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

pensionsselskabet.dk +45 20 90 43 00

KAREN THINGSTRUP:  

JEG DRIVES  
AF AT SE DET SKE

KOMMUNERNES  

ERHVERVSKLIMA  
FORBEDRET

BILEN&BOSSEN:  
TERRÆNGÅENDE  

PRÆSTEBIL
LOKAL INTERNETLEVERANDØR  
LØSER OGSÅ  

ALLE IT-OPGAVER
SÆT GANG I  

ENERGI- 
RENOVERINGERNE
DET ER EN DEL AF VORES  

ANSIGT UDADTIL

http://www.erhvervdjursland.dk
http://www.papirgaarden-grenaa.dk
https://pensionsselskabet.dk/


2 www.erhvervDJURSLAND.dk · oktober 2022

 

VVS-installation

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

 

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

www.permoeller.dk

HAR DU EN IDÈ 
TIL ET ARRANGEMENT I MILJØFORUM?

Vil du gerne vide, hvad der sker i Miljøforum?

– gå ind på vores hjemmeside

mfnorddjurs.dk

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

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

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

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

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

Torvet 3, 8500 Grenaa ∙ www.jobnet.dk

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

Kontakt virksomhedsservice på 2399 4238  
eller virksomhedsservice@norddjurs.dk

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

http://www.permoeller.dk
https://www.mfnorddjurs.dk
https://www.lsalaw.dk
https://www.jobnet.dk
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 4 KOMMUNERNES  
ERHVERVSKLIMA FORBEDRET
Med en stigning på henholdsvis 10 og 19 til placeringer som nummer 70 
og 52 er erhvervslivet på Djurslands vurdering af Syddjurs og Norddjurs‘ 
erhvervsvenlighed øget. Og der er enighed blandt virksomhederne om, at de 
to kommuners vigtigste prioritering er at understøtte adgangen til kvalificeret 
arbejdskraft, fordi den er afgørende for deres muligheder for vækst og udvikling.

 8 BILEN&BOSSEN:  
TERRÆNGÅENDE PRÆSTEBIL
Om det var britisk konservatisme, lyden af V8‘eren, bundtrækket eller den høje 
kørestilling i den klassiske Land Rover, der sendte den unge teologistuderende 
Morten Bay-Mortensen ind i himlen, står ikke helt klart.

 10 LOKAL INTERNETLEVERANDØR  
LØSER OGSÅ ALLE IT-OPGAVER
Foreningen Primanet er med cirka 4.300 abonnenter en af de største 
internetudbydere på Djursland, og kunderne tæller også en række virksomheder 
med andre IT-behov.

 12 SÆT GANG I ENERGIRENOVERINGERNE
Der er ekstraordinær stor efterspørgsel på energibesparende foranstaltninger fra 
lokale virksomheder. Hos el-virksomheden BP Soendergaard A/S løbes der derfor 
ekstra stærkt, fordi der er kontante argumenter for, at komme i gang med at 
investere i ny energivenlig teknologi.

 14 DET ER EN DEL AF VORES ANSIGT UDADTIL
JKJ Stålteknik ApS har været GMC certificeret siden 2014. Miljøledelsessystemet 
er derfor for længst blev en fast følgesvend i den almindelige arbejdsdag. Her i 
efteråret skal det fornyes, og i den proces kommer der højst sandsynligt fornyet 
fokus på energioptimering.

 16 JEG DRIVES AF AT SE DET SKE
Personprofil Daglig leder Karen Thingstrup, Karpenhøj 
Naturcenter [forsidefoto]  Den daglige leder på Karpenhøj Naturcenter har 
ikke et behov for at være frontfigur. Til gengæld brænder hun for kombinationen 
af mad og natur. Og så er hun let at begejstre, mener hun selv.

 19 AJOUR – NAVNE – SELSKABER 
REGNSKABER – LEDIGHED – BOLIGMARKED

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

DJURSLAND
KLOAK-SERVICE
ApS v/Ulrik Sinding

RYOMGÅRD
TØMMERHANDEL & BYGGECENTER

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

VI GIVER DIG KVALITET 
TIL EN PRIS – DER HOLDER

http://www.u-sinding.dk
http://www.vorupgruppen.dk
http://www.nyborg-s.dk
https://www.bygma.dk
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Virksomheder fra i alt 93 kommu-
ner har deltaget i undersøgelsen, og 
de har vægtet ti forskellige katego-
rier, hvor Syd- og Norddjurs placerer 
sig som vist i Figur 1. 

Hos begge kommuner er den 
suveræne topscorer „Grøn udvik-
ling“, mens bunden i Syd er „Sags-
behandling“ og i Nord „Infrastruktur 
og transport“.

I Figur 2 fremgår hvilke områder, 
kommunerne skal prioritere højest, 
hvis den skal styrke virksomheder-
nes vækstmuligheder. Her er der 
klar enighed om, at de to højeste 
ønsker af den kommunale indsats er 
„Arbejdkraft“ samt „Infrastruktur og 
Transport“.

Derudover har virksomhederne i 
Figur 3 svaret på spørgsmålet, om 

de vil anbefale andre at etablere 
sig i kommunen. Her er der sket et 
markant fald for Syddjurs i forhold 
til 2021, mens Nordjurs har en svag 
stigning. 

Figur 4 viser med al tydelighed, at 
begge kommuner har haft svin-
gende placeringer gennem årene. 
Det er imidlertid glædeligt, at begge 
i år er kravlet op af ranglisten.

Med en stigning på henholdsvis 10 og 19 til placeringer som nummer 70 og 52 er 

erhvervslivet på Djurslands vurdering af Syddjurs og Norddjurs‘ erhvervsvenlighed 

øget. Og der er enighed blandt virksomhederne om, at de to kommuners vigtigste 

prioritering er at understøtte adgangen til kvalificeret arbejdskraft, fordi den er 

afgørende for deres muligheder for vækst og udvikling.

FAKTA

Lokal Erhvervsvenlighed er en landsdækkende 
undersøgelse, der evaluerer og sammenligner er-
hvervsvenligheden i landets kommuner. Vurderingen 
af kommunernes erhvervsvenlighed er baseret på en 
tilfredshedsundersøgelse blandt de lokale virksom-
heder samt en lang række statistiske parametre, der 
indikerer, hvordan det er at drive virksomhed i kom-
munen.

Det er 13. år i træk, at DI laver en undersøgelse af 
den lokale erhvervsvenlighed. I årets tilfredshedsun-
dersøgelse har i alt 7.915 virksomheder deltaget.

I Syddjurs kommune har 71 virksomheder svaret på 
undersøgelsen. De repræsenterer minimum 1.916 
private arbejdspladser i kommunen, hvilket svarer til 
18 procent af den private beskæftigelse.

I Norddjurs kommune har 68 virksomheder svaret på 
undersøgelsen. De repræsenterer minimum 2.703 
private arbejdspladser i kommunen, hvilket svarer til 
26 procent af den private beskæftigelse.

Du finder analysen på di.dk/le

1. PLACERING I 10 KATEGORIER Syd-
djurs

Nord-
djurs

KOMMUNERNES  

 ERHVERVSKLIMA  

FORBEDRET
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2. KOMMUNEN BØR PRIORITERE DISSE OMRÅDER

Figuren viser fordelingen af svar på 
spørgsmålet:

„Hvad bør kommunen prioritere 
højest, hvis den skal styrke virksom-
hedernes vækstmuligheder fremad-
rettet?“

Virksomhederne er blevet bedt om 
at angive to prioriteter.

Kilde: Lokalt Erhvervsklima 2022

Den procentvise fordeling af svar på 
spørgsmålet:

„Vil du anbefale andre virksomheder 
at etablere sig i kommunen?“

3. VIL VIRKSOMHEDERNE ANBEFALE  
ANDRE AT ETABLERE SIG I KOMMUNEN?
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Syddjurs Hele landetNorddjurs 2022 2021

4. UDVIKLING I OVERORDNET TILFREDSHED 
MED ERHVERVSVENLIGHEDEN

Figuren viser udviklingen i virksom-
hedernes overordnede tilfredshed 
med erhvervsvenligheden i kommu-
nen og på landsplan.
Virksomhederne kunne svare på 
en skala fra 1-5 med 5 som højeste 
score:

„Hvor tilfreds er du alt i alt med din 
kommunes erhvervsvenlighed?“2,3
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  Jeg er naturligvis tilfreds med, 
at vi går ti pladser frem i målingen 
og især over, at vores indsats på 
grøn udvikling bliver bemærket. 

