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VI GIVER DIG KVALITET
TIL EN PRIS – DER HOLDER

Grundlagt i 1964

DJURSLAND
KLOAK-SERVICE
ApS v/Ulrik Sinding

– STADIG DANSK
OG LOKALEJET

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

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

Det handler
om helheden

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

Solid bygge- og
entreprenørvirksomhed

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

• Stærke kompetencer indenfor byggerier
og entrepriseformer
• Egenproduktion indenfor jord- og kloak-,
beton- og murerarbejder
• Et medarbejderteam fordelt på egenproduktion
og projektledelse

Risskov: Arresøvej 41 / Grenaa: Energivej 20
Tlf. 8632 3511 · www.rjakobsen.dk

www.bps-el.dk

Informationsmøde

GMC

m i l j ø c e r t i f i k a t

- hvordan får min virksomhed det?
Driftschef Bjarne Bøhl Pedersen, B45,
fortæller om sine erfaringer med GMC Miljøcertifikat

Trekanten 44
8500 Grenaa
Tlf. 86 32 32 99

Deres garanti for
kompetence og engagement
24-timers service - hvis uheldet er ude!

Ring på tlf. +45 86 32 73 44

Vi er eksperter i
hydrauliske anlæg
og trykluft

onsdag den 12. januar 2022 kl. 14.00
på Grenaa Rådhus
GMC Miljøcertifikat er det lokale alternativ til de internationale miljøcertificeringer, og en lang række virksomheder har allerede opnået miljøcertifikatet - og dermed 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.

Vi udfører syn og service på bl.a.
-

Kraner
Autolifte
Trucks
Spil
Pumper

-

Gear
Løftegrej
Ventiler
Cylindre

Tilmelding og yderligere oplysninger:
Byg og Miljøafdelingen
Carsten T. Willadsen, tlf. 8959 4004
ctw@norddjurs.dk
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Aarhus · Tlf. 8615 2299 · www.aarhushydraulik.dk
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Ejere Katja Olsen og Anders Christian Gejlager, Ladefogedgaarden

INTET KAN MATCH
DET HER STED
4

Nybyggerne
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Ejerne af Ladefogedgaarden havde søgt vidt og bredt
uden for det pulserende Hellerup, før de fandt det
perfekte sted i Vejlby lidt uden for Grenaa. Herfra
driver de nu butik, café og B&B samt et revisionsfirma.

HE
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rede den gennemgribende. Selv om
Historien fornægter sig ikke, når
det arbejde ikke er afsluttet, stod
man ankommer til den hyggelige
den klar til at blive brugt til sit formål
firlængede gård i Vejlby. Hele tre
i slutningen af november, og en sæfilmatiseringer af Steen Steensen
son har stedet derfor på bagen. Især
Blichers ’Præsten i Vejlby’ er forede mange turister og attraktioner
gået her på Ladefogedgaarden, der
på Djursland er vigtige for at trække
med sit bindingsværk og stråtækte
gæster til.
tag nu huser bu„Ud over
tik, café og bed
EFTER VI HAVDE SET
forlystelses- og
and breakfast.
DET HER STED, VAR DER
dyreparkerne er
„Vi havde
her dejlige små
en drøm om at
INTET ANDET, DER KUNNE
byer som Fjellebo på landet,
MATCHE DET
rup og Bønnerup
gerne med jagt
samt historiske
muligheder. Det
Anders
godser som
har vi snakket
Gammel Estrup, Sostrup, Mejlgård
om siden 2015. Det skulle være
og Katholm. Hertil kommer Ebeltoft
et sted, hvor der kommer mange
og Grenaa, som er spændende for
turister. Vi kiggede på Sjælland og
turister at besøge, for ikke at nævne
på Fyn, men efter vi havde set det
den meget smukke natur,“ mener
her sted, var der intet andet, der
Katja Olsen.
kunne matche det,“ husker Anders
Christian Gejlager.
Har kun fået gode anmeldelser
Han er revisor og driver sin
Den kollektive trafik har hun til genvirksomhed, Teamrevision, hjemgæld ikke meget tilovers for. Hun
mefra og i København. Sammen
synes, der er alt for få busser, og at
med kæresten, Katja Olsen, bor
letbanen kører ustabilt. Parret måtte
han på Ladefogedgaarden, hvor
skifte udbyder
hun driver butik,
af telefoni, da de
café og B&B.
VI HAR NORDDJURS
flyttede hertil og
Hun er bolig- og
BEDSTE LATTE. DEN ER
har siden fået
havestylist og
lagt fibernet ind
har indrettet
LAVET PÅ EN ESPRESSO
til glæde for især
mange hjem og
Anders’ arbejde
virksomheder og BØNNE, DER I NEW YORK
og gæsterne på
har på Sjælland
ER KÅRET SOM EN AF
gården. Der skal
samarbejdet
VERDENS FEM BEDSTE
også ske mere
med en stor
Katja
i Grenaa og opejendoms
land, mener hun.
mæglerkæde.
„Sidste sommer holdt vi koncerHun har tidligere drevet café i
ter med Andreas Langvad og Maria
Hellerup, og med sig har hun en
Montell, og vi vil gerne gøre mere
særlig kaffeoplevelse.
af den slags. Vi vil også bygge et
orangeri i baghaven. Her vil vi holde
Djursland tilbyder
events, invitere foredragsholdere ind
mange oplevelser
og få skoleklasser ind at høre om
„Vi har Norddjurs bedste latte. Den
historien her,“ fortæller Katja Olsen.
er lavet på en espressobønne, der
Hun er i gang med at indrette
i New York er kåret som en af verdens fem bedste, og vi køber den af morgenmadsområde i butikken til de
Coffee Collective på Nørrebro. Vi var sovende gæster, som der kan være
14 af fordelt på fem værelser og en
de første, der fik lov at servere kaflejlighed på gården. Ind til nu har
fen ud over dem selv, og først efter
Ladefogedgaarden fået fem stjerner
vi havde taget deres barista-kursus
fra alle de gæster, der har anmeldt
og investeret mere end 100.000
stedet.
kroner i det rigtige udstyr,“ forklarer
Katja Olsen.
De flyttede ind i gården i septemHaakon Rønnow Petersen,
ber sidste år, hvorefter de renovehaakon@mercatus.dk
Nybyggerne
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JEG ER SINDSSYGT

GOD TIL AT LAVE FEJL
Hvis man ser det som en
læreproces, er det en klar
fordel at blive leder som ung.
Det mener den nye forpagter
af Slagter Kruse i Tved.
Potentialet til at være leder
har han altid haft, mener han.

