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

pensionsselskabet.dk +45 20 90 43 00
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• 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

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

Tillykke
til følgende Norddjurs-virksomheder, som 
alle den 8. december 2022 får overrakt et 
GMC Miljøcertifikat (Grønt MiljøCertifikat).
Miljøcertifikatet dokumenterer, at virksom-
heden ikke blot overholder miljøreglerne, 
men også har gjort en særlig miljøindsats. 
Virksomheden har gennem sin interne miljø-
organisation et løbende overblik over sine 
miljøpåvirkninger.

Når Norddjurs Kommune, som er selve 
miljø myndigheden, uddeler miljøcertifikatet, 
er det en kraftig ”blåstempling” af virksom-
hedens miljøindsats.

Se mere om GMC Miljøcertifikat her:
www.mfnorddjurs.dk/gmc-miljoecertifikat

A/S Grenaa Motorfabrik 
Ebbe Sørensen

Grenaa Hydraulik A/S 
Frederik Høgh Brandstrup

Ålsrode Smede  
og Maskinfabrik A/S 
Brian Basse

GSM Maskinfabrik A/S 
Tom Bille

International Furniture A/S 
Henrik Bøgild Nielsen

JKJ Stålteknik ApS 
Jan Nielsen

Paustian AS 
Claus Tjørnelund

Grenaa Spåntagning ApS 
Claus Hyldahl

Beredskab & Sikkerhed 
Jan Recke

BP Soendergaard A/S 
Lis Boje Tylvad

Bøhl Skilte 
Henrik Bøhl Pedersen

Grenaa Skibsværft A/S 
Klaus Dahl

https://kattegatteknik.dk/
https://www.bps-el.dk
https://www.jobnet.dk
https://www.mfnorddjurs.dk/gmc-miljoecertifikat
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 4 JEG VILLE DØ I BLÅT JAKKESÆT
Når alverdens festivaler og spillesteder vil have fat i musikere, eller managere søger 
steder for deres musikere at optræde, logger de ind på en booking-platform, der er 
ejet og drevet fra et landsted tæt på Tirstrup.

 6 NY MEDARBEJDER GENNEM SOME
Sociale medier kan være effektive til at „fange“ de nye medarbejdere, selvom de 
ikke er på udkik efter et nyt job.

 8 EBELTOFT HAR NORDENS STØRSTE 
UDVALG AF OPALER
Man skal helt til Sydtyskland for at finde et større udvalg af opaler end hos Jensen 
Opals i Ebeltoft. Kendere fra ind- og udland valfarter til den lille forretning i 
Adelgade for at erhverve sig smykker med de funklende sten.

 10 BILEN&BOSSEN: MAN MÆRKER NÆSTEN 
ASFALTEN PÅ RØVEN
Man skal være adræt for at kante sig ind i, og navnlig ud af, den lavbenede og 
meget sjældne Marcos fra 1971. Den er bygget til ræs men bliver i dag brugt til hill 
climb og hyggeture.

 12 GMC SOM SPRÆNGBRÆT TIL ISO 
CERTIFICERINGER
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 18 DET ER VIGTIGT AT FØLE, MAN HØRER TIL

 20 JEG ER TOTAL HAVEMENNESKE
Personprofil Ejerleder Trine Gram, Grama Design ApS [forside
foto]  Så snart lejligheden byder sig, slår Trine Gram sig løs i den store have i 
Skæring. Her stresser hun sammen med sin familie af fra en travl hverdag som 
ejerleder af Grama Design ApS, der som engrosvirksomhed, designer og importerer 
håndlavede unika krukker. 

 23 AJOUR – NAVNE – SELSKABER 
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10

8

6

4

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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Når alverdens festivaler 

og spillesteder vil have 

fat i musikere, eller 

managere søger steder 

for deres musikere at 

optræde, logger de ind på 

en booking-platform, der 

er ejet og drevet fra et 

landsted tæt på Tirstrup.

Alle i koncertbranchen kender 
VIP-Booking, som er ejet af Ronni 
Didriksen, der driver virksomheden 
fra sit kontor i hjemmet tæt på Tir-
strup og fra Maltfabrikken i Ebeltoft. 
Herfra bliver informationer om musi-
kere, bands, managere, spillesteder 
og festivaler opdateret og stillet 
til rådighed for den internationale 
koncertbranche.

„Vi er mar-
kedsledende, 
og 95 procent 
er udenlandske 
kunder fordelt 
på 50 lande. 
Jeg føler mig 
privilegeret ved 
at arbejde i koncertbranchen. Musik 
har altid været mit liv, og jeg troede, 
jeg skulle være rockstjerne. Hvor 
er det fedt at leve af sin hobby,“ 
fortæller Ronni.

Kun professionelle i koncert-
branchen kan købe abonnement 

til VIP-Booking, musikerne selv 
har ikke adgang. Hver uge sender 
 VIP-Booking et newsletter med 
branche nyheder om ændringer 
og derfor er firmaet blevet en 
vigtig nyheds formidler for koncert-
branchen i hele verden.

Begyndte som koncertarrangør
„Vi skriver også om B2B-konferen-

cer i koncert-
branchen, og til 
gengæld bliver 
vi inviteret med. 
Det er en fanta-
stisk branche at 
møde folk i. De 
kommer, som de 

er, og man kan til samme konferen-
ce møde en i country-tøj og en an-
den fuld af nitter og piercinger. Det 
er lige noget for mig, for jeg ville dø i 
et blåt jakkesæt,“ bedyrer Ronni.

Eventyret begyndte midt i 
firserne, da Ronni og hans venner 

JEG VILLE  
DØ I BLÅT  DØ I BLÅT  
JAKKESÆTJAKKESÆT

  MUSIK HAR ALTID 

VÆRET MIT LIV, OG JEG 

TROEDE, JEG SKULLE 

VÆRE ROCKSTJERNE
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var trætte af at stå i kø til diskotek 
Klodshans i Ebeltoft. Han var netop 
blevet færdig på 
Grenaa Handels-
skole, og åbnede 
med to partnere, 
der var gamle 
nok til at indhente en spiritusbevil-
ling, diskotek Fyrtøjet i byen.

Da sæsonen ebbede ud, mangle-
de han noget at lave og åbnede som 
17-årig Døgneren i Balle, en kiosk i 
en tidligere slagterbutik. To år efter 
havde han solgt den, og senere 
begyndte han at arrangere koncerter 
i blandt andet Pavillonen i Grenaa og 
Ridehuset i Aarhus.

Eneste i Danmark
„Jeg havde et hyr med at finde ud 
af, hvem jeg skulle have fat i for at 
booke musikere. Der fandtes godt 
nok printede directories, men det var 
for bøvlet. Så jeg fik ideen til at lave 
en database, en slags „gule sider“ 

for koncertbranchen. Vi er tilbage i 
slutningen af 90’erne, så det oplagte 

ville være en 
CD-rom. Men 
der var jo også 
det der helt 
nye Internet,“ 

husker Ronni.
Selvom langt fra alle var på nettet 

dengang, satsede han på det nye og 
lavede en beta-
version. Samti-
digt udviklede 
han en online 
billetløsning 
med print selv- 
billetter. Det var 
aldrig set før og 
krævede, at der 
skulle trækkes 
trådløst netværk i hele Parken for 
at kunne håndtere det. Billetmaski-
nen, som løsningen hed, blev solgt 
til TDC i 2003 og er i dag blevet til 
BilletLugen.

Tilbage sidder Ronni med sin an-
den store succes, VIP-Booking, hvor 
hans primære opgave er at udvikle 
nye funktioner. Senest et analytisk 
værktøj, hvor kunderne blandt andet 
kan se, hvor hot en kunstner er på 
sociale medier. Der er, hvad der 
svarer til fem personer i firmaet. De 
andre sidder i England. Hvem der 
skal overtage virksomheden engang, 

ved Ronni ikke, 
men indtil videre 
logger Pink og 
Paul McCartneys 
bookingagent 
stadigvæk på 
en platform fra 
Djursland, når de 
skal planlægge 
den næste tour.

Haakon Rønnow Petersen,  
haakon@mercatus.dk

  HVOR ER DET FEDT AT 

LEVE AF SIN HOBBY

  MAN KAN TIL SAMME 

KONFERENCE MØDE EN 

I COUNTRY-TØJ OG EN 

ANDEN FULD AF NITTER 

OG PIERCINGER

Ejerleder Ronni Didriksen, VIP-Booking
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Da VVS Per Møller tidligere i år skul-
le bruge en ny controller i admini-
strationen til bl.a. at stå for virksom-
hedens regnskab, valgte Sharon 
De Visscher, i 
samråd med de 
to ejerledere 
Jannik Nyvang 
Christensen og 
Henrik Møller, 
at teste både 
Facebook og 
LinkedIn som 
supplement til 
den traditionelle 
stillingsannonce i aviserne.

