Aarhus, fordi de har et rigtig godt ry 
og fordi vi kender dem og ved, hvad 
de står for,“ slutter han.

Lars Chalmer Rasmussen, lars@mercatus.dk

  VI BLIVER BYG

HERRENS KONTAKT PUNKT 

TIL DE NØDVENDIGE 

KOMPETENCER OG 

FAGLIGHEDER
Brit Høstrup Boye

  SER VI, AT DE TABER 
EN BOLD, SÅ SAMLER VI 
DEN OP, SÅ DE KAN DRIBLE 
DEN VIDERE
Søren Krarup Hansen
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Brian Sørensen blev ny bestyrer for 
OK Plus-tanken i Trustrup i august 
2019. På det tidspunkt var det efter 
hans udsagn en nødlidende biks, 
og hans opgave var at udvikle og 
sætte skub i den. Med baggrund i 
restaurationsbranchen i Aarhus faldt 
det ham naturligt 
at fokusere på 
mad, hvilket blot 
øgede mængden 
af arbejdsopgaver 
for ham.

„Jeg fandt 
hurtigt ud af, at 
der er et utal af 
opgaver i butik-
ken. At løse alle 
dem og lave 
mad og betjene 
kunder kunne sagtens gribes an på 
en anden måde i længden. Hos mig 
er der mange jobs, man kan løse stille 
og roligt, og jeg begyndte at ansætte 
fleksjobbere til det,“ fortæller Brian 
Sørensen.

En af de første, han ansatte, var 
Linda Jørgensen, som skulle læres 
op i kundebetjening og madlavning. 
Når der var travlt med mange kunder, 
havde Linda det dog meget svært 
med at klare presset og hun begyndte 
at mistrives, hvilket stressede både 
hende og Brian. I stedet for at opgive 
forehavendet foreslog Brian, at Linda 
skulle prøve et andet fagområde.

Bekymrede sønner smiler igen
„Vi blev enige om, at jeg skulle 
forsøge med 
regnskab og bog-
føring. Jeg fik et 
regnskabskursus 
gennem Jobcen-
tret, og nu er det 
det, jeg laver seks 
timer om ugen. 
Jeg har meget 
mere energi til børn, mand og hunde 
nu. Jeg har ikke haft det så godt i 10 
år jobmæssigt og energimæssigt,“ 
fortæller Linda Jørgensen, som ikke 
kan klare et fuldtidsjob, da hun har 
fibromyalgi og derfor lider af smerter.

Tidligere lå hun meget af dagen på 
sofaen uden energi til ret meget. Nu 
er hun begyndt at træne sine hunde 

igen, og hendes to teenagedrenge er 
gået fra stor bekymring for deres mor 
til smilende drenge, der driller hende. 
De seks timer om ugen på tanken 
på to faste dage har fået hende til at 
stortrives. Netop det at få folk til at 
trives, er vigtigt for Brian.

Vil gerne  
hjælpe flere
„Det er spæn-
dende at kunne 
hjælpe folk. At 
skabe rammer, 
der giver selvtil-
lid og selvværd. 
Jeg vil gerne give 
dem en chance. 
Jeg tror på, at 
alle kan noget, 

og heldigvis har jeg et godt samar-
bejde med Jobcentret i Grenaa. De 
kender min biks godt, så de kan lave 
et godt match til mig,“ fortæller Brian 
Sørensen.

Han vil gerne hjælpe endnu flere, 
og han efterlyser en mentorordning, 
hvor virksomheder får et oplærings-
beløb til flexjobbere, der skal afklares, 
og som virksomheden ikke nødven-
digvis har job til bagefter. Ordningen 
kender han fra Aarhus, hvor han kom 
fra, da han blev ansat på tanken i Tru-
strup. Samtidigt anbefaler han andre 
virksomheder på Djursland at tage 
flexjobbere og andre på kanten af ar-
bejdsmarkedet ind til at løse konkrete 
og definerede opgaver.

Hanne Odgaard fra Jobcenter 
Norddjurs oplyser, 
at der er forskel-
lige muligheder 
for at indgå i et 
samarbejde med 
kommunen i for-
bindelse med et 
oplæringsforløb. 
Jobcentret er i 

dialog med Brian omkring mulighe-
derne – og snakker også gerne med 
andre virksomheder, der er interesse-
rede i at oplære flexjobbere.

Haakon Rønnow Petersen,  
haakon@mercatus.dk

Et utal af opgaver og en arbejdsuge på 80 timer 

fik Brian Sørensen til at definere overskuelige 

opgaver, han nu har fået fleksjobbere til at løse.

  HOS MIG ER DER 

MANGE JOBS, MAN KAN 

LØSE STILLE OG ROLIGT, 

OG JEG BEGYNDTE AT 

ANSÆTTE FLEKSJOBBERE 

TIL DET
Brian Sørensen

  JEG HAR IKKE 
HAFT DET SÅ GODT I 10 
ÅR JOBMÆSSIGT OG 
ENERGIMÆSSIGT
Linda Jørgensen
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Forpagter Brian Sørensen og fleksjobber Linda Jørgensen, OK Plus i Trustrup

JEG TROR PÅ,  

ALLE KAN NOGET
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NY LUFTHAVNSDIREKTØR HAR SJÆLDENT JETLAG

Direktør Nicolai Krøyer, Aarhus Lufthavn
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Efter en enkelt rejse prøvede 50-årige Nicolai Krøyer 
for første gang, hvor voldsomt jetlag kan være.

