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Vi skaber en pensionsløsning,
der sikrer din hverdag og
matcher dine fremtidsdrømme.

Solid bygge- og
entreprenørvirksomhed

VVS-installation

• Stærke kompetencer indenfor byggerier
og entrepriseformer

per møller

• Egenproduktion indenfor jord- og kloak-,
beton- og murerarbejder

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

• Et medarbejderteam fordelt på egenproduktion
og projektledelse

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

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

www.permoeller.dk

24-timers service - hvis uheldet er ude!

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

Ring på tlf. +45 86 32 73 44

Vi er eksperter i
hydrauliske anlæg
og trykluft

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

Vi udfører syn og service på bl.a.
-

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

Kraner
Autolifte
Trucks
Spil
Pumper

-

Gear
Løftegrej
Ventiler
Cylindre

Grenaa · Tlf. 8632 7344 · www.grenaahydraulik.dk
Aarhus · Tlf. 8615 2299 · www.aarhushydraulik.dk

Jørgen fra Camo
Leathers fik Bettina
som småjobber: Hun har
vilje og lyst til det, hun laver
Du kan ansætte en småjobber helt ned til en
time om ugen. Virksomhedsservice i Jobcenter
Norddjurs er altid klar til at finde det rette match
netop til din virksomhed.
Kontakt Hanne på 2423 4428 eller
virksomhedsservice@norddjurs.dk
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VI GIVER DIG KVALITET
TIL EN PRIS – DER HOLDER

JEG SKULLE STARTE HELT
I København oplevede Barnaby,
at kvaliteten i hans tidligere
arbejde ofte førte nye opgaver
med sig. Da han flyttede familie
og virksomhed til Mols, måtte
han sande, at CV og goodwill
ikke fulgte med.
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Nybyggerne

FRA

bunden af med at vise mit værd,“
En flok heste græsser fredeligt i
husker Barnaby.
morænelandskabet nedenfor det
stråtækte hus i Bogens på Mols.
I midten af det hele
Her bor Barnaby Stig Swann PederKommunikationsvirksomheden
sen på femte år med sin hustru og
to børn langt fra det livlige Nørrebro, med vægt på film og PR, Swan Pro
Motion, driver Barnaby fra arbejdsde kommer fra og hvor han igenfællesskabet M8, hvor han dagligt er
nem 20 år havde arbejdet på lokale,
tæt på mere end
nationale og
30 dygtige små
internationale
DA JEG I SIN TID
virksomheder,
kampagner med
TOG SPRINGET OG GIK
på Maltfabrikken
afsæt i hovedi Ebeltoft.
staden.
SELVSTÆNDIG, KOM DER
I arbejds
„Da jeg i sin
tid tog springet
LØBENDE OPGAVER AF SIG fællesskabet har
Barnaby fundet
og gik selvstængode sparringsSELV I KØBENHAVN
dig, kom der
partnere og kolløbende opgaver
leger, hvoraf flere ligesom han selv
af sig selv i København, hvor folk
arbejder på både dansk og engelsk.
vidste, hvad jeg stod for og værdien
Derudover har han lavet en del frivilaf mit arbejde. Det fulgte så bare
ligt arbejde for blandt andre paraplyikke med lokalt, da vi flyttede hertil,
organisationen Mols i Udvikling og
og jeg har måttet starte helt fra
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Barnaby Stig Swann Pedersen, Swann Pro Motion

A BUNDEN AF
overvejelser af konsekvenserne for
Filmefterskolen Ebeltoft. Derigenfamilien ved at flytte fra storbyen
nem har lokale gradvist opdaget,
og ud på landet.
hvad han kan,
Udover arbejdshvilket så er
NOGLE KUNDER VILLE
muligheder bebegyndt at føre
ALDRIG HENVENDE SIG,
kymrede de sig
betalte opgaver
især for at flytte
med sig.
HVIS JEG GEOGRAFISK
børnene væk
„Min geografisk placering
STADIG SAD PÅ NØRREBRO fra deres nære
relationer.
midt i landet
„Børnene faldt hurtigt til her, og
har så også åbnet op for opgaver i
vi får tit gæster, hvor langt de fleste
resten af Jylland. Nogle kunder ville
aldrig henvende sig, hvis jeg geogra- kommer fra København. Det er en
blanding af egne venner og børnefisk stadig sad på Nørrebro. Samtines barndomsvenner, hvor selv dedig er der så også folk i København,
res familier ofte følger med. Vi søgte
som nu henvender sig, hvis de står
natur og en anden ramme for vores
og mangler en mand i Jylland til en
børns opvækst, dog ikke på bekostopgave,“ fortæller han.
ning af kultur. Med Maltfabrikken,
Fuglsøcentret, Kulturhotellet, SydBekymringer gjort til skamme
djurs Egnsteater med flere kan vi
Inden Barnaby flyttede med famiknapt nok følge med alle de kultur
lien til Mols i 2017, havde han og
tilbud, her er,“ mener Barnaby.
hustruen, Lise, igennem flere år
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Nemmere ud i
Danmark og verden
Hans første opgave for ‘Mols i
Udvikling’ var en bosætnings
kampagne. Mange er siden flyttet
til, især fra København, og Barnaby
får stadigt opringninger fra nysgerrige, der har set de to bosætningsfilm. Selv er han meget tilfreds med
at leve her, hvor han føler sig taget
rigtig godt i mod.
„Placeringen midt i landet gør det
nemt at komme rundt i bil, og med
Aarhus Airport i baghaven er vi tidsmæssigt tættere på min familie og
barndomsvenner i England, hvor jeg
delvist er vokset op,“ slutter han.
Haakon Rønnow Petersen,
haakon@mercatus.dk

Nybyggerne
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Ejerleder Brian Thomsen, Thomsen Furniture ApS

EKSPORTAFTALER
ETABLERET AF BÅDE HOVED- OG BAGDØREN
6

Made in Djursland
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Med afsæt i et stabilt og voksende hjemmemarked,
startede Thomsen Furniture ApS i 2014 processen med
opstart af eksport til andre europæiske lande. En klar
strategi, hårdt arbejde og et drys tilfældigheder har skabt
succes og gode resultater.
Et nyt koncept, hvor kunden selv er
„med-designer“ af eget sofabord,
femdoblede på få år omsætningen i
Thomsen Furniture. Det blev for ejerleder Brian Thomsen fundamentet for
at udvide med nye markeder. „Vi har
altid haft fokus på at lave vores møbler
i et moderne nordisk design, der taler
ind i tiden. Det er et godt grundlag, for
at vække opsigt i vores nabolande,“
fortæller han.

også sælges via Kleppes partnere i
Sverige.