Der er dog stadig plads til forbed-
ringer på de overordnede resultater 
og derfor indgår et generelt løft af 
den samlede erhvervsindsats også 
som en del af de aktuelle budgetfor-
handlinger. 

I forhold til kontakten med 
vores lokale virksomheder vil både 
Erhvervs- og Planudvalget og jeg 
fortsætte ad samme kurs, hvor vi lø-

bende besøger eller er i dialog med 
virksomheder i lokalområderne.

Michael Stegger Jensen
Borgmester Syddjurs Kommune

  Det er rigtig flot, at vi er gået 
frem, men vi skal stadig længere 
frem på listen. Selvom en del af 
målingen måske skyldes indtryk 
fra tiden under Corona, hvor vi var 
særligt pressede på sagsbehandling, 
så skal vi styrke den koordinerede 
erhvervs indsats.

Kasper Kolstrup Møller
Formand Erhvervs- og Planudvalget

  Vi tror på, at grøn omstilling 
kan gå hånd i hånd med vækst 
og udvikling, samt at den grønne 
omstilling trives bedst i tætte part-
nerskaber mellem det offentlige og 
private virksomheder. Derfor er der 
god grund til at hylde Syddjurs for 
den flotte placering blandt landets 
ti bedste kommuner i netop denne 
kategori.

Til gengæld har Syddjurs et udvik-
lingspotentiale i de klassiske discipli-
ner, som behandling af byggesager 
og sygedagpengesager, samt i den 
almindelige dialog mellem kom-
mune og erhvervsliv. 

Vi fandt sidste år ud af, at util-
fredsheden med sagsbehandlingen 
især opstod i de mindre virksomhe-
der, hvorimod de større virksomhe-
der udtrykte stor tilfredshed. Det 
gode råd til Syddjurs er derfor at 
sikre, at man kommer godt rundt til 
alle typer virksomheder.

Anders Strange
Formand DI Østjylland

CCO, Founding Partner, 
Aart Architects Dk A/S

  Business Djursland anbefa-
lede begge kommuner at etablere 
særskilte politiske Erhvervsudvalg, 
og så er det rart at vi allerede nu 
kan se at det giver positiv respons 
hos virksomhederne. Hos Syddjurs 
har man i flere år arbejdet med den 
grønne dagorden, herunder bl.a. 
opbakning til Bæredygtighedsfesti-
vallen på Rosenholm Slot i 2021, 
etablering af et Bæredygtighedsud-
valg og opbakning til både Friland og 
Grobund miljøerne. Derfor har man 
da også helt fortjent fået en 9. plads 
på grøn udvikling.

Byggesagsbehandlingstiden er ikke 
knækket, hvor virksomhederne 

gerne ser en lidt mere hurtig og 
prioriteret afvikling. Der er fortsat 
mangel på faglært arbejdskraft til 
både industri og håndværksvirk-
somhederne, herunder også at 
flere unge kommer i gang med en 
erhvervsuddannelse. I den hense-
ende er det afgørende, at der bliver 
etableret flere grundforløb i Syddjurs 
Kommune.

Business Djursland oplever en god 
dialog i begge kommuner, både 
politisk og med medarbejderne, om 
vigtige erhvervspolitiske emner og 
tiltag.

Ole Svit
Direktør Business Djursland

GENERELT LØFT AF 
DEN SAMLEDE ERHVERVSINDSATS

FREMME I DEN GRØNNE UDVIKLING

PLADS TIL FORBEDRINGER I SYDDJURS

Borgmester Michael Stegger Jensen, Syddjurs Kommune

Formand Anders Strange, DI Østjylland

Direktør Ole Svit, Business Djursland
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  Jeg glæder mig over, at vi 
har forbedret os så markant på den 
overordnede erhvervsvenlighed. 
Det er afgørende for kommunens 
økonomi, at Norddjurs fremstår 
som en attraktiv erhvervskommune 
med gode betingelser for at drive 
virksomhed. 

Blandt andet i kategorien informa-
tion og dialog er vi gået frem, hvilket 
vidner om, at vores virksomheder 
oplever en tilgængelighed, og de 
føler sig set og hørt. 

Der er dog områder, hvor vi har 
større ambitioner. Brugen af private 
leverandører er genstand for kom-

munalbestyrelsens opmærksomhed 
og i Budget 2023 stiller vi forslag 
om en øget konkurrenceudsættelse 
af kommunale opgaver. 

Vi kan i analysen også se, at virk-
somhederne efterspørger en bedre 
infrastruktur på Djursland. Det er 
derfor vigtigt, at vi holder forligspar-
tierne bag den seneste aftale om 
infrastruktur fast på den statslige 
udmelding om en opgradering af 
rute 15 ved Tirstrup og Trustrup.

Kasper Juncher Bjerregaard
Borgmester Norddjurs Komune

  Det er meget positivt, at Nord-
djurs har forbedret sin placering i 
erhvervsvenlighed. I Erhverv Grenaa 
har vi gennem flere år arbejdet 
på, at støtte op om den udvikling, 
dels gennem forskellige konkrete 
aktiviteter, og dels ved at informere 
vores medlemmer om, hvordan 
undersøgelsen er bygget op i et 
miks af statistiske målinger og egne 
vurderinger.

Vi vil fortsætte med at prioritere lø-
bende dialog med både politikere og 
embedsmænd, for det er afgørende 
for de lokale virksomheders vækst-
muligheder, at vi står sammen om at 

gøre det nemt, at drive sin forretning 
i Norddjurs Kommune.

Bundskraberen er infrastruktur og 
transport, og her er det vigtigt, at 
vi sammen bliver mere proaktive 
for at få de statslige myndigheder 
i tale – ikke mindst med en snarlig 
forbedring af forbindelserne mellem 
rute 15, 16 og Nordre Kattegatvej 
til Grenaa Havn. Det kan ikke vente, 
for udviklingen kræver at logistikken 
fungerer.

Mette Haase Lindhardt
Formand Erhverv Grenaa og advokat 
(L) og partner, Lindhardt Steffensen 

Advokater

  Det er yderst velfortjent, at 
Norddjurs Kommune får den flotte 
fremgang. Den store fokus på 
erhvervsvenlighed er noget, som vi 
virksomheder længe har savnet og 
efterspurgt.

Det har været en stor succes med 
Norddjurs Kommunes plan gående 
på, at alle udvalg bliver bedt om at 
forholde sig til relevante dele af DIs 
undersøgelse, og at kommunalpoli-
tikkerne rækker ud til erhvervslivet, 
ved blandt andet at invitere til at 
mødes med fx Arbejdsmarkedsud-
valget, men også at de selv kommer 
ud på virksomhederne.

Det er også positivt og spændende 
med oprettelsen af det selvstændige 
erhvervsudvalg, som i kølvandet 
på kommunalvalget blev skilt ud fra 
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudval-
get. Jeg ser det sådan, at Norddjurs 
Kommune med opdelingen ønsker 
at skabe et bedre afsæt til servicerin-
gen af lokale virksomheder.

Afskaffelsen af gebyrer på bygge-
sager er også et konkrete tiltag. Det 
er meget positivt, at Norddjurs på 
den måde, vil gøre noget for dem, 
der vil investere og bosætte sig i 
vores kommune.

Palle Martin
Næstformand DI Randers-Norddjurs 

og adm. dir, L-Tek A/S

VI HAR STØRRE AMBITIONER

DIALOG, SAMARBEJDE OG HANDLING

IHÆRDIG INDSATS OG STOR SYNLIGHED

Borgmester Kasper Juncher Bjerregaard, Norddjurs Komune

Næstformand Palle Martin, DI Randers-Norddjurs

Formand Mette Haase Lindhardt, Erhverv Grenaa
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„Det kommer langsomt til mig midt 
i 80‘erne, og det lykkedes mig hel-
digvis også at smitte min kæreste, 
og nuværende hustru, Anette,“ 
fortæller Morten med et stort smil 
fra førersædet i den blå Land Rover 
varevogn fra 1986.

Parret blev helt fanget ind efter 
en prøvetur i en Range Rover Clas-
sic med samme type motor og et 
sidespring til en ældre serie 3 med 
4 cylindret dieselmotor. „Da jeg 
skulle tiltræde mit første embede i 
Vester Hæsinge Sogn på Fyn, satte 
den ud i Skanderborg på vej til min 
prøveprædiken, så den blev skiftet 
ud med den langt mere moderne 
90 model, der teknisk er et kvante-
spring fra sine ældre søskende,“ 
fortsætter Morten, der i dag er kom-
munikationspræst i Norddjurs og 
Syddjurs Provstier.

