maj 2021

PINGVINERNE
ER IKKE BARE FOR SJOV

DIGITALISERING
SKAL GIVE HOTEL-SUCCES

TAKEAWAY KAMPAGNE GAV

LOKAL OPBAKNING
EN STRATEGI SKAL KUNNE

SKRIVES I HÅNDFLADEN
REBECCA MATTHEWS: DET MEST

RESPEKTFULDE ER AT LYTTE
RYOMGÅRD
TØMMERHANDEL & BYGGECENTER

Vestergade 108 - 8550 Ryomgård - Tlf. 87 74 12 34
www.vorupgruppen.dk

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

VI GIVER DIG KVALITET
TIL EN PRIS – DER HOLDER

MURERFIRMA

Bent Klausen

Din lokale installatør
Aps

Industrivej 20 · 8586 Ørum Djurs · Tlf. 8638 1160 · CVR-nr.: 21 14 72 06
info@bentklausen.dk · www.bentklausen.dk

Speciale i entrepriseret

El-installation
Automation
IT-netværksløsninger
Industriservice
Solceller
Sikringsanlæg

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
www.bps-el.dk
Trekanten 44
8500 Grenaa
Tlf. 86 32 32 99
Tel. 88 33 46 46 - www.lsalaw.dk

Deres garanti for
kompetence og engagement

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

Djurs Housing
Centralt på Djursland:

Lejlighedshotel
Eksempel på værelsespris ved langtidsleje

*Hel uge KUN 1.250,-

Inkl. moms, forbrug, ugentlig rengøring
samt skift af linned og håndklæder.
*Benyt rabatkoden: Firmaaftale

Prisbevidst bolig til midlertidige ophold på Djursland

Nu kan du tilbyde en billig og attraktiv opholdsmulighed med mange faciliteter til fx
medarbejdere, kunder og teknikere. Se mere og book online på www.djurshousing.dk
Lyngbyvej 105, Lyngby, 8570 Trustrup | +45 28 55 34 03 | djurshousing@djurshousing.dk
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Men vi starter med at lade direktør
at selv om vi har haft hjælp fra nogle
i centret, Karsten Bjerrum Nielsen,
af de mest kompetente ventilations
forklare, hvorfor
nørder, er
det giver god
ingeniørerne
DET GIVER INGEN
mening med
virkelig blevet
MENING AT ARGUMENTERE udfordret.“
pingvinerne.
„Ud over at
Til at nedkøle
FOR BÆREDYGTIGHED,
være et fascinerummet, er
rende og sårbart OG SAMTIDIG HAVE ET
der lavet en ny
dyr, er pingvinen
grundvands
ENORMT ENERGIFORBRUG
en god indikator
boring. „Det er
Karsten Bjerrum Nielsen
på mange af de
vand, der ikke
udfordringer,
kan bruges til
vores havmiljø er udsat for,“ forkladrikkevand, fordi boringen er så tæt
rer han og peger på forandringer i
på havet, og det bruges samtidig til
klima, havstrømme og fiskeyngel
at køle vores kompressorer ned,“
som eksempler. „Vi er sat i verden
fortsætter Michael og pointerer, at
for at formidle viden om livet i havet
den del af anlægget er dimension
og på den måde sætte fokus på,
eret lidt i overstørrelse for at minihvordan vi allesammen kan være
mere trykfald og overforbrug ved
med til at beskytte havet og livet i
spidsbelastning, ligesom der bliver
det.“ Han mener også, at pingvinen
etableret et solcelleanlæg til at drive
er et charmerende og sjovt dyr, alle
pumperne.
kender. „Og så kan de flyve under
Lyset i anlægget er konstruvand,“ smiler han.
eret, så det følger årstiderne med
Alle dyrene vil komme fra andre
solopgange og solnedgange, der
zoologiske haver, og der findes kun
efterligner pingvinernes naturlige
en håndfuld lignende indendørs
døgnrytme. „Her er det lykkedes
anlæg i hele verden, blandt andet
at finde energibesparende LED befordi det stiller særdeles store krav
lysning, der lever op til de specielle
at efterligne deres naturlige habitat.
krav.“

Den nye udvidelse af
Kattegatcentret, der blandt andet
kommer til at rumme et stort
indendørs anlæg med pingviner,
skrider stille og rolig frem.
Kunstigt at genskabe de forhold
pingvinerne lever under i fri natur,
er en kæmpe udfordring, både
teknisk og miljømæssigt.

Nørderne udfordret
Autentisk oplevelse
Teknikken bag den kunstige koloni
Det nye ventilationssystem skal ikke
er ganske omfattende og består
alene holde en konstant rumtempehovedsageligt af et vandbehandratur på syv grader, men samtidig
lingsanlæg, et ventilationssystem
beskytte fuglene mod svampe
og belysning. Ifølge Karsten er
sporer fra de besøgende. „Gæs
der i projekteringen lagt vægt på,
terne bliver ledt gennem en sluse
og specifikt søgt midler fra bære
ind i selve kolonien og kommer
dygtighedspuljer til, at sikre et
dermed tæt på pingvinerne, så total
så bæredygtigt klimaanlæg som
oplevelsen med temperatur, lugt, lys
muligt. „Det giver ingen mening,
og lyd bliver meget autentisk. Derfor
med den ene hånd at argumentere
bliver luften i rummet skiftet op til
for bæredygtighed, hvis vi samtidig
12 gange i timen, og styret meget
med den anden
præcist, så den
har et enormt
strømmer fra
GÆSTERNE KOMMER
energiforbrug.
pingvinerne og
TÆT PÅ PINGVINERNE, SÅ
Derfor er der
mod publikum,“
brugt meget tid
forklarer Michael
TOTALOPLEVELSEN MED
på at udtænke
videre, og samTEMPERATUR, LUGT, LYS
og beregne de
menligner det
rigtige løsninlidt med forholOG LYD BLIVER MEGET
ger, hvor der er
dene med let
fokuseret meget AUTENTISK
overtryk på en
Michael Mortensen
på de samlede
operationsstue.
livstidsomkostDet er planen
ninger,“ fortsætter han.
at de første æselpingviner kan
opleves i deres nye omgivelser i det
Solenergi og vandkøling
tidlige forår 2022.
Karsten bakkes op af chef for teknik
og drift, Michael Mortensen: „Der
Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk
er hentet erfaringer fra lignende
anlæg rundt om i verden, og vi har
derefter designet den bedste løsning for os. Men jeg må indrømme,
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Direktør Karsten Bjerrum Nielsen og chef for teknik og drift Michael Mortensen, Kattegatcentret

PINGVINERNE

ER IKKE BARE FOR SJOV
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Når lokale Henrik Kruse Kristensen
sammen med søskendeparret Sara
Maiken Mols Græsborg og Steffen
Mols Buntzen midt i en coronatid
nu åbner døren til et splinternyt
lejlighedshotel i landsbyen Lyngby,
er det fordi de er opsatte på at
lave „disruption“ på det lokale
overnatningsmarked.

Bag navnet Djurs Housing gemstarten, så alle vores systemer spilmer sig et 100% automatiseret og
ler sammen, og vi kan reducere adreceptionsfrit lejlighedshotel, hvor
ministration til et absolut minimum.
du udelukkende booker online, forDet betyder samtidig, at vi kan tilklarer Henrik. Hotellet er indrettet i
byde et meget attraktivt prisniveau.
et tidligere plejehjem, som er blevet
Vores værelsespris starter med 200
fuldt renoveret til det nye formål.
kr. pr. nat, og til virksomhedsaftaler
„Efter booking
med langtidsleje
får du automaendnu billigere.“
ALLE VORES
tisk en kode til
Det nye hotel
SYSTEMER SPILLER
fordøren og til
henvender sig
dit værelse. Når
primært til
SAMMEN, OG VI
du tjekker ud
industrivirksomKAN REDUCERE
igen, får rengøheder, landbrug
ring automatisk
og byggeprojekADMINISTRATION TIL ET
besked, og
ter med indlejet
ABSOLUT MINIMUM
transaktionen er
arbejdskraft, der
allerede bogført.
skal bruge en
Derfor kan du overnatte hos os,
midlertidig bolig. Henrik er allerede
uden at have været i dialog
i dialog om samarbejdsmuligheder
med nogen.“
med interesserede virksomheder.
„Vi ligger tæt på både Grenaa,
Attraktivt for
Ebeltoft, lufthavnen og Letbanen.
indlejet arbejdskraft
Fremtidsperspektiverne, med flere
Det er ifølge Henrik et krav til
store offshore-projekter i Kattegat,
leverandører til det nye hotel, at
kan give rift om sengepladser, hvis
de skal fakturere til virksomhedens
Grenaa Havn vinder nogle af dem.
EAN-nummer. „Så rammer en
Lokale ejendomsmæglere viser
digital faktura automatisk den af
også interesse, da huskøbere ofte
os, der har foretaget indkøbet,
mangler et midlertidigt sted at bo
og hele betalingen og bogføringen
i forbindelse med en flytning eller
sker med få klik. Vi har automatiseopførelse af nyt hus.“
ret mest muligt.“
Henrik har en opfordring til andre
„Det er en kæmpe fordel, at vi
lokale virksomhedsledere: „Genhar tænkt automatisering ind helt fra nemtænkt dine processer. De fleste
kan spare mange ressourcer gennem digitalisering og automatise-

DIGITALISERING
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ring. Det kan også lave „disruption“
i andre brancher.“

døgnåbne automater, hvor du kan
købe det mest nødvendige. Det er
den lokale købmand, der står for, at
Steffen står for den daglige drift
der altid er friske varer i automaten.
De tre nyslåede
„Vi har sørget
hotelejere har
for indbygget
GENNEMTÆNKT DINE
lavet en skarp
Chromecast i
PROCESSER. DE FLESTE
arbejdsdeling.
alle TV, så du
Sara har stået
kan streame
KAN SPARE MANGE
for indretningen
de kanaler, du
RESSOURCER GENNEM
af køkkener
i forvejen har
og værelser,
adgang til. Du
DIGITALISERING OG
mens Henrik har
kan forudbeAUTOMATISERING
ansvaret for alt
stille en enkel
det digitale og
morgenmad,
for at få hotellet fyldt. Han arbejder
men også selv lave mad i et af de
til daglig med IT og digital markedsfire fælleskøkkener på hver gang.
føring. Steffen har haft ansvaret for
Vi har gjort det så attraktivt som
selve ombygningen, og der er også
muligt for gæsterne, så de får også
ham, der skal sørge for, at den
adgang til fx vaskefacilitedaglige drift fungerer.

ter og opholdsrum med forskellige
aktiviteter.“
Henrik fortæller, at han gerne reklamerer for lokale takeaway-tilbud,
og opfordrer også andre til at tænke
nyt i forhold til at tilknytte lokale
samarbejdspartnere, som måske
kan løfte delopgaver bedre og billigere, end man selv kan.

