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VVS-installation
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RUGVÆNGET 14 • 8500 GRENAA
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• BLIKKENSLAGERARBEJDE
• OLIEFYRSSERVICE

www.permoeller.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.

2

www.mfnorddjurs.dk

www.erhvervDJURSLAND.dk · april 2021

INDHOLD
4

4 DANIEL FORFØLGER ALTID SINE MÅL
30-årige Daniel Bachmann gik fra et godt job, fast indtægt og sikkerhed som toprytter
hos Blue Hors Danmark og sprang ud som selvstændig. Han startede egen stald på
Kleppenhus i Ebeltoft, og i dag kunne den unge leder ikke forestille sig at lave andet.

6 TEMPONIZER BLIVER PÅ DJURSLAND
Selvom softwarekæmpen Visma nu har overtaget den lokale specialist i software til
vikarbureauer fra stifter, direktør og nu tidligere ejer Claus Alexander Rasmussen, har
han ingen planer om at flytte.
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8 NY EJER AF MUNKHOLM ZOO
TAGER SPECIALLÆRERROLLEN MED
Den nye ejer Lars Kristian Jørgensen vil nu føre den familievenlige Munkholm Zoo videre
i den oprindelige ånd, men med nye initiativer. Han vil oprette en skoletjeneste, så
skoler og institutioner kan flytte undervisningen derud, mens de ansatte gerne må have
udfordringer.
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BILLIG OG RÅDDEN
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Det hele startede, da direktør Mogens Olofsen fra Harridslev var til et kaffemøde i
en bank. „Inden du går, skal du huske lige at købe den her bil, vi har stående,“ sagde
bankdirektøren sådan lidt i sjov.
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21 WINNIE VIL SIKRE GDPR IMPLEMENTERINGEN
22 JEG VIL GERNE SÆLGE OPLEVELSER
I STEDET FOR HAKKEDE TOMATER
Personprofil Varehuschef Jesper Thomsen, Kvickly Grenaa
[forsidefoto] Den 38-årige randrusianer Jesper Thomsen er varehuschef i Kvickly
i Grenaa, og han er ifølge ham selv født med et kæmpe købmandshjerte. Han vil dog
gerne skille sig ud og gøre indkøbsturen til noget særligt og lokalt.
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VI GIVER DIG KVALITET
TIL EN PRIS – DER HOLDER

Professionel berider Daniel Bachmann, Bachmann Dressage ApS

30-årige Daniel Bachmann gik
fra et godt job, fast indtægt og
sikkerhed som toprytter hos Blue
Hors Danmark og sprang ud som
selvstændig. Han startede egen
stald på Kleppenhus i Ebeltoft, og
i dag kunne den unge leder ikke
forestille sig at lave andet.

Det var nok coronaens skyld, at
han kom på de tanker. Han gik fra
et stramt program med træning
hver eneste dag og store stævner
mindst to gange om måneden, til at
det hele blev sat på stand by på et
splitsekund.
„Jeg følte mig spærret inde og
blev rastløs Jeg var ved at gå amok.
Jeg er et meget målrettet menneske, der ikke kan fungere uden et
mål, så det var nu eller aldrig, hvis
jeg skulle gå selvstændig,“ fortæller
Daniel Bachmann, der er professionel berider.

der er en norsk landholdsrytter, os
og tilbød, at vi kunne leje os ind her
på Kleppenhus.“
Så familien tog ud for at kigge på
stedet.
„Der begyndte det hele at spire
i os, for man kan ikke få en bedre
beliggenhed, end det her.“

Han tog springet
Daniel er ikke kun et konkurrencemenneske, der gør alt for at nå sine
mål, han er også en handlingens
mand.
„Jeg besluttede mig for at tage
springet lørdag og gik ind til min
chef og sagde op mandag uden at
vide, hvad jeg helt præcist skulle,“
forklarer han og fortsætter: „Det
er helt tilfældigt, at jeg, min norske
kone Tiril og vores to børn havnede
her på Djursland. Blue Hors ligger i
Billund, og jeg regnede faktisk med,
vi skulle blive i Sydjylland, men så
kontaktede Cathrine Rasmussen,

JEG BESLUTTEDE MIG
FOR AT TAGE SPRINGET
LØRDAG OG GIK IND TIL
MIN CHEF OG SAGDE OP
MANDAG

DANIEL FORFØLGER
4
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Daniel er en passioneret rytter, der
Fra tre til 18 heste
har et stort talent, men helst ikke vil
og tre medarbejdere
indrømme, hvor dygtig han er. Han
Daniel møder i stalden klokken 7.00
erkender dog, at han har et godt
og rider til klokken 16.30. Han rider
navn i branchen.
på andres heste
„Jeg er meget
for at gøre dem
DE GODE DAGE ER SÅ
heldig. Jeg ville
gode til konkurMEGET SJOVERE, FORDI
ikke have kunnet
rencer, og så
bygge den her
underviser han. VI FØLER, VI SELV HAR
forretning op på
„Jeg var
så kort tid, hvis
nervøs og SKABT DET
jeg ikke havde
havde
det navn, jeg har. Jeg er jo bare en
ondt i maven over, om vi
almindelig dreng fra Hammel, hvor
overhovedet fik nogen
mine forældre stadig bor. Jeg satte
heste, da vi startede, men
mig et mål om at blive professionel
vi fik hurtigt tre heste, og
berider, da jeg var ti år gammel, og
nu har vi 18, vi har kunder
fra hele verden og tre ansatte. det har jeg nået, og det er svært,
særligt når man ikke er født ind i
Kunderne kommer fra
det.“
Tyskland, Holland,
Finland, Ungarn,
Tager altid den lange vej
Østrig og Norge,
Selvom det er ni måneder siden,
og jeg vil vove
han tog springet, har han stadig ikke
at påstå, at der
vænnet sig helt til livet som selvikke er noget
stændig.
sted i verden,
„Jeg har fået fast løn og har haft
hvor der er så
et sikkerhedsnet, siden jeg var 16
få heste, men
hvor de er på så år. Nu har jeg et meget stort ansvar overfor mine medarhøjt et niveau.“
bejdere, fordi jeg
Man kan
skal sørge
mærke, at

ALTID SINE
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for deres trivsel, men jeg har fået
det helt rigtige team, og vi ansætter
snart flere,“ forklarer han og fortsætter: „De gode dage er så meget
sjovere, fordi vi føler, vi selv har
skabt det. Derfor bliver jeg ved med
at være selvstændig, for det driver
mig. Mit råd til andre, der overvejer
det, er: gør det, følg dit hjerte og din
sunde fornuft.“
Næste mål for den unge leder er
at komme til OL.
„Det er det eneste mål, jeg mangler i min karriere, da OL blev aflyst
sidste år. Men jeg er sikker på, at
jeg nok skal nå det. Jeg tager altid
den lange vej, det betaler sig, og det
er også et råd, jeg vil give til andre.“
Natascha Kalika Østergaard,
natascha@mercatus.dk

MÅL

Iværksætteri
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Temponizer fortsætter som selvfamilien, nu mulighed for at byde ind
stændig virksomhed under Vismapå større opgaver, end vi har kunnet
koncernen og Claus fortsætter
før. Det er fx opgaver fra de helt
som direktør. Han har forstore aktører på det private marked,
handlet med flere interessamt offentlige udbud, der passer
serede købere gennem
ind i vores strategi. Det er ligeledes
de sidste par år. Når
naturligt at udnytte de synergieffekdet blev Visma, der
ter, der ligger i salget til Visma.“
trak det længste
Han er ikke i tvivl om, at samarstrå, skyldes det
bejdet betyder en styrkelse af Temifølge Claus, at
ponizers position i Danmark og på
han kan få muandre markeder, hvor Visma allerede
lighed for selv at
har et godt fodfæste. „Samtidig
udvikle virksomgiver det vores medarbejdere muheden videre,
lighed for at blive en del af et større
med rygstød
fagligt fællesskab, hvor de bedre kan
fra Visma. „Jeg
videreudvikle sig.“
valgte dem, fordi
jeg nu kan køre
Visma-direktør som
virksomheden vibestyrelsesformand
dere på mine præmis- Administrerende direktør Monika
ser. Vi bliver i Grenaa,
Juul Henriksen, Visma Enterprise,
da jeg ikke vil spilde to
er i forbindelse med overtagelsen
timers arbejde hver dag
indtrådt som ny bestyrelsesformand
på at
i Temponizer.
køre til
Claus glæder
JEG VALGTE DEM,
Aarhus.
sig også til at
FORDI JEG NU KAN KØRE
Samtikunne sparre
dig får vi,
med hende om
VIRKSOMHEDEN VIDERE
som en del
udviklingen af
af Visma PÅ MINE PRÆMISSER
virksomheden.

TEMPONIZER

BLIVER
PÅ DJURSLAND
6

Erhvervsudvikling

Selvom softwarekæmpen
Visma nu har overtaget den
lokale specialist i software
til vikarbureauer fra stifter,
direktør og nu tidligere ejer
Claus Alexander Rasmussen,
har han ingen planer om at
flytte.
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„40% af alt løn i Danmark sker i forMangler medarbejdere
vejen gennem Visma. Hun ved ufatClaus har allerede etableret en
teligt meget om markedet og har
afdeling i København, for at kunne
et kæmpe netværk i hele Danmark.
tiltrække de rigtige medarbejdere.
Hun har sindsygt meget energi og
„Der sidder to udviklere i hoved
synes, det er spændende med en
staden nu, og vi kommer til at
lille virksomhed som vores, hvor vi
udvide der på udviklerfronten, da
kan arbejde så agilt, som vi gør.“
vi må ansætte nye medarbejdere,
Det nyeste opkøb passer ifølge
hvor de er. Men også her i Grenaa
Monika perfekt ind i Vismas eksiste- har vi brug for flere programmører,
rende setup. „Vi
ligesom vi har
kan understøtte
behov for hjælp
DER SIDDER
og optimere
til support, og
Temponizers løs- 2 UDVIKLERE I
det vi kalder
ning med vores
onboarding af
HOVEDSTADEN NU,
veletablerede og
nye kunder.
OG VI KOMMER TIL
stærke infraDer behøver
struktur, blandt
de ikke være
AT UDVIDE DER PÅ
andet når det
programmøUDVIKLERFRONTEN
gælder vigtige
rer, bare de
instanser som
ved noget
for eksempel e-boks og SKAT. Der
om IT. Vi har faktisk hele tiden
er et enormt uudnyttet potentiale for behov for nye medarbejat automatisere administrativt tunge dere, og vi kan godt bruge
og komplekse HRM-processer i rigen to-tre stykker med det
tig mange virksomheder. Den krise,
samme,“ inviterer direktøvi oplever netop nu, har for alvor
ren.
kastet lys på, hvor vigtig digitalisering er for at skabe tid og overskud
Lars Chalmer Rasmussen,
i virksomhederne,“ konstaterer
lars@mercatus.dk
Monika.