„Jeg har stort set aldrig 
oplevet det før, men efter denne 
rejse, var jeg godt nok ramt. Jeg 
fløj fra Europa til Los Angeles, 
og videre til Miami, derefter 
Seattle og tilbage til Europa. Det 
var fire tidszoneskift på bare 
otte dage, så der var fuld valuta 
på rejsebarometret. Jeg må 
indrømme, at jeg var lidt rundtosset, da jeg kom hjem 
igen,“ griner han.

Hamborg er særlig
Den nye lufthavnsdirektør er født og opvokset i Aarhus, 
hvor han i dag bor sammen med sin kone Marianne og 
deres to børn. Han har udover Østjylland kun haft en 
enkelt afstikker til Hamborg.

„Her arbejdede jeg for et japansk rederi. Jeg er vild 
med Hamborg, og det byen kan byde på. Det er noget 
helt særligt. Jeg kommer der stadig regelmæssigt både 
med arbejdet og privat,“ fortæller han og erkender, at 
han kan flydende tysk.

Generelt kan familien Krøyer godt lide at tage på 
storbyferier. 

„Vi rejser meget rundt i 
Europa til forskellige storbyer. 
Udover Hamborg er vi helt vilde 
med Paris. Her er noget for os 
alle, når vi er afsted. Vi har 

også rejst en del til Italien, 
da børnene var mindre, og 

senest til Spanien,“ for-
tæller han og fortsætter: 

„Men nu vil vi tilbage 
til Italien igen, når vi rejser næste gang. Her 
er maden og vinen bare bedre.“

Frisk luft til hjernen
Når Nicolai holder fri fra arbejdet, fore-

tager han sig oftest noget ude i den 
friske luft.

„Vi bor tæt på skov og vand, 
og det betyder meget for mig. 
Vi joker med, at det er lige før, 
vi bruger stranden mere om 

vinteren end om sommeren, fordi vi går så mange ture 
og bliver blæst igennem efter en lang arbejdsdag.“

Her kan man også møde 
Nicolai i løbesko.

„Jeg løber tre gange om 
ugen i Risskov og ude om-
kring Egå Marina. Og så er det 
nærmest blevet ugens højde-
punkt, at vi alle fire går en tur til 
markedet på Ingerslevs Boule-
vard i Aarhus om lørdagen for at 

handle. Det ser jeg altid frem til, fordi vi alle er samlet.“
Også på golfbanerne kan man møde den nye luft-

havnsdirektør.
„Jeg spiller på banerne rundt om Aarhus og på Djurs-

land. Jeg er medlem af golfklubben ude i Lübker, hvor 
jeg arbejder lidt på at få min kone med, så vi kan spille 
sammen.“

En ny havn
For ti år siden startede Nicolai på Aarhus Havn, her ti år 
efter er det blevet tid til at skifte til en ny havn.

„Det var et skifte, jeg simpelthen ikke kunne sige 
nej til, fordi det er så spændende. Jeg har været glad 
for min tid på Aarhus Havn, men nu er jeg klar til et 

nyt projekt, nye medarbejdere, 
samarbejdet med de dedikerede 
ejere og en ny investeringsplan 
med byggeriet.“

Inde i Nicolai har der altid 
gemt sig en fascination for 
lufthavne, som han nu endelig 
kan dyrke.

„Jeg har altid nørdet luft-
havne. Det er så spændende, 
hvor passagerne kommer fra 

og hvor de skal hen, og så det mix af nationaliteter, der 
altid er. Der er også en masse forventninger i luften, og 
det er selvfølgelig et stort ansvar for mig at skulle leve 
op til,“ erkender han.

Nu ser han frem til at bruge endnu mere tid i luften.
„Jeg kommer helt sikkert til at flyve mere i fremtiden 

– og det kan selvfølgelig kun være fra Aarhus Lufthavn i 
Tirstrup, men helst uden jetlag,“ slutter han.

Natascha Kalika Østergaard, natascha@mercatus.dk

NY LUFTHAVNSDIREKTØR HAR SJÆLDENT JETLAG

Fra den 1. marts 2021 skifter Nicolai Krøyer Aarhus Havn ud med Aarhus 

Lufthavn, hvor han starter som ny lufthavnsdirektør. Fritiden bruger han i den 

friske luft på løb, gåture med familien og golf. Derudover flyver de meget til 

storbyer, men han rammes sjældent af jetlag.

  DET VAR ET SKIFTE, JEG 

SIMPELTHEN IKKE KUNNE 

SIGE NEJ TIL, FORDI DET ER SÅ 

SPÆNDENDE

  DET ER SÅ SPÆNDENDE, 

HVOR PASSAGERNE KOMMER 

FRA OG HVOR DE SKAL HEN, OG 

SÅ DET MIX AF NATIONALITETER, 

DER ALTID ER

www.erhvervDJURSLAND.dk · marts 2021
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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

Fra sygeplejerske  
til ansvarlig for  
frugt- og grønt i Let-Køb 
som småjobber

 

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

Hvad tæller 
for dig?

https://www.jobnet.dk/
http://www.permoeller.dk
https://www.kovsted.dk/
https://www.djurslandsbank.dk/erhverv
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Alle data er indhentet i perioden 
18.01.2021 - 15.02.2021
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/cvr-
hjælp/få-hjælp-til-cvr/reklamebeskyttelse 

ADVOKATFIRMAET 
NØRUPHANSEN APS
Ramtenvej 59, 8581 Nimtofte
Regnskabsafslutning 31-12-2020 
Bruttofortjeneste 0,1 (1,9)
Resultat før skat 0,4 (1,3)
Egenkapital 9,1 (8,8)
Antal ansatte 2

