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Jan Jensen har aldrig gjort meget i ikke at være sig selv, og det mener han er en af
årsagerne til, at hans virksomhed, Ican, med succes sælger åndedrætsværn i hele verden.
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Personprofil Medejer Lars Schou, HR Company [forsidefoto] Lars Schou,
medejer af HR Company i Grenaa, har mange jern i ilden. I sin fritid importerer han
vin, han har netop købt et hus, der skal totalrenoveres, og han barsler med planer om
initiativer i Grenaa.
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8 VI ER SOM VI ER

MG-entusiaster fra Jylland og Fyn samledes for nyligt for at gennemføre et løb fra
Randers og rundt på Djursland.

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.

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.

Gammel Estrup handler om formidling af historie og kultur, og politiske vinde blæser i
retning af, at museer skal kunne løbe rundt på markedsvilkår. Det er museumsdirektøren
ikke enig i, for hun mener, at det er kultur alt for vigtigt til. Uden historie er vi nemlig ikke
nogen.

10 BOSSERNE & BILERNE

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

Kontakt Hanne på 2423 4428 eller
virksomhedsservice@norddjurs.dk

Uden at vide et klap om tøj er Rasmus Dunvad fra Ebeltoft gået i krig med
modeindustrien og har kastet sig over at designe og sælge tidløst herretøj, som er
bæredygtigt produceret.

6 KUNST OG KULTUR ER MERE END FORRETNING

Vi rådgiver en række østjyske entreprenører, håndværkere,
ingeniør- og arkitektvirksomheder om alt fra udbud, kontrakter og syn og skøn

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

4 STEVE MCQUEENS TØJSTIL GÅR IKKE AF MODE

Tryk / distribution: Grefta Tryk A/S, tlf. 86 32 29 22 / Distribution PLUS til
samtlige postregistrerede firmaer, forretninger og
kontorer på Djursland.
Næste nummer udkommer i uge 41.
Tekst, foto og annoncer må ikke benyttes
erhvervsmæssigt uden skriftlig tilladelse fra
redaktionen. Der må citeres fra magasinet
med kildeangivelser efter gældende regler.
Klummer og advertorials er betalte indlæg.

www.mfnorddjurs.dk

www.erhvervDJURSLAND.dk · september 2021

DJURSLAND
KLOAK-SERVICE
ApS v/Ulrik Sinding
Abildgårdsvej 10 • 8570 Trustrup
86334677 • 86334121 • www.u-sinding.dk

RYOMGÅRD
TØMMERHANDEL & BYGGECENTER

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

VI GIVER DIG KVALITET
TIL EN PRIS – DER HOLDER

STEVE MCQUEENS TØJSTIL

Uden at vide et klap om tøj er Rasmus Dunvad fra

GÅR IKKE AF MODE

Iværksætter Rasmus Dunvad, Dunville Apparel
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Iværksætteri
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Ebeltoft gået i krig med modeindustrien og har
kastet sig over at designe og sælge tidløst herretøj,
som er bæredygtigt produceret.
ner hver eller hver anden uge, som
Dunville Apparel er en nystartet web
de store modefirmaer som Zara og
shop, som allerede har kunder over
det meste af landet. Nu har ejeren ind- Bestseller, skal han ikke destruere
noget. Tøjet er fremstillet uden kemi
rettet en lille eksklusiv butik på Jernaf bomuld med de højeste miljø
banegade i Ebeltoft med en bære
certificeringer i
dygtigt fremstillet
verden, sytråd af
kollektion. Som
JEG TÆNKTE, AT DET
havplast og knapreklamemand
KAN JEG GØRE BEDRE,
per af genanvendt
havde han ingen
kobber og mesforudsætninger
SAGDE MIT JOB OP OG
sing.
for at designe og
Han får syet i
sælge tøj men
STARTEDE MIT EGET
Italien, hvor der er
sprang bare ud i
tradition for kvaliTØJMÆRKE
det og voksede
tet. Det er tættere
med opgaven.
på end Fjernøsten, og han undgår
„Jeg var prisvindende creative
børnearbejde. Allieret med en dygtig
director og havde det skidt med at
tøjdesigner kastede han sig ud i det,
stimulere overforbruget, vi alle er en
og efter utallige besøg på systuer
del af. Da jeg læste om, hvor vanvitfaldt valget på nogle mindre, men højt
tigt modeindustrien fungerer som
specialiserede i det nordlige Italien.
den næstmest forurenende efter
Her fremstiller de også andet mærkeolieindustrien, tænkte jeg, at det kan
varetøj for blandt andre Prada.
jeg gøre bedre, sagde mit job op og
startede mit eget tøjmærke,“ fortæller
Nysgerrighed er din
Rasmus Dunvad.
bedste allierede
„Jeg kommer som et sandkorn på
Tøjstil som Steve McQueen
verdens største strand. Godt nok lover
og Paul Newman
de guld og grønne skove, men som
Branchens masseproducerer typisk i
startup oplever jeg nogle gange at
Fjernøsten med giftig kemi og et gigantisk vandforbrug. Samtidigt destru- komme bagerst i køen. Jeg har måttet skulle overbevise dem om, at jeg
erer modehusene op til 75 procent
kommer igen og
af produktionen
skal have præcist
ubrugt, fordi der
HVIS MAN, SOM JEG,
det samme år
er kommet nye
BEVÆGER SIG UD I JOM
efter år,“ fortæller
kollektioner. Han
Rasmus Dunvad.
har derfor skabt
FRUELIGT TERRITORIE, ER
Hans bedste
The Everlasting
råd til andre, der
Collection. Det
MAN SÅRBAR, FORDI MAN
drømmer at gøre
er styles, som
som ham, er: Lad
har bevist deres
IKKE HAR ERFARINGEN
være! Sagt med et
tidløshed siden
glimt i øjet. Men han mener, man vil
1950’erne og ikke går af mode, fordi
få det svært, hvis man er den bekymde aldrig har været mode.
rede type. Herudover er hans bedste
„Jeg har altid været forelsket i
råd, at man skal stille spørgsmålstegn
50’ernes designtradition. Jeg tænkte,
ved alt: „Hvis man, som jeg, bevæger
hvis bare man kunne få det tøj, som
sig ud i jomfrueligt territorie, er man
Steve McQueen, Paul Newman, John
sårbar, fordi man ikke har erfaringen
F. Kennedy og de der drenge ville
og kun sin mavefornemmelse som
have gået med, kunne man så at sige
guide. Men det kan også være en
annullere modebegrebet. Hvis de var
styrke, for så er der ikke noget, der
cool dengang og i dag, er de det nok
hedder plejer. Man skal ikke være
også de næste mange år,“ fortæller
bange for at være nysgerrig og stille
Rasmus.
de rigtige spørgsmål, for det kan drive
en langt.“
Havplast og genbrugsmetal
Flere styles kommer løbende til,
men allesammen for at blive, og da
Haakon Rønnow Petersen,
han ikke kommer med nye kollektiohaakon@mercatus.dk
Iværksætteri
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Gammel Estrup handler om formidling af historie
og kultur, og politiske vinde blæser i retning af,
at museer skal kunne løbe rundt på markedsvilkår.
Det er museumsdirektøren ikke enig i, for hun

KUNST OG
KULTUR

mener, at det er kultur alt for vigtigt til. Uden
historie er vi nemlig ikke nogen.

