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Hvad tæller
for dig?
Grenaa

Tlf: 20 60 98 76 / www.cito-as.dk
24-timers service - hvis uheldet er ude!

Ring på tlf. +45 86 32 73 44

Vi er eksperter i
hydrauliske anlæg
og trykluft
VI RYKKER HURTIGT UD,
NÅR DU HAR BEHOVET
Hydraulikarbejde – også fremstilling og
udskiftning af slanger på stedet (op til 2")
Skibsreparation og marineservice
Offshore service
Reparation af motor og gear
Aircondition, service og reparation
Svejsning af stål, rustfri og alu
Lovpligtigt eftersyn af materiel og hjælpemidler
Reparation og salg af entreprenørmateriel
Stort og velassorteret lager

Nordhavnsvej 24 · 8500 Grenaa · www.amhs.dk

Vi udfører syn og service på bl.a.
-

Kraner
Autolifte
Trucks
Spil
Pumper

-

Gear
Løftegrej
Ventiler
Cylindre

Grenaa · Tlf. 8632 7344 · www.grenaahydraulik.dk
Aarhus · Tlf. 8615 2299 · www.aarhushydraulik.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
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Torvet 3, 8500 Grenaa ∙ www.jobnet.dk
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TIL EN PRIS – DER HOLDER

Køkkenchef Mikkel Barth, Restaurant Stockfleth

Som meget ung køkkenchef i
en hip restaurant i Ebeltoft er
det helt naturligt for Mikkel
Barth at styre sine medarbejdere,
selv om han ikke har en formel
lederuddannelse.
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GIVE RESPEKT
Unge ledere
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en masse energi. Jeg er hurtig og
Kast dig ud i det!
kan køre seks dage om ugen i 12
I dag er det ikke nok at lave velsmatimer. Men selv om jeg tilhører
gende mad. Den skal også fremstå
en ung generation med en nyere
visuelt flot, især fordi gæsterne
tilgang, kan jeg
mere og mere
godt lære meget
tager billeder og
DET SVÆRE VED
af de gamle, for
lægger på InstaLEDERSKAB ER AT SØRGE
eksempel hvorgram og andre
dan man snører
sociale medier.
FOR, AT ALLE HAR DET
kød op og laver
Til andre unge
GODT
mere klassisk
kokke, der overmad,“ fortæller
vejer at blive
Mikkel Barth.
køkkenchef, har han de her råd:
„Kast dig ud i det! Så finder du ud
Vil gerne lære mere
af, om det er noget for dig, og det er
Både i Odense og i Ebeltoft har han
også noget værd. Tal pænt til folk og
været leder for nogen, der er ældre
vær et godt forbillede! Man skal feje
end ham. Det har han aldrig oplevet
for egen dør og ikke bebrejde andre,
Bidrager med en masse energi
som et problem, måske fordi han
hvad man selv gør forkert. Og husk:
Han oplevede at blive souschef,
viser sin respekt ved at lytte til med- Man får ikke respekt uden at vise
køkkenchefens højre hånd, allerede
arbejderne. Han har også kokkelever respekt!“
som 23-årig, da han var på restaupå Stockfleth, og det holder han
ranten Pasfall i Odense. Her deltog
meget af.
Haakon Rønnow Petersen,
han i en konkurrence og vandt
„Jeg er lærer for mine elever, og
haakon@mercatus.dk
prisen som Årets Souschef 2019
det giver mig stor glæde, når de
med en menu,
lærer noget. Og
der bestod
jeg vil selv gerne
FOR MIG SOM LEDER
af sprængt
ud at lære endnu
due, foie gras,
mere. Når jeg
ER DET VIGTIGT, AT FOLK
brisler, kantarelbliver 30 vil jeg
ER FORSKELLIGE
ler, asparges i
måske starte en
butterdejstærte,
restaurant selv.
duesauce med indmad og ærter.
Hvem ved? Her er jeg køkkenchef,
„Jeg har nye ideer til, hvordan vi
souschef og kok, så jeg ved, hvad
laver maden, og jeg bidrager med
der skal til,“ fortæller han.
Med sine kun 25 år er Mikkel Barth
en ung køkkenchef i Restaurant
Stockfleth på fiskerihavnen i Ebeltoft. Her styrer han dagligt køkkenet
med seks medarbejdere under sig,
hvilket han finder helt naturligt som
erfaren kok.
„For mig som leder er det vigtigt,
at folk er forskellige. Nogle har behov for, at jeg taler hårdt til dem, for
at de lærer det. Andre har bedre af
at få en forklaring og få vist, hvordan
man gør. Jeg har en gang svinet en
elev til, så han blev ked af det. Det
gør jeg aldrig igen. Det svære ved
lederskab er at sørge for, at alle har
det godt,“ mener køkkenchefen.
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Ved Fregatten Jylland er direktøren og bestyrelsen
i gang med at revidere strategien. Ud over
selve skibet som attraktion skal der fokus på

SKIBET MED

håndværket og kajarealerne omkring skibet.
Karin Buhl Slæggerup har stået ved
Jernbanegade her i byen i 2020,“
roret for Fregatten Jylland i Ebeltoft
forklarer direktøren.
siden februar 2019. For tiden er hun
Det tredje forretningsområde er
i gang med at revidere strategien
arealerne omkring skibet inden for
fra 2018. Ambitionen er at fastholde
det areal, hvor kun gæsterne har
fregatten som vartegn for byen side
adgang. Her er der store muligheder
om side med
for alverdens
Maltfabrikken og
arrangementer.
I FREMTIDEN VIL VI
midtbyen med
For kort tid siden
bindingsværksoptrådte gymnaOMTALE DET SOM ET SKIB
husene og det
ster fra Vejstrup
MED TUSIND HISTORIER
gamle rådhus.
Efterskole for
Siden det glorforældre og de
værdige slag ved Helgoland i 1864,
gæster, der var til stede ved Fregathar fregatten Jylland haft en omflak- ten.
kende tilværelse. I 1930’erne blev
den under Stauning til et arbejdsløsKan komme ud af kurs
hedsprojekt og senere til en form for „Det var helt fantastisk, og vi har
vandrerhjem i København. I dag er
givet efterskolen håndslag på, at
den en af landets store attraktioner,
næste år kommer de igen, og så får
og selv om den fortsat vil være det,
den på den helt store klinge. Efter
skal konceptet revideres.
den her ørkenvandring med Corona
„I vores strategi gentænker vi
var det en forløsning med 235 unge
besøget på fregatten fra start til slut. gymnaster, der optrådte her hos
Tidligere var det kendt som verdens
os,“ fortæller Karin.
længste krigsskib i træ, men i fremMed de tre forretningsområder
tiden vil vi omtale det som et skib
følger tre målgrupper. Den første
med tusind historier. Det skal være
er den historisk og kulturelt interestop of mind for Ebeltoft, der skal
serede, som vil kende fregattens
være byen med Fregatten Jylland,“
historie og baggrund. Den anden er
fortæller Karin Buhl Slæggerup.
familien, der kommer for at få en
fælles oplevelse, og den tredje er
Fokus på håndværk og arealer
den håndværksinteresserede, som
Tre forretningsområder udkrystallise- vil vide mere om at hugge spanter
rer sig. Det første og oplagte er omtil og slå reb. Men strategier har det
drejningspunktet
med at skulle
fregatten Jylland
justeres.
MAN KOMMER NOGLE
som attraktion
„CoronaGANGE UD AF KURS, OG
for gæster, der
pandemien har
vil have en opleødelagt meget
SÅ HAR MAN NOGET AT
velse. Det andet
for os, men når
er håndværket,
man navigerer,
PEJLE EFTER, NEMLIG
som er nødvenkommer man
STRATEGIEN
digt for at vedlinogle gange ud
geholde sådan
af kurs, og så
et træskib. Der er fast ti håndværhar man noget at pejle efter, nemlig
kere ansat ved Fregatten Jylland.
strategien. Modsat har Corona med„Fra Sankt Hans og et år frem
ført, at vi skal ensrette strømmen af
sætter vi fokus på håndværket.
gæster på fregatten, og det er noget
Vi bruger rigtig mange penge på
vi vil beholde,“ slutter Karin Buhl
håndværkere, og uden dem ingen
Slæggerup.
fregat. Det er det, der koster. Vi tager også opgaver ind udefra, hvilket
Haakon Rønnow Petersen,
vi har gjort med for eksempel The
haakon@mercatus.dk
Island her på kajen og kunstværket
Breathe with Me, som lå neden for
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DE 1.000