Organisk og annonce
Rigtig mange er flinke til at hjælpe, 
når de ser et stillingsopslag fra en i 
deres netværk, fortæller SoMe-spe-
cialist Simone Tipsmark hos kom-
munikationsbureauet Mercatus, 
som har hjulpet Sharon & Co. med 
at skaffe den nye medarbejder. 
„Derfor lavede vi både et almindeligt 
(organisk) opslag på Per Møllers virk-
somhedsside på Facebook og kørte 
en decideret annoncekampagne på 
mediet. Her kan annoncen målret-
tes, så den bliver vist på væggen 
hos personer, der både uddannelses-
mæssigt, jobmæssigt, geografisk 
og aldersmæssigt matcher den 
ønskede profil.“

Kender virksomheden godt
Et fast samarbejde mellem bureau-
et og VVS Per Møller gjorde, at de 
på forhånd kendte virksomhedens 
DNA, konstaterer Sharon. „Jeg har 
været helt tryg ved at lade dem stå 
for hele processen, frem for at tage 
kontakt til et rekrutteringsbureau. 
Samarbejdet fungerer rigtig godt, 
og det har været spændende og 
effektivt at satse på sociale medier 
til rekruttering.“

Per Møller familien
Sharon gav inputs og stikord til stil-
lingsopslaget. Herefter udarbejdede 

bureauet et forslag til indholdet, som 
skulle tale direkte til de personer, 
der gerne skulle komme ansøgnin-
ger fra. „Det handler ikke kun om 

kvalifikationer. 
Det er mindst 
lige så vigtigt at 
få fortalt, hvad 
virksomheden 
står for. Sjælen 
i virksomheden 
skal skinne 
tydeligt igen-
nem, så ansø-
geren kan se sig 

selv som den nye medarbejder,“ 
forklarer  Simone. „Vi fik fx. fortalt 
om et stærkt fællesskab, kompetent 
sparring, et højt fagligt niveau, og at 
den nye medarbejder bliver del af 
teamet, præget af højt humør og en 
uformel omgangstone.“

Hjemmesiden vigtig
Da opslaget var parat, blev det 
eksponeret på hjemmesiden, så de 
potentielle ansøgere blev ledt herind 
for at læse hele 
stillingsopslaget 
og mere om-
kring virksom-
heden. „Vi ser 
hjemmesiden 
som hjertet i 
virksomhedens 
digitale profil. 
Det er her, vi 
helt selv be-
stemmer, hvad 
vores gæster skal opleve om os,“ 
forklarer Simone.

Derefter blev der udformet 
„teasere“ med uddrag af stillings-
opslaget, skrevet til målgruppen 
og differentieret til både ugeavis, 
Facebook og LinkedIn.

Bonus på LinkedIn
Den nye controller, Helle Kainsbak 
Petersen, fandt stillingsopslaget 
tilfældigt på LinkedIn, uden at være 
aktivt jobsøgende, og besluttede sig 

for at søge stillingen, fordi både virk-
somheden og jobbet så spændende 
ud, selvom hun ikke havde det store 
kendskab til branchen i forvejen. 
Forventningerne fra stillingsopslaget 
er ifølge Helle blevet indfriet: „Jeg 
bliver mødt med tillid og respekt. 
Det er meget motiverende, at mine 
kolleger stoler på mig og mine 
kompetencer, og det giver mig stor 
arbejdsglæde.“

Kampagnen på Facebook nåede 
bredt ud. Det organiske opslag fik 
42 delinger, og annoncen opnåede 
18.000 eksponeringer og mere end 
300 klik til hjemmesiden, inden den 
blev stoppet før tid, fordi den rigtige 
kandidat hurtigt var fundet. Kun lidt 
over halvdelen af budgettet nåede at 
blive brugt.

Nye rekrutteringskanaler  
vinder frem
Ifølge konsulenthuset Ballisagers 
nye rekrutteringsanalyse bliver 83% 
af alle stillinger slået op offentligt. 
59% af alle jobs bliver eksponeret 

på LInkedIn, 
mod 10% for ti 
år siden. 27% 
bliver ekspone-
ret på Facebook 
mod næsten 
ingen for ti år 
siden. Her skal 
det bemærkes, 
at mindre private 
virksomheder 
opslår 32% på 

Facebook, mens tallet for offentlige 
kun er 18%.

Lars Chalmer Rasmussen, lars@mercatus.dk

NY MEDARBEJDERNY MEDARBEJDER    
GENNEM SOME

  SJÆLEN I 

VIRKSOMHEDEN SKAL 

SKINNE TYDELIGT 

IGENNEM, SÅ ANSØGEREN 

KAN SE SIG SELV SOM 

DEN NYE MEDARBEJDER
Simone Tipsmark, Mercatus A/S

  DET HAR VÆRET 

SPÆNDENDE OG 

EFFEKTIVT AT SATSE 

PÅ SOCIALE MEDIER TIL 

REKRUTTERING
Sharon De Visscher, VVS Per Møller ApS
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Sociale medier kan være 

effektive til at „fange“ 

de nye medarbejdere, 

selvom de ikke er 

på udkik efter et 

nyt job.

NY MEDARBEJDERNY MEDARBEJDER    
GENNEM SOME

Sharon De Visscher, VVS Per Møller ApS
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EBELTOFT HAR  

NORDENS STØRSTE UDVALGNORDENS STØRSTE UDVALG    
AF OPALER

Hans Jensen, Jensen Opals
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Når man slentrer op ad Adelgade i 
Ebeltoft og får øje på den lille butik 
med den røde facade, tænker man 
ikke på, at her er det største udbud 
af opaler nord for den sydtyske by, 
Idar-Oberstein, med verdens ældste 
børs for smykke-
sten. Opalen er 
en særlig en af 
slagsen.

„Lysindfaldet 
afgør, hvordan 
en opal ser ud. 
Hvis man holder 
den i lyset og 
vipper med den, skifter den farve og 
karakter. Set i et mikroskop er der 
ganske små forhøjninger, der spejler 
lyset i forskellige retninger. Der 
findes opaler mange steder i verden, 
men Australien har ry for at have 
den bedste kvalitet,“ forklarer Hans 
Jensen.

Sammen med hustruen, Helle, 
ejer han en mine 70 kilometer fra 
Lightning Ridge i New South Wales, 
800 kilometer vest for Brisbane og 
Sydney i Australien. Her finder man 
90 procent af de eftertragtede sorte 
opaler i verden. Historien begynder 
her for mere end 30 år siden.

Det vilde vesten
„Jeg købte en bil af tre danske piger 
i Australien, da min egen var brudt 
sammen. Jeg 
var rejst derned 
som ung back-
packer i 1990, 
og havde mødt 
pigerne i Sydney 
nogle måneder 
før. Helle fulgte 
med i handlen, 
og jeg tog hende 
med til Lightning 
Ridge, hvor jeg byggede et bindings-
værkshus,“ husker Hans Jensen.

Han arbejdede i minen for procen-
ter, men uden at have set skyggen 
af en opal i tre måneder, fandt han 
ud af, hvor svært det er. De måtte 
begge arbejde ved siden af for at 
tjene penge, og først i 2007, efter 

et partnerskab om en mine med en 
svensk ven, købte de den mine, de 
har i dag.

„Japanske opkøbere kom til byen 
og indlogerede sig på hotellet, hvor 
de gjorde gode handler. Det er et 

frit marked, og 
der er ingen, der 
styrer det. Man 
kan købe sten-
ene ved minen. 
Det var det rene 
vilde vesten. I 
2016 flyttede vi 
hjem til Dan-

mark,“ fortæller Hans Jensen.

Bryder stadigt opaler
Hjemme i Bjødstrup ved Rønde var 
parret på udkig efter et andet sted 
at bo og åbne forretning. Det skulle 
være et sted, der kommer mange 
turister, og valget stod imellem 
Blåvand, Skagen og Ebeltoft, som 
valget faldt på, og som de flyttede til 
i 2017. I mellemtiden havde de beg-
ge uddannet sig til at slibe opaler, og 
Helle havde lært at designe smykker, 
som hun får lavet af guldsmede i 
Thailand.

„Det er opalen, der bestemmer, 
hvordan smykket bliver, for opaler er 
alle forskellige og derfor bliver hvert 
design unikt. Når man giver sådan 
et smykke i gave, siger man til 

modtageren, at 
vedkom mende 
er unik. Og så 
er det tilmed 
en god investe-
ring,“ mener 
Helle Jensen.

En eller to 
gange om året, 
når der ikke er 
for varmt, er 

Hans i minen i Lightning Ridge for 
at bryde opaler. Som regel har han 
nogle med hjem, hvor de bliver 
slebet og kommer til at pryde et flot 
smykke.

Haakon Rønnow Petersen,  
haakon@mercatus.dk

Man skal helt til Sydtyskland for at finde et større 

udvalg af opaler end hos Jensen Opals i Ebeltoft. 

Kendere fra ind- og udland valfarter til den lille 

forretning i Adelgade for at erhverve sig smykker 

med de funklende sten.

