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• VAND • VARME • SANITET • VENTILATION
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• OLIEFYRSSERVICE
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• Egenproduktion indenfor jord- og kloak-,
beton- og murerarbejder
• Et medarbejderteam fordelt på egenproduktion
og projektledelse
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Vi er eksperter i
hydrauliske anlæg
og trykluft

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

Vi udfører syn og service på bl.a.
-

Kraner
Autolifte
Trucks
Spil
Pumper

-

Gear
Løftegrej
Ventiler
Cylindre

edet
slanger på st

Rolshøjvej 2 | 8500 Grenaa | Tlf. 87 59 12 12 | mail@kattegatteknik.dk | www.kattegatteknik.dk

Grenaa · Tlf. 8632 7344 · www.grenaahydraulik.dk
Aarhus · Tlf. 8615 2299 · www.aarhushydraulik.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 virksomhedsservice på 2399 4238
eller virksomhedsservice@norddjurs.dk
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Personprofil Direktør Brian Worm, Aarhus Airport [forsidefoto] Den
nye direktør for Aarhus Airport er med stillingen kommet mere i rampelyset, end han
normalt bryder sig om, for han er introvert og foretrækker at stå i baggrunden og få
tingene til at ske.
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Ejerledere Rasmus Klemmesen og Emil Smith, E.R. Service
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IKKE LADE
SIG TROMLE
SOM UNG LEDER
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Unge ledere
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Især som ung leder og virksomhedsejer kan man opleve, at
kunder prøver at presse prisen, efter arbejdet er gjort. Men
den går ikke hos Emil Smith og Rasmus Klemmensen, begge
i tyverne og ejere af en håndværksvirksomhed med i alt 11
medarbejdere.
A. G. Service fungerer, så de kan
de gamle, der gør, hvad de altid har
Som ganske unge og nye i håndlære af det og indføre forbedringer.
gjort, men vi følger hele tiden op på
værksbranchen oplever Emil Smith
De forventer ingen særlig udfordrinnye regler. Ingen af os har børn, så
på 25 år og Rasmus Klemmensen
ger ved at lede dem, der er ældre
vi kan lægge de nødvendige timer i
på 22 år nu og da, at kunder forsøend de selv. De
det, og det gør
ger at tromle dem og deres medarser gerne flere
vi,“ fortæller
bejdere. Men det får de ikke noget
SOM UNGE HAR
ligesindede i
Rasmus Klemud af. Emil Smith, som er den mest
VI DEN NYESTE VIDEN
branchen.
mensen.
erfarne af de to, tager i de tilfælde
„Der burde
De to kender
en snak med kunden, og så ordner
OM METODER OG
være flere unge
hinanden igendet sig.
ledere. Hvis
nem fælles ven„En gang imellem har vi probleLOVGIVNING, OG VI FÅR
man har lysten
ner, og da Rasmer med kunder, der ikke respekERFARING HURTIGERE
og brænder for
mus ønskede at
terer vores nye medarbejdere.
det og vil bruge
blive selvstænRasmus Klemmensen
Selv om vi har udført arbejdet efter
tiden, skal man
dig, henvendte
aftale, vil kunderne have afslag på
bare springe ud i det. Man lærer
han sig til Emil, som allerede havde
prisen. Men så tager jeg en snak
hurtigt, når man først er i gang. I
egen virksomhed. De besluttede at
med dem, og vi får betaling som
slå pjalterne sammen og grundlagde begyndelsen er det vigtigt, at folk
aftalt. Jeg tror, det er min faglige
ved, man er der, så man skal starte
E. R. Service i Strands på Mols.
viden, der giver respekt,“ forklarer
med en masse annoncer og være
„På halvandet år har vi bygget
Emil Smith.
aktiv på sociale medier med billeder
Sammen med Rasmus Klemmen- firmaet op, så vi var to tømrere, to
og posts,“ mener Rasmus.
VVS’ere og en arbejdsmand. Men
sen har han drevet virksomheden
Ambitionerne for virksomhedens
det var umuligt
E. R. Service
fremtid handler ikke om størrelse
at finde bygge
i halvandet år,
JEG TROR, DET ER
men om kvalitet af udført arbejde.
folk, selv om vi
og for nyligt
MIN FAGLIGE VIDEN, DER
Hellere et godt team end et stort et.
søgte længe.
har de købt
Og så har de en drøm om at komme
Vi ledte efter
virksomheden
GIVER RESPEKT
ned på en arbejdsuge på 37 timer.
lokaler, og så fik
A. G. Service i
vi fat i Anker og
Ebeltoft af Anker Emil Smith
spurgte ham,
Gindesgaard.
Haakon Rønnow Petersen,
om han ville sælge A. G. Service i
Den hedder nu A. G. Service ved
haakon@mercatus.dk
Ebeltoft. For nyligt kom aftalen på
E. R. Service og leverer tømrer- og
plads,“ husker Emil.
VVS-arbejde. De to ser også fordele
ved at være ung leder.
Hellere et godt end et stort team
Virksomheden rummer nu 11
Aftalen kommet på plads
medarbejdere med det større
„Som unge har vi den nyeste viden
ledelsesansvar. I første omgang vil
om metoder og lovgivning, og vi får
de to ejere dog observere, hvordan
erfaring hurtigere. Der er flere af
www.erhvervDJURSLAND.dk · september 2022
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GARANTIFORPLIGTELSER GAV

EKSPORT
TIL SVERIGE
Claus Wichmann valgte at satse 100 procent på sin hobbyvirksomhed,
222Cycles, da han mistede sit levebrød som erhvervspilot efter en skadet
fod. Med overtagelsen af garantiforpligtelserne til cykeldele i Sverige, kom
eksporten for alvor i gang.
222Cycles i Knebel importerer
og distribuerer cykler, cykeldele
og udstyr til cyklister til butikker i
Danmark og
Sverige. I dag
DET BLEV
er virksomheDØRÅBNEREN I SVERIGE,
den levebrød
for otte medHVOR VI FIK RIGTIG MANGE arbejdere,
der sørger
BUTIKKER, FORDI VI
for, at 124
LAVEDE GARANTIEN
cykelbutikker
i Sverige og
rundt regnet 500 i Danmark får de
ønskede cykeldele leveret.
„Min interesse for at cykle kom,
da jeg begyndte at køre i Mols
Bjerge på den mountainbike, min
hustru fik på sit daværende job på
Filmhøjskolen i Ebeltoft. Efterhånden kom jeg til at mangle stumper til
den, og min ven ved Basballe Cross
center hjalp mig med at bestille
de første ting hjem,“ husker Claus
Wichmann, der ejer 222Cycles.
Han begyndte at ringe til producenterne om de ting, distributørerne ikke gad bestille hjem. Herfra
var der ikke langt til at sælge til
butikker, og da han arbejdede som
erhvervspilot ved Conair og havde
enormt meget tid på hoteller rundt
omkring i verden, gik det fint med
at drive den lille hobbyvirksomhed
ved siden af.
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Made in Djursland

ligger langt under budget. I Sverige
Nyt mærke blev
ser det noget bedre ud, og det har
døråbner i Sverige
„I 2012 vred jeg om på foden, så den givet mod på mere eksport hertil.
Samtidigt har han fået kig på Baltiblev helt smadret og fuld af gigt. Jeg
kum og Finland.
kunne ikke flyve længere og mistede
„Jeg har snakket med folk i Estmit certifikat. Samtidigt gik min hustru hjemme. Jeg blev dybt bekymret land og Litauen og samtidigt fisket
for den manglende indtægt, og jeg så lidt for at komme ind i Finland. Måske kan vi komme ind via bike parks
222Cycles som min chance for at få
med cykeludlejning. Det vigtigste
brød på bordet,“ fortæller han.
er at have en rigtig god kontakt i
Fokus var nu 100 procent på
landet. En jeg kender og kan stole
virksomheden, og skaren af kunder
på. Jeg skal finde en i Estland nu
voksede. De fem butikker, han handog så tage derover for at mødes,“
lede med i Sverige, fik følgeskab af
fortæller Claus Wichmann.
mange flere, da han for syv år siden
Som tidligere pilot har han stor
fik importen af produkter af mærket
erfaring med at arbejde sammen
Race Face, som er stor i OEM, altså
med skandinaver
originaldele
og ved, hvordan
monteret på cykDET VIGTIGSTE ER
man skal tale
ler inden salg.
AT HAVE EN RIGTIG GOD
med dem. I
„Det blev
døråbneren i
KONTAKT I LANDET. EN JEG Sverige er man
ifølge ham mere
Sverige, hvor vi
fik rigtig mange
KENDER OG KAN STOLE PÅ formel og følger
reglerne til punkt
butikker, fordi vi
og prikke. Lidt som i Tyskland, hvor
lavede garantien. Producenterne vil
de tænker mindre selv, end vi gør.
gerne have en distributør i hvert land
I Norge er det meget ligesom her i
til at håndtere garantien over for de
Danmark.
enkelte butikker. Vi har den størrelse
i Sverige nu, som vi havde i Danmark
for syv år siden,“ fortæller han.
Haakon Rønnow Petersen,
Har erfaring med skandinaver
I år har han oplevet et større dyk i
omsætningen i Danmark, hvor den