Købmanden fylder
automaten
Henrik & Co. har
investeret
i ekstra
store,

Lars Chalmer Rasmussen, lars@mercatus.dk

SKAL GIVE HOTEL-SUCCES
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Flot opbakning
Henrik har oplevet stor velvilje og
opbakning til etablering af Djurshousing.dk., bl.a. fra Norddjurs Kommune. „Jan Petersen har hjulpet til,
at vi kom så godt i gang som muligt.
Kommunen arbejder med erhvervsfremme, bosætning og turisme,
alle emner, som kan have en stærk
synergieffekt mellem Kommunen
og Djurshousing.dk,“ slutter han.

Steffen Mols Buntzen og Henrik Kruse Kristensen, Djurshousing.dk

Erhvervsudvikling
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Ejerleder Michella Christensen Nedergaard, Underdog Food

TAKEAWAY KAMPAGNE GAV
På vegne af de tre erhvervsforeninger
Handel Grenaa, Auning Handel
& Erhverv og Erhverv Grenaa,
gennemførte Mercatus i starten
af 2021 en kampagne, der skulle
hjælpe lokale udbydere af takeaway i
Norddjurs Kommune.

8
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Kampagnen, der kørte under slogaKommune, der var baggrunden for,
net Hold Gryat tiltaget kunne
derne i Kog, var
realiseres. Målet
VI HAR NOGLE
delt i to trin, hvor
var dels at give
AFTENER HAFT SÅ TRAVLT,
alle i første fase
de mange spise
kunne nominere
steder opmærkAT VI MÅTTE MELDE ALT
deres favorit
somhed, dels
UDSOLGT
takeaway-sted
være med til at
Michella Christensen Nedergaard
og derefter
minde borgerne
stemme på den
om vigtigheden
af de nominerede, de syntes bedst
af, at holde gryderne i kog hos lokale
om. „Vi brugte både digitale og
spisesteder under coronakrisen.
analoge medier for at få flest muligt
Ikke færre end 42 virksomheder
i tale,“ forklarer partner og direktør
blev foreslået til nomineringen og
i Mercatus, Lars Chalmer Rasmusdeltog dermed i afstemningen, som
sen, der også noterer, at kampagpegede på i alt seks finalister. Det
nens Facebookside alene havde
blev Auning Kro, Guldkyllingen/Byens
omkring 135.000 eksponeringer.
Grillbar Grenå, Restaurant Madam
Blå og Meineche’s samt de to, der
Kundernes to favoritter
blev valgt til bedste takeaway-sted i
Det var et tilskud fra Erhvervs- og
hver sin ende af kommunen: UnderArbejdsmarkedsudvalget i Norddjurs dog Food i Grenaa og Apetit i Auning.
www.erhvervDJURSLAND.dk · maj 2021

Ejerleder Berit Lanther, Apetit

LOKAL OPBAKNING
Flyvende start
Kan vi hjælpe?
Begge madleverandører har oplevet
Berit Lanther fra Apetit i Auning
meget stor lokal opbakning for deres fortæller, at hendes oplevelse er,
forretninger. Michella Christensen
at kampagnen har sat fokus på alle
Nedergaard fra Underdog Food i
de mange udbydere af takeaway i
Grenaa kunne, i de måneder kamNorddjurs. „Det har efter min mepagnen kørte, notere en tredobling
ning været gavnligt for os alle i en
af omsætningen. „Vi har nogle
periode, hvor hele branchen har væaftener haft så travlt, at vi måtte
ret ekstremt presset. Det var godt,
melde alt udsolgt og simpelthen
at andre tog initiativet og konkurrenlukke for flere
cen har helt klart
bestillinger,“
givet os et løft,
DET VAR GODT, AT
fortæller hun og
og rigtig mange
ANDRE TOG INITIATIVET OG har sagt tillykke
pointerer, at hun
er meget glad
KONKURRENCEN HAR HELT med prisen,“ befor den store
retter Berit, der
KLART GIVET OS ET LØFT
opbakning, hun
også oplevede
Berit Lanther
har fået i byen
kæmpe opbakmed sit nye
ning fra lokalspise- og takeaway-sted, der slog
området. „Nogle kunder har udtrykt
dørene op umiddelbart før kampagoprigtig bekymring for, om vi kunne
nen startede.
overleve, og enkelte har endda
www.erhvervDJURSLAND.dk · maj 2021

ringet og tilbudt frivilligt at hjælpe os
med at bringe mad ud.“
Fortsætter med kampagneidé
Et af elementerne i konkurrencen
var klistermærker til de nominerede takeaway-steder, som spise
stederne kunne sætte på madleverancerne. Den idé har Berit
taget til sig. „Vi vil bruge idéen med
klistermærker, så vi kan præsentere
andre aktuelle tilbud til de kunder,
der køber takeaway.“
Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk
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Den militære baggrund fornægter
sig ikke, når Henrik Herold fortæller
om strategien for Randers Regnskov, som han har grundlagt og er
direktør for. Ledelsen kalder han
hovedkvarteret, og militære citater
ligger til grund for værdier og holdninger.
„Vores strategi er, at vi vil redde
verden. En strategi skal være kort,
præcis og letforståelig. Den skal
kunne stå i hånden. Militærfolk ved,
at efter det første skud er faldet, er
der ingen plan, der holder. Derfor er
det vigtigt, at vi er fleksible, og at
mine medarbejdere kan trives med,
at vi aldrig bliver færdige,“ fortæller
han.
Regnskoven var langt med planerne om at bygge en kuppel mere
på 2.300 kvadratmeter og en ny
forhal på 1.100 kvadratmeter samt
et Randers Rooftop inspireret af Sal-

ling. Så ramte Corona-pandemien,
og planerne måtte justeres.

til strategien om at redde verden. Organisationen består af tre
enheder, hvor ledelsen som nævnt
Købt naturer hovedkvartereservat i
ret. Selve den
VORES STRATEGI I
Ecuador
fysiske regnskov
„Vi har været
med sine kupler
RANDERS REGNSKOV ER,
nødt til at ændre
fungerer som
AT VI VIL REDDE VERDEN
på vores planer
showroom, der
på grund af
skal formidle
Corona, så nu har vi satset på at
og skabe begejstring for natur samt
udvikle en udendørs zoologisk have. været et sted, man opformerer
Kuplen, forhallen og rooftoppen,
truede arter.
som i øvrigt skal være offentligt tilDen tredje enhed er Randers
gængelig med en fantastiske udsigt, Regnskovs Naturfond, som er stiftet
er dog ikke opgivet. Vi planlægger
for ti år siden, og som ejer et naturstadig på det,“ fortæller Henrik
reservat med 20 kvadratkilometer
Herold.
uberørt regnskov i Ecuador. En
Oprindeligt blev Regnskoven
krone for hver solgt billet går til
projekteret til at være en zoologisk
fonden og driften af reservatet. Det
have, men fokus har ændret sig
der binder det hele sammen, er
med årene, så den i dag handler
ledelsen, som har hjemme i hovedom naturbevarelse, hvilket passer
kvarteret.

Direktøren for Randers Regnskov lægger stor vægt
på, at virksomhedens strategi er kort, præcis og
en, medarbejderne kan huske. Frem for et langt
dokument skal det være en kort sætning, der kan
skrives i håndfladen.

SKRIVES
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Direktør Henrik Herold, Randers Regnskov

være en synlig leder, som man har
25 års jubilæum i år
let ved at få i tale. Han gør meget ud
„Jeg har altid anset ledelse som en
af at være tilgængelig blandt andet
selvstændig disciplin. Man skal afse
i frokoststuen, hvor meget af komtid til ledelse, og ledelsens produkt
er en organisation, der fungerer. Jeg munikationen foregår.
Til sommer har Regnskoven 25vil gerne give mine medarbejdere
års jubilæum og kan se tilbage på
stor frihed, for jeg mener, det stæret kvart århundrede, hvor virksomkeste i mennesker er den sunde
heden har været med til at ændre
fornuft. Trygge, veluddannede,
byens selvopfattelse fra byen med
anerkendte mennesker performer
bander og lukbedst,“ mener
kede butikker
direktøren.
TRYGGE,
om sommeren,
Han hader
VELUDDANNEDE,
til byen med
ganske enkelt
møder, og
ANERKENDTE MENNESKER regnskoven og
270.000 turister
sørger derfor
årligt ind i hjertet
PERFORMER BEDST
i stedet for at

af byen. Jubilæet bliver markeret
med udgivelsen af en jubilæumsbog
og en ny udstilling om Randers i
bondestenalderen. Det helt store
festligholdelse venter til næste år
hvor vi forhåbentligt er fri for corona
og klar til at feste sammen.
Haakon Rønnow Petersen,
haakon@mercatus.dk

EN STRATEGI SKAL KUNNE

I HÅNDFLADEN
www.erhvervDJURSLAND.dk · maj 2021
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Driftschef Lars Boesen, Aarhus Airport A/S og direktør Morten Jakobsen, Apro Danmark ApS

LUFTHAVNEN

ÅBNER

PORTEN
IGEN MED APRO

Djævelen ligger i detaljen. Derfor er porte, der kan åbne

parkerer flyene på, så der er plads til
flere af gangen.“

og lukke ved det mindste vink en væsentlig forudsætning

Trofast, når tingene fungerer
Efter eget udsagn er Lars en handlekraftig herre. „Jeg er ikke den
tålmodige type. Jeg udskifter leverandøren, hvis vi ikke er tilfredse.“
Alligevel har han og lufthavnen
samarbejdet med Apro Danmark,
der arbejder med porte, kraner og
løftegrej, i en årrække. „Vi mangHan forklarer: „Passagerernes
lede en leverandør til at servicere
bagage skal stadig handles til og fra
de mange porte
flyene. Her er
i og omkring
der ikke noget,
JEG ER IKKE DEN
lufthavnen, som
der er ændret.
TÅLMODIGE TYPE.
også skal have
Men når vi skal
et lovpligtigt
kunne håndtere
JEG UDSKIFTER
eftersyn en gang
et meget større
om året. Direkantal flyafgange, LEVERANDØREN, HVIS VI
tør Morten Jaer der selvfølgeIKKE ER TILFREDSE
kobsen fra Apro
lig også nogle
havde i forvejen
rutiner, der bliver Lars Boesen
selv henvendt
anderledes. Vi
sig, og derfor var det naturligt for
ændrer for eksempel den måde, vi

for gnidningsfri drift i Aarhus Airport. Den opgave løser
lokale Apro Danmark.
Aarhus Airport har gennem det
sidste års tid undergået en stor
forvandling og nu vågner fra sin
tornerosesøvn og genåbner den
lokale port til verden. Det er også
en kærkommen tilbagevenden til
normal drift.
Det er i stor udstrækning forholdene for passagerne, der har
fået et voldsomt løft i forbindelse
med forvandlingen, mens selve
den daglige drift bliver afviklet på
nogenlunde samme måde, under
ledelse af driftschef Lars Boesen.