HISTORIER

Direktør Karin Buhl Slæggerup, Fregatten Jylland
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DEN SKINNEDE

IGENNEM
ALLEREDE PÅ BILLEDERNE

BMW 325i Convertible
Årgang/model: 1988 generation E30
Power:
170 HP
Motor:
6 cyl række
2.5 l
BMW model 325 E30 er i alle varianter
produceret i 2.433.000 eksemplarer mellem
1982 og 1994
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Henriks sommerbil har levet det meste af sit liv i
Schweiz, hvor ejeren har passet og plejet den, så den
står i ualmindelig god stand.
I et par år havde indehaver af Lund
Vine, Henrik Lund, ledt efter en
sommerbil. Det vigtigste var, at det
skulle være en cabriolet, og at den
skulle være i tip top stand. Så var
mærket mere underordnet. „Jeg
havde slet ikke tænkt specielt på
en BMW, men på et online marked
for klassiske biler, dukkede den en
dag frem. Da jeg så billederne, var
jeg solgt, for den skinnede virkelig
igennem,“ fortæller Henrik om den
første fascination.
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Den høje standard blev bekræftet,
da han mødte bilen live. „Vi kørte til
Fyn i sommerferien, og jeg var slet
ikke i tvivl om, at det var den rigtige
bil for mig,“ fortsætter han.
BMW‘en blev fra ny leveret til en
kvinde i Schweiz, der fik den opgraderet med forskelligt Alpina-udstyr,
blandt andet sænket undervogn.
Hun solgte den først, da hun, efter
mindre end 100.000 km som 92
årig, ikke længere havde brug for

den. En dansk importør hentede den
til manden fra Fyn, der efter et halvt
års tid, solgte den til Henrik. „Jeg
har den for at køre hyggeture og på
sommertogter i den – vel og mærke,
når det ikke regner,“ fortæller Henrik, der ikke selv interesserer sig for
at skrue i 325‘eren.
Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk

Bilen & Bossen
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KOMMUNALT/PRIVAT SAMARBEJDE SKAL

NORMALISERE BEHANDLINGSTID
I BYGGESAGER
Voldsom vækst i antallet af
byggesager har fået politikerne i
Norddjurs til at give området en
økonomisk saltvandsindsprøjtning.
Det har skabt helt nye
samarbejdsrelationer, der hurtigt
skal øge kapaciteten.

Med en vækst på over 300 pct. i
antallet af visse typer byggeansøgninger, har byggesagsbehandlerne
i Norddjurs været stærkt udfordret. „For et år siden havde vi i et
efterslæb, der blandt andet skyldtes
ikrafttræden af et nyt bygnings
reglement og et større projekt
igangsat af Skat. Derfor ansatte vi
dengang yderligere tre sagsbehandlere,“ fortæller byg og miljøchef
Ulrik Christensen, der er ansvarlig
for kommunens byggesagsbehandling. „Sidst på året eksploderede
antallet af byggeansøgninger imidlertid, og vi blev på det nærmeste
slået omkuld af mængden.“ Det
fik politikere og forvaltning til at

tænke i nye baner for at kunne leve
op til servicemålet, som er op til tre
ugers behandlingstid for ukomplicerede sager.
Vigtigt for erhvervslivet
Den stærkt stigende mængde
ansøgninger vedrører hovedsageligt
ønsket om tilladelse til at opføre nye
enfamiliehuse og
sommerhuse

Partner CEO Thomas Enevold, Arkikon A/S, erhvervs- og miljøchef Ulrik Christensen,
Norddjurs Kommune og ejerleder Casper Juhl, Nymann & Juhl Byggerådgivning ApS
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samt i lidt mindre grad udvidelse
byggeprojekter mulige i lokalområPrivate sagsbehandlere
af eksisterende byggeri. „Selv om
det, så det giver rigtig god mening
Markedet med lokale udbydere af
mange af ansøgerne er private bygat gå sammen om at nå i mål med
byggesagsrådgivning blev skannet,
herrer, har det stor indvirkning på
projektet.“
og i løbet af en uge faldt brikkerne
hele det lokale erhvervsliv, når der
på plads. Det blev startskuddet til
er pukler i behandlingstiden, fordi
Udviklende samarbejde
et samarbejde mellem kommunen
håndværksvirksomhederne fylder
Ulrik er sikker på, at tiltaget vil være
på den ene side og arkitekt- og
meget i kommunen,“ vurderer Ulrik.
en løftestang til et tættere samingeniørfirmaet Arkikon og Nymann
„Vi blev hurtigt klar over, at det
arbejde, som alle kan lære meget
& Juhl Byggerådgivning på den
ville blive både
af. „I tvivlstilfælde er det vigtigt
anden. „Det var
vanskeligt og
med en god forhåndsdialog, så
vigtigt for os at
SELV OM MANGE AF
tidskrævende,
ansøgningerne bliver så konkrete
finde partnere
ANSØGERNE ER PRIVATE
selv at ansætte
og veldokumenterede, at de hurtigt
med erfaring,
BYGHERRER, HAR DET
os til den
kan sagsbehandles, uden der skal
ikke alene med
nødvendige
indhentes nye oplysninger. Misforbygge
t
eknisk
STOR INDVIRKNING
kapacitet,“
ståelser skal afklares på forhånd, og
rådgivning, men
PÅ HELE DET LOKALE
fortsætter han
begge parter skal lære at blive bedre
særligt med
ERHVERVSLIV, NÅR
og slår fast, at
til at skabe den fælles forståelse.
byggesags
der generelt er
Vi kan alle lære meget af samarbejbehandling,
og
DER ER PUKLER I
voldsom mangel
det,“ slutter Ulrik, der heller ikke
dem er der ikke
BEHANDLINGSTIDEN
på byggesags
udelukker, at flere rådgivningsvirkså mange af.“
behandlere, fordi Ulrik
Selv om det er somheder på sigt kan blive omfattet
mange andre
af samarbejdet.
et nyt samarkommuner også oplever kraftig
bejdsområde, er forvaltningen vant
vækst i byggeaktiviteterne. „DerudJens Nikolajsen, jens@mercatus.dk
til at købe lignende ydelser på det
over tager det typisk et år at lære
private marked. „I nogle planopgaen ny medarbejder
ver køber vi for eksempel ekstern
op, og vi havde rådgivning, og på miljøområdet er
brug for
det ikke unormalt, at vi læner os op
hurtig assi- ad udefrakommende eksperter.“
stance.“
Hos Arkikon fortæller partner og
CEO Thomas
Enevold, at
VI ØNSKER ALLE
de som lokal
AT GØRE NYE OG GODE
byggerådgiver
på Djursland
BYGGEPROJEKTER MULIGE
også ser stor
I LOKALOMRÅDET
værdi i samThomas
arbejdet med
kommunen: „Vi
ønsker alle at gøre nye og gode
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Ejerleder Søren Nymark, Nymark & Fogh Teknik ApS