Tværtimod. Det er en del af lære
Det var meant to be
processen. Jeg er ikke nogen
Han havde aldrig hørt om Slagter
Kruse, selv om han har boet med sin alfahan og vil ikke være egenrådig.
Mine folk ved, hvordan jeg vil have
mor i Følle i mere end seks år. Men
det. Vi skal alle kunne det samme,
da den daværende ejer ønskede at
og vi skal alle være ledere,“ mener
stoppe, begyndte venner at tagge
den unge slagtermester.
ham i et Facebook-opslag om, at
Ole Kruse ledte
Unge skal
efter en forpagJEG KUNNE SLET
tro på sig selv
ter.
Han synes selv,
„Jeg hev fat i
IKKE KENDE MIG SELV.
det har været
Ole, og det var,
svært at sige til
som om det var
Lørdag den 9. oktober slog Jeppe
JEG MISTEDE TOTALT
en, der var dobmeant to be.
Kynde Solgaard dørene op som
belt så gammel
OVERBLIKKET
Det her er min
ny forpagter af Slagter Kruse i
som han selv,
største drøm.
Tved. Han er kun 27 år, men har
at vedkommende ikke gjorde sit
Jeg kunne dog ikke have klaret det
allerede været leder nogle år som
arbejde godt nok. Men det er man
uden min kæreste, Paula, som har
slagter i Meny-kæden. Han stod i
nødt til som ung leder. Han synes,
styr på alt med banken og regler.
lære i Føtex i Randers, hvor han fra
at de unge, der vil være leder, skal
Da vi startede, vendte min verden
begyndelsen var meget engageret
kaste sig ud i det og tro på sig selv.
rundt. Jeg kunne slet ikke kende
og pligtopfyldende, hvilket gjorde,
mig selv. Jeg mistede totalt overblik- Man bliver en bedre leder, hvis man
han fik lov at få egne weekender og
er det tidligt, mener han, men man
ket,“ husker Jeppe.
bestille varer.
skal vente, til man er dygtig nok. Og
„Jeg har altid
Jeppe føler sig dygtig nok og har
Alle skal
haft potentiaJEG HEV FAT I OLE,
store visioner for sin Slagter Kruse.
være ledere
let til at blive
„Vi vil drive det til noget endnu
leder. I Meny
OG DET VAR, SOM OM DET Siden fandt han
større. Vi skal bevare hyggen og den
tilbage til den
i Viborg, en af
gamle charme og samtidigt drive
VAR MEANT TO BE
struktur, han
landets største,
det til noget nyt, der ikke er set før.
altid har været
blev jeg svend
Næste sommer vil vi lave arrangegod til at skabe. Hans ret nye rolle
med store ansvarsområder som en
menter, som skal samle flere lokale
som mester og selvstændig er han i
mestersvend. Jeg har også altid
gang med at lære at fylde ud, og det og turister,“ lover han.
ønsket at blive selvstændig mester,
gerne her i området, og nu er begge bliver ikke, uden han kommer til at
Haakon Rønnow Petersen,
dele lykkedes, selv om det var lidt af begå fejl, er han sikker på.
„Jeg er sindssygt god til at lave
haakon@mercatus.dk
et tilfælde,“ fortæller Jeppe Kynde
fejl, og jeg er ikke bange for det.
Solgaard.
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Unge ledere
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Forpagter Jeppe Kynde Solgaard, Slagter Kruse
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Unge ledere
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Ejer og stifter, Frank Vigh-Larsen og biolog Janne Tofte, Skandinavisk Dyrepark

GÆSTERNE SKAL SE DYRE
I Skandinavisk Dyrepark ved
Kolind skal gæsterne gå glade
derfra. De skal blive beriget og
have lært noget om dyrene,
hvilket kun kan ske, hvis de
oplever, at dyrene har det godt.
Det er grundlaget for parkens
strategi.

8

Erhvervsudvikling

Ud over mødet med dyrene hører
Når familier bruger en hel fridag,
det med til den gode oplevelse,
som for mange er en mangelvare,
at der er rent
i Skandinavisk
og pænt og at
Dyrepark, skal
NÅR VORES GÆSTER
mødet med parde føle sig berikens personale
get og gå derfra
SER BJØRNENE LEGE,
også er positivt.
med glæde og
Og så handler
godt humør.
BLIVER DE POSITIVE OG
det om at have
Kerneoplevelsen
fingeren på
VIL LÆRE MERE
er gæsternes
pulsen og forny
møde med
oplevelsen jævnligt. Hvor et nyt
dyrene. Når de ser dyr, der har det
anlæg tidligere holdt nyhedsværdien
godt, vil de gerne lære noget.
i tre eller fire år, holder det i et år nu.
„Når vores gæster ser bjørnene
Det stiller større krav til udviklingen
lege, bliver de positive og vil lære
og strategiprocessen.
mere. Så hører de efter. Hele vores
eksistensberettigelse er at lave
Strategien har ingen udløbsdato
formidling om biologi. Det har været
„Vi er den eneste dyrepark af sin art
hele ideen fra starten af. Det er
i Danmark, og vi skal blive ved med
afgørende vigtigt, at vores gæster
at være first movers. Derfor hyrede
får en god oplevelse her,“ fortæller
vi sidste år et konsulentfirma fra
Frank Vigh-Larsen, ejer og stifter af
Aarhus. Vi går her til dagligt og har
parken.
www.erhvervDJURSLAND.dk · december 2021

NE HAVE DET GODT
er her, og det vigtige i mødet med
nok lidt svært ved at se os selv udegæsterne,“ fortæller han.
fra. Jeg har gået her i 30 år. Derfor
var det vigtigt at få ekstern hjælp,“
Sommer og vinter
forklarer Frank Vigh-Larsen.
vidt forskellige
Konsulentfirmaet gik hele virkPersonalet bliver også klædt på til at
somheden gennem i detaljer. Ud af
håndtere sure kunder, eller folk, der
samarbejdet er der kommet et kataer bange for fugle og befinder sig i
log over forbedringer og udviklings
den kæmpestore ørnevoliere. Her
muligheder. De er delt op i tre
er gæsterne med inde og oplever,
kategorier, nemlig de lavthængende
frugter, dem der kræver lidt mere tid at de store rovfugle flyver over
hovedet på dem,
og resurser, og
imens biologen
de langsigtede
JEG HAR GÅET HER I
Janne Tofte forløsninger.
tæller om dem.
„Vores stra30 ÅR. DERFOR VAR DET
Ved afslutningen
tegi har ingen
af sæsonen
udløbsdato,
VIGTIGT AT FÅ EKSTERN
sætter personamen vi arbejder
let sig sammen
løbende med
HJÆLP
og diskuterer
den. Vi holder et
vedligehold og nye anlæg.
lille opstartsmøde hvert år for hele
„Lige nu pusler jeg med to anlæg
personalet, når sæsonen starter. Her
for europæiske dyr. Det ene skal
holder jeg en lille tale om, hvorfor vi
www.erhvervDJURSLAND.dk · december 2021

være med los og det andet med
oddere. Jeg ved endnu ikke, hvornår
det bliver. Et er dog sikkert: Vi vil udvikle os i samme retning som hidtil.
Vi kommer ikke til at se løver her i
parken,“ fastslår Frank Vigh-Larsen.
Sommer og vinter er to helt
forskellige verdener i Skandinavisk
Dyrepark. Om sommeren er der 35
til 40 ansatte til at servicere de 40
til 45.000 gæster, som står for hele
omsætningen på imellem otte og ni
millioner kroner. Om vinteren er der
fire ansatte til at passe dyrene og
tænke tanker om den kommende
sæson.
Haakon Rønnow Petersen,
haakon@mercatus.dk

Erhvervsudvikling
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MURERFIRMA

Bent Klausen

Aps

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

Speciale i entrepriseret

Færgevej 1 · Grenaa · w w w.mercatus.dk

VVS-installation

Den bedste måde at forebygge på, er at være på forkant
Vi rådgiver en række østjyske entreprenører, håndværkere,
ingeniør- og arkitektvirksomheder om alt fra udbud, kontrakter og syn og skøn

per møller

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

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

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

www.permoeller.dk

Fra sygeplejerske
til ansvarlig for
frugt- og grønt i Let-Køb
som småjobber
Du kan ansætte en småjobber helt ned til en
time om ugen. Virksomhedsservice i Jobcenter
Norddjurs er altid klar til at finde det rette match
netop til din virksomhed.
Kontakt Hanne på 2423 4428 eller
virksomhedsservice@norddjurs.dk