12
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mig at tage fat i
de ikke generer
DET ER VIGTIGT
ham. Jeg så det
driften i lufthavFOR OS, AT VI IKKE FÅR
også allerede
nen, når de er på
dengang som
besøg. „De holUNØDIGE DRIFTSSTOP,
en stor fordel, at
der selv styr på
Morten og hans
de faste intervalMEN APRO RYKKER OGSÅ
folk har til huse
ler for eftersyn.
kun 20 kilometer UD, HVIS NOGET ALLIGEVEL Morten ringer til
fra lufthavnen.
mig i forvejen og
PLUDSELIGT GÅR I STYKKER spørger, hvornår
Af og til har vi
Lars Boesen
nemlig en akut
det kan passe,
opgave, der
at de kommer
skal løses, og her er det vigtigt med
på besøg. De sørger for, at det hele
hurtig udrykning.“
bliver gennemgået, testet og får
en ny mærkning, så vi kan se, at
Godkendt af politiet
det hele er kontrolleret og efterset.
Den faste del af opgaverne for Apro
Servicemontørerne smører, udskifer de lovpligtige eftersyn af portene. ter hjul og andre sliddele, så portene
Her har virksomheden fået godkendt fungerer stabilt et år mere. Det er
et par faste medarbejdere af politiet
vigtigt for os, at vi ikke får unødige
til at udføre arbejdsopgaver i Aarhus
driftsstop, men Apro rykker også ud,
Airport. Driftschefen ser det som
hvis noget alligevel pludseligt går i
et ekstra plus, at de to kender både
stykker. Hvis noget skal repareres
portene og lufthavnen til bunds og
som konsekvens af eftersynet, skal
ved, hvad de skal tage højde for, så
de have grønt lys til at løse opgaven

www.erhvervDJURSLAND.dk · maj 2021

af mig først. Samarbejdet fungerer
meget tilfredsstillende.“
Nye porte på vej
Lars Boesen glæder sig til en mere
normal drift i lufthavnen – og til at få
lidt mere travlt med flyhandling. Der
skal også, som en konsekvens af
om- og udbygningen, flyttes et antal
porte, og der skal nok også installeres nogle nye.
Lars Chalmer Rasmussen, lars@mercatus.dk
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Administrerende direktør Klaus Dahl, Grenaa Skibsværft A/S

VI ER KOMMET OP I ET

HELT ANDET GEAR
14

Advertorial

www.erhvervDJURSLAND.dk · maj 2021

Grenaa Skibsværft er netop kommet i mål med deres GMC certificering.
Har har de haft stor gavn af HSM ejerskabet og af egne erfaringer fra
deres omfattende indsats for arbejdsmiljøet.
Mange af de tiltag, der er beskrevet
i certificeringen, har, ifølge administrerende direktør Klaus Dahl,
været en naturlig del af dagligdagen
i mange år. „Vi har ofte fået ros fra
Reno Djurs for at være gode til at
sortere vores affald. Det nye er, at
vi nu har fået sat tingene i system,
og kan dokumentere dem,“ forklarer han. Det har været med til at
sætte fokus på at optimere sortering
af affaldsprodukter yderligere. „I
dag har vi for eksempel udviklet et
system, så vi kan sortere alt metal
affald i fem forskellige kategorier.
Det betyder, at vi får en bedre skrotpris for det,“ forklarer han videre.

r egenereringsanlæg, så en stor del
af fortynderen kan bruges igen.“

„Vi har altid haft et meget højt
sikkerhedsniveau, men en voldsom
ulykke for et års tid siden, har for alvor sat skub udviklingen, så vi i dag
langt overgår de formelle lovkrav,“
slår Klaus fast.

Signal om ansvarlighed
Certificeringen betyder, at der nu
laves miljørapporter i faste intervaller. „De udløser
konkrete handle
Vurderer alle
DET HER SENDER ET
planer, og på
projekter
den måde holder KLART SIGNAL OM, AT VI
„Før hvert
vi fokus på arARBEJDER PROFESSIONELT eneste projekt
bejdet.“ Det ser
afholdes et
OG ANSVARLIGT
Klaus som en
Toolboxmøde,
stor fordel, og
hvor vi analyhan oplever en stigende efterspørgserer de konkrete sikkerhedsrisici.
sel fra kunder om at kunne dokuTo medarbejdere laver løbende
mentere og beskrive procedurerne
sikkerhedrunderinger på pladsen, og
for miljøarbejdet. „Vi er ikke ISO
vi har investeret i ekstra sikkerheds
Hjælp og reduceret forbrug
certificeret, men det her sender et
foranstaltninger som fx centralt
Slægtskabet med HSM Industri
klart signal om, at vi arbejder profes- gasanlæg og oversigtssystemer, der
har været en fordel for processen
sionelt og ansvarligt,“ vurderer han.
viser, hvor på værftet hver enkelt
med at få certificeringen. „De og
person befinder sig. Det har skabt
en række andre selskaber i koncerSikkert arbejdsmiljø
øget tryghed blandt medarbejderne,
nen har haft GMC i længere tid, og
At arbejde med skibsreparation er
og de har stor sympati for, at sikkerder har været god hjælp at hente i
ifølge Klaus i en liga for sig selv. „Vi
heden prioriteres ultra højt.“ Noget
måden at tilrettelægge tingene på,“
opererer indenfor adskillige fagområ- af det næste værftet skal i gang
erfarer Klaus,
der på en gang.
med, er at introducere videobaseder også fortælDet kan ligne
rede sikkerhedsvejledninger.
VI HAR NU FÅET SAT
ler, at der i det
en myretue,
„Vi er meget bevidste om, at
TINGENE I SYSTEM, OG
daglige er helt
når 70 mand
bruge moderne teknologi, og selv
praktiske miljøarbejder med
om vores faciliteter på havnen kan
KAN DOKUMENTERE DEM
samarbejder.
mange forskelopleves som lidt af en tidslomme,
„Vi har en del malerarbejde og
lige processer på en gang. Det stiller skal ingen være i tvivl om, at her er
bruger her fortynder til blandt andet
kæmpekrav til arbejdsmiljøarbejdet,
styr på tingene,“ slutter direktøren.
rengøringsopgaver. Den forurenede
og derfor er vores arbejde med
fortynder får vi renset i HSM‘s
GMC ikke koblet sammen med det.“ Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk
www.erhvervDJURSLAND.dk · maj 2021
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Materielchef Tonni Rehmeier og fleksjobber Keld Duun, Vam A/S

Sygdommen blev starten på et langt
forløb med indlæggelse, behandling,
genoptræning og arbejdsprøvning.
„Da jeg var klar til at komme i arbejdsprøvning, foreslog kommunen
mig flere arbejdspladser, de tænkte
passede fint til mig,“ fortæller Keld,
der dog kun havde Vam i tankerne.
„At vende tilbage, ville give mig stor
tryghed, fordi jeg kendte folkene,
og syntes det ville være svært at
overskue at skulle starte forfra et
nyt sted.“
Det blev til en tre måneders
prøveperiode, hvor han blev tilknyttet den interne materieltjeneste på
Limevej ved Auning. „Det endte
med, at de opfandt et job til mig på
seks timer om ugen, og jeg ser altid
frem til at skulle på arbejde.“
Nemmere hverdag på værkstedet
I dag er Keld 61 år og har været i
flexjobbet hos Vam i fem år, hvor

I 2014 vendte en blodprop i hjernen
op og ned på jord- og betonarbejder
Keld Duun‘s tilværelse. På det tidspunkt
havde han arbejdet i entreprenørfirmaet
Vam i næsten 20 år i et job, han ikke
ville være i stand til at vende tilbage til.
16
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han to dage om
ter: „Både de og vi får meget ud af
JEG KENDTE FOLKENE, gas, når jeg er
ugen hjælper
her.“
det. Vores branche har mangel på
OG SYNTES DET VILLE
med at klargøre
arbejdskraft, og vi prøver på den
VÆRE SVÆRT AT OVERmaskiner, og i
Code of Care
måde at finde skjulte resourcer
det hele taget
Den
gode
histofrem. Det taler samtidig godt ind i
SKUE AT SKULLE STARTE
går til hånde på
rie er for længst
vores overordnede CSR politik, hvor
FORFRA ET NYT STED
værkstedet. For
blevet noteret
hele organisationen arbejder med
materielchef
hos ledelsen,
samfundsansvar.“
Keld Duun
Tonni Rehmeier
og direktør Allan
Allan slutter af med at fortælle,
er der slet ingen tvivl om, at det
Hougaard håber, de kan finde flere
at Vam siden 2015 har arbejdet
er en stor styrke for afdelingen, at
småjobs rundt omkring i virksomhestruktureret med CSR, og hvert år
Keld er tilknyttet. „Selv om vi er en
den, der i alt beskæftiger 160 medudgiver en samlet CSR-rapport.
ti stykker på værkstedet, er det en
arbejdere. „Vi er aktive i netværket
stor ting, at han kommer, fordi han
Code of Care
Jens Nikolajsen,
løser en masse opgaver, der ellers
Norddjurs, der
jens@mercatus.dk
DET ER EN STOR TING,
ville være besværlige at få udført,“
netop har fokus
AT HAN KOMMER, FORDI
forklarer han og konkluderer, at det
på at give menhar gjort hverdagen meget nemnesker med sær- HAN LØSER EN MASSE
mere.
lige udfordringer
OPGAVER, DER ELLERS
De to er også enige i, at der er et
en chance for at
rigtig godt sammenhold i virksomkomme ind på
VILLE VÆRE BESVÆRLIGE
heden og på værkstedet, eller som
arbejdsmarkeAT FÅ UDFØRT
Keld udtrykker det: „Vi har en god
det,“ forklarer
Tonni Rehmeier
tone, men de får allesammen noget
han og fortsæt-