VIGTIGT, AT JOBCENTRET

KENDER OS GODT
Nymark & Fogh Teknik ApS
har rigtigt gode erfaringer
med Jobcenter Norddjurs som
leverandør af kvalificerede
kandidater, både når det skal
gå stærkt, og når der er bedre
tid til at finde det helt rigtige
match.
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Søren Nymark driver en virksomhed, Den ene gang fik jeg 13 CV’er inden
der har specialiseret sig i at fremfor få timer. Flere af dem kunne brustille dele i aluminium, og den er i
ges,“ fortæller Søren Nymark.
vækst. Sammen med høj kvalitet
er leveringstider afgørende for, om
Uddanner selv elever
Søren får halet en ordre hjem. DerFordi jobcentret kender hans virkfor sker det nu
somhed godt,
og da, at hans
kan teamet
DEN ENE GANG FIK
virksomhed,
løbende matche
Nymark & Fogh
hans behov for
JEG 13 CV’ER INDEN FOR
Teknik ApS,
ledige kandihar behov for
dater. Ofte er
FÅ TIMER. FLERE AF DEM
at finde meddet industritekKUNNE BRUGES
arbejdere med
nikere, han har
kort varsel. Her
mest behov for,
spiller Jobcenter Norddjurs en vigtig men de hænger ikke på træerne, og
rolle.
dem kan jobcentret ikke skaffe. Men
„Vi kan godt få ordrer ind, der
de industrioperatører og andre fra
kræver, at vi skal i gang i morgen. Så
beslægtede fag, som han får tilbudt,
sender jeg en mail til Hanne Odgaard bliver opkvalificeret igennem et
ved jobcentret, og jeg er imponeret
halvt års oplæring.
over, hvor hurtigt hun og kollegerne
„Der er stor mangel på industri
kommer op med kvalificerede ledige. teknikere i hele landet, og det er
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mere end svært at trække dem
til Grenaa fra Randers og Aarhus.
Vi forsøger ellers med opslag på
sociale medier som Facebook og
LinkedIn, rekrutteringsfirmaer og
gennem netværk. Og så uddanner vi dem selv. Vi har hele tiden
tre industriteknikerlærlinge her i
virksomheden,“ forklarer Søren
Nymark.

„Vi ansætter mere end halv
delen af dem, vi har i praktik. Et
godt eksempel er Rasmus, som vi
havde i fire ugers praktik som ledig.
Siden ansatte vi ham til at implementere ISO9001, og nu er han
administrationsansvarlig. Jeg kan
slet ikke undvære ham længere,“
fortæller Søren Nymark.

Vigtigt med én kontaktperson
Kan ikke undvære Rasmus
Han har oplevet, at nogle af dem,
Han tager også gerne ledige ind i
han har haft i praktik, andre stefire ugers ulønnet praktik. Han ser
der er blevet udnyttet som gratis
det som en pligt
arbejdskraft. Det
at bidrage til, at
er langt fra tilVI ANSÆTTER MERE
unge ledige kan
fældet hos ham,
finde en vej. Han END HALVDELEN AF DEM,
hvor der bliver
vil gerne tage et
langt mange reVI HAR I PRAKTIK
socialt medansurser i oplæring
svar, uanset, om
og føl-ordninger.
det er med henblik på ansættelse
Men når jobcentret spørger, siger
hos ham eller et andet sted.
Søren ofte ja.
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„Der er ingen tvivl om, at Hanne
og hendes team har en stor stjerne
hos os, og det er altafgørende, at vi
har én kontaktperson, der kender vores virksomhed godt, og at
jobcentret håndterer opdelingen i
typer af ledige internt,“ konstaterer
Søren Nymark.
Haakon Rønnow Petersen,
haakon@mercatus.dk
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Den nye ejer af
Komponenthuset på
Grenaa Havn, Karina
Kirstine Mohrsen, befinder
sig godt som kvinde i en
mandeverden, hvor hun
med sin erfaring føler sig
kompetent til at vejlede
og betjene sine kunder. Og
så har hun hentet gamle,
erfarne kræfter ind i
virksomheden.

Henrik Hansen og ejerleder Karina
Kirstine Mohrsen, Komponenthuset

DET ER VIGTIGT AT

KUNNE SIT FAG
1. maj 2021 købte Karina Kirstine
Kører videre i samme ånd
Mohrsen den virksomhed, hun
Den tidligere ejer, Michael, trak
har været ansat hos i snart 11 år.
sig af helbredsmæssige årsager
Dermed har Komponenthuset en ny
delvist fra arbejdet, så Karina reelt
ejer, som er yderst vidende og komhar drevet virksomheden alene det
petent, når det handler om at levere
seneste halve år. Derfor overtalte
hydraulikslanger, kuglelejer, tandhun 1. marts Henrik Hansen, som i
hjul og andre reservedele til skibe,
sin tid var med til at starte Kompolastbiler og landbrugsmaskiner i en
nenthuset, til at komme tilbage og
udpræget mandeverden.
arbejde hos den foretrukne skaffe
„Jeg oplevede en gang en
vareleverandør på Grenaa Havn.
kunde, som jeg
„Henrik
forklarede flere
kender faget
HENRIK HJÆLPER
gange, hvilken
ud og ind og er
løsning han
den bedste, jeg
MIG MED AT DRIVE
havde behov for.
kunne forestille
Men han ville
mig til jobbet.
KOMPONENTHUSET
ikke lytte. Så jeg
Han hjælper mig
måtte hente min VIDERE I SAMME ÅND
med at drive
mandlige kolKomponentlega, og han forklarede præcist det
huset videre i samme ånd. Som
samme. Så var det ok med kunden.
Michael på et tidspunkt fortalte mig:
Sådan er det nok bare som kvinde i
’Du kører det på den måde, som jeg
det her fag,“ fortæller Karina Kirstine selv vil’. Så det bliver jeg ved med.
Mohrsen.
Vi har en rigtig god og stabil kunde-
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kreds, som vi vil hjælpe, så godt vi
kan… uden dem vil vi jo ikke være
her,“ mener Karina.
Dermed vil der fortsat være hurtig
levering, hvilket ofte er altafgørende
for kunderne sammen med specifikt tilpassede hydraulikslanger, et
fyldigt lager og vagttelefon med
døgnservice, til når det virkeligt ikke
kan vente.
En god og sund virksomhed
At hun skulle overtage virksomheden har været planlagt siden 2017,
hvor Michael købte den tilbage fra
den svenske ejer, som han selv
havde solgt til i 2010. Der er kommet en del mere administrativt
arbejde til Karina, som dog helst vil
stå i værkstedet for at lave hydraulik
slanger eller i butikken for at rådgive
kunderne.
„Det er en stor tilfredsstillelse for
mig at løse en opgave for kunden,
som måske tror, hans maskine ikke
www.erhvervDJURSLAND.dk · juni 2021