Agenter og agentur
Efter Norge gik turen i 2015 til
Tyskland, et marked Brian selv har
indgående kendskab til, og der blev
lavet en aftale med et agentur drevet
af to danskere bosat i Tyskland. „Det
fungerede fint i starten, men der var
udfordringer med at få produkterne
ud i hele landet, så vi konkluderede, at
salget ikke var stort nok.“
Bistand fra Oslo-ambassaden
Den nemmeste løsning var helt at
„Vores strategi var at skabe kontakt
trække stikket,
med potentielle
samarbejds
DET SKABER TRYGHED men Brian er efter
nogle år nu klar til
partnere med
OG TILLID, NÅR DER
et comeback, når
hjælp fra ambaspandemien har
saden,“ forklarer
KOMMER EN OFFICIEL
raset af. „Det bliver
Brian, der selv
med ambassadens
havde sat sig
HENVENDELSE MED TRE
hjælp og med
ind i det norske
samme set-up som
marked, og haft
LØVER PÅ
i Norge.“
dialog med et
par af de store kæder. „Når man er
Pakkeløsning og eget arbejde
så små, som vi er, skaber det tryghed
Kultur-ligheder med Danmark, betød
og tillid, når der kommer en officiel
henvendelse med tre løver på.“ Af for- at Holland i 2016 blev udset som næskellige grunde lykkedes det ikke rigtig ste marked, og ambassademodellen
blev igen valgt. „Det er en slags
at få hul på det norske markedet.
pakkeløsning, hvor du for en fast pris i
„Det ændrede sig ved lidt af en
størrelsesordenen 30.000, får hjælp til
tilfældighed, fordi en indkøber i en
at finde, kontakte og holde møde med
møbelkæde, der var blevet meget
potentielle samarbejdspartnere.“ Der
begejstret for vores produkter, på
blev udvalgt en fabrikant i Holland og
egen hånd henvendte sig til en lokal
aftalt et direkte møde. „Det var rart at
møbelfabrik, og opfordrede dem til at
have ambassademedarbejderen med,
tage fat i os, fordi vores borde supog vi blev enige om bare at sætte det i
plerede deres eget sortiment. Det var
sving hurtigt. Det fungerer på samme
godt set.“
måde som i Norge, og salget er støt
stigende og rækEn ugentlig ordre
ker i dag også ind i
Det blev til et
DET HAR VÆRET
Belgien.“
fast samarbejde,
AFGØRENDE FOR OS,
Brian fortælhvor Kleppe
ler
videre, at det
Møbelfabrikk AS
AT VORES PARTNERE
kræver mange
ved Hardanger
SELV STÅR FOR HELE
egne timer, for at
fjorden i dag
sælger produkLOGISTIKKEN I DE ENKELTE få succes med at
åbne nye marterne i eget navn.
keder. „Det har
„Det er en af de
LANDE
været afgørende
bedste løsninger
for os, at vores partnere selv står for
for os. Vi modtager en ugentlig ordre,
hele logistikken i de enkelte lande, for
og leverer direkte til deres fabrik, så
klarer de resten.“ Kleppe har i forvejen distribution er en meget stor opgave,
som ville kræve, at vi skulle være
deres egen distribution, og Thomsen
mange flere, end vi er i dag.“
Furniture har derfor ingen direkte
kundekontakt.
Samarbejdet er senere blevet
Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk
udvidet, så nogle af de danske møbler
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Den skal hjælpe virksomheder med at
undgå vildledende udsagn om deres produkters miljømæssige egenskaber. Først
og fremmest slår kvikguiden fast, at virksomheder skal kunne dokumentere deres
udsagn i markedsføringen. Anbefalingen er,
at virksomheder bør være så præcise som
muligt, når de beskriver, hvordan et produkt
udmærker sig.
Partner & kontaktchef Palle Mikkelsen,
Mercatus A/S, er glad for den nye kvikguide. En del lokale virksomheder arbejder
allerede nu med at indarbejde bæredygtighed i forretningsplanen. Næste skridt er at
kommunikere indsatsen, og det er ifølge
Palle nemmere med den nye kvikguide i
hånden. „I forvejen ved de fleste nok, at
markedsføring ikke må være vildledende,
og at faktiske oplysninger skal kunne dokumenteres. Klima- og miljøudsagn skal være
korrekte og klart formulerede, så forbrugerne umiddelbart forstår dem. Så hvis du
bruger ord som ‚miljørigtig‘, ‚klimavenlig‘
eller ‚grøn‘ i din markedsføring, bevæger
du dig på grænsen af miljømarkedsføringsloven.“

laver bæredygtige tiltag. Det forudsætter, at
du har en konkret plan for, hvordan bæredygtigheden præcis skal opnås. Planen skal
medføre, at produktet løbende forbedres/
udvikles, så belastningen gradvist nedbringes målbart. Planen skal være verificeret af
en uafhængig instans.
Du må også markedsføre dig med, at du
laver bæredygtige tiltag. Det forudsætter,
at du oplyser, hvilke tiltag, I konkret har
lavet, og tiltagene skal fremme bæredygtighed. Det kan fx. være tiltag, der fremmer
biodiversitet eller materialevalg, der tærer
mindre på jordens ressourcer.
Mærkningsordninger
Guiden tager også specifikt fat på, hvordan du må markedsføre dig med officielle
mærkningsordninger:
„Hvis et produkt er mærket med en officiel mærkningsordning, som for eksempel
‚Svanemærket‘ eller ‚EU-Blomsten‘, må
produktet normalt kaldes „mindre miljøbelastende“, „mere miljørigtigt“, „mere
skånsomt for miljøet“, „bedre for miljøet“
eller lignende, uden at der er lavet en
livscyklusanalyse mv. Det må produktet
også, hvis samtlige kriterier for opnåelsen
af et af mærkerne er opfyldt for produktet,
og I kan dokumentere det ved en anerkendt
uafhængig sagkyndig.“

Brug konkrete udsagn
Forbrugerombudsmanden skelner mellem
generelle og konkrete udsagn. Ord som
miljørigtig, klimavenlig og grøn falder i den
første kategori, som stiller strengere krav til
Virksomhedens miljøprofil
dokumentationen.
Hvis du vil brande virksomheden ved at
Udsagn skal kunne underbygges af udbruge klima- eller miljøudsagn, skal de også
talelser eller undersøgelser fra uafhængige
eksperter, og du må ikke undlade at nævne, kunne dokumenteres, for ikke at vildlede.
Brug derfor kun udsagn
hvis der er betydelig
om målsætninger og
uenighed blandt eksHVIS DU BRUGER
visioner, hvis I har konperterne.
ORD SOM ‚MILJØRIGTIG‘,
krete handlingsplaner
Anbefalingen fra
for at nå målsætningen,
Forbrugerombuds
‚KLIMAVENLIG‘ ELLER
og handlingsplanerne
manden er, at du skal
‚GRØN‘ I DIN MARKEDS
er sat i gang eller
underbygge udsagn
umiddelbart foreståmed oplysninger om
FØRING, BEVÆGER
ende og målbare. Vær
de konkrete fordele for
opmærksom på, hvor I
klimaet eller miljøet ved DU DIG PÅ GRÆNSEN
markedsfører jer ud fra
virksomhedens produkAF MILJØMARKEDS
et samlet miljømæssigt
ter, som forklarer det
perspektiv. Fremhægenerelle udsagn, og
FØRINGSLOVEN
velsen af et tiltag, der
desuden ikke udelade
giver virksomheden en bedre miljømæsvæsenlig information fra markedsføringen.
sig/klimaprofil, end der er grundlag for, vil
Det er derfor som udgangspunkt, ifølge
kunne være vildledende.
Forbrugerombudsmanden, nemmere at
bruge konkrete udsagn i sin markedsføFå hjælp til kommunikation
ring. Neutral og konkret information om et
om bæredygtighed
produkt eller en virksomhed, der er givet
Det lokale kommunikationsbureau Mercapå en objektiv måde, uden at miljømæstus A/S hjælper i forvejen virksomheder
sige eller etiske hensyn er fremhævet, vil
med at profilere deres bæredygtige tiltag,
normalt ikke blive anset for vildledning af
så de „rammer inden for skiven“ og giver
forbrugerne.
bedst muligt udbytte. Kontakt derfor
Palle Mikkelsen, hvis du vil vide mere om,
Udsagn om bæredygtighed
hvordan du skal kommunikere jeres tiltag
Det er ifølge kvikguiden vanskeligt at kalde
omkring bæredygtighed.
et produkt bæredygtigt uden at vildlede,
mens du vil godt vil kunne markedsføre dig
med, at I tilstræber bæredygtighed eller
Lars Chalmer Rasmussen, lars@mercatus.dk
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Erhvervsudvikling

M
OM
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Partner & kontaktchef Palle Mikkelsen, Mercatus A/S

Forbrugerombudsmanden har
udarbejdet en ny kvikguide
til virksomheder om grøn
markedsføring, der blev
udgivet kort før jul. Den
hjælper dig til at overholde
markedsføringsloven.

PAS PÅ FALDGRUBER MED

MARKEDSFØRING
M BÆREDYGTIGHED
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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

Det handler
om helheden

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

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

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

Nordhavnsvej 24 · 8500 Grenaa · www.amhs.dk

Deres garanti for
kompetence og engagement

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

Miljøforum Norddjurs Erhverv er et samarbejde mellem interesserede virksomheder i Norddjurs og Norddjurs
Kommune med henblik på at formidle erfaringsudveksling og viden om reduktion af virksomhedernes miljøbelastning og forøgelse af produktiviteten. Denne formidling sker primært ved erfaringsudveksling i de enkelte udviklingsgrupper (interessegrupper) og ved afholdelse af diverse arrangementer - typisk fyraftensmøde, hvor alle
kan deltage.
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www.mfnorddjurs.dk
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Jens Henrik Rafn har efter eget udsagn ikke slidt mange
fodboldstøvler op på grønsværen. Til gengæld har han skiftet mange
udtjente dæk ud på de to- og fir-hjulede køretøjer, han har ejet
gennem årene. I dag er det en MGB fra 1969, der funkler i garagen.
„Jeg er, som søn af en mekaniker,
født med benzin i blodet,“ fortæller Jens Henrik, der er indehaver af
JH Rafn TV & Film Produktion. „I
mange år kørte jeg motorcykel, men
for omkring fem år siden købte jeg
MG‘en af en mand i Hammel. Den
var i orden, men trængte til en gennemgribende kærlig hånd.“
Siden har han udskiftet „alting“
og brugt mange timer på den, men
selv om han vil holde den så original
som muligt, har han blandt andet
monteret „moderne“ elektronisk
tænding. „Det var for at undgå bøvl
med, at den originale tænding fra tid
til anden satte ud. I dag kører den
fantastisk, og det er meget vigtigt
for mig.“ Arbejdet med bilen beteg-

ner Jens Henrik som ren afkobling.
„Jeg arbejder mange timer med at
producere og klippe film, så det er
ren terapi for mig, helt at koble af i
værkstedet.“
Bilen har levet sin ungdom i USA
og importeret til Danmark. Der er
relativt mange bevarede MG‘er og
det er nemt at få reservedele til
dem. „Hvis du har et stelnummer,
kan du nok bygge en helt ny baseret
på reservedele.“
Som de fleste andre veteraner
bruges den klassiske sportvogn
alene om sommeren, og den kommer aldrig ud, når der er salt på
vejen. „Vi kører en del i den, især
på søndagsture og hyggeaftener
rundt på Djursland,“ fortsætter Jens

