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Vi skaber en pensionsløsning,
der sikrer din hverdag og
VI GIVER DIG KVALITET
TIL EN PRIS – DER HOLDER

matcher dine fremtidsdrømme.
pensionsselskabet.dk

+45 20 90 43 00

RYOMGÅRD
TØMMERHANDEL & BYGGECENTER

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

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

Det handler
om helheden
Tel. 88 33 46 46 - www.lsalaw.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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Te er normalt noget, vi får fra Kina og Indien, og
den lange transport sætter sine aftryk på klimaet.
Men te kan ifølge en ekspert dyrkes i Danmark og
især langs Djurslands sydkyst. Derfor har Alexis
anlagt en tehave ved Ebeltoft.

Alexis Kaae, Simply Tea
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Nybyggerne
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BÆREDYGTIG TE SKAL

GRO VED
EBELTOFT
Ved Krakær, lidt uden for Ebeltoft,
„Jeg ville give min far den bedste
dygtig te i Danmark, da den ikke
gror der 1.000 teplanter, og 500
te, og efter noget tid lagde jeg
skal transporteres fra Asien. Jeg fik
stiklinger er klar til at blive sat i jormærke til, at han begyndte at tænke
jordbundseksperten Mogens Greve
den. Om alt går
klart og kunne
fra Aarhus Universitet til at tage
vel, er alle fem
læse igen. Jeg
jordbundsprøver herude i området,
JEG SÅ TEMARKER
hektar, der hører
tror, det var
og han fandt ud af, at forholdene er
til Molbo Tea Re- I LANDSKABER, DER
teen, så jeg
perfekte,“ forklarer Alexis.
treat, beplantet
begyndte at
MINDEDE MEGET OM
med te på en
researche og
Har planer om udvidelse
DANMARK, SÅ JEG FIK
jord, der ifølge
tog til Kina for at
Hun havde allerede i 2014 lukket sit
en jordbundsfinde ud af, hvad tehus ned for at hellige sig kurser
IDEEN TIL AT DYRKE
ekspert er mete gør ved den,
og foredrag, og i 2020 solgte parret
MERE BÆREDYGTIG TE I
get velegnet til
der drikker den,“ huset i Hjortshøj og købte ejendomDANMARK
dyrkning af den
husker Alexis.
men ved Krakær. Efter at have sat
grønne plante.
den i stand, flyttede hun kursus
„Jeg håber på at høste lidt te i år
Syddjurs velegnet til tedyrkning
aktiviteterne til Molbo Tea Retreat.
fra de planter, vi har sat, og næste år Da hendes far senere døde, tog
„Jeg har lige holdt det første
får vi en reel høst. Gæsterne får mu- hun hjem til Danmark. Hun havde
fulde kursus efter pandemiens
lighed for at plukke deres egen te,
behov for, at der skete noget andet
udbrud. Der var 20 deltagere, og det
som de bagefter kan nyde i testuen.
i hendes liv, så hun sagde sit job op
er jeg godt tilfreds med. For dem er
Man kan også blot komme og nyde
som vejleder i
det lige så nemt,
en kop te eller få en afternoon tea
industrien og
endda nemJEG FIK TAGET
med hjemmebagte scones, sandstartede tehuset
mere, at komme
JORDBUNDSPRØVER
wiches og kager,“ forklarer Alexis
Simply Tea på
herud som ind
Kaae.
Åboulevarden i
til Aarhus. De
HERUDE I OMRÅDET,
Aarhus. Samtikommende år
OG FANDT UD AF, AT
Te giver positiv virkning
digt begyndte
udvider vi beFORHOLDENE ER PERFEKTE plantningen, og
Hun ejer Molbo Tea Retreat og bor
hun at holde
i ejendommen sammen med sin
kurser om te for
måske skal jeg
mand, Kim. Hun har altid drukket te,
baristaer og sommelierer.
ud at købe jord til, hvis alt går godt,“
men har i Danmark savnet den te,
„Jeg holdt flere og flere kurser
fortæller hun.
som hun kender fra England, hvor
og blev inviteret til Kina for at holde
hun stammer fra. Interessen for te
foredrag om danskernes tevaner.
Haakon Rønnow Petersen,
blev for alvor vakt til live, da hendes
Her så jeg temarker i landskaber, der haakon@mercatus.dk
far blev syg, og hun ville gøre noget
mindede meget om Danmark, så jeg
godt for ham.
fik ideen til at dyrke mere bære-

www.erhvervDJURSLAND.dk · februar 2022

Nybyggerne

5

Ejerleder Casper Juhl, Nymann & Juhl Byggerådgivning

VOLDSOM VÆKST BETYDER

NY AFDELING
6
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I juni 2020 startede Casper Juhl som selvstændig. For et
år siden kunne vi her i magasinet fortælle, at han allerede
havde udvidet med en medarbejder og en praktikant. Nu er
medarbejderbehovet så stort, at han åbner en afdeling af
Nymann & Juhl Byggerådgivning i Hammel.