Torvet 3, 8500 Grenaa ∙ www.jobnet.dk

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

Miljøforum Norddjurs Erhverv er et samarbejde mellem interesserede virksomheder i Norddjurs og Norddjurs
Kommune med henblik på at formidle erfaringsudveksling og viden om reduktion af virksomhedernes miljøbelastning og forøgelse af produktiviteten. Denne formidling sker primært ved erfaringsudveksling i de enkelte udviklingsgrupper (interessegrupper) og ved afholdelse af diverse arrangementer - typisk fyraftensmøde, hvor alle
kan deltage.
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www.mfnorddjurs.dk
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OLAVS HIGH-END
SURFER-CAMPER
Allerede fra syv års alderen blev Olav Langenkamp
grebet af suset på et surferbræt.
I 1991 lykkedes det ham og hans
bror, at overtale forældrene til at
sælge deres Mercedes og campingvogn og i stedet anskaffe sig den
ultimative camper, der kunne bringe
dem rundt i Europa til de forjættede
bølger. „Vi boede i det nordlige
Italien og turen gik blandt andet til
de græske øer og Sardinien.“
„Det er en speciel og, med kun
cirka 600 producerede, en ret
sjælden camper bygget over en
VW Transporter T4. Bilen er opkaldt
Dehler Maxivan efter firmaet, der
byggede dem,“ fortæller Olav, der
driver eget arkitektfirma med udgangspunkt i Ebeltoft. „Min familie
kommer fra Tyskland, hvor virksomheden var kendt for at bygge og
indrette sejlbåde.
Derfor er den meget anderledes
end de VW
California, der
er de almindeligste cam-

pere i den kategori.“ Olav fortæller
videre, at pladsen er udnyttet til
sidste kubikcentimeter, og at mange
detaljer, løsninger og materialer er
de samme, som de brugte i sejl
bådene.
Olav overtog bilen i 2001 og bruger
den stadig som surfer-camper.
„Selv om den er uden hævetag, kan
der sove fire personer i den, og der
kan sættes sæder i til seks. Loftet
i bagenden kan hæves, så man
kan stå op og lave mad eller bade,
ligesom hele køkkenmodulet let
kan fjernes helt, så bilen lettere kan
benyttes som hverdagsbil.“ Camperen bruges især til ture til Vestkysten
pakket med surfer-grej. „Jeg er
næsten færdig med at få den sat i
stand med blandt andet lidt rust
arbejde og lakering,“ fortæller Olav
og slutter: „Motoren har kørt over
300.000 kilometer uden på noget
tidspunkt at være renoveret.“
Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk

Volkswagen Dehler
Motor:
Tværliggende 4 cyl. benzin
2.5 l
110 HK
Drivlinie:
Forhjulstræk
Egenvægt:
1850 kg
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Bilen & Bossen
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Vi ønsk
læsere, partnere
VI RYKKER HURTIGT UD,
NÅR DU HAR BEHOVET
Nordhavnsvej 12 · 8500 Grenaa · www.amhs.dk

Tlf 87 99 35 10 · www.andelskassen.dk

glæde
og god

Porte og kraner
www.apro.dk

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

Lindgaard Nielsen
CO4 Maskinfabrik A/S
Bogensevej 9B · 8940 Randers SV
Tlf. 8643 3232 · www.co-4.dk

E. Møllers Auto

Vi lever i mødet

Randersvej 2 Grenaa
Tlf. 8632 6566
Salg & udlejning

8758 3650 • dronningensferieby.dk

www.fof-djursland.dk

www.BoschCarService.dk

– og ser frem
godt samarb

Garant Grenaa Gulvcenter
Rugvænget 23 · 8500 Grenaa
Tlf: 86 32 54 44 · grenaa@garant.nu

www.fooddiagnostics.dk

Indretning
til private
og erhverv

GRENAA TRANSPORT A/S
Bredstrupvej · 8500 Grenaa · Tlf. 86 32 07 11
www.grenaa-transport.dk

28 15 23 04 · www.homebystinep.dk

Tlf. 3840 8000 · www.lubker.com

Ebeltoft, Hornslet og Grenaa – www.lsp-kjaer.dk

Julegaver der glæder 2 gange

NØRGAARD TEKNIK A/S

Bredstrupvej 42 · 8500 Grenaa
Tlf. 86 32 08 08 · www.rnsikring.dk

Nørgaardsvej 5 · 8963 Auning · Tlf. 8786 9090
www.noergaardteknik.dk

Kontakt Ret & Råd Djursland på tlf. 70 27 84 84

Tlf. 87 58 31 00 www.robaek.dk
Østergade 9, 8500 Grenaa Hovedgaden 41, 8410 Rønde
Centervej 4, 8963 Auning

Bob Dylan tribute * Heino Hansen * Sebastian * Burhan G
Dorthe Gerlach fra HUSH * Susse Wold * Folkeklubben
Pavillonen på græs med Malurt & Magtens Korridorer

www.pavillonen.dk

Salg, service og reparation
af autocampere
www.PB-Autocamper.dk

PB Scandi-Mobil A/S
Industriparken 16 · 8961 Allingåbro
Tlf. 8648 1581 · info@pb-autocamper.dk

Saabydalvej 2 · 8550 Ryomgård
Tlf. 8639 4099
www.svendpilgaardautomobiler.dk

Volkswagen Grenaa
www.vandcenterdjurs.dk
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VIDENDJURS.DK

Trekanten 8 • 8500 Grenaa
Tlf. 86321411 • www.vw-grenaa.dk

8648 1008 · vvsmester-pc.dk

2016
www.erhvervDJURSLAND.dk · december 2021

ker alle
og kunder rigtig

elig jul
dt nytår

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

DJURSLAND
KLOAK-SERVICE
ApS v/Ulrik Sinding
Fiskerikajerne 20 · Grenaa · Tlf. 86301236
www.davai.dk

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

m til et fortsat
bejde i 2022

GREFTA TRYK A/S

MURERFIRMA
ausen
STER

Bent Klausen
Kvalitet til tiden – ring 86 32 38 88

Tlf. 8638 1160

Alt i vognmandskørsel
Kraner fra 14 - 150 t/m

Aps

www.bentklausen.dk

www.mfnorddjurs.dk

Nødagervej 67 · 8560 Kolind · Tlf. 86 39 16 11
Mobil 40 50 15 26 · www.friispedersen.dk

Glædelig jul og godt nytår
alle kan være med

Peab Asfalt A/S
Nørreskov Bakke 1 . 8600 Silkeborg
Telefon 8722 1500 . www.peabasfalt.dk

www.primanet.dk

❋

❋

❋

Stavnagervej 8 · 8250 Egå · Tlf.: 86 22 62 88
www.koleteknik.dk · sa@koleteknik.dk

Erhvervsparken 69 · 8500 Grenaa
8758 2120 · www.sanistaal.com

– fordi viden skaber værdi…
TØMMERHANDEL OG BYGGECENTER

www.erhvervDJURSLAND.dk · december 2016
2021

Storegade 9 · 8500 Grenaa
86 32 12 77 · www.zacheradvokater.dk

Fabrikvej 9 · 8500 Grenaa
Tlf.: 8758 1800 · www.aalsrode.dk
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Mandag den 20. december kl. 8-10 går tæppet
for Norddjurs-nyskabelsen „Kronhjortens Hule“,
der afvikles i Pavillonen i Grenaa. Her præsenteres
udvalgte cases, hvor virksomheder fra forskellige
brancher arbejder innovativt sammen om nye
fælles tiltag og produkter.
Efter at den enkelte case kort er blevet præsenteret, får initiativtagerne
på bedste „Løvens-Hule“ manér
live-sparring af et til dagen sammensat firemandsstort ekspertpanel.
Målet med dialogen er at udfolde,
hvad holdet bag casen har af tanker,
planer og overvejelser. Hvad er
deres erfaring og læring indtil nu, og
hvordan kan den læring bruges til at
rådgive og inspirere andre? Hvordan
skal casen udvikle sig herfra? Deltagerne vil også af panelet få konkrete
inputs til, hvordan de kan komme
videre.