ER MERE END FORRETNING

kan nå alle. Vi sætter en ramme,
Fondsmidler afgørende
Gammel Estrup lidt uden for Auning
hvor man kan lave noget sammen
Det faste personale på museet
er en enestående herregård, der
som familie. I 2019 lavede vi en
udgør med fleksjobbere og fuldtids
modsat de fleste af de andre 729
ansatte kun 16 årsværk, hvilket giver
danske herregårde har ligget samme strategiplan for 10 år med fokus på
tjenestefolkene, der var på herre
en flad struktur og plads til initiativer
sted siden 1300-tallet. Her møder vi
fra medarbejmuseumsdirektør Britta Andersen to gården,“ fortælderne, der alle
etager oppe ad det ene tårns vindel- ler hun.
KUNST OG KULTUR
Alene i hoved
kender stratetrappe i et flot gammelt mødelokale
SKAL TILBYDES, FORDI DET gien. Hertil kombygningen var
med højt til loftet. Her fortæller hun
der ansat 34 i
mer 150 frivilom museets eksistensberettigelse.
ER EN SAMFUNDSDRIVER
1730’erne til at
lige, uden hvem
„Vi formidler historien ved at vise
servicere et par
driften ville være
og fortælle om livet på herregården.
OG STYRKER SAMHØRIG
og deres barn
umulig. De syr
Historien om vores forfædres liv er
historien om os. Det er en del af den og måske nogle
HEDEN OG FÆLLESSKABET dragter, sørger
få andre fra
for forplejning,
kultur, vi har til fælles, og det er vigfamilien, de havde boende. Tjenepasser urtehaven og skovhuset,
tigt at fortælle om den. Uden kultur
stefolkene og de andre arbejdere
og der er en blomstergruppe. Om
og historie er vi ikke rigtigt nogen,“
blev gemt væk og var usynlige i
fremtiden for Gammel Estrup siger
mener hun.
hverdagen for adelen. De befandt
museumsdirektøren:
Historien skal man lære af og
sig og arbejdede
„Politisk ser det ud til, man vil
bruge i nutiden
blandt andet
have os til at være en forretning, der
for at komme
DET ER EN DEL AF
på lofterne og i
kan løbe rundt i sig selv. Det er en
videre. Den styrDEN KULTUR, VI HAR
kældrene, som
trussel mod os. Det er det vi laver,
ker folks identiflere fonde har
alt for vigtigt til. Hvorfor ikke gøre
tet og giver et
TIL FÆLLES, OG DET ER
doneret midler
det modsatte og gøre det gratis,
ståsted, mener
til at restaurere.
ligesom bibliotekerne? Kunst og
hun. Derfor er
VIGTIGT AT FORTÆLLE
„I alt syv
kultur skal tilbydes, fordi det er en
hun sikker på, at
OM DEN. UDEN KULTUR
fonde og
samfundsdriver og styrker samhøfolk vil blive ved
sponsorer
har
righeden og fællesskabet.“
med at komme
OG HISTORIE ER VI IKKE
bevilget midler
I dag er 13 procent af omsætninpå herregårds
RIGTIGT NOGEN
til istandsættelgen egne indtægter, 25 procent er
museet.
sen af kælderen, statslige og kommunale midler og
Samtidigt er hun
og lofterne har A. P. Møller Fonden
resten kommer fra fonde. 43 proklar over, at det er vigtigt at udvikle
doneret hele beløbet til. Det er vi
cent af omsætningen på 14 millioner
museet løbende.
uendeligt taknemmelige for! Vi
går til bevaring.
håber, kælderen er færdige næste
Tyendet blev gemt væk
sommer, men taget og lofterne
„Vi er nødt til at have nye varer på
Haakon Rønnow Petersen,
kommer til at tage flere år,“ fortæller haakon@mercatus.dk
hylderne hele tiden. Til forskellige
Britta Andersen.
målgrupper, selv om vi ved, vi ikke
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Museumsdirektør Britta Andersen, Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum
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Erhvervsudvikling
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VI ER SOM VI ER

Jan Jensen har aldrig gjort meget i ikke at være
sig selv, og det mener han er en af årsagerne
til, at hans virksomhed, Ican, med succes sælger
åndedrætsværn i hele verden.
holder europæisk standard, hvilket
Selv mange af indbyggerne i Mørke
mange lande, også uden for EU,
kender ikke virksomheden Ican, der
gør. Han har også kontaktet kunder
residerer diskret på hovedgaden
direkte selv.
over for Byens Hus. Ud over en lille
„Vil du afsætte, er du nødt til at
produktion i huset af en nyudviklet
komme ud, men det satte Corona
maske uden ventil, bliver de fleste
en stopper for.
åndedrætsværn
Samtidigt steg
fremstillet i udJEG GÅR MEGET OP
efterspørgslen
landet, primært
I AT FORNEMME, HVEM
på masker,
Israel. For ham
og vi har sagt
er de personDEM, JEG SAMARBEJDER
nej masser af
lige relationer
gange, fordi
til både kunder
MED, ER
vi ikke kunne
og leverandører
levere. Faktisk har du aldrig bare
afgørende.
„Jeg går meget op i at fornemme, kunnet ringe og købe masker hos
os. Det er nemlig ikke sikkert, du får
hvem dem, jeg samarbejder med,
lov,“ griner han.
er. Det falder ikke altid heldigt ud,
men gør det det, så varer det i
Ican skal blive i familien
mange år. Vi accepterer deres særHan mener, han er den, der ved
heder og de vores, og vi har aldrig
mest i Danmark om at udvikle magjort meget i ikke at være os selv.
sker, og som nævnt har han netop
Vi er som vi er. Det er egentlig gået
udviklet en maske uden ventil, så
meget godt,“ fortæller Jan Jensen.
den beskytter både brugeren og
Som uddannet maskintekniker
omgivelserne mod smitte. Det er
oplevede han i sit daværende arpandemien, der har skabt behovet
bejde, at man ikke havde ordentlige
for sådan en maske. Den bliver proåndedrætsværn i maskinindustrien,
duceret på adressen i Mørke, men
og for 36 år siden grundlagde han
her er kapacitevirksomheden.
ten slet ikke stor
Med mellemnavVIL DU AFSÆTTE, ER
nok.
net Erik er hans
„Vi kan ikke
initialer JEJ og
DU NØDT TIL AT KOMME UD
lave en fuld
hustruens KA,
hvilket lyder som Jeg Ka’. Oversat til produktion her, men vi bygger noget
nyt om et eller to år. Det skal ligge
engelsk får vi I Can, og voila: Ican.
her i området. I hvert fald på Djursland. Det bliver ikke så meget til mig
Corona satte gang
selv, som til mine børn, der kommer
i efterspørgslen
til at overtage efter mig,“ forklarer
„Vi fik stykket en maske sammen,
Jan Jensen.
der kunne godkendes. Siden har vi
Han har tre børn, hvoraf det
udviklet hele tiden, og det er altid
ældste er 40 år. Han er sikker på, at
gået godt. Det vi laver i dag, kunne
en af dem vil overtage en dag. Ved
vi ikke lave dengang. Danmark har
siden af Ican har han en møbelfabrik
altid været for lille et marked, og
med produktion i Burma, byggevi lavede aftaler med nogen, der
grund i Mørke med godkendelse til
kunne afsætte vores produkter,“
opførelse af 140 boliger og et 400
fortæller han.
hektar stort landbrug og skovbrug i
Han har udstillet på messer,
Letland.
blandt andre Tysklands største
sikkerhedsmesse, A+A i Düsseldorf,
og i dag er Ican kendt i alle brancher, Haakon Rønnow Petersen,
hvor man bruger masker, der overhaakon@mercatus.dk