kan repareres.
Vi kan løse
stort set alt, og
hvis ikke, så siger
vi nej. Og hvis der er en
„stump“, vi ikke har, ved vi,
hvor kunden kan få den. Det betyder meget for mig at kunne sit fag,“
fortæller Karina Kirstine Mohrsen.
Hun understreger, at kunderne,
som kommer så langt væk fra som
Vojens og Ringsted, kan se frem til
samme kompetente service som
altid. Hun kan sit job til finger
spidserne, og hun glæder sig til at
føre en god og sund virksomhed
videre og løse kundernes behov.

DET ER EN STOR
TILFREDSSTILLELSE FOR
MIG AT LØSE EN OPGAVE
FOR KUNDEN, SOM MÅSKE
TROR, HANS MASKINE IKKE
KAN REPARERES

Haakon Rønnow Petersen,
haakon@mercatus.dk

www.erhvervDJURSLAND.dk · juni 2021
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Deling af faciliteter og medarbejdere på brandstationen i Grenaa mellem
boligselskabet B45 og Beredskab & Sikkerhed har betydet, at GMC
certificeringen har bredt sig til alle brandstationer på Djursland.

Det utraditionelle partnerskab
foregår herfra, ligesom vi servicerer
mellem de to virksomheder, der
og efterser alt udstyr og alle køre
startede for tre år siden, har blandt
tøjer,“ fortæller Jan. „Vi kører typisk
andet ført til, at Beredskab & Sikrundt tre gange om ugen med friske
kerhed er blevet GMC certificeret.
forsyninger og bytter udstyr som fx
B45 har arbejdet systematisk med
røgdykkerflasker og brandtøj.“
GMC siden 2016 og har derfor et
Hver brandstation har sin egen
stort erfarings
GMC koordigrundlag.
I GAMLE DAGE VAR EN nator, der via
Eller som
egenkontrol er
beredskabs
ansvarlig for
BESKIDT BRANDMAND EN
inspektør Jan
at kvaliteten
SEJ BRANDMAND
Recke fra
holdes.
Beredskab &
„Det har givet
Sikkerhed udtrykker det: „De gik
en helt anden orden og fokus på
og pralede lidt af deres certifikat,
miljøet. Før stod der en del forskelmen vi fandt hurtigt ud af, at de
lige kemikalier i dunke rundt omkring
rent faktisk havde styr på det, og
på hylderne. I dag har vi valgt miljø
at det ville være sundt for vores
venlige produkter og generelt ryddet
organisation også at komme med
op, reduceret og ensrettet udvalget,
på GMC vognen.“ I processen med
ligesom væsker opbevares, så evenat få certifikatet fik Jan og maktuel spil opsamles.“
keren beredskabsinspektør Bruno
Til at samle alle informationer og
Alexander god hjælp af B45, fordi de give overblik har en lokal brandmand
selv tidligere havde været gennem
udviklet det online værktøj Q-Beprocessen.
redskab, som alle i organisationen
har adgang til via mobilen. „På en
Højt plastic forbrug
simpel og overskuelig måde kan du
Jan fortæller, at i gamle dage var en
finde datablade, vejledninger, booke
beskidt brandmand en sej brandkøretøjer og bestille forbrugsvarer.“
mand. „I dag ved vi, at sod kan være Platformen har vist sig så effektiv,
sygdomsfremkaldende, så vi har vo- at den har bredt sig til flere statiores eget vaskeri,
ner rundt om i
og alt brandtøj
landet.
DET ER OFTE
bliver vakuumpakket efter
Fuld opbakning
NEMMERE, NÅR DET
rengøring.“ Det
På stationen i
KOMMER FRA DIREKTØREN Grenaa er der tre
har medført et
stort forbrug af
servicefolk. Med
plastic. „Det har vi løst i samarbejde både deltids- og fuldtidsansatte
med Reno Djurs og nu indsamler
spredt på forskellige lokaliteter har
og genbruger vi plastic, ligesom vi
Q-Beredskab været en motiverende
har lavet vores eget indsamlingsfaktor for medarbejderne. „Derudog sorteringssystem til alt vores
over har det været meget vigtigt,
affald.“
at der har været fuld opbakning fra
I det hele taget er alle stationerne
vores beredskabsdirektør Morten
blevet gået igennem, så forbruget af Sønderby. Det er ofte nemmere, når
lys og varme reduceres mest muligt. det kommer fra direktøren,“ smiler
Jan og fortsætter: „Vi har investeEns politik på ti stationer
ret en del i løsningerne, så det har
Stationen i Grenaa er udgangspunkt
været dyrt at få det op at køre, men
for de praktiske fællesopgaver for
hele organisationen er blevet langt
alle stationerne i Syddjurs og Nordmere miljøvenlig.“
djurs samt Hadsten i Favrskov. „Alle
Det samlede Beredskab & Sikindkøb fra toiletpapir til nye biler
kerhed ejes af Randers, Favrskov,
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Norddjurs og Syddjurs Kommuner i
fælleskab og har i alt 392 medarbejdere, hvoraf de 120 er ansat i Falck,
som driver fem af det fælleskommunales 15 brandstationer.
Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk

www.erhvervDJURSLAND.dk · juni 2021

Beredskabsinspektør Jan Recke, Beredskab & Sikkerhed

VORES NYE SAMARBEJDS
PARTNERE HAVDE STYR PÅ

MILJØSTYRING
www.erhvervDJURSLAND.dk · juni 2021
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Vicedirektør Jesper Vernegaard, Djurslands Bank A/S