inspiration, så vi får sat gang i endnu
flere tværgående samarbejder i
kommunen fremover.“
Dynamisk spin-off fra årsmøde
Else Søjmark er glad for, at det
netværksskabende initiativ på
kommunens årsmøde i august har
resulteret i en række nye samarbejder på tværs af brancher, som
både kommunen og de involverede
virksomheder ser store potentialer i.
„Det understreger for mig, at vi har
et dynamisk og levende erhvervsliv
i Norddjurs. Det har også været mit
indtryk i de fire år, jeg har været
i front for udvalget, så jeg tror på
stort udviklingspotentiale i vores
mangfoldige dedikerede virksomheder.“

Mød op og blive inspireret
Afgående formand for Erhverv- og
Arbejdsmarkedsudvalget Else Søjmark opfordrer kraftigt virksomhedsledere til at deltage i arrangementet.
„Jeg tror på et stort potentiale i
samarbejde på
tværs. Det er de
JEG TROR PÅ ET
nye cases gode
STORT POTENTIALE I
eksempler på,
og deltagerne i
SAMARBEJDE PÅ TVÆRS.
„Kronhjortens
Hule“ kommer
DET ER DE NYE CASES
helt sikkert til
GODE EKSEMPLER PÅ
at gå fra mødet
Else Søjmark
med idéer og ny

VÆKST VIA NETVÆRK
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Fem cases
allerede klar
Det ulmer
stadig med nye
samarbejder og
knopskydninger,
men allerede nu
har fem cases
med forskellige
virksomheds-

PÅ TV

www.erhvervDJURSLAND.dk · december 2021

konstellationer meldt sig på banen
Nye innovative tiltag
og søger om at modtage midler
Restaurant Den Gamle Stald har
fra udvalget til at understøtte det
også, i netværk med Seaman ApS
igangsatte samarbejde omkring for(dem med tangchips) og Bullseye
retningsudvikling.
Spirits Distillery (med bl.a. SydNetværket med Det Grønne
havnsgin og Mols Bjerge gin), planer
Museum og Restaurant Den Gamle
om at udvikle en andelsforening, der
Stald, der første gang blev præskal brande samt være salgsplatsenteret på årsmødet, er stadig på
form for fødevareproducenter. Netbanen. Bettina Buhl fra Det Grønne
værket vil oprette en webshop samt
Museum forklarer: „Vi vil udvikle
tilstedeværelse på særligt udvalgte
en platte med
lokationer, evt.
madhistoriske
Torvehallerne i
DET UNDERSTREGER
fortællinger
København og
FOR MIG, AT VI HAR
fra Norddjurs.
arrangementer
Platten vil blive
regionalt og natiET DYNAMISK OG
udviklet af en
onalt, med fokus
lokal kunstner,
på fødevarer af
LEVENDE ERHVERVSLIV I
vil fortælle om
høj kvalitet.
NORDDJURS
lokal madhistoBullseye
Else Søjmark
rie og have en
Spirits Distillery
servering beudvikler samstående at lokale råvarer. Platten vil
men med bl.a. Pure Algae Denmark
kunne bestilles til arrangementer på
ApS (lokal tangproducent) og den
Restaurant Den Gamle Stald og til
professionelle bartender Michael
arrangementer ud af huset. Den hiOlsson et produkt, der primært destoriske platte vil bidrage til at sætte signes til at indgå i cocktails og som
kvalitetsprodukter fra Norddjurs på
nu bliver testet på high-end barer i
det gastronomiske landkort samt
København.
brande vores fødevarefortællinger
Direktør Esben Christiansen, Pure
på en ny og innovativ måde.“
Algae Denmark ApS, arbejder også

sammen med Food Diagnostics og
AlgeCenter Danmark (der repræsenterer både Aarhus Universitet
og Kattegatcentret) i et nyt stort
europæisk projekt med et budget på
7,5 mio. kr., der skal sikre udvikling
og kommercialisering af teknologien
med tangproduktion på land.
Allsize A/S, Viden Djurs og
Lifestyle & Design Cluster har ambitioner om sammen at udvikle en ny
uddannelse på 3D College, der skal
fostre talenter til udvikling af 3D illustrationer/animationer af nyt design
i modebranchen. På den måde kan
også mindre designere få hjælp til at
producere digitale prototyper af nye
kreationer – og slippe for processen
med fysiske prøver.
Alle er velkomne til at deltage
i arrangementet mandag den 20.
december kl. 8-10.
Du tilmelder dig ved at sende en
mail til adressen eva@norddjurs.dk
og skrive „Kronhjortens hule ja tak“
i emnelinien.
Sidste tilmeldingsfrist er tirsdag
den 14. december.
Lars Chalmer Rasmussen, lars@mercatus.dk

VÆRS AF BRANCHER PRÆSENTERES

www.erhvervDJURSLAND.dk · december 2021
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Miljøcertificering gør det ikke alene nemmere for Nymark & Fogh
Teknik ApS at dokumentere, at de lever op til deres miljøkrav. Det
er også et aktiv i deres profil og markedsføring.
er nok baggrunden for, at vi længe
„Pisken er blevet til en gulerod. Det
Direktør Søren Nymark Rasmussen
har haft fokus på bæredygtighed, og
fortæller midt i december i et indlæg er os selv, der i dialog med forvaltpå sigt er jeg overbevist om, at der
ningen, har defor GMC-aspikommer krav fra vores kunder om
ranter, hvad det
DET ER VIGTIGT, AT VI fineret målene,
dokumentation eller certificering af
og vi har en
har betydet for
vores bæredygtighed.“
meget stor og
hans virksomKAN DOKUMENTERE, AT
naturlig intehed, at den blev
Kom i gang
resse i at have
VI HOLDER DET, VI LOVER
certificeret i
At GMC certificeringen hjælper med
et så godt miljø
2013. „Vi var fra
at skabe struktur i den interne miljøstarten selv med til at definere vores som muligt.“
ledelse er for Søren en klar erfaring.
mål, og vi valgte at sætte barren lidt
„Jeg vil gå så langt som til at sige,
Også arbejdsmiljøet
højere end de lovpligtige miljøkrav,
at stort set alle SMV‘er uanset fagog bæredygtighed
vi var underlagt,“ husker han. „Det
område, vil få udbytte af systemet.
Hos Nymark & Fogh Teknik, der i
er med til at holde os skarpe på,
Det er bare med at komme i gang,
løbende at være bevidste om, at alle dag beskæftiger godt 20 medarog der er ingen grund til at være
bejdere, har de valgt at integrere
skal deltage aktivt og ansvarsfuldt i
bekymret over arbejdsindsatsen, for
arbejdsmiljødelen i GMC arbejdet.
miljøarbejdet.“
den står klart
„Alle er dybt
mål med outputinvolveret i arbejDel af markedsføringsstrategien
DER KOMMER KRAV
tet,“ opfordrer
det, og det er en
Søren fortæller, at de som underFRA VORES KUNDER OM
han.
fast bestanddel
leverandør af bearbejdede alumi„På sigt kan
af vores ugentniumskomponenter, har mange
DOKUMENTATION ELLER
jeg også godt
lige produktions
relativt store virksomheder og
forestille mig,
møder. Her
samarbejdspartnere som kunder.
CERTIFICERING AF VORES
at vores nuvætrækker vi APV
„De har som internationalt orienterende kvalitetsdelen ind, så
rede virksomheder stort fokus på,
BÆREDYGTIGHED
sikring med
arbejdet også
om vores miljøforhold er i orden. De
ISO 9001 skal suppleres med den
må gerne se, at vi tager det alvorligt, omfatter det psykiske arbejdsmiljø,
tilsvarende ISO-miljøstandard. Og
hvor GMC typisk har mest fokus på
og at det er noget, vi bruger i det
her er jeg sikker på, at vores erfaring
det, du kan se.“
daglige. Og så er det vigtigt, at vi
med at arbejde med GMC, vil gøre
Miljøledelsen har naturligt indkan dokumentere, at vi holder det,
det lettere at få den i hus,“ slutter
draget bæredygtighed i indsatsen.
vi lover. Det er lige så væsentligt
han.
„Vi arbejder næsten udelukkende
som kvalitetsledelse og -styring,“
med aluminium, og det er i sig selv
fortsætter Søren, der også mener,
at GMC er en rigtig god måde, kom- et meget bæredygtigt materiale,
Haakon Rønnow Petersen,
hvor omkring 95 pct. recycles. Det
munen forvalter sin tilsynspligt på.
haakon@mercatus.dk
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Direktør Søren Nymark Rasmussen, Nymark & Fogh Teknik ApS