Henrik, som også konstaterer, at
selv om han har levet hele sit på
Djursland, er der stadig mange små
veje, han og MG‘en har til gode at
opleve.
Mange af turene sker i følgeskab
med en anden MGB og en MG
Midget, begge
fra lokalområdet.
„Vi er medlem
MGB Roadster MKII 1969
af MG Danmark
Antal
31.767 stk. (1967-1969)
og deltager også
Producent
British Letland
i det traditionelle
Motor
4 cyl. række
MG Randers
Volumen
1800
løbet, der afvikles
Effekt
95 HK (70 kw)
hvert andet år.“
2 SU-karburatorer
Jens Nikolajsen,
Gear
4 manuel
jens@mercatus.dk

JEG HAR SPILLET MEGET
LIDT FODBOLD
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Bilen & Bossen
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Afdelingschef Henrik Tychsen, Pedersen & Nielsen Automobilforretning

VI HAR VALGT

GMC M

12
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AT FORTSÆTTE MED

MILJØCERTIFIKATET
Da autovirksomheden Houlberg & Wittrup i sommer blev overtaget
af Pedersen & Nielsen Automobilforretning, fik afdelingschef Henrik
Tychsen frie tøjler til selv at vælge, om de ville fortsætte med deres
miljøledelsesværktøj eller skifte til koncernens.

Henrik fulgte,
som mange af
de andre 11
medarbejdere,
naturligt med i
virksomheds
overdragelsen,
da den lokale
autoriseret
Mazda og Suzuki
bilforretning i
Auning skiftede
ejer og navn. „Vi
fik certifikatet i
2010, så jeg var
glad for, at vi fik
rum til selv at
bestemme, om
vi ville fortsætte
med det,“
fortæller Henrik,
der har været
i biksen siden
2006.
En øjenåbner
„Jeg var selv
med til at starte
vores arbejde
med GMC op,
og jeg har hele
tiden set det
som en stor
fordel, at vi selv
kan styre vores
miljøarbejde.“
Det var en øjenwww.erhvervDJURSLAND.dk · januar 2022

jo mere vi kan
åbner for Henrik,
MILJØARBEJDET
promovere vores
fordi han godt
miljøarbejde, jo
kunne se, at
FYLDER IKKE SÅ MEGET
bedre. Så det er
der var ting, der
NU, FORDI DET BARE
rigtig interessant
kunne gøres på
med certifikaen bedre måde.
KØRER
tet.“
„Det har givet
os alle ejerskab,
Henrik Tychsen
Nye tider
at vi selv har
ansvaret, og det har også betydet, at At autobranchen er under hastig
kommunens miljøtilsyn ikke kommer forandring, er synligt for enhver.
„Nogle af de øvrige bilmærker i
som politibetjent, men som samarkoncernen er længere fremme med
bejdspartner,“ konkluderer Henrik.
at arbejde med eldrevne biler, og
det kommer vi til at profitere af,“
Kan lære af GMC
spår Henrik, der er glad for, at han
Hele systematikken i GMC var dertidigere har været med til definere
for ikke bare på plads, men en fuldderes eget GMC ordning, fordi det
stændig naturlig del af dagligdagen,
er let at justere til at omfatte nye
da der kom nye ejere på banen.
„Der har i forvejen været mange nye krav og behov. „Der kommer meget
hurtigt en markant omstilling med
ting i forbindelse med skiftet, og
masser af nye lovkrav. Hvordan
miljøarbejdet fylder ikke så meget
skal vi fx behandle de udtjente bil
nu, fordi det bare kører.“
batterier?“
Den miljø
I det lys giver
ansvarlige i
JEG VIL ABSOLUT
det også god
hele koncernen,
IKKE AFVISE, AT VI I KON
mening for Henværkfører Louis
rik, hvis GMC
Jensen, der
CERNEN KAN LÆRE AF DET ordningen bliver
sidder i Aalborg,
udvidet til også
Louis Jensen
fortæller, at de
at omhandle en
fleste øvrige
overordnet grøn forretningsplan.
værksteder bruger E-Miljø, der er
„Det bliver mere og mere aktuelt,“
et miljø- og arbejdsmiljøstyrings
runder han af.
værktøj til autobranchen. „Det er
fint, at de i Auning fortsætter med
GMC, og jeg vil absolut ikke afvise,
Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk
at vi i koncernen kan lære af det. Og
Advertorial
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Virksomheden Real Service ApS er for andet år i træk
blevet udnævnt som Gazelle af Dagbladet Børsen. Bag det
flotte resultat gemmer sig historien om to unge, der tog
fra Rumænien for at få en uddannelse, og som havde både
virkelyst og iværksætteri med i bagagen.
Ægteparret Roxana Carmen og Florin
Daniel Firte husker stadig, da de som 19
og 20 årige blev sat af bussen i Aarhus. „Vi
kendte ikke meget til Danmark og anede
ikke, hvor vi skulle sove de første nætter,“
fortæller de. Men med gode engelsk
kundskaber og en masse hjælp fra imødekommende danskere, har de siden begge
gennemført deres uddannelser, Roxana
med en bachelor i salg og marketing, Florin
med en kandidat som byggeleder. Studiet
blev finansieret med fritidsjob i blandt
andet Burger King, hvor de avancerede til
managers.

„Det har givet os et trygt, kærligt og omsorgsfuldt arbejdsmiljø, som skaber trivsel
og stabilitet for medarbejderne. Vi opfattes
som en stor familie, der hjælper hinanden
med stort og småt, og det er vi enormt
stolte af.“

Fortsat vækst
Siden starten er omsætningen næsten
fordoblet år for år. „Det er ikke fordi, vi
har særlig fokus på økonomien,“ forklarer
Florin. „Det vigtigste for os er, at arbejdet
holder kvaliteten og at alle de ansatte,
ser på det på samme
måde.“
VI SÆTTER EN ÆRE
Næste mål er flere
Startede selv
I, AT SÆTTE DEM IND
opgaver i løbet af året,
Det viste sig svært for
så den faste stab kan
Roxana at få et fast job,
I DANSK KULTUR OG
blive lidt større. „Om
da hun var færdig på
LOKALE TRADITIONER
sommeren har vi
Erhvervsakademiet, og
slutrengøring af
hun besluttede derfor,
mange feriehuse i Ebeltoft
at åbne sit eget rengøringsfirma. „Det starområdet, og det er en
tede med, at jeg selv tog ud og gjorde rent,
og ansatte den første medarbejder, fordi jeg meget koncentreret
opgave, som
skulle have vores første barn,“ fortsætter
det kan være
hun. I dag er virksomheden vokset til at beskæftige 25-30 medarbejdere, lidt afhængig svært at finde
medarbejdere
af sæsonen.
til. Derfor arSiden starten er Florin blevet en del
bejder vi på,
af firmaet og halvdelen af omsætningen
at blive flere
stammer fra større bygge- og renoveringsfaste medaropgaver især i Aarhus området, ligesom
bejdere, så vi
de er fast vicevært for en større ejendoms
udlejer. „Vi bliver anbefalet til andre af vores også bedre
kan dække
kunder, så det er meget mund til mund
højsæsonen
metoden,“ supplerer Florin.
ind,“ runder
Roxana af.
Trivsel skaber stabilitet
Helt fra starten har de to ejerledere haft
fokus på, at arbejdet skal være i høj kvalitet. Jens Nikolajsen,
Det er en af årsagerne til, at de har mange
jens@mercatus.dk
erhvervskunder. „Vores første medarbejdere blev rekrutteret blandt venner og
familie, men i takt med vores vækst ansatte
vi også ofte deres venner,“ siger Roxana.
Mange er derfor flyttet til et nyt land, hvor
deres nye omgangskreds er centreret
omkring parret og Real
Service.
VI OPFATTES SOM
„Vi sætter en ære
EN STOR FAMILIE, DER
i, at sætte dem ind i
dansk kultur og lokale
HJÆLPER HINANDEN MED
traditioner, ligesom vi
STORT OG SMÅT
lærer dem dansk og
engelsk,“ forklarer hun
videre og fortæller, at de også introducerer
dem for danske venner, og opfordrer dem
til at tage aktiv del i lokalsamfundet.

