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

Trekanten 44
8500 Grenaa
Tlf. 86 32 32 99

Deres garanti for 
kompetence og engagement

www.bps-el.dk

Torvet 3, 8500 Grenaa ∙ www.jobnet.dk

Du kan ansætte en småjobber helt ned til en 
time om ugen. Virksomhedsservice i Jobcenter 
Norddjurs er altid klar til at finde det rette match 
netop til din virksomhed.

Kontakt Hanne på 2423 4428 eller 
virksomhedsservice@norddjurs.dk

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

Det handler 
om helheden

Informationsmøde

onsdag den 12. januar 2022 kl. 14.00
på Grenaa Rådhus

GMC Miljøcertifikat er det lokale alternativ til de internationale miljøcertificerin-
ger, og en lang række virksomheder har allerede opnået miljøcertifikatet - og der-
med valgt at tage ansvar for det lokale miljø.

Hvorfor miljøcertifikat?
•Konverter obligatorisk miljøkontrol til assistance i miljørigtig adfærd.
•Udvikling af miljøhandlingsplan for virksomheden.
•Blåt stempel, der efterfølgende kan anvendes i din markedsføring.
•Virksomhedens miljønøgletal kan bruges til at opnå driftsbesparelser.

Processen med at opnå miljøcertifikatet tager ca. et år. 
Miljøkontoret coacher (gratis) virksomheden gennem forløbet.

Tilmelding og yderligere oplysninger:
Byg og Miljøafdelingen
Carsten T. Willadsen, tlf. 8959 4004
ctw@norddjurs.dk

m i l j ø c e r t i f i k a t
GMC
- hvordan får min virksomhed det?

Driftschef Bjarne Bøhl Pedersen, B45,
fortæller om sine erfaringer med GMC Miljøcertifikat

http://www.robaek.dk
https://www.mercatus.dk
https://www.bps-el.dk
https://www.jobnet.dk
https://www.djurslandsbank.dk/erhverv
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 4 DET ER DET BEDSTE JOB, VI HAR HAFT
Den smukke beliggenhed og de mange passionerede landbrug på Djursland har 
bekræftet ejerne af Restaurant Bindingsværket i Drammelstrup i at være kommet 
til det helt rigtige sted at drive restauration.

 6 SLIDTE KNÆ OG RYG GAV GOD IDÉ
To pædagoger i Auning, den ene med nedslidte knæ og den anden med dårlig 
ryg og hofte, undrede sig over den fuldstændige mangel på hjælpemidler i den 
børnehave, de arbejdede for. Det gav dem ideen til en påklædningsskammel, som 
de nu rejser rundt med.

 8 MAN SKAL GÅ HERFRA  
BERØRT OG BEVÆGET
Det Grønne Museum har en klar strategi om at formidle jagten på det gode liv, 
og hvordan den har påvirket vores landskab, så det ser ud, som det gør i dag. 
Ambitionen er, at gæsterne skal være flyttet en lille smule, når de går derfra.

 10 VIRKSOMHEDER ANSÆTTER MANGE  
VOKSENLÆRLINGE

 12 VI KALDER DET IKKE AFFALD

 14 JEG ER EN SLAGS HIPPIELEDER
Personprofil Direktør Irene Katballe, Schjerning Farver [forsi-
defoto]  Schjerning Farver i Ebeltoft fik ny leder i januar i år, og hun betegner 
sig selv som landets måske sidste hippieleder, fordi hun tror på love peace and 
harmony i et fællesskab med plads til alle. 

 16 BILEN&BOSSEN:  
MAX 80 I TIMEN UDEN SELER
Benny Friis, ejer af Hornslet-Mørke Taxa, kører flere gange om ugen i sin Volvo 
Amazon fra 1959. Det bliver mest til korte ture og med højst 80 kilometer i timen, 
da der ikke er seler i den.
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Abildgårdsvej 10 • 8570 Trustrup
86334677 • 86334121 • www.u-sinding.dk

DJURSLAND
KLOAK-SERVICE
ApS v/Ulrik Sinding
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Vestergade 108 - 8550 Ryomgård - Tlf. 87 74 12 34
www.vorupgruppen.dk
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DET ER DET  

 BEDSTE JOB,  
VI HAR HAFT

Mikkel Schandorff og Frederikke Have, Restaurant Bindingsværket
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I det smukke, stråtækte, røde 
bindingsværkshus i Drammelstrup 
ved Tirstrup har Frederikke Have og 
Mikkel Schandorff indrettet en ny 
restaurant. Her har tidligere været 
restaurant i mange år, blandt andet 
med navnet 
Hvide Kok. Det 
unge par er 
overbevist om at 
have fundet det 
helt rigtige sted.

„Vi ledte 
efter et sted, 
vi kunne drive 
vores idé om private dining, hvor vi 
ville ud at lave mad til folk i deres 
hjem. En dag poppede en annonce 
op på min telefon med det her hus. 
Ved første fremvisning fik vi ideen 
til at lave restaurant i stedet, og få 
uger senere havde vi købt huset 
og var flyttet ind,“ husker Mik-
kel  Schandorff, som er uddannet 
kok og har arbejdet på de bedste 
restauranter i landet.

Er blevet taget godt imod
Sammen med kæresten, Frederikke 
Have, har han i løbet af en periode 
på syv måneder sat huset i stand, 
da det var i en ringe forfatning. Det 
er på 360 kvadratmeter, hvoraf de 
selv bor i de 70 på førstesalen, og 
resten er køkken, restaurant samt 

tre dobbeltværelser og et enkelt-
værelse til overnattende gæster. I 
restauranten er der 25 siddepladser 
til spisende gæster.

„Det er en god idé at bestille 
bord, for der kan nemt være fyldt 

op. Vi havde 
regnet med 75 
procent turister 
og 25 procent 
lokale gæster, 
men det har 
vist sig at være 
lige omvendt. Vi 
er blevet taget 

rigtigt godt imod herude, og folk er 
glade for, vi er her,“ fortæller Frede-
rikke, som er uddannet sommelier, 
blev restaurantchef som 20-årig og 
har været sommelier på tre andre 
restauranter i 
Aarhus.

Hun oplever, 
at indbyggerne 
på Djursland 
gerne spiser 
vildt modsat 
folk i de større 
byer, og hun er 
positivt overrasket over, at gæsterne 
på Restaurant Bindingsværket gerne 
vil prøve noget, de ikke er vant til. 
Priserne på mad og vin er abso-
lut rimelige, især i betragtning af 
madoplevelsen.

Her skal være hyggeligt
„Jeg laver kun mad, jeg selv ville 
bestille på en restaurant, og jeg vil 
gerne udvikle og skubbe til gæster-
nes forventninger. Heldigvis oplever 
vi, at folk herude er meget åbne for 
det, vi serverer. For eksempel har vi 
haft vagtler og due på menuen, og 
det gik fint,“ fortæller han.

Om sommeren er restauranten 15 
til 20 procent selvforsynende med 
grøntsager fra urtehaven bag huset, 
som nu er nedlagt for at udvide den, 
så restauranten kan blive 50 procent 
selvforsynende næste sommer. 
Der er også planer om at udvide 
med 20 siddepladser udenfor og en 
vinkælder med selskabslokale til 12 
personer. Og så skal gæsterne bare 
føle sig velkomne.