GMC HOLDER OS

SKARPE
www.erhvervDJURSLAND.dk · december 2021
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Manager Karen Bredgaard Lassen, Dronningens Ferieby

JEG HAR ALDRIG HAFT
18

ALBUERNE UD
Personprofil
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Den nye manager for Dronningens Ferieby i
Grenaa holder sig gerne i baggrunden som
leder. Hun vil helst bare sætte rammerne og
lade personalet arbejde selvstændigt.
Karen Bredgaard Lassen præsenterer sig som singlepigen, der er flyttet hjem til Grenaa, da hun fortæller om sig selv på kontoret i Dronningens Ferieby. Hun siger, hun er gift med sit arbejde, som hun elsker,
for hun er drevet af at have med mennesker at gøre.
„Jeg synes, det er vigtigt at gøre mit arbejde helhjertet og kommitter mig 100 procent til det. Jeg vil gerne sidde bagved og sikre, at
tingene kører, og jeg har ikke behov for at få æren for glade gæster.
Hvis der kommer en gæst med en flaske vin til mig, er den fælles,“
fortæller Karen Bredgaard Lassen.
Ordblindhed krævede hårdt slid
I januar 2020 flyttede hun hjem til Grenaa-egnen, som hun stammer
fra. Hun er født og vokset op sammen med to mindre brødre i Gjerrild.
Hun gik til dans ved Bekkers Danseskole, som hun rejste til stævner
med i England, Tyskland og rundt i Danmark. Tiden i Folkeskolen var
præget af, at hun er
ordblind og har gået i
HVIS DER KOMMER EN GÆST
specialklasser og fået
enetimer.
MED EN FLASKE VIN TIL MIG, ER
Med hårdt slid og
god hjælp kom hun
DEN FÆLLES
igennem Folkeskolen
og bagefter HHX, selv om hun havde fået at vide, hun ikke ville kunne
klare det. Efter studentereksamenen valgte Karen at rejse et år til Mexico for at lære spansk. Her boede hun hos private og tog alle mulige
jobs. Hun kom hjem til et Danmark præget af stor ledighed.
„Jeg ville gerne i lære som receptionist, men der var ikke nogen
pladser at få. Min far, der var revisor, kendte restauratøren på Mejlgård
Gods og han kendte Hotel Munkebjerg ved Vejle. På det tidspunkt var
det „Hotellet“ i branchen, men her krævede de, at jeg først blev korrespondent,“ husker feriebyens manager.

UDE

www.erhvervDJURSLAND.dk · december 2021

Svær start i Dronningens Ferieby
Hun tog den toårige korrespondentuddannelse og kom herefter i lære
på Hotel Munkebjerg. Det var en sjov tid, hvor der både var plads til
oplæring i receptionistfaget og fyraftenshygge hver aften med kollegaerne. Efter Munkebjerg blev Karen reDET HAR VÆRET SVÆRT AT
ceptionschef på Hotel
Norden i Haderslev og
FÅ SAMARBEJDE I GANG MED
senere receptionschef
på Hotel Hans Egede i
ANDRE FORRETNINGSDRIVENDE
Nuuk. Derefter fik hun
job på Hotel Legoland,
OG ORGANISATIONER I GRENAA
som hun stod for at
bygge op fra hotel Vis-a-vis. Her blev det til 28 år, før hun fandt tilbage
til Grenaa og Dronningens Ferieby.
„Det var en hård proces at komme tilbage lige i opstarten af Corona.
Jeg blev smidt ud i det, og jeg var tvunget til at fyre personale. Det
har også været svært at få samarbejde i gang med andre forretnings
drivende og organisationer i Grenaa. Jeg håber, vi kan samles om at
ville noget med byen i sin helhed og se lidt fremad,“ udtaler hun.
Selv har hun planer om at gøre Dronningens Ferieby mere tilgængelig med større huse og faciliteter til indendørs aktiviteter og mulighed
for arrangementer med paraidræt. Hertil kommer et ønske om at
skabe bedre tilgængelighed mod havnen og vandet.
Haakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk

Personprofil

19

lle data er indhentet i perioden
31/10/2021 - 18/11/2021.
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen,
NN Markedsdata. Gengivet uden ansvar.
Antal ansatte er en usikker variabel.)
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

*) Virksomheden er reklamebeskyttet.

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

AKTIV SPORT APS
Knebel Bygade 38 st, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
1,7
(1,1)
Resultat før skat
0,7
(-0,1)
Egenkapital
1,3
(0,7)
Antal ansatte
3
ALMA PROBERTY APS
Thorsgade 46, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
0,2
(-0,4)
Resultat før skat
-0,0
(-0,6)
Egenkapital
0,5
(0,5)
Antal ansatte
2
ARCHUS ARKITEKTFIRMA APS
Ny Lufthavnsvej 21, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-09-2021
Bruttofortjeneste
1,8
(2,3)
Resultat før skat
0,0
(0,3)
Egenkapital
0,6
(0,8)
Antal ansatte
3
BLIND RAVEN APS*
Storegade 19 th, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-04-2021
Bruttofortjeneste
0,2
(0,2)
Resultat før skat
0,0
(0,0)
Egenkapital
-0,0
(-0,0)
Antal ansatte
2
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
CROSSFIT 8500 APS
Ymersvej 8, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-09-2021
Bruttofortjeneste
0,5
(0,5)
Resultat før skat
0,0
(0,0)
Egenkapital
0,0
(0,0)
Antal ansatte
2
DAHL & JUUL - INTERIØR APS*
Slotsvej 2B, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
1,2
(1,2)
Resultat før skat
0,0
(0,0)
Egenkapital
0,3
(0,3)
Antal ansatte
7
DAMHUS TØMRERFIRMA APS*
Nørreled 34, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
0,8
(0,8)
Resultat før skat
0,3
(0,1)
Egenkapital
0,4
(0,2)
Antal ansatte
3
DANSK HUS & HAVE
SERVICE APS*
Skrejrupvej 29B, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-05-2021
Bruttofortjeneste
3,0
(1,3)
Resultat før skat
1,6
(-0,2)
Egenkapital
1,9
(0,7)
Antal ansatte
3
DHHS APS*
Skrejrupvej 29B, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-05-2021
Bruttofortjeneste
3,1
(1,5)

20

Ajour

Resultat før skat
Egenkapital
Antal ansatte

1,2
1,0
5

(-0,1)
(0,0)