DE SKAL SE

GLØDEN I MINE ØJNE
Jesper Vernegaard er ny vicedirektør
i Djurslands Bank og er vokset op
med holdsport. Både som frivillig og
professionel leder er det vigtigt, man
brænder for opgaven, og man kan se
gløden i øjnene, mener han.
Siden november har Jesper Vernegaard været vice
direktør i Djurslands Bank med ansvar for salg og
aktiviteter i bankens filialer og en række stabsfunktioner. Men ledelse er langt fra en disciplin, der er ny for
ham. Det har han beskæftiget sig med, siden han var i
konfirmationsalderen.
„Jeg startede som håndboldtræner, da jeg var 13 eller 14 år. Det er noget andet end at lede en bank, men
der er også lighedspunkter. Det at få noget til at ske
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med andre mennesker. Jeg tror meget på at være lokal
og en del af noget, og i Djurslands Bank er vi lokale,“
fortæller Jesper Vernegaard.
Engageret på sidelinjen
Han er født og vokset op i Skive i et godt og trygt hjem.
Han har altid dyrket meget sport. Mest håndbold men
også en del fodbold.
Som ung voksen
JEG TROR MEGET PÅ AT
flyttede han til Ringkøbing, hvor han med
VÆRE LOKAL OG EN DEL AF
årene blev formand
for foreningen Rindum
NOGET, OG I DJURSLANDS
SU. Sporten har formet
BANK ER VI LOKALE
ham til et foreningsmenneske.
„Min hustru, Mette, og jeg er foreningsmennesker,
og det har smittet af på vores børn. Vi har rejst rundt
med den ældste, Katrine, som var i Flying Superkids
og til drengenes fodboldstævner, hvor vi har heppet på
sidelinjen sammen med alle de andre forældre,“ husker
vicedirektøren.

www.erhvervDJURSLAND.dk · juni 2021

Vigtigt at spise sammen
fodbolden. Vicedirektøren udelukker
SOM ANFØRER ELLER
I dag bor han med familien i
ikke, at han om nogle år er aktiv i
Skanderborg, hvorfra han pendler
foreningslivet igen, for fællesskabet
LEDER ER DET VIGTIGT, AT
på arbejde. Han fortæller, at det er
og holdånden er vigtig for ham.
blevet hans lod i livet at skulle køre
„Det nytter ikke noget at være
DU VISER, DU BRÆNDER
langt på arbejde, og sådan er det
verdens bedste alene, når man er
FOR DET
stadigt. Han tager tidligt af sted om
på et hold. Man har sig selv og dem,
morgenen, så det er ikke særligt tit,
man skal lykkes sammen med. Og
han har nogen at sige god morgen til derhjemme.
som anfører eller leder er det vigtigt, at du viser, du
„Det er vigtigt for os, at familien spiser aftensmad
brænder for det. Og sådan er det også som leder her i
sammen for at have et fast tidspunkt i fællesskab.
banken. De skal se gløden i øjnene på dig!“
Det fungerer godt. Før Corona tog vi på skiferie hvert
år. Mette og jeg har lært at stå på ski sammen med
Haakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk
børnene. Sommerferierne holder vi i Sydspanien, som
vi har kastet vores kærlighed på,“ fortæller Jesper
Vernegaard.
Man skal brænde for det
Sporten fylder stadigt meget, og bølgerne kan gå højt,
når der er betydningsfulde håndboldkampe i fjernsynet.
Datteren Katrine har kastet sig over cheerleading, og
drengene, der er tvillinger og snart bliver 18, holder ved

www.erhvervDJURSLAND.dk · juni 2021
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Hvis du skal købe og vil vide noget om boligmarkedet i det område,

ALLSIZE SHOPS APS
Rugvænget 22, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
0,3
(1,5)
Resultat før skat
-1,1
(-0,5)
Egenkapital
0,6
(1,5)
Antal ansatte
4
ALSERVICE APS
Sjørupgårdvej 1, 8581 Nimtofte
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
0,6
(0,5)
Resultat før skat
0,2
(-0,1)
Egenkapital
0,2
(0,1)
Antal ansatte
2

Boligsidens Markedsi…

Hvis du er journalist og skal vide noget om boligmarkedet i det
område, du dækker

Pressemeddelelser

1000

APS HASLEV
Rosenvang 24, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
-0,0
(-0,0)
500 skat
Resultat før
0,0
(0,2)
Egenkapital
0,7
(0,7)
400
Antal ansatte
3
300

AUTO-G.
DANSK GROSSISTUNION
A/S
200
Ebdrupvej 25, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning
31-12-2020
100
Bruttofortjeneste
2,3
(2,5)
Resultat før0 skat
0,0
(0,2)
Egenkapital
2,7
(2,9)
Antal ansatte
6

800
600
400
200
0

ALLSIZE COMPANY A/S
Rugvænget 22, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
7,4
(14,0)
Resultat før skat
-7,1
(-4,1)
Egenkapital
0,3
(6,2)
Antal ansatte
21

Læs

Hvis du er journalist og skal vide noget om boligmarkedet i det

Salgstid
område, du dækker
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Alle data er indhentet i perioden
10.05.2021-31.05.2021
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen,
NN Markedsdata. Gengivet uden ansvar.
Antal ansatte er en usikker variabel.)

April
2020

Februar
2021

Marts
2021

April
2021

Kilde: Danmarks Statistik

Fuldtidsledige
% af arbejdsstyrken
(foreløbige) efter område,
alder og køn.

BIRGIT EGGERT, 749 GRENÅ APS*
Havnevej 128A, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
4,9
(3,8)
Resultat før skat
1,6
(0,7)
Egenkapital
1,7
(0,9)
Antal ansatte
10
6

BOEL DENMARK APS*
Løgtenvej5 41, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2020
4
Bruttofortjeneste
1,6
(1,1)
Resultat før
0,7
(0,3)
3 skat
Egenkapital
1,1
(0,9)
2
Antal ansatte
2

5

1

4

April
2020

845
855

Februar
2021

834
931

Marts
2021

752
886

April
2021

691
821

BYGGEFEST APS*
0
Kaarsbergsvej
2, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-01-2021
Bruttofortjeneste
-0,1
(0,1)
Resultat før skat
0,0
(0,0)
Egenkapital
0,0
(0,0)
Antal ansatte
2

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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BØNNERUP STRAND SKIBS- &
BAADEBYGGERI APS*
Isingvej 12, 8585 Glesborg
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
2,4
(3,4)
Resultat før skat
0,2
(0,4)
Egenkapital
1,9
(1,8)
Antal ansatte
3

CIN APS
Lillegade 12, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
3,0
(1,7)
Resultat før skat
0,1
(-0,3)
Egenkapital
0,4
(0,3)
Antal ansatte
15

GRENAA LASTVOGNSSERVICE APS
Rugvænget 38, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
3,3
(0,8)
Resultat før skat
0,9
(0,4)
Egenkapital
1,3
(3,7)
Antal ansatte
3

COLOMBANI APS*
Erhvervsparken 12, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
4,0
(2,4)
Resultat før skat
1,8
(1,4)
Egenkapital
0,6
(1,2)
Antal ansatte
15

GRENAA MURER ENTREPRISE APS
Ymersvej 6, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
1,0
(1,1)
Resultat før skat
0,0
(0,0)
Egenkapital
0,5
(0,5)
Antal ansatte
2

DEL’A APS*
Adelgade 44 st, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
1,4
Resultat før skat
0,1
Egenkapital
0,1
Antal ansatte
2

HANSEN FURNITURE APS
Havet 122, 8585 Glesborg
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
0,8
(1,0)
Resultat før skat
-0,0
(0,1)
Egenkapital
0,1
(0,1)
Antal ansatte
3

DJURS EL-TEKNIK APS
Nørrevangsvej 11, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
1,6
(1,7)
Resultat før skat
0,4
(0,3)
Egenkapital
0,9
(0,8)
Antal ansatte
2