JEG SAGDE
HELE TIDEN

VAM
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Mange lokale tømrer- og snedkervirksomheder har
de seneste år haft store udfordringer med at finde
kvalificeret arbejdskraft. Byggeleder Jimmy Bach
Sørensen er en ud af otte, der efter lukningen af
Aalsrode Tømrerfirma, fandt nye udfordringer hos
Rytters Tømrerfirma.
Siden 2014 har tømreruddannede
ringer helt fra første besigtigelse til
Jimmy arbejdet som byggeleder,
beregning, udførsel og den endeog i sit tidligere job havde han allige aflevering. „Et godt eksempel
lerede et godt
på en af mine
kendskab til
opgaver er vores
JEG KUNNE SE, AT
Mathias Rytter
entreprise med
JIMMY SOM EN MEGET
og flere af hans
ti rækkehuse i
ERFAREN TØMRER OG
folk. „Mathias
Tilst. De er en
og jeg er udlært
del af det nye
BYGGELEDER, LIGE HAVDE
samme sted, og
boligområde
DEN RIGTIGE PROFIL
jeg kunne se at
Tulipanhusene,
den virksomhed, Mathias Rytter
og vi opfører
han senere stardem som meget
tede op, stille og roligt voksede,“
vedligeholdelsesvenlige boliger,“
fortæller Jimmy, der i dag er en ud
forklarer han.
af tre byggeledere i tømrerfirmaet.
Planlægning og dialog
Erfaren tømrer
At Jimmys arbejde veksler mellem
Mange i branchen kender hinanden,
kontoret og besøg på pladserne, er
blandt andet fordi det er meget anmed til at give ham energi, eller som
vendt, at tømrerfirmaerne lejer folk
han udtrykker det: „Jeg elsker at
hos hinanden til konkrete opgaver.
opleve tingene blive bygget.“
„I dag er vi omkring 45 fastansatte,“
Ved opstart af et nyt projekt, har
siger Mathias
Jimmy fokus
Rytter og fortælpå, at sætte
MIT VIGTIGSTE
ler, at der, ud
folkene grundigt
VÆRKTØJ ER TELEFONEN,
over Jimmy, er
ind i byggeriet.
både lærlinge og SÅ NÅR DEN IKKE RINGER,
Tegningerne
svende blandt
gennemgås og
ER DET TEGN PÅ, AT DET
de otte flyttede
alle informatioGÅR RIGTIG GODT
medarbejdere.
ner kan hentes
„Jeg kunne se,
frem på de
Jimmy Bach Sørensen
at Jimmy som
enkelte pladser
en meget erfaren tømrer og bygge
på tablets. „Det vigtigste er nok,
leder, lige havde den rigtige profil,
at være i løbende dialog med vores
og at han med sit store kendskab til
folk på pladserne, der selv kan styre
især de lidt større byggesager, kan
slagets gang i de fleste tilfælde. Mit
være med til at stå for projekterne
vigtigste værktøj er telefonen, så når
helt fra planlægningsfasen og til de
den ikke ringer, er det tegn på, at
skal afleveres.“
det går rigtig godt,“ smiler han.
Tulipanhusene
Med udgangspunkt i kontoret i
Lyngby skal Jimmy bruge sine erfa-
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Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk
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JEG ELSKER AT
OPLEVE TINGENE BLIVE

BYGGET

Byggeleder Jimmy Bach Sørensen, Rytters Tømrerfirma ApS
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DET MEST

RESPEKTFULDE
ER AT
LYTTE
Interviewet med Rebecca Matsolgt så hurtigt, at
DER ER ALT
thews finder sted på et kontor
det har været
diskret gemt af vejen fra udstillingen FOR MANGE, DER
svært at få en
i den gamle del af Glasmuseets
fremvisning,
PLANLÆGGER, HVAD DE
bygningsmasse. Sammen med
inden de
VIL SIGE I STEDET FOR
resten af administrationen har hun
var solgt.
kontor på førstesalen med udsigt til
„Vi
AT LYTTE TIL, HVAD DEN
byen. Det er den 4. maj, dagen efter
elsker
ANDEN SIGER
hendes tiltrædelse som direktør.
ganske
„Jeg håber på, at dem der kender
enkelt Ebelmig, vil sige, jeg er god at samarbejde med og god til
toft. Vi boede her et halvt år tilbage
at lytte. Og jeg forventer det samme tilbage af andre.
i 2016 i et lejet sommerhus. Vi elskede det. Og her får
Der er alt for mange, der planlægger, hvad de vil sige
man rigtig lækker mad og kaffe. Dertil kommer, at jeg
i stedet for at lytte til, hvad den anden siger. At lytte
jo kender Ebeltoft fra dengang, jeg åbnede udstillingen
er det mest respektfulde. Det lærer man af,“ mener
om de syv dødssynder her på Glasmuseet,“ fortæller
Rebecca Matthews.
hun.
Kultur er vigtigt
Hun havde en dejlig barndom i Newbury i England
som storesøster til tre brødre i en, hvad hun kalder,
traditionel familie. Hun elskede
sprogfagene i skolen og læste
MIT JOB VAR AT
siden sprog på Cambridge og
PRÆSENTERE KULTUR OG
fik senere en master i kunsthistorie i London. Siden har
DERMED OPMUNTRE FOLK
skæbnen bragt hende til Danmark af flere omgange. Mest
TIL AT OPLEVE KULTUR.
markant var hendes hverv som
KULTUR ER VIGTIGT
direktør for kulturhovedstad
Aarhus 2017.
„Aarhus 2017 er min største bedrift ind til nu. Det var
meget presset, og jeg er en af de få blandt kulturhoved
stædernes direktører, der er blevet. Jeg holder fast
i det, jeg siger ja til. Mit job var at præsentere kultur
og dermed opmuntre folk til at opleve kultur. Kultur er
vigtigt,“ mener direktøren.
Elsker Ebeltoft
Hun bor i dag i Beder syd for Aarhus sammen med sin
danske kone, Christina, og sin 16-årige søn. De har planer om at flytte til Ebeltoft, men for tiden bliver husene

20
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Udstilling med mesteren
Det var som direktør for Aarhus 2017, og her fandt hun
også fascinationen af glaspusterkunsten, som jo bliver
formet af åndedrættet. Hun ser frem til at være med til
at løfte Glasmuseet til en ny level.
„Jeg skal lære bestyrelse og personale bedre at
kende, og jeg vil begynde med at lytte til dem. Den
strategi, der foreligger, vil jeg gøre virkelig, og så vil jeg
lytte til, hvad der virker, og hvad der ikke virker og skal
fikses. Vi skal finde ind til vores DNA, og det skal vi
italesætte og sige højt igen og igen!“
Det første skib, hun skal sætte i søen som kaptajn
for Glasmuseet, er en
soloudstilling med værker
VI SKAL FINDE IND TIL
af den italienske mesterVORES DNA, OG DET SKAL
blæser, Lino Tagliapietra
fra øen Murano ud for
VI ITALESÆTTE OG SIGE
Venedig. Den får ferniseHØJT IGEN OG IGEN!
ring 12. juni i år og løber
10 måneder frem til april
næste år.
Haakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk

www.erhvervDJURSLAND.dk · maj 2021

Den nytiltrådte direktør for
Glasmuseet i Ebeltoft, Rebecca
Matthews, elsker sprog og
kultur. Og så prøver hun at
være en god lytter, for det
lærer man af, mener hun.

Direktør Rebecca Matthews, Glasmuseet Ebeltoft
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Direktør Anders Byriel fra Kvadrat A/S har meddelt, at han
ikke genopstiller til bestyrelsesposten i JP/Politikens Hus.
Det sker ifølge Lokalavisen
grundet en intern kamp om
formandsposten mellem husets to fonde. „Jeg synes helt
klart, man skulle have ladet
Lars Munch fortsætte i fire år
mere. Det havde været naturligt at lade ham fortsætte, for
han er ekstraordinært dygtig,“
siger Anders Byriel til Ekstra
Bladet.
Syddjurs Spildevand A/S
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„Den proces, de har sat i
gang, er både meget spændende og forud for sin tid.
Det var lige noget for mig,“
siger Bjarne Langdahl Riis
og fortsætter: „Vi har nogle
andre værdier på Djursland,
end man har i byen. Det er
noget andet, vi flytter hertil
for – naturen og miljøet. Jeg
glæder mig derfor til at sætte
vand, miljø, klima og rekreative værdier på dagsordenen i
tæt samarbejde med kommunen, borgerne og mine nye
kolleger.“
Grenaa Havn A/S
Der er sket ændringer i havnens bestyrelse, idet tidligere
rådmand for Teknik og Miljø
i Aarhus Kommune Laura
Hay, CEO i netværket DWP
System Supplier Lene Skovsgaard Sørensen og CEO i
Abildskou A/S Jess Abildskou
er indtrådt.
Bestyrelsen tæller desuden
formand Bent Hansen,
næstformand Lars Pedersen,
Kasper Bjerregaard, Steen
Jensen, Lars Møller og Anne
Bjerrekær.

Kilde: Danmarks Statistik
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alder og køn.
5

4

3

Marts
2020

741
702

Januar
2021

775
888

Februar
2021

834
931

Marts
2021

752
886

Kilde: Danmarks Statistik

De tilgængelige data for hhv.
erklærede konkurser og bruttoledighed giver pga. Covid-19
ikke nødvendigvis et retvisende billede af perioden.
Tallene kan være undervurderede og det reelle niveau er
meget usikkert.
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Kattegatcentret

Kystvejens Hotel
og Konferencecenter A/S

April
2021

Direktør for Skanderborg
Forsyning, Bjarne Langdahl
Riis, tiltræder som direktør for
Syddjurs Spildevand til sommer, hvor
han afløser Søren
6
Lynge Petersen, der går på
5
efterløn. Stillingen indebærer
også at4 han bliver involveret i
3
et stadigt
tættere samarbejde
mellem2 Syddjurs Spildevand
og Norddjurs
Kommunes
1
vandselskab,
AquaDjurs A/S.
0
I forvejen ejer de to vand
selskaber et fælles serviceselskab, DjursSam ApS, som
blev stiftet for to år siden. Det
fungerer med bl.a. fælles økonomichef, lønadministration
og forbrugsafregning. Kommunerne ejer fortsat hvert
sit selskab, der driver og investerer i egne anlæg. Det er
der ingen planer om at ændre
på. Det betyder, at der også
fremover vil være forskellige
takster i de to kommuner.

den nordjyske forlystelsespark Fårup Sommerland, og
har desuden været direktør i
Skulpturparken og Kulturhuset
Blokhus.
„Vi er ovenud lykkelige over
at have fået denne mulighed,
og vi glæder os så meget til
at tage fat på opgaven og
til, sammen med den faste
stab af gode medarbejdere,
at drive og udvikle dette
spændende sted. Vi brænder
begge for gæsteservice og
turisme, og det har længe
været en drøm rent arbejdsmæssigt at danne parløb.
Djursland er en utrolig attraktiv destination, og for mig at
se er hotellet beliggende i et
smørhul omgivet af unik natur
og populære attraktioner,“
siger Palle Jensen.