EBELTOFT HAR  

NORDENS STØRSTE UDVALGNORDENS STØRSTE UDVALG    
AF OPALER

  MAN KAN KØBE 

STENENE VED MINEN. 

DET VAR DET RENE VILDE 

VESTEN
Hans Jensen

  NÅR MAN GIVER 

SÅDAN ET SMYKKE 

I GAVE, SIGER MAN 

TIL MODTAGEREN, AT 

VEDKOMMENDE ER UNIK
Helle Jensen
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Man skal være adræt for at kante 

sig ind i, og navnlig ud af, den 

lavbenede og meget sjældne 

Marcos fra 1971. Den er bygget 

til ræs men bliver i dag brugt til 

hill climb og hyggeture.

Når man hører den dybe knurren, er man ikke 
i tvivl om musklerne i den tre liter store Volvo 
B30 Række 6 motor under kølerhjelmen på 
Christian Gits Jensens Marcos fra 1971. Det 
smukt udformede glasfiberkarosseri rager 
kun lige godt en meter op, og chassiset i 40 
gange 40 millimeter stålrør svæver kun få 
centimeter over jorden.

„Den er meget lav og svær at komme ind 
og ud af. Jeg har oplevet at skulle trække en, 
der godt nok steg ind selv, ud af den, fordi 
han ikke kunne selv. Man mærker næsten 
asfalten på røven, når man kører i den. Og 
så er sæderne faste, så chaufføren må skrue 
pedalerne frem og tilbage, så de passer,“ 
fortæller Christian Gits Jensen.

MAN MÆRKER NÆSTEN  

ASFALTEN PÅ RØVENASFALTEN PÅ RØVEN

Informationsmøde

onsdag den 25. januar 2022 kl. 14.30
på Grenaa Rådhus

GMC Miljøcertifikat er det lokale alternativ til de internationale miljøcertificerin-
ger, og en lang række virksomheder har allerede opnået miljøcertifikatet - og der-
med valgt at tage ansvar for det lokale miljø.

Hvorfor miljøcertifikat?
•Konverter obligatorisk miljøkontrol til assistance i miljørigtig adfærd.
•Udvikling af miljøhandlingsplan for virksomheden.
•Blåt stempel, der efterfølgende kan anvendes i din markedsføring.
•Virksomhedens miljønøgletal kan bruges til at opnå driftsbesparelser.

Processen med at opnå miljøcertifikatet tager ca. et år. 
Miljøkontoret coacher (gratis) virksomheden gennem forløbet.

Tilmelding og yderligere oplysninger:
Byg og Miljøafdelingen
Carsten T. Willadsen, tlf. 8959 4004
ctw@norddjurs.dk

m i l j ø c e r t i f i k a t
GMC
- hvordan får min virksomhed det?

Kvalitetsansvarlig Lis Boje Tylvad, BP Soendergaard,
fortæller om sine erfaringer med GMC Miljøcertifikat



Marcos
Byggeår: 1971
Land: UK
Topfart: 180 km/t
Motor: Volvo B30 række 6

Slagvolumen: 2998 cm3

Egenvægt: 900 kg
Økonomi: 13,3 km/l
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Sammen med sin bror og søn ejer han 
Jydeland og Bobman i Drammelstrup ved 
Tirstrup. Selv bor han i en skøn villa lige ved 
siden af sammen med hustruen, Silvia, og 
deres lille hund, Felix. Begge er ofte med, 
når Marcos’en bliver luftet.

Kun ganske få i Danmark
„Vi tager til træf ved Kalø, Hevring og med 
Ebeltoft Køreselskab. Man lærer de andre 
ejere af gamle biler at kende på den måde. 
Silvia er næsten altid med, og Felix er som 
regel. Ofte er det Silvia, der vil til træf ved 
Kalø for at mødes med de andre. Hun er dog 
ikke med til hill climb,“ forklarer Christian.

Det foregår ved Munkebjerg ved Vejle og 
går ud på at køre op ad bjerget på kortest 
tid. Christian har været med to gange, i 2018 
og i år. Man kører fem gange ad den snoede 
vej op ad bakken, hvor de tre sidste gange 
tæller. Sin Marcos har han købt af Skipper fra 
Toyota i Grenaa.

„Den er meget sjælden. Jeg kender til fire 
i Danmark, og måske er der i alt 10 eller fær-
re i landet,“ vurderer Christian Gits Jensen.

Haakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk

MAN MÆRKER NÆSTEN  

ASFALTEN PÅ RØVENASFALTEN PÅ RØVEN
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Hos L-tek A/S har de 

arbejdet systematisk 

med miljøledelse, 

siden de i 2014 blev 

GMC-miljøcertificeret. 

En efterfølgende 

bæredygtigheds strategi 

og kundekrav satte skub 

i processen med at få ISO 

certificeret miljø arbejdet.

Det er ikke mere end to år siden, 
bestyrelsen i selskabet besluttede 
at supplere GMC med en gennem-
gribende analyse og handlingsplan 
for bæredygtighed. Den involverede 
alle medarbejderne, der skulle kom-
me med input og idéer. „Bæredyg-
tighed vedrører os alle, både i folks 
private, og i L-teks, husholdning,“ 
fortæller adm. 
dir. Palle Martin, 
der ser det som 
afgørende, at 
alle i virksom-
heden tager ejer-
skab og ansvar 
i det samlede 
miljøarbejde.

Godt udgangspunkt
Et stykke inde i bæredygtigheds- 
processen blev L-tek mødt af kunde-

krav om at være ISO certificerede. 
„Det fik os til at geare op med målet 
om at opnå ISO 14001 i miljøledelse 
og ISO 45001 i arbejdsmiljøledelse 
allerede i det her kalenderår, hvilket 
er lykkedes os.“ Palle fortæller, 
at kvalitetschef Susanne Jensen 
og HR-chef Randi Lund blev sat i 
spidsen for det omfattende arbejde. 

„Vi var i forvejen 
vant til at arbej-
de systematisk 
i GMC og havde 
herfra også et 
godt datagrund-
lag, som skulle 
transformeres 
til et andet og 

mere detaljeret ledelsesværktøj.“
Palle spår, at de nye ISO-certifika-

ter får stor betydning for virksom-
heden. „I bund og grund er det 

GMC SOM SPRÆNGBRÆTGMC SOM SPRÆNGBRÆT    
TIL ISO CERTIFICERINGER

  DE BLIVER KVALIFIKA-

TIONSGRUNDLAG – DU 

BLIVER SIMPELTHEN IKKE 

SPURGT UDEN
Palle Martin
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kvalitetsstempler, og jeg er sikker 
på, at de bliver kvalifikationsgrund-
lag. Du bliver simpelthen ikke spurgt 
uden, for du skal have styr på miljø- 
bogholderiet.“

Griber ind i hinanden
For HR-chef Randi Lund hænger om-
råderne miljø, arbejdsmiljø og bære-
dygtighed tæt sammen. „Vi startede 
med at kigge ind i, hvad vi i forvejen 
gjorde, og fik hjælp af undervisere 
udefra, fordi vi ville have alle med. 
Det var ikke kun dem på broen, men 
også alle i maskinrummet, der var 
med i snakken om de ting, vi gør i 
dagligdagen.“ Hun anbefaler hjælp 
udefra, hvis man ikke selv magter 
det, men også at holde det nede på 
jorden, så det ikke bliver for højt-
ragende. „Det kan hurtigt udvikle 
sig til en uoverskuelig videnskabelig 

øvelse. For os var det afgørende 
vigtigt at holde det jordnært, så hele 
huset kunne være med.“

Randi er me-
get tilfreds med, 
at de to ISO‘er 
kom i hus i før-
ste hug. „Det er 
et stort hus med 
omkring 105 
ansatte, som tre 
eksterne audito-
rer gik grundigt 
igennem. Det 
har taget tid og kostet mange res-
sourcer.“

Kom i gang
Hvis Palle skal give et godt råd til an-
dre virksomheder, er det at komme 
i gang med miljøledelse. „For os var 
GMC et rigtig godt sted at starte, 

og vi har haft et fint samarbejde 
med Norddjurs Kommune omkring 
det. Vi blev hjulpet godt igennem 

fra starten og 
overtog senere 
selv ansvaret,“ 
husker han, og 
mener samtidig, 
at L-tek nu er 
vokset ud af 
ordningen. „Vi 
deler gerne ud af 
vores viden, og 
som vi ser det, 

er verdensmålene en del af GMC 
certificeringen.“

Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk

GMC SOM SPRÆNGBRÆTGMC SOM SPRÆNGBRÆT    
TIL ISO CERTIFICERINGER

Adm. dir. Palle Martin, HR-chef Randi Lund, kvalitetschef Susanne Jensen, 
industrioperatør-lærling Morten Gyllinog direktør Lars Nielsen

  FOR OS VAR DET 

AFGØRENDE VIGTIGT AT 

HOLDE DET JORDNÆRT, 

SÅ HELE HUSET KUNNE 

VÆRE MED
Randi Lund
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Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