HEINE PETERSEN, 450 AUNING APS*
Vestergade 46A, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
3,5
Resultat før skat
0,4
Egenkapital
0,6
Antal ansatte
5

DJURSLANDS KLOAKSERVICE APS
Abildgårdsvej 10, 8570 Trustrup
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
15,8
(16,3)
Resultat før skat
2,3
(2,0)
Egenkapital
7,3
(5,5)
Antal ansatte
22

HEMP BIO APS
Lundbergsvej 10, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
-0,1
(-0,1)
Resultat før skat
-0,2
(-0,3)
Egenkapital
-0,3
(-0,2)
Antal ansatte
2

DYRLÆGE SUSANNE BOYE APS*
Storkhøjevej 1, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
1,0
(0,8)
Resultat før skat
0,1
(-0,2)
Egenkapital
-0,2
(-0,3)
Antal ansatte
3

HJÆLPERNE.DK APS*
Grønholtvej 10, 8581 Nimtofte
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
0,0
Resultat før skat
0,0
Egenkapital
0,0
Antal ansatte
43

FINDAN KØLE- OG ELTEKNIK A/S
Tøjstrupvej 35, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
15,9
(12,8)
Resultat før skat
2,8
(1,0)
Egenkapital
7,2
(5,1)
Antal ansatte
19

HOLMSTED VARMETEKNIK APS*
Robstrupvej 21, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
3,9
(3,6)
Resultat før skat
0,4
(0,4)
Egenkapital
0,7
(0,4)
Antal ansatte
15

FLEX HÅNDVÆRKERSERVICE APS*
Søndergade 17 1 tv, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
-0,1
(4,7)
Resultat før skat
-0,9
(0,1)
Egenkapital
-0,7
(0,1)
Antal ansatte
2

INSTITUT FOR DYBDETERAPI APS
Ravnsvej 10, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
0,0
(0,1)
Resultat før skat
-0,1
(0,1)
Egenkapital
0,0
(0,1)
Antal ansatte
2

GRAMA DESIGN APS*
Horsemosevej 8, 8586 Ørum Djurs
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
3,5
(2,9)
Resultat før skat
1,1
(0,6)
Egenkapital
0,6
(0,4)
Antal ansatte
5

JYSK KØKKEN SALG A/S
Slotsgade 18, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
1,4
(1,2)
Resultat før skat
0,3
(0,3)
Egenkapital
7,5
(7,4)
Antal ansatte
2

GRENÅ GULVCENTER APS*
Rugvænget 23, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
4,8
(4,3)
Resultat før skat
0,7
(0,3)
Egenkapital
2,4
(1,8)
Antal ansatte
15

JØRGEN LANGES SMEDE- OG
MASKINVÆRKSTED APS*
Tingbakken 10, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
1,1
(1,0)
Resultat før skat
0,3
(0,4)
Egenkapital
0,4
(0,5)
Antal ansatte
2

GRENAA HAVN A/S*
Havnecentervej 1, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
27,3
(30,9)
Resultat før skat
9,2
(14,0)
Egenkapital
212,5
(203,3)
Antal ansatte
8
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KARLBY AUTOVÆRKSTED APS
Slotsvej 21, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
0,9
(1,0)
Resultat før skat
-0,1
(-0,1)
Egenkapital
0,3
(0,4)
Antal ansatte
6

NØRGAARD TEKNIK A/S*
Nørgaardsvej 5, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
26,7
(28,0)
Resultat før skat
0,4
(3,1)
Egenkapital
5,1
(6,8)
Antal ansatte
56

KLOSTERSKOVGAARD APS
Havet 12, 8585 Glesborg
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
2,0
(5,6)
Resultat før skat
-2,4
(3,1)
Egenkapital
14,5
(17,0)
Antal ansatte
4

PROTREATMENT RØNDE APS*
Hovedgaden 40, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
2,5
(1,1)
Resultat før skat
-0,4
(-0,6)
Egenkapital
-0,7
(-0,4)
Antal ansatte
7

LAURITZEN & TRÆRUP A/S
Hoedvej 36, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
0,0
(-0,0)
Resultat før skat
0,1
(0,2)
Egenkapital
0,8
(0,7)
Antal ansatte
7

PUNKTUM - FINALE APS
Moesbakken 3, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
-0,0
(-0,0)
Resultat før skat
0,0
(0,0)
Egenkapital
0,4
(0,4)
Antal ansatte
7

MHF TØMRER & TOTALBYG APS
Slettenvej 8, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
1,3
(0,7)
Resultat før skat
0,2
(0,1)
Egenkapital
0,5
(0,4)
Antal ansatte
3

RECOLLECTION APS
Ravnhøjvej 1, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
3,8
Resultat før skat
0,6
Egenkapital
5,8
Antal ansatte
9

MICRI SUPPORT APS
Stenagervej 5, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
0,1
(-0,0)
Resultat før skat
0,1
(-0,0)
Egenkapital
0,3
(0,2)
Antal ansatte
3

SA-ENERGI APS
Myntevej 22, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
6,8
(5,7)
Resultat før skat
1,6
(0,5)
Egenkapital
23,0
(24,8)
Antal ansatte
2

MIN KØBMAND NØRAGER APS
Munkhusevej 9, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
1,7
(1,5)
Resultat før skat
0,1
(0,0)
Egenkapital
0,6
(0,6)
Antal ansatte
4

SABRO A/S
Holmagervej 2, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
18,2
(21,1)
Resultat før skat
-2,5
(1,3)
Egenkapital
19,6
(10,8)
Antal ansatte
35

MORTEN P. DJURSLANDS
TØMRER- OG SNEDKERFIRMA APS*
Mortenskærvej 10, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
3,3
(1,9)
Resultat før skat
0,5
(-0,3)
Egenkapital
0,0
(-0,5)
Antal ansatte
5

SB SERVICE APS
Rostvedvej 6, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-03-2021
Bruttofortjeneste
0,7
(0,6)
Resultat før skat
0,0
(-0,1)
Egenkapital
0,1
(0,0)
Antal ansatte
3

MP ADVOKATER APS
Jernbanegade 22A 1 tv, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
4,3
(3,7)
Resultat før skat
0,7
(0,4)
Egenkapital
1,1
(0,7)
Antal ansatte
8
MWID APS*
Dybdalvej 15, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
1,1
(0,3)
Resultat før skat
0,1
(-1,1)
Egenkapital
-0,3
(-0,4)
Antal ansatte
2
MYGIND EJENDOMME A/S
Vrinners Strandvej 47, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
0,6
(0,6)
Resultat før skat
0,6
(0,6)
Egenkapital
9,8
(11,9)
Antal ansatte
7

SCANPAN A/S
Industrivej 49, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
43,2
(36,5)
Resultat før skat
27,5
(12,2)
Egenkapital
85,9
(97,2)
Antal ansatte
102
SCHMIDT AUTO CARE APS
Floravej 23, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
1,0
(1,0)
Resultat før skat
0,1
(-0,0)
Egenkapital
-0,4
(-0,5)
Antal ansatte
3