14
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VI ER LIGESOM EN

STOR FAMILIE

Ejerlederne Florin Daniel og Roxana Carmen Firte, Real Service ApS
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Jens Petri, Danish Salmon A/S

MAN SKAL
SPRINGE OVER HVOR

16

GÆRDET
ER LAVEST
Personprofil
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Jens Petri, der netop har solgt sin virksomhed, Wind Estate i
Randers, er dybt involveret i at udvikle lakseopdræt på land, og
søger tilladelse til det i Grenaa. På grund af sine ringe karakterer i
gymnasiet er han blevet iværksætter.
„Jeg havde det næstlaveste snit i min årgang på
Elbilerne står linet op foran hovedbygningen til det
Paderup Gymnasium. Jeg havde jo aldrig fået job i en
smukke, hvide gods i Ørum i Tjele, da Jens Petri byder
bank med det snit. Vi var nødt til at blive selvstændige,“
indenfor i den ene fløj, hvor han er ved at indrette konforklarer Jens Petri, som købte sin
tor og mødelokale. Hans livsværk
første vindmølle i 1996.
ind til videre, Wind Estate, har han
VI SKAL UDVIKLE
For 15 år siden blev han skilt fra
solgt for at frigøre midler til blandt
andet bæredygtigt lakseopdræt
BÆREDYGTIGT OPDRÆT PÅ moren til deres fire børn, som han
synes har det alt for nemt. Han
på land. Han er allerede i gang i
tror, de synes han er sjov at være
Hirtshals og Skagen og søger om
LAND, SÅ VI KAN TILLADE
sammen med, og de påstår, han
tilladelser i Grenaa.
har ADHD, fordi han altid har gang i
„Lakseopdræt på land er på
VORES FORBRUG UDEN AT
noget.
et stadie, som ligner vindmøllebranchen for 25 år siden ekstremt
SKAMME OS
Vil gerne gøre en forskel
meget. Laks er en populær spise,
„Jeg er blevet mere skarp på, at det jeg er god til, er at
og vi skal udvikle bæredygtigt opdræt på land, så vi kan
sætte noget i gang. Det er derfor jeg nu har solgt Wind
tillade vores forbrug uden at skamme os. Jeg er skarp
Estate, så jeg har midler og tid til at hellige mig projektil at se, om noget kan blive en succes. Derfor vil vi lave
tet med lakseopdræt. Og det er noget pjat, at man ikke
fisk i drivhus,“ forklarer Jens Petri.
skal springe over, hvor gærdet er lavest. Det er det man
Han tror ikke på havbrug, da det forurener for meget.
skal! Vi skal jo nå målet,“ fortæller
Lakseopdræt på land derimod gør
Jens Petri.
det muligt at styre hele processen
JEG HAVDE JO ALDRIG
Siden han begyndte at tjene nok
og affaldsstoffer kan bedre håndpenge på vindmøller, har han fokuteres og fjernes. Dertil kommer, at
FÅET JOB I EN BANK MED
seret på at gøre en forskel med det,
opdræt på land kan ske, hvor fiskene
han gør. For ham er lakseopdræt et
skal spises, for i dag bliver fisk fløjet
DET SNIT. VI VAR NØDT TIL
bæredygtighedsprojekt, og han lægrundt i verden med forurening og
ger vægt på at opføre sig ordentligt.
klimabelastninger til følge.
AT BLIVE SELVSTÆNDIGE
„Alt, hvad jeg gør, skal være i
orden. Det skal tåle at se dagens lys. Jeg snyder ikke
Næstlavest snit i gymnasiet
nogen. Det er noget, jeg tænker meget over,“ slutter
Jens Petri er vokset op i Randers med fem søskende
Jens Petri.
på en planteskole. Hans forældre havde Petri Plante
center, hvor de var i mange timer hver dag, så de seks
børn måtte klare sig selv. Der var ikke meget at gøre
Haakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk
med, og i skolen gik det kun lige.
www.erhvervDJURSLAND.dk · januar 2022
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le data er indhentet i perioden
18/11/2021 - 05/01/2022.
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

A/S MAGNUS HOLM*
Allingvej 8, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 30-09-2021
Bruttofortjeneste
3,2
(2,7)
Resultat før skat
1,1
(0,2)
Egenkapital
5,7
(5,1)
Antal ansatte
16
ALBERTINELUND CAMPING A/S*
Albertinelund 3, 8585 Glesborg
Regnskabsafslutning 30-09-2021
Bruttofortjeneste
3,0
(2,1)
Resultat før skat
0,9
(-0,1)
Egenkapital
2,5
(1,8)
Antal ansatte
3
ANDERS ULRICHSEN APS
Østergade 20, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-09-2021
Bruttofortjeneste
1,7
(1,7)
Resultat før skat
0,1
(0,5)
Egenkapital
0,2
(0,5)
Antal ansatte
4
ANICON APS
Østenfjeldvej 3, 8581 Nimtofte
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
0,5
(0,5)
Resultat før skat
0,1
(-0,5)
Egenkapital
0,1
(0,0)
Antal ansatte
2
APS HALLING AUTOOPHUG.
KNUD KOUSTRUP*
Sønderskovvej 35, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
2,3
(4,8)
Resultat før skat
0,0
(0,4)
Egenkapital
2,4
(2,4)
Antal ansatte
7
ARTISKOKKEN APS*
Havnevej 11, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-09-2021
Bruttofortjeneste
1,1
(0,7)
Resultat før skat
0,4
(0,1)
Egenkapital
0,6
(0,2)
Antal ansatte
2
AUNING KART PARK A/S
Drammelstrupvej 1, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 30-09-2021
Bruttofortjeneste
0,3
(0,3)
Resultat før skat
0,1
(0,1)
Egenkapital
0,5
(0,4)
Antal ansatte
15
BANG DRESSAGE APS
Ebeltoftvej 19, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-09-2021
Bruttofortjeneste
2,0
(1,1)
Resultat før skat
0,9
(0,3)
Egenkapital
2,9
(2,3)
Antal ansatte
3
BAVNEHØJ HANSEN APS*
Bavnehøjvej 6C, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
4,6
(3,5)
Resultat før skat
0,1
(-0,4)
Egenkapital
0,1
(0,0)
Antal ansatte
8
BK TEKNIK A/S*
Auningvej 89B, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
3,4
(1,9)

18

Ajour

Resultat før skat
Egenkapital
Antal ansatte

1,9
2,1
2

(0,6)
(1,4)

BLIKKENSLAGERFIRMA ERNST
MEYER APS HORNSLET
Sletten 3, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
1,6
(1,5)
Resultat før skat
-0,2
(0,3)
Egenkapital
3,0
(3,2)
Antal ansatte
4
BRENNER RADIATORER APS
Hornbjergvej 51, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
3,3
(2,6)
Resultat før skat
0,7
(0,0)
Egenkapital
3,7
(3,2)
Antal ansatte
5
BSA MINI APS
Rugvænget 19A, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
7,1
(5,6)
Resultat før skat
0,4
(-0,3)
Egenkapital
2,5
(2,2)
Antal ansatte
14
BYGGEFIRMAET
PETER PRÆST APS
Rugvænget 11, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
1,6
(1,0)
Resultat før skat
0,6
(0,3)
Egenkapital
0,9
(0,5)
Antal ansatte
3
CAMPEN MACHINERY A/S
Sletten 8, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-09-2021
Bruttofortjeneste
11,9
(12,9)
Resultat før skat
0,0
(1,1)
Egenkapital
2,8
(3,5)
Antal ansatte
12
CHM-BYG APS*
Lemmervej 10, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 30-09-2021
Bruttofortjeneste
1,9
(0,9)
Resultat før skat
1,1
(0,4)
Egenkapital
1,0
(0,4)
Antal ansatte
2
CHR. RASMUSSEN
TANDLÆGEANPARTSSELSKAB
Skovvej 11, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 30-09-2021
Bruttofortjeneste
3,6
(3,1)
Resultat før skat
0,6
(0,5)
Egenkapital
1,5
(1,1)
Antal ansatte
2
CORONA LIFECARE A/S*
Østeralle 23, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
2,8
(2,0)
Resultat før skat
0,8
(-0,1)
Egenkapital
2,0
(1,4)
Antal ansatte
6
DE 10 HANER APS*
Myntevej 40, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
1,1
(0,2)
Resultat før skat
0,5
(0,0)
Egenkapital
0,2
(0,1)
Antal ansatte
14
DEN HELE EKVIPAGE APS*
Søholmvej 1, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
0,3
(0,2)
Resultat før skat
-0,1
(-0,0)
Egenkapital
-0,3
(-0,2)
Antal ansatte
3