Olie op til albuerne
Den lokale menighed vænnede sig 
hurtigt til det utraditionelle præste-
køretøj. „Alle hilste med arme og 
ben, når jeg i præstekjole kørte 
til kirken, og en dag som vikar i 

Fåborg, gjorde en flok unge gutter 
ved grilbaren store øjne, og sagde i 
munden på hinanden „hold kæft – 
det var sgu‘ da en præst…“,“ husker 
Morten.

Der var et godt værksted på 
præstegården, og det er en del af 
passionen, selv at vedligeholde, det 
han kan. „Jeg tror, det er sundt med 
en hobby, hvor man kobler helt af, 
og jeg er ikke bange for at få olie 
helt op til albuerne.“ Landy‘en, der 
aldrig har kørt terrænkørsel, har run-
det 248.000 km med den originale 
motor.

For familien Bay-Mortensen har 
bilen været et fast samlingspunkt, 
med ture og ferier ud i det blå, et 
fællesskab som børnebørnene også 
er faldet for.

„I dag er det en ren hobbybil, der 
er indrettet med hylder, køkken-
udstyr og fiskegrej, og der bliver 
også tid til en fast årlig drengerøvs-
tur med fiskeri i Sverige, når den 
hentes ud af vinterhiet.“

Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk

Land Rover 90, 1986
3 dørs van, permanent 4 hjulstræk
Motor: V8 benzin
 3,5 liter, 134 hk
Gear: 5 trins man. gear  
 og reduktionsgear
Produktion: 1983 - 2016 (alle modeller)
Fase 1: 1983 - 1990 (90/110) 
Fase 2: 1990 - 2007 (Defender) 
Fase 3: 2007 - 2016 (Defender)
Passerede i alt 2 mio. stk i januar 2013

Om det var britisk konservatisme, 

lyden af V8‘eren, bundtrækket eller 

den høje kørestilling i den klassiske 

Land Rover, der sendte den unge 

teologistuderende Morten Bay-

Mortensen ind i himlen, står ikke 

helt klart.
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TERRÆNGÅENDE  
PRÆSTEBIL
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De fem fastansatte fuldtids IT-
supportere, der brænder for at 
følge med i alt det nye, der sker på 
IT-fronten bliver efterhånden også 
brugt som faste eksterne sparring-
partnere, når lokale virksomheder 
enten har IT-udfordringer, -udbyg-
ninger eller nye 
IT-projekter.

„Vi har stadig 
som hoved-
opgave at levere 
superhurtigt 
og meget 
stabilt trådløs 
bredbånd til så 
mange som 
muligt,“ forklarer 
teknisk chef Kim 
Carstensen. „Vi sætter en ære i at 
være teknologiske front-runnere, så 
vi løbende kan forbedre og ud-
bygge netværket for kunderne. Den 
knowhow gør, at vi i dag bliver brugt 
af flere og flere virksomheder som 
deres IT-afdeling.“

De kører alt vores IT
Ejerforeningen Feriecenter Bøn-
nerup Strand er en af de både store 
og trofaste kunder. Ifølge vicevært 
Jens Erik Brøgger har feriecentret 
samarbejdet med Primanet siden 
den spæde start. „Samarbejdet 
kører meget effektivt. De sørger 
for, at alt IT fungerer til gæsternes 
tilfredshed både inde og ude. Vi har 
154 lejligheder plus vores restaurant 
og kursuslokaler. Der kan fx nemt 
køre 30-35 computere ad gangen i 
et af vores møderum alene.

Vi håndterer op til 600 samtidige 
brugere, for lejlighederne rummer 
mellem fire og otte personer. De 
kommer med alverdens udstyr, 
der skal kobles op, og det fungerer 

bare. Vi betaler nok cirka det halve 
i forhold til at bruge en af de store 
IT-udbydere.“

Professionelle
Viceværten har ikke en finger at 
sætte på professionalismen. „Hvis 

vi fejlmelder to 
lejligheder med 
en sender, der 
er gået ned, går 
der kun nogle 
få timer, så er 
problemet løst. 
Deres respons-
tid er kort. Det 
er dedikerede 
mennesker, der 
møder op. De 

ved godt, hvad de roder med. Det 
er et seriøst firma at samarbejde 
med.“

Centret udvikler løbende deres IT. 
Lige nu handler det bl.a. om spille-
maskiner, der skal kunne håndtere 
kort-betalinger, og der er også 
snak om at erstatte traditionelle 
TV-pakker med 
internetbase-
ret TV. Her er 
Primanet med 
Kim Carstensen 
i spidsen en god 
sparringpart-
ner. „Når jeg 
kommer med 
en forespørgsel, 
kommer de med 
et løsningsforslag. Nøgleordet er 
service. Den skal de være med til at 
levere. Kim & co. finder en løsning 
med det samme. Min fornemste 
opgave som servicechef her er, at 
gæsterne er glade, når de tager af-
sted igen. Vi har i mange år været på 
en topplacering i Danland-regi. Der 

skal vi gerne blive. Hvis vi skal blive 
ved med at vækste, skal gæsterne 
være tilfredse.“

Rykker hurtigt ud
Djurslands Efterskole i Fjellerup har 
samarbejdet med Primanet gen-
nem en længere årrække. Lærer på 
skolen Søren Mellergaard overtog 
ansvaret for skolens IT for omkring 
syv år siden, og han er meget 
tilfreds med Primanets indsats. „De 
har i sin tid hjulpet med at bygge 
vores internet her på skolen. Vi har 
en fiber ind til skolen, og har virkelig 
velfungerende wifi på hele skolen, 
som løbende er blevet opdateret 
og udbygget. Det er ret omfat-
tende. Der er ca. 150 brugere på det 
hele tiden, og skolen rummer otte 
bygninger. Hvis der sker et udfald, 
ringer vi til Primanet. De rykker 
virkelig hurtigt ud. De er meget 
professionelle.“

Søren forklarer, at skolens elever 
har store krav og forventninger til 
hastighed og stabilitet på nettet. 

„Det kan være 
svært at leve op 
til som skole. 
Det er mest 
i deres fritid, 
de streamer 
indhold. På 
skolen bruger 
vi hele tiden 
undervisnings-
portalerne, også 

til at tage test. Nettet skal være gea-
ret til at tage 150 elever, der henter 
videoklip og opgaver på en gang, når 
der er eksamen. Det hele fungerer 
rigtig godt, og vi er glade for, at der 
er sådan en aktør i vores område.“

Lars Chalmer Rasmussen, lars@mercatus.dk

LOKAL INTERNETLEVERANDØR LØSER OGSÅ ALLE IT-OPGAVER
Foreningen Primanet er med cirka 4.300 abonnenter en af 

de største internetudbydere på Djursland, og kunderne tæller 

også en række virksomheder med andre IT-behov.

  SAMARBEJDET 

KØRER MEGET EFFEKTIVT. 

DE SØRGER FOR, AT 

ALT IT FUNGERER TIL 

GÆSTERNES TILFREDSHED 

BÅDE INDE OG UDE
Jens Erik Brøgger, Feriecenter Bønnerup Strand

  DET HELE FUNGERER 

RIGTIG GODT, OG VI ER 

GLADE FOR, AT DER ER 

SÅDAN EN AKTØR I VORES 

OMRÅDE
Søren Mellergaard, Djurslands Efterskole
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LOKAL INTERNETLEVERANDØR LØSER OGSÅ ALLE IT-OPGAVER

Vicevært Jens Erik Brøgger, Feriecenter Bønnerup Strand
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SÆT GANG I  
ENERGIRENOVERINGERNE

Medindehaver Jan Baand, medindehaver Peter Tylvad og Jesper Mørch, BP Søndergaard A/S
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De markant stigende energipriser har 
ramt stor set alle virksomheder hårdt. 
„Det er lidt vildt lige nu, fordi tilbage-
betalingstiden for 
energibesparende 
tiltag aldrig har været 
kortere,“ fortæller 
medindehaver Peter 
Tylvad. „Det gør 
det økonomisk fordelagtigt at energi-
renovere sine installationer, uanset om 
det drejer sig om belysning, opvarm-
ning eller opsætning af solcelleanlæg til 
egen produktion af el.“ Peter og hans to 
kolleger forudser, at jo før man kommer 
i gang med at planlægge renoveringen, 
jo kortere tid vil der 
gå før den positive 
effekt realiseres.