„Her skal 
være hyggeligt. 
Folk kommer jo 
hjem til os og 
overnatter må-
ske. Jeg håber, 
det smitter af, at 
vi er så glade for 
at komme her 

ud på Djursland, hvor vi skynder os 
langsomt. Det her er det bedste job, 
vi har haft,“ slutter Frederikke Have.

Haakon Rønnow Petersen,  
haakon@mercatus.dk

Den smukke beliggenhed og de mange passionerede 

landbrug på Djursland har bekræftet ejerne af 

Restaurant Bindingsværket i Drammelstrup i at være 

kommet til det helt rigtige sted at drive restauration.

  VI ER BLEVET TAGET 

RIGTIGT GODT IMOD 

HERUDE, OG FOLK ER 

GLADE FOR, VI ER HER
Frederikke

  HELDIGVIS OPLEVER 

VI, AT FOLK HERUDE ER 

MEGET ÅBNE FOR DET, VI 

SERVERER
Mikkel
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SLIDTE KNÆ  
OG RYG GAV GOD IDÉ

Iværksættere Anne Langdahl og Gitte Hansen, Handahl Design
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Der er masser af hjælpemidler i form af 
kraner, lifte og meget andet, der skal gøre 
arbejdet mindre nedslidende i brancher, der 
beskæftiger sig med 
mennesker. Det gælder 
bare ikke børnehaver, 
hvor der stort set ikke 
eksisterer hjælpemidler 
til personalet. Det har 
de to iværksættere, 
Anne Langdahl og Gitte 
Hansen nu gjort noget 
ved.

„Vi har udviklet en 
løsning, der gør, at bør-
nene kan stå i arbejds-
højde, så pædagoger og medhjælpere kan 
sidde ned i garderoben i børnehaven og 
give dem sko på. Man bruger meget tid i 
garderoben i en børnehave, og det er hårdt 
for kroppen hele tiden at skulle ned i knæ,“ 
fortæller Gitte.

Løsningen kalder de Påklædningsskam-
melen, og de bruger meget tid på at rejse 
rundt og sælge den til institutioner. Og in-
teressen er stor, især efter Anne lavede en 
facebookside, som gik 
viralt, og en optræden i 
TV2 Østjylland.

Fik ideen i  
garderoben
„Vores opslag på 
Facebook blev vist 
1,6 millioner gange. Vi begyndte at få 
henvendelser fra mange forskellige. En fra 
arbejdstilsynet ringede og sagde, den var 
genial, og en arbejdsmiljøkonsulent ringede 
og sagde, det var det, han altid havde ledt 
efter,“ husker Anne.

TV2 Østjylland ringede også og spurgte, 
om de havde set, hvor mange visninger 
deres side havde, og det endte som nævnt 
med et indslag på tv. Selve ideen til produk-
tet opstod som følge af, at Gitte har dårlige 
knæ, mens Anne er hofteopereret og har 
haft to diskusprolapser.

„Vi sad en dag i garderoben i børnehaven 
i Randers og snakkede om, hvor hårdt det 
var at give børnene sko på. Pludselig fik 

Anne ideen og lagde et 
bræt fra legepladsen på 
to skamler. Vi prøvede 
det af, og det virkede. 
Ud fra den opstilling 
udviklede vi vores 
påklædningsskammel,“ 
forklarer Gitte.

Til messe i Köln
De kontaktede en dyg-
tig møbelsnedker, de 
kender, og han lavede 

en fin model efter en del justeringer. I 
første omgang fik de lavet 40 eksemplarer, 
som de to gik i gang med at sælge. Den 
børnehave, de arbejdede for i Randers, var 
en af de første, der købte, og i Norddjurs 
Kommune solgte den også godt.

Den fynske virksomhed One Wood, som 
fremstiller møbler til institutioner, hen-
vendte sig og ville have Gittes og Annes 
påklædningsskammel ind i deres sortiment, 

som den passer lige 
ind i. Det betyder, at de 
med en dansk produ-
cent i ryggen nu kan 
leveres inden for fire 
uger og så mange, der 
ønskes. Næste satsning 
bliver det tyske marked.

„Vi har allerede solgt en del i Norge, og 
der er en tysk forhandler, der har vores 
løsning på sin hjemmeside, men ikke solgt 
noget endnu. Den 22. til 26. marts er der 
messe i Köln. Den hedder Didacta, og den 
vil vi deltage i som udstillere,“ fortæller 
Anne.

Haakon Rønnow Petersen,  
haakon@mercatus.dk

To pædagoger i Auning, den ene med nedslidte knæ 

og den anden med dårlig ryg og hofte, undrede sig 

over den fuldstændige mangel på hjælpemidler i den 

børnehave, de arbejdede for. Det gav dem ideen til en 

påklædningsskammel, som de nu rejser rundt med.

SLIDTE KNÆ  
OG RYG GAV GOD IDÉ

  MAN BRUGER MEGET 

TID I GARDEROBEN I EN 

BØRNEHAVE, OG DET ER 

HÅRDT FOR KROPPEN HELE 

TIDEN AT SKULLE NED I 

KNÆ
Gitte

  VORES OPSLAG PÅ 

FACEBOOK BLEV VIST 1,6 

MILLIONER GANGE
Anne
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Lidt uden for Auning ligger Det 
Grønne Museum smeltet sam-
men med den smukke herregård, 
Gammel Estrup. På 70 hektar, heraf 
6.000 kvadratmeter køkkenhave, 
formidler de 32 ansatte og 300 
frivillige historien om dansk landbrug 
for de cirka 100.000, der gæster 
museet hvert år.

„Det er vigtigt at vide, hvor vi 
kommer fra. Og som det nationale 
museum for jagt, skov, landbrug og 
mad, har vi ansvarsområder, der er 
helt centrale i Danmarks udvikling,“ 
fortæller Anne Bjerrekær.

Fokuserer på de seneste år
Hun er museumsdirektør og ansat 
på en seksårig kontrakt. Hun 
tiltrådte for tre et halvt år siden, da 
den tidligere direktør ikke gen-
søgte sin stilling. Hun kom fra en 
stilling, hun havde haft i 15 år, som 
leder af Museum Horsens med 
blandt andet Fængsels museet. 
Hendes første 
opgave var at 
færdiggøre 
 fusionen imel-
lem Dansk 
Jagt- og Skov-
brugsmuseum 
i Hørsholm og 
Dansk Land-
brugsmuseum 
til det nuværende Det Grønne 
Museum og hertil lave en ny over-
ordnet strategi.

„Som nyt, fusioneret museum 
skal vi tænke på tværs, tænke nyt, 
være større og kunne mere. Vi for-
mulerede derfor ny mission, vision 
og strategier. Vi valgte især, at vi 
ville brande det nye museum med 
vore udstillinger, altid arbejde med 
„mennesket i centrum“ og have 
større fokus på de sidste 70 år,“ 
forklarer hun.

Gæsterne er meget tilfredse
Museet vil også fortsat indgå i 
samarbejder om vores levende 
kulturarv, altså gamle danske racer 
af husdyr og historiske plantesorter. 
Og ikke mindst vægter samarbejdet 
med de 300 
frivillige højt. De 
gør det muligt at 
lave et levende 
museum, blandt 
andet i det store 
udeområde. Det 
var Anne Bjer-
rekær og de fag-
lige medarbej-
dere, der lavede udviklings arbejdet. 
Der er ingen bestyrelse men et 
museumsråd, som de sparrer med, 
men det laver ikke strategien.