DIGTERVÆNGET 1A
STATSAUTORISERET
REVISIONSANPARTSSELSKAB
Digtervænget 1A, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
-0,4
(-0,3)
Resultat før skat
5,0
(2,6)
Egenkapital
5,8
(4,7)
Antal ansatte
2
DINTANDLÆGE GRENAA APS
Østergade 15, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-09-2021
Bruttofortjeneste
6,0
(5,9)
Resultat før skat
0,7
(1,0)
Egenkapital
7,3
(6,8)
Antal ansatte
11
DJEBOLIG APS
Århusvej 22A st th, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
1,5
(1,2)
Resultat før skat
0,7
(0,4)
Egenkapital
22,2
(21,7)
Antal ansatte
3
DJURS SOMMERLAND A/S
Battrupholtvej 3, 8581 Nimtofte
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
124,4
(105,4)
Resultat før skat
33,2
(17,8)
Egenkapital
243,5
(222,1)
Antal ansatte
151
DJURSLAND ISOLERING APS
Egevej 18, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
0,7
(0,6)
Resultat før skat
-0,1
(-0,0)
Egenkapital
-0,3
(-0,3)
Antal ansatte
2
EMERGENCY LIGHT.DK APS
Primulavej 29, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
3,3
(0,6)
Resultat før skat
2,0
(0,2)
Egenkapital
2,0
(0,6)
Antal ansatte
2
ERIK C CONCEPTS APS*
Hovedgaden 48A 1, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
1,2
(1,0)
Resultat før skat
0,2
(0,1)
Egenkapital
0,5
(0,3)
Antal ansatte
2
FLEMMING NIELSEN APS
Søparken 9, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
2,6
(0,9)
Resultat før skat
1,2
(-0,4)
Egenkapital
1,9
(1,1)
Antal ansatte
3
FORLAGET VISTOFT APS
Havvej 32, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30-09-2021
Bruttofortjeneste
-0,0
(0,1)
Resultat før skat
0,9
(0,4)
Egenkapital
2,1
(1,6)
Antal ansatte
2
FREGATBYEN APS*
Bjergvejen 3, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
1,0
(1,1)
Resultat før skat
3,0
(-0,0)
Egenkapital
2,8
(0,4)
Antal ansatte
2
FRISØR GRO APS*
Bredgade 2, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
0,6
(0,4)
Resultat før skat
0,2
(0,0)

Egenkapital
Antal ansatte

0,9
4

(0,7)

FØLLE EL-SERVICE A/S
Lerbakken 23, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
12,2
(10,4)
Resultat før skat
2,4
(2,1)
Egenkapital
4,5
(3,7)
Antal ansatte
18
G.M.T. APS
Frejasvej 15, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
0,4
(0,0)
Resultat før skat
0,6
(-0,1)
Egenkapital
24,3
(23,9)
Antal ansatte
2
GRENAA MURER- OG
TØMRERFORRETNING A/S
Frejasvej 15, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
1,5
(1,8)
Resultat før skat
0,2
(0,5)
Egenkapital
2,0
(1,8)
Antal ansatte
4
GRENAA-TRANSPORT A/S*
Bredstrupvej 27, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
1,3
(1,5)
Resultat før skat
0,1
(0,3)
Egenkapital
1,5
(1,5)
Antal ansatte
3
GS ENGINEERING
& TRADING APS*
Hans Winthers Vej 13, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
3,1
(2,1)
Resultat før skat
1,4
(0,1)
Egenkapital
1,5
(0,5)
Antal ansatte
3
GSM MASKINFABRIK A/S
Kattegatvej 14, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-09-2021
Bruttofortjeneste
17,4
(20,2)
Resultat før skat
2,6
(4,2)
Egenkapital
9,0
(9,3)
Antal ansatte
27
H. HOFFMANN A/S
Søholtvej 11, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
0,4
(-0,2)
Resultat før skat
-0,2
(-0,9)
Egenkapital
1,1
(1,3)
Antal ansatte
2
HAVNEVEJENS FRISØRSALON APS
Havnevej 57, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
0,3
(0,4)
Resultat før skat
-0,0
(0,0)
Egenkapital
0,1
(0,1)
Antal ansatte
2
HJELM & HENRIKSEN A/S*
Hans Winthers Vej 1, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-09-2021
Bruttofortjeneste
7,2
(6,1)
Resultat før skat
0,4
(0,5)
Egenkapital
1,3
(0,8)
Antal ansatte
14
HN AUTOCENTER A/S*
Centervej 4, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-09-2021
Bruttofortjeneste
8,7
(8,4)
Resultat før skat
1,8
(1,4)
Egenkapital
11,3
(11,5)
Antal ansatte
16
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Djurslands Bank A/S

Sine Fink Udby (38) er tiltrådt
som privatkundechef i Djurslands Bank i Risskov. Hun
kommer fra en stilling som
rådgiver i afdelingen og blev
ansat i 2003 som finanselev og var omkring Auning,
Hornslet og Tilst, inden hun
kom til Risskov. Udover
bankuddannelsen har hun en
HD i ledelse og organisation,
ligesom hun er uddannet
formuerådgiver og har et særligt fokus på boligområdet.

Revisionschef Jens Reckweg
(61) har valgt at gå på pension. Han startede som elev i
banken i Grenaa i 1982 og har
siden været i flere af bankens
kundevendte afdelinger.
I 1990 blev han tilknyttet
bankens interne revision og
startede på uddannelsen til
finansiel intern revisor. I 1992
blev han udnævnt til revisionschef og daglig leder af Intern
Revision.
Skandinavisk Dyrepark A/S

Janne Tofte er tiltrådt som
direktør for Skandinavisk
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Dyrepark. Hun er uddannet biolog, og startede som
formidler i dyreparken i 2008,
hvor hun gennem årene har
været igennem en lang række
funktioner, de sidste syv år
bl.a. som parkens biolog.
Janne afløser parkens stifter
Frank Vigh-Larsen, der efter
29 år, har valgt at give stafetten videre. Han fortsætter dog
indtil videre i bestyrelsen.
Skandinavisk Dyrepark er
under omdannelse til en selvejende institution, en proces
der forventes gennemført i
foråret 2022.
John Frandsen A/S
Rikke Selch Ravn fra John
Frandsen i Ebeltoft er kåret
som Årets Kollega blandt alle
ejendomsmæglere i landet. I
alt 200 fra branchen var nomineret og Rikke blev udvalgt
blandt de udpegede finalister.
Det er Jobboozt, Danmarks
eneste jobportal for mæglerbranchen, der hvert år afvikler
konkurrencen, hvor de enkelte
mæglervirksomheder opfordres til at nominere deres
kolleger.
Nationalpark Mols Bjerge
Helle Hegelund, der tidligere
har været direktør i Kattegat
centret, er udpeget til ny
formand for Nationalpark
Mols Bjerges bestyrelse, en
post hun har overtaget efter
Jørgen Blach.
„Nationalparken spiller en
meget vigtig rolle for vores
område. Den er væsentlig for
vores turisme og erhvervsudvikling, vi bruger naturen
aktivt, og så rummer den et
spændende kulturmiljø og en
sårbar biodiversitet, vi skal
værne om og beskytte,“ siger
Helle Hegelund.
Den øvrige bestyrelse består
af Søren Rasmussen, Naturstyrelsen, Flemming Nielsen,
Friluftsrådet (ny), Jeppe
Kristian Hansen, Danmarks
Naturfredningsforening (ny),
Else Brask Sørensen, VisitDenmark, Kit Purup, Dansk
Skovforening, Rita Merete
Buttenschøn, Dansk Botanisk
Forening, Karen Thingstrup,
Danmarks Jægerforbund (ny),
Jens Søgaard, Landbrug &
Fødevarer, Joy Klein, Dansk

Ornitologisk Forening (ny)
samt Rikke Milbak, Vild Med
Vilje (ny).
Derudover sidder der en
repræsentant fra Syddjurs
Kommune og Mols Bjerges
Nationalparkråd som afventer
indstilling.
Glasmuseet Ebeltoft

Mikkel Elming (41) er tiltrådt
som direktør for Glasmuseet
Ebeltoft. Han er uddannet
cand.mag. i kunsthistorie
ved Aarhus Universitet og
har desuden solid erfaring
som kurator, projektleder og
kunstfaglig formidler. Han
står bag flere nyskabende
initiativer som Foreningen for
Samtidskunst og kunsthallen
Regelbau 411.
„Jeg glæder mig umådeligt
til at arbejde sammen med
museets dygtige team og
mange frivillige. Glasmuseet
er fyldt med unikke oplevelser, og sammen skal vi skabe
et endnu mere spændende
og forførende museum. I
udviklingen af museet vil vi
have særligt fokus på bæredygtighed, digitalisering og
på at udforske nye måder at
arbejde med kunstnere og
glas på,“ siger Mikkel Elming.
Viden Djurs