haakon@mercatus.dk
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Ejerleder Claus Wichmann, 222Cycles
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I Knebelbro på Mols ligger en virksomhed, der
udvikler, bygger og leverer tankstationer til busser,
der kører på biogas. Som tilflytter går det rigtigt
godt med at falde til for ham og hans familie, og
han føler sig godt taget imod.
„Herude bliver der sat pris på,
Kim Otto Lund Thunbo er ved at
at man flytter til. Og naturen er
montere det sidste på endnu en
fantastisk her. Der sker noget med
biogastankstation på gårdspladlyset, når man kommer herud. Som
sen foran det lejede hus i Knebelom der er højere til himlen. Og som
bro. S
 enest har han leveret en til
selvstændig kan
Brøndby, og derman jo bare tage
med er der 23 i
DET BETYDER NOGET
sit arbejde med,
alt af den slags i
når man flytter.
Danmark. Der er AT ENGAGERE SIG
Her er rigeligt af
to virksomheder,
det, vi har brug for,“ fortæller han.
der leverer dem, og han har været
med til at grundlægge dem begge.
Overvejer kontor i Rønde
„Jeg tror, naboerne synes, det er
Han mener, der er et iværksættersjovt at kigge på det, jeg laver. Jeg
miljø på Mols, hvor man starter for
generer dem vist ikke, og det støjer
sig selv, hvis ikke der er jobs at få.
ikke alverden. Trafikken består mest
Det benytter han sig af ved at bruge
af posten, GLS og varevogne, der
lokale leverandører som elektrikere
kommer med stumper. Men når et
og metalvirksomheder, da han ikke
projekt er sendt af sted, er der ro et
har et metalværksted. Ud over tankstykke tid,“ fortæller han.
Sammen med hustruen Margit og stationer leverer han også udstyr til
biogasanlæg og arbejder som rådgisønnerne Scott på otte og Sylvester
ver på området især i Norge.
på fem år flyttede han fra et kol„Selv om Aarhus lufthavn ligger
lektiv i Aarhus hertil i 2018, fordi de
ville have Scott til at gå i naturbørne- tæt på, er der for få afgange. Så jeg
bruger Billund mere, også fordi jeg
have på Mols. Det er især igennem
børnene, han har lært lokalbefolknin- kommer tættere på mine kunder i
Norge og samlet skal køre mindre.
gen at kende, og så engagerer han
Ellers har jeg ingen problemer hversig i foreningslivet.
ken med at nå ud i landet herfra eller
få besøg af gæster,“ forklarer Kim
Her er højere til himlen
Otto Lund Thunbo.
„Jeg startede med at melde mig
Han har planer om at fusionere sin
ind i en jagtforening og komme på
virksomhed med den norske, han
skydebanen i Agri. I dag sidder jeg
samarbejder med i et nyt selskab,
i bestyrelsen for bådelauget og for
hvor han bliver medejer. Det skal
Det Blå Torv, som er en forening
give bedre muligheder for at levere
for alle dem, der bruger havnen i
større og bedre
Knebelbro. Det
løsninger. I den
betyder noget at
SOM SELVSTÆNDIG
forbindelse har
engagere sig,“
han tanker om,
mener han.
KAN MAN JO BARE TAGE
at det kan blive
Sammen med
svært at rekrutbestyrelsen i
SIT ARBEJDE MED, NÅR
tere eventuelle
Det Blå Torv,
medarbejdere
som dækker
MAN FLYTTER
i Knebelbro, så
søspejdere, IF
han tror, løsningen vil blive et kontor
Mols, gæstesejlere, Molsskolens
i Rønde eller omegn.
svømmeundervisning og vinterbaderne, som han selv er en af,
arbejder han for nye bygninger, en
Haakon Rønnow Petersen,
sauna og bedre adgangsveje. Det
haakon@mercatus.dk
har været med til at han og familien
er faldet godt til.
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Tilflytter
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Kim Otto Lund Thunbo, Lund Thunbo ApS

HERUDE SÆTTER
MAN PRIS PÅ

TILFLYTTERE
www.erhvervDJURSLAND.dk · september 2022

Tilflytter
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DET SJOVESTE ER

UNDER M

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

MØDER, KURSER
& KONFERENCER

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

Ferrari har leveret motoren,
det legendariske designhus
Bertone har udformet den,
og Fiat har produceret.
Barnet af det lykkelige
samarbejde hedder Fiat
Dino, og en af dem kører i
Ebeltoft.
MØDESTEDET UDEN
FORHINDRINGER

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

Nordhavnsvej 24 · 8500 Grenaa · www.amhs.dk
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Bilen & Bossen
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MOTORHJELMEN
Den ligner en Fiat, og så igen er der
noget Ferrari over den. Nok fordi
den er begge dele. Den tidligere
salgschef, Poul Thinds, røde Fiat
Dino fra 1968 er tilblevet i et samarbejde imellem tre af Italiens ypperste inden for bilindustrien. Bertone,
som har designet flere modeller for
Ferrari, har givet den sin flotte form,
Ferrari har leveret motoren, og Fiat
har fremstillet og samlet den.
„Vores Dino har en tophastighed
på lidt over 200 i timen. Det hurtigste, vi har kørt, er dog 140, men
så larmer den, så man ikke kan
snakke sammen. Til gengæld
er den stabil, og den har fire
ventilerede bremseskiver, så

www.erhvervDJURSLAND.dk · september 2022

vi ved, den kan stoppe igen,“ fortæller Poul Thind.
Den stod i lang tid i vinduet hos
Pindstrup Autoværksted i Pindstrup,
som de jævnligt kørte igennem. Da
parret begyndte at lede efter en
sportsvogn, var det mest MG’er, de
så efter. Men en dag sagde Hanne
til Poul, at han burde købe en bil,
som andre ikke har.
Svært at få bruden
ud fra bagsædet
„Da vi kom i tanke om Dino’en i
Pindstrup, havde han solgt den.
Men en dag dukkede den op til
salg på nettet og skulle hentes på
Sjælland. Vi købte den i slutningen
af 2006, men den skulle laves, så vi
begyndte først at køre i den fra april
2008,“ husker
Poul Thind.

Fiat Dino
Byggeår:
Design:
Motor:
Effekt:
Egenvægt:
Acceleration:

1968
Bertone
Ferrari V6 1987 cm3
166 HK
1.200 kg
0-60 mph på 7,7 sek

I 2019 deltog Hanne og Poul med
Dino’en i Hill Climb ved Munkebjerg.
De var nemlig inviteret til at deltage
i den udfordrende, stejle tur på serpentiner op ad bjerget. Ellers er den
længste tur gået til Tyskland, men
i år er der planer om at køre helt til
Italien i den.
„Vi har også kørt til konfirmationer
og bryllupper, selv om det er svært
at få en brud i stram kjole ud fra bagsædet. Det er en flot bil, men det
sjoveste er under motorhjelmen,“
slutter Poul Thind.
Haakon Rønnow Petersen,
haakon@mercatus.dk

Bilen & Bossen
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Formand for Familie-, børne- og læringsudvalget Kirstine Bille og erhvervsplaymaker Heine Gregers Carlsen, Syddjurs Kommune

PLAYMAKER SKAL SKAFFE
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FLERE UNGE TI
HÅNDVÆRKSFA
Advertorial
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Syddjurs Kommune har ansat en erhvervsplaymaker i en
nyoprettet stilling. Han skal give eleverne i folkeskolens
ældste klasser et bedre grundlag at vælge uddannelse på.
Det skal ske i et tæt samarbejde med erhvervslivet.

IL
AG

i år udvidet til også at gælde for 7. årgang, som
I efteråret blev Heine Gregers Carlsen ansat
dog skal ud i en mere problemorienteret klasse
som erhvervsplaymaker i Syddjurs Kommune.
praktik.
Hans opgave er at styrke samarbejdet mellem
„Vi vil gerne have flere unge til at se muligfolkeskolen og erhvervslivet, så eleverne får
heden for at blive håndværker, og derfor indså
større kendskab til arbejdslivet og dermed et
vi, at det er i grundskolen, vi skal præsentere
langt bedre beslutningsgrundlag for at vælge
alt det, man kan vælge at
uddannelse. Derfor skal
blive, for dem. Tolvtalsbåde erhvervspraktik og
JEG HJÆLPER MED
drenge må også gerne elske
såkaldt praksisnær underTIL, AT DE UNGE MØDER
tømrerarbejde og vælge den
visning kvalificeres ude i
levevej. Derfor så vi på, hvad
skolerne.
MANGE FORSKELLIGE
andre har gjort,“ fortæller
„Jeg vil gerne være med
Kirstine Bille.
til at fjerne nogle af de
JOBFUNKTIONER I
fordomme, som eleverne
PRAKSIS
Erfaring fra både
måtte have om især plejeHeine Gregers Carlsen
skole og erhvervsliv
sektoren og håndværksfag.
Kirstine Bille sidder i byrådet
Min store ambition er, at
i Syddjurs Kommune for SF og er formand for
eleverne møder virkeligheden på alle klasseFamilie-, børne- og læringsudvalget. I et samartrin. Derfor skal lærerne vide, hvem jeg er, og
bejde mellem det daværende Familie- og instihvad jeg kan. At jeg støtter dem i det daglige
tutionsudvalg og Erhvervs- og beskæftigelses
arbejde,“ forklarer Heine Carlsen.
udvalget, fandt man ud af, at der var en uløst
Han ønsker også, at virksomhederne får
opgave. De undersøgte, hvad andre gjorde i
kendskab til ham, for de repræsenterer den
for eksempel Horsens, Viborg og Silkeborg, og
virkelighed, eleverne skal møde. Da eleverne
indså, at der skulle bruges en person. Stillingen
er fremtidens arbejdskraft, er deres viden om
blev slået op, og Heine Carlsen søgte den.
muligheder også i virksomhedernes interesse.
„Heine er et fund for os, fordi han har et ben i
Og han oplever da også, at de virksomheder,
både folkeskolen og erhvervslivet. Han har været
han har mødt, ønsker at være lokalt og socialt
lærer i 12 år og lavet mange undervisnings
engagerede. Det kan Heine Carlsen hjælpe dem
materialer, og så har han været redaktør på et dimed.
gitalt forlag, Clio, hvor han lavede undervisnings
materialer for store danske virksomheder,“
Flere skal vælge en
fortæller Kirstine Bille.
erhvervsuddannelse
På landsplan har Folketin„Mange unge forlader
VI VIL GERNE HAVE
get et mål om, at 30 procent
folkeskolen og kender ikke
af en ungdomsårgang søger
bredden i deres valgmuligFLERE UNGE TIL AT SE
ind på en erhvervsuddanheder. Jeg hjælper med til,
MULIGHEDEN FOR AT
nelse. I Syddjurs Kommune
at de unge møder mange
har 24 procent valgt den vej
forskellige jobfunktioner
BLIVE HÅNDVÆRKER
i 2022, og det tal skal stige
i praksis,“ fortæller
med en procent om året. Der
han.
Kirstine Bille
er imellem 1.100 og 1.200 i
Besøget på
udskolingen per årgang i kommunen. Virksomen virksomhed skal have en faglig
heder, der har lyst til at deltage, kan kontakte
sammenhæng med de fag, der er i
Heine Carlsen på telefon 23 39 77 72 og mail
skolen. Heine sætter både virksomhegc@syddjurs.dk
hedsbesøg og erhvervspraktik ind
i en faglig ramme med forberedelse og efterbehandling.
Haakon Rønnow Petersen,
Samtidigt bliver praktikken fra
haakon@mercatus.dk
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Direktør Søren Geertsen, Grenaa Varmeværk