Direktør Claus Alexander Rasmussen, Temponizer og bestyrelsesformand
og adm. direktør Monika Juul Henriksen, Temponizer og Visma
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far Lars, der
VI HAR EN I FLEKSJOB, jobprøvning, og
har købt stedet
vi får en mere
EN ANSAT MED PARAGRAF fra jobcentret i
sammen. Mor
Pernille er også
56, OG SÅ HAR JEG ANSAT løbet af foråret.“
med, sammen
Det er hans
EN UNG, SOM BOR I ET
med døtrene
baggrund som
Dina på 16 og
lærer, han
DØGNTILBUD
Sandra på 19,
tager med ind i
der går i skole og hjælper til, mens
projektet.
den ældste datter blev i Hillerød,
„Jeg har arbejdet tæt med børn
hvor hun læser til pædagog.
og unge mennesker, og vi havde så
mange kampe, ting vi ikke nåede,
Tættere på familien
Skoletjeneste og ansatte
og jeg skulle dokumentere alt, og så
Man skulle ikke tro, at det stadig
med udfordringer
skulle jeg slippe dem, inden vi nåede
er helt nyt for Lars at være her i
Munkholm Zoo havde første
målet. Her har jeg en fleksibilitet, der
Munkholm Zoo. For få måneder
åbningsdag med den nye familie
på sigt vil give de her mennesker så
siden var han viceskoleleder på en
den 27. marts. Gæsterne kan formeget, og det vil gøre en forskel.“
specialskole i Hillerød, men han
vente det samme, som stedet hele
virker allerede til at være godt inde i
tiden har stået for, men særligt et
Siger godnat til slangerne
den nye dagligdag.
område, ligger den nye ejers hjerte
Selvom det er sønnen Milo, der har
„Det har altid været min drøm at
nært, og det er at skulle samarbejde ekspertisen indenfor dyr, snakfå familien tættere på. Før kom jeg
med institutioner og skoler.
ker de sammen om, hvilke dyr der
hjem klokken 17 hver dag, og jeg
„Min egen datter er et af de unge
kunne være sjove at have i parken i
havde ikke samme overskud til at
mennesker, der har lettere ved at
fremtiden.
engagere mig i mine børns hverdag.
bruge hænderne end hovedet. Så
„Jeg har sagt, jeg gerne vil have
Her mødes vi efter skole, og så kan
jeg vil gerne være med til at skabe
en zebra og en rød panda, men Milo
vi sludre og grine på maskinen,“
et pusterum fra skolen, og flytte den griner bare af mig. Vi er enige om,
forklarer han.
traditionelle undervisning herud. Her at vi ikke skal have farligere dyr, end
Men han indrømmer også at være kan de lære om kubikmeter, hvordan dem vi har, for det kræver for meget
på udebane.
man lægger et budget eller tegne et
sikkerhed, og vi vil gerne bevare den
„Jeg ved, hvad en kubikmeter er,
anlæg i praksis,“ forklarer han.
korte afstand mellem de besøgnede
som tidligere matematiklærer, men
De tidligere ejere prioriterede, at
og vores dyr.“
jeg ved ikke en skid om dyr. Folk
der skulle være plads til ansatte med
Begge har en forkærlighed for
er søde, og villige til at hjælpe mig,
udfordringer, og det vil Lars gøre
rigtig mange dyr, så det er svært at
og jeg lærer en masse, så det har
endnu mere ud af.
vælge.
faktisk ikke været svært at flytte til
„Vi har en i fleksjob, en ansat med
„Jeg elsker særligt aberne, mens
en ny landsdel.“
paragraf 56, og så har jeg ansat en
Milo er mere på krybdyrene, og det
Sønnen Milo på 28 er uddannet
ung, som bor i et døgntilbud, der har er slet ikke mig. Jeg har aldrig været
dyrepasser og
nogle udforvild med slanger, men nu siger jeg
har arbejdet i
dringer, men en
godnat til dem hver eneste aften.“
JEG VIL GERNE VÆRE
Munkholm Zoo
kæmpe passion
MED TIL AT SKABE ET
i halvandet år,
for dyr. DerudNatascha Kalika Østergaard,
det er ham og
over har vi en i
natascha@mercatus.dk
PUSTERUM FRA SKOLEN
En stor maskine kommer kørende
på stien ved siden af anlægget med
præriehunde. På den sidder Lars, og
ved hans side sidder datteren Sandra. De er ved at rense oddernes
vandhul, og de griner begge højt.
„Hej. Jeg kommer nu, jeg lugter
lidt, for odderne både vasker sig og
skider i vandhullet,“ siger han, og
beder datteren om at køre maskinen
videre.

NY EJER AF MUNKHOLM ZOO

TAGER SPECIALLÆRERROL
8
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Ejerleder Lars Kristian Jørgensen, Munkholm Zoo

Den nye ejer Lars Kristian Jørgensen vil nu føre
den familievenlige Munkholm Zoo videre i den
oprindelige ånd, men med nye initiativer. Han vil
oprette en skoletjeneste, så skoler og institutioner

OLLEN MED
www.erhvervDJURSLAND.dk · april 2021

kan flytte undervisningen derud, mens de ansatte
gerne må have udfordringer.

Erhvervsudvikling
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Det hele startede, da direktør
Mogens Olofsen fra Harridslev

DEN VAR ME

var til et kaffemøde i en bank.

BILLIG O

TILBUD
„Inden du går, skal du huske

5.985

lige at købe den her bil, vi har

stående,“ sagde bankdirektøren
sådan lidt i sjov.

E.Møllers Auto ApS

E.Møllers Auto ApS

Randersvej 2 · 8500 Grenaa

Tlf. 86 32 65 66

Tlf. 86 32 65 66

Salg og udlejning af Brenderup trailere

Gyvelbakken 2 · 8500 Grenaa
www.emollersauto.dk

MØD OS PÅ

Det hele startede, da direktør
Mogens Olofsen var til et kaffe
møde i en bank. „Inden du går,
skal du huske lige at købe den
her bil, vi har stående,“ sagde
bankdirektøren sådan lidt i sjov.
Det blev begyndelsen på en større
omgang, for den ædle VW 1302 LS
cabriolet fra 1971 havde bestemt set
meget bedre dage. „Jeg hentede
den i Risskov, og da jeg kom hjem
og fik den læsset af traileren, kunne
jeg hurtigt se, at den var total rådden,“ husker Mogens, der kunne

D

E

100.000 KM*

Svend Pilgaard Automobiler A/S
Saabydalvej 2 · 8550 Ryomgård
Tlf. 8639 4099 · M: 2968 7090 · www.spabiler.dk
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Bilen & Bossen
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GET

OG RÅDDEN
stikke armen gennem den ene
skærm. „Jeg ringede til en ven, der
gav mig rådet: Hvis du sætter en
magnet på, og den ikke falder af,
kan den blive til et samlerobjekt!“
I snyder mig nok ikke
Mogens fik VW‘en på traileren igen
og læssede den af ved et karrosseriværksted med ordene: „I behøver
ikke give mig en pris, for I snyder mig
nok ikke, og jeg skal ikke have den
retur på et bestemt tidspunkt.“ Efter
to år på operationsbordet var den
klar. „Jeg var meget duperet over
resultatet, selv om jeg må erkende,
at det kostede lidt,“ fortæller han.

www.erhvervDJURSLAND.dk · april 2021

Cabrioleten bruges til længere
sommerture og onsdagsudflugter
med Køreselskabet i Ebeltoft, hvor
Mogens har en ferielejlighed. „Jeg
har fået et helt nyt liv med en flok,
der har samme interesse. Noget af
det sjoveste har været ture til Nordtyskland, hvor rigtig mange kommer
og beundrer bilen, fordi næsten
alle familier engang selv har haft en
boble.“
Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk

Volkswagen 1302 LS cabriolet, 1971
Motor
Cyl bokser
1584 CC
50 BHP/4000 RPM
Antal produceret
21.529.464 (1938–2003)
330.251 Cabriolets
Aktuelt indreg. DK
235 VW 1302
43 VW 1302 Cabriolet

Bilen & Bossen
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I 27 år har virksomheden brystet sig med det
lokaltklingende navn Djurs Låse, men nu er navnet fortid,
og SAFE Sikring er det nye. Et navneskifte, som har været
længe undervejs, netop for at signalere, at de leverer og
servicerer andet end låse.