Bedre lys forbruger 
en trediedel
I et samarbejde med 
RN Solutions, der 
er specialister i lys 
til landbrug og industri, har BP Soen-
dergaard på baggrund af et energi-tjek, 

renoveret en lang række anlæg, som 
stort set alle sammen har en tilbage-
betalingstid på under to år. „Det 
er større belysningsopgaver på 
mellem 30 t.kr. og op til 1. mio. 
kr., hvor lyskilderne oven i købet 
designes med den lysfarve- og 
styrke, der er optimal i det 
enkelte projekt og som kan 
styres intelligent,“ forklarer 
Peter, der også fortæller, at 
de kun bruger en trediedel 
strøm af de gamle lysgivere.

De muligheder gælder 
også for erhvervsvirksom-
heder i bredere forstand 
som fx butikker og kontorer. 
„LED lyskilderne er faldet 
meget i pris, og i dag kan 
de indsættes ved en simpel 
operation i mange af de 

ældre armaturer.“ I 2023 
starter udfasningen af de 
traditionelle lysstofrør, fordi 
det bliver ulovligt at sende 
nye T5 og T8-lysstofrør på 
marke-

det.

Billigere 
opvarm

ning
Selv om 

varmepumper 

er el-drevne, er det i mange tilfælde en 
billig opvarmningsform. Jesper Mørch er 
ansvarlig for det område, og han forkla-

rer: „Hvis der varmes 
op med gamle 
elradiatorer, får man 
fem gange så meget 
varme ud af det 
samme elforbrug 

med en luft til luft varmepumpe.“ Jesper 
har også erfaring for, at det for både 
private og virksomheder kan betale sig at 
udskifte ældre pumper. „Udviklingen er 
gået stærkt, og moderne varmepumper 
er langt mere effektive end de første, der 
kom på markedet.“ På samme måde er 

der kommet mange 
flere muligheder med 
forskellige model-
ler, der kan tilpasses 
det konkrete behov. 
„Vores montører er 
faglærte elektrikere 
og samtidig certifi-
ceret til at opsætte 

og servicere pumperne, og de har stor 
erfaring i at rådgive i energirigtig projek-
tering og drift.“
   
Udnyt solen
Ligesom belysning og opvarmning er 
markedet for solcelleanlæg til erhvervs-
drivende glødende. Medindehaver Jan 
Baand forklarer det med, at tilbage-
betalingstiden også her er mindsket. 
„Den er faldet fra 8-10 år til kun 5-6 år. 
Det gør det langt mere attraktivt selv 
at producere sin strøm, i særdeleshed, 
hvis ens forbrug er størst, mens der er 
dagslys.“ Han spår at efterspørgslen på 
den baggrund kun vil stige yderligere. „Vi 
har opsat mange større solcelleanlæg 
og har lavet en løsning, der er målret-
tet erhvervslivet, hvor vi ordner og står 
for alt papirarbejdet og projekterer den 
komplette installation, så den er designet 
til opgaven.“ Selve opsætningen foregår i 
samarbejde med professionelle tagdæk-
kere, så alle gennemføringer er tætte.

Et telefonopkald afslutter interviewet. 
Det er en lokal virksomhed, der hurtigst 
muligt ønsker besøg for at få afklaret 
deres muligheder for at energioptimere 

belysning og opvarm-
ning samt for at etab-
lere solcelleanlæg.

Jens Nikolajsen,  
jens@mercatus.dk

SÆT GANG I  
ENERGIRENOVERINGERNE

Der er ekstraordinær stor efterspørgsel på energibesparende 

foranstaltninger fra lokale virksomheder. Hos el-virksomheden 

BP Soendergaard A/S løbes der derfor ekstra stærkt, fordi der er 

kontante argumenter for, at komme i gang med at investere i ny 

energivenlig teknologi.

  LED LYSKILDERNE ER 

FALDET MEGET I PRIS
Peter

  MAN FÅR FEM GANGE 

SÅ MEGET VARME UD 

MED EN LUFT TIL LUFT 

VARMEPUMPE
Jesper

  TILBAGEBETALINGS

TIDEN PÅ SOLCELLE

ANLÆG ER FALDET TIL 

KUN 56 ÅR
Jan
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De 33 medarbejdere hos smede-
virksomheden på Grenaa Havn, er 
blandt andet underleverandør af 
større og mel-
lemstore metal-
konstruktioner. 
„Vi fremstiller 
en del forskel-
lige stålrammer, 
der er forberedt 
til videremon-
tering af andre 
anlæg,“ forklarer 
medejer og direktør Jan Nielsen. 
„Det er typisk til køleindustrien og 
til virksomheder, der leverer udstyr 
til betonblanding samt til montage af 
mobilekraner.“

GMC classic
Miljøarbejdet og rækken af tiltag, 
der blev sat i værk fra starten er lige 
efter bogen, set i GMC perspektiv. 
„Først og fremmest fik vi lavet 
procedurer for løbende at få ryddet 
mere op på værkstederne, og spe-
cielt vores forskellige kemikalier blev 
gennemgået, reduceret, samlet og 
registreret. Det betyder også, at vi i 
dag præcist kender vores forbrug af 
de forskellige stoffer.“

Der er også indført en grundig og 
relevant affaldfaldssortering. „Alle 
er rigtig gode til at hjælpe med at 
få det hele sorteret korrekt, så pap, 
forskellige typer plastic og metal-
ler ender i de rigtige beholdere og 
bunker.“

Bakker op
I det hele taget 
er der bred op-
bakning blandt 
medarbejderne 
til miljøstyre-
systemet. „Vi holder møde med 
alle teamledere hver fredag, og her 
er det oppe at vende, hvis der er 
bemærkninger,“ fortsætter Jan, og 
fortæller samtidig, at en ledende 

medarbejder og sikkerhedrepræ-
sentanten fire gange om året fysisk 
går hele virksomheden igennem, 

for at sikre, at 
de definerede 
standarder er 
overholdt.

Ifølge Jan er 
det vigtigt for 
virksomheden, 
at kunder og 
medarbejdere 
kan være sikre 

på, at der er styr på miljøledelsen. 
Ikke mindst i en tid, hvor det er 
svært at rekruttere kvalificerede 
medarbejdere og lærlinge. „Det er 
en del af vores ansigt udadtil. Vi vil 
være en attraktiv leverandør og en 
ansvarlig arbejdsplads, hvor alle kan 
være stolte af at arbejde.“ 

Energiforbruget
Tidens dramatiske prisstigninger på 
energi, står lysende klart for Jan. 
„Fordi vi systematisk registrerer 
forbruget, kan vi se, at vores elreg-
ning i sidste måned er steget med 
200 pct i forhold til samme måned 
sidste år. Vi har for længst plukket 
de lavest hængende frugter med 
udskiftning til LED belysning, og det 
er langt mere vanskeligt at ned-
bringe forbruget på maskinerne.“ 
Derfor er Jan ret sikker på, at der vil 
blive mere fokus på energiforbruget 
i processen med at fornye GMC 

certifikatet. 
„Det skal nok 

undersøges, om 
vi selv kan pro-
ducere en del af 
vores forbrugs-
strøm, og om 
vi kan få indlagt 

fjernvarme til at varme vores haller 
op, og dermed skrotte det gamle 
oliefyr,“ runder han af.

Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk

JKJ Stålteknik ApS har været GMC certificeret 

siden 2014. Miljøledelsessystemet er derfor for 

længst blev en fast følgesvend i den almindelige 

arbejdsdag. Her i efteråret skal det fornyes, og i 

den proces kommer der højst sandsynligt fornyet 

fokus på energioptimering.

DET ER EN DEL AF VORES  

ANSIGT UDADTIL
   VI VIL VÆRE EN 

ATTRAKTIV LEVERANDØR 

OG EN ANSVARLIG 

ARBEJDSPLADS

   SPECIELT VORES 

FORSKELLIGE KEMIKALIER 

BLEV GENNEMGÅET, 

REDUCERET, SAMLET OG 

REGISTRERET
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DET ER EN DEL AF VORES  

ANSIGT UDADTIL

Medejer og direktør Jan Nielsen, JKJ Stålteknik ApS
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Den daglige leder på Karpenhøj 

Naturcenter har ikke et behov for at være 

frontfigur. Til gengæld brænder hun for 

kombinationen af mad og natur. Og så er 

hun let at begejstre, mener hun selv.