VI SKAL INVESTERE I AL DEN

TEKNOLOGI,

VI KAN FÅ

De første tanker om selv at kunne
producere en væsentlig del af
varmeværkets strømforbrug blev
sået i marts 2021, som et yderligere grønt tiltag, og mens priserne
på strøm var stabile. „Vi er det
andet værk i landet, der kommer
til at levere grøn strøm til en del af
vores produktion,“ fortæller Søren.
„Det understøtter den langsigtede
strategi, vi har lagt, med at kombinere flere forskellige teknologier
og energityper. Vi tør godt kalde os
frontløbere, og resultatet er, at vi
leverer høj grad af grøn energi samtidig med, at vi har kunnet sænke
forbrugspriserne flere år i træk.“
Industrielt anlæg
på erhvervsarealer
Den samlede investering for
erhvervsgrund og solcelleanlæg
er på 35 mio. kr., og de hastigt
stigende elpriser vil kun bidrage til
hurtigere tilbagebetaling. „Grunden
havde været udlagt som erhvervsareal i mange år, da vi købte den

Ordene kommer fra direktør i Grenaa
Varmeværk Søren Geertsen, mens han viser
rundt på de fem hektar industrigrund, hvor
et nyt stort solcelleanlæg er under etablering.

14
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Ny muligheder
men er vores
af Norddjurs
VI ER DET ANDET
For at kunne udnytte egen strømvarmepumpeKommune,“
produktion optimalt, har værket
anlæg, som i
forklarer Søren
VÆRK I LANDET, DER
overvejelser i gang om at investere
dag drosles ned
og pointerer, at
i en kæmpe elkedel. „Vores overi perioder, hvor
anlægget derfor
KOMMER TIL AT LEVERE
skudsel kan så fyres af i et 10 MW
strømmen er
ikke kommer til
varmelegeme der efterfølgende
dyr. Med egen
at genere beboGRØN STRØM TIL EN DEL
strømproduktion kan lageres i en akkumuleringstank
elser. „Området
med vand, og på den måde supplere
kommer vi til
bliver indhegnet, AF VORES PRODUKTION
fjernvarmeproduktionen.“ Søren
helt at kunne
og mod nord
fortæller videre, at også vindmøller
slukke vores flisfyr hen over somog vest bliver der plantebælter.“
og eventuel overskudsvarme fra
meren, fordi det bliver rentabelt
Varmeværket har desuden sikret
andre virksomheder kan supplere
at benytte pumperne i stedet,“
sig forkøbsret på en 2,5 hektar stor
produktionen i fremtiden, ligesom
fortsætter direktøren.
erhvervsgrund der ligger i tilslutning
geotermisk energi ser ud til at blive
Elpriserne varierer meget hen
til den allerede købte.
en mulighed på den lange bane.
over døgnet og er blandt andet
Anlægget er budgetret til en årlig
Solcelleanlægafhængige af
produktion på omkring 6.200.000
get forventes i
vejrforhold. „Det
KW. „Solcellerne har også glas på
MED EGEN
drift sidst i oktoer daglig rutine,
bagsiden, og det betyder, at de kan
ber måned.
at vi følger døgn- STRØMPRODUKTION
absorbere refleksioner fra jorden.
prognoserne for
Det kan give et plus på op til 10
afregningspriser, KOMMER VI TIL HELT AT
pct.“
Jens Nikolajsen,
så vi kan planjens@mercatus.dk
KUNNE SLUKKE VORES
lægge vores proGrøn sommervarme
duktion af varme FLISFYR HEN OVER
Strategien med at satse på flere
mest hensigts
varmekilder har vist sig at være
SOMMEREN
mæssigt.“
en succes. „Sidste skud på stam-
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Med ansættelsen af en erhvervsgrundekoordinator
styrker Syddjurs Kommune servicen på området.
Virksomhederne har nu en guide, der tager dem i
hånden fra de første købsovervejelser, til grunden
er solgt.
at der er én indgang til kommunen,
Den 1. maj 2022 blev Christina
når det gælder erhvervsgrunde. Vi
Maria Grunert ansat som erhvervs
prioriterer ergrunde
hvervslivet højt
koordinator i
JEG ER BINDELED
og har velbeligen nyoprettet
gende, attraktive
stilling i Syddjurs MELLEM VIRKSOMHEDEN
grunde til salg
Kommune. Med
til fornuftige
den nye funktion OG KOMMUNEN, OG JEG
priser,“ fortæller
ønsker komhun.
munen at skabe
YDER OGSÅ SERVICE
hurtigere, mere
Stort lokalkendskab og baggrund
tværgående og smidige forløb igensom ejendomsmægler
nem hele processen, når kommuDen nye erhvervsgrundekoordinator
nens erhvervsgrunde skal sælges.
„Min primære opgave er at repræ- har besigtiget alle kommunens
erhvervsgrunde, der er til salg.
sentere Syddjurs Kommune som
sælger af vores erhvervsgrunde. Jeg Samtidig har hun gjort det nemt og
overskueligt at klikke sig ind på komer bindeled mellem virksomheden
munens hjemmeside og under Erog kommunen, og jeg yder også
hverv og Byggegrunde at finde frem
service. Virksomhederne skal helst
kontakte mig, inden de har besluttet til hende. Her kan man også finde
en oversigt over grunde til salg.
sig for et køb, og gerne før de har
„Jeg er uddannet ejendoms
valgt by eller kommune,“ forklarer
mægler og har været i branchen
Christina Maria Grunert.
siden 1998. Jeg er lokalt forankret
Når hun bliver kontaktet tidligt,
og har arbejdet hos blandt andre
kan hun hjælpe med at finde placeNybolig i Ebeltoft og kender komring og guide hele vejen igennem
munen. En overgang arbejdede jeg
processen til selve salget, inklusive
som mediekonsulent for Lokalavisen
udarbejdelse af kontrakt. For ekog kender derfor til mange virksomsempel kan hun finde ud af, om en
heder her i området,“ mener hun.
bestemt type virksomhed må ligge
Lige nu har Syddjurs Kommune
på den pågældende grund. Når grunerhvervsgrunde
den er solgt, er
Christina Maria
JEG KAN GØRE DET SÅ til salg i Ebeltoft, Knebel,
Grunerts opgave
Kolind, Ryomløst, men hun
SMERTEFRIT SOM MULIGT
gård, Rønde og
kan undervejs
Tirstrup. Hertil
i den videre
FOR DEM AT FINDE OG
er udstykningen
proces også
Fremtidsparken
SIDEN KØBE EN GRUND
hjælpe virksompå vej ved
hederne med
Motortrafikvejen tæt på Følle. De
at finde de rette indgange til for
kan alle ses på hjemmesiden.
eksempel byggesagsbehandling,
Christina Maria Grunert tager
miljøgodkendelser og lignende.
sig af salg af erhvervsgrunde til
alle typer virksomheder og kan
Alle virksomheder kan få hjælp
kontaktes på 24 67 89 39 og
„Min målgruppe er alle virksomhechmg@syddjurs.dk. Hun har kontor
der, både eksisterende og kompå rådhuset i Ebeltoft i Teknik og
mende, der ønsker en placering,
Miljø Sekretariat.
hvor de vil bygge. De skal vide, jeg
er til for dem, så jeg kan gøre det
så smertefrit som muligt for dem
Haakon Rønnow Petersen,
at finde og siden købe en grund,“
haakon@mercatus.dk
fortæller Christina Grunert.
„Vi har lyttet til erhvervslivet og
vil gerne imødekomme ønsket om,

16
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Erhvervsgrundekoordinator Christina Maria Grunert, Syddjurs Kommune

NY KOORDINATOR
PER VIRKSOMHEDER
PÅ JAGT EFTER ERHVERVSGRUNDE I SYDDJURS
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LOKAL BI
OPVARMER ØRSTED

Varmemester Carsten Pedersen, Ørsted Fjernvarmeværk A.m.b.a.