Det var den 2. januar 1994, at Djurs Låse
Troels er selv flyttet ind i et helt nyt hus
og logoet med nøglen blev skabt. Sidenfor godt halvandet år siden, men indrømhen fik de nyt logo med en lås, men nu er
mer, at han ikke har fået installeret de
navnet ændret til SAFE
elektroniske løsninger,
Sikring og både nøgle
han gerne vil.
DE VAR SIMPELTHEN
og lås er taget væk fra
„Det er vel ligesom
IKKE KLAR OVER, AT
logoet.
mureren, der ikke bor i
„Det er noget, vi har
et godt muret hus. Jeg
VI OGSÅ UDBYDER DE
snakket om gennem righar fået sat tastaturlås
tig mange år, for navnet SERVICES, MEN TROEDE
på for- og bagdør, men
Djurs Låse og logoet
jeg mangler blandt
KUN VI SATTE LÅSE I
med låsen signalerede
andet at få iLOQ på min
ikke længere det, vi
postkasse, så den kan
laver. I dag laver vi også elektroniske låse,
åbnes med telefonen,“ erkender han, fordi
alarmløsninger og overvågning,“ forklarer
han har meget travlt.
indehaver Troels Broni.
Showroom for målgruppen
Alle kender Djurs Låse
Som noget nyt er SAFE Sikring ved at
Navneskiftet har ikke været en nem beslutomstrukturere deres lokaler på adressen
ning for indehaveren, da det er kendt og
i Grenaa, så det bliver muligt for kunder
bliver genkendt af alle på Djursland.
at komme ind og se det brede udvalg af
„Det gør det selvfølgelig lidt svært, men
produkter.
vi kan allerede nu registrere en større op„Så kan de se og føle produkterne og få
mærksomhed på vores service vedrørende
bedre indsigt i, hvilke muligheder der er,“
videoovervågning, som har manglet,“
siger han og fortsætter: „Når vi er ude ved
forklarer han og fortsætter: „Før kom vi
kunderne, kan det hurtigt gå hen og blive
ofte ud til en kunde for
indviklet og svært at forat skifte deres låse, og
stå. Vi laver derfor også
VI HAR INGEN
så sagde kunden, at der
prøvestande i butikken,
GEOGRAFISKE
kom en anden udbyder
hvor vi har sat tingene
og installerede video
til, og vi kan vise dem,
BEGRÆNSNINGER, OG
overvågning bagefter.
hvordan eksempelvis
De var simpelthen ikke
DET SIGNALEREDE VI IKKE en elektronisk lås nøjagklar over, at vi også udtigt virker.“
MED DET GAMLE NAVN
byder de services, men
Troels Broni selv
troede kun vi satte låse
finder branchen enormt
i,“ forklarer indehaveren.
spændende.
„Man plejer at sige, hvis du bliver bidt af
Vi er stadig lokale
branchen, så bliver du hængende. Jeg blev
SAFE Sikrings opgaver er rundt omkring i
bidt af det mekaniske i det, som fascineJylland.
rede mig. Det er et helt særligt håndværk,
„Vores primære opgaver er på Djursland,
hvor man skal have en viden om mange
men vi kører også til Bjerringbro, Aarhus
ting, det er ikke bare låse. Man skal have
eller Skagen. Det er ofte vores nuværende
et stort materialekendskab, og der er aldrig
kunder, der har opgaver til os de steder,
to dage, der er ens,“ siger han, og svarer
men vi har ingen geografiske begrænsprompte, da han bliver spurgt, om han
ninger, og det signalerede vi ikke med det
bliver hængende:
gamle navn,“ indrømmer han.
„Det gør jeg. Uden tvivl. SAFE Sikring
Han understreger, at de stadig har fokus
bliver hængende.“
på at være lokale.
„Absolut. Det er stadig lokalområdet og
Natascha Kalika Østergaard,
låsene, der driver os, men jeg har været
natascha@mercatus.dk
klar over, siden jeg startede i 2003, at det
elektroniske følger med. Adgangskontrol
er i vækst, og vi er nødt til at følge med
udviklingen.“
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Indehaver Troels Broni, SAFE Sikring

DJURS LÅSE SKIFTER NAVN TIL

SAFE SIKRING
www.erhvervDJURSLAND.dk · april 2021

Advertorial

13

Miljøansvarlig Lis Boje Tylvad, BP Soendergaard A/S

FUSION SATTE TURBO PÅ

GMC CERTIFICERIN
OG ØGET MILJØFOK
14
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Da de to elinstallatører BP Electric A/S og
Soendergaard ApS fusionerede for godt et år siden,
blev det prioriteret at blive GMC certificeret. Det har
fået stor betydning for en række nye opgaver, for
medarbejdernes miljøbevidsthed og for selve fusionen.

NG
OKUS
www.erhvervDJURSLAND.dk · april 2021

Vi starter baglæns, for at sammen
derne. „Ting tager tid, og vi er igang
lægge to virksomhedskulturer er
med en ny kultur og på vej op af
ofte en vanskelig
stigen. Et af de
og langvarig
næste trin er
SORTERINGEN HAR
proces, som
at få designet
OGSÅ MEDFØRT, AT VI NU vores biler, så
kræver nye fælles værdier og
FÅR PENGE FOR EN DEL AF hvert køretøj får
mål. Ifølge miljø
sin egen miniAFFALDET
ansvarlig Lis
sortering med fx
Boje Tylvad viste
fire beholdere,
det sig at være en fordel, at arbejdet så sorteringen bliver endnu mere
med at blive GMC godkendt, faldt
enkel.“
sammen med fusionen. „Nogle vil
altid opleve, at de får trukket noget
Adgang til nye opgaver
ned over hovedet, når der sker så
AMO gruppen er ansvarlig for både
store ændringer på deres arbejdsvirksomhedens miljø- og sikkerhedplads. Men her skulle vi skabe noget spørgsmål. „Vi kan tydeligt mærke,
helt nyt, og dannede et udvalg med
at flere store virksomheder ser mere
deltagere mikset fra de to tidligere
positivt på os, fordi vi har styr – og
virksomheder. Det handlede ikke om papir på – vores miljøarbejde,“
fusionen, og vi skulle skabe vores
konstaterer Lis. Det tætte samspil
egen identitet.“
mellem miljø- og APV-arbejdet har
Udvalget, der kaldes AMO grupvist sig i nogle tilfælde, at være et
pen, består af en medarbejder fra
nødvendigt konkurrenceparameter.
hver af fire afdelinger samt Lis for
„Vi er underentreprenør til en større
bordenden.
opgave hos Novo Nordisk. De bad
os indledningsvis om at dokumenTager ansvaret på sig
tere vores APV- og sikkerhedEn af de opgaver der fik stor prioritet politik på den konkrete opgave på
var affaldssortering. „Vi er kendt
arbejdsstedet. Her kunne vi bruge
for altid at rydde op efter os på de
målsætningerne i vores miljømappe
enkelte arbejdspladser, så vores
og anvende GMC systematikken og
folk har ofte fx emballage og udtjent dens enkle værktøjer til hurtigt at
udstyr med hjem. Derfor har vi lavet bevise, at vi har styr på tingene.“ På
en intern miljøstation, der gør det
den måde er der ikke alene fastlagt
nemt at sortere affaldet.“ Ifølge Lis
en politik, men også skabt et fleksihar det i sig selv,
belt værktøj, der
haft en meget
kan designes
FLERE STORE
stor effekt på
til, og dokumenVIRKSOMHEDER SER
medarbejdernes
tere forholdene
miljøbevidsthed.
på, skiftende
„Sorteringen har MERE POSITIVT PÅ OS,
opgaver og
også medført, at
lokaliteter.
FORDI VI HAR STYR –
vi nu får penge
Lis fortæller
for en del af aftil slut, at AMO
OG PAPIR PÅ – VORES
faldet. Dem har
har en langsigtet
MILJØARBEJDE
vi valgt at kanadrøm om, at alle
lisere tilbage til
projektledere
udvalget, så de kan bruges på tiltag,
får den lovpligtig arbejdsmiljø
som medarbejderne selv har indflyuddannelse. „Det vil give rigtig god
delse på. Det har vist sig at være en
mening, fordi vi som virksomhed på
god idé, der yderligere motiverer alle den måde kan garantere optimale
til at fokusere på miljøet.“
sikkerhedsforhold, og at tingene funI det hele taget er udvalget meget gerer i praksis på alle vores pladser.“
opmærksomme på, og ihærdige
med, at spare med alle medarbejJens Nikolajsen, jens@mercatus.dk
Advertorial
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Han havde kørt på landevejene som lastbilchauffør i godt 15 år,
da 47-årige Claus faldt inde i traileren og slog sin venstre skulder
så hårdt, at han for altid vil have kroniske smerter. For fem år
siden fik han tildelt fleksjob, og han skal nu være pedel hos
International Furniture.
Det er drømmejobbet for Claus. Han
„Det betyder alt, at jeg har noget at stå
startede arbejdet som pedel i møbel
op til, og jeg har noget at fortælle, når jeg
produktionsvirksomheden International
kommer hjem til min familie. Derfor var
Furniture A/S i Ørum 1. april.
jeg helt sikker på, at jeg skulle dø, for jeg
„De seneste fem år har jeg arbejkunne hverken finde nyt job eller gå så
det som pedel på Ørum Skole, jeg har
drastisk ned i løn, uden at jeg skulle gå
elsket arbejdsopgaverne og eleverne fra
fra hus og hjem med mine tre børn. Jeg
dag et, der alle har
har jo været vant til at
gjort det sjovt for
arbejde mellem 15 og
JEG ER SÅ
mig at komme på
17 timer om dagen.“
TAKNEMMLIG FOR, AT DER
arbejde,“ fortæller
Men Claus blev
han, mens han viser
klogere.
sin værktøjsvogn, der STADIG ER BRUG FOR MIG
„Jeg har fundet
Claus
har været hans tro
ud af, at det sagtens
følgesvend i årene.
har kunnet lade sig
„Den følger med herover, så jeg
gøre. Der er selvfølgelig ting, vi ikke kan
undgår for mange tunge løft. Jobbet her
gøre så meget mere, men vi mangler ikke
er mere overskueligt, så jeg glæder mig
noget, og jeg har tid til min yngste efterrigtig meget. Rejsen her til har været lang nøler på fem år, som jeg aldrig har haft til
– der gik præcis fem år og 27 dage, før
de to store,“ forklarer han.
jeg fik godkendt fleksjob, fordi de skulle
finde ud af, hvad jeg kunne holde til. Det
Vi skal passe på Claus
er en hård proces, og det endte også
Claus er for nyligt blevet opereret for
med, at jeg fik en depression – men nu
en diskusprolaps, og han går lige nu til
har jeg fundet drømmejobbet.“
genoptræning.
„Det gør jeg tirsdag og torsdag, derfor
Mødet med Henrik
er jeg startet blidt op med at arbejde to
For godt fire år siden mødte han Intertimer hver fredag, hvor jeg fejer og vasker
national Furnitures direktør Henrik, der
gulve med maskinerne.“
senere skulle vise sig at tilbyde ham
„Vi skal passe på ham, for vi skal ikke
drømmejobbet.
risikere, at han får et knæk. Jeg kan rigtig
„Claus har en gammel Trans Am V8,
godt sætte mig ind i Claus’ situation. Jeg
der skulle ind og stå, og lagerplads har
blev syg med Multiple Sclerose for år tiljeg jo rigeligt af. Her fandt vi ud af, at vi
bage, så jeg vil ikke selv kunne passe ind
har mange ting tilfælles,“ siger Henrik,
i et traditionelt 8 til 16-job, fordi jeg kan
mens han kigger på Claus.
være syg i 14 dage, eller komme senere
„Det er det
en dag efter en hård
mindset, du har, den
nat. Man skal huske,
MAN ER MED TIL AT
måde, du agerer med
at der ikke er nogen
GØRE EN FORSKEL FOR ET binding eller noget
andre mennesker på,
og så er du pligtopfarligt ved at ansætte
ANDET MENNESKE
fyldende og kan selv
en fleksjobber, men
se, hvad du skal gå
man er med til at
Henrik
igang med. Jeg plejer
gøre en forskel for et
at være den, der laver alle de her pedelandet menneske,“ siger Henrik, og Claus
opgaver, men det er du meget bedre til,“
slutter: „Hvis jeg ikke havde min skuldersiger han, og Claus tager over: „Jeg er så skade, ville jeg aldrig sætte mig ind i en
taknemmlig for, at der stadig er brug for
lastbil igen. Jeg ville være pedel her hos
mig.“
Henrik. Så noget godt er der kommet ud
af det.“
Jeg var sikker på, jeg skulle dø
Spoler vi tiden tilbage til lige efter ulykken Natascha Kalika Østergaard,
skete, husker Claus, at han var ulykkelig
natascha@mercatus.dk
for ikke længere at kunne varetage sit
arbejde.
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Fleksjobber Claus og direktør Henrik Bøgild Nielsen, International Furniture A/S