Virksomheden drives stadig fra Grenaa,
Lettere at etablere afdeling
og det er der ingen planer om at lave om
Med bl.a. virksomhedens mission, kompå. Men udfordringer med at tiltrække
munikationsmål, overordnede budskaber,
medarbejdere til byen
værdiord og “tone og
er hovedårsagen til,
voice” klart defineret
DET AT VI ALTID
at han nu åbner en
i kommunikations
KAN KOMMUNIKERE
afdeling længere inde
strategien, har Casper
i landet. „Jeg har alhelt ro i maven, når han
KLART, KORTFATTET OG
lerede ansat de første
nu starter i Hammel. “I
PRÆCIST TIL DE RIGTIGE
tre, der skal sidde i
min onboarding af nye
Hammel-afdelingen, og
MÅLGRUPPER, HAR GJORT medarbejdere gør jeg
da vi allerede løser en
meget ud af, hvordan vi
EN STOR FORSKEL
del opgaver i Favrskov,
kommunikerer. På den
er placeringen der, tæt
måde kan jeg let sikre,
på rådhuset i Hammel, ikke helt tilfældig,“
at den nye afdeling kommer til at udstråle
konstaterer Casper.
præcis samme profil og ånd som den i
Grenaa.“
Strategien gør forskellen
Strategien er en dynamisk værktøjsSom nystartet iværksætter havde Casper
kasse, som både virksomhedens medarbejmange overvejelser. „Jeg var ung og ny i
dere og bureauet anvender aktivt i hvergamet. Alle ville gerne hjælpe og kom med
dagen. Det stigende antal medier kræver
masser af gode idéer, der stak i alle retninmere kundefokus og høj troværdighed. Hvis
ger. Via lokalt netværk lærte jeg Palle Miket nyt medie eller en ny kanal vælges, opkelsen fra Mercatus at kende. Ham fik jeg
dateres strategien tilsvarende. Her vægtes
hurtigt tillid til, og jeg blev overbevist om
indsatsen, så indholdet på de valgte medier
vigtigheden af at få en kommunikations
spiller sammen og matcher det, medarbejstrategi, inden jeg for alvor begav mig ud
derne selv formidler.
på markedet.“
Den færdige strategi har efterfølgende
Vigtig rådgiver
været en effektiv værktøjskasse for al den
Det, at Palle og Mercatus har været med
kommunikation, der foregår i virksomhehelt fra starten, har gjort kommunikationsden. Uanset om det er i
bureauet til en vigtig
medarbejdernes dialog
rådgiver og sparringI MIN ONBOARDING
med kunderne, eller
partner for Casper.
AF NYE MEDARBEJDERE
det er på de medier og
„Jeg får tit en masse
platforme, Casper har
idéer, og ofte også
GØR JEG MEGET
valgt at benytte sig af.
gode tilbud. Når det
Som byggerådgiver
er relevant, drøfter jeg
UD AF, HVORDAN VI
snakker Casper ofte
mulighederne med
om nyt køkken med
KOMMUNIKERER
Palle og hans folk. Det
kunderne. Da han ret
er godt at have rådgitidligt blev tilbudt formidlingsprovision på
vere så tæt på, som jeg ved vil det bedste
køkkener, endte han med at sige nej tak,
for min virksomhed. Det har en kæmpefordi uvildighed er defineret som et af
værdi for mig, at vi har det kendskab til
virksomhedens værdiord i kommunikations hinanden.“
strategien. „Den hjælper mig med at holde
Mercatus har med strategien som udos på sporet og være tro mod virksom
gangspunkt hjulpet bredt med bl.a. designhedens grundidé. Det at vi altid kan komlinie, hjemmeside, Google-tilstedeværelse,
munikere klart, kortfattet og præcist til de
opstart på udvalgte sociale medier, presse
rigtige målgrupper, har gjort en stor forskel
meddelelser og tryksager.
og er en af de vigtigste grundsten til, at vi
vokser så hurtigt,“ pointerer han.
Lars Chalmer Rasmussen, lars@mercatus.dk
www.erhvervDJURSLAND.dk · februar 2022
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At der kun findes jægere
eller samlere, er ikke
korrekt. Det står klart,
når man besøger tidligere
maskinhandler Torben
Simonsen. Salgsinstinktet
er ikke løjet af, og lysten til
flere klassikere er intakt. Og
den fine Nimbus i garagen
er en klassiker.
Med sin daglige gang i værkstedet
fra han var helt lille, har Torben fået
lysten til mekanik og fart ind med
modermælken. „Når jeg kom hjem
fra skole, polerede og pudsede jeg
svendenes motorcykler, og fik ofte
bagefter en tur siddende foran på
tanken,“ husker Torben, der selv
blev udlært landbrugsmaskine-mekaniker og senere sælger af landbrugsmaskiner. „Sammen med min

bror blev vi midt i 70‘erne medejere
af L Simonsen Kolind sammen med
vores far.“
Da han som 17 årig kunne få licens,
blev der i fritiden kørt motorcross
på højt konkurrenceniveau, hvilket
montren med trofæer endnu vidner
om. Det stoppede han først med
for ti år siden, hvor han samtidig
begyndte at dyrke sin lidenskab for
gamle biler. „Det er køretøjer, fra da
jeg selv var ung.“
Nimbussen med sidevogn er fra
1937 og blev anskaffet for seks år
siden. „Den har kørt det meste af
sit liv som arbejdshest på Bornholm.
Først for en tømrermester og siden
for en fiskeskipper,“ fortæller han.
Selv om den var pæn og velholdt,
har han løbende forbedret den. „Det
er stadig muligt at få alle dele til den
herhjemme, og selv om de udgik
af produktionen i 1960 eksisterer
halvdelen af dem stadig.“

motorgale fra motorcross-tiden. „Vi
kører ud i det blå og spiser frokost,
og en gang om året tager vi på en
tre dages tur. Sidste år kørte jeg
også Skagenløbet, fordi Coronaen
åbnede op for motorcykler, der var
nyere end den sædvanlige grænse
på 1934. Det blev til 1.000 km.“
Ud over Nimbussen er der klemt
en fin MGA fra 1962 ind i garagen,
hvorimod hans Mini Cooper fra 1968
er opstaldet lidt uden for byen. „Jeg
vil gerne have mere garageplads, for
jeg ville ikke have noget imod, hvis
der kom mere sjovt ind.“
Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk

Torben mødes flere gange om
året med seks af de andre gamle

Nimbus Type C, 1937
Kaldet „Humlebien“
Antal
ca. 12.000 stk. (1934-60)
Producent
A/S Fisker og Nielsen
Motor
4 cyl. række
Volumen
750 cm3
Effekt
22 HK

DET ER

GALT MED
MIN GARAGE,
DEN ER FOR LILLE
8
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Indehaver Henrik Bøhl, Bøhl Skilte

Bøhl Skilte investerer et stort beløb
i to nye maskiner for at holde
priserne og øge leveringssikkerheden
til kunderne samt mindske
transportudgifter og -skader med
forsinkelser til følge. Af samme
grund er en større udvidelse af
virksomheden på vej.