18
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IOMASSE
Der er sket meget på
Ørsted Fjernvarmeværk
A.m.b.a. siden det
blev etableret i 1964.
Fyringsolien er erstattet
af halm leveret af lokale
producenter, og der er
konstant fokus på miljøet.
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Der kommer ingen røg op af skorKolleger hjælper hinanden
stenen på værket i Ørsted denne
Gennem årene er nye tiltag og
sommerdag, for den store halm
forbedringer løbende blevet hjulpet
kedel er helt slukket. „Det er resulpå vej med input fra kolleger på omtatet af et af vores tiltag,“ forklarer
kring 20 andre værker. Det foregår i
varmemester Carsten Pedersen og
den fælles ERFA gruppe Varmeværuddyber: „På en
ker under Miljøgennemsnitlig
forum Norddjurs
VI OPDATERES
sommer er det
Erhverv. „Vi møMED BRANCHENYHEDER
kun nødvendigt
des et par gange
at fyre hver
om året rundt
OG NYE TILTAG
tredje eller fjerde
på de forskellige
dag, fordi vi har
værker, og vi er
– FOR EKSEMPEL OM
etableret en
typisk en flok på
akkumulerings
25-30 stykker,
ENERGIBESPARELSER
tank med 13
der alle arbejder
millioner liter vand.“ Den er også
professionelt med fjernvarme,“
forklaringen på, at den oliebaserede
fortæller Carsten, der er begejstret
backup kedel kun har kørt i alt 13
for samarbejdet. „Her opdateres vi
timer de sidste 15 år.
med branchenyheder og nye tiltag –
for eksempel om energibesparelser.
Setup med miljøfokus
Det er et rigtig fint forum, hvor vi
Overgangen fra olie til halm startede deler mange praktiske erfaringer.
i slutningen af 80‘erne. „Både anlæg Samarbejdet har også gjort det
og hele vores setup er ændret og
nemmere at få idéer til løsning af
forbedret meget siden. I dag fyrer
eventuelle småjusteringer i forbinvi udelukkende med halm leveret
delse med de årlige miljøeftersyn,
af lokale landmænd, der højst bor
som finder sted i en god dialog med
15 km herfra. Værket bruger knap
kommunens folk.“
5.000 ton om året, og det er de
enkelte landmænd, der selv står for
Flere udviklingsgrupper
transporten.“ De har typisk femIngeniør Carsten T. Willadsen fra
års kontrakt, hvor lagerperioderne
Norddjurs Kommune fortæller, at
fordeles mellem
der ud over
dem hen over
Varmeværker er
SAMARBEJDET
sæsonen.
flere udviklingsDe omkring
grupper i MiljøHAR OGSÅ GJORT DET
syv pct. restaske
forum Norddjurs
fra forbrændinErhverv. „Det er
NEMMERE AT FÅ IDÉER TIL
gen falder ned
vores erfaring,
i en askeredler,
at de virksomheNYE LØSNINGER
og både det
der, der er aktive
faste stof og askevandet opsamles
i grupperne får stort fagligt udbytte
på værket. „Leverandørerne henter
af at deltage. Vi kan som sekretaselv deres andel af reststofferne
riat anvise til relevante grupper og
som har stor gødningsværdi, og
hjælpe med at etablere nye inden
derfor indregnes i den enkeltes
for nye fagområder.“
gødningsplan,“ siger varmemesteren. „Der bliver løbende foretaget
Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk
analyser af asken, så de kender det
faktiske indhold.“
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Den nye direktør for Aarhus
Airport er med stillingen
kommet mere i rampelyset, end
han normalt bryder sig om, for
han er introvert og foretrækker
at stå i baggrunden og få
tingene til at ske.

20

Siden 1. april har Brian Worm været direktør for Aarhus
Airport ved Tirstrup, men selv om han tidligere har
stået ved roret i langt større virksomheder, er eksponeringen langt større som lufthavnsdirektør. Hvor han
tidligere har befundet sig godt med at stå i baggrunden
og få alt til at fungere, må han nu finde sig i at stå i
rampelyset.
„Jeg skal være mere på ølkassen i medierne end
tidligere og bliver eksponeret helt anderledes. Det
kræver bearbejdning, når man er introvert som mig. Det
kan være derfor, jeg har nemt ved at læse mennesker,
mens jeg har fået at vide, de har svært ved at læse mig.
Måske er jeg lidt for jysk,“ mener Brian Worm.
Og jysk er han, for han er født og vokset op sammen
med sin søster i Ryomgård midt på Djursland. Det oplevede han som meget trygt, for alle vidste, hvem han
var. Han brugte
al sin fritid på
JEG HAR IKKE BEHOV
sport. Fodbold
om efter
FOR AT FLASHE NOGET. DET
middagen og
tennis samme
ER JO IKKE DET, DER TÆLLER
aften var helt
almindeligt, hvis han da ikke lige kørte moto cross i
Petersminde.

JEG ER MÅSKE LID

Personprofil
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Direktør Brian Worm, Aarhus Airport

En trædesten i processen
Har ikke behov for at flashe noget
Han forsøger at opdrage sine to sønner på henholdsvis
„Moto cross er en adrenalinsport, og mine arme har
10 og 12 år til, at det er okay at fejle, hvis man har gjort
da også været udsat for en del brud, men jeg var nok
en indsats. Man skal ikke lalle sig til noget. Også som
mere til holdsport. Men hvorom alting er, har jeg været
direktør for Aarhus Airport gælder det samme. Brian
dyr i drift rent sportsmæssigt. Vi havde jo heller ikke
Worm ser sin rolle som den, der
smartphones, iPads og spille
skal få motoren til at fungere.
konsoller, som børn har i dag.
JEG ER FULDT BEVIDST
„Jeg er en trædesten i
Heldigvis,“ husker han.
lufthavnens
historie, og når min
Han ser med bekymring,
OM, AT JEG SKAL HAVE EN
opgave er tilendebragt, er jeg
hvordan det bliver mere og
fuldt bevidst om, at jeg skal
mere vigtigt for børn og unge,
EFTERFØLGER MED NOGLE
have en efterfølger med nogle
hvad de har af spil, konsoller og
andre kompetencer, der blandt
telefoner. Det er en tendens,
ANDRE KOMPETENCER
andet honorerer en tilstede
han oplevede, da han arbejdede
værelse i mediernes rampelys. For der er behov for en
i Hong Kong, og som nu er kommet her til landet. Børn
meget aktiv og positiv branding af både virksomheden
bliver ligeledes mere bevidste om de „rigtige“ brands i
og dens kommunale ejere,“ mener han.
en tidligere og tidligere alder, hvilket han går meget op
Aarhus Airport er ejet af Aarhus Kommune og de to
i at modvirke.
Djurslandskommuner, og Brian Worm oplever, at det
„Jeg har en almindelig bil og bor i et almindeligt
godt kan være en balancegang at håndtere offentlige
parcelhus. Jeg har ikke behov for at flashe noget. Det
ejere samtidig med private investorer og kommercielle
er jo ikke det, der tæller, og det forsøger jeg også at biinteresser.
bringe mine sønner. Jeg er nok lidt gammeldags i min
opdragelse, men er til gengæld enormt støttende. Jeg
vil gerne have dem til at lykkes, men har ingen forventHaakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk
ninger til, hvad de vil være,“ fortæller han.

DT FOR JYSK
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Alle data er indhentet i perioden
24/05/2022 - 12/08/2022.
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen,
NN Markedsdata. Gengivet uden ansvar.
Antal ansatte er en usikker variabel.)

Bruttofortjeneste
Resultat før skat
Egenkapital
Antal ansatte

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

BYGGEFIRMAET
LINDGAARD NIELSEN APS
Kattegatvej 12, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
8,3
Resultat før skat
1,5
Egenkapital
1,2
Antal ansatte
15

*) Virksomheden er reklamebeskyttet.

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

1ST-RETAIL A/S
Byvej 1D, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
6,5
(8,9)
Resultat før skat
-0,8
(0,3)
Egenkapital
-1,7
(-0,9)
Antal ansatte
10
ABEXA EVENT APS*
Ballesvej 65, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
1,2
(0,5)
Resultat før skat
0,0
(-0,1)
Egenkapital
0,0
(-0,0)
Antal ansatte
53
ACTUEL APS
Ankjærshøj 8, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
1,2
(1,9)
Resultat før skat
-0,3
(-0,2)
Egenkapital
-0,4
(-0,0)
Antal ansatte
13
ALLINGÅBRO TOTALBYG A/S
Hovedgaden 15, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
5,5
(5,1)
Resultat før skat
0,9
(0,7)
Egenkapital
2,0
(1,9)
Antal ansatte
13
ANETTE KJÆR OG SØNNER APS
Ålsø Stationsvej 6, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
6,0
(3,8)
Resultat før skat
0,2
(0,3)
Egenkapital
0,6
(0,5)
Antal ansatte
34
AUNING TRAKTOR- OG
MASKINVÆRKSTED A/S
Østergade 32, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
3,4
(2,9)
Resultat før skat
0,2
(0,0)
Egenkapital
2,4
(2,2)
Antal ansatte
10
BECK & BECK APS*
Martin Hansens Vej 24, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
1,8
(2,0)
Resultat før skat
0,3
(0,4)
Egenkapital
0,7
(0,5)
Antal ansatte
9
BIRKBALLE OG NICHOLAISEN APS
Mørkevej 8, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 1-4-2022
Bruttofortjeneste
3,4
(3,7)
Resultat før skat
1,3
(1,6)
Egenkapital
6,1
(5,2)
Antal ansatte
7
BLIK OG VVS
KAJ DAHL ANDERSEN A/S
Vestergade 46E, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
14,0
(11,8)
Resultat før skat
1,5
(0,7)
Egenkapital
3,6
(2,4)
Antal ansatte
20
BRDR. KEMPEL APS*
Voer Færgevej 81, 8950 Ørsted
Regnskabsafslutning 31-12-2021

22

Ajour

2,8
0,4
0,3
7

(2,1)
(-0,1)
(-0,0)

-

BYGGEFIRMAET SEVERINSEN APS
Tøstrupvej 43, 8581 Nimtofte
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
5,2
(4,0)
Resultat før skat
1,3
(0,4)
Egenkapital
2,6
(1,6)
Antal ansatte
11
CAFÉ KRÆMMERHUSET APS*
Adelgade 35, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
1,6
(1,9)
Resultat før skat
0,4
(0,4)
Egenkapital
1,3
(1,0)
Antal ansatte
20
CIN APS
Lillegade 12, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
3,4
(3,0)
Resultat før skat
0,1
(0,1)
Egenkapital
0,5
(0,4)
Antal ansatte
14
CPH SERVICE APS*
Byvej 5, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
9,5
(17,6)
Resultat før skat
-0,0
(-0,0)
Egenkapital
0,1
(0,2)
Antal ansatte
12
CS MASKINTEKNIK APS*
Rugvænget 15A, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
7,7
Resultat før skat
6,2
Egenkapital
4,9
Antal ansatte
9