Ejerleder Jan Jensen, Ican ApS
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Made in Djursland
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Siden 1988 har løbet fundet sted hvert
andet år den første lørdag i Randers
ugen, og på grund af Corona blev
2020-udgaven først gennemført i år.
Hvor mange bosser, der sidder bag
rattet i de meget smukke og velholdte
sportsvogne, alle af mærket MG, er
uvist, men lidt boss må man dog føle
sig som, når man sidder bag rattet i en
af de herlige, engelske køretøjer.
I år var 52 biler tilmeldt løbet, der
havde start fra Memphis Mansion i
Randers.
Med et minuts mellemrum sender
Finn Elsøe Gravesen en MG af sted.
Den ene prægtigere end den anden,
stort set alle med kalechen slået ned,
for vejret er lunt og solrigt. Helt perfekt
til et arrangement af den her slags. Som
arrangør er Finn ildsjælen bag løbet, der
havde 30-års jubilæum i 2018.
Rundt på Djursland
„Jeg er besat af gamle engelske biler.
Især MG. Jeg købte den første MG i
1980 og har haft MG siden. I dag er der
tre englændere i „stalden“, 2 MG`er og
en Austin-Healey Sprite, som også bli-

ver kaldt Frogeye på grund af lygterne.
Den deltager sammen med de andre to
i dag, da undervognen er den samme
som MG Midget og den derfor er godkendt til alle MG-klubmesterskabsløb,“
fortæller han.
Sammen med sin datter Katrin, sønnen Patrick og veninden Mitta har han
været i gang med at forberede løbet de
seneste måneder.
Ved check-in sidder Finns søster,
Ann og hendes veninde Helle, som
registrerer deltagerne og sætter dem på
den første opgave ved post 1: At stable
10 møtrikker lodret udelukkende ved
brug af en skruetrækker. De fem andre
poster ligger på ruten, som strækker sig
ud på Djursland og tilbage til Bones lige
ved siden af Memphis Mansion.
Da det er 2020-udgaven af løbet, der
blev holdt i år, er det muligt, at der allerede skal være MG Randersløb til næste
år, hvilket dog ikke er fastlagt endnu.
Haakon Rønnow Petersen,
haakon@mercatus.dk

BOSSERNE & BILERNE
MG-entusiaster fra Jylland og Fyn
samledes for nyligt for at gennemføre et
løb fra Randers og rundt på Djursland.

Austin-Healey Sprite „Frogeye“
Købt for 12 år siden
Hjemtaget fra Nevada, USA 2009
Byggeår:
1959
Antal cylindere: 4
Slagvolumen:
1098 cm3 (opr. 948)
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Ejerleder Anders Ebbesen, AE Maskiner ApS

AE Maskiner ApS har været årets Børsen Gazelle fem gange og tror på
at vinde prisen igen i år. Det gør ejerne stolte, men de fokuserer dog på
at løse den enkelte kundes opgave frem for at jagte væksten.
telefonerne, så de kan spørge ind
I fem år i træk, fra 2015 til 2019,
Blev eksperter i knuseanlæg
til problemet, for at mekanikerne
er AE Maskiner ApS i Randers
„Jeg er selv rigtig meget med i drifhar de rigtige stumper med ud til
kåret til Børsen Gazelle, som gives
ten og bliver stadigvæk beskidt hver
kunden. Generelt bliver der brugt
til virksomheder, der øger deres
dag. Det kan være ensomt at være
mange resurser
omsætning med
ene ejer, så for nyligt har jeg solgt
på at uddanne
mindst 100
10 procent af selskabet til en sælger
VI PRØVER BARE AT
personale og
procent på fire
og 10 procent til en værkfører. Det
GIVE DEN BEDSTE SERVICE investere i det
år. Det er noget
giver større ejerskab fra dem og
nyeste
test
af en bedrift for
giver mig fire øjne mere, der ser,“
OG HOLDE KUNDERNE
udstyr.
en virksomhed,
fortæller Anders Ebbesen.
„Vi er noKØRENDE
der reparerer
Han ved, at selv om han klarer
get hårde til
entreprenør
sig rigtig godt, så er det i en meget
at investere i it-styresystemer og
maskiner og dermed agerer i en
gammel branche med hård konkurdet n
 yeste diagnoseudstyr. På den
mere end 100 år gammel branche.
rence, hvor konkurrenterne også er
måde holder vi vores effektivitets„Det er ret fedt at blive gazelle,
dygtige. Og selv om der ikke rigtigt
men vi gør ikke noget for at vinde en grad ret høj. Til gengæld får jeg
er gået noget helt galt for ham, har
nogle gange skældud over budget
pris. Vi sælger heller ikke noget kun
der været lærepenge hen ad vejen.
overskridelser. Jeg har endnu ikke
for at øge omsætningen. Vi prøver
„Da vi første gang fik nogle
lavet et budget, der holder,“ griner
bare at give den bedste service og
knuse- og sorteringsanlæg ind til
han.
holde kunderne kørende. Vores mål
reparation, fandt vi ud af, at det var
Anders grundlagde virksomheden
er at yde et seriøst stykke arbejde
vi godt nok ikke gode til. Det havde
til fornuftige priser,“ bedyrer Anders i Ørsted tilbage i 2010, hvor han
været smart, hvis vi havde vidst
købte en grave
Ebbesen.
mere om det,
maskine for at
Anders er uddannet landbrugs
og det kostede
JEG ER SELV RIGTIG
maskinmekaniker og grundlægger af leje den ud. Men
os en hel del
MEGET MED I DRIFTEN
i praksis var
virksomheden, der reparerer, køber
penge at lære
der langt større
og sælger entreprenørmaskiner.
det. Nu er vi så
OG BLIVER STADIGVÆK
interesse fra
Hertil kommer import af reserve
blevet eksperter
kunderne for at
dele og siden 2018 salg af nye
BESKIDT HVER DAG
i det også, og vi
få deres maskientreprenørmaskiner fra Volvo.
holder kurser i
ner repareret, hvilket han kastede
det,“ slutter Anders Ebbesen.
sig over og udbyggede, til han kom i
Til Randers på grund af
pladsmangel og flyttede til Randers
pladsmangel
Haakon Rønnow Petersen,
den 1. juli 2020. Han har ikke slupAnders Ebbesen gør meget ud af at
haakon@mercatus.dk
pet mekanikerarbejdet.
have kompetente branchefolk ved
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Skoleleder Michael Aakjær, Grenen