Mere end en million kroner har Bøhl
trykke billeder og tekster direkte på
Skilte i Trustrup ved Grenaa købt
genstande, der er op til 160 gange
apparatur for i bestræbelserne på
320 centimeter store og i stort set
at kunne udføre flere opgaver selv.
alle materialer,“ forklarer Henrik
Det drejer sig
Bøhl, indehaver
om to maskiner,
af virksom
JEG TROR PÅ, HVIS VI
der begge er så
heden.
SKAL VÆRE MED, SKAL VI
store, at virksomheden samPrinter på alle
LAVE ALT FRA START TIL
tidigt bygger en
materialer
SLUT
ny montagehal
Træ, metal, plast
for at få plads til
og læder samt
dem i den nuværende hal.
alle lakerede materialer er eksem„Vi har købt en stor flatbed prinpler på det, den kan printe på, og
ter, som kan printe på helt
Henrik Bøhl ser store muligheder
op til 22 centimeter
for metalvirksomheder og mølle
tykke emner,
industrien for at få tryk direkte på
som tilmed
emner i styktal helt ned til en
kan have en
og op til lige så mange, som
overflade, der
der er ønske om. Desuden
ikke er plan.
kan maskinen lægge mat
Det giver muog blank lak på trykket for
lighed for at
at give den ønskede finish.

MED TIDEN VIL VI

LAVE DET MESTE SELV
10
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Holdbarheden udendørs er cirka fem priser i transportbranchen, hvilket
år. Den anden maskine er en lige så
ville fordyre produkterne.
stor fræser.
Printeren og
„Med den
fræseren komVI VIL OGSÅ VÆRE
nye fræser kan
mer på grund af
KONKURRENCEDYGTIGE
vi faconskære,
deres størrelse
false og fræse
til at fylde det
PÅ PRISEN, MEN ALDRIG
fra tyndfilm
meste af den
og helt tynde
nuværende
PÅ BEKOSTNING AF
plader til nogle,
montagehal.
der er mere end
Derfor udvider
KVALITETEN
10 centimeter
virksomheden
tykke. Her ser jeg især gode muligmed en ny, lidt større montagehal
heder for at fræse facadebogstaver
på 208 kvadratmeter op ad den
i eksempelvis plast og aluminium
nuværende. Her vil person-, vare- og
med og uden baggrundsbelysning
lastbiler fortsat blive belagt med
eller hele lysskilte,“ fortæller Henrik
folie. Til udvidelsen og indkøb af de
Bøhl.
nye maskiner siger Henrik:
Ny montagehal på tegnebrættet
Han har tidligere fået lavet den
slags bestillinger hos underleverandører, men med investeringen i
de to maskiner kan virksomheden
fremstille dem selv, og det giver
mindre risiko for transportskader
med deraf følgende forsinkelser
og en sikring mod hastigt stigende

www.erhvervDJURSLAND.dk · februar 2022

Design, layout og
rådgivning med
„Jeg tror på, hvis vi skal være med,
skal vi lave alt fra start til slut. Bøhl
Skilte skal være en spændende
arbejdsplads, hvor det fortsat er
sjovt at arbejde. Med tiden vil vi
lave det meste selv. Vi vil også
være konkurrencedygtige på

prisen, men aldrig på bekostning af
kvaliteten.“
Ud over selve de trykte produkter får man som kunde
hos Bøhl Skilte kompetent
rådgivning i hele processen, ligesom man får
designforslag til
blandt andet skilte
samt layout af
det, der skal
trykkes. Og så
er der styr på
lovgivningen,
der hvor det er
relevant.
Haakon Rønnow Petersen,
haakon@mercatus.dk

Advertorial
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Hos boligselskabet B45 er fem
udvalgte verdensmål inddraget i
GMC-arbejdet, hvor miljøgruppen
dagligt arbejder helt håndgribeligt
med dem under betegnelsen
hverdagsmål.

Selv om det endnu ikke er en vedtaget overordnet målsætning, er bæredygtighed kommet på dagsordenen
hos boligselskabet i Grenaa. „GMC
tvinger os til hele tiden til at tænke
og handle i de baner, og med over
1.500 lejemål, har vi et stort ansvar
for at sikre en bæredygtig udvikling,“ indleder driftschef Bjarne Bøhl
Pedersen, der samtidig ser arbejdet
som en naturlig del af en økonomisk
fornuftig drift.

få klima og økonomi til at gå hånd
i hånd. „Der, hvor vi virkelig flytter
noget, er ved nybyggeri og større
renoveringsopgaver. Alt hvad vi
bygger, bliver så vedligeholdelsesfrit
som muligt, og vi eksperimenterer
også med at genbruge materialer,
hvor det giver mening.“
Bjarne fortæller, at det er lykkedes at reducere forbruget af
fællesstrøm med over 25 pct., og
at der også er opnået store besparelser ved at udskifte udslidte og
Bygningsrenovering
forældede varmeunits. „Nybyggeri
flytter meget
opføres som lavenergi huse, og vi
I løbet af de
understøtter
sidste otte år
dermed lokal
MED OVER 1.500
har selskabet arfjernvarme, og
LEJEMÅL, HAR VI ET STORT reducerer sambejdet målrettet
med effektivitidig vores faste
ANSVAR FOR AT SIKRE EN
sering af driften
afgift med 50
BÆREDYGTIG UDVIKLING
med fokus på at
pct.“

B45 miljøguppe består af (fra v) Mette Mikkelsen, Gert Hjortshøj, Carl Rasmussen, Lars Heidemann,
John Wehner Hansen, Gert B. Adamsen og Klaus M. Nielsen (ikke med på biledet)

12
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og gøre det nemt for beboerne at
Ned på jorden
kildesortere, ligesom vi sammen har
B45 har i arbejdet valgt at tage
oprettet vores egen lille genbrugsudgangspunkt i FNs 17 verdensmål.
plads.“
„De er den bedste ramme, selv
DER ER SAT KONKRETE
Miljøgruppen
om de både kan
MÅL PÅ INDSATSEN, OG
forrest
virke indlysende
En syv mand
og lidt overskue VI OPERERER UD FRA ET
stor gruppe varelige. Derfor har
tager det daglige
FASTLAGT ÅRSHJUL
vi besluttet at
miljøarbejde.
konvertere fem
„Der er sat konkrete mål på indsataf de overordnede mål til relevante
sen, og vi opererer ud fra et fastlagt
hverdagsmål, som vi allesammen
årshjul. På den måde er det nemt at
kan forholde os til,“ fortsætter driftfølge vores forbrug og belastning,
chefen. Et eksempel er en konkret
og det virker motiverende for alle,“
udfoldning af mål 12, Ansvarligt
fortsætter Bjarne, der selv kun
forbrug og produktion. „Vi har nu en
deltager i udvalgte møder i gruppen.
servicemand som varetager vores
„De er alle syv meget dedikerede i
kildesortering af storskrald. Det bearbejdet og påvirker hele organisatyder, at vi med informationsmatetionen positivt med en kultur, med
riale og faste ugentlige afhentningsstigende fokus på bæredygtighed.“
dage, kan intensivere indsatsen