FRA FULDTIDS-LASTBILCHAUFFØR TIL

DRØMMEJOBBET SOM

FLEKSTIDS-PEDEL
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Viceborgmester Benny Hammer, Norddjurs Kommune
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BENNY HAMMER GÅR

ALL-IN FOR
GRENAA-MOTORVEJ
Det har længe været et erklæret mål for den konservative viceborgmester
i Norddjurs at få motorvej til Grenaa. Nu vejrer han morgenluft.
Benny er glad for den aktuelle brede
opbakning til en Grenaa-motorvej.
Nu har han sat sig for at samle både
transporterhvervet på Djursland, de
lokale erhvervsorganisationer og
toneangivende politikere til et fælles
fremstød for endelig at få planerne
realiseret.
Motorvej giver udvikling
og indtjening
Viceborgmesteren vil have analyseret, hvad en motorvej hele vejen
til Grenaa vil betyde af sparede
omkosninger og hurtigere transport
for de lokale vognmænd. Benny
har allerede startet dialogen med
vognmændene, der er begejstrede
for initiativet. „Det er ikke tilstrækkeligt med en 2+1 vej, for her vil den
øgede mængde lastbiler bremse
trafikken. Motorvejen er også
afgørende for, at den nye færgerute
til Halmstad for alvor bliver en succes.“

„Åbningen af Grenaa-Halmstad
var en katalysator for Kattegat
regionen. En forbedret infrastruktur
mellem Aarhus og Grenaa vil ikke
kun bidrage positivt til den 15 %
vækst, vi har opnået i godstrafikken
i 2020, men også gøre det endnu
nemmere for et voksende antal
færgepassagerer at komme til og
fra Grenaa og ud på vores flydende
motorvej over Kattegat. Vi vil fortsætte med at investere i færgeruten,
og den udvikling vil en forbedret
infrastruktur kunne bidrage til,” siger
hun.

Politikere står sammen
Der er fuld opbakning fra de konservatives MF Mona Juul til Grenaamotorvejen. „Det er afgørende for
vækst og udvikling, at vi prioriterer
infrastruktur, der direkte påvirker
virksomheder og arbejdspladser.
Der bliver brugt for mange dyrebare
timer på at sidde og blomstre på
vejen – om man fragter gods eller
Styrket Kattegatregion
man er kørt fra arbejde for at hente
Stena Line er meget engageret i
sine børn. Viden er vejen, og jeg vil
udviklingen af Kattegatregionen, der gøre mit for at bringe det i spil i de
øger mulighederne for samarbejde
kommende forhandlinger.“
på tværs af Kattegat og mellem
MF Leif Lahn Jensen, Social
stort set alle dele af samfundet som demokratiet og MF Mette Dencker,
kommuner, erDansk Folkeparti
hvervsliv, kultur
støtter tanken.
MOTORVEJEN ER
og turisme. DerDe tre lokale
OGSÅ AFGØRENDE FOR,
for ser rederiet
MF‘ere er enige
en forbedret
om, at det er en
AT DEN NYE FÆRGERUTE
infrastruktur
politisk mærkemellem Aarhus
TIL HALMSTAD FOR ALVOR sag, de vil stå
og Grenaa som
sammen om.
BLIVER EN SUCCES
en styrke for
Syddjurs Konregionen. Det vil Benny Hammer
servative med
ifølge Elisabeth
Tommy BøgeLönne, ansvarlig for Stena Lines
høj i spidsen: „Det vil styrke hele
danske ruter, bidrage til at udvikle
Djurslands infrastruktur og medvirke
færgeruten mellem Grenaa og Halm- til større konkurrencedygtighed for
stad yderligere.
både eksisterende og nye virksom-
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heder på Djursland, ligesom det vil
understøtte en øget tilflytning og turisme til området. En motorvej, der
forbinder Grenaa og dermed hele
Djursland til det øvrige motorvejsnet, vil være en stærk vækstmotor
og styrke områdets mange styrker
og udviklingspotentialer.“
Ja fra erhvervsorganisationer
Det faktum, at Grenaa er grænseby
til Sverige, er ifølge Erhverv Grenaa,
et vigtigt argument. Formanden,
advokat Mette Haase Lindhard
forklarer: „I Halmstad er der 4,5 km
fra færgen til motorvej E6. Det er
den virkelighed, vi skal sammenligne
med Rute 15, den 45 km lange vej
mod Aarhus, hvoraf 30 km stadig er
gammel landevej.“ Ifølge formanden
vil Grenaa-motorvejen også aflaste
E45, fordi flere vil tage færgen til
Sverige i stedet for den lange vej
over Fyn og Sjælland.
Business Djursland har, med
formand Ole Sørensen i spidsen, de
sidste syv år arbejdet for projektet.
„Det er primært for at lede den
tunge trafik omkring byerne og for
at fremme hele trafikudviklingen.
Der er så mange win-win ved den
motorvej, som knytter Djursland
og specielt Grenaa Havn, med bl.a.
Stena Line, til E45 og Aarhus.“
Formanden for bestyrelsen i
Erhverv Aarhus, Terje Wammen
bakker fuldt op om ønsket om at
satse på motorvej. Han forventer
øget færgetrafik til Grenaa Havn.
„Dermed kommer der også øget
vejtrafik, både af tunge køretøjer og
ferietrafik. Så det er væsentligt at få
en bedre tilgængelighed til lufthavnen, men egentlig også hele vejen
til Grenaa.“
Lars Chalmer Rasmussen, lars@mercatus.dk

Advertorial

19

CHANGE DJURSLAND
NETVÆRKSMØDE #1
Vær med, når Business Djursland
holder det første møde i Change
Djursland netværket. Deltagerne er
forskellige, men vi brænder alle for
at udvikle Djurslands produktion og
forbrug i en ansvarlig retning. Formålet med mødet er at lære hinanden at kende og få idéer til, hvordan
vi sammen får det til at ske.
Desuden vil vi se på en konkret
case, Rosenholm Slots onlineplatform ’myhouse’. Hvordan kan
platformen skabe bæredygtig vækst
på Djursland? Og hvordan kan den
få et liv og gavne både virksomheder og borgere? Det er noget af det,
vi vil drøfte på mødet. Lone Rubin er
facilitator.
Praktisk info om Corona:
Vi hjælper hinanden med at følge
reglerne for Corona. Vi holder afstand og bærer mundbind indenfor,
indtil vi har sat os. Vi har en plan
B, så mødet kan holdes online i en
lidt kortere udgave, hvis det bliver
nødvendigt.
Tilmelding til Netværksmøde:
change-djursland.dk
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Annonce

Fredag 16. april kl. 08.30-11.00
Rosenholm Slot, Rosenholmvej 119, 8543 Hornslet
Program:
08.30-09.00:

Velkomst og introduktion til
netværket og dagens program
v/ næstformand i Business Djursland og bæredygtighedskonsulent Vibeke Tuxen

09.00-09.30:

Walk & talk i slotshaven
– networking om netværket

09.30-09.45:

Pause og fri netværk

09.45-10.00:

Resultater fra netværksgrupperne
i plenum

10.00-10.15:

Præsentation af myhouse
v/ direktør Erik Rosenkratz, Rosenholm Slot

10.15-10.30:

Refleksioner om myhouse
– Hvordan kan platformen bidrage til bæredygtig
udvikling på Djursland?