DE SKAL VIDE

HVAD ET
ARBEJDE ER

Mange af de unge anbragte på
Grenen i Glesborg kan blive god
arbejdskraft for virksomhederne på
Djursland, hvis de får en chance for
at finde ud af, hvad det vil sige at
have et arbejde. Det kræver socialt
ansvar fra virksomhedernes side.
Unge fra hele landet bliver fjernet
fra eget hjem og anbragt på Grenen
i Glesborg. Her opnår stedet gode
resultater med de unge, som typisk
er anbragt et år eller halvandet. Men
de fleste af dem er vokset op i et
miljø, hvor der ikke har været rolle

16
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skriger efter i
modeller i job,
DE ER GODE
medierne. Det
og det mærker
MENNESKER, DER
kræver blot lidt
man på stedet.
ekstra omsorg
„Vi vil gerne
SAGTENS KAN LEVERE ET
at tage de unge i
tilbyde voSTABILT ARBEJDE. MEN
praktik på indivires unge en
mulighed for at
KUN FÅ AF DEM VED, HVAD duelle vilkår.
prøve nogle fag
DE VIL VÆRE
Støtter op om
af. De er gode
praktikken
mennesker,
„Da vi har med sårbare unge at
der sagtens kan levere et stabilt
gøre, skal virksomheden, der tager
arbejde. Men kun få af dem ved,
en af vores unge ind, afsætte tid og
hvad de vil være. Derfor kræver det
opmærksomhed. Virksomhederne
inspiration fra gode arbejdspladser
skal tilbyde noget, der minder om arher på Djursland,“ fortæller Michael
bejde. Det kræver en god instruktion
Aakjær.
og præsentation, men jeg forestiller
Han er skoleleder for special
mig, at de unge bliver en hjælpende
området for dømte og kriminalitetstruede børn og unge med flere afde- hånd, for de skal jo arbejde,“ forklalinger i Region Midtjylland. Netop fra rer Michael Aakjær.
Selv om Grenen har værksteder,
afdelingerne på Djursland er der for
kan han og hans kolleger ikke tilbyde
virksomhederne mulighed for at inspirere den arbejdskraft, brancherne de unge noget, der i alle henseenwww.erhvervDJURSLAND.dk · september 2021

der minder om en reel arbejdsplads.
Dyr investering i unge
Det er vigtigt, at virksomhederne
Han vil gerne, at mange forskellige
byder ind, så de unge har noget at
virksomheder byder ind, for eksemspejle sig i, når de en gang skal ud
pel frisører, butikker. håndværks
i et egentligt job. Til gengæld lover
virksomheder og gartnere. Alt andet
han, at Grenen vil støtte op om
end stillesiddende kontorarbejde.
praktikken og bevare dialogen med
Han vil opbygge en jobbank med
virksomhederne.
virksomheder,
„Vi vil gerne
som han kan
DET KRÆVER EN
have dem i
matche de unge
praktik, mens de GOD INSTRUKTION OG
med. Gerne i
er hos os. Vi får
form af praktik
PRÆSENTATION, MEN
dem op om mornogle dage
genen og sørger JEG FORESTILLER MIG,
om ugen, eller
for, de har
halvdags i en
AT DE UNGE BLIVER EN
madpakke med
periode på tre
og når frem til
HJÆLPENDE HÅND, FOR DE uger.
virksomhederne.
„Vi har lige
Og vi taler med
nu en i praktik
SKAL JO ARBEJDE
dem om det,
hos Munkholm
når de kommer hjem. Vi kvalificerer
Zoo, hvor forløbet tegner rigtig godt.
dem også gerne i undervisningen
Brugsen og Fakta i Glesborg har væefter behov,“ lover Michael Aakjær.
ret flinke til at tage de unge ind, og
www.erhvervDJURSLAND.dk · september 2021

særligt HSM har taget mange i både
praktik og lære. Det støtter vores
gode resultater, som vi for alt i verden ikke må tabe på gulvet. Der er
tale om en dyr investering i sårbare
unges fremtid,“ fortæller han.
Interesserede virksomheder
kan kontakte Michael Aakjær
på telefon 29379726 og mail
Michael.Aakjaer@ps.rm.dk og
blive sat i hans jobbank. Han vil så
kontakte virksomheden, når han har
et match.
Haakon Rønnow Petersen,
haakon@mercatus.dk
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REKORDMANGE

FÅR SMÅ- OG FLEKSJOB I NORDDJURS
Deltidsjobbene blomstrer: Sidste år blev det til 44 småjobs og 216
fleksjobs, og i første kvartal i år er der oprettet yderligere 12 småjobs
og 65 fleksjobs. Det skyldes bl.a. opbygning af Task Force Norddjurs
samt en lokal afdeling af Powerjobsøgerne, som begge er kommet
rigtig godt i gang.

at indsatsen resulterer i et så stort
for Erhvervs- og Arbejdsmarkeds
Med deltidsjob kan virksomheden
nettoprovenu.“
udvalget i Norddjurs Kommune,
få løst opgaver, der ellers ikke ville
lægger stor vægt på småjobbets
være ressourcer til. Der er samtidig
Flere spor til nye jobs
betydning for barnet. „Når far og
grund til at klappe sig på skulderen
Jobcenter Norddjurs har en række
mor går på arbejde, får børnene
over at tage et socialt ansvar og
spor forklarer Kirsten, herunder
nogle helt andre
hjælpe komvores virksomhedsservice, Powerrollemodeller at
petente og
DET ER DEJLIGT, AT
jobsøgerne med selvhjælpsgrupper
spejle sig i.“
motiverede
MANGE AF VORES LOKALE
af stærke ledige og netværket Code
ledige i gang.
of Care. „Jobcentret har fokus
Stor
Der behøver kun
VIRKSOMHEDER ER PARATE besparelse
på at matche kandidaterne med
at være et par
virkomhedernes aktuelle behov og
Norddjurs Komtimer om ugen.
TIL AT KIKKE I EN LIDT
vores virksomhedsservice er lokalt
mune sparer
For alle nye i
forankret, med afdelinger i Grenaa
rigtig mange
deltidsjob er det
ANDEN RETNING END DE
og Auning.“
penge for hver
første skridt ind
PLEJER
Malene Gregaard Wilsly fra
ledig, der komi eller tilbage
Else Søjmark
Powerjobsøgerne fik ifølge eget udmer i arbejde. I
på arbejds
sagn sit andet hjem i Grenaa, da hun
alt betyder det
markedet. Det
sidste år startede en lokalafdeling
ifølge souschef i Jobcentret, Kirsten
betyder løftet livskvalitet, og forskop i byen. „Jeg følte mig fra starten
ning viser, at deres børns livskvalitet Tranekjær Søgaard, en årlig bespameget velkommen. Som et nonrelse på et pænt millionbeløb.
og chance for at bryde den sociale
profit, socialøkonomisk netværk er
Else Søjmark er imponeret, både
arv stiger. Else Søjmark, formand
vi afhængige af det lokale engageover virksomhedernes engagement, og det oplever jeg som meget
ment og Jobcentret indsats
stort her. Vores øvrige afdelinger er
som katalysator. „Der mangi større byer, og jeg mærker en tydeler kvalificeret arbejdskraft i
lig forskel. Det mindre lokalsamfund
mange virksomheder lige nu.
gør, at netværket blandt erhvervsfolk
Derfor er det dejligt, at mange
er meget stæraf vores
kere, end jeg
lokale virkDET MINDRE
har været vant til
somheder
LOKALSAMFUND GØR,
andre steder.“
er parate
Malene opfortil at kikke
drer lokale virki en lidt an- AT NETVÆRKET BLANDT
den retning
ERHVERVSFOLK ER MEGET somheder til at
sende aktuelle
end de
jobopslag, småplejer, for
STÆRKERE, END JEG HAR
job eller ej, til
at få udført
VÆRET VANT TIL ANDRE
dem. „Vi kender
arbejds
medlemmerne
opgaverne.
STEDER
indgående.
At det så
Malene Gregaard Wilsly
Derfor er vi et
samtidig
godt supplebetyder
ment til andre rekrutteringskanaler.
besparelser for kommunen,
Du får altid en meget ærlig tilbageer selvfølgelig et ekstra plus.
melding inden tre dage på, om vi har
Selve regnestykket på bespaet match på stillingen. Vi kan også
relsen er kompliceret, men
efter aftale hjælpe med at skabe
jeg er meget tilfreds
kontakt bredere i andre netværk.“
med virksomhedernes engagement, og