EJENDOMSSELSKABET TIN TEN
APS
Åkærsvej 1, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
-0,4
(0,1)
Resultat før skat
-2,4
(-1,1)
Egenkapital
11,5
(13,6)
Antal ansatte
2
ERLING BACH PEDERSEN
ANPARTSSELSKAB
Vedøvej 5, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
2,3
(1,9)
Resultat før skat
0,8
(0,5)
Egenkapital
3,9
(3,7)
Antal ansatte
3
GLENTEREDEN APS*
Grønhøjvej 10, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
2,5
(2,4)
Resultat før skat
0,1
(0,0)
Egenkapital
0,2
(0,1)
Antal ansatte
8
HORNSLET SNEDKER-, TØMREROG KØKKENFORRETNING APS
Ravnhøjvej 3, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-05-2021
Bruttofortjeneste
5,6
(3,6)
Resultat før skat
2,2
(0,6)
Egenkapital
3,0
(1,8)
Antal ansatte
9
HÅRLOKKEN APS
Tingvej 23, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
0,7
(0,6)
Resultat før skat
0,0
(-0,0)
Egenkapital
0,1
(0,1)
Antal ansatte
2
JABA EJENDOMME A/S
Eskerodvej 103, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-09-2021
Bruttofortjeneste
2,4
(2,7)
Resultat før skat
3,9
(1,3)
Egenkapital
51,2
(51,7)
Antal ansatte
3
JYSK TRYKPRØVNING A/S
Møllevej 4A, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
4,4
(2,9)
Resultat før skat
1,7
(0,2)
Egenkapital
1,9
(0,7)
Antal ansatte
5
KH 1995 APS*
Skrænten 7, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
-0,1
(-0,3)
Resultat før skat
0,2
(-0,1)
Egenkapital
17,9
(17,7)
Antal ansatte
3

LUKAS KLINKE OG FLISE
MONTERING APS*
Banevej 1B st, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
1,5
(1,5)
Resultat før skat
-0,4
(0,1)
Egenkapital
-0,3
(0,1)
Antal ansatte
5

PR ELECTRONICS A/S
Lerbakken 10, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
156,3
(145,1)
Resultat før skat
63,4
(49,8)
Egenkapital
196,9
(184,8)
Antal ansatte
130

-

SALON UNIK, EBELTOFT APS*
Nørrebakke 14, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-09-2021
Bruttofortjeneste
0,7
(0,7)
Resultat før skat
-0,0
(-0,0)
Egenkapital
0,0
(0,1)
Antal ansatte
2

MEYLAND TØMRER APS*
Storegade 73, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
1,2
(1,3)
Resultat før skat
0,1
(0,1)
Egenkapital
0,2
(0,3)
Antal ansatte
2

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

MEJSEREDEN APS*
Grønhøjvej 10, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
0,1
Resultat før skat
-0,2
Egenkapital
-0,1
Antal ansatte
4

MIKELO A/S*
Sletten 20, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-08-2021
Bruttofortjeneste
13,9
(8,1)
Resultat før skat
6,5
(2,0)
Egenkapital
12,2
(6,3)
Antal ansatte
13
MURERMESTER ANDERS VINTER
& CO APS*
Søndermarken 51, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
0,3
(0,5)
Resultat før skat
0,1
(0,4)
Egenkapital
0,3
(0,2)
Antal ansatte
6
NGINEERING APS
Århusvej 47B, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
2,0
Resultat før skat
0,8
Egenkapital
0,7
Antal ansatte
2

-

ORGANIC GALE APS*
Sønderholmvej 64, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
0,9
(1,3)
Resultat før skat
-0,3
(0,6)
Egenkapital
0,7
(0,9)
Antal ansatte
3

THOMAS HVID LAURSEN APS,
ENTREPRENØR & AUTORISERET
KLOAKMESTER*
Smedehalden 4, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
1,4
(1,0)
Resultat før skat
0,6
(0,2)
Egenkapital
0,7
(0,2)
Antal ansatte
2
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
TØMRER- OG SNEDKERFIRMAET
LARS NIELSEN APS
Grønhøjvej 10, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
1,5
(2,1)
Resultat før skat
0,1
(0,2)
Egenkapital
0,7
(0,8)
Antal ansatte
5

PJ BETONBORING OG SKÆRING
APS*
Stationsvej 11, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
2,1
(1,6)
Resultat før skat
0,4
(-0,0)
Egenkapital
0,9
(0,6)
Antal ansatte
3

KIBO EJENDOM APS
Holger Drachmanns V 22, 8400
Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-04-2021
Bruttofortjeneste
1,4
(2,1)
Resultat før skat
0,2
(1,2)
Egenkapital
14,9
(14,8)
Antal ansatte
2
LAGUR A/S
Attrupvej 4, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
4,3
(4,5)
Resultat før skat
2,2
(2,9)
Egenkapital
3,3
(2,0)
Antal ansatte
4

Få relevante indlæg optaget gratis i Ajour.
info@erhvervdjursland.dk
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Festfyrværkeri
eksploderet sidste år
Det har været et helt vildt
år for Retail Denmark ApS,
måske bedre kendt som H.C.
Andersen Festfyrværkeri
ApS. Men resultatet skyldes
ikke, at der er solgt en hel
masse fyrværkeri til nytår og
andre festlige lejligheder. Det
er fordi ejerleder Ulrik Laust
Thaarup Nielsen har lagt forretningen om, så der er kommet andre varer på hylderne.
CE-godkendte værnemidler
Da coronaen slog til sidste
år, blev der pludselig et stort
behov for såkaldte værnemidler. Altså f.eks. handsker,
visirer og mundbind. Ulrik
havde i forvejen et kontor i
Kina, som løste opgaverne
der i forbindelse med import
af fyrværkeri. Han så hurtigt
muligheden for at udnytte sit
netværk i Kina, kombineret
med virksomhedens store
viden omkring CE-direktivet,
til at importere CE-godkendte
værnemidler fra Østen.
CE-mærkningen er en forudsætning for, at værnemidlerne må sælges i hele EU,
og mange andre leverandører
har ikke haft det fornødne

kendskab til de regler, da de
begyndte at importere og
sælge værnemidlerne.
Kæmpemarked
Ulrik forklarer, at der er ret
store krav til kvalitetstjek af
fyrværkeri i Danmark. „Derfor
var det ret nemt for os at sikre
overholdelsen af kravene i
CE-direktivet, så alle produk0
terne overholdt de kvaliteter,
de skulle – og også kom hjem
og blev leveret til den aftalte
tid. Det har gjort, at vores nye
kunder er vendt tilbage og har15.072
købt igen og igen.“
Virksomheden har importeret rigtig mange værnemidler
og gør det stadigvæk, fortæller han. „Vi sælger til både
virksomheder, dagligvare
0
kæder og forlystelsesparker. -673
En af dem er Djurs Sommerland, som vi leverer alle
værnemidler til. Vi skaffer
12.519
f.eks. også den type handsker, de såkaldte nitrilhandsker, som de f.eks. bruger
på testcenrene, til en hel del
apoteker og til industrivirksomheder, der både køber til 0
eget forbrug og eksporterer
-389
dem videre.“

Flot resultat
Selskabet er stiftet i 2003,
men har levet en stille
tilværelse frem til 2019, hvor
egenkapitalenOmsætning
faktisk var væk.
Men siden er det gået meget
stærkt. 2020-regnskabet
gav et efter-skat resultat på
1,2 min. kr., og det tal blev
10-doblet i 2021-regnskabet,
der sluttede 30. april i år, hvor
det blev 2017
til 11,7
mio.
efter
2018 2019
2020kr.
2021
skat.
Markedet for værnemidler
er der stadig
og udgør
langt
Resultat
før skat
den største del af omsætningen. Der bliver dog stadig
også solgt fyrværkeri i virksomheden.
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Omsætning
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16.323

00
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RETAIL DENMARK APS*

16.3
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Bruttofortjeneste 16,3

(1,7)

Resultat før skat

15,1

(1,5)

Egenkapital
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(0,8)

Antal ansatte

3
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Dækningsgrad
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2020
2020
2020

11.7
11.7

32.763
12.519
12.519

-389
-389

2019
2019
2019

Årets resultat
Resultat
Resultat før
før skat
skat

Østergårdsparken 6,
8410 Rønde Egenkapital
Regnskabsafslutning 30-04-2021

2018
2018
2018

Ajour

2018
2018
2018

2019
2019
2019

2020
2020
2020

2021
2021
2021

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

Boligsidens Markedsindeks åbner døren til boligm…

Boligsidens Markedsi…
Graf Tabel
Læs

område, du dækker
Hver 300
måned udgiver Boligsiden pressemeddelelser om udviklingen

seneste
pressemeddelelsen:

Boligsidens
Markedsindeks.
275

holder sig i
ro: Helt flad

Du kan også følge med i udviklingen her på siden, hvor statistikken
250
fra Boligsidens Markedsindeks bliver offentliggjort. Du kan finde

udvikling i

Norrecco A/S
Flemming Kjær er tiltrådt som
logistikansvarlig i miljøvirksomheden Norrecco, der opererer i hele landet. Flemming
har været i transportbranchen
i 35 år og kommer fra en stilling hos Danske Fragtmænd,
hvor han har været med til at
opbygge deres walking floorafdeling.
Flemming er desuden ejer af
virksomheden Flemming Kjær
Transport ApS.