JEG DRIVES  
AF AT SE DET SKE

Daglig leder Karen Thingstrup, Karpenhøj Naturcenter



Personprofilwww.erhvervDJURSLAND.dk · oktober 2022 17

Karen Thingstrups Karpenhøj-
eventyr startede på kontoret i 
2011, og selvom hun i dag er 
daglig leder, så har både Karen 
og Karpenhøj udviklet sig meget 
siden dengang.

„Jeg er ikke glad for højder. 
Og jeg er ikke glad for vand. 
Så jeg skulle finde ud af, hvad Karpenhøj var for mig,“ 
mindes hun om sin start på stedet. Karen er vokset op 
langt ude på landet i Vestjylland. Hun er både madglad 
og bål glad. Derfor blev det helt naturligt for hende at 
nørde naturen ud fra en madkontekst:

„Naturen kan det, at den inspirerer mennesker. Jeg 
kan godt lide at lege med rammen om måltidet og 
bruger æstetikken til at kickstarte gæsternes lyst til at 
tage del i processen. Det kræver masser af lygter, lune 
skind, og lækre lokale råvarer, der falder ud af kurven. 
Den vinkel var ikke særlig udforsket for 11 år siden,“ 
forklarer hun. 
 
Bestyrelsespost i nationalparken
Ifølge Karen er ikke kun naturens grønne spisekammer, 
men også det rigtige kød en del af de gode madople-
velser på Karpenhøj. Hun fandt dog ikke kødet i super-
markedet. I stedet blev hun jæger:

„Mit jagttegn er faktisk kickstartet lidt af Karpenhøj. 
Jeg skulle jo finde ud af, hvilket kød, der var bedst til 
de her oplevelser,“ fortæller hun. 

Hun mener dog, at det er vigtigt at forholde sig til 
naturen og kun høste af overskuddet. 

Jagttræningen har givet hende en bestyrelsespost i 
National Park Mols Bjerge, hvor Karpenhøj også sidder 
med i rådet. Hun er udpeget til posten i kraft af hendes 
arbejde som ny jæger koordinator for Danmarks Jæger-
forbund. Derfor blandes natur, arbejde og fritid ofte 
sammen. 
 
Drev tankstationer i ti år
Arbejdslivet inden Karpenhøj var et helt andet for 
 Karen. Et fritidsjob på en tankstation, da hun læste HF 

og arkæologi, blev til en stilling som forretningschef. 
„Når nogen synes, jeg er god til noget, så kom-
mer jeg til at gøre noget mere ved det,“ forkla-

rer hun om de ti år, hun drev 
tankstationer med sin mand. 
Sammen har de en fælles datter 
på ni år og tre sammenbragte 
børn. I dag kører Karens mand 
også som teknisk mountainbike 
guide på Karpenhøj. 

„Han kan stikke af med dem, 
som har kondi, mens resten får en god historie,“ griner 
hun.
 
Intet behov for at være frontfigur
Karen søgte ikke selv stillingen som daglig leder på 
Karpenhøj. Stedet havde på daværende tidspunkt brug 
for en leder, som ikke kom udefra.

„Jeg drives af at se det ske. 
Jeg havde ikke en lederdrøm, 
og jeg har ikke et behov for at 
være frontfigur. Til gengæld 
har jeg et stort behov for at 
fortælle om det her fantasti-
ske sted,“ forklarer hun.
 
Finder inspiration  
på hesten
Karen har redet siden hun var 
barn. Senest har hun investe-
ret i en islænder som et fælles projekt til datteren og 
hende selv. En hest som skal tackles noget anderledes 
end de varmblodsheste, hun er vant til.

Og hun ser en sammenhæng mellem at være 
hestepige og leder: „Man skal vise hesten kærligt og 
bestemt, hvor rammerne er. Og give den frihed inden 
for de rammer. Det er det samme med personale. Vi 
er hele tiden i en forandringsproces, og jeg øver mig 
meget både på hesten og her på Karpenhøj,“ fortæller 
hun, og afslutter:

„Heldigvis er jeg let at begejstre og få med på alt 
muligt.“

Anne Eriksen, anne@mercatus.dk

  MAN SKAL VISE HESTEN 

KÆRLIGT OG BESTEMT, HVOR 

RAMMERNE ER. OG GIVE 

DEN FRIHED INDEN FOR DE 

RAMMER. DET ER DET SAMME 

MED PERSONALE

  JEG HAVDE IKKE EN 

LEDERDRØM, OG JEG HAR 

IKKE ET BEHOV FOR AT VÆRE 

FRONTFIGUR
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Færgevej 1 · Grenaa
www.mercatus.dk

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

• Reparationer  •  Service og eftersyn 

• Aircondition  •  Syn og skader

• Elektro  •  Hydraulik  •  Afbalancering 

• Marinemotorer og dele

• Laseropretning  •  E-handel 

• Lovpligtig eftersyn af materiel

 

DEN MODERNE LANDSBYSMED

• Diagnoseudstyr til fejlsøgning 

   og udlæsning af fejlkoder

 
• HoseDoctor - din nødservice til udskiftning af                

    slanger på stedet
Din lokale installatør

El-installation
Automation
IT-netværksløsninger
Industriservice
Solceller
Sikringsanlæg

Trekanten 44
8500 Grenaa
Tlf. 86 32 32 99

Deres garanti for 
kompetence og engagement

www.bps-el.dk

Det handler 
om helheden

D E
100.000 KM*

Svend Pilgaard Automobiler A/S
Saabydalvej 2 · 8550 Ryomgård
Tlf. 8639 4099 · M: 2968 7090 · www.spabiler.dk

https://www.mercatus.dk
https://kattegatteknik.dk/
https://www.bps-el.dk
https://www.djurslandsbank.dk/erhverv
https://www.spabiler.dk/
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Alle data er indhentet i perioden 
13/08 - 13/09/2022.
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen, 
NN Markedsdata. Gengivet uden ansvar. 
Antal ansatte er en usikker variabel.)
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår) 

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

19.09.2021 APS
Nørregade 25, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 30-04-2022 
Bruttofortjeneste 2,8 (1,6)
Resultat før skat 1,7 (0,4)
Egenkapital -7,5 (-9,1)
Antal ansatte 3

AC RECYCLING APS*
Hestehavevej 30, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2021 
Bruttofortjeneste 10,5 -
Resultat før skat 2,4 -
Egenkapital 28,6 -
Antal ansatte 3

ADVANCE NONWOVEN A/S*
Møllerupvej 24, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2021 
Bruttofortjeneste -9,0 (-17,5)
Resultat før skat -23,7 (-76,8)
Egenkapital -38,6 (-14,8)
Antal ansatte 6

ANHOLT KRO APS*
Nordstrandvej 19, 8592 Anholt
Regnskabsafslutning 31-12-2021 
Bruttofortjeneste 0,8 -
Resultat før skat -0,2 -
Egenkapital -0,2 -
Antal ansatte 7

BLACH FABRICIUS APS*
Maria Hjerte Engen 6, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2021 
Bruttofortjeneste 0,2 (0,5)
Resultat før skat -0,1 (0,1)
Egenkapital 0,0 (0,1)
Antal ansatte 11

BOSSA APS*
Vestre Strandvej 24, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31-12-2021 
Bruttofortjeneste -0,0 (0,0)
Resultat før skat -0,0 (0,0)
Egenkapital 0,1 (0,1)
Antal ansatte 14

CANTAMALE A/S*
Møllerupvej 24, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2021 
Bruttofortjeneste 3,0 (0,5)
Resultat før skat -20,8 (-14,9)
Egenkapital 27,2 (48,1)
Antal ansatte 3

DANA METAL APS
Skarresøvej 2, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 31-12-2021 
Bruttofortjeneste 4,1 (6,3)
Resultat før skat 0,7 (0,8)
Egenkapital 11,1 (10,1)
Antal ansatte 10

DANLINE A/S
Nørregade 25, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 30-04-2022 
Bruttofortjeneste 0,1 (0,0)
Resultat før skat -0,2 (-0,1)
Egenkapital 1,5 (0,7)
Antal ansatte 3

DIN ANLÆGSGARTNER APS*
Vestergade 40, 8444 Balle
Regnskabsafslutning 31-12-2021 
Bruttofortjeneste 2,6 (1,3)
Resultat før skat 1,4 (0,4)
Egenkapital 1,7 (0,6)
Antal ansatte 5

DJURS CONSULT APS
Østergade 7, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2021 
Bruttofortjeneste 0,9 (0,2)
Resultat før skat -0,3 (0,0)
Egenkapital -0,2 (0,1)
Antal ansatte 2