„Her kommer omkring 100.000 
gæster om året, og halvdelen af 
dem bruger tre timer eller mere 
på et besøg. Tilfredsheden med 
brugeroplevelsen lå sidste år på 8,9 

ud af 10. Det er 
over gennem-
snittet. Men vi 
vil med kom-
mende udstil-
linger gerne i 
liga med Aros, 
Moesgård og 
Den Gamle By, 
så vi kan trække 

flere herud fra Aarhus,“ fortæller 
Anne Bjerrekær.

Vordende samarbejde  
med Aarhus Universitet
Det Grønne Museum er et 
af landets fem statslige 
museer og er derfor 
direkte på Finansloven. 
Det medfører pligter, 
hvoraf en af dem er 
forskning. Direktø-
ren ser her store 

samarbejdsmuligheder i Aarhus 
Universitet, som for nyligt har købt 
36 hektar ved siden af til dyrknings-
forsøg med frugt og grøntsager.

„Det er mig, der har inviteret Aar-
hus Universitet hertil. De kommer 

til at bygge på 
noget af vores 
grund, som de 
lejer af os. Og vi 
glæder os me-
get til at sam-
arbejde om 
blandt andet 
forsknings-
projekter, 

fortællingen om planteavl 
og åbent hus-arrangemen-
ter,“ slutter museums-
direktøren.

Haakon Rønnow Petersen,  
haakon@mercatus.dk

Erhvervsudvikling

Det Grønne Museum har en klar strategi om at formidle jagten 

på det gode liv, og hvordan den har påvirket vores landskab, så 

det ser ud, som det gør i dag. Ambitionen er, at gæsterne skal 

være flyttet en lille smule, når de går derfra.

MAN SKAL GÅ HERFRA  

BERØRT OG 
BEVÆGET

  SOM NYT, FUSIONERET 

MUSEUM SKAL VI TÆNKE 

PÅ TVÆRS, TÆNKE NYT, 

VÆRE STØRRE OG KUNNE 

MERE

  VI VIL MED 

KOMMENDE UDSTILLINGER 

GERNE I LIGA MED AROS, 

MOESGÅRD OG DEN 

GAMLE BY
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MAN SKAL GÅ HERFRA  

BERØRT OG 
BEVÆGET

Museumsdirektør Anne Bjerrekær, Det Grønne Museum
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Det er bl.a. resultatet af et tæt 
samarbejde i Jobcentret mellem 
sagsbehandlere og virksomhedskon-
sulenter – og med uddannelseskon-
sulenter på erhvervsskolerne samt 
med virksomhederne, som er gode 
til at åbne dørene.

Ekstra indsats fra udvalget
Erhvervs- og arbejdsmarkedsud-
valget i Norddjurs har prioriteret 
dialogen med erhvervslivet højt og 
bevilget ekstra penge, som blandt 
andet har gjort det muligt at opkvali-
ficere en lang række voksne ledige, 
som ellers ikke ville kunne finansiere 
at starte på en erhvervsuddannelse 
på normale vilkår. Uddannelses-
konsulent Vibeke Vonboe Lang er 
tovholder i Jobcenter Norddjurs for 
en proces med at få voksne ledige i 
gang med en erhvervsuddannelse. 
Hun kan konstatere, at både foku-
sering og ekstra midler gør en stor 
forskel: „Vi har kunnet igangsætte 
nogle forløb, der ellers ikke kunne 
lade sig gøre. Vi har hjulpet nogle 
videre, der ikke er dækket ind i de 
normale tilskudsmuligheder.“

Vibeke kender som uddannelses-
konsulent både borgerne og sagsbe-
handlerne i jobcentret, ligesom hun 
har direkte dialog med de relevante 
erhvervsskoler, både på Djursland, i 

Randers og i Aarhus. Virksomheds-
konsulenterne har så den direkte dia-
log med relevante virksomheder og 
kender deres behov for arbejdskraft.

Bindeled på Viden Djurs
Tre af de voksne ledige er, som 
konsekvens af den ekstraordinære 
indsats, kommet i gang med et 
grundforløb, de gennemfører på Vi-
den Djurs. De ledige besøgte Viden 
Djurs i foråret sammen med Vibeke 
Vonboe Lang fra Jobcenteret og en 
virksomhedskonsulent. Uddannel-
sesvejleder Camilla Matthiesen-Juhl 
præsenterede her de ledige for de 
erhvervsuddannelser, de udbyder 
på VID Værksted. De ledige var på 
rundvisning og blev bespist af de 
dygtige kokkeelever. Efterfølgende 
var der tid til spørgsmål og afklaring, 
hvor de, der ønskede at starte i et 
grundforløb, efterfølgende kom til 
en samtale med Camilla forud for 
ansøgning og opstart. De tre voksne 
ledige er godt i gang med deres 
grundforløb og er i kontakt med 
virksomheder med henblik på at få 
uddannelsaftaler. 

Fra ekspedient til  
industrioperatør
Gennem et bevilget uddannelses-
løft, hvor man under uddannelse kan 

få dagpenge plus 10%, er 54-årige 
Irene Kjærulf i gang med et branche-
skift af de større. Hun har gennem 
livet både arbejdet i tøjbutikker og 
på værtshus. Gennem de eneste 
år har hun søgt ind på Terma, dog 
uden at få job. Hun fandt ud af, at de 
mangler industrioperatører, så det er 
den uddannelse, hun nu har kastet 
sig over. Siden har hun set, at rigtig 
mange lokale virksomheder har 
behov for folk med den baggrund. 
„Jeg var slet ikke klar over mulighe-
den for at blive voksenelev, før jeg 
fik den præsenteret af Jobcentret, 
og er meget taknemmelig over den 
mulighed, jeg har fået.“ Irene har 
været i praktik hos HSM Industri A/S 
og krydser fingre for en elevplads.

Fra fabrik til køkken
Litauiske Vaida Jurkuvene på 34 år 
har tidligere i en årrække arbejdet 
på en fabrik i Auning og har gået i 
dansk sprogskole. Hun stoppede 
på et tidspunkt med at arbejde og 
gik til jobcentret. „De anbefalede 
mig at få en uddannelse, og jeg 
fik bevilget et uddannelsesløft. 
Det gik meget hurtigt, at jeg kom i 
uddannelse. Jeg ville gerne i gang 
med at lave mad. De hjalp mig 
godt videre, så jeg bl.a. har fået en 
matematikeksamen. Jeg er glad for 

I Norddjurs er der frem til oktober måned allerede indgået 

60 uddannelsesaftaler med voksenlærlinge, cirka det 

dobbelte antal i forhold til hele sidste år. 

VIRKSOMHEDER  
ANSÆTTER MANGE  

VOKSENLÆRLINGE
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grundforløbet på Viden Djurs, og 
vil meget gerne have en elevplads 
som gastronom bagefter.“ Vaida 
har i forløbet været i praktik på 
Auning Kro.