Nye spilleregler
Som selskab, styret af beboerdemokrati, er det en forudsætning, for at
kunne løfte opgaven, at det foregår
i et tæt samarbejde med afdelingsbestyrelser, beboere, medarbejdere,
leverandører og kommunale instanser. „Vi er opmærksomme på, at der
kommer nye spilleregler, som vi skal
matche, for at få især de yngre generationer i tale,“ spår Bjarne. „Det
er vores forældre, der har fundet på,
at en smuk græsplæne er nyslået.
Det er ikke sikkert, at den måde vi i
dag forvalter pasning af de grønne
områder, fremover bliver anset som
„grønne“.
Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk

VERDENSMÅL ER BLEVET TIL

HVERDAGSMÅL
www.erhvervDJURSLAND.dk · februar 2022
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JEG FLYTTER ALDRIG

FRA DJURSLAND

Borgmester Michael Stegger, Syddjurs Kommune
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Personprofil
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Han vil arbejde for, at Syddjurs har alt, der skal til for at
leve hele livet i kommunen. De socialdemokratiske værdier
har han fået ind med modermælken i Ryomgård, hvor han
altid har boet og har alt, han skal bruge.
Siden 1. januar sidder Michael Stegger i borgmester
Blev far til Valdemar
stolen i Syddjurs Kommune. Han har afslået den
„En dag kommer min forgænger, Ole Bollesen, ind i
obligatoriske runde, hvor han kan vinke til sine 3.000
butikken, og efter en god lang snak opfordrer han mig
medarbejdere. Han vil hellere møde
til at gå ind i politik. På det tidspunkt
hver enkelt, som skal føle sig set,
er jeg ikke en gang medlem af
ALT HVAD JEG SKAL
selv om han indser, det kan være
partiet, selv om min far var aktiv i
BRUGE AF NATUR OG
svært at nå rundt. Ind til videre har
socialdemokratiet. Efter nogle overhan været på rådhusene i Hornslet
vejelser beslutter jeg at gøre det
KULTUR HAR JEG HER
og Ebeltoft. Dialogen skal give ham
og melder mig ind samme aften,“
et oplyst grundlag at træffe beslutSAMMEN MED NÆRHEDEN husker borgmesteren.
ninger på, så han kan være med til
For at få tid til det politiske arbejde
TIL AARHUS
at forme Syddjurs til et sted, man
skiftede han til et deltidsjob hos sin
kan leve hele sit liv.
læreplads i Solbjerg. Her var der stor
„Jeg har altid boet i Ryomgård og vil gerne være
forståelse for situationen, og han fik aldrig nej til at få
foregangsmand for at blive hele livet i Syddjurs og ikke
fri til at deltage i et politisk møde. Da valgkampen beflytte for at studere, for eksempel. Alt hvad jeg skal
gyndte at spidse til, blev han far til Valdemar i oktober.
bruge af natur og kultur har jeg her sammen med nærheden til Aarhus. Jeg kommer aldrig til at flytte herfra,“
Vil arbejde for en samlet kommune
forklarer Michael Stegger.
„Han er en bette en, der smiler og griner. Lige nu er
min kæreste, Janne, spændt mest for, mens hun am12 år som souschef
mer. Men jeg vil gøre alt for at blive en god, kærlig far,
Sin opvækst hos forældrene i Ryomsom han altid kan stole på og er der
gård sammen med sin storesøster
for ham. Det eneste, jeg vil indoktriEN DAG KOMMER
betegner han som tryg og god. Han
nere ham med, er min store passion
MIN FORGÆNGER, OLE
gik ti år på Marienhoffskolen i byen,
for AGF og rockbandet Metallica,“
og i fritiden spillede han fodbold,
BOLLESEN, IND I BUTIKKEN, smiler Michael Stegger.
badminton og tennis, når han ikke
Med de socialdemokratiske
OG EFTER EN GOD LANG
lige sammen med vennerne spilværdier lighed, solidaritet og at belede fodboldspil på sin Commodore
SNAK OPFORDRER HAN MIG skytte de svage i rygsækken vil han
Amiga eller så actionfilm med Jeanarbejde for én samlet kommune,
TIL AT GÅ IND I POLITIK
Claude Van Damme.
blandt andet med en månedlig ud
Modsat kammeraterne, der søgte
af kontoret-dag, hvor han er ude et
mod Aarhus for at læse, tog han en HF og senere en
sted i kommunen for at mødes med virksomheder og
etårig HHX i Grenaa. Efter to års læretid hos COOP i
borgere.
Solbjerg, blev han ansat i Brugsen i Tved, hvor han var
i 15 år, de sidste 12 som souschef. Det var her, han fik
Haakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk
impulsen til at gå ind i politik.
www.erhvervDJURSLAND.dk · februar 2022
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VVS-installation
Morten Jarlund
statsaut. revisor

Michael Iuel
statsaut. revisor

Mikkel Thybo Johansen
statsaut. revisor

Jesper Falk Hansen
statsaut. revisor

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

per møller

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

Grundlagt i 1964

DJURSLAND
KLOAK-SERVICE
ApS v/Ulrik Sinding

– STADIG DANSK
OG LOKALEJET

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

www.permoeller.dk

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

• Betonsanering
• Tørstofsugning
• Slamafvanding
• Industrispuling 0-3000 BAR
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DEN MODERNE LANDSBYSMED
n
e og eftersy
ic
rv
e
S
•
r
e
• Reparation
der
• Syn og ska
n
io
it
d
n
ring
o
c
• Air
• Afbalance
k
li
u
ra
d
y
H
• Elektro •
torer og dele
• Marinemo
del
ing • E-han
tn
re
p
ro
e
s
l
a
L
•
n af materie
y
rs
e
ft
e
g
ti
g
g
• Lovpli
til fejlsøgnin
r
ty
s
d
u
e
s
o
• Diagn
r
g af fejlkode
og udlæsnin
skiftning af
dservice til ud
nø
n
di
r
• HoseDocto