Malene Gregaard Wilsly, Powerjobsøgerne
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»Turisterne er glade for guiden,
fordi den dækker hele Djursland
og indeholder nogle gode artikler.
De er også glade for det store
Djurslandskort, der kan tages ud.
Det er fantastisk, for så kan jeg
nemt vise turisterne, hvordan de
finder rundt på halvøen.«
Formand for Ebeltoft Handelsstandsforening Hanne Sloth

Vær sikker på, at turisterne finder dig i Djurslands lokale turistguide

Det er NU du skal sikre dig plads i

Djursland
Turistguide

Guiden er den eneste samlede turistguide for
Djursland. Den udgives i samlet 75.000 eksemplarer i tre selvstændige sprogudgaver på dansk,
tysk og engelsk. Guiden trykkes i 4 farver på 80
gr. papir i A4-format.

stort socialt ansvar med et kæmpe
Task Force Norddjurs
engagement og et stærkt samarOmkring 30 erhvervsledere udgør
bejde mellem virksomheder og
sammen med Jobcenter Norddjurs
jobcenter. Taskforcen er meget acog medarbejdere fra nonprofit orgation-orienteret,
nisation Code of
og alle er gode
Care det tredje
TASKFORCEN
til at snakke
spor, en lokal
ER MEGET ACTIONsammen og få
taskforce, der
ting til at ske,“
arbejder med at
ORIENTERET, OG ALLE
forklarer Tommy,
få oprettet flere
ER GODE TIL AT SNAKKE
og fortæller at
småjobs.
målet er at flere
Udviklingschef SAMMEN OG FÅ TING TIL
mennesker med
Tommy Wølk fra
AT SKE
psykiske, fysiske
organisationen,
eller sociale udder har lignende
Tommy Wølk
fordringer i livet
projekter rundt
inkluderes på arbejdspladserne.
i hele landet, kan godt mærke, at
netværket kører i en egn, hvor alle
Lars Chalmer Rasmussen, lars@mercatus.dk
er klar over, at de skal gøre noget
aktivt, for at sikre arbejdskraft i
fremtiden. „De udviser samtidig et

Digital udgave: Djursland Turistguide produceres også i en digital udgave, der findes på
www.djurslandturistguide.dk med hyperlinks på
alle annoncer.
Guiden er gratis og distribueres løbende
effektivt på udvalgte steder på Djursland,
ligesom den udleveres med nøglerne hos nogle
feriehusudlejere.
Djursland Turistguide udgives af Mercatus A/S

Læs mere på www.djurslandturistguide.dk eller kontakt Malene: malene@mercatus.dk · tlf. 86 30 06 19
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Som tidligere værkfører stod Erling
Johnsen i spidsen for at få GMC
certifikatet i hus for 20 år siden. „Vi
havde allerede dengang arbejdet
med kvalitetsstyring, fordi en af
vores bilimportører stillede krav om,
at vi skulle være ISO certificerede,“
husker Erling, der i dag som senior
er altmuligmand i virksomheden.
Han har dog ikke sluppet GMC
arbejdet og er en af de tre faste i
miljøgruppen.
Han erindrer, at ISO arbejdet
krævede, at der blev ansat en medarbejder i et halvt år, der alene skulle
arbejde med det. „Det var en hel
anden verden og på et andet plan,
men der er ingen tvivl om, at GMC
indeholder mange af de samme
værktøjer fra dengang, bare meget
mere enkelt.“

På samme måde er der helt nye
Hybrid og elbiler
arbejdsgange ved service og reparaMed indtoget af biler, der helt eller
tion. „Inden vi arbejder på drivlinien
delvist kører på strøm fra batterier,
skal hovedafbryderen til batterierne
er der allerede sket ændringer i
kobles fra, så de lægges helt døde,
mange arbejdsgange. Værkfører
ligesom der er
Frank Knudsen,
nye anvisninger
der sammen
DET LIGGER DYBT I
og metoder ved
med kollegaen
OS, OG VI ER VANT TIL
udbedring af
Paw Klausen
større skader.“
er de to øvrige
HELE TIDEN AT SÆTTE
medlemmer af
Del af
miljøgruppen,
NYE MÅL MED KONKRETE
dagligdagen
fortæller, at
HANDLINGSPLANER
I praksis er der
batterierne er
fire årlige møder
med til at give et Erling Johnsen
i miljøgruppen,
helt andet flow
hvor virksomheden konkret gennemgennem værkstedet. „Vi har fået
gås. „Men i virkeligheden foregår
retningslinier fra importørerne om,
hvordan vi skal håndtere batterierne, arbejdet til hverdag, hvor vi sammen
for eksempel med sikker opbevaring holder øje med, at miljøarbejdet ikke
glider af sporet,“ fortsætter Erling,
og bortskaffelse,“ forklarer han.

cialister på de
der ser det som
VI KOMMER
teknologier,
en kæmpe fordel
ENDNU TÆTTERE PÅ
der kommer.
for bilcentret,
Det betyder,
at de har GMC
IMPORTØRERNE, SÅ VI
at vi kommer
systemet til at
EFFEKTIVT OG SIKKERT
endnu tættere
fylde de nye
på importørerne,
anvisninger ind
KAN DIAGNOSTICERE OG
så vi effektivt
i, så de ændrede
og sikkert kan
tiltag er nemUDBEDRE SKADER PÅ DE
diagnosticere og
mere at udføre i
NYE TYPER BILER
udbedre skader
praksis. „Systepå de nye typer
met er en del af
Alf Sørensen
biler.“
vores dagligdag,
og det ligger dybt i os, så vi er vant
Skub i udviklingen
til hele tiden at sætte nye mål med
Alf fortæller, at elbilerne langsomt
konkrete handlingsplaner til.“
vinder frem, blandt andet drevet af
Alligevel spår medejer Alf Sørenattraktive afgifter. „Et af vores mærsen, at det i fremtiden bliver langt
ker kan alene købes som hybrid eller
langt sværere at være værksted.
elbil og et andet har introduceret en
„Udviklingen går meget hurtigt,
ren elbil, der kan køre næsten 500
og vi både skal og vil være spe-

km på en opladning. Den kommer
også i en udgave med solceller på
taget, så den selv kan lade op, mens
den er parkeret.“
Som eksempel på, hvor hurtigt
udviklingen går, fortæller Alf, at
producenterne i Asien er meget længere fremme end europæerne om
udvikling af brintbiler. „Jeg er ikke i
tvivl om, at brint bliver en ny spiller
på et eller andet tidspunkt, og at der
kommer skub i udviklingen og langt
mere fokus på miljøet. Derfor er det
vigtigt for os at have systemer, der
sikrer, at vi kan omstille os hurtigt og
leve op til nye teknologier og krav,“
runder han af.
Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk

Når Grenaa Bil-Center A/S kigger i
krystalkuglen og ser ind i fremtidens
bilbranche, bliver der ikke rystet på
hånden. En af grundene er, at de via deres
GMC certificering er klar til at håndtere
store forandringer i det daglige arbejde.