Fra mediegrafiker til elektriker
Efter en tur i livgarden tog 28-årige 
Fabian Korsgaard Christensen en 
mediegrafikeruddannelse. Senere 
begyndte han på læreruddannelsen, 
da han havde arbejdet med unge, 

siden han var 19, men skulle ud og 
bruge noget energi. „Mine kam-
merater er tømrere og elektrikere. 
Jeg fandt ud af, at jeg ville være 
elektriker. Jeg bor i hus, og ville ikke 
kunne gennemføre uddannelsen 
uden et bevilget uddannelsesløft, da 
alternativet var SU. Jeg er rigtig glad 
for den hjælp jeg har fået, og håber 
på en læreplads bagefter.“ Fabian 
har været i praktik hos BP Sønder-
gaard A/S.

Ekstragode muligheder at  
tage voksenlærlinge i år
Virksomheder, der ansætter en 
voksenlæring inden nytår, kan få 
et løntilskud på 45 kr. i timen i hele 
uddannelsesperioden. Men fra års-
skiftet kommer de „gamle“ regler 
med tilskud efter en positivliste, 
hvor fx kun bestemte uddannelser 
giver tilskud, tilbage.

Lars Chalmer Rasmussen, lars@mercatus.dk

Irene Kjærulf Vaida Jurkuvena Fabian Korsgaard Christensen

Uddannelseskonsulent Vibeke Vonboe Lang, Jobcenter Norddjurs 
og uddannelsesvejleder Camilla Matthiesen-Juhl, Viden Djurs
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Virksomhedens grundlægger og 
nuværende medejer, Kresten Hjelm, 
lægger klart fra land og fortæller, at 
han som tidligere 
fisker er udpræ-
get praktiker. 
„Jeg er ikke god 
til papirarbejde og 
gider ikke sidde 
ved en PC.“ Han 
understreger 
samtidig, at virk-
somheden i alle årene har haft fokus 
på at være miljøansvarlig, uden at det 
i starten blev beskrevet nærmere. 
Den fælles forståelse for bæredygtig 
adfærd, er et vigtigt og operativt fun-
dament, for at udarbejde en egentlig 
grøn forretningsmodel. „Lige nu har 
vi ikke en decideret fremtidsplan, 
men vi agerer, som om vi har det,“ 
supplerer medejer Keld Kokholm, der 
vil skulle stå for, at formalisere den 
grønne forretningsplan.

GMC og grøn forretningsplan
„Da vi blev GMC certificeret, fik vi 
styr på at dokumentere, det miljø-
arbejde vi i forvejen gjorde, for vi var 
der i høj grad allerede,“ forsætter 
Keld, der er ansvarlig for miljøarbej-
det. „Vi er blevet lidt bedre til kigge 
i krogene og videreudvikle arbejdet 
med GMC værktøjet.“

Keld fortæller, at der er sket en 
kæmpe udvikling af miljøarbejdet i 
branchen, hvor EU blandt andet er 
kommet på banen. „Det kræver mere 
papirarbejde, og derfor har vi ansat 
en medarbejder 
med stor viden 
og erfaring med 
affaldsfragmen-
tering, så der er 
vi i dag virkelig 
stærke, og det vil 
lette vores fremti-
dige arbejde med 
bæredygtighed.“ 

Fra dæk til bord
For Kresten er det vigtigt at tænke ud 
af boksen, og være klar til at handle, 
når timingen er rigtig. „For mig er 
den røde tråd en kombination af 
økonomi og miljø, for folk skal have 

en gevinst for at genbruge. Tidligere 
ophuggede vi mange fiskekuttere 
af træ, og måtte i starten deponere 

mange gode 
dæksplanker, 
fordi de var 
behandlet med 
farlig maling. 
Ved at fjerne 
malingen med 
højtryksspuling, 
kunne vi opsamle 

og deponere den og genbruge træet 
til nye rustikke møbler.“

Markedet har i dag flyttet sig 
markant, og de gamle træbåde er er-
stattet af langt større fartøjer. „Vi har 
næsten alle typer reservedele på la-
ger, og samarbejder i dag med andre 
aktører, så du for eksempel kan købe 
en komplet motor som beset, som 
funktionsdygtig eller med certifikat 
og garanti,“ forklarer Keld. 

Selvforsynende
Andre opgaver er også blevet udlici-
teret, herunder en lille håndfuld ældre 
lastbiler, der er blevet udskiftet med 
en traktor og brug af selvstændige 
vognmænd.

Fornæs igangsatte for et par år 
siden en handlingsplan for at blive 
mere selvforsynende. „Med syv 
elbiler har vi kun en dieselbil tilbage, 
ligesom alle vores trucks på lageret 
kører på el,“ siger Keld, der også 
fortæller, at de har monteret et større 
solcelleanlæg på taget. 

„Vi kan godt selv lide genbrug, og 
vores første elbil 
købte vi i 2012. 
Det var en om-
bygget Fiat med 
batteripakke, der 
skulle køre for 
hjemmeplejen 
på Læsø. Den 
købte vi billigt, 
fordi ladeinfra-
strukturen på øen 

slet ikke var til stede. Det er et rigtig 
godt eksempel på vores holdning 
om, at økonomi og miljø skal gå hånd 
i hånd,“ gentager Kresten.

Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk

Med 38 års erfaring som skibsophugger i rygsækken, er 

Fornæs ApS rutineret i at genanvende og miljøbehandle 

alt mellem himmel og jord. Virksomheden har været GMC 

certificeret siden 2016 og de faste medarbejdere har den 

grønne forretningsplan plantet i baghovedet.

VI KALDER DET IKKE AFFALD

  DEN RØDE TRÅD ER EN 

KOMBINATION AF ØKO

NOMI OG MILJØ, FOR FOLK 

SKAL HAVE EN GEVINST 

FOR AT GENBRUGE
Kresten Hjelm

  VI FIK STYR PÅ AT 

DOKUMENTERE, DET 

MILJØARBEJDE VI I 

FORVEJEN GJORDE
Keld Kokholm
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VI KALDER DET IKKE AFFALD

Medejere Keld Kokholm og Kresten Hjelm, Fornæs ApS
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Hun kommer fra topstillinger i milliardvirksomheder 
som LEGO og TOP TOY og er nu direktør for Schjer-
ning Farver med en noget mere 
beskeden omsætning. Det pas-
ser Irene Katballe fint, for hun 
mener, alt det sjove i en kon-
cern foregår ude i afdelingerne. 
Virksomheden ligger i Ebeltoft 
og er ejet af et hollandsk og et 
japansk selskab. Hun brænder for at skabe forandringer, 
men det skal foregå i et tempo, hvor alle kan være med.

„Jeg får masser af ideer hver dag og kaster dem ud 
i rummet til mine medarbejdere. Men det er vigtigt for 
mig at have alle med. Fællesskab er vigtigt for mig, og 
det er noget af det, der gør mig til en hippieleder. Må-
ske landets sidste af sin art,“ fortæller Irene Katballe.

Det betyder også, at ikke alle hendes ideer bliver 
til noget, hvilket hun har det fint med. Det er langt 
vigtigere for hende at skabe plads til hinanden og skabe 
forandringerne sammen. Hun er igennem årene blevet 
den leder, hun gerne vil være. 
Selv kommer hun fra et trygt 
fællesskab med højt til loftet.