10.30-10.35:

Bæredygtighedens Folkemøde
v/ forperson Vibeke Tuxen

10.35-10.40:

Dougnut økonomi – en teaser
v/ Niels Aagaard, Det Fælles Bedste

10.40-10.45:

Rosenholm bæredygtighedsmesse sept. 2021
v/ direktør Erik Rosenkratz, Rosenholm Slot

10.45:

Afrunding
v/ direktør Ole Svit, Business Djursland
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Advokat Winnie Bech Røddik Friis, MP Advokater ApS

Hvad med de virksomheder, som
den er to modsatrettede størrelser,
har de rette politikker, men ikke
og GDPR er ifølge advokat Mads
efterlever dem i hverdagen? Den
Petersen et af de værste eksempler
12. februar 2021 kom en af de
på dette. „Men ikke desto mindre
første domme på området. Her blev
må vi forsøge at forene disse to
Ilva dømt til at
verdener.“
betale en bøde
Winnie
JEG KOMMER OGSÅ
på 100.000
har i en årGERNE MED FORSLAG
kr. for at have
række arbejdet
opbevaret gamle TIL, HVORDAN GDPR KAN
indgående
kundelister i
med udarbejKOMME TIL AT FUNGERE
længere tid end
delse af GDPR
nødvendigt. Retretningslinjer
HURTIGT OG EFFEKTIVT I
ten fandt, at de
og ikke mindst
HVERDAGEN
gemte kunde
med GDPRlister burde være
implementering
blevet slettet efter bogføringslovens i en større virksomhed med mange
5-års frist, hvilket ikke var sket.
personoplysninger, senest som
juridisk chef. Hun har derfor et
Virkelighed og jura
indgående kendskab til virkeligheAdvokat Winnie Bech Røddik Friis
dens udfordringer med at overholde
er ansat hos MP Advokater, specielt
GDPR lovgivningen. For selvom regmed fokus på at hjælpe virksomler og processer er på plads, stopper
heder på Djursland med at får styr
det ikke her.
på deres GDPR, som for eksempel
politikker, og anvendelsen af dem i
GDPR-projektet skal driftes
hverdagen.
Winnie oplever, at mens mange
Der er bare nogle få gange, hvor
virksomheder har fået begge dele
virkeligheden og den juridiske verpå plads, så mister man fokus

på den daglige drift heraf, og det
brænder hun for at hjælpe med at
få styr på. „Når jeg snakker med
virksomhederne, kommer jeg også
gerne med forslag til, hvordan GDPR
kan komme til at fungere hurtigt
og effektivt i hverdagen, herunder
hvilke IT-værktøjer, de kan benytte
sig af.“
Ilva-dommen viser ifølge Winnie
med alt tydelighed, at virksomheden
både skal have fastlagt politikker og
i tilstrækkelig grad kunne dokumentere, at disse følges, som for
eksempel at der er fastlagt frister
for sletning af personoplysninger og
lige så vigtigt, at der også følges op
på slettefristerne.
Da GDPR lovgivningen fortsat er
ret ny, sker der hele tiden udvikling
indenfor området. Derfor deltager
Winnie i et netværk omkring netop
GDPR for at sikre, at hendes viden
på området altid er opdateret.
Lars Chalmer Rasmussen, lars@mercatus.dk

De fleste virksomheder har nu styr
på politik og retningslinjer i forhold
til persondataforordningen, og hvis
ikke, så løber virksomhedsejer en
stor og unødig risiko.

WINNIE VIL SIKRE

GDPR IMPLEMENTERINGEN
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Den 38-årige randrusianer Jesper Thomsen er varehuschef
i Kvickly i Grenaa, og han er ifølge ham selv født med et
kæmpe købmandshjerte. Han vil dog gerne skille sig ud og gøre
indkøbsturen til noget særligt og lokalt.
Spørger man varehuschef Jesper Thomsen i Kvickly i
Grenaa, hvad han laver i sin fritid, svarer han prompte,
at man som købmand ikke har fritid i den forstand, fordi
arbejde og fritid er det samme.
„Jeg fandt ret tidligt ud af, at jeg er købmand helt ind
i hjertet. Jeg elsker mit arbejde. Men nu er det efterhånden blevet lidt af en mission for mig, at kunderne
får en særlig oplevelse, når de kommer i butikken,“
forklarer han.

Før det, pendlede han til arbejdet i Esbjerg i over
halvandet år, og det tog godt fire timer hver dag.
„Nu er køretiden halveret, så det er jo bare en sviptur. I Esbjerg havde jeg dog et lille kammer, som jeg
indimellem overnattede i, men ellers pendlede jeg stort
set hver dag.“

Sommeren er lang i Kvickly
Varehuschefen er sikker på, at han aldrig nogensinde
flytter fra Randers. Her bor han
Gøre en forskel lokalt
i en villa med kæresten Camilla
DET ER EFTERHÅNDEN
Jesper er vokset op i Randers,
og deres fælles søn Victor på
hvor han startede som ungarfire. Han vil dog gerne have
BLEVET LIDT AF EN MISSION
bejder i supermarkedskæden
familien med ud på Djursland og
Fakta.
trække noget frisk luft.
FOR MIG, AT KUNDERNE FÅR EN
„Som 16-årig har man mange
„Her er jeg selv kommet
idéer, og jeg havde bestemt
meget som knejt, og jeg har
SÆRLIG OPLEVELSE, NÅR DE
ikke planer om at skulle blive i
mange minder fra Djursland,
KOMMER I BUTIKKEN
detailhandlen. Jeg troede, jeg
derfor har jeg også planer om at
skulle være mekaniker, for det
købe et sommerhus i Grenaa.
har altid interesseret mig at skrue i motorer og den
Sommeren er lang i Kvickly, så derfor ville det være
slags,“ forklarer han.
dejligt, at jeg kan rykke min familie med til byen i somMen han blev i Fakta og arbejdede sig op, og starmerperioden.“
tede derefter i Kvickly i Randers.
Det er også hjemme hos familien, han dyrker pas„Jeg blev forelsket i den måde, vi driver Kvickly på,
sionen for gode bøffer og lækker vin.
og så har jeg altid haft butikken i Grenaa på min liste
„Når jeg endelig holder fri få gange om året, tager
over ønske-butikker, fordi jeg brænder for det lokale.
jeg min kæreste med ud og spise på nogle lækre
Jeg vil gerne lave vinsmagninger, open by night og sperestauranter. Her kobler jeg fra, og så kan jeg godt klare
cielle pop-up shops, der kan skabe en særlig oplevelse
en tur i H&M bagefter,“ griner han og fortsætter: „Det
for de lokale.“
afspejler sig jo også i mit arbejde, hvor jeg blandt andet
Men han er ikke helt sikker
prioriterer en lækker slagter- og
på, at de lokale kender ham af
vinafdeling. Her skal være noget
JEG NYDER AT KOBLE FRA
udseende endnu.
lækkert at komme efter. Så jeg
„Lige siden jeg startede her
PÅ KØRETUREN BÅDE TIL OG FRA glæder mig meget til, at jeg kan
som varehuschef sidste somknappe et par flasker vin op en
ARBEJDE
mer, har jeg rendt rundt med
fredag eftermiddag i butikken,
mundbind på. Så der er jo ingen
så kunderne kan smage, hvad
af de lokale, der ved, hvordan jeg ser ud,“ griner han.
de køber. Så bliver det meget mere personligt og en
god oplevelse. Jeg vil nemlig gerne sælge oplevelser i
Købmanden pendler
stedet for hakkede tomater,“ slutter han.
Hver morgen sætter Jesper sig ind i sin bil og kører de
godt 60 kilometer fra bopælen i Randers til arbejdet i
Natascha Kalika Østergaard, natascha@mercatus.dk
Grenaa.
„Det gør mig ikke noget. Jeg nyder at koble fra på
køreturen både til og fra arbejde,“ forklarer han.
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Varehuschef Jesper Thomsen, Kvickly Grenaa

LSER I STEDET FOR HAKKEDE TOMATER
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Alle data er indhentet i perioden
15.02.2021 - 24.03.2021
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. HOLST APS*
Havrebakken 3, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
0,3
(0,5)
Resultat før skat
0,0
(0,2)
Egenkapital
0,2
(0,2)
Antal ansatte
2
A/S GRENAA SKIBSVÆRFT
JENS VESTER OG SØNNER
Nordhavnsvej 12, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2020
Bruttofortjeneste
12,4
(15,8)
Resultat før skat
0,6
(3,0)
Egenkapital
5,5
(5,0)
Antal ansatte
22
ACTIV RENGØRING GRENAA APS
Violskrænten 8B, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
8,2
(11,2)
Resultat før skat
1,0
(0,3)
Egenkapital
1,0
(0,3)
Antal ansatte
18
ALLINGÅBRO TOTALBYG A/S
Hovedgaden 15, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
5,1
(4,2)
Resultat før skat
0,7
(0,4)
Egenkapital
1,9
(1,7)
Antal ansatte
10
ANDERS BACH ENTREPRENØR APS
Hornbjergvej 98, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-9-2020
Bruttofortjeneste
1,7
(1,8)
Resultat før skat
0,5
(0,5)
Egenkapital
0,4
(0,5)
Antal ansatte
3
ANNI’S BLOMSTERVÆRKSTED APS
Jernbanegade 22B, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-9-2020
Bruttofortjeneste
0,9
(0,7)
Resultat før skat
0,3
(-0,0)
Egenkapital
0,2
(-0,1)
Antal ansatte
4
ARKIKON A/S
Fornæsvej 9, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
14,3
(13,7)
Resultat før skat
1,5
(0,5)
Egenkapital
1,5
(0,7)
Antal ansatte
23
AROS ADVICE APS*
Havnecentervej 1, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2020
Bruttofortjeneste
2,2
(2,9)
Resultat før skat
0,0
(0,1)
Egenkapital
0,3
(0,2)
Antal ansatte
4
AUDE’S APS*
Sortevej 27, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
4,1
(3,5)
Resultat før skat
0,0
(0,2)
Egenkapital
0,1
(0,1)
Antal ansatte
11
AUNING KART PARK A/S
Drammelstrupvej 1, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 30-9-2020
Bruttofortjeneste
0,3
(0,4)
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Ajour

Resultat før skat
Egenkapital
Antal ansatte

0,1
0,4
15

(0,1)
(0,3)

AUNING MALERFIRMA APS*
Centervej 21B, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
1,1
(1,2)
Resultat før skat
-0,0
(-0,0)
Egenkapital
0,4
(0,4)
Antal ansatte
3
AVIS-TRYK A/S
Sortevej 40, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
13,0
(16,5)
Resultat før skat
-1,5
(1,5)
Egenkapital
1,2
(2,4)
Antal ansatte
19
BAVNEHØJ HANSEN APS*
Bavnehøjvej 6C, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2020
Bruttofortjeneste
3,5
(3,2)
Resultat før skat
-0,4
(-0,3)
Egenkapital
0,0
(0,0)
Antal ansatte
6
BOKAROS APS
Industriparken 16, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
1,6
(1,7)
Resultat før skat
0,4
(0,2)
Egenkapital
0,6
(0,3)
Antal ansatte
4
BØRGE LINDGREEN’S EFTF.
V/HENNING BJERRE VVS APS
Teknologivej 26, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2020
Bruttofortjeneste
2,6
(2,8)
Resultat før skat
0,1
(0,3)
Egenkapital
1,2
(1,3)
Antal ansatte
6
CB AUTO APS*
Hovedgaden 132A, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
1,5
(1,3)
Resultat før skat
-0,1
(-0,5)
Egenkapital
-0,3
(-0,3)
Antal ansatte
4
CENTER-GROS A/S
Nimtoftevej 43, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
13,6
(10,1)
Resultat før skat
3,6
(0,7)
Egenkapital
13,5
(10,6)
Antal ansatte
17
CITYFORENINGER APS*
Nytorv 3, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
0,1
(0,0)
Resultat før skat
0,1
(0,0)
Egenkapital
0,5
(0,4)
Antal ansatte
3
DAVAI APS
Fiskerikajerne 20, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
41,6
(46,7)
Resultat før skat
0,3
(-2,0)
Egenkapital
1,2
(-1,5)
Antal ansatte
78
DB EBELTOFT APS*
Dalsgårdsvej 3, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
7,1
(4,8)
Resultat før skat
5,0
(3,1)
Egenkapital
4,0
(2,5)
Antal ansatte
3
DB NORDDJURS APS
Søndergade 7B, 8500 Grenaa

Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
5,6
(5,0)
Resultat før skat
1,8
(1,0)
Egenkapital
1,7
(0,7)
Antal ansatte
8
DB SILKEBORG APS*
Dalsgårdsvej 3, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
16,3
(12,2)
Resultat før skat
10,4
(6,8)
Egenkapital
8,2
(5,3)
Antal ansatte
10
DEN GAMLE STALD
V KIM THYGESEN APS
Møllevænget 12, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 30-9-2020
Bruttofortjeneste
0,3
(-0,2)
Resultat før skat
-0,5
(-0,2)
Egenkapital
-0,5
(0,1)
Antal ansatte
15
DERKETEK APS
Teknologivej 15, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
14,2
(6,4)
Resultat før skat
5,8
(0,3)
Egenkapital
9,7
(5,4)
Antal ansatte
15
DIN ANLÆGSGARTNER APS*
Gratbjergvej 3, 8444 Balle
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
1,3
(0,7)
Resultat før skat
0,4
(0,2)
Egenkapital
0,6
(0,3)
Antal ansatte
2
DJURS BYG APS*
Kanneshøjvej 20, 8585 Glesborg
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
7,0
(6,1)
Resultat før skat
2,0
(1,5)
Egenkapital
2,9
(2,4)
Antal ansatte
12
EXCELLENT PLAST APS
Møllevej 2, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
-0,0
(-0,0)
Resultat før skat
0,0
(0,0)
Egenkapital
0,1
(0,1)
Antal ansatte
3
F H TRYKLUFT APS*
Hovgårdvej 2, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
5,2
(6,1)
Resultat før skat
3,7
(4,3)
Egenkapital
4,3
(4,5)
Antal ansatte
2
FOOD DIAGNOSTICS APS
Søndre Kajgade 7, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
9,5
(8,0)
Resultat før skat
2,3
(0,5)
Egenkapital
5,6
(3,8)
Antal ansatte
15
FREGAT FISKEEKSPORT A/S
Færgevej 2, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
6,9
(6,3)
Resultat før skat
3,6
(2,2)
Egenkapital
10,8
(9,7)
Antal ansatte
6
GILSAGER APS*
Andrupvej 6, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30-9-2020
Bruttofortjeneste
1,3
(1,1)
Resultat før skat
-0,3
(0,0)
Egenkapital
-0,4
(-0,0)
Antal ansatte
4

GLESBORG SNEDKER- OG
TØMRERFORRETNING APS*
Glesborg Bygade 66, 8585 Glesborg
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
1,4
(1,1)
Resultat før skat
0,3
(0,1)
Egenkapital
1,1
(0,9)
Antal ansatte
3
GREENOIL STANDARD APS*
Erhvervsparken 10, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
6,1
(5,6)
Resultat før skat
0,9
(1,1)
Egenkapital
6,2
(5,6)
Antal ansatte
6
GRENAA HYDRAULIK A/S
Kalorievej 1A, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2020
Bruttofortjeneste
9,0
(9,5)
Resultat før skat
0,4
(0,7)
Egenkapital
2,1
(2,1)
Antal ansatte
14
GROUP GRENAA APS*
Rosengade 1B, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2020
Bruttofortjeneste
1,8
(2,7)
Resultat før skat
0,0
(0,6)
Egenkapital
0,5
(0,5)
Antal ansatte
5
GRØNFELD BYGGECENTER A/S
Smedebakken 1, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
8,7
(6,0)
Resultat før skat
3,1
(0,7)
Egenkapital
5,6
(3,9)
Antal ansatte
13
HAIR BY ADELSBÖLL APS
Jernbanegade 21, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
2,2
(1,9)
Resultat før skat
0,3
(0,3)
Egenkapital
0,5
(0,3)
Antal ansatte
7
HSM INDUSTRI A/S
Bredstrupvej 50, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2020
Bruttofortjeneste
99,5
(111,5)
Resultat før skat
6,4
(13,0)
Egenkapital
36,6
(36,6)
Antal ansatte
181
HUMMELS GULVSERVICE APS
Løgtenvej 27, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
4,4
(3,7)
Resultat før skat
0,4
(0,2)
Egenkapital
1,2
(0,9)
Antal ansatte
9
HVID & CO BYG APS
Ebeltoftvej 62A, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
1,7
(1,0)
Resultat før skat
0,1
(-0,3)
Egenkapital
0,1
(-0,0)
Antal ansatte
4
INTERNATIONAL FURNITURE A/S*
Industrivej 17, 8586 Ørum Djurs
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
6,2
(6,0)
Resultat før skat
1,6
(1,7)
Egenkapital
8,2
(6,3)
Antal ansatte
11
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JOHNSEN GRAPHIC SOLUTIONS
A/S
Bakkehegnet 3, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
39,3
(42,1)
Resultat før skat
0,2
(2,2)
Egenkapital
10,6
(10,7)
Antal ansatte
67
JS-BYG APS
Energivej 10, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
10,3
(7,3)
Resultat før skat
3,2
(2,4)
Egenkapital
4,0
(2,8)
Antal ansatte
12
KATTEGAT SEAFOOD APS*
Saturnvej 2, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2020
Bruttofortjeneste
5,2
(1,6)
Resultat før skat
1,9
(0,4)
Egenkapital
2,1
(0,6)
Antal ansatte
6
KEMIPO ENERGY APS*
Møgelbjerg 57, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
1,9
(2,9)
Resultat før skat
-1,5
(0,0)
Egenkapital
3,5
(1,2)
Antal ansatte
2
KOLIND BOGHANDEL APS*
Bredgade 20, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-9-2020
Bruttofortjeneste
0,5
(0,4)
Resultat før skat
-0,1
(-0,2)
Egenkapital
0,2
(0,1)
Antal ansatte
2
KRANSERVICE APS*
Ravnsvej 5, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
2,9
(3,3)
Resultat før skat
1,0
(1,1)
Egenkapital
1,0
(1,1)
Antal ansatte
3

KRONOSPAN APS
Fabriksvej 2, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 30-9-2020
Bruttofortjeneste
253,6
(248,5)
Resultat før skat
29,4
(32,9)
Egenkapital
118,0
(117,5)
Antal ansatte
223

M.P. - SERVICE & CONSULTING APS*
Stationsgade 19, 8570 Trustrup
Regnskabsafslutning 30-9-2020
Bruttofortjeneste
3,4
(3,6)
Resultat før skat
0,3
(-0,0)
Egenkapital
1,7
(1,6)
Antal ansatte
4

MÆHLISEN APS*
Klodevej 21, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
0,6
(0,6)
Resultat før skat
0,1
(-0,1)
Egenkapital
0,3
(0,2)
Antal ansatte
2

KURT SØRENSEN APS RØNDE
Lerbakken 19, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
-0,0
(-0,1)
Resultat før skat
2,8
(3,1)
Egenkapital
17,9
(15,9)
Antal ansatte
2

METTE SKO APS*
Nørregade 1, 8370 Hadsten
Regnskabsafslutning 30-9-2020
Bruttofortjeneste
0,6
(1,0)
Resultat før skat
-0,1
(0,0)
Egenkapital
1,4
(1,6)
Antal ansatte
3

NIMO RENGØRING APS*
Astersvej 6, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
0,3
(0,3)
Resultat før skat
0,1
(0,1)
Egenkapital
0,1
(0,1)
Antal ansatte
3

LB-CONSULT A/S
Stationsplads 4, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
30,4
(28,1)
Resultat før skat
3,7
(2,8)
Egenkapital
7,6
(6,4)
Antal ansatte
45

MF-TEKNIK APS*
Birkedalvej 16, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2020
Bruttofortjeneste
0,3
(0,1)
Resultat før skat
0,1
(-0,0)
Egenkapital
0,1
(0,1)
Antal ansatte
2

NOCTUA EJENDOMME III APS
Lindhøjvej 16, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
3,9
(3,1)
Resultat før skat
2,2
(3,8)
Egenkapital
23,7
(31,9)
Antal ansatte
2

LIMFJORDS GRØNTSAGER APS*
Randersvej 9, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
18,1
(4,1)
Resultat før skat
0,0
(0,0)
Egenkapital
0,1
(0,1)
Antal ansatte
28

MH STAAL & STILLADS APS
Jyllandsvej 2, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
2,1
(2,3)
Resultat før skat
0,1
(0,6)
Egenkapital
0,4
(0,6)
Antal ansatte
4

NORDIC KØLESERVICE A/S*
Sletten 2A, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-9-2020
Bruttofortjeneste
1,8
(1,7)
Resultat før skat
-0,0
(-1,1)
Egenkapital
-0,3
(-0,3)
Antal ansatte
3

LUMAT A/S
Møllebakkevej 9, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2020
Bruttofortjeneste
1,1
(1,5)
Resultat før skat
-0,3
(-0,2)
Egenkapital
1,4
(1,8)
Antal ansatte
7

MITECH APS
Århusvej 26, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
20,8
(19,2)
Resultat før skat
6,6
(6,2)
Egenkapital
9,4
(8,7)
Antal ansatte
27

LYNEBORG GRØNT APS
Århusvej 56, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
2,8
(3,4)
Resultat før skat
0,3
(0,5)
Egenkapital
2,1
(2,3)
Antal ansatte
6