AUTOGAARDEN 
ERIK H. SOMMER EBELTOFT A/S
Søndre Strandvej 20, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-09-2020 
Bruttofortjeneste 0,9 (1,2)
Resultat før skat -0,1 (0,2)
Egenkapital 5,7 (5,9)
Antal ansatte 4

BETON ROCKO APS*
Vestre Fasanvej 30, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-09-2020 
Bruttofortjeneste 0,7 (0,4)
Resultat før skat -0,1 (0,2)
Egenkapital 0,0 (0,1)
Antal ansatte 2

BOLIG NYT  GRENAA GRUPPEN APS
Søndergade 2A 2, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-04-2020 
Bruttofortjeneste 1,5 (1,7)
Resultat før skat -0,0 (0,4)
Egenkapital 13,5 (13,5)
Antal ansatte 4

CON PRO  CONCRETE PROJECTS 
APS*
Græsbjergvej 21, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30-09-2020 
Bruttofortjeneste 0,9 (1,5)
Resultat før skat -0,1 (-0,0)
Egenkapital 0,7 (0,7)
Antal ansatte 2

DYRLÆGEGRUPPEN ØSTDJURS
LAND APS
Fabrikvej 10, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-09-2020 
Bruttofortjeneste 4,2 (3,5)
Resultat før skat 0,9 (0,2)
Egenkapital 0,3 (-0,6)
Antal ansatte 9

EBELTOFT FERIEHUSUDLEJNING 
APS
S. A. Jensen Vej 3A, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-09-2020 
Bruttofortjeneste 4,3 (2,8)
Resultat før skat 1,8 (0,7)
Egenkapital -1,8 (-3,3)
Antal ansatte 5

ELITE SERVICE APS
Sortevej 25, 8543 Hornslet

Regnskabsafslutning 30-09-2020 
Bruttofortjeneste 1,4 (2,1)
Resultat før skat 0,1 (0,5)
Egenkapital 0,9 (0,8)
Antal ansatte 3

GRENAA BILCENTER A/S
Fasanvej 40, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-09-2020 
Bruttofortjeneste 13,9 (14,1)
Resultat før skat 1,6 (0,3)
Egenkapital 8,9 (8,0)
Antal ansatte 31

GRENAA 
PRODUKTFORRETNING APS*
Rugvænget 31, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2020 
Bruttofortjeneste 5,3 (4,0)
Resultat før skat 3,1 (2,2)
Egenkapital 3,8 (1,8)
Antal ansatte 3

GS ENGINEERING & 
TRADING APS*
Hans Winthers Vej 13, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-06-2020 
Bruttofortjeneste 2,1 (1,4)
Resultat før skat 0,1 (0,5)
Egenkapital 0,5 (0,4)
Antal ansatte 3

H.C. ANDERSEN 
FESTFYRVÆRKERI APS*
Østergårdsparken 6, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-04-2020 
Bruttofortjeneste 1,7 (-0,5)
Resultat før skat 1,5 (-0,7)
Egenkapital 0,8 (-0,4)
Antal ansatte 2

HENRIK THOMSEN ERHVERV A/S*
Strandgårdshøj 1A, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-09-2020 
Bruttofortjeneste 1,6 (-0,4)
Resultat før skat 1,8 (-0,5)
Egenkapital 22,3 (20,3)
Antal ansatte 2

HESØ GROUP APS*
Havnevej 10B, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-09-2020 
Bruttofortjeneste 0,3 (5,2)
Resultat før skat -0,8 (16,5)
Egenkapital 17,1 (18,9)
Antal ansatte 3

HORSENS TEKNISK 
ISOLERING APS*
Storegade 41, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2020 
Bruttofortjeneste 0,0 (0,0)
Resultat før skat 0,0 (0,0)
Egenkapital 0,2 (0,2)
Antal ansatte 2

J.K.J STÅLTEKNIK APS*
Neptunvej 6, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-09-2020 
Bruttofortjeneste 3,0 (2,5)
Resultat før skat 0,4 (-0,5)
Egenkapital 3,2 (2,8)
Antal ansatte 34

JA REGNSKAB VIVILD APS*
Østergårdsvej 7, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2020 
Bruttofortjeneste 0,8 (0,7)
Resultat før skat 0,1 (0,1)
Egenkapital 1,0 (0,9)
Antal ansatte 2

KIBO EJENDOM APS
Holger Drachmanns V 22, 8400 
Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-04-2020 
Bruttofortjeneste 2,1 (2,7)
Resultat før skat 1,2 (-20,0)
Egenkapital 14,8 (14,1)
Antal ansatte 2

KNEBEL AUTOSERVICE APS*
Holmbjergvej 31, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30-09-2020 
Bruttofortjeneste 1,8 (1,8)
Resultat før skat 0,1 (0,0)
Egenkapital 1,2 (1,2)
Antal ansatte 5

LUNDBERGS SPISEHUS APS*
Maltvej 12 st, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-09-2020 
Bruttofortjeneste 2,8 (0,0)
Resultat før skat 0,4 (0,0)
Egenkapital 0,8 (0,0)
Antal ansatte 6

MURERFIRMAET 
NYGÅRD & FRIIS APS*
Nordkystvejen 2D, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2020 
Bruttofortjeneste 1,1 (1,2)
Resultat før skat 0,2 (0,1)
Egenkapital 0,4 (0,5)
Antal ansatte 2