Alenemor og Super Woman
„Jeg har haft en tryg opvækst 
i en kernefamilie i Harlev uden 
for Aarhus sammen med min 
søster. Vi legede på gaden og 
cyklede ud til vores kammerater. Jeg spillede også 
trommer i et spejderorkester, som også er et godt 
fællesskab. Mine forældre bor stadig i Harlev, og jeg 
besøger dem tit,“ fortæller hun.

Efter gymnasiet flyttede hun til Paris, hvor hun tog 
sin uddannelse inden for fransk litteratur. Herefter 
gik turen til København, hvor hun boede i ti år. Her fik 

hun datteren Kristina. Med tiden fik hun flere og flere 
ledelsesopgaver og fik behov for mere viden end en 

uddannelse indenfor fransk lit-
teratur kunne honorere. Derfor 
valgte hun at tage en MBA ved 
siden af at være karrierekvinde 
og alenemor.

„Jeg har aldrig tænkt på 
at vælge imellem karriere og 

familie. Jeg har altid gjort begge dele. Min datter har 
om nogen set, at man kan være barn af en alenemor 
uden at lide afsavn. Hun ser mig som Super Woman og 
mener, jeg kan alt,“ fortæller Schjernings direktør.

Elsker Djursland
Hun er mentor i Kvinfo for kvinder med anden etnisk 
baggrund, og igennem organisationen Early Warning 
hjælper hun virksomheder, der er kommet i problemer. 
I dag bor hun i Risskov tæt på by og natur. Sit hus har 
hun solgt og bor nu i lejlighed for at have mere frihed. 

„Når jeg holder helt fri, tager 
jeg til Mit Franske Slot, som er 
et kollektivt feriested i Cotig-
nac nord for Saint Tropez. Og 
så elsker jeg at vandre på det 
smukke Djursland, hvor jeg 
leder efter et sommerhus på 
den helt rigtige grund,“ fortæller 
Irene Katballe.

Hun tror, hun aldrig kommer til at holde helt op med 
at arbejde, men i fremtiden vil der nok blive mere 
bestyrelsesarbejde, og hun kommer til at dele sin tid 
imellem lejligheden i Aarhus, slottet i Frankrig og et hus 
på Mols.

Haakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk

JEG ER EN SLAGS 

HIPPIELEDER

  FÆLLESSKAB ER VIGTIGT FOR 

MIG, OG DET ER NOGET AF DET, 

DER GØR MIG TIL EN HIPPIELEDER

  JEG HAR ALDRIG TÆNKT PÅ 

AT VÆLGE IMELLEM KARRIERE OG 

FAMILIE. JEG HAR ALTID GJORT 

BEGGE DELE



Personprofilwww.erhvervDJURSLAND.dk · november 2021 15

Schjerning Farver i Ebeltoft 

fik ny leder i januar i år, 

og hun betegner sig selv 

som landets måske sidste 

hippieleder, fordi hun tror på 

love peace and harmony i et 

fællesskab med plads til alle. 

Direktør Irene Katballe, Schjerning Farver



Volvo 121 1,6 Amazon
Egenvægt: 1050 kg
Byggeår: 1959
Slagvolumen: 1583 cm3
Teknik: 60 HK
 4 cylindre
 3-trinsgear
Økonomi: 12,1 km/L

MAX 80 I TIMEN UDEN SELER
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Typisk kører Benny Friis imellem 60 
og 70 i sin smukke, mørkeblå Volvo 
121 Amazon. Det sker flere gange 
om ugen i sommerhalvåret, hvor 
turen går til Kalø veterantræf om 
tirsdagen, til Øer ved Ebeltoft med 
hustru og picnickurv eller blot ind 
til Hornslet med barnebarnet for at 
købe en is.

„Det længste, jeg har kørt i 
veteranbilen, som vi kalder den 
derhjemme, er fra Kolding, hvor jeg 
købte den i februar sidste år. Da var 
jeg nødt til at køre en strækning på 
motorvejen, men ellers holder jeg 

mig til byer og landeveje,“ fortæller 
Taxivognmanden fra Hornslet.

Med stråhat og dannebrogsflag
Sin første veteranbil købte han for 
fem år siden, og det var en Ford T 
fra 1931. Den har han siden solgt 
og i stedet købt en Volvo 444 fra 
1953. Men den har kun to døre, så 
han valgte at skifte den ud med sin 
nuværende Amazon med fire døre.

„Jeg synes, der er mere bil over 
den, jeg har nu. Den blev gennem-
renoveret i 1990, har ingen rust og 
er nem at holde. Når vi kører i den, 

har vi stråhat på og sætter gerne 
de to små dannebrog på forreste 
kofanger. Folk stopper ofte op og 
vinker, når vi kommer kørende i 
den,“ forklarer han.

Med sine 68 år ser Benny Friis ind 
i sin tredje alder, hvor han har planer 
om at køre endnu oftere i Volvo’en, 
gerne med hustruen, Marie, og 
børne børnene, som han har fem af.

Haakon Rønnow Petersen,  
haakon@mercatus.dk

Benny Friis, ejer af Hornslet-Mørke Taxa, kører flere 

gange om ugen i sin Volvo Amazon fra 1959. Det 

bliver mest til korte ture og med højst 80 kilometer i 

timen, da der ikke er seler i den.
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MAX 80 I TIMEN UDEN SELER

Nye selskaber
Cvr nr Selskabsnavn Reg.dato
42789690 Cab DK 035 ApS............................................ 28.10.2021
42780596 Cab DK 034 ApS ........................................... 25.10.2021
42737607 Cab DK 033 ApS ............................................07.10.2021
42736570 TMM Montage ApS ...................................... 06.10.2021
42735914 Djurs Automation ApS .................................. 06.10.2021
42734187 Cab DK 032 ApS............................................ 06.10.2021
42785539 Arkitektfirmaet Artform ApS ........................ 26.10.2021
42742074 Bog & Idé Rønde ApS ................................... 08.10.2021
42736090 Møllerup Outdoor ApS .................................. 06.10.2021
42728497 Definit ApS .................................................... 04.10.2021
42716448 Bakkesvinget ApS .........................................29.09.2021
42716227 ASAPBYG ApS ..............................................29.09.2021

42710695 SK Solgaard ApS ...........................................28.09.2021
42709379 Norgem ApS .................................................. 27.09.2021
42705918 DanSolar International ApS ...........................26.09.2021
42703907 elsegårdebyg ApS .........................................24.09.2021

Selskabsændringer
40170324 it-helps.dk ApS ................................................... 28.10.2021 3)
39724030 KC Software IVS ................................................. 14.10.2021 3)
37385069 Gruppo Aringa IVS ...............................................11.10.2021 4)
40159681 Nord - Cargo ApS................................................ 08.10.2021 4)
39820722 M D Entreprise IVS ............................................. 05.10.2021 0)
35476652 LUND METAL A/S .............................................. 05.10.2021 1)
13628483 TÆKKEFIRMAET CARLO F. CHRISTENSEN ApS 29.09.2021 4)
38755811 Kjeldahl´s Tømrer- & Snedkerfirma ApS ............28.09.2021 3) 