MOTOR-CENTRUM APS*
Knivej 4, 8586 Ørum Djurs
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
2,1
(2,2)
Resultat før skat
-0,1
(0,1)
Egenkapital
4,3
(4,5)
Antal ansatte
5

NORDISK MUR &
FLISESERVICE APS
Toftevej 28, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-9-2020
Bruttofortjeneste
0,9
(2,3)
Resultat før skat
-0,6
(0,0)
Egenkapital
0,1
(0,6)
Antal ansatte
3

PERSONDATA OG GDPR – DET ER STADIG VIGTIGT
Det er snart tre år siden at persondataforordningen trådte i kraft og GDPR var på læberne i alle
virksomheder. Der blev brugt mange ressourcer
på at få styr på data.
Men spørgsmålet er, om fokus på rigtig hånd
tering af virksomhedens data er forsvundet i
takt med, at det generelle fokus på GDPR er
forsvundet. Hvordan ser det ud i din virksomhed?
Vigtigheden af, at der er styr på data, og evt.
datalæk er ikke blevet mindre tværtimod. Og
er der ikke styr på det, kan det være forbundet
med stor bødestraf for virksomheden.
En sag fra Østjylland har vist, at selv om
virksomhederne tror, der er styr på alt, kan der
opstå problemer.
I en sag der netop er afgjort ved byretten i
A arhus, blev en virksomhed idømt en bøde
på kr. 100.000 for have opbevaret omkring
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NT NØDAGER APS
Nødagervej 67, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-9-2020
Bruttofortjeneste
2,0
(1,2)
Resultat før skat
1,2
(0,5)
Egenkapital
2,9
(2,0)
Antal ansatte
16

KLUMME – ADVOKAT

350.000 personoplysninger i længere tid end
nødvendigt i et udgået IT-system.
Datatilsynet havde indstillet til en bøde på
1.500.000 kr. Baggrunden for rettens milde
bedømmelse af overtrædelsen var bl.a., at det
var begået uagtsomt, og at der var tale om en
forglemmelse. Samtidig var der ikke tale om
følsomme oplysninger.
Samtidig med kunne virksomheden dokumentere, at de havde implementeret procedurer og
politikker omkring GDPR generelt i virksomheden.
Selv om virksomheden i denne sag fik en bøde,
der var markant lavere en datatilsynet havde
indstillet, viser dommen stadig, at det kan være
meget dyrt, hvis der ikke er styr på persondata.
Vi anbefaler, at alle virksomheder årligt får lavet
en gennemgang af sin datahåndtering.
Advokat Mette Haase Lindhardt
Lars Schou GDPR rådgiver

Mette Haase Lindhardt,
advokat (L) og partner i Lindhardt
Steffensen Advokater A/S og
Lars Schou, GDPR rådgiver,
HR Company

Ajour
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PAUSTIAN SNEDKERI A/S*
Energivej 3, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2020
Bruttofortjeneste
9,7
(7,7)
Resultat før skat
0,1
(-2,4)
Egenkapital
3,9
(3,3)
Antal ansatte
23

SAFEFLOOR APS
Bjødstrupvej 10, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
2,1
(1,6)
Resultat før skat
0,9
(0,5)
Egenkapital
1,9
(1,4)
Antal ansatte
3

SVEND LAURSEN A/S*
Smedehalden 6, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
1,9
(1,8)
Resultat før skat
0,3
(0,2)
Egenkapital
1,4
(1,2)
Antal ansatte
3

WORTH KEEPING APS
Ydesmindevej 9, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-9-2020
Bruttofortjeneste
0,4
(0,2)
Resultat før skat
0,0
(-0,2)
Egenkapital
0,0
(0,0)
Antal ansatte
2

PB SCANDI-MOBIL A/S
Industriparken 16, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
1,7
(2,9)
Resultat før skat
-0,2
(2,3)
Egenkapital
18,2
(19,4)
Antal ansatte
2

SCANPARTS CO. LTD. A/S*
Vibæk Strandvej 9, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-9-2020
Bruttofortjeneste
1,3
(1,3)
Resultat før skat
0,4
(0,4)
Egenkapital
4,3
(4,0)
Antal ansatte
3

SWIFTHOSTING APS*
Fuglsangvej 97, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
0,1
(0,2)
Resultat før skat
0,1
(0,2)
Egenkapital
0,3
(0,2)
Antal ansatte
3

ZACHER ADVOKATER APS
Storegade 9 1, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
4,5
(3,1)
Resultat før skat
1,4
(0,3)
Egenkapital
1,4
(0,8)
Antal ansatte
5

RAGNER A/S*
Holmagervej 11, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
5,0
(6,0)
Resultat før skat
1,9
(2,8)
Egenkapital
6,6
(6,1)
Antal ansatte
15

SCHJERNING FARVER A/S*
Østeralle 21, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
7,0
(3,1)
Resultat før skat
0,5
(-2,2)
Egenkapital
2,6
(1,9)
Antal ansatte
28

TANDLÆGE ANDERS BANG APS
Torvet 19 1, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
2,2
(2,4)
Resultat før skat
4,5
(1,9)
Egenkapital
9,7
(7,2)
Antal ansatte
2

ØDUMGÅRD APS
Præstekravevej 38, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
-0,0
(-0,0)
Resultat før skat
-0,1
(0,4)
Egenkapital
1,1
(1,1)
Antal ansatte
3

REAL SERVICE APS
Skovsmindevej 4, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
2,5
(2,4)
Resultat før skat
0,0
(0,0)
Egenkapital
0,1
(0,1)
Antal ansatte
15

SECULLA A/S
Saturnvej 2, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2020
Bruttofortjeneste
0,7
(-0,1)
Resultat før skat
-5,4
(-0,3)
Egenkapital
63,7
(70,5)
Antal ansatte
6

TEMPONIZER A/S*
Østergade 7 2, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
10,4
(7,8)
Resultat før skat
3,8
(2,0)
Egenkapital
7,3
(4,5)
Antal ansatte
13

REFURB A/S
Hornbjergvej 8, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
21,3
(21,2)
Resultat før skat
0,7
(2,0)
Egenkapital
5,9
(5,4)
Antal ansatte
40

SEH AUTODELE A/S
Ravnhøjvej 15, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-9-2020
Bruttofortjeneste
0,4
(0,5)
Resultat før skat
0,0
(0,1)
Egenkapital
5,2
(5,4)
Antal ansatte
2

THE NIGHT A/S*
Ørbækvej 2, 8586 Ørum Djurs
Regnskabsafslutning 30-9-2020
Bruttofortjeneste
-0,0
(1,1)
Resultat før skat
-1,0
(-0,9)
Egenkapital
-1,3
(-0,4)
Antal ansatte
2

ØSTERGAARDS
BYGGEFIRMA APS*
Sønderskovvej 20, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
1,2
Resultat før skat
1,0
Egenkapital
0,8
Antal ansatte
2

RF-ANHOLT APS
Kystvej 26, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
1,4
(1,4)
Resultat før skat
0,5
(0,5)
Egenkapital
2,2
(2,2)
Antal ansatte
3

SKOV-LINK A/S
Erhvervsparken 3, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2020
Bruttofortjeneste
4,2
(5,2)
Resultat før skat
1,7
(2,2)
Egenkapital
12,0
(12,4)
Antal ansatte
3

THING A/S
Industrivej 9, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 30-9-2020
Bruttofortjeneste
2,2
(2,2)
Resultat før skat
-0,0
(0,7)
Egenkapital
1,0
(1,5)
Antal ansatte
4

RYOMGÅRD EL APS
Industrivej 5, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
2,6
(5,0)
Resultat før skat
-0,2
(1,4)
Egenkapital
2,2
(2,9)
Antal ansatte
9

SPORTIGAN AUNING APS
Centervej 11, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
0,9
(0,8)
Resultat før skat
0,2
(0,0)
Egenkapital
0,6
(0,4)
Antal ansatte
3

URD´S APS*
Munkhusevej 32, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
1,7
(0,7)
Resultat før skat
0,9
(0,5)
Egenkapital
1,0
(0,4)
Antal ansatte
3

RÖCHLING META-PLAST A/S
Tøjstrupvej 31, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
19,5
(21,8)
Resultat før skat
3,8
(7,3)
Egenkapital
63,0
(59,7)
Antal ansatte
36

STRANDS STÅL SUPPORT APS
Møllebjergvej 18, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
1,2
(0,3)
Resultat før skat
0,0
(-0,7)
Egenkapital
-0,3
(-0,3)
Antal ansatte
2

VONSILD A/S*
Skolebakken 2, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
5,1
(4,2)
Resultat før skat
3,1
(1,7)
Egenkapital
6,6
(5,1)
Antal ansatte
3

Nye selskaber

Selskabsændringer

Cvr nr
42203270
42203173
42191477
42182397
42170038
42160407
42156817
42141275
42139297
42130095
42229679
42227749
42225827
42201154
42198730
42195146
42182257
42178101
42158348
42139815
42138460
42131482
42125512

40471545
40159681
37371483
39144085
27582192
40405836
39694530
40424253
40013806
40225633
38978160
38551469
21243779
35037772
32299636
31260132
39538962
38314599
39992175
39245434
37847941
38780433
37607029
39895315
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Selskabsnavn
Reg.dato
Cab DK 09 ApS............................................... 10.03.2021
Cab DK 08 ApS............................................... 10.03.2021
Cab DK 07 ApS...............................................08.03.2021
Skiltehuset DK ApS........................................04.03.2021
Solfelt Agro ApS............................................. 01.03.2021
Jakobsen Møller Ejendomme ApS................ 25.02.2021
LT market ApS................................................ 24.02.2021
Cab DK 06 ApS............................................... 19.02.2021
Tømrermester Allermann ApS....................... 18.02.2021
Cab DK 05 ApS............................................... 16.02.2021
Hammer Bjerre ApS....................................... 18.03.2021
PRK Service ApS............................................ 18.03.2021
Strontium ApS................................................ 17.03.2021
M&N Consulting ApS..................................... 10.03.2021
HesteHuset Husted ApS...............................09.03.2021
TheWineBottle ApS.......................................08.03.2021
Tømrerfirmaet Alexander Dalgaard ApS.......04.03.2021
Tømrer- og tækkefirmaet ApS v. brdr. Helbo.. 03.03.2021
Shop Encore ApS........................................... 25.02.2021
CEAC ApS...................................................... 18.02.2021
Byggeselskabet af 1. februar 2021 ApS........ 18.02.2021
Muskatvej ApS............................................... 16.02.2021
Toftevej 10 ApS.............................................. 15.02.2021