NORDIC PANELS APS*
Skansebakken 13, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2020 
Bruttofortjeneste 3,2 (0,0)
Resultat før skat 1,5 (0,0)
Egenkapital 1,2 (0,0)
Antal ansatte 7

OHØJ BAR APS*
Bønnerupvej 12A, 8585 Glesborg
Regnskabsafslutning 31-12-2020 
Bruttofortjeneste 0,7 (0,7)
Resultat før skat 0,1 (-0,0)
Egenkapital 0,1 (0,0)
Antal ansatte 5

PAPIRGÅRDEN A/S. GRENAA
Århusvej 146, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-09-2020 
Bruttofortjeneste 5,1 (4,8)
Resultat før skat 0,4 (-0,0)
Egenkapital 2,5 (2,1)
Antal ansatte 13

PARAGRAF INKASSO APS*
Torvegade 1D, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2020 
Bruttofortjeneste 1,5 (1,4)
Resultat før skat 0,2 (0,4)
Egenkapital 0,2 (0,3)
Antal ansatte 2

PARK DRIFT 18 APS*
Vibæk Strandvej 4, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2020 
Bruttofortjeneste 2,2 (1,7)
Resultat før skat -1,7 (-2,2)
Egenkapital -5,1 (-3,3)
Antal ansatte 35

PINDSTRUP MOSEBRUG A/S
Fabriksvej 2, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 30-09-2020 
Bruttofortjeneste 248,6 (244,8)
Resultat før skat 108,5 (114,1)
Egenkapital 592,4 (571,1)
Antal ansatte 63

PURE ALGAE DENMARK APS*
Havnecentervej 1, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2020 
Bruttofortjeneste 0,3 (0,1)
Resultat før skat -0,1 (0,1)
Egenkapital 0,0 (0,1)
Antal ansatte 2

ROSENHOLM HAVE OG PARK APS*
Dalgårdsparken 2, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2020 
Bruttofortjeneste 4,4 (4,0)
Resultat før skat 0,3 (0,3)
Egenkapital 0,4 (1,2)
Antal ansatte 8

SANGILL DESIGN APS
Hovedgaden 24A, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2020 
Bruttofortjeneste 6,6 (7,5)
Resultat før skat 6,3 (7,1)
Egenkapital 6,6 (7,1)
Antal ansatte 2

SKOVTOP APS*
Engvej 6, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2020 
Bruttofortjeneste 3,6 (3,1)
Resultat før skat 0,8 (0,5)
Egenkapital 1,1 (1,0)
Antal ansatte 8

TIDENS VINDUER APS*
Dagstrupvej 21A, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 31-12-2020 
Bruttofortjeneste 1,3 (1,7)
Resultat før skat -0,0 (0,4)
Egenkapital 1,3 (1,3)
Antal ansatte 4

VVS MESTER 
PAUL CHRISTENSEN APS
Plantagevej 20, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2020 
Bruttofortjeneste 3,2 (3,4)
Resultat før skat 0,6 (0,5)
Egenkapital 1,4 (1,0)
Antal ansatte 9

ØSTERGAARDS ISOLERING APS*
Storegade 41, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2020 
Bruttofortjeneste 3,3 (3,9)
Resultat før skat 0,6 (1,2)
Egenkapital 1,0 (1,2)
Antal ansatte 7

Nye selskaber
Cvr nr Selskabsnavn Reg.dato
42117676 Johnny Kjærgaard Consult ApS .....................11.02.2021
42107611 Forrådskammeret ApS ..................................09.02.2021
42105414 Malerfirmaet Ebbesen ApS ..........................09.02.2021
42092134 Canine Development ApS .............................05.02.2021
42056693 Bille‘s ApS ..................................................... 26.01.2021
42055980 J.C. Bygningsrenoverings eftf. ApS ............. 25.01.2021
42055387 Grenå Dyrehospital ApS................................ 25.01.2021
42125512 Toftevej 10 ApS ............................................. 15.02.2021
42107948 E.R. Service ApS ...........................................09.02.2021
42107344 Søby Kjærager ApS .......................................09.02.2021
42078042 Xpresso ApS .................................................. 02.02.2021
42077216 KJ Transport ApS .......................................... 02.02.2021
42073261 Professional Emergency Products ApS ....... 01.02.2021

42068314 NAMU ApS .................................................... 29.01.2021
42068039 JS Tag og Tømrer ApS................................... 29.01.2021
42065072 Munch Andersen Ejendomme ApS .............. 28.01.2021
42064378 Twin Design, Ebeltoft ApS ............................ 28.01.2021
42059854 Wheels‘N‘Water ApS.....................................27.01.2021
42056987 Kyhl Ejendomme ApS ................................... 26.01.2021
42055379 Dyreklinikken Ebeltoft ApS ........................... 25.01.2021
42054356 KIS Engineering & Construction Nordic ApS 25.01.2021
42052396 Busck & Bendix ApS ..................................... 25.01.2021
42020672 IMC Maler&Service ApS ............................... 13.01.2021

Selskabsændringer
438993496 MGA IVS ............................................................. 29.01.2021 4)
37998443 Funkasz Smede- og montagevirksomhed IVS .. 29.01.2021 4)
40027270 M-2 IVS ............................................................... 25.01.2021 3)