Boligpriserne

på boligmarkedet med udgangspunkt i statistik og data fra

oktober

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

Museum Østjylland

Boligsidens

225

Markedsindeks

Har du brug for noget andet, end det du kan finde her, er du altid
200
velkommen
til at ringe eller skriv til en af vores pressemedarbejdere,
Dage

oktober
2021

der er vant til at hjælpe journalister med at finde data til historier om
boligmarkedet.
175
Hvis du skal købe og vil vide noget om boligmarkedet i det område,
150

seum med en enorm viden og
høj kvalitet. Her er engagerede
og passionerede medarbejdere som forstår og tør arbejde med den unikke historie
i området. Jeg glæder mig
helt vildt til at være med til at
præge den videre udvikling og
begejstre publikum, ligesom
jeg også glæder mig til at hilse
på og fortsætte samarbejdet
med de mange frivillige, som
støtter op om Museum Østjylland og museets afdelinger,“
siger Jesper Bækgaard.
Gammel Estrup Danmarks
Herregårdsmuseum
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Ændring år

Boligsidens Markedsi…
Læs
seneste

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

pressemeddelelsen:
Boligpriserne
holder sig i

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

ro: Helt flad
udvikling i
oktober

Antal erklærede konkurser

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.
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Jesper Bækgaard tiltrådt som
500
museumschef på Museum
400 Han er uddanØstjylland.
net cand.mag.
i Historie og
300
Medievidenskab fra Aarhus
200
Universitet
og kommer fra en
stilling som
museumsdirektør
100
for Struer Museum. Jesper
0
har mange
års erfaring bag
sig i at udvikle såkaldt stedbundne museer, der har afsæt
i at formidle en del af landets
historie ud fra det geografiske
sted, museet repræsenterer.
Og her er han især kendt for
at forstå at fokusere museers
6
formidling
og profil og dermed
5
understøtte,
at et museum
kan gå 4forrest og med stor
relevans
3 formidle sin viden.
Samtidig
har han stor erfaring
2
i at drive et museum, hvor der
1
også er mange og engage0
rede frivillige.
„Museum Østjylland er på
tværs af sine afdelinger i
Ebeltoft, Grenaa og Randers
et spændende og stærkt mu-

Britta Andersen (60), der har
stået i spidsen for Gammel
Estrup Danmarks Herregårdsmuseum siden år 2000
stopper til maj 2022. Museet
siger dermed farvel til en lokal
ildsjæl og drivkraft, der igennem sit lange virke har udviklet
herregårdsmuseet på Djursland fra et støvet stolemuseum
til et internationalt anerkendt
specialmuseum for hele den
danske herregårdshistorie.
„Jeg har sammen med mine
dygtige ansatte været på en
eventyrlig rejse med Gammel
Estrup. Stedet har udviklet sig
helt fantastisk, og vi står et
sted nu, hvor jeg føler, at jeg
godt kan slippe tømmen. Jeg
har gennem min karriere været meget væk hjemmefra, og
nu glæder jeg mig til at bruge
mere tid sammen med min
mand, børn og børnebørn,“
siger hun.

Nye selskaber

Selskabsændringer

Cvr nr
42843423
42809721
42806021
42796964
42793671
42836729
42835501
42835226
42832987
42825395
42815721
42808253

38605895
38425927
41270853
40314040
10322871
38404490
39126834
39784882
16668591
38558234
16668591
39442728
39883147

22

Selskabsnavn
Reg.dato
Cab DK 038 ApS............................................. 19.11.2021
Cab DK 037 ApS..............................................05.11.2021
B.S Kristiansen Entreprenør ApS...................03.11.2021
Cab DK 036 ApS............................................. 01.11.2021
Selskabet af 1/11 2021 Nexø ApS................. 29.10.2021
TBM Horsens ApS.......................................... 16.11.2021
AKL-Vikar A/S.................................................. 16.11.2021
MG El-Tekniq ApS........................................... 16.11.2021
Scan way ApS................................................. 15.11.2021
Søhusene II ApS.............................................. 11.11.2021
Battrup Entreprise ApS...................................08.11.2021
i-consulting ApS..............................................04.11.2021

Ajour

BL Rengøring IVS.................................................19.11.2021 2)
Biomasse produktion IVS.....................................18.11.2021 2)
MR Grenå ApS.....................................................18.11.2021 2)
AOI Ejendomme IVS............................................ 17.11.2021 4)
TRANEHUSEVEJ ApS.........................................16.11.2021 4)
Baron Frisør IVS................................................... 12.11.2021 2)
GEIKA IVS.............................................................10.11.2021 4)
Demacq Recycling Denmark ApS.......................08.11.2021 4)
EUROTECH EBELTOFT ApS............................... 12.11.2021 2)
Dampstrygejern.com ApS................................... 11.11.2021 2)
EUROTECH EBELTOFT ApS...............................09.11.2021 2)
MSN-byg IVS........................................................09.11.2021 4)
TNGP IVS..............................................................09.11.2021 3)

Djurs Sommerland A/S
For tredje år i træk har
børnefamilierne kåret Djurs
Sommerland som Årets forlystelsespark i Danmark. Prisen
blev søndag uddelt ved Børn
i byens store prisshow på
Dansk Arkitektur Center. Det
er prikken over i’et på årets
rekordsæson i den østjyske
forlystelsespark.
„Vi er overvældede og enormt
stolte over, at vi vinder den
eftertragtede pris igen i år.
Med bl.a. Tivoli, Legoland og
Fårup Sommerland blandt
de nominerende, var feltet
stærkt. Det er et kæmpe skulderklap, at børnefamilierne
endnu engang har stemt Djurs
Sommerland til tops. Med en
sæson som i år, med 820.000
gæster og besøgsrekord, er
vi ekstra glade for, at gæsterne anerkender vores 650
medarbejderes store indsats.
Det er ingen hemmelighed, at
vi har løbet stærkt, og vores
gode, dedikerede kolleger har
hver dag fokuseret 100% på
at give vores gæster mindeværdige oplevelser,“ siger administrerende direktør Henrik
B. Nielsen.
Det Grønne Museum
A.P. Møller Fonden har bevilliget 11 mio. kr. til Det Grønne
Museums store udstillingssatsning, der i én sammenhængende fortælling skal
formidle jagtens, skovens,
landbrugets og madens danmarkshistorie.
„Jagten, skoven, landbruget og maden er bærende
elementer i historien om Danmark, og vi er meget stolte
af, at A.P. Møller Fonden har
valgt at støtte museets nye
basisudstilling med så stort
et beløb. Det er et kæmpe
skulderklap, der giver ekstra
energi til det kommende
arbejde. Jeg vil gerne takke