-

DANPOR A/S
Sletten 1, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
18,5
(20,0)
Resultat før skat
1,4
(2,9)
Egenkapital
9,9
(8,8)
Antal ansatte
32
DANSK DETAIL RENGØRING VEST
APS
Østerbrogade 45 2, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
3,6
(2,8)
Resultat før skat
-0,1
(-0,2)
Egenkapital
-0,3
(-0,2)
Antal ansatte
44
DANSK DETAIL
RENGØRING ØST APS
Østerbrogade 45 2, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
0,9
(5,0)
Resultat før skat
0,0
(0,0)
Egenkapital
-0,3
(-0,3)
Antal ansatte
16
DIG OG MIG APS*
Øster Allé 20, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
0,7
(0,6)
Resultat før skat
0,1
(-0,1)
Egenkapital
0,2
(0,1)
Antal ansatte
12

DOWNTOWN APS*
Vestergade 11A tv, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
9,0
(8,3)
Resultat før skat
-3,7
(-1,7)
Egenkapital
-2,9
(1,3)
Antal ansatte
14
EBELTOFT AUTOCENTER APS
Martin Hansens Vej 2, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
2,2
(2,0)
Resultat før skat
0,2
(0,3)
Egenkapital
0,5
(0,6)
Antal ansatte
7
ENSO DENMARK A/S*
Industrivej 3, 8586 Ørum Djurs
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
5,8
(5,0)
Resultat før skat
0,3
(0,1)
Egenkapital
1,6
(1,3)
Antal ansatte
13
ENTREPRENØRFIRMAET
ERIK PEDERSEN A/S
Kirkegade 1, 8950 Ørsted
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
11,1
(11,3)
Resultat før skat
1,4
(0,9)
Egenkapital
14,6
(14,5)
Antal ansatte
23
ES SMEDE- OG
MASKINSERVICE APS*
Veggerslevvej 11, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
5,6
(6,5)
Resultat før skat
0,0
(-0,4)
Egenkapital
1,4
(1,4)
Antal ansatte
12
FJELLERUP BAGERI APS
Fjellerup Bygade 20, 8585 Glesborg
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
1,3
(2,0)
Resultat før skat
0,1
(0,4)
Egenkapital
1,4
(1,3)
Antal ansatte
7
FK ENTREPRENØR APS
Randersvej 183, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
3,7
(2,9)
Resultat før skat
-0,1
(0,3)
Egenkapital
1,7
(1,8)
Antal ansatte
8
FK SMEDIE A/S
Randersvej 14, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
4,8
(5,3)
Resultat før skat
0,2
(0,1)
Egenkapital
0,8
(0,6)
Antal ansatte
15
FLEX HÅNDVÆRKERSERVICE APS*
Søndergade 17 1 tv, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
0,4
(-0,1)
Resultat før skat
-1,3
(-0,9)
Egenkapital
-2,0
(-0,7)
Antal ansatte
8
FREKA GRAFISK A/S
Lerbakken 64, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-3-2022
Bruttofortjeneste
2,9
(2,1)
Resultat før skat
0,4
(0,4)
Egenkapital
1,0
(1,0)
Antal ansatte
11
FREMA A/S
Auningvej 91B, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
4,4
Resultat før skat
2,2

Egenkapital
Antal ansatte

25,9
10

-

FRISENETTE APS
Energivej 134, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30-4-2022
Bruttofortjeneste
8,6
(8,7)
Resultat før skat
2,0
(2,3)
Egenkapital
3,8
(2,3)
Antal ansatte
17
FRISK FISKEN GRENAA APS
Søndre Kajgade 4, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
2,1
(1,7)
Resultat før skat
-0,3
(-0,2)
Egenkapital
-1,1
(-0,9)
Antal ansatte
18
GASTROLUX 2004 A/S
Industrivej 53, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
9,1
(6,3)
Resultat før skat
3,6
(1,9)
Egenkapital
8,9
(6,1)
Antal ansatte
16
GL. ESTRUP GARTNERI A/S
Randersvej 1, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
109,1
(56,3)
Resultat før skat
19,3
(17,6)
Egenkapital
83,3
(78,2)
Antal ansatte
304
GMS APS
Kanalvej 81, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
2,8
(2,4)
Resultat før skat
0,8
(0,7)
Egenkapital
2,2
(1,5)
Antal ansatte
8
GRENAA LOSSEKOMPAGNI APS*
Djurslandskajen 2, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
15,7
(17,7)
Resultat før skat
6,1
(7,9)
Egenkapital
13,7
(9,0)
Antal ansatte
12
GRENÅ SPÅNTAGNING APS
Engvej 2, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
5,9
(5,7)
Resultat før skat
0,2
(0,5)
Egenkapital
1,2
(1,0)
Antal ansatte
24
GREYBIRD PILOT ACADEMY APS*
Ny Lufthavnsvej 24, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
-3,9
(-3,5)
Resultat før skat
-4,4
(-3,5)
Egenkapital
-1,2
(2,2)
Antal ansatte
39
GULDBAGEREN AUNING A/S
Torvegade 2B, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
5,0
(4,1)
Resultat før skat
0,7
(0,7)
Egenkapital
1,1
(0,9)
Antal ansatte
29
HOLMSTED VVS & BLIK APS*
Århusvej 221B, 8570 Trustrup
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
6,1
(3,9)
Resultat før skat
0,9
(0,4)
Egenkapital
1,4
(0,7)
Antal ansatte
15

-
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Direktør Lars Bo Kloster, Grenå Gulvcenter ApS

Synergier giver øget indtjening
Djursland har tidligere været
den største jagtmark for Grenå
Gulvcenter ApS. Men i takt
med stigende efterspørgsel
i Aarhus-området besluttede
direktør Lars Bo Kloster for
nogle år siden at etablere en
ny afdeling i Risskov. Den
åbnede i marts 2021, og det
har allerede nu vist sig at være
en fornuftig disposition.
Lang over budget i Aarhus
Lars Bo forklarer, at det især
er butikssalget, der rykker i
Aarhus. „Vi havde et omsætningsbudget på 6 mio. kr. i
Risskov, men ramte 8 mio.
kr. Grenaa-afdelingen nåede
11 mio. kr., og det er i det
område vi plejer at være. Og
salget i Aarhus bliver ved
med at stige. I juni måned i
år havde vi for første gang et
større salg der end i Grenaa.
Jeg vurderer potentialet til at
være meget stort. Over en
femårig periode kommer der
18.000 nye boligenheder bare

i Aarhus Nord, så bare der
skal der lægges rigtig mange
gulve.
Første gang over 1 mio.
Både før og efter skat blev
2021-resultatet 6-cifret med
hhv. 1,3 og 1,0 mio. kr., og
bruttofortjenesten steg fra 4,8
til 7,5 mio. kr. Lønudgifterne
er ikke steget tilsvarende, og
det skyldes ifølge Lars Bo,
at han nu kan flytte medarbejdere mellem Aarhus- og
Grenaa-afdelingen efter, hvor
travlt der er i butikken. „Tidligere har vi valgt at beholde
vores folk i downperioder i
Grenaa. Nu kan de gøre mere
gavn i Aarhus – og de vil også
hellere være i en butik, hvor
der er travlt, så der er ingen
sure miner,“ konstaterer han.
Butikssalget er klart størst i
Aarhus, det er bl.a. afpassede
tæpper, der sælger.
Garant sælger
næsten sig selv
Begge afdelinger er en del
af Garant-kæden, og Lars Bo

& Co. er blevet taget rigtig
godt imod i Aarhus. „Vi kan
mærke, at kunderne tager
hatten af for en rigtig gulv
forretning. Huslejen i Aarhus
er mange gange dyrere, men
til gengæld bruger vi ingen
penge på markedsføring
af afdelingen. Vi er nabo til
Aarhusafdelingen af møbelhuset Ingvar Christensen,
som bruger rigtig mange
penge på markedsføring. Den
butik tiltrækker primært det
bedrestillede borgerskab. Og
når kunderne har været på
besøg der, kommer de ofte
til os bagefter. Men mundtil-mund princippet begynder
også at virke nu. Det er gået
rigtig stærkt dernede, og det
er ofte mere eksklusive gulve,
vi laver der. Det er sjovt og
udfordrende fx. at lave sildebensgulve, og i detOmsætning
hele taget
anvende vores håndværk til at
lave noget mere eksklusivt.“
Forventer lignende resultat
Direktøren ser også fortrøstningsfuldt på fremtiden. „Det
2017

Rugvænget 23,Omsætning
8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
7,5 (4,8)
Resultat før skat
1,3 (0,7)
Egenkapital
3,2 (2,4)
Antal ansatte
18
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Årets resultat

Resultat før skat
1.273

2017

Tre ejere i dag
Omsætning
Lars Bo ejede i de første
mange år virksomheden selv.
Men for omkring ti år siden
blev den mangeårige og betroede medarbejder Carsten
Svenningsen medejer, og
sidste sommer blev 28-årige
0
Benjamin Louis
også
2017 Nielsen
2018 2019 2020
2021
medejer, fortæller Lars Bo.
„Benjamin startede som en
Resultat
før skat
Bruttofortjeneste
af vores i dag seks
gulvlæg1.273
7.471
gere for
knap ti år siden, og
han gør det rigtig godt. Derfor
blev Carsten og jeg enige om
at tilbyde ham at komme med
i ejerkredsen. Det sagde han
heldigvis ja til.“
0

0

GRENÅ GULVCENTER APS

er gået lidt bedre i år end sidste år indtil nu. Konjukturerne
er ikke opadgående, men
mine kunder bliver ikke ramt i
år, tror jeg. Dem, der bygger
nyt i Aarhus har som regel de
lange briller på. Der er ikke
meget, der kan bremse det,
heller ikke corona, inflation
eller Ukrainekrig. Derfor forventer jeg, at vi når et resultat
i millionklassen igen i 2022.“
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JALOMA SANDWICH APS
Kannikegade 30, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
1,0
(0,6)
Resultat før skat
-0,5
(-0,3)
Egenkapital
-0,6
(-0,2)
Antal ansatte
16