DOMUS EJENDOMME A/S*
Tempovej 24, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2021 
Bruttofortjeneste 3,2 (4,8)
Resultat før skat 8,9 (3,7)
Egenkapital 63,5 (56,6)
Antal ansatte 10

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

EJENDOMSSERVICE 2015 APS*
Birkemosevej 1, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2021 
Bruttofortjeneste 6,9 (5,7)
Resultat før skat 1,2 (1,4)
Egenkapital 4,2 (3,2)
Antal ansatte 9

ESKEBO APS
Kaløvej 18, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2021 
Bruttofortjeneste 0,1 (0,7)
Resultat før skat -0,2 (0,4)
Egenkapital 5,6 (5,1)
Antal ansatte 4

GLOBE OVERFLADETEKNIK APS*
Vagtelvej 1, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 2,0 (1,2)
Resultat før skat 1,2 (0,4)
Egenkapital 1,4 (0,6)
Antal ansatte 4

GULDSMEDEN I RØNDE APS*
Hovedgaden 9, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2021 
Bruttofortjeneste 0,8 (1,2)
Resultat før skat 0,1 (0,4)
Egenkapital 0,4 (0,3)
Antal ansatte 3

HLR MONTAGE A/S*
Fælledvej 3B, 8585 Glesborg
Regnskabsafslutning 31-12-2021 
Bruttofortjeneste 6,3 (4,0)
Resultat før skat 5,0 (1,9)
Egenkapital 5,2 (3,3)
Antal ansatte 2

HØBJERG CAFE’ 
& GÅRDBUTIK APS*
Høbjergvej 7, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2021 
Bruttofortjeneste 0,2 (0,3)
Resultat før skat -0,0 (0,1)
Egenkapital 0,1 (0,1)
Antal ansatte 4

JENSENS GULVE OG MØBLER APS
Pindstrupvej 23, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2021 
Bruttofortjeneste 1,1 (0,7)
Resultat før skat 0,5 (0,2)
Egenkapital 0,8 (0,4)
Antal ansatte 2

JYDEKROG APS*
Vestervangsvej 24, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2021 
Bruttofortjeneste 0,8 (0,9)
Resultat før skat -0,2 (-0,1)
Egenkapital -0,0 (0,1)
Antal ansatte 3

JYDELAND MASKINFABRIK A/S
Enggyden 6, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-04-2022 
Bruttofortjeneste 14,0 (13,4)
Resultat før skat 6,8 (7,5)
Egenkapital 11,0 (10,7)
Antal ansatte 19

K  R APS*
Georgsmindevej 19A, 8581 Nimtofte
Regnskabsafslutning 30-04-2022 
Bruttofortjeneste 1,9 (1,8)
Resultat før skat -0,0 (0,0)
Egenkapital 0,0 (0,0)
Antal ansatte 6

KH 1995 APS*
Skrænten 7, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste -0,1 (-0,1)
Resultat før skat 0,7 (0,2)
Egenkapital 18,5 (17,9)
Antal ansatte 3

KYSTHOTELLET A/S
Kystvej 26, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2021 
Bruttofortjeneste 4,0 (-2,2)
Resultat før skat 0,3 (-3,3)
Egenkapital 5,3 (5,1)
Antal ansatte 45

LANDBRUGSSERVICE APS*
Bredgade 38, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 31-12-2021 
Bruttofortjeneste 2,6 (1,2)
Resultat før skat 0,7 (0,6)
Egenkapital 1,0 (0,5)
Antal ansatte 10

LILLE FOD APS*
Vestergade 60, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-03-2022 
Bruttofortjeneste 4,9 (4,5)
Resultat før skat 0,6 (0,4)
Egenkapital 0,7 (0,2)
Antal ansatte 15

LØ CROQ APS*
Havnevej 10C, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2021 
Bruttofortjeneste 0,4 (0,5)
Resultat før skat -0,1 (0,1)
Egenkapital -0,1 (-0,1)
Antal ansatte 8

MESBALLE AUTOCENTER APS
Thorsagervej 30A, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2021 
Bruttofortjeneste 0,5 -
Resultat før skat 0,2 -
Egenkapital 0,8 -
Antal ansatte 4

MIDTDJURS 
TØMRER & MURER APS
Sønderskovbakken 40, 8581 Nimtofte
Regnskabsafslutning 31-03-2022 
Bruttofortjeneste 2,5 (1,9)
Resultat før skat 0,8 (0,4)
Egenkapital 1,7 (1,2)
Antal ansatte 3

MK TRADING 2013 APS*
Stilbjergvej 24, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31-12-2021 
Bruttofortjeneste 0,2 (0,4)
Resultat før skat -0,2 (0,0)
Egenkapital -0,1 (0,2)
Antal ansatte 2

Nye selskaber
Cvr nr Selskabsnavn Reg.dato
43478192 Badehotellet Grenaa Strand ApS .................. 31.08.2022
43477366 Cab DK 054 ApS ........................................... 31.08.2022
43503804 Prof Tek Fugt & Indeklima ApS ..................... 12.09.2022
43503677 Prof Tek Gulve ApS ....................................... 12.09.2022
43503057 Thorsen Arkitekter ApS ................................ 12.09.2022
43500090 MowTECH ApS .............................................09.09.2022
43495151 Isværk ApS .................................................... 07.09.2022
43484842 Godsbanen-Erhverv ApS ..............................02.09.2022
43483064 Team Graabæk Racecars ApS ......................02.09.2022
43481169 Aarhus Skilte ApS ......................................... 01.09.2022
43453947 Hav ApS .........................................................19.08.2022
43448978 B2Bspecialinventar ApS................................ 17.08.2022

Selskabsændringer
37812595 Multi byggerådgivning IVS .................................09.09.2022 2)
39473372 SZ Entreprise IVS ...............................................09.09.2022 2)
37812986 SZ Gulvservice IVS .............................................09.09.2022 2)
38625055 Pareidolia IVS......................................................02.09.2022 2)
26108276 SØRENS BUSSER RAMTEN A/S ......................29.08.2022 3)

32294294 UDLEJNINGSSELSKABET AF 27/7 2009 ApS .29.08.2022 3)
42068039 JS Tag og Tømrer ApS ........................................26.08.2022 0)
42084727 Steamwash Dk ApS ...........................................25.08.2022 0)
41906049 Auning erhvervs rengøring ApS .........................25.08.2022 0)
41920505 KM Management ApS........................................25.08.2022 0)
36416491 FROST & SCHMIDT ApS ...................................24.08.2022 0)
42283894 TTA Service ApS ................................................24.08.2022 0)
41173238 Alibaba ApS ........................................................23.08.2022 0)
38347403 Nordic Design by Thinnesen ApS ......................22.08.2022 0)
26014417 RIISE GRENAA ApS ...........................................22.08.2022 0)
41307374 Flex Håndværkerservice 2020 ApS ...................22.08.2022 0)
38331779 Vin og Specialiteter ApS.....................................21.08.2022 2)
26681642 GECKO - TRADING ApS ....................................19.08.2022 0)
25505883 ASPERA MIND SOURCE ApS ...........................18.08.2022 1)
25399943 DET HVILENDE SELSKAB AF 1. APRIL 2001 ApS 18.08.2022 1)
37924865 Eye Invention ApS ..............................................18.08.2022 0)
37594121 Hearths Empower Holistic Arrows ApS ............ 17.08.2022 0)
41632356 Købmanden i Balle ApS .....................................14.08.2022 2)
39181460 Secrets ApS ........................................................13.08.2022 2)
14685340 EGÅ EL TEKNIK ApS ..........................................09.09.2022 4)
39538385 Firstmove Taxi 1 ApS .........................................29.08.2022 2) 
42158348 Shop Encore ApS ...............................................25.08.2022 0)
41530952 DrClarkProfessionalsAndReferrals.com ApS ....25.08.2022 0)

41481552 Hesso ApS ..........................................................25.08.2022 0)
41486937 Restaurant Tullio ApS .........................................24.08.2022 0)
41919868 RH inspektion ApS .............................................24.08.2022 0)
42309753 Sirius Fonden ApS ..............................................24.08.2022 0)
33261624 FORMPRINT GRAFISK KOMMUNIKATION ApS 23.08.2022 0)
33511205 KLASTRUPS A/S ................................................23.08.2022 0)
40563830 Scandinavian Tank Survey ApS ..........................23.08.2022 0)
41252197 MALA I ApS........................................................22.08.2022 0)
40733337 Ottolund Aps ......................................................22.08.2022 0)
40906096 B2BInventar ApS ................................................21.08.2022 2)
39840022 AK Entreprenør Maskiner ApS ...........................19.08.2022 0)
30907302 Jysk Bilsalg Ebeltoft ApS ...................................19.08.2022 0)
39447649  LISBETH NIELSEN ApS .....................................18.08.2022 1)
41554061 Mj-Multiservice ApS ..........................................18.08.2022 0)
28897464 Graabæk Automotive Aps .................................. 17.08.2022 0)
34073341 ARK ARKITEKTER ApS ......................................16.08.2022 0)
42059854 Wheels‘N‘Water ApS .........................................16.08.2022 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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Morten Jarlund
statsaut. revisor