TANDLÆGE LENE
HØJRIS NIELSEN APS
Rougsøvej 114C, 8950 Ørsted
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
5,7
(5,1)
Resultat før skat
0,8
(0,5)
Egenkapital
1,6
(1,0)
Antal ansatte
7

SPECIALLÆGESELSKABET
HEDESKOV APS
Pindstrupvej 32, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
-0,0
(8,0)
Resultat før skat
-0,0
(1,4)
Egenkapital
1,3
(1,3)
Antal ansatte
10

TANDLÆGE
MORTEN KORTEGAARD APS
Havesangervej 6, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
-0,4
(-0,3)
Resultat før skat
1,5
(1,5)
Egenkapital
3,7
(4,1)
Antal ansatte
2

SPECIALLÆGESELSKABET
ØJENLÆGE JENS NØRGAARD APS
Sønderbro 3, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
2,6
(2,6)
Resultat før skat
0,3
(0,8)
Egenkapital
4,4
(4,3)
Antal ansatte
4

THOUDAL RÅDGIVENDE
INGENIØRFIRMA APS
Randersvej 22, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
3,9
(3,3)
Resultat før skat
0,7
(0,0)
Egenkapital
0,0
(-0,5)
Antal ansatte
6

SYDDJURS SPILDEVAND A/S
Tyrrisvej 14, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
22,0
(18,2)
Resultat før skat
10,9
(2,7)
Egenkapital
986,2
(975,3)
Antal ansatte
31

TREKANTEN 20 A/S
Trekanten 20, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
0,9
(0,9)
Resultat før skat
2,0
(1,4)
Egenkapital
10,2
(8,6)
Antal ansatte
7

SØLBALLEGAARD APS
Elbjergvej 13, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
0,7
(-0,0)
Resultat før skat
-0,5
(-0,7)
Egenkapital
-0,8
(-0,4)
Antal ansatte
3

TØMRER- SNEDKERFIRMA
BO H. LAURSEN APS
Skovgårdevej 15, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
2,2
(2,1)
Resultat før skat
0,5
(0,2)
Egenkapital
1,3
(1,0)
Antal ansatte
4

SØLVBAKKEGÅRD
OPFORMERING APS
Rødeled Vej 23, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
24,0
(20,1)
Resultat før skat
12,2
(14,9)
Egenkapital
21,4
(15,3)
Antal ansatte
24

VOGNMANDSFIRMAET
GERT SVITH A/S
Rugvænget 38, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
50,7
(43,4)
Resultat før skat
8,9
(4,7)
Egenkapital
36,2
(32,2)
Antal ansatte
58

T. NIELSEN HVIDEVARER APS
Limevej 6, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
6,2
(5,5)
Resultat før skat
1,3
(1,5)
Egenkapital
1,2
(4,4)
Antal ansatte
9
TAGE THOMSEN A/S
Østervangsvej 1, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
21,8
(19,9)
Resultat før skat
1,2
(-0,9)
Egenkapital
10,3
(9,3)
Antal ansatte
39

SINDING RENTAL APS
Abildgårdsvej 10, 8570 Trustrup
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
1,3
(1,3)
Resultat før skat
0,3
(0,3)
Egenkapital
2,5
(2,3)
Antal ansatte
2
SIR HENRY APS
Nedergade 34, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
0,7
(0,8)
Resultat før skat
0,1
(0,1)
Egenkapital
0,3
(0,4)
Antal ansatte
2
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SNEDKERVÆRKSTEDET
HENRIK CHRISTENSEN APS
Glesborg Bygade 36, 8585 Glesborg
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste
0,7
(0,6)
Resultat før skat
0,3
(0,2)
Egenkapital
3,9
(3,9)
Antal ansatte
3

Få relevante indlæg optaget gratis i Ajour.
info@erhvervdjursland.dk
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B Cool A/S

Han grundlagde i 2002
virksomheden og Carsten
Jensen, der senere købte sig
ind, er efter små 20 år ikke
længere en del af virksomheden. „Jeg vil gerne takke
Carsten for de mange gode
år, hvor han med stor flid og
engagement i høj grad har
bidraget til B Cools positive
udvikling og ekspansion.“

Tidligere Grenaa baserede
B COOL A/S i Risskov har
skiftet ud i ledelsen, idet Palle
Bendix har købt Carsten Jensens ejerandel. Palle Bendix
er dermed hovedaktionær i
virksomheden med 14 ansatte
og kunder over hele verden.
Servicevirksomheden der har
speciale i køle- og HVACsystemer ombord på skibe og
andre maritime installationer,
har eksisteret siden 2002. „B
Cool er i udvikling, og godt
hjulpet på vej af dedikerede
medarbejdere venter spændende opgaver forude. Det
kræver en klar strategi at fortsætte den positive udvikling,
og den har jeg nu mulighed
for at lægge som hovedaktionær,“ siger Palle Bendix.

Komponenthuset A/S

Karina Kirstine Mohrsen har
overtaget Komponenthuset
på Grenaa Havn, der har alle
former for tekniske artikler.
Spidskompetencerne er hydraulik, pneumatik, lejer samt
øvrige transmissionsprodukter som vægtes meget højt.

Mindre minus end forventet i lufthavnen
Årsregnskabet 2020 i Aarhus Airport viser et underskud på 50
mio. kr., hvilket er 7 mio. kr. mindre end estimeret i det coronareviderede budget.
Flere ruter
Selv om det har været det hårdeste år nogensinde i international
luftfart og der er røde tal på bundlinien, står lufthavnen stærkere end nogensinde med flere ruter i ordrebøgerne og en snart
gennemmoderniseret lufthavn, der er udvidet til dobbelt størrelse
og gearet til fremtidens vækst.
„Årets resultat er acceptabelt set i lyset af den vanskelige rejse
situation, som har ramt hele branchen. Vi har arbejdet for at få det
bedste ud af stilstanden i flytrafikken og optimeret vores ruteudviklingsarbejde, så vi kan lægge flere ruter på kortet end nogensinde.
Samtidig har vi fremskyndet byggeprocessen i lufthavnen med
næsten to år, og det betyder, at vi allerede i 2022 står med en
lufthavn i international liga,” udtaler den administrerende direktør
Nicolai Krøyer.
Massive investeringer
De fire ejere, Aarhus Kommune, Djursland-kommunerne og Staus
A/S, har tilsammen investeret omkring 140 mio. kr. i lufthavnen
i en totalomfattende renovering, der skal gøre den til verdens
første lufthavn med VIP-stemning for alle generationer. Samtidig
investeres der tungt i tiltrækning af nye ruter, flyselskaber og rejse
bureauer, og her har krisen åbnet nye vinduer.
„Vi har en meget positiv dialog med en bred vifte af internationale
flyselskaber og turoperatører, som er klar til at sadle om og knytte
nye samarbejder. Flyselskaberne er nu opmærksomme på, at
Aarhus er Danmarks næststørste vækstcenter,” fortsætter Nicolai
Krøyer.