VI HAR SYSTEMATIKKEN

,

HVIS ELBILMARKEDET EKSPLODERER
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Indehaver/sælger Alf Sørensen, indehaver/værkfører Jacob Sørensen, vicevært/
chauffør Erling Johnsen og værkfører Frank Knudsen, Grenaa Bil-Center A/S
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Medejer Lars Schou, HR Company

Lars Schou, medejer af HR Company i Grenaa, har mange jern i
ilden. I sin fritid importerer han vin, han har netop købt et hus,
der skal totalrenoveres, og han barsler med planer om initiativer
i Grenaa.
„Det går aldrig stille af sig med mig i nærheden,
Det er en driftig og alsidig herre, vi møder på Østerbrohvilket Connie giver mig ret i. Hun siger, jeg har en popgade i Grenaa, hvor hans virksomhed, HR Company,
cornhjerne, hvor nye ideer hele tiden opstår. Hun komdeler kontor med advokatfirmaet Lindhardt Steffensen.
mer fra Grenaa, og det er det,
Her har Lars Schou sit ’voksne
arbejde’, som vennerne kalder
DER ER NOGET RITUELT OVER der har givet mig min tilknytning
til byen,“ fortæller Lars Schou.
det. Han har ingen hobbies,
men fritiden forstår han dog at
DET, OG JEG BILDER MIG IND, AT
Mere i støbeskeen
fylde ud med projekter.
For at forankre den tilknytning,
Hans helt store fritids
CHAMPAGNEN ELLER CAVAEN
har parret købet en bolig fra
interesse er vin, som han i dag
1750 i Storegade. Den er ikke
importerer med sin virksomhed
SMAGER BEDRE, NÅR DEN ER
isoleret, og der er lavt til loftet,
Dit Vinhus. Vinene kommer
så den skal renoveres totalt
fra Italien, Frankrig, Spanien
ÅBNET MED EN SABEL
indvendigt og skal tjene som
og især Tyskland, hvor han har
fleksbolig. Et år inden Coronakrisen satte ind, stiftede
kastet sin kærlighed på Riesling.
han virksomheden HR Company sammen med advokat
Kunderne består mest af virksomheder og restauranJørgen Steffensen og rekrutteringskonsulent Line
ter, og han har kun vin, han selv gider drikke. Og så har
Østergaard Tranholm.
han en særlig passion for bobler.
„Jeg lærte Jørgen at kende til en vinsmagning for
„Jeg elsker at sable champagne. Der er noget rituelt
nogle år siden, og i efteråret 2018 blev vi enige om, at
over det, og jeg bilder mig ind, at champagnen eller
vi ville lave en HR-virksomhed sammen. Det blev til HR
Cavaen smager bedre, når den er åbnet med en sabel.
Company, hvor vi hjælper virkJeg har deltaget i DM flere
somheder med alt, der har med
gange, været dommer og holdt
DET GÅR ALDRIG STILLE
ansatte at gøre fra at hyre til at
kurser i champagnesabling,“
fyre og alt derimellem. Mange
fortæller Lars Schou.
AF SIG MED MIG I NÆRHEDEN,
kunder henvender sig, når de
har afskediget en medarbejder
Altid gang i den
HVILKET CONNIE GIVER MIG RET
eller fået et overenskomstkrav
Lars er født og opvokset ved
fra fagforeningen,“ fortæller
Rold Skov. Som ung arbejI. HUN SIGER, JEG HAR EN POP
han.
dede han som cirkuskustode
Han synes, der sker for lidt i
ved Cirkusmuseet i Rold, hvor
CORNHJERNE FULD AF NYE IDEER
Grenaa og har for lidt ambitioner
han blandt andet optrådte på
for sig selv, så lige nu arbejder han på et nyt initiativ
ethjulet cykel. Han var også ’ægte blå spejder’, og når
i byen i uge 30. Og han insinuerer, at der er mere i
hans egne børn har spurgt ham om, hvor han vidste et
vente, for som han siger med et skævt smil: „Mon ikke
eller andet fra, har standardsvaret været: „Fordi jeg har
der er et par andre projekter i støbeskeen?“
været spejder.“
Efter 12 år i København, hvor han arbejdede for en
stor fagforening og fattede interesse for vin, flyttede
Haakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk
han med kone og to små drenge tilbage til Jylland. Her
mødte han sin nuværende kone, Connie, på jobbet.

MIN KONE SIGER MIN HJERNE ER

SOM EN POPCORNMASKINE
24
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Salgspris pr. kvm.
Villaer/Rækkehuse

Salgspris, kr. pr. m²

Graf

Tabel

14.000

13.000

12.000

Kroner

11.000

Bruttofortjeneste
Resultat før skat
Egenkapital
Antal ansatte

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

EJENDOMSSELSKABET AF
25.5.1973 APS*
Mimosavej 11A, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
-0,0
(-0,0)
Resultat før skat
-0,7
(-0,5)
Egenkapital
5,4
(6,1)
Antal ansatte
3

*) Virksomheden er reklamebeskyttet.

10.000

Se evt.: https://datacvr.virk.dk/data/cvrhjælp/få-hjælp-til-cvr/reklamebeskyttelse

9.000

8.000

7.000

6.000

Alle data er indhentet i perioden
10.07.2021-31.08.2021
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen,
NN Markedsdata. Gengivet uden ansvar.
Antal ansatte er en usikker variabel.)

Jul
 018
2

Jan
2019

Jul
 019
2

Norddjurs

Jan
2020

Syddjurs

Jul
 020
2

Jan
2021

Jul
 021
2

Villa/Rækkehuse

Område

Boligtype

Ændring måned

Ændring år

Norddjurs

Villa/Rækkehuse

0,2%

19,8%

Syddjurs

Villa/Rækkehuse

-3,4%

16,2%

Boligsidens Markedsindeks åbner døren til boligm…

Boligsidens Markedsi…

Salgstid
Villaer/Rækkehuse

Læs

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

Salgstid
område, du dækker

seneste
Graf
Tabel
pressemeddelelsen:

Hver måned udgiver Boligsiden pressemeddelelser om udviklingen

Efter

på boligmarkedet med udgangspunkt i statistik og data fra
350

Boligsidens Markedsindeks.

coronaeffekt
på

Du kan også følge med i udviklingen her på siden, hvor statistikken
fra Boligsidens Markedsindeks bliver offentliggjort. Du kan finde

boligmarkedet
er
prisudviklingen

300

data for din region, landsdel eller kommune fra de seneste tre år.