Ægteparret Lone Heilskov
(50) og Palle Jensen (54) er
tiltrådt som direktør-par på
Kystvejens Hotel og Konferencecenter, hvor de har afløst
Laila Qvist, der er tiltrådt
faglærer i Turisme og Service
hos Vitskøl Kloster, der er en
del af TAMU.
Hanne kommer fra en stilling
som kommunikationsansvarlig
hos Sol og Strand Feriehusudlejning og har desuden
godt 18 års erfaring som
reporter og studievært hos
Nordjyske Medier og hos DK4
og ægtefællen Palle kommer
med 30 års erfaring inden for
drift, service og ledelse fra

Karsten Bjerrum Nielsen er
tiltrådt som direktør i
Kattegatcentret, hvor han har
afløst Helle Hegelund
Knudsens, der har stået i
spidsen siden 2017. Karsten
er et kendt ansigt i organisationen, idet han har været
ansat i centret i 17 år, heraf de
seneste ti som souschef og
leder for udstilling og formidling.
Formand for Kattegatcentrets
Driftsfond, Peter Sand, ser
frem til samarbejdet med
Karsten: „Bestyrelserne for
Kattegatcentret er utroligt
glade for, at det er en erfaren,
fagligt stærk og anerkendt leder i form af Karsten Bjerrum
Nielsen, der tiltræder som ny
direktør. Han har i en længere
årrække været en central del
af ledelsen og er derfor den
helt rigtige til at færdiggøre
det igangværende byggeri,
såvel som de hertil knyttede
formidlings- og læringsaktiviteter. Bestyrelserne glæder
sig til, sammen med Karsten
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og den øvrige stab, at udvikle
Kattegatcentret yderligere i
de kommende år; kommercielt som fagligt og herunder
styrke forskningsindsatsen
– ikke mindst i tang, som henover de seneste ti år for alvor
har bragt Grenaa på landkortet
inden for marin forskning.“
Den Europæiske
Filmhøjskole
Klaus Hansen fra FilmFyn er
indsat som midlertidig forstander for Den Europæiske
Filmhøjskole, efter forstander Ellen Riis har forladt
posten. Samtidig er Simon
Weil, manuskriptforfatter og
tidligere elev på Den Europæiske Filmhøjskole, tiltrådt som
konstitueret viceforstander.
Bestyrelsen har igangsat
processen med at finde en ny
forstander.
Auning Idrætsog Kulturcenter
Med ansættelse af Steffan
Engmann og Jane Johnasen
er den samlede ny ledelse i
Auning Idræts- og Kulturcenter på plads. Tine Sørensen er
daglig leder, Steffan står for
centrets drift, teknik og vedligeholdelse og Jane Johnasen
er ansvarlig for caféen og
arrangementer.

Fakta Ebeltoft
Blandt de 359 Fakta butikker,
er Fakta Ebeltoft blevet kåret
til Årets Butik 2020. „Med
enkle midler har butikschef
Paw Henriksen og team
formået at løfte kunde
oplevelsen markant,“ siger
kædedirektør Thomas Nielsen
og fortsætter: „Det er blevet
en flottere, mere overskuelig
og inspirerende butik, og det
har vi kunnet konstatere i en
markant forbedring af kundetilfredsheden, omsætningen
og resultatet.“
Fakta Ebeltoft er en af de relativt få butikker i kæden, der
er ejet af en lokal, selvstændig brugsforening – i dette
tilfælde Kvickly Ebeltoft. Paw
Henriksen har ledet butikken
siden 2019.
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„Butikken er et mønster
eksempel på et godt samarbejde mellem brugsforeningen – direktør Jens Friis,
Kvickly Ebeltoft – kædeledelsen – her salgschef Keld
Larsen, Fakta – og butikkens
leder, Paw Henriksen. Derfor
står butikken som et forbillede i kæden for et stærkere
samarbejde i Coop familien,“
fortæller kædedirektøren.
Med kåringen til Årets Butik
2020 fulgte en check på
10.000 kr.
Djursland Kloakservice ApS
DI’s Randers-Norddjurs’
Initiativpris 2020 er tildelt
Djursland Kloakservice ApS.
DI fortæller om begrundelsen
for valget:
Virksomhedens omkring
15.000 kunder findes især
lokalt, men også langt væk.
Opgaverne spænder vidt med
kloakservice og oprensning
og sker med den nyeste miljøvenlige teknik. Det har sikret
virksomheden markant vækst
gennem årene.
De laver den mere traditionelle kloakservice, men
tager også nogle af de store
opgaver med at rense store
forbrændingskedler i hele
Danmark, Sverige og Norge.
Tankrensninger på bl.a.
tankskibe, der gerne sejler
til Grenaa for at få lige netop
Djursland Kloakservice til at
rense deres skibe.
De forskelligartede opgaver
gør også, at de har en hel del
specialudstyr – en form for
renserobotter, som de har
udviklet gennem servicering
af tidligere kunder så som
BASF i Grenaa og Grenaa
Papirfabrik. De er gode til at
spotte rensningsteknologiske løsninger, som de kan
modificere til at kunne bruges
til deres kunder. Og så er de
også gode til at finde grønne
løsninger til deres udstyr.
Kystvejens Hotel
og Konferencecenter A/S
Moderniseringsstyrelsen
under Finansministeriet har
på vegne af den danske stat
forlænget deres konference
aftale med Kystvejens
Konferencecenter og cementerer dermed endnu engang

stedets position som Djurslands største leverandører
af konference – og møde
faciliteter. „Vi er både stole og
glade over, at den danske stat
har valgt os som leverandør
af møde- og konference
faciliteter. Med ni højloftede
mødesale og 25 grupperum
kan vi huse de helt store
konferencer og designe de
møde-setups, som vores
gæster måtte have behov for
– også når setuppet kræver
plads mellem mødegrupper
og mødedeltagere. Mange
virksomheder og institutioner
har vænnet sig til at afholde
møder over teams, zoom etc.,
men det er ved det fysiske
møde, at relationer skabes,
og det mærker vi i øjeblikket
tydeligt på antallet af bookinger og forespørgsler,“siger
Rikke Andersen, Salgs- og
Marketingchef på stedet.
Houlberg & Wittrup
Pedersen & Nielsen har købt
bilhuset Houlberg & Wittrup
af Jesper Møller. De ca. 40
medarbejdere i Randers
afdelingen på Ørneborgvej
flyttes på sigt til Pedersen &
Nielsens domicil på Ribevej, mens Auningafdelingen
forbliver på den nuværende
adresse.
Restaurant Bindingsværket
Sommelier Frederikke Have
har sammen med sin kæreste
og kok Mikkel Schandorff
overtaget traktørstedet Hvide
Kok i Drammelstrup. De har
gennemrestaureret huset
og har åbnet Restaurant
Bindingsværket, der også
rummer en mindre B&B.
Gæsterne kan dermed booke
et ophold med overnatninger,
middag i restauranten og
morgenmad.

Connected Wind Services på
Djursland. Aftalen indebærer,
at Connected Wind Services
får det fulde ansvar for driften
af de 32 Siemens 2,3 MWmøller, der er ejet af Vattenfall
og fordelt på vindmølleparker i
Jylland, på Fyn og på Sjælland.
„Kontrakten med Vattenfall rykker os for alvor op i
superligaen blandt service
leverandører. Vi har tidligere
samarbejdet med Vattenfall
om nogle af deres mindre
vindmølleparker samt løst ad
hoc-opgaver, og vi er meget
stolte over at have landet
denne aftale med en af de
helt store spillere på markedet,“ siger Kent Hougaard,
administrerende direktør i
Connected Wind Services
Denmark.
Regionshospitalet Randers
Yngre Danske Akutmedicineres uddannelsespris er i år
gået til Dea Kehler, der er uddannelsesansvarlig overlæge
i Akutafdelingen på Regionshospitalet Randers. Siden hun
blev uddannelsesansvarlig
overlæge på Regionshospitalet i november 2019, har hun
arbejdet hårdt for at løfte uddannelseskvaliteten og på at
udvikle de tilbud, afdelingen
har til yngre læger.
„Jeg anede ikke, at de havde
gjort det, men jeg blev virkelig
glad, for det er mit hjerteblod
at skabe et godt uddannelses
miljø, de kan udvikle sig i.
Det, at alle mine unge læger
har nomineret mig, er den
største anerkendelse, jeg
kan få, for det er dem, det
hele handler om,“ siger Dea
Kehler.

Jyske Bank Grenaa
Afdelingen af Jyske Bank
i Grenaa er blevet lagt ind
under Randersafdeingen.
Banken beholder lokalerne
i Grenaa og det er muligt at
booke aftaler der.
Connected Wind Services
Denmark A/S
Energigiganten Vattenfall har
indgået en serviceaftale med

Få relevante indlæg
optaget gratis i Ajour.
info@erhvervdjursland.dk
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Alle data er indhentet i perioden
24.03.2021-10.05.2021
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen,
NN Markedsdata. Gengivet uden ansvar.
Antal ansatte er en usikker variabel.)

Bruttofortjeneste
Resultat før skat
Egenkapital
Antal ansatte

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

BOCO SEAFOOD A/S
Rolshøjvej 29, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
-0,1
(-5,6)
Resultat før skat
-3,0
(-11,9)
Egenkapital
-17,3
(-10,7)
Antal ansatte
3

*) Virksomheden er reklamebeskyttet.