KØBMANDEN I GJERRILD APS
Hestehavevej 10, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
1,4
(1,4)
Resultat før skat
0,0
(0,0)
Egenkapital
0,1
(0,1)
Antal ansatte
12

MALERFIRMAET EBBESEN APS
Rugvænget 3B, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
-0,1
Resultat før skat
-0,7
Egenkapital
-0,7
Antal ansatte
25

JOWIN APS
Løgtenvej 41, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
6,9
(6,5)
Resultat før skat
5,3
(3,5)
Egenkapital
12,2
(8,6)
Antal ansatte
7

LA CASA APS
Svalevej 20, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
0,9
(0,9)
Resultat før skat
0,1
(-0,1)
Egenkapital
-0,3
(-0,4)
Antal ansatte
7

MALTESE&CO APS*
Lyngevej 17 dør 24, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
1,4
(0,8)
Resultat før skat
0,7
(-0,0)
Egenkapital
0,7
(0,1)
Antal ansatte
11

KALØ KØKKENET APS*
Lerbakken 50, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
3,2
Resultat før skat
0,7
Egenkapital
0,7
Antal ansatte
12

LANDINSPEKTØRFIRMAET
KJÆR APS*
Havnecentervej 1, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
5,8
(4,0)
Resultat før skat
1,3
(0,2)
Egenkapital
1,7
(0,7)
Antal ansatte
10

MIDTDJURS TRAKTORLAGER A/S
Tøstrupvej 50, 8581 Nimtofte
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
14,6
(13,9)
Resultat før skat
1,8
(2,5)
Egenkapital
24,9
(23,9)
Antal ansatte
26

-

KALØ TAXI APS
Molsvej 58, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
11,0
(5,6)
Resultat før skat
1,2
(-0,3)
Egenkapital
7,4
(6,5)
Antal ansatte
17
KATTEGAT TEKNIK APS*
Rolshøjvej 2, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
5,4
(5,5)
Resultat før skat
0,1
(0,0)
Egenkapital
2,5
(2,3)
Antal ansatte
14
KIM NIELSEN SNEDKER- OG
TØMRERFIRMA A/S*
Teknologivej 12, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
4,1
(3,1)
Resultat før skat
0,7
(0,5)
Egenkapital
1,3
(1,3)
Antal ansatte
9
KVADRAT ACOUSTICS A/S
Lundbergsvej 10, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
23,8
(12,6)
Resultat før skat
13,3
(-2,4)
Egenkapital
24,3
(11,5)
Antal ansatte
24
KØBMANDEN I BALLE APS*
Bavnehøjvej 6C, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
1,4
Resultat før skat
0,2
Egenkapital
0,4
Antal ansatte
12

Salgspris pr. kvm.
Villaer/Rækkehuse
Norddjurs kom…

Syddjurs komm…

Villa/Rækkehus

-

LANGHOFF & JUUL
STRANDHOTEL, EBELTOFT A/S*
Ndr. Strandvej 3, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
1,3
(2,6)
Resultat før skat
-1,5
(-0,2)
Egenkapital
-0,7
(0,4)
Antal ansatte
10
LIMFJORDS GRØNTSAGER APS*
Mortensensvej 17, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
16,6
(18,1)
Resultat før skat
-4,0
(0,0)
Egenkapital
-4,0
(0,1)
Antal ansatte
41
LÜBKER GOLF RESORT APS*
Lübker Allé 123, 8581 Nimtofte
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
6,7
(5,7)
Resultat før skat
14,7
(4,0)
Egenkapital
88,1
(73,4)
Antal ansatte
43
MADKOMPAGNIET HORNSLET APS
Byvej 1G, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
2,0
(1,7)
Resultat før skat
-0,0
(-0,1)
Egenkapital
-0,1
(-0,1)
Antal ansatte
14
MALERFIRMA MADSEN APS
Rugvænget 17C, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
6,2
(6,2)
Resultat før skat
0,7
(0,8)
Egenkapital
1,4
(0,9)
Antal ansatte
13

Salgstid
Villaer/Rækkehuse
Norddjurs kom…

Syddjurs komm…

Villa / Rækkehus

-

MIDTDJURS VVS APS
Industrivej 25, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
3,2
(2,9)
Resultat før skat
0,4
(0,3)
Egenkapital
1,4
(1,0)
Antal ansatte
8
MIN KØBMAND VOLDUM APS
Ebeltoftvej 20, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
2,6
(2,5)
Resultat før skat
0,7
(0,5)
Egenkapital
1,0
(0,4)
Antal ansatte
30
MUNDGODT GRENÅ APS*
Storegade 6, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
2,0
(1,6)
Resultat før skat
0,2
(0,5)
Egenkapital
0,6
(0,4)
Antal ansatte
12
MURERFIRMAET
KUSK & THOMSEN APS
Tingparken 87, 8950 Ørsted
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
11,4
(10,5)
Resultat før skat
0,4
(0,7)
Egenkapital
4,1
(4,3)
Antal ansatte
26
MURERFIRMAET
NYBORG SØRENSEN APS*
Ramten Hedevej 19, 8586 Ørum Djurs
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
7,2
(6,3)
Resultat før skat
0,9
(0,4)
Egenkapital
8,9
(8,2)
Antal ansatte
14

MURERMESTER
KENNETH STØVE APS*
Smøgen 5, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
2,6
(2,4)
Resultat før skat
0,1
(-0,1)
Egenkapital
0,5
(0,4)
Antal ansatte
7
MURERMESTER
KRISTIAN WETCHE APS*
Bredstrupvej 42C, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
1,7
(1,0)
Resultat før skat
0,0
(-0,1)
Egenkapital
0,2
(0,1)
Antal ansatte
7
NAMU APS*
Jernbanegade 5 kl, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
0,3
Resultat før skat
-0,7
Egenkapital
-0,5
Antal ansatte
14

NELLEMANN DENTAL APS*
Tingvej 39B, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
5,2
(4,5)
Resultat før skat
1,8
(0,9)
Egenkapital
4,6
(6,1)
Antal ansatte
10
NEW WEAR APS*
Systemvej 4, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
4,2
(5,7)
Resultat før skat
1,8
(3,1)
Egenkapital
1,3
(1,9)
Antal ansatte
17
PROTREATMENT RØNDE APS*
Hovedgaden 40, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
2,6
(2,5)
Resultat før skat
-0,7
(-0,4)
Egenkapital
-1,2
(-0,7)
Antal ansatte
9
RAGNER A/S*
Holmagervej 11, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
5,8
(5,0)
Resultat før skat
2,5
(1,9)
Egenkapital
2,9
(6,6)
Antal ansatte
8
RASMUS JAKOBSEN GRENAA A/S
Havnevej 80, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
0,1
(0,1)
Resultat før skat
0,1
(0,0)
Egenkapital
1,7
(1,7)
Antal ansatte
7

Fuldtidsledige
500
% af arbejdsstyrken (foreløbige) efter
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REAL SERVICE APS
Skovsmindevej 4, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
4,5
(2,5)
Resultat før skat
0,0
(0,0)
Egenkapital
0,1
(0,1)
Antal ansatte
31
RESTAURANT HUSET APS
Gyvelvej 34, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
0,7
(1,0)
Resultat før skat
0,2
(0,4)
Egenkapital
0,8
(0,7)
Antal ansatte
9
RYOMGÅRD TØMMERHANDEL
OG BYGGECENTER A/S
Vestergade 108, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
36,5
(33,2)
Resultat før skat
16,9
(14,3)
Egenkapital
30,7
(26,5)
Antal ansatte
54
S.H.U. APS
Estrupvej 17, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
8,9
(11,1)
Resultat før skat
-2,3
(0,1)
Egenkapital
-1,0
(0,9)
Antal ansatte
34
SABRO A/S
Holmagervej 2, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
11,7
(18,2)
Resultat før skat
-3,4
(-2,5)
Egenkapital
15,3
(19,6)
Antal ansatte
32
SCAN CONSTRUCTION APS
Nøruplundvej 9, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
7,0
(3,5)
Resultat før skat
0,9
(-2,5)

Egenkapital
Antal ansatte

8,4
12

(7,7)

SD FVL A/S
Nødagervej 67B, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
3,7
(9,7)
Resultat før skat
-0,4
(6,6)
Egenkapital
0,2
(9,5)
Antal ansatte
40
SHOPFITTERS DENMARK APS*
Århusvej 290, 8570 Trustrup
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
24,3
(19,3)
Resultat før skat
6,8
(4,8)
Egenkapital
6,9
(5,3)
Antal ansatte
47
SHS A/S
Syrenvej 9, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
-0,0
(-0,1)
Resultat før skat
0,0
(-0,0)
Egenkapital
1,1
(1,2)
Antal ansatte
15
SIEB TEKNIKS APS*
Holmagervej 1L, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
3,8
(3,5)
Resultat før skat
0,4
(0,4)
Egenkapital
1,9
(1,5)
Antal ansatte
11
SIMTECH CORPORATION APS
Tyrrisvej 4, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
5,5
(3,1)
Resultat før skat
2,7
(1,7)
Egenkapital
9,5
(7,4)
Antal ansatte
11
SKOMØ A/S
Julius Kajus Vej 1, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-3-2022

Bruttofortjeneste
Resultat før skat
Egenkapital
Antal ansatte

16,4
5,2
10,0
27

(17,8)
(7,0)
(10,4)