COOTRIX APS*
Lerbakken 46, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
1,2
(0,7)
Resultat før skat
0,4
(0,2)
Egenkapital
0,6
(0,2)
Antal ansatte
2
EBELTOFT PAPIRHANDEL APS*
Nørrebakke 1, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-04-2021

1,0
0,4
0,9
2

(0,9)
(0,3)
(0,7)

JYDELAND MASKINFABRIK A/S
Enggyden 6, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-04-2021
Bruttofortjeneste
13,4
(10,8)
Resultat før skat
7,5
(4,2)
Egenkapital
10,7
(8,1)
Antal ansatte
18

NØRGAARD REVISION REGISTRE
REDE REVISORER APS
Storegade 15B, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
0,9
(0,8)
Resultat før skat
0,1
(0,1)
Egenkapital
0,2
(0,2)
Antal ansatte
3
URTEGAARDEN APS
Aldershvilevej 1, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-03-2021
Bruttofortjeneste
9,3
(7,6)
Resultat før skat
5,5
(3,6)
Egenkapital
7,3
(5,8)
Antal ansatte
10
Ejerleder Mariann Thomsen, Otto Sørensen A/S
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Boligsidens Markedsindeks åbner døren til boligm…

Boligsidens Markedsi…
Læs
seneste

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

pressemeddelelsen:
Efter
coronaeffekt

Hver måned udgiver Boligsiden pressemeddelelser om udviklingen
på boligmarkedet med udgangspunkt i statistik og data fra
Boligsidens Markedsindeks.

på
boligmarkedet
er

Du kan også følge med i udviklingen her på siden, hvor statistikken
fra Boligsidens Markedsindeks bliver offentliggjort. Du kan finde

Antal erklærede konkurser

data for din region, landsdel eller kommune fra de seneste tre år.
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% af arbejdsstyrken
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De tilgængelige data for hhv.
erklærede konkurser og bruttoledighed giver pga. Covid-19
ikke nødvendigvis et retvisende billede af perioden.
Tallene kan være undervurderede og det reelle niveau er
meget usikkert.
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Anne Mette for samarbejdet,
og ønsker hende alt det bedste fremover.
Direktør Katrine Axél varetager ansvaret som chef for
Social og Familie indtil den
bliver besat.

100

200

0

Hydraulik A/S og Jørgen Due
Jensen, Due Jensen Management.
Efter generalforsamlingen var
der rundvisning på den gigantiske borerig, hvor deltagerne
blev meget klogere på, livet
som offshore medarbejder og
på, hvordan det kan lade sig
gøre at bore efter olie langt
ude i Nordsøen, hvor vejrforholdene mildest talt kan være
udfordrende.

Ajour

På årets ordinære generalforsamlingen, der blev afholdt
på en af verdens største
borerigge – Mærsk Interceptor – blev de tre bestyrelsesmedlemmer, der var på valg,
enstemmigt genvalgt for to
år. De tre er Kirsten Schmidt,
Grenaa Havn A/S, Frederik
Høgh Brandstrup, Grenaa

Svend Rostgaard Thielsen
(40) er ansat som IT-chef i
Djurslands Bank.
Han kommer fra en stilling
som program- og afdelingsleder ved Bankdata og har
desuden erfaring fra Vestas
samt konsulentbranchen.
Svend har en uddannelse som
cand.scient. i datalogi og en
HD i organisation og ledelse i
bagagen.
Syddjurs Kommune
I gensidig forståelse med
direktionen i Syddjurs Kommune har Anne Mette Have
Rasmussen valgt at fratræde
sin stilling som chef for Social
og Familie. Direktionen takker

Heine Carlsen tiltræder 1.
oktober som ny erhvervs
playmaker i Syddjurs Kommune og skal i regi af „Den
åbne skole“ være med til
at skabe bindeled mellem
kommunens skoler, ungdoms
uddannelser og erhvervsliv.
Stillingen er oprettet på baggrund af et politisk ønske om
at styrke elevernes muligheder for at komme i virksomhedsbesøg og praktik hos de
lokale virksomheder. Målet er,
at de unge gennem nye aftaler skal kende erhvervslivet
meget bedre, end de ellers
ville have gjort.
Heine er oprindelig uddannet
lærer og har hertil en diplomuddannelse i journalistik. Han
kommer fra en stilling som
projektleder og digital redaktør i firmaet Clio, der arbejder
med undervisningsmaterialer
til børn og unge.
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Coronaen har givet mig gejst
Mariann Thomsen er med
egne ord født ind i tøjbutikken Otto Sørensen A/S. Som
65-årig har hun altså lidt rutine
i at drive butik. Men coronaen
krævede pludselig noget
helt andet af både hende og
hendes medarbejdere. Ved
udgangen af juni havde de
sammen præsteret et næsten
en tredjedel højere bruttoresultat og et før-skat resultat på
tæt på tre gange så stort som
året før. Efter skat rundede
selskabet et plus på over en
mio. kr. Hvordan kunne det nu
lade sig gøre?
Facebook var kanalen
Mariann og hendes mand sad i
sommerhuset og kikkede ud af
vinduet, da det var en realitet,
at butikkerne ikke skulle åbne
igen efter nytår. „Vi havde lidt
erfaring i at gøre noget fra den
første nedlukning. Der gik det

faktisk helt fint. Vi var enige
om, at vi ikke kunne vente
på, at vi skulle lukke op igen.
Kunderne ville bare vælge
andre salgskanaler end os. Så
vi kastede os for alvor over
Facebook som salgskanal.“
Marianne smøgede sammen
med en af sine medarbejdere
ærmerne op og begyndte
at lave personlige salg på
Facebook med korte online
auktioner og mellem 4 og 6
opslag om dagen. Det gav
masser af salg. „ Vi nåede
mere end 1.200 ekspeditioner
i lock-down perioden, og vi
måtte arbejde i weekenden
for at kunne følge med. Alt
vintertøj blev solgt, og vi opdagede, at vi fik kunder langvejs
fra, blandt andet fra Skive,
Esbjerg og helt fra Fyn. Mange
afhentede tøj ved butiksdøren.
Vi fyldte vinduerne med alt
overtøjet, og skrev hvilke stør-

relser vi havde tilbage. Det var
ikke kønt, men det virkede.
Pludselig var der ikke mere
tilbage.“
Midt i maj var hele den tabte
omsætning indhentet, og ved
regnskabsafslutningen pr.
30/6 var fremgangen med
Marianns egne ord koloenorm.
„Resultatet er endda uden de
20 modeshows, vi plejer at
have, med 85 mennesker ad
gangen.“
Butik med oplevelser
Mariann er ikke på vej på
pension, tværtimod. Hun er
sammen med sin mand i fuld
gang med at udvikle butikken,
så den kan tilbyde endnu flere
oplevelser. „Mit motto er: Vi
sælger ikke varer, vi sælger oplevelser. Vi skal skabe noget,
kunden synes er fantastisk.
Derfor opgraderer vi de fysiske
rammer ude og inde. Der