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

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

Deres garanti for
kompetence og engagement
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& KONFERENCER

Dronningens Ferieby 1, Grenaa • Tlf. 8758 3650 • dronningensferieby.dk
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MØDESTEDET UDEN
FORHINDRINGER

Færgevej 1 · Grenaa
www.mercatus.dk
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Syddjurs Kommune

Mads Andreasen (47) tiltræder 1. marts som socialchef
i Syddjurs Kommune. Han er
uddannet socialrådgiver og
har arbejdet som leder inden
for socialområdet i Favrskov
og Randers Kommuner de
seneste syv år. Mads kommer
fra en stilling som Centerleder for Børnehandicap og
Autisme i Randers Kommune.
„Jeg er rigtig glad for at
kunne ansætte Mads Andreasen som vores nye socialchef.
Han skal varetage den vigtige
opgave med at fortsætte
udviklingen af vores tilbud og
indsatser i samarbejde med
medarbejderne og borgerne.
Mads har stor faglige viden
om området, strategisk
forståelse og har samtidig
en involverende ledelsesstil,
der passer godt til Syddjurs
Kommune. Jeg ser frem til
samarbejdet,“ udtaler velfærdsdirektør Katrine Axél.

Djursland-pris til avXperten ApS
De to brødre Frederik og
Nikolaj Nielsen, der sammen
ejer og driver avXperten, har
modtaget Business Djurslands Erhvervspris 2022. I
forbindelse med uddelingen
på foreningens nytårskur,
sagde formand Ole Sørensen blandt andet om valget:
„Virksomheden har modtaget
Børsens Gazelle pris 2021.
De markedsfører og sælger et
omfattende sortiment af eludstyr via deres webshop, og
målt på alle parametre er virksomheden helt i front. Der er
gennem de seneste perioder
opnået bemærkelsesværdige
resultater; eksempelvis en
omsætningsvækst gennem
det seneste år på mere end
250%, med en forventning
om, at løfte omsætningen til

omkring 1 mia. kr. inden for
fem år.
avXperten er i gang med en
10 mio. kr. udvidelse, med
en tredobling til 3100 kvm.
Investeringen skal rumme
lager- og logistikfaciliteter,

Skovskolen – Eldrupgård fonden
Københavns Universitet har
udvidet sine aktiviteter på
Skovskolen i Løvenholm Skoven, og fra 2023 vil skov- og
landskabsingeniøruddannelsen huse i alt 150 studerende,
hvilket kræver en større
udbygning af de fysiske rammer med nye undervisningsog administrationsbygninger
samt et nyt kollegium med
plads til 50-75 studerende.
Antallet af ansatte på Skovskolen fordobles fra 10 til 20
frem mod 2023.
Opførelsen af det nye undervisningsbyggeri sker i et

offentligt-privat samarbejde
mellem Løvenholm Fonden
og Københavns Universitet.
Konkret etablerer Løvenholm
Fonden en fond kaldet Eldrupgård Fonden, hvis formål er at
opføre nyt undervisningsbyggeri og udleje det til Københavns Universitet i en periode
på foreløbig 30 år.
Tidligere bankdirektør for
Djurslands Bank Ole Bak er
formand for fondsbestyrelsen,
der også består af murermester Hans Ulrik Jensen,
stifter af HUJ A/S i Auning,
godsinspektør Jens Chr. Dahl,

Nye selskaber

Selskabsændringer

Cvr nr
43014587
43014420
42993611
42988685
42982091
42975559
42972002
42964735
43051679
43037102
43032658
43027093
43025945
43014765
43010581
43008986
43008196
43007777
43005359
43005405
42998427
42988928
42982679
42982644

380810814
37659142
39007835
37812595
38625055
39007746
37812986
40330135
40007822
39652005
40380043
39245434
38506552
38014544
39473372
34221421
41059982
39874024
41515023
35476652
36921579
40721169
40719695
37335444
38669427
37000345

Selskabsnavn
Reg.dato
Energivej Nord ApS........................................ 28.01.2022
Energivej Syd ApS.......................................... 28.01.2022
Energivej ApS................................................. 20.01.2022
Frier El Teknik ApS......................................... 19.01.2022
Majestic Nails gallery ApS..............................17.01.2022
Malthe Møller-Jensen Ejendomme ApS....... 14.01.2022
Certified Living Concept ApS........................ 13.01.2022
Skimmel og Fugt Teknik ApS..........................11.01.2022
PC Kjærgaard ApS.......................................... 11.02.2022
HPL El-service ApS........................................ 07.02.2022
Thors Mølle ApS............................................04.02.2022
Den Lille Chokoladefabrik ApS...................... 02.02.2022
E-Sail ApS....................................................... 02.02.2022
Jonassen ApS................................................ 28.01.2022
AT-BYG ApS....................................................27.01.2022
TheView ApS.................................................. 26.01.2022
Thors Mølle ApS............................................ 26.01.2022
Stadsvold Byg ApS......................................... 26.01.2022
Designtorvet ApS........................................... 25.01.2022
Havehusene ApS............................................ 25.01.2022
MC Byg og Alger ApS.................................... 23.01.2022
Topic ApS....................................................... 19.01.2022
Maltfabrikkens Værkstedslaug ApS...............17.01.2022
BP Regnskabsservice ApS.............................17.01.2022

www.erhvervDJURSLAND.dk · februar 2022

herunder en automatisering af
lageret i form af et stort antal
lagerautomater. Samtidig er
ledelsen i gang med at rekruttere yderligere medarbejdere,
så antallet inkl. ungarbejdere
passerer 100.“