Anne Birthe Mortensen (53)
er ansat som projekt- og
udviklingschef på Viden Djurs.
Hun kommer fra en stilling
som projekt- og internationaliseringskoordinator på

Tradium. Anne Birthe er
uddannet civilingeniør i
virksomhedssystemer, som
overbygning til en bachelor i
maskinteknik, har sidenhen
læst en HD i organisation og
ledelse, samt certificeret
IPMA-C projektleder. Hun har
tidligere arbejdet som
udviklingschef i Nordjyllands
Postcenter, projektingeniør i
Forsvarskommandoen,
hvorfra hun i 2004 skiftede til
en stilling som først kvalitetskoordinator og siden kvalitetschef på Randers Tekniske
Skole. Siden 2010 har hun
virket som projektkoordinator
med tilknytning til gymnasiale- samt erhvervsuddannelser på tværs af Tradium.
Ragner A/S
Claus Børresen er indtrådt
som medejer og CEO i Ragner A/S. Han kommer fra en
stilling hos Bila A/S, og har i
alt mere end 30 års erfaring
indenfor automation, og forretningsudvikling. Ud over
Claus består partnergruppen
af Henrik Ragner og Keld
Bager.
Syddjurs Kommune
Claus Friis Lange (60) er
tiltrådt som familiechef i Syddjurs Kommune. Han kommer
fra en stilling som chef for
Børn- og Familie i RingkøbingSkjern Kommune. Claus er
uddannet jurist fra Aarhus
Universitet og har over 20 års
kommunal ledelseserfaring.
Velfærdsdirektør Katrine Axél
udtaler om ansættelsen: „Det
er ingen hemmelighed, at vi
ligesom mange andre kommuner har været udfordret på
familieområdet. Derfor er jeg
særlig glad for at kunne byde
Claus Friis Lange velkommen
som ny familiechef. Claus har
mange års ledelseserfaring og
har vist dyb faglig viden om
området.“
Afdelingschef for teknik- og
miljøområdet i Syddjurs Kommune Rune Asmussen er blevet direktør i Struer Kommune
og afdelingsleder for byggeri
og landbrug Britt Raaberg
Hjortshøj Mogensen er blevet
konstitueret i stillingen til der
er ansat en ny chef.

Ajour
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HORNSLET BOGTRYKKERI APS
Tingvej 36, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
0,4
(0,3)
Resultat før skat
0,1
(-0,0)
Egenkapital
0,2
(0,2)
Antal ansatte
2
ICAN APS*
Ebeltoftvej 10, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
3,0
(1,5)
Resultat før skat
1,2
(0,8)
Egenkapital
3,4
(3,1)
Antal ansatte
6
INNO3 APS
Skolevej 1, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
1,4
(1,2)
Resultat før skat
0,4
(0,1)
Egenkapital
0,7
(0,4)
Antal ansatte
2
J.K.J STÅLTEKNIK APS*
Neptunvej 6, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-09-2021
Bruttofortjeneste
1,7
(3,0)
Resultat før skat
-0,8
(0,4)
Egenkapital
2,4
(3,2)
Antal ansatte
30
JG-TEKNIK APS
Industrivej 11, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
0,3
(0,1)
Resultat før skat
0,2
(-0,0)
Egenkapital
2,4
(5,4)
Antal ansatte
7
JONS EL APS*
Føllevej 6, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
3,2
(3,5)
Resultat før skat
0,4
(-0,5)
Egenkapital
0,0
(-0,4)
Antal ansatte
8
JP ELTEKNIK & ENTREPRISE APS
Askhøjvej 76, 8570 Trustrup
Regnskabsafslutning 30-09-2021
Bruttofortjeneste
2,0
(2,6)
Resultat før skat
0,3
(1,5)
Egenkapital
11,5
(11,2)
Antal ansatte
3
KJÆRHOLM APS*
Ellebjergvej 40, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
(0,8)
Resultat før skat
0,1
(0,1)
Egenkapital
0,3
(0,2)
Antal ansatte
3
KJÆRSGAARD DEVELOPMENT APS
Engdraget 4, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
2,7
(1,8)
Resultat før skat
12,3
(0,5)
Egenkapital
44,5
(34,9)
Antal ansatte
3
KNEBEL DRILLING A/S
Industrivej 20, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 30-09-2021
Bruttofortjeneste
9,8
(8,8)
Resultat før skat
0,0
(-0,5)
Egenkapital
5,2
(5,2)
Antal ansatte
21
KOLIND TØMRER- OG
MURERFORRETNING APS*
Højsletvej 12, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
4,2
(4,4)
Resultat før skat
0,2
(0,2)
Egenkapital
0,8
(0,8)
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Antal ansatte

8

KRONJYSK INDUSTRI SERVICE APS*
Ryomvej 31, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
8,8
(13,7)
Resultat før skat
4,2
(8,0)
Egenkapital
31,7
(28,5)
Antal ansatte
7
KRUSE RASMUSSEN TRANSPORT APS
Brunmosevej 7 1, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
1,0
(0,9)
Resultat før skat
0,2
(0,1)
Egenkapital
0,5
(0,4)
Antal ansatte
2
KVÆGDYRLÆGERNE DJURSLAND APS*
Føllevej 5, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-09-2021
Bruttofortjeneste
2,6
(3,0)
Resultat før skat
0,5
(0,3)
Egenkapital
0,7
(0,5)
Antal ansatte
5
LASER POWER APS*
Byparken 15, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
0,1
(0,1)
Resultat før skat
0,0
(0,0)
Egenkapital
0,4
(0,4)
Antal ansatte
3
LUNDBERGS SPISEHUS APS*
Maltvej 12 st, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-09-2021
Bruttofortjeneste
6,2
(2,8)
Resultat før skat
1,1
(0,4)
Egenkapital
1,5
(0,8)
Antal ansatte
11
LYNGBY VVS. APS
Mølletoften 2, 8570 Trustrup
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
2,6
(2,1)
Resultat før skat
-0,3
(0,1)
Egenkapital
-0,2
(0,1)
Antal ansatte
8
M-R SKOVTEKNIK APS*
Homåvej 2, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
4,5
(6,0)
Resultat før skat
1,9
(3,3)
Egenkapital
10,3
(9,0)
Antal ansatte
4
M. NIELSEN OG SØNNER MASKINFORRETNING APS
Kapelvej 10, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
0,0
(0,5)
Resultat før skat
-0,0
(-4,6)
Egenkapital
-1,3
(-1,3)
Antal ansatte
3
MAGIC APS*
Digtervænget 22, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
1,1
(2,1)
Resultat før skat
-0,3
(0,5)
Egenkapital
11,6
(11,9)
Antal ansatte
3
MB MASKIN APS*
Albertinelund 1, 8585 Glesborg
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
1,2
(-1,7)
Resultat før skat
2,5
(-7,0)
Egenkapital
37,0
(34,9)
Antal ansatte
2
MOGENSENS MURERFORRETNING APS
Markskellet 4, 8585 Glesborg
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
1,2

Resultat før skat
Egenkapital
Antal ansatte

0,3
0,3
3

MOLS MULTISERVICE APS
Vrinners Bygade 11, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
0,3
(0,1)
Resultat før skat
-0,2
(-0,4)
Egenkapital
-0,0
(-0,4)
Antal ansatte
2
MORTEN KNUDSEN STÅL OG
MASKINTEKNIK APS
Auningvej 89C, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
15,8
(13,6)
Resultat før skat
2,4
(1,5)
Egenkapital
7,7
(5,8)
Antal ansatte
22
MOSSON APS*
Nedergade 16, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
-1,3
(-1,0)
Resultat før skat
-3,2
(-2,4)
Egenkapital
-2,3
(-0,8)
Antal ansatte
3
MURERFIRMAET NN BYG APS*
Hvedevænget 9, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 30-09-2021
Bruttofortjeneste
1,7
(2,0)
Resultat før skat
0,1
(0,3)
Egenkapital
0,6
(0,7)
Antal ansatte
3
MURERFIRMAET SØREN FYNBO APS*
Bodevej 37, 8950 Ørsted
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
2,1
(1,6)
Resultat før skat
0,3
(0,2)
Egenkapital
0,2
(0,1)
Antal ansatte
3
NARDOS A/S
Energivej 1, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
6,4
(7,8)
Resultat før skat
0,2
(1,7)
Egenkapital
4,8
(4,5)
Antal ansatte
13
NJORDRECYCLE APS*
Rolshøjvej 14, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
1,5
(0,0)
Resultat før skat
0,1
(-0,1)
Egenkapital
0,0
(-0,1)
Antal ansatte
3
NORDIC KØLESERVICE A/S*
Sletten 2A, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-09-2021
Bruttofortjeneste
2,4
(1,8)
Resultat før skat
0,7
(-0,0)
Egenkapital
0,2
(-0,3)
Antal ansatte
3
NOTAT GRAFISK APS
Nordkystvejen 2F, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
0,3
(0,3)
Resultat før skat
-0,3
(-0,2)
Egenkapital
0,7
(1,1)
Antal ansatte
4
PAPIRGÅRDEN A/S. GRENAA
Århusvej 146, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-09-2021
Bruttofortjeneste
5,2
(5,1)
Resultat før skat
0,9
(0,4)
Egenkapital
3,0
(2,5)
Antal ansatte
13
PHOTO CARE GRENAA APS
Storegade 4, 8500 Grenaa

Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
1,9
(1,5)
Resultat før skat
0,2
(0,0)
Egenkapital
0,2
(0,1)
Antal ansatte
5
R.C. HOLM A/S
Industrivej 18, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
6,1
(4,9)
Resultat før skat
3,6
(2,4)
Egenkapital
15,4
(12,7)
Antal ansatte
6
REKO A/S
Ebdrupvej 8B, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
5,6
(5,5)
Resultat før skat
-0,8
(-1,9)
Egenkapital
0,7
(1,5)
Antal ansatte
14
RESTAURANT MOMENT APS*
Ravnen 1, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
1,0
(0,1)
Resultat før skat
0,9
(-0,1)
Egenkapital
0,4
(-0,2)
Antal ansatte
14
RIVA MINK APS
Møllevangen 32, 8585 Glesborg
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
5,6
(0,7)
Resultat før skat
0,8
(-4,5)
Egenkapital
-8,3
(-9,1)
Antal ansatte
6
RØNDE INDUSTRITEKNIK A/S
Ydesmindevej 1, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-09-2021
Bruttofortjeneste
5,6
(4,9)
Resultat før skat
0,5
(0,7)
Egenkapital
2,4
(2,6)
Antal ansatte
11
SEGINOVA APS
Rolshøjvej 1A, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
3,2
(3,8)
Resultat før skat
0,4
(0,2)
Egenkapital
2,3
(2,0)
Antal ansatte
4
SIMAS - FILTERS A/S
Rugvænget 10A, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
8,3
(7,4)
Resultat før skat
1,5
(0,9)
Egenkapital
6,2
(5,4)
Antal ansatte
15
SKOV REVISION REGISTRERET
REVISIONSANPARTSSELSKAB*
Byvej 2, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
10,1
(7,1)
Resultat før skat
3,0
(2,2)
Egenkapital
3,0
(2,2)
Antal ansatte
15
SKOVPLANTESKOLEN HOLMEGAARD A/S
Hovedvejen 5, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
1,9
(1,8)
Resultat før skat
0,4
(0,2)
Egenkapital
0,5
(0,3)
Antal ansatte
3
SKØDSTRUP TRÆDREJERI AF 1986 APS
Grenåvej 19C, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
17,7
(6,5)
Resultat før skat
13,1
(1,5)
Egenkapital
11,6
(2,5)
Antal ansatte
13
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SOFASHOPPING APS
Torvegade 3, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
4,5
(2,4)
Resultat før skat
0,5
(-1,5)
Egenkapital
-2,8
(-3,3)
Antal ansatte
6
SPRIING APS*
Skovtoften 47, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
(0,9)
Resultat før skat
0,2
(0,2)
Egenkapital
0,2
(0,2)
Antal ansatte
3
ST TØMRER COMPAGNIET APS*
Kærbyvej 20, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
-0,1
(0,3)
Resultat før skat
-0,2
(0,2)
Egenkapital
0,0
(0,1)
Antal ansatte
3
STENLØSE MARINE APS
Århusvej 22A st th, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
1,7
(1,7)
Resultat før skat
2,1
(0,4)
Egenkapital
11,3
(9,7)
Antal ansatte
3
TANDLÆGERNE I VIVILD APS
Nørregade 13A, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
9,5
(9,1)
Resultat før skat
4,0
(3,7)
Egenkapital
5,8
(12,6)
Antal ansatte
14
THORSAGER AUTO APS
Nørregade 9, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
0,5
(0,9)
Resultat før skat
0,2
(0,6)
Egenkapital
8,4
(8,3)
Antal ansatte
4
TONNY SLETSKOV VVS APS
Industrivej 4, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
0,1
(0,7)
Resultat før skat
-0,3
(0,2)
Egenkapital
0,1
(0,3)
Antal ansatte
4
VARO SPECIALMASKINER A/S
Sletten 8, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-09-2021
Bruttofortjeneste
31,7
(39,2)
Resultat før skat
0,5
(0,7)
Egenkapital
28,2
(27,6)
Antal ansatte
60
VV ENTREPRENØR APS
Tingvej 55, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
(1,6)
Resultat før skat
-0,2
(0,1)
Egenkapital
0,2
(0,3)
Antal ansatte
3
VVS PER MØLLER APS*
Rugvænget 14, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
12,8
(13,9)
Resultat før skat
0,6
(0,1)
Egenkapital
2,3
(1,8)
Antal ansatte
25
ØSTDJURS BYG & BELÆGNING APS*
Skindbjergvej 20, 8585 Glesborg
Regnskabsafslutning 30-06-2021
Bruttofortjeneste
0,7
Resultat før skat
0,2
Egenkapital
0,2
Antal ansatte
2

Ejerleder Claus Wichmann, 222Cycles Denmark A/S

Knebel-luftkaptajn flyvende med MTB
cykler og tilbehør
Ejerleder Claus Wichmann har
importeret og solgt MTBtilbehør siden 1994, ved siden
af sit job som luftkaptajn hos
daværende Conair, Spies
gamle luftfartselskab, der
siden blev til Primiair, Mytravel og Thomas Cook Airlines
Scandinavia. Dengang hed
virksomheden Mols Mountain
Trading Post. Han mistede
flyvecertifikatet i 2013 af
medicinske årsager efter en
foddiagnose, og er siden gået
all-in på MTB-salget, som nu
også omfatter MTB-cykler til
cykelforretninger i Danmark.
I dag hedder selskabet
222Cycles Denmark A/S.
Covid-vækst
Ifølge Claus har Covid eksploderet markedet fuldstændigt.
„Alle vil være udenfor, og
interessen for MTB har aldrig
været større. Interessen på
MTB bevæger sig samtidig
over i min retning med trail,
enduro, mere sjov og ballade.
Også med løb, hvor far, mor
og børn kan køre sammen.
Men det er nok også gået lidt

stærkere, fordi jeg har taget
nogle af de chancer, jeg ikke
kunne tidligere.“
Bruttofortjenesten har de sidste fire år ligget mellem 6- og
900.000 kr., men 2021-regnskabet viser 2,5 mio. kr. med
et efter-skat resultat på 1,2
mio. kr.

han hjalp mig med den første
import af forgafler fra USA.
Den anden vigtige import er
Maxxis-dæk. Jeg satsede og
tog en tur til Las Vegas for at
snakke med dem der. Det gav
en god aftale. Siden har det
udviklet sig derfra.“
Mere fokus på direkte salg
Den første sælgertype
ansatte Claus for to år siden.
„Heidi Nielsen er selv meget
MTB-interesseret og har en
masse følgere på sociale medier. Hun er begyndt at tage
rundt til butikkerne, og jeg har
også lige ansat en decideret
kørende sælger, der besøger
butikker tre dage om ugen,
Omsætning
med fokus på MTB-cyklerne,
som vi er ved at få rigtig godt
gang i.“

Maxxis-forhandling
i Las Vegas
Claus har altid været bidt af
mountainbikes og fra begyndelsen bl.a. været aktiv indenfor Pump-track, Dirt-jump og
Downhill, og han har været
med til at lave baner og spor,
både i Jylland og på Fyn. „Her
på Mols har vi alle muligheder
for gode trail’s og DH spor, og
alle medarbejdere er stadig
aktive indenfor cykelsport.
Så generelt er der en masse
cykelsnak på kontoret.“
Det var Peter Schmidt,
Basballe Crosscenter, der gav
startskuddet for Claus. „Han
havde import på noget Fox tøj
og styrthjelme. De lavede en
Mountainbike-linie, som jeg
hjalp ham med at sælge, og

2.484

Halv stigning til næste år
Covid-træerne vokser nok ikke
ind i himlen, mener Claus.
Omsætning
Bruttofortjeneste
Men han regner alligevel
med
Resultat før
skat
en stigning i salget på 10-15%
i næste regnskabsår, og håber
at kunne lande nogenlunde
samme resultat.
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Det er i 2021 lykkedes 25
500
Djursland-virksomheder
at komme
med på den
400
eftertragtede vækst-liste som
300 Børsen står bag.
Dagbladet
Årets topscorer er Colom100
bani ApS
fra Ebeltoft, der har
opnået en
0 vækst på godt 550
pct. og leveret et bruttoresultat på 4,0 mio. kr. mod 2,4
sidste år.
Ikke færre end 11 ud af de
25 har før været på Gazellelisten, heraf er der tre med
for fjerde
gang. Det gælder
6
også Covidence A/S, der med
5
et bruttoresultat på 107 mio.
4
kr. suverænt
ligger i top på
resultat.3
2