39895307 The clean food company ApS ............................ 27.09.2021 4)
39408821 Entreprenør BS Kristiansen ApS ........................26.09.2021 2)
37981338 norBOT IVS ......................................................... 28.10.2021 4)
17993232 4 J ApS................................................................ 28.10.2021 2)
35212027 OUTDOOR SPORT SERVICE ApS .................... 25.10.2021 4)
37629650 Kilden paa Mols ApS .......................................... 25.10.2021 4)
35257284 KORUP MULTISERVICE ApS ............................ 15.10.2021 3)
38229966 Frederik Schandorff Motorsport IVS ................. 06.10.2021 1)
40356924 Bech Consult IVS ............................................... 05.10.2021 0)
38131478 Huntem IVS ........................................................ 05.10.2021 3)
21634174 POGI ApS ...........................................................28.09.2021 3)

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

Aros

Rebecca Matthews (53) til-
træder 1. januar som direktør 
i Aros. Rebecca har flere 
internationale topposter inden 
for kunst og kultur bag sig. 
Hun har tidligere arbejdet for 
British Council som direktør 
Global Partnerships i New 
York, og hun var direktør for 
Government Relations ved 
Operahuset i Sydney samt 
administrerende direktør for 
Europæisk Kulturhovedstad 
Aarhus 2017 i fem år. Senest 
har hun været direktør for 
Glasmuseet i Ebeltoft.

Allingåbro Hallen
Claus Nygaard Vestergaard 
(48) er tiltrådt som halinspek-
tør i Allingåbro Hallen. Han 
kommer fra et job på Grenen 
i Dalstrup, der er en sikret 
institution for udsatte børn 
og unge. Claus afløser Lars 

Andersen, der har søgt andre 
udfordringer.

Sostrup Slot & Kloster
Michael Gejel er ny forpagter 
på Sostrup Slot & Klosters 
restaurant. Han har en stor 
kærlighed til Italien og itali-
ensk mad. De sidste år har 
han sammen med sin kæreste 
drevet et B&B på en halvø i 
det sydligste Toscana. I dag 
bor Michael i Ebeltoft, men 
kærligheden til Italien er der 
stadig og den italienske tanke 
om simpel mad lavet helt fra 
bunden og altid med økologi 
og årstidens lokale råvarer 
er fundamentet i Michaels 
køkken.
„For mig handler mad om 
farver, økologi og naturlige 
lokale råvarer. Mad skal være 
sundt for kroppen, men også 
lækkert at spise. Jeg tror ikke 
på forfinede metoder, eller på 
fancy udtryk og mit udgangs-
punkt er at lave mad fra hele 
verden, uden kød, med lokale 
råvarer og friskfanget fisk,“ 
udtaler Michael, der har 
overtaget forpagtningen efter 
SMAG i Ebeltoft.

Vanebrudspalæet
Søren Hansen er tiltrådt 
som med-direktør i Thomas 
Lütkens virksomhed Vane-

brudspalæet i Aarhus. Søren 
kommer fra en stilling som 
innovationschef hos Viden 
Djurs.

B Cool A/S

Ejner Brodersen er tiltrådt 
som CEO for B Cool, der har 
speciale i køle- og HVAC-
systemer til skibe på maritime 
installationer. Palle Bendix, 
der grundlagde virksomheden 
i 2002 i Grenaa, fortsætter 
med uformindsket energi og 
styrke, men fokuserer nu hele 
sin indsats på salg, udvikling 
og internationale samarbejder. 
Udover hovedkontoret i Ris-
skov er B Cool repræsenteret 
via samarbejdspartnere og 
agenter i otte andre lande, 
blandt andet i USA, Mexico, 
Grækenland, Singapore og 
Sydkorea.

Fuldtidsledige
% af arbejdsstyrken 
(foreløbige) efter område, 
alder og køn.
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Område Boligtype Ændring måned Ændring år

Norddjurs Villa/Rækkehuse 0,4% 20,5%

Syddjurs Villa/Rækkehuse -2,9% 3,9%
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Boligsidens Markedsindeks åbner døren til boligm…

Hvis du er journalist og skal vide noget om boligmarkedet i det
område, du dækker
Hver måned udgiver Boligsiden pressemeddelelser om udviklingen

på boligmarkedet med udgangspunkt i statistik og data fra

Boligsidens Markedsindeks.

Du kan også følge med i udviklingen her på siden, hvor statistikken

fra Boligsidens Markedsindeks bliver offentliggjort. Du kan finde

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

Har du brug for noget andet, end det du kan finde her, er du altid

velkommen til at ringe eller skriv til en af vores pressemedarbejdere,

der er vant til at hjælpe journalister med at finde data til historier om

boligmarkedet.

Hvis du skal købe og vil vide noget om boligmarkedet i det område,

Boligsidens Markedsi…
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Salgstid Graf Tabel

Område Boligtype Ændring måned Ændring år

Norddjurs Villa/Rækkehuse -0,6% 4,8%

Syddjurs Villa/Rækkehuse 1,8% -45,9%
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Boligsidens Markedsindeks åbner døren til boligm…

Hvis du er journalist og skal vide noget om boligmarkedet i det
område, du dækker
Hver måned udgiver Boligsiden pressemeddelelser om udviklingen

på boligmarkedet med udgangspunkt i statistik og data fra

Boligsidens Markedsindeks.

Du kan også følge med i udviklingen her på siden, hvor statistikken

fra Boligsidens Markedsindeks bliver offentliggjort. Du kan finde

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

Har du brug for noget andet, end det du kan finde her, er du altid

velkommen til at ringe eller skriv til en af vores pressemedarbejdere,

der er vant til at hjælpe journalister med at finde data til historier om

boligmarkedet.
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Læs mere på www.djurslandturistguide.dk eller kontakt Malene: malene@mercatus.dk · tlf. 86 30 06 19

Det er NU du skal sikre dig plads i

Guiden er den eneste samlede  turistguide for Djursland. 
Den udgives i samlet 75.000 eksemplarer i tre selvstændige 
sprogudgwaver på dansk, tysk og engelsk.

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

Djursland Turistguide udgives af  Mercatus A/S

https://www.djurslandturistguide.dk
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Alle data er indhentet i perioden 
27.09.2021 - 31/10/2021.
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen, 
NN Markedsdata. Gengivet uden ansvar. 
Antal ansatte er en usikker variabel.)
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår) 

*) Virksomheden er reklamebeskyttet. 
Se evt.: https://datacvr.virk.dk/data/cvr-
hjælp/få-hjælp-til-cvr/reklamebeskyttelse 

ALUCOMP A/S
Rolshøjvej 19, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2021 
Bruttofortjeneste 7,2 (5,2)
Resultat før skat 4,9 (2,9)
Egenkapital 3,5 (1,7)
Antal ansatte 35

APPLICATA APS*
Gåsebakken 19, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-06-2021 
Bruttofortjeneste 0,8 (0,3)
Resultat før skat 0,1 (-0,1)
Egenkapital 0,1 (0,0)
Antal ansatte 2

APRO DANMARK APS*
Høbjergvej 3, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-04-2021 
Bruttofortjeneste 4,7 (4,2)
Resultat før skat 0,4 (0,5)
Egenkapital 1,4 (1,3)
Antal ansatte 9

BIO RECYCLING A/S
Nordhavnsvej 28, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2021 
Bruttofortjeneste 8,1 -
Resultat før skat 6,0 -
Egenkapital 6,2 -
Antal ansatte 3