40027335 M-3 IVS ............................................................... 15.01.2021 3)
40523693 Krone Oplevelser ApS ........................................ 13.01.2021 0)
30595661 ANLÆGSGARTNERFIRMAET JESPER SCHMIDT ApS 27.01.2021  5)
41366524 Tofte Art ApS ...................................................... 26.01.2021 3)
30196562 Datoselskabet af 10 01 21 ebt ApS 2) ................... 20.01.2021
39550644 AKB Aarhus ApS ................................................ 20.01.2021 2)
40025588 Elhjul ApS ........................................................... 19.01.2021 0)
40026088 Selskabet 28.06 ApS .......................................... 19.01.2021 0)
39397579 A & I 12 IVS ......................................................... 19.01.2021 0)
35396624 KSC GROUP DENMARK ApS ............................ 19.01.2021 0)
40300511 Rapiid TEAM IVS ................................................ 13.01.2021 0)

0)  Anmodning om opløsning – 1) Likvidation vedtaget – 2) Konkursdekret 
afsagt –  3) Opløst ved erklæring – 4) Virksomheden er opløst – 5) Indledt 
rekonstruktionsbehandling
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info@bentklausen.dk  ·  www.bentklausen.dk 

Bent KlausenBent Klausen Aps

MURERFIRMA

Færgevej 1 · Grenaa
www.mercatus.dk

Stålblæsning
Skibsindustri
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Flyindustri

Glasblæsning
Rustfrit stål
Aluminium

Sandblæsning
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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

DJURSLAND
KLOAK-SERVICE
ApS v/Ulrik Sinding

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

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

Abildgårdsvej 10 · 8570 Trustrup · 86334677 · 86334121 · www.u-sinding.dk
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Katrineborde
Brian igangsatte konceptet 
med unikke sofaborde, hvor 
kunden selv bestemmer 
farve, form, højde og kanter, 
da han overtog virksomhe-
den. „Man kan bestille dem 
med mere end 20 forskellige 
overflader, så man får sit helt 
eget sofabord. De første fire 
år fem-doblede vi omsætnin-
gen og kom i top-100 blandt 
danske virksomheder med 
størst vækst i 2015 med vores 
nye koncept. Vi fik et fald 
efter 2015 på grund af større 
konkurrence, men omsætning 
og indtjening har stabiliseret 
sig de seneste år.
Bordene produceres på tre 
danske møbelfabrikker, Han-
sen Furniture i Grenaa, Granly 
mellem Glesborg og Ørum og 
Bæk Træteknik i Vojens. Vi har 
arbejdet sammen med dem 

alle tre i mange år. Vi indkøber 
selv alle råmaterialerne, så vi 
har helt styr på kvaliteten.“
Den store fleksibilitet i bor-
dene gør, at de henvender 
sig til alle aldersklasser, også 
prismæssigt. 

Thomsen Furniture
Nu skal Katrine-konceptet 
for alvor ud over stepperne, 
og det er hovedbaggrunden 
for navneskiftet til Thomsen 
Furniture, forklarer Brian. „Vi 
vil gerne noget mere omkring 
branding af virksomheden. 
Vi har i dag meget fokus på 
eget design og har tre danske 
designere tilknyttet. Derfor 
skal vi have gjort det nye navn 
kendt. Vi er allerede inde hos 
alle de store møbelkæder. Vi 
har en ny hjemmeside på vej 
og arbejder også på at blive 
mere synlige i de mere end 

200 butikker, der forhandler 
vores møbler. Ud over bor-
dene sælger vi også rulleborde 
og entrémøbler under vores 
nye navn.“

Kanon 2020resultat efter 
coronanedlukning
Omsætningen gik naturligt 
i stå, da landet lukkede ned 
i marts 2020. Men bagefter 
gik det, ifølge Brian, meget 
stærkt. „Vi indhentede den 
manglende omsætning lynhur-
tigt. Danskerne har jo i 2020 
opholdt sig meget i hjemmet, 
så der bredte sig en kæmpe 
interesse for at købe noget til 
boligen. Det var helt generelt 
i møbelbranchen, og vores 
fjerde kvartal var vores andet-
bedste nogensinde.“
Bruttofortjenesten steg 
således fra 4,4 til 5,4 mio. 
kr., mens efter-skat resultatet 

endte på 2 mio. kr. mod 0,5 
mio. kr. året før. Brian er dog 
ikke meget for at spå om, 
hvordan 2021 kommer til at 
forløbe.
„Det er drønsvært. Alt er gået i 
stå i øjeblikket, selvom der bli-
ver solgt lidt møbler på nettet. 
Jeg er bange for, at året ikke 
bliver så godt. Problemet med 
timingen denne gang er, at vi 
er lukket ned i vores højsæ-
son. Når foråret kommer, har 
folk fokus på det udendørs. Så 
tænker de fleste på udendørs 
ting og ikke indendørs møbler. 
Omvendt betyder den aktuelle 
gang i bolighandlerne også 
gang i møbelsalget, da de 
fleste skal bruge nye møbler, 
når de skifter bolig. Så jeg har 
svært ved at give et konkret 
bud på vores 2021, men vi 
skal nok komme positivt ud af 
det,“ slutter han.

Ejerleder Brian Thomsen, Thomsen Furniture ApS

THOMSEN FURNITURE APS
Århusvej 22C 1, 8500 Grenaa

Regnskabsafslutning  31-12-2020

Bruttofortjeneste 5,4 (4,4)

Resultat før skat 2,5 (0,7)

Egenkapital 8,9 (7,9)

Antal ansatte 4
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)
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Nyt navn bag 
designselv sofabordskoncept

Ejerleder Brian Thomsen har været en del 

af daværende ACO Møbler, som netop har 

skiftet navn til Thomsen Furniture, i 29 år. 