Nye selskaber

Selskabsændringer

Cvr nr
42634751
42630225
42605034
42595659
42584533
42580228
42575089
42552437
42550353
42549363
42548103
42548065
42547921
42547123
42633925
42624837
42621250
42602299
42600121
42593729
42580236
42558575
42558133

38894676
40070745
38425927
29813191
39126834
37671843
21834742
10322871
38605895
34221421
29010196
38188836
38780433
21801437
10317983
38434993
40267794
39603322
76128715
18411008
40698892
35850775
40316175
39231069
39442728

Selskabsnavn
Reg.dato
Cab DK 028 ApS.............................................30.08.2021
Skovbølling ApS............................................. 27.08.2021
Cab DK 027 ApS............................................. 17.08.2021
Cab DK 026 ApS............................................. 12.08.2021
VillaDeco ApS................................................. 07.08.2021
Cab DK 025 ApS.............................................05.08.2021
PositiveCenter ApS........................................ 02.08.2021
Cab DK 024 ApS..............................................19.07.2021
Hauland ApS................................................... 18.07.2021
Dockwealth ApS............................................ 16.07.2021
Tor Esa Vestergaard ApS............................... 16.07.2021
Bjarke ApS...................................................... 16.07.2021
Cab DK 023 ApS............................................. 16.07.2021
Jysk Svejs & Montage ApS............................15.07.2021
MJE Ejendomme ApS....................................29.08.2021
Langkærsholm ApS........................................ 25.08.2021
Greenwines ApS............................................ 24.08.2021
AR-Ejendom ApS........................................... 16.08.2021
Tekmo ApS..................................................... 16.08.2021
Eastcoast surf ApS........................................ 12.08.2021
Mettes Havepleje ApS...................................05.08.2021
Bongusta ApS................................................ 22.07.2021
Lauesgård ApS............................................... 22.07.2021
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AA 2021 ApS.......................................................28.08.2021 2)
Lykkeuld IVS........................................................26.08.2021 0)
Biomasse produktion IVS....................................25.08.2021 0)
BYGGEFIRMAET AF 27.10.2008 ApS................ 25.08.2021 1)
GEIKA IVS............................................................24.08.2021 0)
Emils Gård IVS.....................................................24.08.2021 4)
BIBO A/S............................................................. 21.08.2021 2)
TRANEHUSEVEJ ApS........................................20.08.2021 0)
BL Rengøring IVS................................................20.08.2021 0)
CLEARCUT GAMES ApS....................................20.08.2021 0)
Opti-Flow ApS.....................................................18.08.2021 0)
FE Entreprenør IVS..............................................18.08.2021 0)
N. B. Pedersen IVS.............................................. 17.08.2021 4)
PROFIDAN TRÆVARE ApS................................09.08.2021 3)
MAGNIFINE ApS.................................................05.08.2021 4)
HJ Håndværkeren IVS.........................................03.08.2021 4)
Cozy Cabin IVS.................................................... 30.07.2021 4)
4Keys Studios IVS............................................... 30.07.2021 3)
MIDTJYDSK DISKONTERING ApS.................... 26.07.2021 3)
DEO-NOTAT ApS................................................ 23.07.2021 4)
Team GK ApS...................................................... 20.07.2021 3)
DANCARROT ApS.............................................. 16.07.2021 2)
Tinfoilcloud IVS....................................................30.08.2021 3)
Fremtidshuset Aps..............................................30.08.2021 0)
MSN-byg IVS.......................................................26.08.2021 0)

40311521
35212027
40599886
41949686
39244454
36491264
35661875
36454288
39798948
37629650
36426675
39755203
38507362
41254475
40155988
37826332
32654703
75996918
38673238
37256323
35831096
10264030
33390351

bliver en gårdhave, kunderne
kan gå ud i fra caféen, hvor de
allerede i dag kan hygge sig,
mens de kikker.“
Det nye regnskabsår er ifølge
Mariann også startet flot, med
37% fremgang i juli måned
og 15% i august. „Vi mærker
en gejst. Kunderne vil gerne
butikkerne igen. Vi har glade
kunder. Jeg tror på et rigtig flot
resultat igen næste år.“

OTTO SØRENSEN A/S

Hovedgaden 51, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste

4,3

(3,3)

Resultat før skat

1,4

(0,5)

Egenkapital

8,4

(7,7)

Antal ansatte

8

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

ErikThomsen IVS.................................................25.08.2021 0)
OUTDOOR SPORT SERVICE ApS.....................25.08.2021 0)
Drtaxi1 ApS.........................................................25.08.2021 0)
EDAWINDS ApS.................................................25.08.2021 3)
IMACOM ApS.....................................................24.08.2021 0)
MONTAGE4YOU ApS.........................................23.08.2021 0)
GLOBAL INTERACTIVE SCULPTURE IVS.........23.08.2021 0)
BASEPRINT IVS..................................................23.08.2021 0)
S & O Schou IVS..................................................23.08.2021 3)
Kilden paa Mols ApS...........................................20.08.2021 0)
HORSENS TEKNISK ISOLERING ApS...............20.08.2021 3)
R-A Multiservice IVS...........................................20.08.2021 2)
AH Funderingsmateriel ApS...............................19.08.2021 0)
AEA Ejendomme ApS.........................................18.08.2021 0)
Mahler & Mahler ApS.......................................... 17.08.2021 3)
FB Huse ApS....................................................... 17.08.2021 4)
EBELTOFT PLÆNESERVICE ApS...................... 17.08.2021 4)
ASCAM A/S......................................................... 17.08.2021 4)
ow67 ApS.............................................................21.07.2021 4)
Majbrit‘s Campingudlejning ApS.........................21.07.2021 2)
MW STUDIO IVS................................................. 20.07.2021 0)
INGVAR PETERSEN RÅDGIVENDE EL-INGENIØR ApS...14.07.2021 4)
STOKROSEN EBELTOFT ApS............................ 14.07.2021 3)

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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VVS-installation

per møller

Det handler
om helheden
Færgevej 1 · Grenaa · w w w.mercatus.dk

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

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

www.permoeller.dk

Julefrokost udsolgt

– stadig billetter til koncerten

STEM PERSONLIGT PÅ EN ENERGISK POLITIKER
OG ERHVERVSMAND MED HANDLEKRAFT!
Grenaamotorvej og letbane
God infrastruktur er afgørende for, at vi bliver flere indbyggere
og virksomheder i Norddjurs. Grenaamotorvejen skal etableres
snarest muligt. Letbanen skal have halvtimesdrift hele dagen, og
priserne skal være til at betale.
Effektiv virksomhedsservice
Det skal være let at drive virksomhed i Norddjurs. Vi skal
minimere alt bureaukrati og sikre kvik, smidig og løsnings
orienteret sagsbehandling. Vi skal selv være tovholdere i vores
erhvervsservice, så vi kan blive mere resultatfokuserede.
Lad de private virksomheder komme til
Vi skal undgå offentligt opgavetyveri. Vi får bedre løsninger og
sparer penge, hvis vi lader private byde på flere opgaver.
Hurtig net- og mobiladgang for alle
Det er vigtigt for både borgere og virksomheder, at vi får
superhurtig internetadgang og mobildækning overalt i Norddjurs.
Det giver også bedre muligheder for hjemmearbejdspladser.

DIN BORGERLIGE
BORGMESTERKANDIDAT