BOLIGHUSET GRENAA APS*
Østergade 5, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-05-2021 
Bruttofortjeneste 2,5 (3,1)
Resultat før skat 0,2 (0,4)
Egenkapital 0,7 (3,6)
Antal ansatte 4

BOLIG NYT  GRENAA GRUPPEN APS
Søndergade 2A 2, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-04-2021 
Bruttofortjeneste 1,7 (1,5)
Resultat før skat 0,8 (-0,0)
Egenkapital 14,2 (13,5)
Antal ansatte 5

CARLO F. CHRISTENSEN A/S*
Kastbjergvej 15, 8585 Glesborg
Regnskabsafslutning 30-06-2021 
Bruttofortjeneste 3,7 (2,9)
Resultat før skat 1,0 (0,3)
Egenkapital 3,4 (2,9)
Antal ansatte 5

COVIDENCE A/S*
Strandvejen 2A, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-06-2021 
Bruttofortjeneste 109,9 (106,5)
Resultat før skat 82,9 (86,2)
Egenkapital 97,2 (76,0)
Antal ansatte 35

DANLINE A/S
Nørregade 25, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 30-04-2021 
Bruttofortjeneste 1,6 (1,6)
Resultat før skat 0,4 (0,0)
Egenkapital -9,1 (-9,5)
Antal ansatte 4

DETAILGRUPPEN A/S
Ebdrupvej 27, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-04-2021 
Bruttofortjeneste 1,5 (0,7)
Resultat før skat -0,8 (-1,4)

Egenkapital 2,5 (3,1)
Antal ansatte 7

DS SMITH PACKAGING 
DENMARK A/S*
Åstrupvej 30, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-04-2021 
Bruttofortjeneste 257,2 (259,7)
Resultat før skat 18,2 (-2,0)
Egenkapital 202,8 (189,6)
Antal ansatte 659

FIRSTMOVE TAXI 1 APS*
Ebeltoftvej 14, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-03-2021 
Bruttofortjeneste 0,3 -
Resultat før skat 0,0 -
Egenkapital 0,0 -
Antal ansatte 2

FISCHER THORUP BYG APS
Bjødstrupvej 27, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-06-2021 
Bruttofortjeneste 4,3 (4,3)
Resultat før skat 0,8 (1,4)
Egenkapital 1,7 (1,6)
Antal ansatte 8

FITAMO APS*
Vestervej 32, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 30-04-2021 
Bruttofortjeneste 1,3 (0,9)
Resultat før skat 0,8 (0,5)
Egenkapital -6,4 (-7,2)
Antal ansatte 2

GERT JAKOBSEN TRANSPORT APS
Hornbjergvej 51, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-04-2021 
Bruttofortjeneste 14,8 (13,5)
Resultat før skat 2,6 (1,7)
Egenkapital 5,5 (8,6)
Antal ansatte 17

GREFTATRYK A/S
Markedsgade 41, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2021 
Bruttofortjeneste 2,8 (3,3)
Resultat før skat -0,7 (0,2)
Egenkapital 0,9 (1,5)
Antal ansatte 7

GREY BIDCO 2019 APS
Strandvejen 2A, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-06-2021 
Bruttofortjeneste 4,1 (-8,9)
Resultat før skat -28,7 (-34,8)
Egenkapital 437,5 (460,2)
Antal ansatte 4

HOLMRIISEBELTOFT 
ELINSTALLATION A/S
Østeralle 23, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-04-2021 
Bruttofortjeneste 8,3 (8,1)
Resultat før skat 0,8 (0,5)
Egenkapital 3,1 (3,4)
Antal ansatte 20

HORNSLET AUTOLAK APS
Sortevej 6, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-06-2021 
Bruttofortjeneste 2,9 (2,8)
Resultat før skat 0,6 (0,1)
Egenkapital 1,2 (0,8)
Antal ansatte 4

INNOVATIONSKONTORET APS*
Elmebakken 2, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-06-2021 
Bruttofortjeneste 1,9 (1,7)
Resultat før skat 0,9 (0,8)
Egenkapital 1,6 (1,2)
Antal ansatte 2

KOED TØMRER OG BYGGEFOR
RETNING APS*

Tornhøjvej 7 st, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-06-2021 
Bruttofortjeneste 4,3 (2,7)
Resultat før skat 1,5 (0,1)
Egenkapital 1,8 (0,6)
Antal ansatte 23

LILLE MY APS*
Lillegade 1C, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2021 
Bruttofortjeneste 0,4 (0,4)
Resultat før skat -0,1 (-0,0)
Egenkapital -0,1 (0,0)
Antal ansatte 3

MIDTDJURSMALEREN BO CHRI
STENSEN & SØN APS*
H C Andersensvej 2, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-06-2021 
Bruttofortjeneste 2,9 (4,3)
Resultat før skat -0,8 (0,4)
Egenkapital -0,3 (0,7)
Antal ansatte 11

MS SHOES APS
Lillegade 7, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2021 
Bruttofortjeneste 4,3 (3,6)
Resultat før skat 2,5 (2,0)
Egenkapital 2,2 (0,3)
Antal ansatte 3

MURER OG ENTREPRENØRFIRMA 
J. KVIST APS*
Martin Hansens Vej 15, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-06-2021 
Bruttofortjeneste 5,0 (4,1)
Resultat før skat 1,1 (0,1)
Egenkapital 1,0 (0,1)
Antal ansatte 11

MURERFIRMAET 
BENT KLAUSEN APS*
Industrivej 20, 8586 Ørum Djurs
Regnskabsafslutning 30-06-2021 
Bruttofortjeneste 37,5 (39,6)
Resultat før skat 5,8 (2,6)
Egenkapital 15,9 (11,4)
Antal ansatte 58

NYMANN AUTOPARTS A/S
Ebdrupvej 25, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-04-2021 
Bruttofortjeneste 11,0 (13,2)
Resultat før skat 0,1 (0,9)
Egenkapital 109,4 (109,2)
Antal ansatte 34

NYMARK & FOGH TEKNIK APS
Energivej 14, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2021 
Bruttofortjeneste 6,9 (5,4)
Resultat før skat 1,5 (1,2)
Egenkapital 2,1 (1,7)
Antal ansatte 14

ONTECH MONTAGE APS
Øster Allé 16, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2021 
Bruttofortjeneste 2,4 (1,6)
Resultat før skat 0,5 (0,2)
Egenkapital 0,6 (0,3)
Antal ansatte 4

PN DETAIL A/S*
Falcksvej 2, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-04-2021 
Bruttofortjeneste 3,9 (4,0)
Resultat før skat 0,7 (1,1)
Egenkapital 2,6 (2,1)
Antal ansatte 8

RYGAARD FISKETRANSPORT A/S*
Nordhavnsvej 28, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2021 
Bruttofortjeneste 34,8 (34,0)
Resultat før skat 5,3 (3,5)

Egenkapital 39,6 (34,4)
Antal ansatte 41

RYGAARD SERVICECENTER A/S
Energivej 8A, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2021 
Bruttofortjeneste 3,3 (2,9)
Resultat før skat 0,8 (0,5)
Egenkapital 3,5 (2,8)
Antal ansatte 5

RYGAARD 
TRANSPORT & LOGISTIC A/S
Nordhavnsvej 28, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2021 
Bruttofortjeneste 63,2 (66,0)
Resultat før skat 6,3 (11,4)
Egenkapital 55,8 (50,9)
Antal ansatte 72