De oprindelige ejere startede i det gamle 

mejeri i landsbyen Gjerrild tilbage i 1977. Han 

overtog møbelvirksomheden for ti år siden, 

og da pladsen i mejeriet i 2015 blev for trang, 

rykkede han den til Grenaa, samme år som 

den vækstede til Børsens Gazellestatus med 

sit dengang nye sofabordskoncept.
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Lübker Golf Resort A/S

Ole Olsen er tiltrådt som 
direktør hos Lübker Golf 
Resort. Han har gennem 18 
år været direktør i en række 
større hotelkæder og kommer 
fra en stilling som direktør hos 
Scandic i Aarhus. Han har tid-
ligere ledet nichehotellet Ebel-
toft Strand og har desuden 
fire år på Hotel D’Angleterre 
i København med i bagagen. 
Det er dermed en yderst er-
faren direktør, der i fremtiden 
skal lede Lübker Golf Resort 
med ét af Europas bedste 
golfanlæg og Østjyllands stør-
ste private spa- og wellness 
center beliggende i et 200 
hektar stort naturområde.
„Vi har fundet den helt rigtige 
person til at stå i spidsen for 
drift og udvikling,“ fortæller 
ejeren, Carl Aage Nielsen. 
„Han skal, sammen med 
vores engagerede team, være 
med til at realisere vores am-
bitiøse planer om en betydelig 
udbygning af aktiviteterne, 
blandt andet med etablering 
af hotel og en væsentlig 
forøgelse af antal ferieboliger 
i resortet. Ole har samlet en 
meget stor viden inden for 
drift og udvikling i oplevelses-
industrien.“
„Lübker Golf & Spa Resort 
er meget mere end golf i 
verdensklasse. Det er unikke 
gæsteoplevelser midt i den 
smukke natur på Djursland. 
Det er et sted med store 
udviklingsmuligheder og et 
stort uforløst potentiale som 
helårsresort i fremtiden,“ 
slår Ole fast. „Det handler 
om etablering af hotel, nye 
ferieboliger og en række nye 
aktiviteter, der alle under-
støtter vores forretning og 
gæsternes forventninger. Jeg 
glæder mig til, sammen med 
ejeren og resten af teamet 
omkring Lübker, at tage fat på 

denne spændende opgave,“ 
pointerer han.
„Vi har nu et bæredygtigt 
fundament på plads, og jeg 
ser frem til, at Ole skal stå i 
spidsen for at realisere vores 
kommercielle potentiale og 
udvikle resortet til at være 
blandt de allerbedste,“ sup-
plerer Carl Aage, som selv 
forventer at trække sig ud af 
direktionen i løbet af 2021.

Dagli‘Brugsen Helgenæs
Nicolai Hansen er tiltrådt som 
ny uddeler i Dagli‘Brugsen 
Helgenæs. Han er tidligere 
ferskvarechef i Kvickly Ebel-
toft, og han har afløst Mette 
Roed Rasmussen, der har 
stået i spidsen for Brugsen i 
ni år. Nicolai har været konsti-
tueret leder siden starten af 
december.

Aarhus Airport A/S

Nicolai Krøyer (50) tiltræder 
1. marts som adm. dir. for 
Aarhus Airport, hvor han 
afløser Peer H. Kristensen, 
der ved siden af sit nye job 
som direktør i Destination 
Vesterhavet fortsætter som 
medlem af lufthavnens 
bestyrelse. Nicolai kommer 
fra en stilling som kommer-
ciel chef i Aarhus Havn, hvor 
han gennem de sidste ti år 
har været med til at udvikle 
havnen til Danmarks største 
erhvervshavn og næststørste 
krydstogthavn. Omdrejnings-
punktet i den kommende tid 
er kommerciel vækst, og her 
er den nye direktør håndpluk-
ket til opgaven. 
„Peer H. Kristensen har på 
blændende vis styret lufthav-
nen ind på vækstkursen. Han 
er en skarp forretningsstrateg, 
som har identificeret lufthav-
nens udviklingspotentiale, 
knyttet strategiske partner-
skaber og skabt massive 
resultater på kort tid. Peer 

efterlader en lufthavn med et 
stærkt fundament på vej op i 
den internationale liga, og jeg 
har dyb respekt for den dedi-
kation og indsats, han har lagt 
i Aarhus Airport,“ siger Jens 
Stausholm, som er privat 
investor i lufthavnen.

Peter Møller Laursen er 
tiltrådt i en nyoprettet stilling 
som kommerciel chef i luft-
havnen. Han er cand.merc fra 
Copenhagen Business School 
og kommer fra en stilling som 
Country Manager Norway 
hos DigitalGuest. Peter får 
ansvaret for passagerservice, 
restaurant, shop, parkering 
og det nye lufthavnshotel. 
Det er hjemmebane for den 
erfarne hotelmand, som har 
leveret solide resultater blandt 
andet som Deputy CEO for 
incomingbureauet Unique 
North, General Manager for 
Bergens største konference-
hotel, Quality Hotel Edward 
Grieg og i skiftende stillin-
ger gennem 19 år i kæden 
Radisson Blu Hotels, der har 
bragt ham til London, Dubai, 
Bergen, Oslo, Leeds, Ålesund 
og til Radisson Blu Scandina-
via i Aarhus. 
„Peter er en sværvægter in-
den for gæsteoplevelser. Han 
har en særlig evne til at ana-
lysere 360 grader rundt om 
kunderne og skræddersy en 
service- og oplevelsesramme, 
som matcher målgruppen 
og er i tråd med forretnings-
målene. Det kræver en 
ambitiøs gæstestrategi, hvor 
barren sættes højt,“ siger 
Peer H. Kristensen, admini-
strerende direktør i Aarhus 
Airport.