Se evt.: https://datacvr.virk.dk/data/cvrhjælp/få-hjælp-til-cvr/reklamebeskyttelse
AGGERGAARDS
TØMRERFORRETNING APS*
Nydamsvej 19, 8950 Ørsted
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
3,6
(3,1)
Resultat før skat
0,9
(0,0)
Egenkapital
1,1
(0,4)
Antal ansatte
8
ALLERMANN A/S
Centervej 14, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
1,1
(1,0)
Resultat før skat
0,2
(0,2)
Egenkapital
0,7
(0,7)
Antal ansatte
2
ANDERSEN WINERY APS*
Vrinners Bygade 45, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
2,6
(1,0)
Resultat før skat
0,8
(-0,1)
Egenkapital
2,8
(1,9)
Antal ansatte
4
AUNING RADIO & TV A/S*
Østergade 9A, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
1,8
(1,4)
Resultat før skat
0,6
(0,3)
Egenkapital
0,5
(0,0)
Antal ansatte
4
BB KOMMUNIKATION APS*
Sletten 6, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
2,2
(2,4)
Resultat før skat
0,2
(0,2)
Egenkapital
0,8
(0,8)
Antal ansatte
6
BECOME A/S*
Sønderskovvej 7, 8520 Lystrup
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
11,4
(6,8)
Resultat før skat
0,3
(1,6)
Egenkapital
2,0
(1,5)
Antal ansatte
24
BERINGS MURERFORRETNING
APS
Hønebjergvej 21, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
1,0
(1,3)
Resultat før skat
0,0
(0,2)
Egenkapital
0,1
(0,2)
Antal ansatte
2
BIRK OG BORST EL A/S*
Storegade 6, 8950 Ørsted
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
1,3
(1,2)
Resultat før skat
0,1
(0,0)
Egenkapital
-0,1
(-0,1)
Antal ansatte
3
BJØDSTRUP AUTO APS
Gl. Hovedvej 8, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
1,8
(1,5)
Resultat før skat
0,5
(0,4)
Egenkapital
4,0
(3,6)
Antal ansatte
3
BJØRNKILDE EL APS
Tingvej 14D, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2020
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1,6
0,6
0,5
2

(0,4)
(-0,0)
(0,0)

BORDING LINK A/S
C M Rasmussens Vej 1, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
15,3
(17,7)
Resultat før skat
0,7
(-5,4)
Egenkapital
7,1
(6,5)
Antal ansatte
23
BOSTEDET BRÆNDTVAD APS
Brændtvadvej 12, 8586 Ørum Djurs
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
11,7
(11,5)
Resultat før skat
0,7
(1,1)
Egenkapital
1,5
(1,4)
Antal ansatte
18
BP SOENDERGAARD A/S
Trekanten 44B, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-09-2020
Bruttofortjeneste
9,9
(11,3)
Resultat før skat
-9,7
(0,3)
Egenkapital
-6,5
(1,8)
Antal ansatte
47
BYCON APS*
Søbakken 10, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
1,8
(1,8)
Resultat før skat
0,3
(0,6)
Egenkapital
2,7
(2,5)
Antal ansatte
2
CAMO LEATHERS A/S
Industrivej 24, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
8,5
(6,4)
Resultat før skat
2,0
(0,5)
Egenkapital
5,7
(4,4)
Antal ansatte
35
CLAUS GROTH APS
Klitten 15, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
-0,0
(-0,1)
Resultat før skat
0,1
(0,1)
Egenkapital
2,5
(2,5)
Antal ansatte
5
CONNECTED WIND SERVICES A/S
Nyballevej 8, 8444 Balle
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
5,0
(14,5)
Resultat før skat
-14,8
(-24,0)
Egenkapital
41,6
(56,3)
Antal ansatte
3
CONNECTED WIND SERVICES
DANMARK A/S
Nyballevej 8, 8444 Balle
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
18,8
(16,3)
Resultat før skat
2,7
(0,6)
Egenkapital
12,3
(9,6)
Antal ansatte
65
CONNECTED WIND SERVICES
REFURBISHMENT A/S
Nyballevej 8, 8444 Balle
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
-0,1
(-1,6)
Resultat før skat
-0,4
(-8,9)
Egenkapital
-1,3
(-0,9)
Antal ansatte
19

DANIEL PETERSEN, 462 RØNDE APS*
Drosselvej 4, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
3,7
(3,7)
Resultat før skat
0,8
(0,6)
Egenkapital
0,8
(0,8)
Antal ansatte
6
DANSK CERTIFIKATSVEJSNING APS
Hestehaven 5, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
4,5
(4,3)
Resultat før skat
0,4
(0,3)
Egenkapital
3,1
(2,9)
Antal ansatte
7
DANSK VILOMIX A/S
Sjellebrovej 10, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
130,6
(105,6)
Resultat før skat
91,8
(64,1)
Egenkapital
260,0
(220,2)
Antal ansatte
97
DANSOLAR ENERGI APS*
Kaarsbergsvej 2, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
0,1
(0,7)
Resultat før skat
0,1
(0,7)
Egenkapital
0,7
(0,5)
Antal ansatte
2
DJURS RENGØRING APS
Rugvænget 20, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
-0,2
(-0,0)
Resultat før skat
0,0
(-0,0)
Egenkapital
0,0
(0,1)
Antal ansatte
3
DRIFTSSELSKABET
GRENAA HAVN A/S
Havnecentervej 1, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
6,1
(8,9)
Resultat før skat
-0,7
(1,4)
Egenkapital
27,4
(55,1)
Antal ansatte
11
EBELTOFT DETAIL A/S
Østeralle 16, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
0,0
(31,7)
Resultat før skat
0,0
(2,4)
Egenkapital
0,0
(17,8)
Antal ansatte
65
EJENDOMSMÆGLERFIRMAET
BERG HALAGER APS*
Toftevej 5A, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
0,6
Resultat før skat
0,3
Egenkapital
0,3
Antal ansatte
2

-

EMA’S A/S
Strandvejen 19 1, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
3,3
(2,6)
Resultat før skat
1,0
(0,0)
Egenkapital
3,4
(2,6)
Antal ansatte
3
EMSPAK A/S*
Århusvej 23A, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-10-2020
Bruttofortjeneste
5,5
(4,4)
Resultat før skat
0,1
(0,4)
Egenkapital
0,5
(0,4)
Antal ansatte
17
ETIKOS APS*
Slotsparken 38, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
2,1
(2,7)
Resultat før skat
-0,6
(0,1)

Egenkapital
Antal ansatte

0,3
4

(0,8)

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
EXCELLENT SYSTEMS A/S
Møllevej 2, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
9,2
(9,2)
Resultat før skat
1,3
(1,7)
Egenkapital
8,8
(8,4)
Antal ansatte
14
FISK FOR LIVET APS*
Nordstrandvej 12, 8592 Anholt
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
0,7
(1,0)
Resultat før skat
-0,2
(0,1)
Egenkapital
-0,1
(0,1)
Antal ansatte
2
FJELLERUP BAGERI APS
Fjellerup Bygade 20, 8585 Glesborg
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
2,0
(1,5)
Resultat før skat
0,4
(0,1)
Egenkapital
1,3
(1,0)
Antal ansatte
3
FJELLERUP TRÆLAST- OG
BYGGEMARKED APS
Kanneshøjvej 60, 8585 Glesborg
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
0,6
(0,1)
Resultat før skat
0,3
(-0,2)
Egenkapital
1,1
(0,9)
Antal ansatte
3
FUB APS*
Agertoften 11, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
2,7
(2,3)
Resultat før skat
0,4
(0,4)
Egenkapital
1,5
(1,5)
Antal ansatte
4
GKJ APS
Tøjstrupvej 33, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
0,1
(0,2)
Resultat før skat
-0,1
(0,1)
Egenkapital
2,5
(2,5)
Antal ansatte
3
GMS APS
Kanalvej 81, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
2,4
(1,8)
Resultat før skat
0,7
(0,2)
Egenkapital
1,5
(1,0)
Antal ansatte
4
GUDMANN & SØN APS
Vestervej 17, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
1,0
(0,9)
Resultat før skat
-0,0
(-0,1)
Egenkapital
0,9
(0,9)
Antal ansatte
3
GULDSMEDEN I RØNDE APS*
Hovedgaden 9, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
1,2
Resultat før skat
0,4
Egenkapital
0,3
Antal ansatte
3

-

HYLLESTED MURERFORRETNING APS
Nordre Kærvej 16, 8444 Balle
Regnskabsafslutning 31-12-2020
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Bruttofortjeneste
Resultat før skat
Egenkapital
Antal ansatte

2,1
0,2
0,2
3

-

I. J. RENGØRING APS
Møllestien 1, 8585 Glesborg
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
0,6
(0,8)
Resultat før skat
0,0
(0,2)
Egenkapital
0,9
(1,0)
Antal ansatte
3
INNOTECH C2 APS
Gustav Wieds Vej 18, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
0,2
(-0,0)
Resultat før skat
0,2
(0,1)
Egenkapital
1,1
(1,1)
Antal ansatte
3
JAC GRENAA A/S
Trekanten 8, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
8,0
(8,4)
Resultat før skat
-0,6
(-0,5)
Egenkapital
1,7
(2,1)
Antal ansatte
15
JENS KRISTENSEN A/S
Tingparken 29, 8950 Ørsted
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
1,3
(0,7)
Resultat før skat
0,9
(0,2)
Egenkapital
5,6
(5,0)
Antal ansatte
2
JIFFY A/S
Industrivej 4, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
8,2
(7,3)
Resultat før skat
1,2
(1,2)
Egenkapital
16,8
(15,9)
Antal ansatte
31
JK SHIPPING APS
Tingparken 29, 8950 Ørsted
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
1,3
(1,2)
Resultat før skat
0,5
(0,3)
Egenkapital
0,5
(0,3)
Antal ansatte
2
JOWIN APS
Løgtenvej 41, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
6,5
(4,8)
Resultat før skat
3,5
(3,1)
Egenkapital
8,6
(6,2)
Antal ansatte
7
KAMF A/S
Hornbjergvej 71, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
14,0
(13,2)
Resultat før skat
1,9
(0,7)
Egenkapital
8,2
(7,2)
Antal ansatte
21
KEINICKE APS
Stabelhøjen 4, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
0,9
(0,6)
Resultat før skat
2,2
(-0,4)
Egenkapital
2,2
(0,6)
Antal ansatte
2
KOED A/S
Nyhåbsvej 16, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
12,5
(10,6)
Resultat før skat
3,2
(1,5)
Egenkapital
15,5
(13,7)
Antal ansatte
17
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KOLIND ENTREPRENØR- & VOGNMANDSFORRETNING APS
Skarresøvej 6, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
3,0
(1,9)
Resultat før skat
0,4
(-0,1)
Egenkapital
1,6
(1,3)
Antal ansatte
5
KOMPONENTHUSET A/S
Nordhavnsvej 15, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
2,5
(2,5)
Resultat før skat
1,0
(1,0)
Egenkapital
3,1
(3,0)
Antal ansatte
3
L-TEK A/S
Auningvej 91C, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
24,5
(22,2)
Resultat før skat
11,6
(9,0)
Egenkapital
27,4
(22,8)
Antal ansatte
97
LYNGBY ENTREPRENØR APS*
Askhøjvej 12, 8570 Trustrup
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
2,0
(1,9)
Resultat før skat
0,2
(0,2)
Egenkapital
0,5
(0,4)
Antal ansatte
4
MALERFIRMAET TIPSMARK APS
Bredstrupvej 13, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
10,6
(9,6)
Resultat før skat
1,6
(0,3)
Egenkapital
3,6
(2,4)
Antal ansatte
26
„METTE AMALIE“ HENNING HOUGAARD JENSEN APS*
August Kroghs Vej 111, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
-0,0
(0,2)
Resultat før skat
-1,4
(-0,0)
Egenkapital
5,1
(6,3)
Antal ansatte
2
MC TAG A/S*
Nyhåbsvej 1A, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
23,0
(21,8)
Resultat før skat
1,0
(3,0)
Egenkapital
3,5
(4,7)
Antal ansatte
44
MICHAEL & HUSSNEDKEREN A/S*
Røndevej 15, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
9,1
(5,8)
Resultat før skat
1,3
(1,0)
Egenkapital
2,7
(1,7)
Antal ansatte
14
MIDTDJURS AUTOOPHUG APS
Skarresøvej 15B, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
1,0
(1,1)
Resultat før skat
-0,0
(0,1)
Egenkapital
0,1
(0,1)
Antal ansatte
3
MOLS BOLSJER A/S*
Adelgade 5A, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
3,0
(3,0)
Resultat før skat
0,3
(0,1)
Egenkapital
1,0
(0,8)
Antal ansatte
10
MOLS-MOSEGAARD A/S
Molsvej 88, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
8,3
(10,4)
Resultat før skat
4,7
(6,7)