Michael Iuel
statsaut. revisor

Mikkel Thybo Johansen
statsaut. revisor

Jesper Falk Hansen
statsaut. revisor

Kærvej 11 . 8500 Grenaa . Tlf. 8632 1633 . www.pavillonen.dk

Julefrokost #1
• 2 slags sild med karrysalat
• Æg og rejer med urte mayo
• Gravad laks med rævedressing  

og julesalat
• Lun leverpostej med bacon og svampe

• Fiskefilet med remoulade og citron
• Tarteletter med høns i asparges
• Confiteret andelår, rustik salat med 

figen, appelsin og valnød
• Øl marineret svinebryst med sprød 

svær og rødkålskompot

• Camembert frit med solbærsyltetøj  
og ristet brioche

• Ris a la mande med kirsebærsauce

Min. 2 personer  348,-

Vores julefrokoster kan både bestilles i og ud af huset
Fra kun 2 personer og op til 150 personer 
Levering ved mere end 20 personer på hele Djursland

Bestil på  
tlf. 3170 9462

STOCKFLETHS JULEFROKOST

Julefrokost #2
• 3 slags sild med karrysalat
• Æg og rejer med urte mayo
• Gravad laks med rævedressing
• Røget ål med røreæg og purløg

• Fiskefilet med remoulade og citron
• Lun leverpostej med bacon og svampe
• Æbleflæsk med røget flæsk

• Tarteletter med høns i asparges
• Ølmarineret svinebryst med sprød 

svær og rødkålskompot
• Confiteret andelår, rustik salat med 

figen, appelsin og valnød

• Frugtsalat med råcreme og chokolade
• Camenbert frit med solbærsyltetøj og 

ristet brioche
• Ris a la mande med kirsebærsauce

Min. 12 personer  498,-

8630 0619 · www.mercatus.dk

Få hjælp til at skabe 
overblik og godt indhold 
på dine sociale medier

http://www.robaek.dk
https://www.pavillonen.dk
https://www.mercatus.dk
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For fem år siden fik Urtega-
arden i Allingåbro installeret 
en ny maskine, der kan fylde 
olier og shampo på flasker. 
Den har, som forventet af 
ejerleder Vibeke Estrup, redu-
ceret produktionstiden på virk-
somhedens egne varer. „Vi 
kan køre ca. fire gange flere 
varer igennem på samme tid, 
som vi kunne med det gamle 
system. Den har bl.a. mulig-
gjort, at vi har kunnet sige ja 
til mange flere private label 
kunder, og det har skabt den 
vækst jeg forestillede mig, 
så private label-kunderne er 
vokset fra 6 til 15% af omsæt-
ningen.“

Skifter store ud med nye
Vibeke har også sagt farvel 
til nogle private label kunder, 
fordi de simpelthen blev for 
store. „Dem har jeg sendt 
videre. Det er selvfølgelig ær-
gerligt, men det giver mulig-
hed for at hjælpe nye i gang, 
og her er vores fordel, at vi 
kan hjælpe virksomhederne i 

gang med ganske små batch, 
ned til 18 kg per produkt.“

Coronalukning  
gav mere produktion
Under corona blev kursusloka-
lerne omdannet til produktion, 
fortæller Vibeke. „Vi fik plads 
til en ny fyldelinje. Maskinen 
kan køres ud, så rummet også 
kan bruges til kursus. Denne 
fyldelinje bruges til alle vores 
slikfarver og slikaromaer plus 
en hel masse andre råvarer 
og faktisk også cremer og 
lignende ansigts- og krops-
plejeprodukter. Den har også 
optimeret produktionstiden 
voldsomt og det har været 
med til, at de øgede råvare- 
og transportomkostninger 
ikke har slået helt så hårdt.“

Aftale med Matas
Med den øgede kapacitet, 
forfulgte Vibeke en drøm: 
Nemlig at få en aftale med 
Matas. „Det er ikke så nemt, 
bare det at få et møde er 
svært. Men pludselig fik jeg 

skabt en åbning, og Urtega-
arden kom ind hos Matas. 
Det er en kæmpe fordel, fordi 
butikkerne findes i så mange 
byer, også de små, hvor der 
er langt til helsekosten. Jeg 
fik lavet en aftale om et så-
kaldt velvære sortiment, og vi 
kommer løbende i butikkerne 
efterhånden som kæden 
gennemfører deres renove-
ringer. Butikkerne kan også 
„frivilligt“ tage vores varer på 
hylden. I dag udgør de 20% af 
vores omsætning, uden at det 
er gået ud over omsætningen 
i helsekostbutikkerne, som er 
en anden stor kundegruppe.

Online salg vækster
Hjemmesiden er blevet 
fornyet og optimeret, ligesom 
der er kommet øget fokus 
på målrettet online markeds-
føring, forklarer Vibeke. „Op-
timeringen har fået mange 
forhandlere til at bestille via 
hjemmesiden, så i dag udgør 
websalget halvdelen af om-
sætningen.“

Væksten fortsætter
Selskabet har de sidste fem 
år haft et flot, årligt resultat 
før skat på mellem 3,7 og 5,5 
mio. kr.
„Mine forventninger er at 
få gang i to nye afsætnings-
muligheder, få hjemmesiden 
helt færdig og komme i gang 
med et bæredygtigheds-
projekt. Skal jeg sætte et tal 
på, vil gennemførte projek-
ter cirka give en forventet 
meromsætning på 10% i år 
et, men knapt så meget på 
resultatet, da de nye afsæt-
ningskanaler er med lavere 
dækningsgrad, end hvis jeg 
sælger direkte til forbrugeren. 
Råvarepriser og transport-
omkostninger er fuldkommen 
uforudsigelige, det eneste 
sikre er, at de stiger. Vi kom-
mer næste år nok til at ramme 
nogenlunde som i år på resul-
tatet,“ slutter Vibeke

URTEGAARDEN APS

Aldershvilevej 1, 8961 Allingåbro

Regnskabsafslutning 31-03-2022 

Bruttofortjeneste 8,6 (9,3)

Resultat før skat 4,4 (5,5)

Egenkapital 6,5 (7,3)

Antal ansatte 10
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)
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Ny fyldelinje baggrund for vækst

Ejerleder Vibeke Estrup, Urtegaarden ApS



Djursland
Turistguide

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

Det er NU du skal sikre dig plads i

Guiden er den eneste samlede turistguide for 
Djursland. Den udgives i samlet 70.000 eksem-
plarer i tre selvstændige sprogudgaver på dansk, 
tysk og engelsk. Guiden trykkes i 4 farver på 80 
gr. papir i A4-format.

Digital udgave: Djursland Turistguide pro-
duceres også i en digital udgave, der findes på 
www.djurslandturistguide.dk med hyperlinks på 
alle annoncer. 

Guiden er gratis og distribueres løbende 
effektivt på udvalgte steder på Djursland, 
ligesom den udleveres med nøglerne hos nogle 
feriehusudlejere.
 
Djursland Turistguide udgives af  Mercatus A/S

»Turisterne er glade for guiden, 
fordi den dækker hele Djursland 
og indeholder nogle gode artikler. 
De er også glade for det store 
Djurslandskort, der kan tages ud. 
Det er fantastisk, for så kan jeg 
nemt vise turisterne, hvordan de 
finder rundt på halvøen.«
Formand for Ebeltoft Handelsstandsforening Hanne Sloth

Vær sikker på, at turisterne finder dig i Djurslands lokale turistguide

https://www.djurslandturistguide.dk
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Fuldtidsledige
% af arbejdsstyrken (foreløbige) efter 
område, alder og køn.
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Sammenlign tal for områder i Danmark
Vælg nøgletal, område og boligtype og få lige præcis den statistik, der interesserer dig.