Læs også
artiklen om Gazelle
1
vinderen
Real Service ApS
0
side 14-15

3

November
2020

695
738

September
2021

Oktober
2021

490
548

461
503

Kilde: Danmarks Statistik

November
2021

446
464

Sådan defineres en Gazelle-virksomhed
• A/S eller ApS (Pengeinstitutter er undtaget kravet).
• Min. 1 mio. kr. i omsætning eller 0,5 mio.
kr. i bruttoresultat.
• Minimum fire regnskaber skal være of-

Nye selskaber
Cvr nr
42950823
42926957
42912107
42905984
42890464
42878626
42854794
42854743
42854654
42850985
42950866
42929166
42911070
42905828
42903639
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Selskabsnavn
Reg.dato
Abildgaard ApS............................................... 05.01.2022
K.T. Ejendomme ApS......................................22.12.2021
NE-Group ApS................................................. 17.12.2021
Cab DK 045 ApS.............................................15.12.2021
Cab DK 044 ApS............................................ 09.12.2021
Cab DK 043 ApS............................................ 03.12.2021
Cab DK 042 ApS.............................................24.11.2021
Cab DK 041 ApS..............................................24.11.2021
Cab DK 040 ApS.............................................24.11.2021
Cab DK 039 ApS.............................................23.11.2021
NBR Højtryksrens og Ejendomsservice ApS. 05.01.2022
Mols Fysio Fitness ApS..................................23.12.2021
Silikatteknik ApS.............................................16.12.2021
Acona Consult ApS.........................................15.12.2021
InnerWork ApS................................................14.12.2021

Ajour

på kundetilbagemeldinger.
Kædedirektør Torben Blom
Andersen hos Coop i Danmark fremhæver Kvickly i
Ebeltoft: „Kvickly Ebeltoft
med direktør Jens Friis i
front er helt i top på kundetilfredsheden og har været det
længe. De har bl.a. en fantastisk slagterafdeling, hvor der
altid er smagsprøver sidst på
ugen. Her får kunderne en
særlig oplevelse fra Margrethe Terranova, der er kendt
fra „By på skrump“ på #DR1.
Huset har også en inspirerende blomsterafdeling med
personlig service, en bagerafdeling med et velsmagende
udvalg og bidrager til mange
lokale aktiviteter i Ebeltoft.“

ver og dyrlæge Claus Andersen og pointerer, at klienterne
ikke kommer til at mærke en
forskel i dagligdagen.
„Grenå Dyrehospital kommer til at fungere præcis som
hidtil, og der bliver hverken
ændret på åbningstider eller
priser. For som en del af VetGruppen kan vi stadig drive
dyrehospitalet på den måde,
vi synes er bedst. Den eneste
forskel bliver, at vi som dyrlæger og veterinærsygeplejersker får mulighed for at blive
endnu dygtigere,“ siger Claus
Andersen, der fortsætter som
klinikleder.
Kvickly Ebeltoft
Kvickly kæden har afsluttet
sin årlige kundetilfredshedsundersøgelse, som er baseret

25 Djursland-Gazeller i 2021

200

600

0

Grenå Dyrehospital ApS
Grenå Dyrehospital er indgået
i den landsdækkende sammenslutning af danske dyrlæger, VetGruppen A/S. Det er
en landsdækkende kæde med
klinikker og hospitaler i København og på resten af Sjælland samt på Fyn og i resten
af Jylland. Med overtagelsen
af dyrehospital i Grenaa er
sammenslutningen på bare
to og et halvt år vokset til 29
klinikker og hospitaler.
„Med aftalen er dyrehospitalet fremtidssikret. Vi har altid
prioriteret løbende efteruddannelse og specialisering
højt, og det nye netværk i
VetGruppen åbner helt andre
perspektiver i forhold til at
personalet kan dygtiggøre sig
yderligere,“ fortæller indeha-
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42847968
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Colombani ApS
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4.033
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449.1

T. J. Transport ApS

Transport

Allingåbro

4.272

3

387.4

Michael & Hussnedkeren A/S

Bygge og anlæg

Ebeltoft

9.060

1

325.9

L-Tek A/S

Fremstilling

Allingåbro

24.463

3

295.6

Apetit ApS

Almen service
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2.508

1

280.5

Beck & Beck ApS

Almen service

Ebeltoft

1.975

1

252.5

Derketek ApS

Handel

Grenaa

14.239

1

201.6

Temponizer A/S

IKT

Grenaa

10.420

2

194.7

Sieb Teknik ApS

IKT

Hornslet

3.507

2

186.5

Fischer Thorup Byg ApS

Bygge og anlæg

Rønde

4.318

1

183.2

GMS ApS

Bygge og anlæg

Kolind

2.362

1

180.1

Murerfirmaet Søren Fynbo ApS

Bygge og anlæg
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1.574

1

170.0

NT Nødager ApS

Transport

Kolind

2.001

1

166.5

Stockfleth ApS

Almen service

Ebeltoft

4.246

2

145.2

Bioman ApS

Handel

Grenaa

41.505

3

143.7

Vognsen & Company A/S

Bygge og anlæg

Knebel

67.193

4

136.0

Covidence A/S

Fremstilling

Rønde

106.492

4

133.0

Real Service ApS

Almen service

Auning

2.521

2

123.8

LGR Ejendomme ApS

Almen service

Nimtofte

7.241

1

117.2

MHF Tømrer & Totalbyg ApS

Almen service

Kolind

1.327

1

114.8

Birkballe og Nicholaisen ApS

Handel

Rønde

3.682

1

112.1

JS-Byg ApS

Bygge og anlæg

Auning

10.269

3

104.9

Toft & Alexandersen ApS

Bygge og anlæg

Mørke

7.852

4

103.1

Boel Denmark ApS

Handel

Hornslet

1.562

1

101.0

Falby Design ApS

Videnservice

Allingåbro

5.467

1

fentliggjort. Regnskabsperioder på under
12 måneder i udgangsåret, og over 12
måneder i slutåret, frasorteres.
• Der skal være vækst i omsætningen/bruttoresultatet i hvert af regnskabsårene.

Kolind Autocenter ApS....................................13.12.2021
MA Entreprenørudlejning ApS........................10.12.2021
Hougaard Technologies ApS..........................30.11.2021
Rusticone ApS.................................................30.11.2021
Dansk Yacht Salg ApS.....................................22.11.2021

Selskabsændringer
39820722 M D Entreprise IVS.............................................. 29.12.2021 2)
33597363 DA-NI TRADING ApS.......................................... 23.12.2021 4)
38078003 ArchVirtual IVS.................................................... 20.12.2021 3)
37656674 Nygade 8, Auning ApS.........................................18.12.2021 2)
32080170 NEPTUN AGN ApS...............................................13.12.2021 4)
73376912 GRENÅ SPECIALOPTIK OG KONTAKTLINSEKLINIK ApS......
01.12.2021 3)
39073919 AE Tech Motorsport ApS.....................................23.11.2021 3)
39812096 iTveen IVS............................................................06.01.2022 3)

34093148
36496274
36398280
29420920
37269573
39658003
40032630
36454288
34709777
40312641
41862688
39350386
40207473
26414393

BRUTTO
ANTAL
RESULTAT KÅRINGER

Summen af det primære resultat skal
være positivt.
• Omsætningen/bruttoresultatet skal mindst
være fordoblet i løbet af de seneste fire år.
Kilde: Børsen

SCANDINAVIAN APPS ApS...............................06.01.2022 3)
GALLERI SMAG & KUNST ApS.........................04.01.2022 3)
GRO‘S ACCOUNTING SERVICE ApS............... 29.12.2021 4)
SACA 2019 ApS................................................. 29.12.2021 4)
My Beauty Insight ApS...................................... 28.12.2021 4)
Altudlejning/Kirkegaards Gartnerservice ApS.....07.12.2021 2)
Selskabet af 24/11 2021 ApS.............................. 03.12.2021 2)
BASEPRINT IVS.................................................. 02.12.2021 4)
TH BETON EJENDOMME ApS.......................... 02.12.2021 3)
Sibbesoft IVS........................................................01.12.2021 3)
MT Byg & Montage ApS......................................01.12.2021 4)
SalgsGruppen IVS................................................26.11.2021 4)
E.N.Hydraulic ApS................................................24.11.2021 3)
KOMPLEMENTARSELSKABETVONSILDVEJ1,KOLDINGApS..23.11.2021 1)

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

I 2022

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
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