Trekanten 44 · 8500 Grenaa ·Tlf. 86 32 32 99

www.bps-el.dk

Lindgaard Nielsen

GREFTA TRYK A/S

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

Centervej 4, 8963 Auning

www.mfnorddjurs.dk

❋ ❋ ❋ 

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

Fabrikvej 9 · 8500 Grenaa 
Tlf.: 8758 1800 · www.aalsrode.dk

Vi ønsker alle 
læsere, partnere og kunder rigtig

glædelig jul 
og godt nytår

– og ser frem til et fortsat  
 godt samarbejde i 2023

TØMMERHANDEL OG BYGGECENTER

Porte og kraner
www.apro.dk

Fiskerikajerne 20 · Grenaa · Tlf. 86301236  
www.davai.dk 

Garant Grenaa Gulvcenter
Rugvænget 23 · 8500 Grenaa

Tlf: 86 32 54 44 · grenaa@garant.nu

GRENAA TRANSPORT A/S
Bredstrupvej · 8500 Grenaa · Tlf. 86 32 07 11

www.grenaa-transport.dk

NØRGAARD TEKNIK  A/S
Nørgaardsvej 5 · 8963 Auning · Tlf. 8786 9090

www.noergaardteknik.dk 

    

alle kan være med

www.primanet.dk

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

Saabydalvej 2 · 8550 Ryomgård
Tlf. 8639 4099

www.svendpilgaardautomobiler.dk

– fordi viden skaber værdi…

    
    

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

www.fooddiagnostics.dk

Alt i vognmandskørsel
Kraner fra 14 - 150 t/m

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

E. Møllers Auto
Gyvelbakken 2 · Grenaa

Tlf. 8632 6566

www.BoschCarService.dk

Salg & udlejning

VI RYKKER HURTIGT UD, 
NÅR DU HAR BEHOVET

Nordhavnsvej 12 · 8500 Grenaa · www.amhs.dk

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

DJURSLAND
KLOAK-SERVICE
ApS v/Ulrik Sinding

Ebeltoft, Hornslet og Grenaa – www.lsp-kjaer.dk Kvalitet til tiden – ring 86 32 38 88

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

Volkswagen Grenaa
Trekanten 8 • 8500 Grenaa

Tlf. 86321411 • www.vw-grenaa.dk 

Glædelig jul og godt nytår

Peab Asfalt A/S
Nørreskov Bakke 1 . 8600 Silkeborg

Telefon 8722 1500 . www.peabasfalt.dk

VIDENDJURS.DKwww.vandcenterdjurs.dk

Tlf. 3840 8000  ·  www.lubker.com

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

8758 3650 • dronningensferieby.dk

Høj standard – og aftaler du kan regne med

Grundig erhvervsrengøring af enhver art!
Ring og få et tilbud på tlf. 2147 8550

Stærk på solceller & varmepumper
Vi ses til grønnere fokus i 2023

Nordhavnsvej 15 · 8500 Grenaa 
Tlf. 8758 0077 · komponenthuset.dk

Karina og Henrik

Tlf. 40 182 700 · info@montorerling.dk
www.montorerling.dk

Bent Klausen

ausen
STER

Tlf. 8638 1160        www.bentklausen.dk 

Bent Klausen Aps

MURERFIRMA

Rønde Handel  
& Erhverv

Kystvej 26

8500 Grenaa

Tlf. 8959 5959

kysthotellet.dk
www.malertipsmark.dk

https://businessdjursland.dk/
https://www.djurslandsbank.dk/erhverv
https://www.fregatten-jylland.dk/
https://holmriis.dk/
https://kysthotellet.dk/
https://bentklausen.dk/
https://www.ret-raad.dk/grenaa/
https://www.sparkron.dk/
https://vam.dk/
https://www.activ-rengoering.dk/
https://lindgaard-nielsen.dk/
https://dronningensferieby.dk/
https://www.garant.nu/find-butik/grenaa/
https://www.hotel-marina.dk/
https://lsp-kjaer.dk/
https://ntnodager.dk/
https://robaek.dk/
https://www.stark.dk/
https://vandcenterdjurs.dk/
http://www.amhs.dk
https://www.bygma.dk/
https://www.boschcarservice.com/dk/da/
https://gertsvith.dk/
http://www.rnsikring.dk/
http://rygaard.com/
https://www.spabiler.dk/
https://videndjurs.dk/
https://grefta.dk/
https://jons-el.dk/
https://www.lubker.com/
https://noergaardteknik.dk/
https://www.terma.com/
https://www.vw-grenaa.dk/
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https://elcon.dk/
https://www.ghy.dk/
https://kattegatseafood.dk/
https://www.malerfirmamadsen.dk/
https://peabasfalt.dk/
https://www.roendespar.dk/
http://www.toyota-grenaa.dk
https://www.permoeller.dk/
https://www.aprodanmark.dk/
https://www.co-4.dk/
http://grenaa-transport.dk/
https://kattegatteknik.dk/
https://www.malertipsmark.dk/
https://www.autohus.dk/
https://www.koleteknik.dk/
http://www.vorupgruppen.dk
https://www.bdo.dk/
http://davai.dk/
http://www.findan-as.dk/
https://www.handelgrenaa.dk/
https://kolind-tomrer-murer.dk/
https://www.mfnorddjurs.dk/
https://pensionsselskabet.dk/
https://www.safesikring.dk/
https://www.mesterallermann.dk/
https://www.zacheradvokater.dk/
https://www.bps-el.dk/
https://u-sinding.dk/
https://www.fooddiagnostics.dk/
https://henningbjerrevvs.dk/
https://www.komponenthuset.dk/
https://www.montorerling.dk/
https://primanet.dk/
https://www.skovplanteskolenholmegaard.dk/
https://toemrerhusum.dk/
https://www.aalsrode.dk/
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Vi har alle været i eller set bygge-
rier, som Pro Developments, med 
hovedsæde i Randers, har opført. 
Kæder som Harald Nyborg, Jem & 
Fix, T Hansen og Rema 1000 kender 
udmærket virk-
somheden og 
nyder alle godt 
af de projekter, 
den står bag. 
I Randers står 
virksomheden 
bag praktisk 
 taget alle den slags nybyggerier, og 
på Hesselvang lige uden for Grenaa 
er den også i gang ligesom flere 
steder i Aarhus og resten af Jylland.

„Kort fortalt køber vi velbelig-
gende grunde, der ofte er trælse, 
nedlagte industrier, tankstationer 
eller gårde, som vi ser muligheder 
i. Vi har altid sat os grundigt ind i 
området og demografien, så vi ved, 
at placeringen er god. Der kan gå ti 
år, fra vi køber, til der flytter en kæde 
ind,“ forklarer cand.merc. Brian 
Svart.

Trækker kunder til byen
I mange tilfælde kræver projektet, 
at lokalplanen 
for området 
skal ændres. 
Det kræver et 
arbejde med 
at overbevise 
kommunen om, 
at det er en god 
idé at gøre det. I 
mange byer er der frygt for, at store 
butikker i udkanten vil dræne bymidt-
en for handelsliv.

„Vi udsulter ikke midtbyen med 
storbutikker men gør „kagen“ 
større. Vi skaber gode handels-
muligheder for folk og tiltrækker der-
med flere kunder til byen. Faktisk er 
det aflastnings-
områder, der 
fjerner uønsket 
trafik fra midt-
byen. Der er nok 
ikke mange, der 
kunne forestil-
le sig Harald 
Nyborg, Biltema 
eller Bauhaus 
placeret i midt-
byen i dag,“ fortæller ingeniør Lars 
Hjuler.

Styrer 100 mand
Pro Developments er ejet og grund-
lagt af Lars og Brian for ni år siden, 
da de arbejdede sammen i branchen 
og besluttede at starte for sig selv. I 

løbet af årene har de omsat for tæt 
på en milliard kroner, for selv om 
virksomheden kun tæller syv i Ran-
ders og to på Sjælland, går de fleste 
penge til løn. Der er nemlig typisk 

involveret 100 
mand, der bliver 
hyret ind udefra, 
i et projekt.

Der er ingen 
planer om, at 
virksomheden 
skal vokse på 

medarbejdersiden. Brian og Lars vil 
gerne være i ’maskinrummet’, som 
de siger, og udføre selve projekt-
arbejdet. Derfor har de ansat Jens 
Amdi Kirk, der udover ledelse og 
økonomi også står for salgsdelen. 
Han har hånd i hanke med kunderne.

En god investering
„Vores kunder er samtidigt vores 
konkurrenter, for de store kæder har 
selv udviklingsafdelinger. Men vi er 
gode til at udvikle de projekter, der 
ikke er lige til. Vi er interessante, 
hvor det er svært. Vi er allerbedst 
i de svære sager. Nogle gange 
henvender de sig til os, når de 

ønsker at flytte 
eller åbne ny 
afdeling. Andre 
gange kontakter 
vi dem, når vi 
ved, de har et 
behov,“ fortæller 
Jens Amdi Kirk, 
der er uddannet i 

økonomi og afsætning.
Når en grund er købt, lokalplanen 

er på plads, bygningen opført og en 
mangeårig lejekontrakt er under-
skrevet med en kæde med en mas-
siv økonomi i ryggen, bliver projektet 
solgt til en investor. Det kan være en 
pensionskasse eller et investerings-

selskab. Men 
private med 
behov for en 
gedigen, sikker 
investering med 
et pænt afkast, 
har i mange 
tilfælde også 
købt et eller flere 
projekter af Pro 
Developments.