Rønde Sparekasse 
Konstitueret direktør Jens 
Haahr er tiltrådt som direktør 
i Rønde Sparekasse. „Vi har i 
Sparekassens bestyrelse gen-

Fuldtidsledige
% af arbejdsstyrken 
(foreløbige) efter område, 
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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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Salgstid Graf Tabel

Område Boligtype Ændring måned Ændring år

Norddjurs Villa/Rækkehuse 16,1% -0,9%

Syddjurs Villa/Rækkehuse 7,2% 40,0%
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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.
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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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nemført en grundig analyse af 
situationen, og dette arbejde 
har ført til, at bestyrelsen har 
besluttet at tilbyde Jens stil-
lingen som direktør i Spare-
kassen,” udtaler formand 
Annelise Udsen og fortsætter: 
„Vi har i bestyrelsen set, hvor-
dan sparekassen er udviklet 
betydeligt på en række områ-
der. Jens har været en vigtig 
del af denne udvikling, og vi 
finder det derfor naturligt, at 
han skal føre dette arbejde 
videre.“

Djurslands Bank A/S

Jesper Elkjær (57) er tiltrådt 
som erhvervskundechef i 
Djurslands Bank i Randers. 
Han kommer senest fra en 
stilling som afdelingsdirektør 
i Sparekassen Kronjyllands 
afdeling i Bjerringbro; en post 
han har haft siden 2014. hans 
primære rolle bliver at rådgive 
erhvervsvirksomheder af alle 
størrelser, samt lokale land-
brugskunder.
Den tidligere bankerfaring fik 
Jesper, da han blev ansat som 
sparekasseelev i Sparekassen 
Kronjylland i Ørsted, hvorefter 
han var omkring flere andre 
afdelinger i samme spare-
kasse; han har bl.a. været 
både souschef og afdelings-
direktør i henholdsvis Ran-
ders, Viborg og sågar også i 
Ørsted, hvor hans uddannelse 
tog sit udspring. I 2007 tog 
han imod udfordringen om 
at blive erhvervskundechef i 
Sparbank i Randers, og i 2010 
blev han ligeledes erhvervs-
kundechef i Andelskassens 
afdeling i Randers. Uddan-
nelsen er suppleret med en 
merkonom i finansiering og 
ejendomshandel samt som 
valuar.

Restaurant Moment
Køkkenchef Eigil Christensen 
(32) er af den nordiske spise-
guide 360° Eat Guide blevet 
kåret som årets bedste kok. 
Samtidig er Moment blevet 
tildelt trediepladsen i den 
overordnede vurdering som 
Årets Restaurant, ligesom 
Den Danske Spiseguide har 
udnævnt restauranten til Årets 
Grønne Menu/Køkken. 

Superbrugsen Glesborg
Årets butik i Midtjylland – 
imellem Sindal, Skjern og 
Hedensted – er blevet tildelt 
Superbrugsen Glesborg 
blandt i alt 50 Superbrug-
ser. Der måles på en række 
forskellige forhold som trivsel, 
kundetilfredshed og ledelses-
kvalitet. Butikken ledes af 
uddeler Andreas Bach og 
souschef Casper Pedersen.

Punkt 1/Expert
Kæden Power har overtaget 
Punkt 1 og Expert i Grenaa, 
der i det nye ejerskab fort-
sætter med den nuværende 
ledelse og medarbejdere, der 
dog skal udvides blandt på 
grund af udvidede åbnings-
tider.

Djurs Byg ApS
Som led i en positiv udvikling, 
har Djurs Byg, der hoved-
sageligt opfører feriehuse, 
overtaget Tp Arkcon ApS, der 
er byggerådgiver. Bygnings-
konstruktør Tommy Plannthin 
er rykket ind hos indehaver 
af Djurs Byg Mads Krause på 
domicilet i Fjellerup.

Få relevante indlæg 
optaget gratis i Ajour. 

info@erhvervdjursland.dk

Deltag i måling af virksomhedsservice 
SYDDJURS  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering afvikler 
i øjeblikket en undersøgelse blandt landets virksomheder om deres 
tilfredshed med servicen fra de lokale jobcentre. Syddjurs Kom-
mune opfordrer virksomhederne til at deltage, hvis de møder et 
spørgeskema under brug af kommunens IT-løsninger. Viden om 
virksomhedernes oplevelse af dialogen, er nemlig vigtig for en 
fortsat udvikling af jobcenteret.

Det vil kun tage virksomheden tre minutter at udfylde det korte 
spørgeskema, men resultaterne kan få stor betydning for udvik-
lingen af kommunens virksomhedsservice. Formand for udvalget 
for erhverv og beskæftigelse Gunnar Sørensen opfordrer derfor 
virksomhederne til at deltage: „Som jobcenter er vi afhængige af, 
at virksomhederne oplever vores service som lettilgængelige og 
effektiv. Det gælder både, når vores virksomheder søger nye kræf-
ter og når vi skal samarbejde om borgere, der har været uden for 
arbejdsmarkedet i en periode. Derfor er vi meget interesserede, i 
at få så mange svar som muligt.“

Strategi: Partnerskabshavn for en grøn verden
GRENAA  Med en nye 2025 strategi fortsætter Grenaa Havn med 
et stærkt fokus på havnens kernesegmenter samtidigt med, at 
bæredygtighed og CSR integreres i havnens forretning med FN’s 
17 verdensmål som strategisk rammesætning. Det betyder blandt 
andet, at havnen indfører et nyt grønt kernesegment Energy & In-
novation, og at indkøb kanaliseres i en mere bæredygtig retning.