Egenkapital
Antal ansatte

8,7
6

(10,9)

MONOSOFT APS*
Kystvej 26, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
3,6
(2,6)
Resultat før skat
1,3
(0,4)
Egenkapital
1,2
(0,2)
Antal ansatte
6
MOUNT AGENCY APS*
Maltvej 8, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
0,4
(0,3)
Resultat før skat
0,1
(0,0)
Egenkapital
0,0
(-0,0)
Antal ansatte
2
MURER- & TØMRERFIRMAET
BRDR. PEDERSEN A/S
Højsletvej 7, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
1,7
(1,7)
Resultat før skat
0,3
(0,3)
Egenkapital
0,7
(0,8)
Antal ansatte
4
NEW WEAR APS*
Systemvej 4, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
5,7
(4,3)
Resultat før skat
3,1
(1,6)
Egenkapital
1,9
(1,5)
Antal ansatte
6
NIELS SØBORG OTTESEN APS
Storegade 1, 8950 Ørsted
Regnskabsafslutning 30-09-2020
Bruttofortjeneste
3,3
(3,2)
Resultat før skat
0,4
(0,4)
Egenkapital
5,2
(5,2)
Antal ansatte
8
PH AUTOMATION APS*
Industrivej 4, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
1,4
(1,9)
Resultat før skat
0,5
(0,8)
Egenkapital
0,5
(0,7)
Antal ansatte
2
PRIP APS*
Veggerslevvej 70, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-09-2020
Bruttofortjeneste
18,2
(15,7)
Resultat før skat
0,7
(0,5)
Egenkapital
3,0
(2,6)
Antal ansatte
19
PRODUCT-QUALITY APS*
Solskrænten 50A, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
0,9
(1,7)
Resultat før skat
-0,3
(0,4)
Egenkapital
0,1
(0,7)
Antal ansatte
2
PROMENTA A/S
Føllevej 5, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
2,1
(3,3)
Resultat før skat
0,2
(0,4)
Egenkapital
3,7
(3,5)
Antal ansatte
3
PS STILLADSER APS
Sandgårdsvej 6, 8950 Ørsted
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
3,3
(3,1)
Resultat før skat
0,4
(0,7)
Egenkapital
2,4
(2,3)
Antal ansatte
7
RASMUS JAKOBSEN A/S*
Energivej 20A, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2020

Bruttofortjeneste
Resultat før skat
Egenkapital
Antal ansatte

56,1
9,6
28,7
85

(57,6)
(8,5)
(23,3)

RUSO-TECH SMEDE & INDUSTRI APS*
Sommerlyst 39, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-01-2021
Bruttofortjeneste
3,8
(2,2)
Resultat før skat
0,1
(-0,1)
Egenkapital
0,3
(0,2)
Antal ansatte
7
RYOMGÅRD AUTOTEKNIK APS*
Industrivej 15, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
1,2
(0,5)
Resultat før skat
0,2
(0,3)
Egenkapital
0,4
(0,3)
Antal ansatte
3
RYTTERS TØMRERFIRMA APS*
Nygårdsvej 33, 8570 Trustrup
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
9,5
(7,5)
Resultat før skat
1,0
(0,8)
Egenkapital
3,5
(2,7)
Antal ansatte
23
RØNDE STJERNE AUTO GUNNAR ANDERSEN & SØNNER.
8410 RØNDE APS*
Lerbakken 17, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
2,6
(2,5)
Resultat før skat
0,7
(0,7)
Egenkapital
3,9
(4,4)
Antal ansatte
6
S.H.U. APS
Estrupvej 17, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
11,1
(10,2)
Resultat før skat
0,1
(0,1)
Egenkapital
0,9
(0,8)
Antal ansatte
26
SEAFOOD.SUPPLY.DK APS
Rolshøjvej 29, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
1,5
(1,2)
Resultat før skat
0,3
(0,1)
Egenkapital
0,5
(0,2)
Antal ansatte
2
SHS A/S
Syrenvej 9, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
-0,1
(-0,0)
Resultat før skat
-0,0
(0,0)
Egenkapital
1,2
(1,3)
Antal ansatte
15
SIMTECH CORPORATION APS
Tyrrisvej 4, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
3,1
(0,8)
Resultat før skat
1,7
(0,0)
Egenkapital
7,4
(6,1)
Antal ansatte
3
SKYHOST APS*
Damvej 1, 8471 Sabro
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
13,0
(12,4)
Resultat før skat
7,2
(8,0)
Egenkapital
9,4
(10,2)
Antal ansatte
9
SPECIALLÆGE
ANNA LAMBERG APS*
Østergade 20 1 tv, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
3,4
(3,3)
Resultat før skat
0,9
(1,1)
Egenkapital
4,0
(3,5)
Antal ansatte
3
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25

STOCKFLETH APS*
Stockflethsvej 12, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
4,2
(3,3)
Resultat før skat
0,4
(0,3)
Egenkapital
0,1
(-0,1)
Antal ansatte
10
SYDDJURS BILSYN A/S*
Ryomvej 21, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
1,2
(1,3)
Resultat før skat
-0,2
(-0,1)
Egenkapital
1,1
(1,3)
Antal ansatte
2
SYDDJURS
EJENDOMSSERVICE APS*
Skarresøvej 14, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 30-09-2020
Bruttofortjeneste
1,0
(1,3)
Resultat før skat
-0,0
(0,1)
Egenkapital
0,2
(0,2)
Antal ansatte
3
TANDLÆGE SUSANNE
JØRGENSEN APS
Bredgade 1, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
2,4
(2,6)
Resultat før skat
0,5
(0,9)
Egenkapital
2,7
(2,3)
Antal ansatte
3
TERPLET APS
Jernbanegade 38, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
0,6
(0,5)
Resultat før skat
1,4
(0,5)
Egenkapital
18,3
(16,9)
Antal ansatte
2
TH BETON A/S
Ny Lufthavnsvej 6, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
1,7
(0,6)

Resultat før skat
Egenkapital
Antal ansatte

0,1
2,8
3

(-1,2)
(2,7)

THAGAARD APS*
Nygade 5, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
2,0
(1,6)
Resultat før skat
0,8
(0,3)
Egenkapital
0,9
(0,3)
Antal ansatte
2
THOMAS LADEFOGED,
840 HORNSLET APS
Dalgårdsparken 4, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
5,5
(5,5)
Resultat før skat
0,2
(0,5)
Egenkapital
1,5
(1,5)
Antal ansatte
12
TNC HUSE APS
Skovhøjen 9, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
2,5
(2,1)
Resultat før skat
0,5
(0,3)
Egenkapital
1,1
(1,2)
Antal ansatte
5
TRADE LINK HANSEN APS*
Toftevej 25, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
0,4
Resultat før skat
0,3
Egenkapital
0,3
Antal ansatte
2

-

TØMRERFIRMAET STEEN THOMSEN APS
Brunbakkevej 15, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
1,3
(0,8)
Resultat før skat
0,2
(0,2)
Egenkapital
0,9
(0,8)
Antal ansatte
4

TØMRERFIRMAET
SYDDJURS BYG APS
Hyrdedalen 2, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
0,6
(0,3)
Resultat før skat
0,0
(-0,2)
Egenkapital
-0,0
(-0,0)
Antal ansatte
3
TØMRERMESTER
MEJLGAARD APS*
Mølbjergvej 2A, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
1,0
(0,9)
Resultat før skat
0,1
(0,0)
Egenkapital
0,8
(0,7)
Antal ansatte
2
TØMRERMESTER SVEND ERIK
SØRENSEN A/S
Tved Bygade 1, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
11,8
(12,6)
Resultat før skat
1,1
(2,0)
Egenkapital
1,9
(2,6)
Antal ansatte
24
UNIQ EJENDOMME A/S
Strandgårdshøj 27A, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
3,5
(3,9)
Resultat før skat
0,3
(0,8)
Egenkapital
10,2
(10,9)
Antal ansatte
3
VAM A/S
Limevej 5, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
101,6
(92,4)
Resultat før skat
5,0
(4,0)
Egenkapital
45,2
(45,9)
Antal ansatte
160
VE-2 APS*
Slotsgade 6, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2020

Bruttofortjeneste
Resultat før skat
Egenkapital
Antal ansatte

2,2
1,1
0,7
2

(1,1)
(0,2)
(-0,3)

VIVILD TRANSPORT APS
Bunkedalsvej 1A, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
1,6
(1,3)
Resultat før skat
0,1
(0,0)
Egenkapital
0,6
(0,5)
Antal ansatte
2
VOGNMAND GERT ANDERSEN A/S
Auningvej 41, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
2,1
(2,0)
Resultat før skat
0,6
(0,3)
Egenkapital
6,6
(6,3)
Antal ansatte
18
VOGNSEN & COMPANY A/S*
Møllevej 4A, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
67,2
(65,3)
Resultat før skat
12,6
(4,5)
Egenkapital
22,0
(12,3)
Antal ansatte
103
VORES BUTIK APS*
Rougsøvej 116C, 8950 Ørsted
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
0,3
Resultat før skat
-0,0
Egenkapital
-0,0
Antal ansatte
3

-

WANT2CLEAN APS*
Sunddalvej 25, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
0,8
(0,9)
Resultat før skat
-0,0
(-0,0)
Egenkapital
0,6
(0,6)
Antal ansatte
2

Erhverv Djursland
gratis på mail
Få tilsendt erhvervsmagasinet
Erhverv Djursland direkte i din
mailbox, allerede fredagen
inden det fysiske magasin
udkommer.
Tilmeld dig på
www.erhvervdjursland.dk
Du kan til enhver tid afmelde
abonnementet igen.
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Thorfisk tjener penge efter oprydning
God eftermiddag direktør jens nikolajsen