Hølledig ApS....................................................... 07.02.2022 4)
Akutera IVS..........................................................03.02.2022 0)
JMKH IVS............................................................03.02.2022 0)
Multi byggerådgivning IVS.................................. 01.02.2022 0)
Pareidolia IVS...................................................... 01.02.2022 0)
PVKH IVS............................................................. 27.01.2022 0)
SZ Gulvservice IVS.............................................. 26.01.2022 0)
Gleerup Taxa IVS................................................. 26.01.2022 0)
Troels K Kristensen IVS....................................... 26.01.2022 0)
NI 2 IVS................................................................ 25.01.2022 0)
Vinther Jensen International IVS........................ 25.01.2022 0)
Kons. Skand. ApS................................................ 24.01.2022 4)
Bladderwrack IVS................................................ 20.01.2022 0)
Køreskolen IVS.................................................... 20.01.2022 0)
SZ Entreprise IVS................................................ 20.01.2022 0)
CLEARCUT GAMES ApS.................................... 20.01.2022 2)
Norddjurs Entreprise ApS................................... 19.01.2022 2)
Bai ApS................................................................ 18.01.2022 0)
Træpiller Online ApS........................................... 18.01.2022 0)
LUND METAL A/S................................................17.01.2022 4)
ML Total & Trading ApS.......................................17.01.2022 0)
Iungo ApS............................................................04.02.2022 3)
MTSchou ApS.....................................................04.02.2022 3)
Djurslands Bogføring og Vikarservice IVS.......... 01.02.2022 0)
EHT Group IVS.................................................... 01.02.2022 0)
IVS af den 21-08-2015........................................ 01.02.2022 2)

39209373
40161228
41098627
40479554
40298150
37266523
37256382
36959053
38161792
29602018
40599886
39920484
38843575
39914646
38650521
40338306
30524497
40174850
36473061
39812096
34093148

Løvenholm Fonden, og forstander Thomas Færgeman
fra Skovskolen.
Skolen ved Auning er en
underafdeling af Skovskolen i
Nødebo og den udbyder den
4-årige professionsbacheloruddannelse til skov- og
landskabsingeniør, skov- og
naturteknikeruddannelsen
samt forskellige AMU-kurser.
Fonden vil investere 55 mio.
kr. til den større udbygning
af skolens undervisnings- og
administrationsbygninger.

JHN Consult IVS.................................................. 01.02.2022 0)
Thorup. IVS.......................................................... 01.02.2022 0)
Syddjurs Konsulentservice ApS.......................... 31.01.2022 0)
Pinpoint Biomechanics ApS................................ 28.01.2022 4)
MyCompany IVS................................................. 27.01.2022 0)
EYERIS IVS.......................................................... 26.01.2022 0)
MC Finans ApS.................................................... 26.01.2022 4)
casaviva IVS......................................................... 25.01.2022 0)
Finn Christian Simonsen IVS.............................. 24.01.2022 0)
ROD & BRANDT FINANS ApS........................... 24.01.2022 4)
Drtaxi1 ApS......................................................... 21.01.2022 2)
AGM Services IVS............................................... 20.01.2022 0)
Polyget IVS.......................................................... 20.01.2022 0)
SaaSters IVS........................................................ 20.01.2022 0)
Saliix IVS.............................................................. 19.01.2022 0)
ASD 194 IVS.........................................................17.01.2022 0)
NIFOMORPH ApS................................................17.01.2022 0)
Trendwerk ApS.....................................................17.01.2022 0)
WAVELAND ApS.................................................17.01.2022 0)
iTveen IVS............................................................06.01.2022 3)
SCANDINAVIAN APPS ApS...............................06.01.2022 3)

0) Anmodning om opløsning – 1) Likvidation vedtaget – 2) Konkursdekret
afsagt – 3) Opløst ved erklæring – 4) Virksomheden er opløst – 5) Indledt
rekonstruktionsbehandling
Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.

Ajour
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Salgspris pr. kvm.
Villaer/Rækkehuse

Salgspris, kr. pr. m²

Graf

Tabel

14.000

13.000

12.000

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

Kroner

11.000

*) Virksomheden er reklamebeskyttet.

10.000

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

9.000

8.000

7.000

6.000

Alle data er indhentet i perioden
05/01/2022 - 15/02/2022.
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen,
NN Markedsdata. Gengivet uden ansvar.
Antal ansatte er en usikker variabel.)
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Norddjurs

Villa/Rækkehuse

1,7%

17,4%

Syddjurs

Villa/Rækkehuse

Ændring måned

-6,1%

-4,4%

Salgstid
Villaer/Rækkehuse

Boligsidens Markedsindeks åbner døren til boligm…

Ændring år

Boligsidens Markedsi…

Salgstid

ACTIV RENGØRING GRENAA APS
Violskrænten 8B, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
10,0
(8,2)
Resultat før skat
1,4
(1,0)
Egenkapital
2,0
(1,0)
Antal ansatte
22

Graf Tabel
Læs

Hvis du er journalist og skal vide noget om boligmarkedet i det
område, du dækker
Hver 300
måned udgiver Boligsiden pressemeddelelser om udviklingen

seneste
pressemeddelelsen:

Boligsidens
Markedsindeks.
275

2022
begynder,

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

som 2021

Husprisernes

på boligmarkedet med udgangspunkt i statistik og data fra

sluttede

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

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

januar
2022

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,

Pressemeddelelser

150

ALSERVICE APS
Sjørupgårdvej 1, 8581 Nimtofte
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
0,8
(0,6)
Resultat før skat
0,0
(0,2)
Egenkapital
0,2
(0,2)
Antal ansatte
2
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Jan
2019

Jul
 019
2

Jan
2020

Norddjurs

Jul
 020
2

Syddjurs

Jan
2021

Jul
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Villa/Rækkehuse

Område

Boligtype

Ændring måned

Ændring år

Norddjurs

Villa/Rækkehuse

-1,1%

-42,0%

Syddjurs

Villa/Rækkehuse

2,9%

-43,2%

Kilde: Boligsiden.dk

Boligsidens Markedsindeks åbner døren til boligm…

Boligsidens Markedsi…
Læs
seneste

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

pressemeddelelsen:
Husprisernes
2022

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

begynder,
som 2021
sluttede

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.