SUNPARTS APS*
Tempovej 24, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
2,4
(2,9)
Resultat før skat
-1,7
(-1,3)
Egenkapital
0,0
(-0,9)
Antal ansatte
15
SWEETKITCHEN ENGROS APS
Sletten 6, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
2,4
(2,6)
Resultat før skat
0,5
(1,2)
Egenkapital
2,0
(1,6)
Antal ansatte
11
T. J. TRANSPORT APS
Marienborgvej 1, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
6,8
(4,3)
Resultat før skat
0,3
(1,0)
Egenkapital
1,4
(1,2)
Antal ansatte
13
TAMCA APS
Nytorv 1 st, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
1,4
(0,8)
Resultat før skat
0,1
(0,1)
Egenkapital
0,2
(0,1)
Antal ansatte
7
TERMA AEROSTRUCTURES A/S
Fabrikvej 1, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 28-2-2022
Bruttofortjeneste
157,6
(122,0)
Resultat før skat
82,1
(54,0)
Egenkapital
361,4
(314,5)
Antal ansatte
551

TN AUTO APS
Vibæk Strandvej 8, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
2,0
(1,8)
Resultat før skat
0,1
(0,0)
Egenkapital
0,5
(0,4)
Antal ansatte
7
TOFT & ALEXANDERSEN APS*
Smedebakken 23, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
7,6
(7,9)
Resultat før skat
0,9
(2,2)
Egenkapital
4,5
(3,8)
Antal ansatte
16
TØMRERFIRMAET
KURT GRØNFELDT APS
Rågholmvej 7, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
3,1
(2,1)
Resultat før skat
1,1
(0,7)
Egenkapital
1,6
(1,4)
Antal ansatte
8
TØMRERMESTER
NIKOLAJ T. MORTENSEN APS*
Vorregårdsparken 81, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
3,6
(3,5)
Resultat før skat
-0,3
(-0,0)
Egenkapital
-0,0
(0,3)
Antal ansatte
11
UNGLIV.DK APS*
Jernbanegade 14A, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
2,8
(2,3)
Resultat før skat
-0,1
(0,4)
Egenkapital
0,5
(0,6)
Antal ansatte
28
UNICORE DEVELOPMENT APS*
Tempovej 24, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
11,1
(5,6)

FREMTIDSFULDMAGT KAN SIKRE
VIRKSOMHEDENS DRIFT UNDER SYGDOM
Kort om fremtidsfuldmagt
En fremtidsfuldmagt kan blive virksom i det
tilfælde fuldmagtsgiver mister evnen til selv
at tage vare på sine økonomiske forhold
grundet sygdom, alderdom m.m. Fuldmagten kan gives til én eller flere personer, og
disse kan på baggrund af fuldmagten træffe
beslutninger om eksempelvis bankforretninger, kontrakter og retshandler i øvrigt.
Fuldmagten skal tinglyses, træder i kraft
efter anmodning til Familieretshuset (tidligere
Statsforvaltningen) og kan f.eks. ophøre efter
endt midlertidig sygdom hos fuldmagtsgiver.
Med andre ord er fuldmagten virksom, så
længe der er behov for den.
Scenariet uden en fremtidsfuldmagt
Virksomhedsejeren vil sædvanligvis være
den, der er ansvarlig for virksomhedens drift,
og i øvrigt tager de vigtige beslutninger. Såfremt man bliver forhindret i at varetage disse
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opgaver, enten permanent eller midlertidigt,
kan det betyde, at virksomheden som konsekvens vil stå uden reel ledelse. Det er i sagens
natur skidt for virksomhedens drift og kan i
værste fald betyde likvidation eller konkurs.

KLUMME – ADVOKAT

Af Mette Haase Lindhardt,
advokat (L) og partner,
Lindhardt Steffensen Advokater A/S,
www.lsa-advokater.dk

Hvorfor fremtidsfuldmagten er god at have
For at undgå, at virksomheden står uden
drift og eventuelt lider økonomisk tab, er det
en god idé at oprette en fremtidsfuldmagt.
Ejeren kan således bestemme hvem, der skal
drive virksomheden videre, såfremt vedkommende ikke selv er i stand til det. Ved at
gøre brug af en fremtidsfuldmagt spares der
økonomiske ressourcer, tid og bøvlet administration. Med en tydelig angivelse af virksomhedens forhold i fuldmagten sikres klare
retningslinjer for, hvordan de fuldmægtige
skal administrere opgaven. Altså en måde at
sikre virksomhedens fremtid i hænderne på
de rette mennesker.

Ajour
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Resultat før skat
Egenkapital
Antal ansatte

7,2
7,7
13

(2,7)
(3,6)

UNILIN DENMARK APS
Bygaden 19, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
6,6
(5,1)
Resultat før skat
0,3
(0,3)
Egenkapital
2,2
(2,0)
Antal ansatte
8
VE-2 APS*
Slotsgade 6, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
2,5
(2,2)
Resultat før skat
1,0
(1,1)
Egenkapital
1,3
(0,7)
Antal ansatte
13

kompetencer såvel i bredden som i dybden, og som
samlet kommer til at give et
afgørende vidensmæssigt
løft i ambitionen om at styrke
skolens uddannelser generelt og nicheområder inden
for detailhandel, økologi og
bæredygtighed, gaming, 3Danimering og visualisering,“
udtaler direktør Bo Nørregaard Jensen.

WNI SERVICE APS
Skovbrynet 6, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
7,0
Resultat før skat
0,1
Egenkapital
0,1
Antal ansatte
52

-

Viden Djurs
Viden Djurs har fået ny bestyrelse, der består af:
Selvstændig landmand Gunnar Sørensen (formand),
CFO i Kronospan ApS Janne
Hessellund Lassen (næstformand), uddannelseskonsulent
ved Jobcenter Norddjurs
Vibeke Vonboe Lang, Senior
Director Terma Group Klaus
Krabbe Mølgaard, faglig
sekretær Ulrik Rasmussen,
Group Director Head of Omnichannel Bilka & BR Mette
Lauritzen Loven, CEO Vision
Denmark Jan Neiiendam,
chefkonsulent Landbrug og
Fødevarer Hanne Børsch,
rektor Erhvervsakademi Dania
Anders Graae Rasmussen,
medarbejderrepræsentanterne Kirstine Bille og Anne
Lind Gleerup samt elevrepræsentanterne Daniel S. Pedersen og Emil M. K. Hansen.
„Vi har fået en stærk bestyrelse, der tilfører skolen
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Syddjurs Kommune

hun fra 2016 - 2019 var leder
af Kultursekretariatet. Hun har
også i en længere årrække
været kulturkonsulent og
teamleder i Horsens kommune.

Aarhus Airport A/S

VOGNMAND
ANDERS B. CHRISTENSEN APS*
Rougsøvej 183, 8950 Ørsted
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
5,0
(3,9)
Resultat før skat
0,0
(-0,2)
Egenkapital
-0,5
(-0,6)
Antal ansatte
13
WANT2CLEAN APS*
Sunddalvej 25, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2021
Bruttofortjeneste
0,8
(0,8)
Resultat før skat
-0,1
(-0,0)
Egenkapital
0,6
(0,6)
Antal ansatte
8

Steffensen, tidligere direktør i
Erhverv Aarhus samt tre medarbejderrepræsentanter.

Lars Dige Knudsen er ny
bestyrelsesformand i Aarhus Airport A/S. Han kommer med en baggrund fra
blandt andet Martin/Harman,
hvor han igennem 21 år var
henholdsvis CFO og senest
CEO hos Martin Professional,
inden karrieren landede på
strategisk rådgivning inden for
investering i boligudlejningsejendomme og professionelt
bestyrelsesarbejde. I dag
bestrider han tunge bestyrelsesposter som formand for
blandt andet AART architects,
Pascal og Patrade. Lars afløser Peter Volquards Ekstrøm,
der fortsætter som næst
formand.

Poul Dalsgaard er også tiltrådt
som nyt medlem. Han er
direktør i Erhverv Aarhus og
bibringer et meget stort netværk samt stærke relationer til
Aarhusregionens erhvervsliv.
Derudover består bestyrelsen
af Jens Blomgreen Hansen,
partner og advokat hos Kromann Reumert og Bente H.

Anders Blæsbjerg Baun (40)
er tiltrådt som direktør for
sundhed og dannelse og udvider dermed kommunens direktionen fra tre til fire. Han er
uddannet i statskundskab og
er master i offentlig ledelse.
Anders kommer fra en stilling
som arbejdsmarkedschef i
Favrskov Kommune, hvor han
også tidligere har været sekretariatschef for Børn og Skole.
„Det glæder mig at kunne
præsentere Anders Blæsbjerg
Baun, som vores nye direktør
for sundhed og dannelse.
Anders har stor strategisk
forståelse og viden om de
store opgaver, som vi står
over for i de kommende
år. I sit nuværende job har
han vist stort overskud til at
omstille og bedrive ledelse i
en krisetid præget af Covid-19
og Ukrainesituationen. Med
Anders på holdet er vi nu
fire direktører i en samlet og
styrket direktion, det tegner
godt,“ udtaler kommunal
direktør Rasmus Møller.