SVEND PILGAARD 
SKIFFARD VOGNMANDSFORRET
NING APS
Tøstrupvej 65B, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-06-2021 
Bruttofortjeneste 0,8 (1,3)
Resultat før skat 0,5 (0,8)
Egenkapital 3,7 (3,5)
Antal ansatte 2

AUTOMOBILER A/S
Saabydalvej 2, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 30-04-2021 
Bruttofortjeneste 5,6 (4,0)
Resultat før skat 1,5 (-0,5)
Egenkapital 7,5 (6,5)
Antal ansatte 9

TANDLÆGESELSKABET MOLS 
TANDKLINIK APS
Knebel Bygade 40A, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30-04-2021 
Bruttofortjeneste 3,1 (2,9)
Resultat før skat 0,7 (0,5)
Egenkapital 0,8 (0,6)
Antal ansatte 5

TRANSNORD APS
Mågevej 3A, 8950 Ørsted
Regnskabsafslutning 30-06-2021 
Bruttofortjeneste 0,5 (0,4)
Resultat før skat 0,1 (0,0)
Egenkapital -0,8 (-0,9)
Antal ansatte 2

TRUSTRUP 
TREND MOGENSEN APS*
Hvedevej 27, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-09-2021 
Bruttofortjeneste 0,9 (0,9)
Resultat før skat 0,0 (0,1)
Egenkapital 0,2 (0,2)
Antal ansatte 2

GULVBELÆGNING APS*
Petersborgvej 20, 8570 Trustrup
Regnskabsafslutning 30-04-2021 
Bruttofortjeneste 1,1 (0,8)
Resultat før skat 0,4 (0,1)
Egenkapital 0,9 (0,7)
Antal ansatte 2

WERNERFELT A/S
Energivej 10, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2021 
Bruttofortjeneste 5,8 (4,5)
Resultat før skat 0,0 (-0,9)
Egenkapital 8,2 (8,2)
Antal ansatte 8

ØSTSHIP APS*
Djurslandskajen 1, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2021 
Bruttofortjeneste 5,1 (4,7)
Resultat før skat 1,4 (0,6)
Egenkapital 1,2 (0,7)
Antal ansatte 8
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Nedlukning i tre måneder tog 
ikke modet fra ejerleder Jes-
per Schmidt, Schmidthuset. 
Han gav den fuld gas med at 
få opdateret og restaureret bu-
tikken og få oprettet en masse 
varer i webshoppen. Det gav 
pote med kraftigt stigende 
salg i selskabet bag, Schmidt 
Møbler, Grenaa ApS, som kom 
ud af sidste regnskab med et 
rekordstort overskud. Brutto-
fortjenesten er samtidig mere 
end tredoblet fra 1,7 mio. kr. 
i 2019 til knap 5,8 mio. i år, 
mens resultatet samtidig er 
vokset fra et underskud på en 
halv mio. kr. til et overskud på 
2,3 mio. kr. efter skat.

Det grå støv er rystet af
Som ny chef i det gamle, 
familie ejede møbelhus tog 
Jesper ret hurtigt en lang 
række nye varegrupper ind for, 
som han siger, at sparke til 
folks opfattelse af et møbel-
hus. „Vi har fx i år taget et 
stort sortiment af grill og grill-
udstyr ind, og det har været 
en stor succes for os. Noget 
af det andet som elcykler og 
løbehjul har vi taget ud igen, 
men så kommer der måske 
noget nyt til foråret. Det er vig-
tigt for mig, at vi er bolighuset 
for alle og enhver. Vi er blevet 

bedre til at komme mere bredt 
ud, så vi ikke kun henvender 
os til det grå publikum. Det er 
lykkedes for os at vende trafik-
ken, så kunderne ikke i samme 
grad kører til Aarhus og Ran-
ders. Vi kører i stedet til begge 
byer i hvert fald en gang om 
ugen med nye møbler. Især i 
udkanten af Aarhus, hvor der 
bygges meget nyt, har vi fået 
mange kunder. Vi trækker 
også kunder fra Randers, hvor 
der også bygges mange nye 
huse på Djurslandsiden.“

Oplevelseshus
Jesper vil gerne gøre det til en 
oplevelse for folk at komme i 
butikken. Han kan se, at kun-
derne så også køber for flere 
kroner, fordi de bliver inspi-
reret. „Vi vil gerne betragtes 
som et oplevelseshus. Jeg 
har planer om mange flere 
arrangementer som den her 
livsstilsmesse, vi afviklede 
sidst i oktober måned sam-
men med en lang række andre 
virksomheder. Vi skal forankre 
os på Djursland, og har nok 
stadig ikke helt fat i de unge 
på 25-30 år. Mange af dem 
kører stadig til Aarhus, men 
det vil jeg prøve at lave om 
på, uden at glemme de andre 
kundegrupper.

Fokus på B2B
Der har endnu ikke været tid 
til at koncentrere sig om at 
hjælpe de lokale virksomhe-
der med deres behov, men 
med ansættelse af yderligere 
to medarbejdere med stor 
møbelbrancheerfaring vejrer 
Jesper morgenluft her. „Det 
er det område, jeg arbejdede 
med, inden jeg kom tilbage til 
Schmidthuset. Derfor kommer 
vi til at være mere fokuseret 
på B2B markedet fremover. 
Jeg tror på, at vi kan lave gode 
løsninger til både offentlige og 
private virksomheder.“
Som tallene ser ud nu, forven-
ter Jesper et regnskabsresul-
tat på niveau med eller måske 
endda bedre end sidste år.

Ejerleder Jesper Schmidt, Schmidt Møbler, Grenaa ApS

SCHMIDT MØBLER, 
GRENAA APS
Kannikegade 16, 8500 Grenaa

Regnskabsafslutning  30-04-2021

Bruttofortjeneste 5,8 (2,6)

Resultat før skat 2,6 (0,1)

Egenkapital 2,8 (0,5)

Antal ansatte 7
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

Rekordindtjening i møbelhus
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VVS-installation

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

 

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

www.permoeller.dk

HAR DU EN IDÈ 
TIL ET ARRANGEMENT I MILJØFORUM?

Vil du gerne vide, hvad der sker i Miljøforum?

– gå ind på vores hjemmeside

mfnorddjurs.dk

hvor du kan få mere at vide, melde dig til (gratis) 
– og hvor du kan komme med forslag til 
arrangementer

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

Speciale i entrepriseret
Den bedste måde at forebygge på, er at være på forkant

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

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

Kun det bedste - til dig og dine

Hos Lund Vine i Grenaa er �erde kvartal fuld af aktivitet, både med at 
pakke og levere jule-vingaver til kunder i hele landet, og med masser 
af travlhed i den fysiske butik i Grenaa.

Lund Vine importerer bl.a. selv vine direkte fra vinbønderne i specielt 
Italien og Mosel i Tyskland. Så med deres brede udvalg af kvalitetsvine 
er der rig mulighed for at �nde den rette vingave.

www.lundvine.dk

TILBUD 
Køb 6 �asker  

til kr. 520,-  
Spar kr. 80,-

http://www.permoeller.dk
https://www.mfnorddjurs.dk
https://www.lsalaw.dk
https://www.lundvine.dk