„Som en af Danmarks store erhvervs- og industrihavne mener 
vi, at det er vores forpligtigelse at bidrage til at nå det danske og 
europæiske mål om fuld klimaneutralitet i 2050. Derfor vil vi med 
den nye strategi, skærpe fokus på at understøtte en grøn vækst. 
Det indebærer, at vi skal turde tænke innovativt, at vi skal arbejde 
smartere og at vi skal bidrage til udviklingen af nye grønne teknolo-
gier,“ fortæller CEO Henrik Carstensen, Grenaa Havn A/S.

Stor stigning i antal iværksættere 
NORDDJURS  Dugfriske tal viser, at antallet af iværksættere er ste-
get med hele 17% i 2020 i Norddjurs Kommune. Mens corona-krisen 
har sat sine spor på iværksætteriet i fire ud af Danmarks fem regioner, 
er der solid fremgang at spore i Region Midtjylland, hvor 7 pct. flere 
har valgt at etablere virksomhed det seneste år. 

„Det er en meget glædelig nyhed, at så mange har valgt at starte 
en virksomhed i Norddjurs i 2020 og er lykkedes med det i et svært 
corona-år. Vi har i kommunen en kultur for at smøge ærmerne op og 
tage fat, også når det er svært. Vores mange nye iværksættere er et 
bevis på, at virkelysten stadig er stor, og at vi har masser af potentiale. 
Det er vi stolte af og vil gerne bygge videre på,” udtaler formand for 
erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget i Norddjurs Kommune Else 
Søjmark.

Nye LAG Djursland bevillinger
DJURSLAND  Fire projekter har tilsammen fået 1,6 mio. kr. 
LAG Djursland tilskud. Knudepunktet i Knebel har fået 800.000 
kr. til projektet Multisalen, der skal knytte Molshallen og Mols-
skolen sammen.
Den Gamle Kro i Hornslet modtager 460.000 kr. til udvendig 
bygningsforbedring. 
Grenaa Lystbådehavn har fået 216.780 kr. der skal bruges til at 
gøre havnen grøn og bæredygtig, bl.a. ved at forhindre udled-
ning af kobber og sikre miljørigtig affaldssortering for havnens 
brugere. 
Nationalpark Mols Bjerge modtager 50.000 kr. til at skabe lokale 
fælleskaber og etablere fællesarealer og grønne områder til 
mere vild natur. Det er nu op til Indenrigs- og Boligministeriet at 
foretage den endelige godkendelse af de fire bevillinger.



TO CARE OR NOT?
Code of Care Task Force Norddjurs inviterer dig, din partner og dine 

ledere til en inspirerende aften med musik, mad og overraskelser

HVORNÅR: 28.4.2021 KL. 17:00 – 21:30 - HVOR: SOSTRUP SLOT - MARIA HJERTE ENGEN 1 - GJERRILD - 8500 GRENAA

KOM OG BLIV INSPIRERET TIL AT ØGE DET 
SOCIALE ANSVAR I DIN VIRKSOMHED“

Kære virksomhedsleder du inviteres hermed til...

Visionen:”Vi vil sammen skabe en  

arbejdskultur i Norddjurs, 

hvor der er plads til alle”

Code of Care Norddjurs

PROGRAM FOR EN INSPIRERENDE OG GIVENDE AFTEN
KOM I GOD TID OG HILS PÅ DE ANDRE

Kl. 17.00 Dørene åbner for net- og fletværk med musik ved ”Grøn Ancer”
Kl. 17.30 Velkomst 
- Borgmester Jan Petersen samt Jan Bjerregaard, EMSpak/ Code of Care
- Hvorfor skabe småjobs? ved Nanna Pagter, DS Smith og Palle Martin, L-tek/Code of Care
- Den gode historie om en ledig - nu med job i en virksomhed
- ”De gode argumenter for socialt ansvar” v. Peter Nørgaard, Code of Care Danmark
- Lækker mad og drikke - samt meningsfuld debat
- Social Showtime - ”Et liv på kanten af småt brændbart.”  
  Steffen Brandt giver os og tiden et kærligt ord med på vejen  
  PS. det risikerer at blive morsomt.
- Vi går ud i verden med det sociale ansvar  
  ved Karen Lassen/ Dr. Ferieby og Else Søjmark/ udv. formand.

Reservér plads nu til din partner, ledere, bestyrelse, medarbejdere.
Pris for traktement, inspirerende foredrag og tankevækkende underholdning - 185,- kr +moms
Tilmelding - søg på www. billetto.dk eller klik her: To Care or Not? - Norddjurs 
- se mere på www.codeofcare.dk
Har du spørgsmål, så ring til Kis Børsting. Tlf. 2322 7391 kisbj@norddjurs.dk
 

“Alle mennesker  
har værdi, lad os  
benytte den.”

Peter Nørgaard er en af  
Danmarks mest erfarne  
virksomhedsledere i for-
hold til social ansvarlighed. 

"Hvis mennesket ikke passer 
til systemet bliver det værst 
- for mennesket."
Steffen Brandt/TV2

https://codeofcare.dk/
https://billetto.dk/e/to-care-or-not-billetter-499668