Lene Bjarke Skov er tiltrådt
som leder for Kultur og Fritid.
Hun kommer fra en stilling som leder af Kultur- og
Sundhedscenter InSide og
Hammel Bibliotek i Favrskov
Kommune. Hun vil være kendt
af mange i kultur- og idræts
livet i Syddjurs Kommune, da

Stinne Rishøj Mikkelsen er
tiltrådt som sekretariatsleder
for Kultur og Borger. Hun
kommer fra en stilling som
fritidskonsulent i Favrskov
Kommune, hvor hun blandt
andet har siddet med ansvaret
for brugen af to idrætshaller.
Også Stinne er kendt af en
del af i Syddjurs Kommune,
da hun tidligere har været
ansat i Kultursekretariatet,
blandt andet med ansvar for
Frivilligrådet.
Kultur- og Borgerchef Ole
Wolf udtaler om de to nye
ansættelser, der afløser leder
af Kultursekretariatet, Lotte
Kofod Ludvigsen: „Vi har
høje ambitioner for udvikling
af kommunens kultur, fritid
og landdistrikter, samtidig
med at økonomistyringen og
betjeningen af det politiske
niveau også skal styrkes. Det
giver naturligvis travlhed og
derfor er jeg er glad og stolt
over at kunne præsentere to
meget kompetente personer
til to centrale stillinger. Det
er begge stillinger, som er
afgørende for hvordan vi lykkes, både i forhold til Byrådet
og i forhold til borgere og
foreninger.“
Claus Friis Lange er, i gensidig
forståelse med direktionen i
Syddjurs Kommune, fratrådt
sin stilling som familiechef.
Velfærdsdirektør Katrine Axél
overtager ansvaret som familiechef, indtil stillingen igen er
besat med en ny chef.

www.erhvervDJURSLAND.dk · september 2022

Sverigesfærgen sikret de næste 12 år

Fra venstre: Operations Manager Kim Lindholm, Stena Line
A/B, CEO Henrik Carstensen, Grenaa Havn A/S og Freight
Commercial Manager Dan Röding, Stena Line A/B.
(Foto: Grenaa Havn/Claus Sjödin)

Stena Line og Grenaa Havn har
indgået en ny besejlingsaftale,
der sikrer den faste færgeforbindelse mellem Grenaa og
Halmstad frem til udgangen af
2034.
Med aftalen sikres en stabil og
fast færgeforbindelse mellem
Østjylland og det sydlige Sverige, og Stena Line har derfor
et mål og et håb om, at antallet
af turister og lastbiler på ruten
vil stige i de kommende år.
„Hos Stena Line glæder det
os at indgå en langsigtet
aftale om færgeforbindelsen
mellem Grenaa og Halmstad,
og dermed forsat at kunne
tilbyde vores fragtkunder og
passagerer en effektiv og
miljøvenlig transportmulighed
på tværs af Kattegat. Vi ser

frem til at fortsætte det gode
samarbejde med Grenaa Havn
og Norddjurs Kommune i de
kommende mange år,“ siger
Kim Lindholm, Operations
Manager, Port and Terminals
Stena Line.
Gevinst for miljøet
Siden 1. februar 2020 har
Stena Lines færge sejlet mellem Grenaa og Halmstad. Den
nye aftale betyder blandt andet, at vognmænd og speditører kan være sikre på, at deres
lastbiler kan skyde genvej over
Kattegat, og ikke er afhængige
af at køre over Storebælt og
Øresundsbroen for at komme
til og fra Sverige.
„Vi er glade for, at vi med
denne flerårige aftale med
Stena Line kan tilbyde et

Nye selskaber
Cvr nr
43433431
43427180
43417878
43395017
43394975
43383418
43383795
43383094
43372998
43372793
43372211
43356755
43358731
43350323
43343858
43331760
43312790
43424432
43421565
43403540
43400630
43393421
43392344
43387006
43382888
43373293
43366106

Selskabsnavn
Reg.dato
Cab DK 053 ApS............................................ 10.08.2022
Norddjurs Bryghus ApS.................................06.08.2022
Djurslands Maskinudlejning ApS................... 01.08.2022
Cab DK 051 ApS............................................. 15.07.2022
Cab DK 052 ApS............................................ 15.07.2022
Goul Consult ApS........................................... 08.07.2022
Mary Rose Tattoo ApS................................... 08.07.2022
Munk Society ApS......................................... 08.07.2022
Grenå Murerfirma ApS................................... 05.07.2022
HP Entreprenørforretning ApS...................... 05.07.2022
MFJ Ejendomsservice ApS........................... 05.07.2022
Cab DK 050 ApS............................................29.06.2022
Trustrup Bolig- og Erhvervsudlejning ApS....29.06.2022
Grenaa Strand Camping ApS......................... 27.06.2022
Cab DK 049 ApS............................................22.06.2022
2 B Biler 2022 ApS.........................................16.06.2022
JAVO ApS.......................................................08.06.2022
½ Energi ApS..................................................04.08.2022
Solkongen.dk ApS..........................................03.08.2022
Schweigler Ejendomme ApS..........................21.07.2022
Aarhusbugtens Yacht Service ApS................ 19.07.2022
Høyer Arkitektur ApS..................................... 14.07.2022
MJ Bolig & Byg ApS....................................... 13.07.2022
Ørnevænget ApS.............................................11.07.2022
LJ-Ejendomme ApS....................................... 08.07.2022
3Hill Ventures ApS......................................... 05.07.2022
AC Huse ApS...................................................01.07.2022
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43362054
43358103
43352989
43354604
43352695
43345915
43321358
43317679
43317954
43301241
43300040
43299972
43288539
43279831
43281550
43280953
43281364
43274546
43272640
43268635

alternativ til den lange vej over
Fyn og Sjælland. Hvis vi kan få
endnu flere lastbiler til Sverige
og Danmark via vandvejen, vil
det være godt for miljøet og
betyde en betydelig reduktion
af CO2 udledningen. Det har
været vigtigt for os, at aftalen
strækker sig over mange år,
så transportbranchen har
mulighed for at planlægge
deres rutenet over en flerårig
periode,“ fortæller CEO Henrik
Carstensen, Grenaa Havn A/S.
Vækst i Kattegatregionen
Også borgmesteren i Norddjurs Kommune er begejstret
for den nye aftale, som ifølge
ham vil give optimale forhold
for at stimulere væksten i
turismen og erhvervslivet i
Kattegatregionen.

CAE ApS.........................................................30.06.2022
Søby2013 ApS................................................29.06.2022
Female Go-Getters ApS................................28.06.2022
Skibbyvej 35 ApS...........................................28.06.2022
D. Ø. ApS........................................................28.06.2022
Haubro ApS....................................................23.06.2022
Christensen IT ApS........................................ 13.06.2022
JH Electrical Engineering ApS....................... 10.06.2022
K.M. Belægning ApS...................................... 10.06.2022
Mols Consulting - Natur & Miljø ApS.............02.06.2022
Reckenhoff ApS.............................................02.06.2022
Rosa Conradine D. Holding ApS....................02.06.2022
Pluk-selv ApS................................................. 27.05.2022
Beers and Bands ApS....................................24.05.2022
MOLS SPORT ApS........................................24.05.2022
S/S THUESEN ApS........................................24.05.2022
SWANTEAM ApS..........................................24.05.2022
Belance ApS...................................................20.05.2022
Reckenhoff Consulting ApS........................... 19.05.2022
Langkær ApS.................................................. 18.05.2022

Selskabsændringer
41632356
39181460
41270853
37607029
36954736
27216749
39181460

Købmanden i Balle ApS......................................14.08.2022 2)
Secrets ApS.........................................................13.08.2022 2)
MR Grenå ApS....................................................01.08.2022 4)
AVRA ApS................................................................ 29.07.2022
Carness ApS........................................................ 07.07.2022 2)
VENNEBERG ApS............................................... 07.07.2022 2)
Secrets ApS.........................................................28.06.2022 0)

„Aftalen mellem Grenaa Havn
og Stena Line garanterer, at
der er en stabil og god færge
forbindelse de næste mange
år, som binder Kattegat
regionen sammen. Det er
grundlaget for, at vi sammen
med vores partnere i Kattegat
alliancen kan udbygge regionen, så vi skaber de bedste
vækstforhold for udviklingen af
erhvervslivet og turismen på
begge sider af Kattegat,“ siger
Kasper Bjerregaard, borgmes
ter i Norddjurs Kommune, og
fortsætter: „Aftalen sætter en
tyk streg under vigtigheden
af, at vi får udbygget 2 plus 1
vejnettet mellem Grenaa og
Aarhus, og at infrastruktur
forliget ’Danmark Fremad –
Infrastrukturplan 2035’ bliver
gjort til virkelighed.“

25176030 TANDLÆGE LENE RUDFELD ApS.................... 27.06.2022 3)
39874024 Bai ApS................................................................25.06.2022 2)
37481017 T. OG J. G. TOFTEGAARD JENSEN ApS........... 17.06.2022 3)
41719044 Royal Denmark ApS............................................15.06.2022 3)
41441399 Datoselskabet FKT af juni 2022 ApS..................10.06.2022 2)
40685820 AOI ApS...............................................................03.06.2022 2)
33395140 SOFASHOPPING ApS.........................................03.06.2022 2)
35862161 LAFODAN ApS....................................................30.05.2022 4)
41098627 Syddjurs Konsulentservice ApS.......................... 26.07.2022 4)
40599886 Drtaxi1 ApS......................................................... 15.07.2022 4)
40298150 MyCompany IVS................................................. 15.07.2022 4)
21669709 VESTDJURS DYRLÆGER ApS.......................... 14.07.2022 4)
27167969 JAN TECH ApS.................................................... 12.07.2022 3)
38854623 Appcloud.one ApS.............................................. 02.07.2022 2)
36491264 MONTAGE4YOU ApS.........................................29.06.2022 2)
30350006 KNEBEL EL-TEKNIK A/S..................................... 27.06.2022 3)
37991287 APS af 01-01-22..................................................25.06.2022 2)
41371390 Room8.online ApS..............................................25.06.2022 2)
40201068 DanAG Group IVS................................................14.06.2022 3)
28671334 OMMESTRUP TOTALBYG ApS.........................05.06.2022 2)
39668637 Snedvigbyg IvS....................................................30.05.2022 4)
27522394 HANS PETER BECH ApS....................................24.05.2022 4)
30081927 RUGVÆNGET GRENÅ ApS................................23.05.2022 1)
42309842 The Happy Foodtruck ApS..................................20.05.2022 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.
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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
Grundlagt i 1964

DJURSLAND
KLOAK-SERVICE
ApS v/Ulrik Sinding

– STADIG DANSK
OG LOKALEJET

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

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

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

Speciale i entrepriseret

Det handler
om helheden

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

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
www.bps-el.dk
Trekanten 44
8500 Grenaa
Tlf. 86 32 32 99
Tel. 88 33 46 46 - www.lsalaw.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.

www.mfnorddjurs.dk