Boligsidens
Markedsindeks
januar

Antal

Har du brug for noget andet, end det du kan finde her, er du altid
velkommen til at ringe eller skriv til en af vores pressemedarbejdere,
der er vant til at hjælpe journalister med at finde data til historier om

2022

1200

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

1000

Pressemeddelelser

800

BNT APS
Skolestien 1, 8400 Ebeltoft
500
Regnskabsafslutning 30-09-2021
Bruttofortjeneste
0,5
(0,6)
400
Resultat før skat
0,2
(0,0)
Egenkapital
0,2
(-0,0)
300
Antal ansatte
3
200

600
400
200
0

Januar
2021

November
2021

December
2021

Januar
2022

Fuldtidsledige
% af arbejdsstyrken (foreløbige) efter
område, alder og køn.
5

CASABLANCA HOSTEL APS
Gennem 100
Landet 82B, 8592 Anholt
Regnskabsafslutning 31-10-2021
0
Bruttofortjeneste
1,2
(0,8)
Resultat før skat
0,6
(0,4)
Egenkapital
3,0
(2,7)
Antal ansatte
2
CON PRO CONCRETE PROJECTS APS*
Græsbjergvej 21, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30-09-2021
Bruttofortjeneste
0,4
(0,9)
6
Resultat før skat
-0,1
(-0,1)
5
Egenkapital
0,6
(0,7)
Antal ansatte
2
4
BLÅ3 BRILLE

DEN
APS
Jernbanegade
10, 8400 Ebeltoft
2
Regnskabsafslutning 30-09-2021
1
Bruttofortjeneste
1,9
(1,7)
Resultat før
skat
1,0
(0,6)
0
Egenkapital
2,4
(1,7)
Antal ansatte
2

4

3

2

AUTOGAARDEN ERIK H. SOMMER
EBELTOFT A/S
Søndre Strandvej 20, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-09-2021
Bruttofortjeneste
1,0
(0,9)
Resultat før skat
-0,1
(-0,1)
Egenkapital
5,5
(5,7)
Antal ansatte
4

December
2020

708
793

Oktober
2021

461
503

November
2021

446
464

December
2021

418
451

Kilde: Danmarks Statistik

Få relevante indlæg
optaget gratis i Ajour.
info@erhvervdjursland.dk
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DJURSLAND-PSYKOLOGEN APS*
Fabriksvej 5, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 31-10-2021
Bruttofortjeneste
0,7
(1,0)
Resultat før skat
0,0
(0,4)
Egenkapital
0,5
(0,5)
Antal ansatte
3
DRIKKERIGET 2014 APS*
Agertoften 11, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-09-2021
Bruttofortjeneste
6,2
(3,6)
Resultat før skat
3,7
(1,2)
Egenkapital
6,4
(5,4)
Antal ansatte
4

DYRLÆGEGRUPPEN
ØSTDJURSLAND APS
Fabrikvej 10, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-09-2021
Bruttofortjeneste
3,9
(4,2)
Resultat før skat
2,7
(0,9)
Egenkapital
2,4
(0,3)
Antal ansatte
9
EIGIL SØRENSEN. KOLIND APS
Bredgade 10, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-09-2021
Bruttofortjeneste
0,5
(0,5)
Resultat før skat
0,1
(0,1)
Egenkapital
0,7
(0,7)
Antal ansatte
2
GONGE DANMARK APS
Holmagervej 4, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-09-2021
Bruttofortjeneste
1,3
(1,1)
Resultat før skat
0,9
(-0,1)
Egenkapital
1,4
(0,7)
Antal ansatte
2
GRENÅ DYREHOSPITAL APS*
Fabrikvej 10, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-09-2021
Bruttofortjeneste
2,8
Resultat før skat
0,7
Egenkapital
0,6
Antal ansatte
7

-

GRENAA
PRODUKTFORRETNING APS*
Rugvænget 31, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
8,2
(5,3)
Resultat før skat
5,9
(3,1)
Egenkapital
8,0
(3,8)
Antal ansatte
3
KASPER LAIGAARD STUDIO APS*
Granvej 18, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
1,0
(1,1)
Resultat før skat
0,0
(0,4)
Egenkapital
0,7
(0,8)
Antal ansatte
2
KNEBEL AUTOSERVICE APS*
Holmbjergvej 31, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30-09-2021
Bruttofortjeneste
2,1
(1,8)
Resultat før skat
0,3
(0,1)
Egenkapital
1,3
(1,2)
Antal ansatte
5
MITECH APS
Århusvej 26, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
25,3
(20,8)
Resultat før skat
9,5
(6,6)
Egenkapital
11,8
(9,4)
Antal ansatte
26
NIMO RENGØRING APS*
Astersvej 6, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
0,3
(0,3)
Resultat før skat
0,2
(0,1)
Egenkapital
0,2
(0,1)
Antal ansatte
3
OHØJ BAR APS*
Bønnerupvej 12A, 8585 Glesborg
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
0,8
(0,7)
Resultat før skat
0,0
(0,1)
Egenkapital
0,1
(0,1)
Antal ansatte
5
PARK DRIFT 18 APS*
Vibæk Strandvej 4, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
1,8
(2,2)
Resultat før skat
-0,5
(-1,7)

Egenkapital
Antal ansatte

-4,8
35

(-5,1)