Haakon Rønnow Petersen,  
haakon@mercatus.dk

  DER KAN GÅ TI ÅR, FRA 

VI KØBER, TIL DER FLYTTER 

EN KÆDE IND
Brian Svart

  FAKTISK ER DET 

AFLASTNINGSOMRÅDER, 

DER FJERNER UØNSKET 

TRAFIK FRA MIDTBYEN
Lars Hjuler

  VORES KUNDER 

ER SAMTIDIGT VORES 

KONKURRENTER, FOR DE 

STORE KÆDER HAR SELV 

UDVIKLINGSAFDELINGER
Jens Amdi Kirk

VI ER ALLERBEDST TIL DE SVÆRE SAGERSVÆRE SAGER
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VI ER ALLERBEDST TIL DE SVÆRE SAGERSVÆRE SAGER

Pro Developments har specialiseret sig i at finde 

attraktive, og ofte forsømte, placeringer og 

udvikle dem, til der står en indflytningsklar butik 

til en af de store kæder. Projekterne er tilmed 

attraktive, sikre investeringsobjekter.

Lars Hjuler, Brian Svart og Jens Amdi Kirk, Pro Developments A/S
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DET ER VIGTIGT AT FØLE, MAN HØRER TILMAN HØRER TIL

Tre år i træk har Sparekassen Kronjylland med hovedsæde i 

Randers vundet prisen som bedste arbejdsplads i Danmark. Det, 

at medarbejderne trives så godt, smitter af på kunderne, som 

sætter pris på at komme i sparekassen.

Erhvervsrådgiver Dennis Roungkvist, Erhvervskundedirektør Ole Christensen 
og HR partner Henriette Rugi Dahl, Sparekassen Kronjylland

www.erhvervDJURSLAND.dk · december 2022
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Man mærker straks den venlige, 
uformelle atmosfære, når man 
træder ind på Sparekassen Kronjyl-
lands hovedsæde på Tronholmen 

i Randers. De 
ansattes famili-
ære omgangs-
form vidner om 
et godt arbejds-
miljø med stor 
tillid og tryghed. 
Konsulenthuset 

Great Place to Work har da også 
tre gange kåret Sparekassen til 
Danmarks bedste arbejdsplads for 
virksomheder med mere end 500 
ansatte.

„Alle vores ledere har været på 
trivselskurser. For os er det nemlig 
vigtigt, at vi alle trives i jobbet. Vi 
har heller ingen individuelle bonus-
ordninger eller lignende. I Sparekas-
sen når vi vores mål sammen som 
et team,“ fortæller Henriette Rugi 
Dahl, som er HR partner i virksom-
heden.

Kerer sig om hinanden
Blandt andet har erhvervsafdelingen 
i Randers en ordning, hvor hver 
medarbejder har det, de kalder 
en tvilling. Det er en kollega, som 
man samarbejder tæt og deler alt 
med. Det gør, at den ene med god 

samvittighed 
kan lægge sig 
syg eller tage 
på ferie, mens 
tvillingen vil tage 
over og tjekke 
makkerens mails 
samt betjene 
kunderne. Det 
giver tryghed for 
de ansatte.

„Ledelsen minder os om, at vi 
skal holde fri, når vi er på ferie, og 
der er forståelse for, at vi forbereder 
os før og bagefter skal bruge nogle 
dage til at komme i gang, når vi 
kommer på arbejde igen. Som ansat 
oplever jeg en høj grad af tillid fra 

ledelse og kolleger. Vi har et godt 
fællesskab. Det er vigtigt at føle, 
man hører til,“ fortæller erhvervs-
rådgiver, Dennis Roungkvist.

Han mærker, at det er indgroet 
i kulturen på stedet, at kollegerne 
er opmærksomme på hinanden 
og mærker, når nogen er presset. 
Så hjælper man hinanden og går 
eventuelt til ledelsen, der tager sig 
af det. Man kerer sig om hinanden. 
Det gode arbejdsmiljø smitter af på 
kundernes oplevelse af sparekassen.

Er ikke kun sparekassen
„Vores kunder siger tit, at de kan 
mærke, vi har det godt. Og det 
sætter de pris på. De mærker også, 
at vores rådgivere har en ægte 
interesse for deres situation. For 
os er det sådan, at de jo henvender 
sig for at få hjælp, og så hjælper 
vi. De får altid et hurtigt svar på en 
henvendelse. Kunderne åbner sig 
mod os, og så åbner vi os mod dem. 
Vi kender hinanden,“ forklarer Ole 
Christensen, erhvervskundedirektør i 
sparekassen.

Det giver sam-
tidigt rådgiverne 
arbejdsglæde at 
opleve tilfredse 
kunder. Det er 
det, der i sidste 
ende gør det sjovt 
at møde på arbej-
de. Sparekassen giver også plads til 
at dyrke den tætte relation imellem 
rådgiver og kunde uden for arbejds-
pladsen. Derfor betragtes det som 
en del af arbejdet at netværke til 
arrangementer og på sportspladsen 
eller fitnesscenteret.

„Vi er ikke kun sparekassen. Vi 
er en del af samfundet, og jo mere 
vi laver med kunderne i lokalsam-
fundet, desto bedre er det for dem 
og for os,“ slutter Ole Christensen.

Haakon Rønnow Petersen,  
haakon@mercatus.dk

DET ER VIGTIGT AT FØLE, MAN HØRER TILMAN HØRER TIL

  I SPAREKASSEN NÅR 

VI VORES MÅL SAMMEN 

SOM ET TEAM
Henriette Rugi Dahl

  SOM ANSAT OPLEVER 

JEG EN HØJ GRAD AF 

TILLID FRA LEDELSE OG 

KOLLEGER. VI HAR ET 

GODT FÆLLESSKAB
Dennis Roungkvist

  KUNDERNE ÅBNER SIG 

MOD OS, OG SÅ ÅBNER VI 

OS MOD DEM
Ole Christensen
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Ejerleder Trine Gram, Grama Design ApS
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Selv om hun og hendes to søskende som unge havde 
fritidsjob i det, der dengang var moren Anette Grams 
virksomhed, lå det bestemt ikke i kortene, at Trines 
karriere skulle gå den vej. „Jeg havde helt andre 
interesser og blev efter studentereksamen og et par 
år i Frankrig,  Cand.ling.merc. kandidat i International 
Markeds kommunikation og PR. Under studiet blev jeg 
tilknyttet FNs Informationskontor i Bruxelles, hvor jeg 
arbejde med klima og miljø. Det var mit drømmejob,“ 
husker hun. 

I tænkeboks
Ud over det spændende fagområde måtte Trine med 
tiden konstatere, at hun ikke passede ind i den store 
organisation. „Jeg oplevede, at der var mange lag og 
et hierarki, hvor det var svært at få ting til at ske. Jeg 
elsker selv at have hænderne direkte i sagerne, og at 

der handles.“
Efter et job som kommunika-

tionsansvarlig i blandt andet 
Hveiti A/S, der i dag ejes af 
Karsten Ree, gik hun i tænke-
boks. „For mig er klimaet meget 
vigtigt, men det skal også være 
sjovt at gå på arbejde. Det havde 
aldrig været min plan, at jeg 

skulle overtage Grama Design, men da jeg først selv 
åbnede op for det, gav det virkelig god mening.“

Nyudnævnt Gazelle
Efter grundige overvejelser og snakke med Anette 
købte Trine sig i 2015 ind i Grama Design, der ligger lidt 
uden for Stenvad. „Vi aftalte, hvordan vi konkret skulle 
håndtere det, hvis det ikke gik, og også min mand kom 
til samtale om det at være selvstændig, selv om han 
arbejder som energirådgiver i Silkeborg Kommune,“ 
smiler hun, og fortæller, at planen er, at hun allerede i år 
bliver ejer af 80 pct. af selskabet.

At samarbejdet har været uproblematisk og er gået 
godt, vidner en dugfrisk Gazelleudnævnelse om. „Vi 
vokser og har sammen med vores professionel be-
styrelse ambitioner om at vækste, ligesom vi arbejder 

målrettet med strategier om 
miljø og bæredygtighed.“ Norge 
udgør i dag 85 pct. af salget, 
mens hjemmemarkedet og 
Sverige deler resten.