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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GERSTRØM ENTREPRENØR APS

Vestergade 77,
8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2020
Bruttofortjeneste 44,9 (34,2)
Resultat før skat
Egenkapital
Antal ansatte

6,0

(-1,0)

12,9

(8,2)

63

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

Direktør Philip Gerstrøm og HR & Indkøbschef Judith Stilling Gerstrøm, Gerstrøm Entreprenør ApS

Gerstrøm tredoblet på tre år
Ryomgårdbaserede Gerstrøm
Entreprenør ApS har i 2020
opnået en bruttofortjeneste
på knap 45 mio. kr. og et
efter-skat resultat på 4,7 mio.
kr. Væksten i virksomheden
er derfor fortsat. Tilbage i
2015, 2016 og 2017 lå brutto
fortjenesten på mellem 14
og 17 mio. kr., hvorefter den
blev fordoblet til 34 mio. kr. i
både 2018 og 2019. Medarbejderantallet er på samme
tre år steget fra 30 til 90, så
det er ikke for meget at kalde
den familieejede og -drevne
virksomhed for en større
entreprenørvirksomhed.
Aarhus og Djursland
trækker læsset
Faderen, Søren Gerstrøm,
startede virksomheden for
godt 20 år siden. Men i dag
leder Philip Gerstrøm virksomheden sammen med Judith
Stilling Gerstrøm. Judith
tilskriver den høje vækst et
stigende antal gode samarbejdspartnere, især bygherrer
i Aarhus-området. „Der er
gang i rigtig meget byggeri i
Aarhus lige nu, og vi arbejder
på en lang række af de helt

Nye selskaber
Cvr nr
42420492
42410748
42403989
42397180
42397105
42381667
42380105
42372501
42366277
42425060
42418854
42413526

Selskabsnavn
Reg.dato
BibaDesign ApS.............................................28.05.2021
Public Capacity ApS....................................... 25.05.2021
Dancarrot 1 ApS............................................. 21.05.2021
Cab DK 017 ApS............................................. 19.05.2021
Cab DK 016 ApS............................................. 19.05.2021
DrescherWoodland ApS................................ 12.05.2021
Cab DK 015 ApS............................................. 12.05.2021
Cab DK 014 ApS............................................. 10.05.2021
FOODLAND.DK ApS.....................................06.05.2021
KLK-Consult ApS........................................... 31.05.2021
Jysk Eltek ApS............................................... 27.05.2021
The Graygency ApS....................................... 26.05.2021

www.erhvervDJURSLAND.dk · juni 2021

42406120
42404586
42402664
42402362
42398225
42397482
42396575
42393495
42366293

store byggerier der. Vi har
udvidet kundeskaren rigtig
meget, og er bl.a. i gang med
store boligblokke, en brandstation og har lige færdiggjort
Danmarks største Plantorama.
Vi har travlt med en masse
nyudstykninger og cykelstier
på Djursland. Et meget bredt
spekter af opgaver.“
Gøre det godt
Judith er ikke i tvivl om
svaret på, hvorfor bygherrerne vælger at samarbejde
med Gerstrøm. „Vi er meget
fokuserede på at samarbejde
med bygherren. Ofte kommer
vi med i projektfasen og kan
byde ind med gode løsninger.
Vi overholder også tidsplan
og pris, så bygherren også er
tilfreds bagefter. Det betyder,
at de henvender sig igen, når
de har en ny opgave.“
Som HR-ansvarlig nævner
Judith også, at der er kompetente og engagerede medarbejdere hele vejen rundt. „Vi
har været gode til at holde
på folk. Der er ejerskab til
arbejdet og alle er glade for at
gå på arbejde. Vi har fået fat i
gode og stabile folk.“

Mols Chokolade ApS...................................... 22.05.2021
Dalko ApS....................................................... 21.05.2021
Snedkerlaagen ApS........................................ 21.05.2021
nesneJ Ejendomme 2 ApS............................ 21.05.2021
Tømmergården Djursland ApS...................... 19.05.2021
Terrasse Entreprise ApS................................ 19.05.2021
Ginimport.dk ApS........................................... 19.05.2021
PALA Construction ApS................................ 18.05.2021
Aros Savværk ApS.........................................06.05.2021

Selskabsændringer
31412420 JAN STEVNHOVED ApS.................................... 21.05.2021 4)
38746332 Vandmanden2075 ApS....................................... 21.05.2021 4)
40033246 Danish Code IVS.................................................18.05.2021 3)

18411008
40122745
13628483
40799303
37548723
33749422
29152756
40087796
39887282
29420920
17533991

Lys fremtid
Der er stadig godt gang i
byggeriet, så Judith forventer et tilsvarende resultat i
2021, selvom væksten nok
holder en pause, for at få
hele organisationen med. „Vi
har en del nyudstykninger på
Djursland, og udstykker også
selv og har grundsalg. Vi har
store håb for fremtiden, men
skruer lidt ned for væksten.
Det er vigtigt at lande lidt i
det, så vi kan holde profilen
og levere det, vi lover. Hele
organisationen skal med, når
man vækster sådan,“ slutter
hun og slår fast, at det uanset
vækst og størrelse bliver ved
med at være en familiedrevet
virksomhed.

DEO-NOTAT ApS................................................ 07.05.2021 0)
Wester Group IVS............................................... 07.05.2021 2)
TÆKKEFIRMAET CARLO F. CHRISTENSEN ApS.0 4.05.2021 1)
S.B.A. Belægning & Anlæg ApS......................... 21.05.2021 4)
Kaffedråben Aps................................................. 21.05.2021 4)
Datoselskabet af 15. april 2020 A/S................... 21.05.2021 4)
CORNELIUSSEN ApS......................................... 21.05.2021 4)
Nutidenshuse ApS.............................................. 20.05.2021 1)
Drift ApS..............................................................18.05.2021 4)
SACA 2019 ApS.................................................. 15.05.2021 2)
YGNÓ DESIGN DENMARK ApS......................... 07.05.2021 3)

0) Anmodning om opløsning – 1) Likvidation vedtaget – 2) Konkursdekret
afsagt – 3) Opløst ved erklæring – 4) Virksomheden er opløst – 5) Indledt
rekonstruktionsbehandling

Ajour

23

Speciale i entrepriseret

VVS-installation

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

per møller

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

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

Tel. 88 33 46 46 - www.lsalaw.dk

DEN MODERNE LANDSBYSMED
n
e og eftersy
ic
rv
e
S
•
r
e
er
• Reparation
Syn og skad
•
n
io
it
d
n
ring
o
• Airc
• Afbalance
k
li
u
ra
d
y
H
• Elektro •
torer og dele
• Marinemo
del
ing • E-han
tn
re
p
ro
e
s
a
•L
af materiel
n
y
rs
e
ft
e
g
ti
g
• Lovplig
til fejlsøgnin
r
ty
s
d
u
e
s
o
• Diagn
r
g af fejlkode
ning af
og udlæsnin
ce til udskift
din nødservi
r
to
c
o
D
• Hose
edet
slanger på st

Rolshøjvej 2 | 8500 Grenaa | Tlf. 87 59 12 12 | mail@kattegatteknik.dk | www.kattegatteknik.dk

www.permoeller.dk

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

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

Deres garanti for
kompetence og engagement

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