SANGILL DESIGN APS
Hovedgaden 24A, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
7,5
(6,6)
Resultat før skat
7,1
(6,3)
Egenkapital
7,1
(6,6)
Antal ansatte
2
SEH AUTODELE A/S
Ravnhøjvej 15, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-09-2021
Bruttofortjeneste
0,5
(0,4)
Resultat før skat
0,2
(0,0)
Egenkapital
5,2
(5,2)
Antal ansatte
2
SKOV-LINK A/S
Erhvervsparken 3, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-09-2021
Bruttofortjeneste
7,0
(4,2)
Resultat før skat
3,5
(1,7)
Egenkapital
13,4
(12,0)
Antal ansatte
3
SKOVTOP APS*
Engvej 6, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
3,9
(3,6)
Resultat før skat
0,4
(0,8)
Egenkapital
1,1
(1,1)
Antal ansatte
8
TRENDYLIVING A/S*
Århusvej 25, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-09-2021
Bruttofortjeneste
2,4
(1,7)
Resultat før skat
0,0
(0,2)
Egenkapital
0,4
(0,4)
Antal ansatte
7
TØMRERFIRMAET
THORKIL BROUER A/S*
Martin Hansens Vej 5, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-09-2021
Bruttofortjeneste
5,9
(3,9)
Resultat før skat
1,1
(-0,3)
Egenkapital
1,1
(0,3)
Antal ansatte
9
UNIQ EJENDOMME A/S
Strandgårdshøj 27A, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
4,2
(3,5)
Resultat før skat
1,3
(0,3)
Egenkapital
11,1
(10,2)
Antal ansatte
3
VANDTECH APS
Knebel Bygade 40A, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30-09-2021
Bruttofortjeneste
5,9
(5,2)
Resultat før skat
3,6
(2,9)
Egenkapital
5,9
(5,4)
Antal ansatte
4
WRONG STUDIO APS*
Gravlev Bygade 1, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-09-2021
Bruttofortjeneste
0,7
(1,1)
Resultat før skat
0,0
(0,2)
Egenkapital
0,2
(0,2)
Antal ansatte
3
ØSTERGAARDS ISOLERING APS*
Storegade 41, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
3,5
(3,3)
Resultat før skat
0,3
(0,6)
Egenkapital
1,0
(1,0)
Antal ansatte
7
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Adm. direktør Torben Brændgaard, Pindstrup Mosebrug A/S

Runder milliarden på tørv

185.132

0

Den familieejede og i dag
verdensomspændende lokale
virksomhed Pindstrup Mosebrug A/S har i sidste regnskab
for første gang præsteret en
milliardomsætning på salg
af såkaldte voksemedier, og
endda med et resultat på 126
mio. kr. efter skat.

vores miljømæssige aftryk er
så lavt som muligt. En tankegang og nogle værdier, som
jeg rigtigt fint kan identificere
mig med. Vi bygger sammen
videre på dette stærke fundament. Derudover skal vi være
meget bevidste om, at det
er nogle andre konditioner, vi
driver virksomhed på i dag.”

Fundamentet
fra 1905 består
Adm. direktør Torben Brændgaard kom til virksomheden
i oktober 2020. Han købte
fra starten ind på værdierne
fra 1905, da iværksætteren
Johannes F. la Cour grundlagde den. Torben forklarer:
„Familien kikker også på den
Resultat
førdet
skat3. og
lange bane.
I dag er
4. generation af familierne la
Cour og Stausholm, der ejer
os, og udgangspunktet er,
som fra starten, »den tredobbelte bundlinie«: Vi skal være
i stand til at drive en sund
forretning,
kan2020gøre
2017 så
2018vi 2019
2021 en
forskel, vi skal tage et socialt
ansvar de steder, vi er – og vi
skal hele tiden sørge for, at

IT gør
globaliseringen lettere
Rødderne i virksomheden
ligger stadig i Pindstrup. Men
tørvene hedder i dag substrater eller voksemedier, de
sælges i mere end 100 lande,
og efterspørgslen er stigende.
Produktionen foregår hovedsageligt i Letland og Rusland,
men der produceres også i
Spanien, Brasilien, Nordirland,
Estland og Danmark, og der
er etableret datterselskaber
over hele verden. „Digitaliseringen af virksomheden har
gjort, at vi trods de mange
udfordringer med den globale
pandemi og forsyningskrise
har påført os de sidste par år,
har kunnet kommunikere ef-

Egenkapital
PINDSTRUP MOSEBRUG
A/S
695.667

0

Fabriksvej 2, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 30-09-2021
Bruttofortjeneste 303,3 (248,6)
Resultat før skat 135,7 (108,5)
Egenkapital
695,7 (592,4)
Antal ansatte
65
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)
2017

2018

2019

2020

2021

fektivt internt og levere vækst
på både top og bundlinien,”
konstaterer Torben.
Miljøtankegang
Tørv udvindes især i det
nordlige Europa, Baltikum,
Rusland og Canada, så der
vil være store fordele ved
at kunne producere vokse
medier med andre materialer end tørv. Bl.a. fordi
transporten er tung, både
økonomisk og miljømæssigt.
Derfor har Torben opgraderet
både udviklingsafdelingen og
produktafdelingen. „Vi eksperimenterer i øjeblikket bl.a.
med træfibre, komposterede
materialer og biokul, så vi kan
reducere vores klimaaftryk.
Også her spiller det gamle
fundament med den tredobbelte bundlinie ind. Men det
skal være konkret for os, vi
bruger vores snusfornuft. Vi
siger, hvad vi gør, og eksekverer på tingene. Løsningerne
skal ikke overkompliceres,
og vi lader os ikke presse til
kortsigtede løsninger. Det skal
virke på den lange bane. Vi er

Pindstrup vokser
Både overskud og omsætning
satte rekord sidste år, men
væksten fortsætter ifølge
direktøren. „Vi har formået
at fastholde hobbysalget, der
udgør ca. 10%, så væksten
på 11% sidste år har været
på det professionelle salg
til gartnere og producenter.
Jeg tror på, at efterspørgslen
bliver ved med at stige. Både
fordi vi bliver flere på kloden
og fordi behovet for vegetabilske fødevarer stiger. De skal
bruge voksemedier, og det
drypper på os. Vi har gennem flere årtier bevist, at vi
Resultat
før skat
løbende kan øge
afsætningen
185.132
og
forbedre virksomhedens
indtjening, både gennem
organisk vækst og opkøb. Det
skal vi også fremover, og midlerne herfra skal investeres i
»bæredygtig« produktion, salg
0
og produktudvikling.
Også
2017 2018 2019 2020 2021
overskuddet forventer jeg vil
stige til næste år.”

Resultat før skat

Bruttofortjeneste
303.290

meget systematiske med at
dokumentere, hvad vi gør.”

185.132

Egenkapital

303.2

695.667

0
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2019

2020

2021
0
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Egenkapital

2018

2019

2020

2021

19
Bruttofortjeneste

303.290

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