Vælg nøgletal Vælg område (max. to)

Norddjurs kom… Syddjurs komm…

Vælg boligtype (max. to)

Villa/Rækkehus

Er du journalist, og har du brug for uddybende statistik, kan du kontakte en af vores pressemedarbejdere.
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Kilder: Boligsiden.dk og Danmarks Statistik

Sammenlign tal for områder i Danmark
Vælg nøgletal, område og boligtype og få lige præcis den statistik, der interesserer dig.
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Er du journalist, og har du brug for uddybende statistik, kan du kontakte en af vores pressemedarbejdere.
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MORTEN P. DJURSLANDS 
TØMRER OG SNEDKERFIRMA APS*
Mortenskærvej 10, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31-12-2021 
Bruttofortjeneste 3,5 (3,3)
Resultat før skat 0,1 (0,5)
Egenkapital 0,1 (0,0)
Antal ansatte 12

MOUSE & PEN ILLUSTRATION APS*
Adelgade 4, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2021 
Bruttofortjeneste 0,9 -
Resultat før skat -0,1 -
Egenkapital 0,7 -
Antal ansatte 7

NYT SYN AUNING APS
Centervej 10, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2021 
Bruttofortjeneste 4,3 (3,8)
Resultat før skat 1,5 (1,2)
Egenkapital 2,9 (1,8)
Antal ansatte 5

NØRGAARD REVISION 
REGISTREREDE REVISORER APS
Storegade 15B, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 0,5 (0,9)
Resultat før skat -0,5 (0,1)
Egenkapital -0,3 (0,2)
Antal ansatte 4

OAKSHIELD APS
Egil Fischers Vej 4, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2021 
Bruttofortjeneste 0,8 (0,9)
Resultat før skat 1,4 (-0,1)
Egenkapital 4,6 (3,2)
Antal ansatte 2

PN DETAIL A/S*
Falcksvej 2, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-04-2022 
Bruttofortjeneste 4,5 (3,9)
Resultat før skat 0,6 (0,7)
Egenkapital 2,9 (2,6)
Antal ansatte 17

POLYFA CONSULTANTS A/S
Østergårdsparken 21, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 01-04-2022 
Bruttofortjeneste 9,5 (12,7)
Resultat før skat 4,3 (6,7)
Egenkapital 4,5 (9,2)
Antal ansatte 4

PRK SERVICE APS
Attrupvej 4, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2021 
Bruttofortjeneste 1,0 -
Resultat før skat 0,5 -
Egenkapital 0,4 -
Antal ansatte 4
REFSKOU APS*

Østergade 5D, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2021 
Bruttofortjeneste 0,1 (0,1)
Resultat før skat 0,1 (0,1)
Egenkapital 0,3 (0,3)
Antal ansatte 2

RYOMGÅRD RENOVATION APS
Finkevej 16, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 0,7 (0,3)
Resultat før skat 0,3 (0,1)
Egenkapital 0,5 (0,3)
Antal ansatte 2

RØMER VEGAN PRODUCT APS*
Vrinners Bygade 45, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31-12-2021 
Bruttofortjeneste -0,6 (-1,2)
Resultat før skat -3,4 (-1,8)
Egenkapital -4,2 (-1,4)
Antal ansatte 9

SANDFLOW TRADING APS
Ringsøvej 33C, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2021 
Bruttofortjeneste 0,3 (0,3)
Resultat før skat 0,0 (0,0)
Egenkapital 0,0 (0,0)
Antal ansatte 3

SCHMIDT MØBLER, GRENAA APS
Kannikegade 16, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-04-2022 
Bruttofortjeneste 7,1 (5,8)
Resultat før skat 3,3 (2,6)
Egenkapital 5,4 (2,8)
Antal ansatte 10

SHELL RYOMGAARD APS*
Nimtoftevej 2, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 30-04-2022 
Bruttofortjeneste 1,7 (1,6)
Resultat før skat 0,5 (0,5)
Egenkapital 0,5 (0,5)
Antal ansatte 9

SPAR GRENÅ APS
De Lichtenbergs Vej 11, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2021 
Bruttofortjeneste 3,0 (3,6)
Resultat før skat -0,6 (-0,2)
Egenkapital -1,0 (-0,4)
Antal ansatte 25

STENBÆKHUS MAD PÅ MOLS APS
Vestre Strandvej 7, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 0,6 (0,6)
Resultat før skat -0,0 (0,1)
Egenkapital 0,2 (0,2)
Antal ansatte 3

STRANDS STÅL SUPPORT APS
Møllebjergvej 18, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31-12-2021 
Bruttofortjeneste 0,9 (1,2)
Resultat før skat 0,1 (0,0)
Egenkapital -0,2 (-0,3)
Antal ansatte 3

TANDLÆGERNE CORNEL OG 
ADRIANA CHIRILA GLESBORG APS
Østergade 2B, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2021 
Bruttofortjeneste 2,5 (1,8)
Resultat før skat -1,1 (-1,5)
Egenkapital -3,0 (-2,0)
Antal ansatte 7

TERPLET APS
Jernbanegade 38, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2021 
Bruttofortjeneste 0,5 (0,6)
Resultat før skat 0,5 (1,4)
Egenkapital 18,7 (18,3)
Antal ansatte 2

THORSDATA APS
Trimmelbakken 7, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2021 
Bruttofortjeneste 0,6 (0,5)
Resultat før skat 0,0 (-0,0)
Egenkapital 0,1 (0,1)
Antal ansatte 2

TNK TRADING APS*
Lübker Allé 111, 8581 Nimtofte
Regnskabsafslutning 31-12-2021 
Bruttofortjeneste 0,3 (0,1)
Resultat før skat 0,0 (-0,0)
Egenkapital 0,2 (0,2)
Antal ansatte 2

TP OFFSHORE APS*
Søndre Kajgade 10, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 1,1 (1,7)
Resultat før skat 0,2 (0,8)
Egenkapital 3,5 (1,2)
Antal ansatte 3

WE.SUPPLY APS*
Ebeltoftvej 4, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2021 
Bruttofortjeneste 12,3 (7,4)
Resultat før skat 9,2 (5,2)
Egenkapital 11,0 (4,0)
Antal ansatte 7

WILSON APS*
Skovgårdevej 29, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31-12-2021 
Bruttofortjeneste 0,7 (0,5)
Resultat før skat -0,0 (-0,2)
Egenkapital -0,2 (-0,2)
Antal ansatte 3

Syddjurs Egnsteater

Teaterleder Hege Tokle har 
efter 13 år besluttet at trække 
sig som leder af Syddjurs 
Egnsteater for at koncentrere 
sig om sin familien og som 
kunstner at være med til at 
producere teatrets nye små-
børnsforestilling.
„Hege har gennem alle årene 
gjort et kæmpe arbejde for 
Syddjurs Egnsteater. Hun har 
investeret sig selv og sine ev-
ner fuldt ud i de mange fore-
stillinger, der er produceret, 
og har søsat en række dybt 
originale idéer og projekter. Vi 
er taknemmelige for den store 
idérigdom, kreativitet, energi 
og fandenivoldskhed, hun har 
lagt i arbejdet og glæder os 
til også fremover at opleve 
Hege bruge sine mange 
kunstneriske evner,“ skriver 
bestyrelsen.
Teatrets administrator Elisa-
beth N. Hübener er konstitu-
eret som teaterleder.

Stena Line

Christina Bromander (53) er 
tiltrådt som Trade Director og 
overtager ansvaret for rede-
riets to danske ruter Grenaa- 
Halmstad og Frederikshavn-
Göteborg.
„Ruterne er meget unikke og 
særdeles vigtige for Stena 
Line og for udviklingen af 
hele Kattegatregionen. Vi skal 
bygge videre på vores posi-
tion i Danmark og optimere 
vores ruter og oplevelsen 
ombord,” udtaler Christina.
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DIN NYE ØKONOMISKE  
INDUSTRI-VARMEKILDE

Skift NU fra fossil opvarmning med 
f.eks. olie eller gas til eldrevet luft-luft 
varmepumpe, udviklet til opvarmning af 
store rum og haller.
• Sikker, stabil og enkel varmeforsyning
• Højeste energiklasse (A+++)
• Simpel (=billig) installation uden varmerør
• Lavt støjniveau
• Stabil og ensartet temperatur  

i hele lokalet
• Lav lufthastighed – ingen træk Kontakt Per Knudsen på  

pk@holmriis.dk for at  
høre nærmere 

– så får du også hurtigt et besøg 
og en dagsaktuel kalkulation, der 

passer til din virksomhedISO 9001 AUT. KØLEFIRMA

https://www.holmriis.dk