Familieværdier
Begge Trines forældre har været 
selvstændige, og hun kendte 

derfor konsekvenserne med både hårdt arbejde og en 
række friheder. „Vi har en meget familieagtig kultur i 
virksomheden, og på hjemmefronten er det min mand, 
der ofte henter og bringer vores to børn og står for 
maden. Til gengæld bliver familielivet og samværet 
prioriteret højt, når den ikke står på arbejde.“

Familien har tilkøbt lidt jord til deres bolig, så have-
interessen har fået mere rum. „Med to mindre børn må 
jeg erkende, at både kajakken og golfsættet er lidt på 
stand-by, men jeg elsker at løbe. Det clearer hovedet 
og kan praktiseres hvor som helst og når som helst,“ 
slutter Trine. „Nå ja, vi elsker også vinterferierne på 
snowboard.“

Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk

 JEG ER TOTAL  

HAVEMENNESKEHAVEMENNESKE

Så snart lejligheden byder sig, slår 

Trine Gram sig løs i den store have i 

Skæring. Her stresser hun sammen med 

sin familie af fra en travl hverdag som 

ejerleder af Grama Design ApS, der 

som engrosvirksomhed, designer og 

importerer håndlavede unika krukker. 

  FAMILIELIVET OG 

SAMVÆRET BLIVER 

PRIORITERET HØJT, NÅR DEN 

IKKE STÅR PÅ ARBEJDE

  JEG ELSKER SELV AT 

HAVE HÆNDERNE DIREKTE 

I SAGERNE, OG AT DER 

HANDLES



https://www.essyddjurs.dk
https://www.syddjurs.dk/teamerhverv
https://www.businessdjursland.dk
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Alle data er indhentet i perioden 
15/10 - 10/11/2022.
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 

APPLICATA APS*
Gåsebakken 19, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 1,2 (0,8)
Resultat før skat 0,2 (0,1)
Egenkapital 0,2 (0,1)
Antal ansatte 2

APRO DANMARK APS*
Høbjergvej 3, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-04-2022 
Bruttofortjeneste 4,7 (4,7)
Resultat før skat 0,5 (0,4)
Egenkapital 1,3 (1,4)
Antal ansatte 11

ARCHUS ARKITEKTFIRMA APS
Ny Lufthavnsvej 21, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-09-2022 
Bruttofortjeneste 2,5 (1,8)
Resultat før skat 0,6 (0,0)
Egenkapital 1,0 (0,6)
Antal ansatte 3

ATLANTIC SERVICES APS
Storegade 53, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 1,1 (0,5)
Resultat før skat 0,3 (0,1)
Egenkapital 0,5 (0,2)
Antal ansatte 2

BK TEKNIK A/S*
Auningvej 89B, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 1,1 (3,4)
Resultat før skat 0,3 (1,9)
Egenkapital 1,3 (2,1)
Antal ansatte 2

BRDR. HENRIKSEN AUTO APS*
Hovedgaden 58, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 0,8 -
Resultat før skat 0,4 -
Egenkapital 0,3 -
Antal ansatte 2

COOTRIX APS*
Lerbakken 46, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 1,2 (1,2)
Resultat før skat 0,4 (0,4)
Egenkapital 0,6 (0,6)
Antal ansatte 3

CORONA LIFECARE A/S*
Østeralle 23, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 3,5 (2,8)
Resultat før skat 1,5 (0,8)
Egenkapital 2,4 (2,0)
Antal ansatte 6

DETAILGRUPPEN A/S  
Ebdrupvej 27, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-04-2022 
Bruttofortjeneste 1,3 (1,5)
Resultat før skat -1,1 (-0,8)
Egenkapital 1,6 (2,5)
Antal ansatte 5

DJURS BRÆNDESALG APS
Holmagervej 8, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 0,5 (1,4)
Resultat før skat -0,1 (0,2)

Egenkapital 0,6 (0,8)
Antal ansatte 4

DS SMITH PACKAGING DENMARK A/S*
Åstrupvej 30, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-04-2022 
Bruttofortjeneste 202,8 (257,2)
Resultat før skat -50,6 (18,2)
Egenkapital 161,8 (202,8)
Antal ansatte 729

E.R. SERVICE APS*
Martin Hansens Vej 32, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 2,4 -
Resultat før skat 0,7 -
Egenkapital 0,6 -
Antal ansatte 13

EBELTOFT PAPIRHANDEL APS*
Nørrebakke 1, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-04-2022 
Bruttofortjeneste 1,2 (1,0)
Resultat før skat 0,4 (0,4)
Egenkapital 1,1 (0,9)
Antal ansatte 3

ERIK C CONCEPTS APS*
Hovedgaden 48A 1, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 1,6 (1,2)
Resultat før skat 1,1 (0,2)
Egenkapital 1,4 (0,5)
Antal ansatte 2

ERLING BACH PEDERSEN 
ANPARTSSELSKAB
Vedøvej 5, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 2,3 (2,3)
Resultat før skat 0,6 (0,8)
Egenkapital 3,8 (3,9)
Antal ansatte 11

FISCHER THORUP BYG APS
Bjødstrupvej 27, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 3,6 (4,3)
Resultat før skat 0,7 (0,8)
Egenkapital 1,6 (1,7)
Antal ansatte 8

FITAMO APS*
Vestervej 32, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 30-04-2022 
Bruttofortjeneste 0,8 (1,3)
Resultat før skat 0,5 (0,8)
Egenkapital -5,9 (-6,4)
Antal ansatte 2

FØLLE EL-SERVICE A/S
Lerbakken 23, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 18,9 (12,2)
Resultat før skat 5,2 (2,4)
Egenkapital 7,4 (4,5)
Antal ansatte 25

GLENTEREDEN APS*
Grønhøjvej 10, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 2,9 (2,5)
Resultat før skat 0,1 (0,1)
Egenkapital 0,1 (0,2)
Antal ansatte 10

HELA WINDPOWER APS*
Skippershovedvej 13, 8586 Ørum
Regnskabsafslutning 30-04-2022 
Bruttofortjeneste 2,3 (2,7)
Resultat før skat 1,2 (1,4)
Egenkapital 10,0 (9,1)
Antal ansatte 2

HOLMRIIS-EBELTOFT 
EL-INSTALLATION A/S
Østeralle 23, 8400 Ebeltoft

Regnskabsafslutning 30-04-2022 
Bruttofortjeneste 9,0 (8,3)
Resultat før skat 1,0 (0,8)
Egenkapital 3,3 (3,1)
Antal ansatte 23

HORNSLET AUTOLAK APS
Sortevej 6, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 3,1 (2,9)
Resultat før skat 0,6 (0,6)
Egenkapital 1,2 (1,2)
Antal ansatte 7

JABA EJENDOMME A/S
Eskerodvej 103, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-09-2022 
Bruttofortjeneste 2,3 (2,4)
Resultat før skat 4,5 (3,9)
Egenkapital 54,7 (51,2)
Antal ansatte 5

JYSK ELTEK APS*
Århusvej 1, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 1,3 -
Resultat før skat 0,2 -
Egenkapital 0,2 -
Antal ansatte 3

KJÆRHOLM APS*
Meilgaardvej 20, 8585 Glesborg
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 0,0 (0,0)
Resultat før skat 0,2 (0,1)
Egenkapital 0,4 (0,3)
Antal ansatte 2

KLINT MEDICAL APS*
Noldervej 14, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 1,2 (1,9)
Resultat før skat 0,3 (0,9)
Egenkapital 0,9 (0,7)
Antal ansatte 2

KONSULENTFIRMAET 
MUNK HANSEN APS*
Vesterågade 22, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-09-2022 
Bruttofortjeneste 0,7 (0,8)
Resultat før skat 0,0 (0,0)
Egenkapital 0,1 (0,1)
Antal ansatte 3

L.B. STANSEFORME APS
Sletten 18, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 5,0 (5,4)
Resultat før skat 1,1 (0,8)
Egenkapital 1,2 (0,9)
Antal ansatte 7

LILLE MY APS*
Lillegade 1C, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 0,5 (0,4)
Resultat før skat -0,1 (-0,1)
Egenkapital -0,1 (-0,1)
Antal ansatte 3

LUKAS KLINKE OG FLISE MONTE-
RING APS*
Banevej 1B st, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 0,6 (1,5)
Resultat før skat -0,0 (-0,4)
Egenkapital -0,3 (-0,3)
Antal ansatte 2

LYNGBY VVS. APS
Kløvhøjvej 26, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 1,9 (2,6)
Resultat før skat 1,0 (-0,3)
Egenkapital 0,6 (-0,2)
Antal ansatte 2

MEJSEREDEN APS*
Grønhøjvej 10, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 2,9 (0,1)
Resultat før skat 0,2 (-0,2)
Egenkapital 0,1 (-0,1)
Antal ansatte 11

MIKELO A/S*
Sletten 20, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-08-2022 
Bruttofortjeneste 10,8 (13,9)
Resultat før skat 3,7 (6,5)
Egenkapital 13,9 (12,2)
Antal ansatte 17

MORTEN KNUDSEN 
STÅL OG MASKINTEKNIK APS
Auningvej 89C, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 15,8 (15,8)
Resultat før skat 1,6 (2,4)
Egenkapital 8,2 (7,7)
Antal ansatte 32