Ajour

ApS af 22/2 2019................................................. 19.03.2021 2)
Nord - Cargo ApS................................................ 19.03.2021 2)
Prima Braendsel ApS..........................................18.03.2021 4)
Speedyneedle IVS............................................... 17.03.2021 4)
selskabet af 29 oktober A/s.................................... 17.03.2021
S.B.A Belægning & Anlæg IVS........................... 17.03.2021 4)
Selskabet af 2. juli 2018 ApS.............................. 17.03.2021 4)
SMÅbyg ivs......................................................... 17.03.2021 4)
KBH Skovservice IVS.......................................... 17.03.2021 4)
den fede ko IVS................................................... 17.03.2021 4)
GoalShelter ApS.................................................. 17.03.2021 4)
SONO AMBRA ApS............................................ 12.03.2021 3)
TP SUPPLY ApS.................................................. 10.03.2021 2)
ALBOHUS A/S.................................................... 10.03.2021 2)
Datoselskabet af 1. oktober 2018 A/S................04.03.2021 4)
Skyline, Ørsted ApS............................................04.03.2021 4)
Thomhav Transport ApS.....................................03.03.2021 3)
Holst IT IVS..........................................................03.03.2021 4)
ReduceCO2 ApS.................................................03.03.2021 4)
Kons. Skand. ApS................................................28.02.2021 2)
M Care IVS..........................................................26.02.2021 2)
N. B. Pedersen IVS.............................................. 20.02.2021 2)
AVRA ApS............................................................ 20.02.2021 2)
DTC Byg IVS........................................................ 17.03.2021 4)

39891042
39685434
38845640
36917342
38863991
40161074
40193901
40003428
37548723
40077782
39373815
29788847
31066077
38376497
38898019
38895184
38895281
10148456
25786181
41692251
38176544

(-)
(-)
(-)

ØSTJYDSK CAD-CAM A/S
Industriparken 2, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
3,3
(3,7)
Resultat før skat
1,5
(1,7)
Egenkapital
6,3
(5,1)
Antal ansatte
3

Få relevante indlæg
optaget gratis i Ajour.
info@erhvervdjursland.dk

J.k handel IVS...................................................... 17.03.2021 4)
Sørens Økogrise IVS........................................... 17.03.2021 4)
Oratio ivs............................................................. 17.03.2021 4)
DRONOPS ApS................................................... 17.03.2021 4)
Jysk entreprenør og transport IVS...................... 17.03.2021 4)
DT7006 IVS......................................................... 17.03.2021 4)
Danske oplevelser IVS........................................ 17.03.2021 4)
SBB entreprise IVS.............................................. 17.03.2021 4)
Kaffedråben Aps.................................................09.03.2021 0)
Mols Bjerge Bikeshop ApS.................................04.03.2021 4)
CaptioSport ApS.................................................04.03.2021 3)
MUREREN 2006 ApS.........................................04.03.2021 4)
R J Service ApS...................................................03.03.2021 4)
Naja Trading IVS..................................................03.03.2021 4)
IH 4 IVS................................................................03.03.2021 4)
IH 2 IVS................................................................03.03.2021 4)
IH 3 IVS................................................................03.03.2021 4)
Datoselskabet af 10 01 21 hld ApS.....................26.02.2021 2)
DANSK NORSK TRÆBYG ApS........................... 25.02.2021 4)
MOBIL-SANDBLÆSEREN ApS..........................23.02.2021 3)
Jeppe Fastrup IVS...............................................23.02.2021 3)

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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De tilgængelige data for hhv.
erklærede konkurser og bruttoledighed giver pga. Covid-19
ikke nødvendigvis et retvisende billede af perioden.
Tallene kan være undervurderede og det reelle niveau er
meget usikkert.
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Logistik- og transportvirksomheden Frode Laursens ejer
Thorkil Andersen har overladt
rollen som adm. dir. til Thomas Corneliussen (55). Han er
uddannet HD i Logistik, har en
bred baggrund indenfor logistik og transport i Danmark og
udlandet, og har de seneste
fire år siddet i direktionen
i Frode Laursen. Forud for
dette var han gennem 12 år
adm. dir. i Skanol A/S, som er
delvist ejet af Frode Laursen
koncernen.
Djurslands Bank A/S
500
Ejner Søby er valgt som ny
400i Djurslands Bank.
formand
Ejner er300finanschef hos
Danish Crown A/S og han har
200
været medlem
af bankens
bestyrelse
100 siden 2009 og
næstformand siden 2016.
0
Han har afløst
advokat Peter
Zacher Sørensen, der efter
fem år på posten, har ønsket
at fratræde.
Som ny næstformand er
Mikael Lykke Sørensen,
indehaver af ejendoms
mæglerfirmaet Nybolig
Jeppesen
& Sørensen, valgt.
6
Han har siden 2008 været
5
medlem af bestyrelsen.
4
Til bankens
tre bestyrelses
udvalg 3blev følgende valgt
2
som formænd:
Revisions
udvalget:
adm. dir., statsauto1
riseret revisor
Klaus Skovsen
0
og Risikoudvalget: Vice
President Bente Østergaard
Høg. I Nominerings- og aflønningsudvalget er det fastlagt i
udvalgets kommisorie, at formanden for bestyrelsen også
er formand for dette udvalg.
Syddjurs Spildevand A/S
Direktør Søren Lynge Petersen har efter 40 år i branchen
valgt at gå på pension med
udgangen af juni måned i år.
Bestyrelse har derfor igangsat

en proces med at finde hans
afløser.
Søren kom til det tidligere
Rosenholm kommune i 1985
fra en karriere i det rådgivende ingeniørfirma Cowi.
Han var med til opstart af
Syddjurs Kommune i 2007 og
har efterfølgende stået i spidsen for dannelsen af Syddjurs
Spildevand A/S.

Temponizer A/S
Softwaregiganten Visma har
købt softwarevirksomheden
Temponizer, der udbyder
en alt-i-én SaaS-løsning til
vikarbureauer på det danske
private og offentlige marked.
Opkøbet er ifølge Visma Enterprise A/S administrerende
direktør, Monika Juul Henriksen, en del af en klar strategi,
som understøtter Vismas mål
om at styrke positionen som

markedsleder inden for HRMløsninger og -services til det
danske marked.
„Vi er hele tiden på udkig
efter banebrydende SaaS-løsninger. Temponizer leverer en
stærk løsning, som effektivt
automatiserer håndteringen af
vikarer for både vikarbureauer,
deres medarbejdere og
kunder. En sådan løsning er
kritisk for netop vikarbureauers forretningsmodel, hvor
Temponizer samtidig understøtter alle komplekse regler
inden for overenskomst
området. I Visma Enterprise
kan vi til gengæld understøtte
og optimere Temponizers løsning med vores veletablerede
og stærke infrastruktur, blandt
andet når det gælder vigtige
instanser som fx e-boks og
SKAT,“ forklarer Monika Juul
Henriksen.

Ressourcer til byggesagsbehandling
SYDDJURS I 2020 er antallet er ansøgninger om byggetilladelse
til simple konstruktioner og enfamiliehuse/sommerhuse i Syddjurs
Kommune steget med over 150 sager i forhold til 2019. Det svarer
til hvad en sagsbehandler behandler på et helt år.
På baggrund af fortsat stort antal sager i de første måneder af
2021 er nu taget beslutning om hurtigst muligt at få ansat yderligere to medarbejdere og eventuelt yderligere ekstern hjælp. Med
de to nye kommende ansættelser er der i alt tilført fire nye medarbejdere siden august 2020 og ekstern bistand.

Nyt mødested på Bønnerup Havn
NORDDJURS Min Landsbyklynge i Norddjurs har fået 4 mio. kr.
i støtte til Det Maritime Hus, et nyt mødested på Bønnerup Havn,
som skal styrke den rekreative brug af havnen for flere målgrupper.
Det er Realdania og Lokale og Anlægsfonden der på landsplan i alt
støtter seks nytænkende mødesteder i landsbyklynger med knap
23 mio. kr.

Grenaa Havn går all-in på landstrøm
GRENAA De største installationsfartøjer, skibe og rigge er med
en ni-dobling af kapaciteten sikret grøn strøm på Grenaa Havn
langt ind i fremtiden. Havnen har netop investeret i 18 megawatt
landstrøm og kickstartet etableringen af en omfattende elinfrastruktur, der sikrer fleksible tilkoblingsmuligheder for mobile
landstrømsanlæg.

Nye tiltag til unges uddannelsesvalg
NORDDJURS Ungdommens Uddannelsesvejledning i Norddjurs
Kommune vil, med nye tiltag og ekstra midler, styrke vejledningsindsatsen for alle unge i 8. klasse, blandt andet ved at give de
unge øget viden om uddannelsesmuligheder og samtidig gennem
forstærket samarbejde med kommunens virksomheder, så de
unge får mulighed for at komme ud og opleve virksomhedsbesøg
på egen krop.

Ajour
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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

Vi er eksperter i både hydrauliske anlæg og trykluft.
Vi udfører syn og service på bl.a.:
· Kraner
· Autolifte
· Trucks

· Spil
· Pumper
· Gear

· Løftegrej
· Ventiler
· Cylindre

Grenaa

Færgevej 1 · Grenaa
www.mercatus.dk

Hvad tæller
for dig?
Tlf: 20 60 98 76 / www.cito-as.dk

ALT I MARINEUDSTYR
Vi har meget på lager til lystbåde og
skaffer næsten alt andet fra dag til dag.
Besøg vores butik på Grenaa havn,
hvor Josephine Meyer er klar til at
hjælpe dig.
Vi rykker hurtigt ud, når du har
behovet, med bl.a.:
Marineservice
Hydraulik
Motorrenovering
Aircondition
Svejsning

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

www.bps-el.dk
Trekanten 44
8500 Grenaa
Tlf. 86 32 32 99

Nordhavnsvej 24 · 8500 Grenaa · www.amhs.dk

Deres garanti for
kompetence og engagement