36926295 Guldberg Grafisk IVS............................................08.11.2021 3)
36426845 OTEC ApS.............................................................08.11.2021 3)
36532173 IVÆRKSÆTTERSELSKABET AF 16. JANUAR 2015................
05.11.2021 3)
39918110 Østjydsk Tagrenovering IVS................................. 01.11.2021 3)
38894188 Krydderiget ApS...................................................31.10.2021 2)
0) Anmodning om opløsning – 1) Likvidation vedtaget – 2) Konkursdekret
afsagt – 3) Opløst ved erklæring – 4) Virksomheden er opløst – 5) Indledt
rekonstruktionsbehandling
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Fonden mange gange for
deres tillid – vi glæder os nu til
at føre planerne ud i livet, og
trække endnu flere besøgende til museet,“ forklarer
Anne Bjerrekær.
VAM A/S
Made by Djursland-Prisen er
i år tildelt til VAM A/S, som
årets innovative virksomhed
på Djursland. Prisuddelingen
fant sted i forbindelse med
Made by Djursland, der fandt
sted på Havmøllen ved Jernhatten. Prisen, der er sponsoreret af Djurslands Bank,
blev overrakt af direktør Peter
Møller fra banken.
VAMs tekniske direktør, Jens
Brøndum, takker for prisen og
udtalte: „Vi ved, det at tænke
kreativt, anvende nye metoder og bruge kloge hænder til
at løse kundernes udfordringer ofte har positive afledte
effekter. Fx at muligheden
for at tænke kreativt skaber
nye og mere bæredygtige
løsninger, det medvirker til
at effektivisere forretningsgange, det øger vores fokus
på digitalisering, og skaber
grobund for at vi kan skabe
endnu flere arbejdspladser.
Det er både til fordel for vores

kunder, vores virksomhed og i
sidste ende samfundet.“
Viden Djurs
De to uddannelser EUD Business og EUX Business som
hidtil har holdt til på Kalø, flytter fra skoleåret start i august
til Rønde Idrætscenter, der
i forvejen rummer handelsgymnasie med skolens HHX
studiemiljø.
„Vi flytter tættere på erhvervslivet, og det detailliv,
der er i Rønde. Vi bliver en del
af byen, og det er både en gevinst for eleverne, men vi tror
også det bliver en gevinst for

erhvervslivet,“ har afdelingsleder Mikkel Bennetzen, Viden
Djurs, udtalt til Lokalavisen.

godt sted at arbejde“, fortæller en stolt direktør Johnny
Vinther.

Koed A/S
BMW reservedelsforhandler
med base i Kolind er blevet
certificeret som Great Place
To Work. Det er sket på
baggrund af en medarbejderundersøgelse, der har rod i
en global standard, der måler
troværdighed, retfærdighed,
respekt, stolthed og fællesskab.
„Hele 95 pct. af medarbejderne har anført at „alt taget
i betragtning er Koed et rigtig

Ren Grenaa
Grenaa Håndværker og
Industriforening har uddelt
årets Kanne Pris til projektet
Ren Grenaa. Formanden
Klaus Allermann lagde i sin
begrundelse vægt på, det
frivillige initiativ siden starten
i 2018 har gjort en stor forskel
ved at indsamle affald i og
omkring byen. Æren følges
af en check på 4.000 som
blev overrakt stifteren Lisbeth
Horndrup Jensen.

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
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.

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

WHISTLEBLOWERORDNING
– HVAD SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ?
Den 24. juni vedtog Folketinget Lov om beskyttelse af whistleblowere. Formålet med loven, er at
sikre en større beskyttelse af whistleblowere og
en fortrolig adgang til at foretage indberetningerne
om en virksomheds overtrædelser af EU-retten,
herunder andre alvorlige overtrædelser eller øvrige
forhold.
Hvornår gælder loven?
Loven forpligter virksomheder med mere end 50
ansatte både i den offentlige og private sektor til
at etablere en intern eller ekstern whistleblowerordning. For virksomheder med mere end 249
ansatte træder loven allerede i kraft 17. december 2021, hvorimod loven først træder i kraft
for virksomheder med 50-249 ansatte den 17.
december 2023.
En virksomhed med mere end 249 ansatte skal
derfor inden den 17. december sikre at etablere
en whistleblowerordning, som overholder kravene
efter den nye lov.
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Djursland Turistguide udgives af Mercatus A/S

KLUMME – ADVOKAT

Krav til ordningen
Whistleblowerordningen skal sikre en sikker og
fortrolig adgang for at indberette om virksomhedens lovovertrædelser. Whistleblowerens identitet
og oplysninger i forhold til indberetningen må ikke
videregives uden samtykke. Virksomheden er
forpligtet til at følge op på indberetningen og give
whistlebloweren feedback på indberetningen.
En arbejdsgiver skal give sine ansatte en vejledning for indberetningsproceduren. Vejledningen
skal være let tilgængelig og være beskrevet tydeligt til de ansatte.
Sanktioner
En arbejdsgiver er forpligtet til at fremvise dokumentation for overholdelsen af lovkravene, hvis
ikke det er tilfældet kan der straffes med bøde. En
whistleblower i god tro vil desuden kunne kræve
godtgørelse over enhver form for repressalier.
Har du spørgsmål, eller ønsker nærmere oplysninger herom, er du velkommen til at kontakte os.

Af Mette Haase Lindhardt,
advokat (L) og partner,
Lindhardt Steffensen Advokater A/S,
www.lsa-advokater.dk
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Nyt betalingssystem i 2022
I 2022 ændres betalingen for virksomheders brug af
genbrugsstationerne. Den hidtidige ordning, hvor
virksomheder betaler et fast, årligt gebyr, ændres til
betaling pr. besøg.
Ved indkørsel til genbrugspladsen registreres bilens
nummerplade. På grundlag af oplysninger fra SKAT
vil alle brugere eller ejere af erhvervskøretøjer
modtage faktura for besøget.
Betalingsprincipperne er sådan:

Gule nummerplader
For køretøjer, der er registreret til erhvervsmæssig
kørsel (gule nummerplader), koster et besøg 200 kr.
ekskl. moms.
Faktura sendes månedligt til bilens registrerede
bruger eller ejer. På Reno Djurs’ hjemmeside kan du
tilknytte bilen et betalingskort, så du undgår
betalingsfrister og eventuelle rykkere.
Du kan hos SKAT købe et dagsbevis, der giver dig ret
til at bruge bilen til private formål. Har du købt et
dagsbevis og besøger én af vores genbrugsstationer,
skal du fremvise dagsbeviset til pladsmanden INDEN

du aflæsser affaldet. Pladsmanden vil derefter sørge
for at fritage dig for fakturering.

Papegøjeplader
Besøger du en genbrugsstation i en bil med papegøjeplader (gul/hvid nummerplade godkendt til både
erhvervsmæssig og privat kørsel), bliver dit besøg
anset som erhvervsmæssig kørsel, og et besøg koster
200 kr. ekskl. moms.
Kommer du med privat affald i en bil med papegøjeplader, fritages du for betaling, hvis du udfylder en
erklæring om, at affaldet er privat. Erklæringen kan
udfyldes digitalt; enten på vores hjemmeside eller
ved at kontakte en pladsmand INDEN du afleverer
affaldet på genbrugsstationen.

Hvide nummerplader
Køretøjer med hvide nummerplader er fritaget for
betaling pr. besøg, da privat affald er betalt via
renovationsgebyret.
Afleverer du erhvervsaffald i et køretøj med hvide
nummerplader, skal du betale pr. besøg. Du er
forpligtet til selv at henvende dig til pladspersonalet,
hvis du afleverer erhvervsaffald i en bil med hvide
plader.

Du kan læse mere og tilmelde din virksomhed på www.renodjurs.dk.
Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe eller skrive til os.
Venlig hilsen
Reno Djurs
RENO DJURS I/S • NYMANDSVEJ 11 • 8444 BALLE
TLF.: 87 59 77 77 • RENODJURS@RENODJURS.DK
WWW.RENODJURS.DK