MURERFIRMAET BENT KLAUSEN APS*
Industrivej 20, 8586 Ørum Djurs
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 42,6 (37,5)
Resultat før skat 7,7 (5,8)
Egenkapital 13,9 (15,9)
Antal ansatte 73

MURERFIRMAET NN BYG APS*
Eskilsagre 2B, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 30-09-2022 
Bruttofortjeneste 1,8 (1,7)
Resultat før skat 0,2 (0,1)
Egenkapital 0,6 (0,6)
Antal ansatte 3

MURERMESTER 
ANDERS VINTER & CO APS*
Søndermarken 51, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 1,2 (0,3)
Resultat før skat 0,7 (0,1)
Egenkapital 0,6 (0,3)
Antal ansatte 11

NYMANN AUTOPARTS A/S
Ebdrupvej 25, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-04-2022 
Bruttofortjeneste 12,9 (11,0)
Resultat før skat 1,6 (0,1)
Egenkapital 110,7 (109,4)
Antal ansatte 37

ON-TECH MONTAGE APS
Øster Allé 16, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 2,2 (2,4)
Resultat før skat 0,3 (0,5)
Egenkapital 0,4 (0,6)
Antal ansatte 2

ORGANIC GALE APS*
Sønderholmvej 64, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 1,6 (0,9)
Resultat før skat 0,1 (-0,3)
Egenkapital 0,8 (0,7)
Antal ansatte 5

PAPIRGÅRDEN A/S. GRENAA
Århusvej 146, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-09-2022 
Bruttofortjeneste 5,9 (5,2)
Resultat før skat 1,6 (0,9)
Egenkapital 3,5 (2,9)
Antal ansatte 16

PR ELECTRONICS A/S
Lerbakken 10, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 146,8 (156,3)
Resultat før skat 49,9 (63,4)
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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

Det handler 
om helheden

Hydraulikarbejde – også fremstilling og 
udskiftning af slanger på stedet (op til 2")
Skibsreparation og marineservice
O�shore 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

VI RYKKER HURTIGT UD, 
NÅR DU HAR BEHOVET

8630 0619 · www.mercatus.dk

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

http://www.permoeller.dk
https://www.mfnorddjurs.dk
https://www.lsalaw.dk
https://www.djurslandsbank.dk/erhverv
http://www.amhs.dk
https://www.mercatus.dk
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Egenkapital 186,7 (196,9)
Antal ansatte 146

REBLADE APS*
Industrivej 8, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 30-04-2022 
Bruttofortjeneste 0,2 (0,9)
Resultat før skat -0,3 (0,6)
Egenkapital 0,5 (0,7)
Antal ansatte 2

RYGAARD SERVICECENTER A/S
Energivej 8A, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 3,2 (3,3)
Resultat før skat 0,7 (0,8)
Egenkapital 3,0 (3,5)
Antal ansatte 11

RYGAARD 
TRANSPORT & LOGISTIC A/S
Nordhavnsvej 28, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 72,5 (63,2)
Resultat før skat 7,4 (6,3)
Egenkapital 56,6 (55,8)
Antal ansatte 90

SVEND PILGAARD 
AUTOMOBILER A/S
Saabydalvej 2, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 30-04-2022 
Bruttofortjeneste 2,5 (5,6)
Resultat før skat -0,2 (1,5)
Egenkapital 4,9 (7,5)
Antal ansatte 9

TANDLÆGESELSKABET MOLS 
TANDKLINIK APS
Knebel Bygade 40A, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30-04-2022 
Bruttofortjeneste 3,0 (3,1)
Resultat før skat 0,6 (0,7)
Egenkapital 0,7 (0,8)
Antal ansatte 5

TØMRER- OG SNEDKERFIRMAET 
LARS NIELSEN APS
Grønhøjvej 10, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 2,1 (1,5)
Resultat før skat 0,4 (0,1)
Egenkapital 1,0 (0,7)
Antal ansatte 4

VVS PER MØLLER APS*
Rugvænget 14, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 11,1 (12,8)
Resultat før skat 0,1 (0,6)
Egenkapital 2,4 (2,3)
Antal ansatte 25

WITEHAUZ APS
Mortenskærvej 5, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 1,2 (1,0)
Resultat før skat 0,5 (0,4)
Egenkapital 0,7 (0,6)
Antal ansatte 2

TAL-VISNING

Omsætning

20222021202020192018

Bruttofortjeneste

20222021202020192018

Resultat før skat

20222021202020192018

Årets resultat

20222021202020192018

Egenkapital
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Det er ingen hemmelighed, 
at lastbilerne i hele landet 
generelt har haft nok at køre 
med i corona årene, og det 
gælder også lokale Rygaard, 
som transporterer gods af alle 
mulige slags rundt i Danmark. 
Men måske er der ikke så 
mange, der ved, at familien 
også ejer selskabet Rygaard 
Fisketransport A/S med 60%, 
mens FF Skagen A/S, som 
forarbejder fisk, ejer 40%. 
Selskabet har bl.a. udviklet 
tanktrailere til en ny og mere 
effektiv transportform af 
levende fisk. Traileren er ud-
viklet i samarbejde med DTU 
Aqua og gør det muligt at 
transportere op til 40% flere 
fisk pr. læs i forhold til tidligere 
transportformer. Derudover 
beskæftiger virksomheden et 
stadig større antal vogne af 
forskellige typer til at forsyne 
biogasindustrien med råvarer.

Rygaard Fisketransport A/S 
har haft ekstra vind i sejlene i 
sidste regnskabsår, hvor det 
realiserede et resultat før skat 
på knap 60 mio. kr. Når brutto-
avancen samtidig kun er på 
godt 37 mio. kr., kræver det 
flotte resultat en forklaring. 
Direktør og hovedaktionær 
Gert Rygaard forklarer, at det 
ekstraordinært flotte resultat 
skyldes, at kapitalandelen i 
en tilknyttet virksomhed er 
afhændet i årets løb med en 
regnskabsmæssig fortjene-
ste på knap 44 mio. kr.: „Jeg 
er rigtig godt tilfreds med 
resultatet, ikke mindst fordi 
det faktisk også er negativt 
påvirket af de stærkt stigende 
energiomkostninger.“
Selskabets resultat før skat lå 
tilbage i både 2018 og 2019 
på et lille plus, men er vokset 
flot til 3,5 mio. kr. i 2020 og 
5,3 mio. kr. i 2021.

Forventer vækst
Gert udtaler, at samarbejdet 
med FF Skagen, fungerer 
upåklageligt i praksis. Han er 
derfor fortrøstningsfuld ift. 
fremtiden. „Fiskefartøjerne 
bliver større og større – og 
lander dermed ofte fiskene 
direkte, hovedsageligt i Ska-
gen, hvor de også forarbejdes. 
Det giver lidt mindre fragt til 
os, men så er der til gengæld 
mere at køre med andre ste-
der. Jeg forventer i det store 
og hele samme aktivitetsni-
veau det næste år, selvom 
det er meget svært at spå om 
lige nu.

Hovedforretningen i selskabet 
Rygaard Transport og Logistik 
A/S har det også fint og rea-
liserede sidste år et før-skat 
resultat på 7,4 mio. kr. mod 
6,3 mio. kr. året før.

Direktør Gert Rygaard, Rygaard Transport & Logistic A/S

Succes med fisk

RYGAARD 
FISKETRANSPORT A/S*

Nordhavnsvej 28, 8500 Grenaa

Regnskabsafslutning 30-06-2022 

Bruttofortjeneste 37,3 (34,8)

Resultat før skat 59,3 (5,3)

Egenkapital 48,8 (39,6)

Antal ansatte 55
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)
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Syddjurs Kommune

Lars Budolfsen tiltræder som 
ny stabschef i Syddjurs Kom-
mune 1. december 2022, hvor 
han får ansvaret for centrale 
stabsfunktioner, herunder IT, 
HR og økonomi. Han kommer 
fra en stilling i Favrskov Kom-
mune, hvor han har fungeret 
som sekretariatschef ved 
Børn og Kultur. Her har han 
haft personaleledelse for ca. 
20 medarbejdere, varetaget 
politisk betjening, styrket det 
tværgående samarbejde og 
udviklet styringsmodeller på 
området.
Lars har desuden erfaring fra 
Deloitte Consulting, hvor han 
i en årrække fungerede som 
projektleder, personaleleder 
og rådgiver, ligesom han 
tidligere har været chefkonsu-
lent i Københavns Kommunes 
økonomiforvaltning.

Djurslands Bank A/S

Sigurd Linde Simmelsgaard 
(52) tiltræder som ny bankdi-
rektør i Djurslands Bank. Han 
kommer fra en stilling som 
områdedirektør for kredit-
området i Sparekassen 
Kronjylland, hvor han også er 
medlem af den øverste 
ledelse. Sigurd har tidligere 
haft forskellige lederstillinger i 
Sydbank og har en HD i 
regnskab og finansiering, CBA 
fra AVT Business School og 

en Master i Ledelse fra 
Finanssektorens Uddannelse-
scenter.
Han tiltræder 1. april og 
kører en periode parløb med 
administrerende direktør Lars 
Møller Kristensen. 1. juni 2023 
overtager Sigurd stillingen 
som administrerende direktør, 
hvorefter Lars, efter 20 år i 
Djurslands Bank, afvikler sine 
sidste opgaver og fratræder 
sin stilling.