God eftermiddag direktør jens nikolajsen
THORFISK A/S

Neptunvej 1, 8500 Grenaa
Søgning

4

Brugervideoer Kreditrapporter udland
Regnskabsafslutning
31-12-2020

Din side

Det koster ofte penge at
skabets salgsafdeling på fem
?
drosle et selskabs aktiviteter
mand.
„Der findes ikke mange
Resultat før skat
5,4 (-0,5)
Kort
og
Rutevejledning
Hent
VCARD
Neptunvej 1
Hovedselskab:
Ja ned. Thorfisk var i mange
sælgere med brancheerfaring i
Kort og Rutevejledning
Hent VCARD
skab:
Ja
8500 Grenaa
Unik ID:
100359559
Føj til overvågning
Print firmaprofil
Egenkapital
41,7 Print
(28,1)
100359559
Føj til overvågning
firmaprofil
år den toneangivende fiske
fiskebranchen. Vores salgsfolk,
Føj til favoritter
Antal
51 FøjFax:
Telefon:
87582000 ansatte
87582001
til favoritter
producent i landet med store
som har et godt kendskab til
87582001
CVR-nr.:
18797143
Hjemmeside: www.thorfisk.dk
18797143
Alle
beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)
thorfisk@thorfisk.dk
P-nr.:
1003564278
E-mail:
aktiviteter og flere hundrede
branchen og markedet, bor
1003564278
arbejdspladser
på
havnen
i
stadig på Djursland, og det er
?
Profil Kontaktpersoner Struktur Ejerhierarki Nøgletal Regnskaber
Kreditvurdering Nyheder
Notater
?
Regnskaber Kreditvurdering Nyheder Notater
Grenaa.
meget svært at tiltrække folk til
Omsætning
I august 2016 købteBruttofortjeneste
norske
Hanstholm, så vi bliver her nok
g
Bruttofortjeneste
Lerøy 44.889
Seafood Group
også,“ konstaterer han.
44.889
Grenaa-virksomheden Norway Seafood af den norske
Torsk og sej
fiskemilliardær Kjell Røkke og
Tidligere var fersk laks en
skiftede samtidig tilbage til
stor del af forretningen, men i
det oprindelige navn Thorfisk.
dag er der fokus på fersk hvid
0
0
0
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for 2016
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2016 2017 2018 2019 2020
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2017 2018
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minus på 30 mio. kr.
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med forarbejdning af torsk og
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i
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resultat
Årets resultat
Resultat
før skat
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12.846
duktionen
blev først flyttet
salgselskab af meget beske12.846
5.420
til Hvide Sande og senest
den størrelse.“ Fiskene sælges
til Hanstholm, hvor der er
både til Danmark, Europa og
0
0
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0
20
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virksomheden i dag er blevet
holm, hvor fabrikken ligger, og
rentabel.
pendler nogle dage til Grenaa
Det var nødvendigt at lukke
derfra.
hovedfabrikken, da fiskene
til produktionen ikke længere
-27.991
blev landet
i Grenaa, så alt
-30.059
-30.059
fisk skulle køres til og fra.
Men virksomheden er faktisk
Egenkapital
Balance
al
Balance
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helt
41.674
63.826 forsvundet fra byen,
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da både salgskontoret og
selskabsadressen stadig ligger
på havnen i Grenaa.
Bruttofortjeneste 26,2

Thorfisk A/S
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« TILBAGE TIL SØGERESULTAT

« TILBAGE TIL SØGERESULTAT

0
0

Skåret til
Sidste år blev det til et før-skat
resultat på 5,4 mio. kr. Efterskat var det dog 12,8 mio. kr.,
men det skyldes et akkumuleret skattemæssigt underskud
tilbage fra 2016, forklarer Kim.
„Efter fire magre år har vi
fået vores omkostninger til
at passe til vores aktiviteter.
Resterne fra fortiden er der
ryddet op i, og vi håber at
kunne bidrage til ejernes reelle
indtjening i de kommende
år. Jeg håber, vi kan få det at
spille på nogenlunde samme
niveau i år, og forventer et
resultat i samme størrelses
orden i 2021.“
Brexit har ifølge direktøren
ikke nogen betydning for
Thorfisk overhovedet. „Vores
fisk bliver ikke fanget i britisk
farvand, og vi er ikke tilstede
på det britiske marked,“ slutter
han.

0

Historiske lokale bindinger
Direktør Kim Jensen forklarer,
Thorfisk stadig har lagerlokaler
i ejede lokaler på Djurslands
!"#$%#&'("'$#)*+,-.
kajen på havnen, og at salgs- !"#$%#&'("'$#)*+,-.
kontoret rummer hele sel-

Nye selskaber

Selskabsændringer

Cvr nr
42352535
42344133
42330361
42321273
42308064
42301248
42283894
42278963
42275603
42259829
42256757
42250694
42352071
42349054
42338486
42329177
42310891
42305499
42292222
42262978
42247804
42229679
42227749
42225827

13628483
29914451
40441352
29395896
38364960
38633937
39147394
39740583
38583131
39780011
29537038
39012537
40523693
40471545
40159681
37371483
39144085
27582192
40405836
39694530
40424253
40013806
40225633
38978160
38551469
40367020

Selskabsnavn
Reg.dato
Cab DK 013 ApS.............................................03.05.2021
Tømrer & Snedker Søren Leth ApS...............28.04.2021
Cab DK 012 ApS.............................................23.04.2021
S.N.U Gruppe ApS......................................... 21.04.2021
Cab DK 011 ApS............................................. 16.04.2021
Min Købmand Balle ApS................................ 14.04.2021
TTA Service ApS............................................08.04.2021
Cab DK 010 ApS............................................. 07.04.2021
Geomek ApS..................................................06.04.2021
Nye Gulve ApS............................................... 29.03.2021
Grenaa murerforretning ApS......................... 26.03.2021
Centrego Marine A/S..................................... 25.03.2021
Brdr. Henriksen Auto ApS..............................03.05.2021
Orlas Drenge ApS..........................................30.04.2021
VandArob ApS................................................ 27.04.2021
Sjask ApS.......................................................23.04.2021
INVST ApS...................................................... 17.04.2021
M.O.A.R. Jensens ApS.................................. 15.04.2021
Kalø Køkkenet ApS......................................... 12.04.2021
Boligselskabet Øst ApS................................. 29.03.2021
ATTODE ApS.................................................. 24.03.2021
Hammer Bjerre ApS....................................... 18.03.2021
PRK Service ApS............................................ 18.03.2021
Strontium ApS................................................ 17.03.2021

www.erhvervDJURSLAND.dk · maj 2021

TÆKKEFIRMAET CARLO F. CHRISTENSEN ApS.. 04.05.2021 1)
P & S TRADING ApS...........................................03.05.2021 3)
ASD 398 IVS........................................................28.04.2021 2)
BAJA BYG ApS....................................................26.04.2021 4)
BEORN IVS..........................................................20.04.2021 3)
Auning Maskinudlejning IVS...............................16.04.2021 3)
AllDrive IVS......................................................... 14.04.2021 3)
Holistisk Cirkel IVS.............................................. 14.04.2021 3)
Intersport Grenaa ApS........................................13.04.2021 0)
Flex Webschool IVS............................................ 07.04.2021 3)
Datoselskabet af 28.05.2018 A/S....................... 31.03.2021 4)
H&L Rengøring / IVS...........................................25.03.2021 3)
Krone Oplevelser ApS.........................................24.03.2021 2)
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 4)
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)
Rustrød ApS........................................................28.04.2021 3)

10418607 MARITIMO A/S................................................... 27.04.2021 3)
67314212 FINA-BYG 88 ApS...............................................26.04.2021 3)
39192934 Tøstrup Dyreklinik IVS.........................................23.04.2021 2)
37994103 Nextid ApS.........................................................20.04.2021 3)
30517164 KKJ BILLUND ApS.............................................. 19.04.2021 3)
39591278 Carsten Ridder ApS............................................. 12.04.2021 3)
39795736 KMI 2018 IVS...................................................... 07.04.2021 4)
36038691 KOMPLEMENTARSELSK. N.J. TRANSPORT ApS..06.04.2021 4)
37892203 Landmålercompagniet af 260716 ApS............... 31.03.2021 4)
41115874 PT SIMONSEN APS............................................ 31.03.2021 3)
40300511 Rapiid TEAM IVS................................................. 31.03.2021 2)
40025588 Elhjul ApS............................................................ 31.03.2021 2)
40026088 Selskabet 28.06 ApS........................................... 31.03.2021 2)
39268132 eBrejnegaard IVS.................................................26.03.2021 3)
40391673 Natasha Wolf Arkitektur IVS...............................25.03.2021 3)
40101667 Mighty Monkey IVS.............................................24.03.2021 4)
39891042 J.k handel IVS...................................................... 17.03.2021 4)
39685434 Sørens Økogrise IVS........................................... 17.03.2021 4)
38845640 Oratio ivs............................................................. 17.03.2021 4)
36917342 DRONOPS ApS................................................... 17.03.2021 4)
38863991 Jysk entreprenør og transport IVS...................... 17.03.2021 4)
40161074 DT7006 IVS......................................................... 17.03.2021 4)
40193901 Danske oplevelser IVS........................................ 17.03.2021 4)
40003428 SBB entreprise IVS.............................................. 17.03.2021 0)
40799303 S.B.A. Belægning & Anlæg ApS.........................15.03.2021 0)
0) Anmodning om opløsning – 1) Likvidation vedtaget – 2) Konkursdekret
afsagt – 3) Opløst ved erklæring – 4) Virksomheden er opløst – 5) Indledt
rekonstruktionsbehandling

Ajour
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Grundlagt i 1964

DJURSLAND
KLOAK-SERVICE
ApS v/Ulrik Sinding

– STADIG DANSK
OG LOKALEJET

VVS-installation

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

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

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

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?

GRENAA
SANDBLÆSERI
Grenaa

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

STÅL-, SAND-, GLASOG PLASTBLÆSNING
KURERKØRSEL
MED RIISES
EXPRESS
Tlf. 2019 7002,
Frederik: 4238 1156
eller Lars: 2019 7000
Kattegatvej, Erhvervsparken 67
8500 Grenaa · larsriise@live.dk

HAR DU EN IDÈ
TIL ET ARRANGEMENT I MILJØFORUM?
Vil du gerne vide, hvad der sker i Miljøforum?
– gå ind på vores hjemmeside
mfnorddjurs.dk
hvor du kan få mere at vide, melde dig til (gratis)
– og hvor du kan komme med forslag til
arrangementer

Miljøforum Norddjurs Erhverv er et samarbejde mellem interesserede virksomheder i Norddjurs og Norddjurs
Kommune med henblik på at formidle erfaringsudveksling og viden om reduktion af virksomhedernes miljøbelastning og forøgelse af produktiviteten. Denne formidling sker primært ved erfaringsudveksling i de enkelte udviklingsgrupper (interessegrupper) og ved afholdelse af diverse arrangementer - typisk fyraftensmøde, hvor alle
kan deltage.

www.mfnorddjurs.dk