BP Soendergaard A/S

Ved årsskiftet udtræder Jan 
Baand af ejerkredsen i BP 
Soendergaard A/S for at nyde 
sit otium. Han har med stor vi-
den og engagement gennem 
mange år været med til at 
opbygge virksomheden som 
i dag beskæftiger ca. 45 ansat-
te. De tre øvrige ejere Bjørn 
Johansen, Peter Tylvad og 

Esben Møller driver uændret 
el-virksomheden videre. 

Grenaa Håndværker 
og Industriforening
Årets Kannepris er gået til 
BLIN – Bygnings- og Land-
skabskultur i Norddjurs – for 
sit arbejde med at vedlige-
holde Den Gamle Smedie i 
Grenaa, der drives af frivillige. 
Konkret skal prisen bruges til 
at renovere husets vinduer, 
et arbejde der kræver solide 
håndværker traditioner.
Formand Klaus Allermann 
uddelte prisen til arkitekter-
ne Tommy Glindvad og Lars 
Kastanje fra BLIN. 

HSM Industri A/S
Made by Djursland-prisen 
2022 er i år tildelt HSM Indu-
stri A/S for deres konstante 
arbejde for at ansætte og 
fastholde smedelærlinge, og 
deres villighed og evne til at 
tage lærlinge, der har været 
udfordret socialt eller bogligt. 
„Her har især værkstedschef 
Kaj Sørensen en enestående 
evne til at håndtere opgaven. 
Baggrunden er også jeres 
åbenhed og aktive deltagelse 
med skoler, institutioner, UU 
og Jobcenteret. I har skabt 
en utrolig stærk virksomheds-
kultur, hvor der er plads til for-
skellighed, og der gives plads 
til udfoldelse og udvikling til 
den enkelte medarbejder,“ 
sagde formand Vibeke Tuxen, 
Business Djursland i forbindel-
se med uddelingen.
Virksomheden er grundlagt 
i 1975 af Esben Møller, der 
fortsat i dag er direktør og 
beskæftiger cirka 150 medar-
bejdere.

Nye selskaber
Cvr nr Selskabsnavn Reg.dato
43631063 Cab DK 066 ApS .............................................09.11.2022
43621394 Cab DK 065 ApS .............................................04.11.2022
43618539 Den Sjove Bodega ApS ...................................03.11.2022
43612328 Cab DK 064 ApS .............................................01.11.2022
43601032 Lips Pengetank ApS ........................................27.10.2022
43597485 Cab DK 063 ApS .............................................26.10.2022
43598287 L.K.F ApS ........................................................26.10.2022
43590154 Cab DK 062 ApS .............................................21.10.2022
43588486 Tækkeskruen - Erling Bach Pedersens Eftf. ApS ... 20.10.2022
43586262 Cab DK 061 ApS .............................................19.10.2022
43576674 Cab DK 060 ApS .............................................14.10.2022
43575325 Lasse.co ApS ..................................................13.10.2022
43569058 Cab DK 059 ApS .............................................11.10.2022
43631284 Mygind Scheel ApS .........................................09.11.2022
43626744 Pelago ApS ......................................................07.11.2022
43621459 Ocean Textile A/S ............................................04.11.2022
43613545 Jensen og Søm ApS .......................................01.11.2022

43574760 Jysk facade & montage ApS ...........................13.10.2022
43568817 Simons Brød ApS ............................................11.10.2022

Selskabsændringer
27089585 AAT Gruppen A/S .................................................07.11.2022 4)
34595054 Janus Søgaard Web ApS ......................................03.11.2022 4)
42105414 Malerfirmaet Ebbesen ApS ..................................03.11.2022 2)
28332890 S.A. COMMUNICATION ApS ...............................01.11.2022 0)
15915676 I. J. RENGØRING ApS ..........................................26.10.2022 3)
40471820 Vinu ApS ...............................................................26.10.2022 3)
37594121 Hearths Empower Holistic Arrows ApS ...............21.10.2022 2)
21834742 BIBO A/S ..............................................................20.10.2022 4)
37847941 M Care IVS ...........................................................20.10.2022 4)
67203518 ÅT KØKKENSALG ApS .........................................20.10.2022 4)
40174133 Praktisk Hjælp ApS ...............................................20.10.2022 4)
21101206 K.M. BYG ALLINGÅBRO ApS ..............................19.10.2022 1)
41160241 Kiropraktorselskabet Grenaa Kiropraktik & Sundhed ApS ........19.10.2022 3)
36556293 WESTFIELD WIND ApS .......................................13.10.2022 3)
21411590 JAN NIELSEN´S MURERFORRETNING ApS .......12.10.2022 1)
37214175 Hi-Gear.dk IVS ......................................................10.11.2022 2)

39550644 AKB Aarhus ApS ..................................................03.11.2022 4)
37256323 Majbrit‘s Campingudlejning ApS .........................02.11.2022  4)
35675426 BØRGLUM MEJERI HOTEL ApS .........................01.11.2022 4)
42450405 Spiga1991 ApS .....................................................01.11.2022 4)
41919868 RH inspektion ApS ...............................................29.10.2022 2)
40563830 Scandinavian Tank Survey ApS.............................29.10.2022 2)
37173878 ApSX 07.11.17 ApS ..............................................28.10.2022 4)
29973563 HEKLA - HN DESIGN ApS ....................................27.10.2022 3)
42158348 Shop Encore ApS .................................................26.10.2022 2)
40025588 Elhjul ApS .............................................................20.10.2022 4)
37871060 Lone Rix ApS ........................................................18.10.2022 3)
42649783 Kaae‘s Blomster & Interiør ApS ...........................16.10.2022 2)
34073341 ARK ARKITEKTER ApS .........................................15.10.2022 2)
33261624 FORMPRINT GRAFISK KOMMUNIKATION ApS ......13.10.2022 2)
35051562 AM AUTO SERVICE ApS .....................................12.10.2022 1)

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.

Fuldtidsledige
% af arbejdsstyrken (foreløbige) efter 
område, alder og køn.
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Med FN‘s konkrete 17 verdensmål og 169 
delmål for bæredygtig udvikling, som trådte i 
kraft 1. januar 2016, og Parisaftalen i 2015 blev 
begrebet „bæredygtighed“ det nye modeord i 
dansk erhvervsliv. I dag florerer begreber som 
ESG, CSR og SDG m.m. rundt i erhvervslivet. 
Du har som virksomhedsleder sikkert stødt på 
begrebet ESG, men hvad er det ESG egentlig 
er, og hvad betyder det for din virksomhed?

ESG er en forkortelse for Environmental, Soci-
al and Governence. På godt dansk er det i en 
forretningsmæssig sammenhæng, et redskab 
som virksomheden kan benytte til at præsen-
tere sin bæredygtige profil og sociale ansvar-
lighed inden for de miljømæssige, sociale og 
ledelsesmæssige kriterier. 

For at understøtte FN‘s verdensmål har EU 
allerede vedtaget forordninger og direktiver, 
der viser EU‘s initiativer på ESG-området, der 
kan forpligte virksomheder. Her vil jeg specielt 

nævne Taksonomiforordningen, som gælder 
for store (<500 ansatte) børsnoterede virk-
somheder og store statslige aktieselskaber, 
der er omfattet af årsregnskabsloven, og de 
kommende regler om rapportering (CSRD) der 
skal optimere kravene til bæredygtighedsrap-
portering.

Spørgsmålet er herefter, om de små og mel-
lemstore virksomheder har et egentligt behov 
for at sætte et fokus på ESG? Selvom der på 
nuværende tidspunkt ikke foreligger krav, som 
forpligter de mindre virksomheder samme om-
fattende oplysningspligt nævnt i det forrige, er 
der ingen tvivl om, at vigtigheden af bæredyg-
tighed ikke er blevet mindre, tværtimod.

Med den stigende interesse for en bære-
dygtig verden vil jeg vurdere, at mindre SMV 
virksomheder, hvis de ikke allerede er påvirket 
ved afledte krav, vil blive påvirket af kommen-
de reguleringer på ESG-området.

HAR DIN VIRKSOMHED STYR PÅ  
BÆREDYGTIGHED HERUNDER ESG

KLUMME – ADVOKATKLUMME – ADVOKAT

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

Djurs Sommerland A/S

For fjerde år i træk kå-
rer børnefamilierne Djurs 
Sommerland som Årets 
forlystelsespark i kategorien 
Årets forlystelsespark. „Det 
er en fantastisk afslutning på 
vores rekordsæson i år med 
878.000 gæster og en kæmpe 
anerkendelse af den store 
indsats vores 850 medarbej-
dere gør for at give gæsterne 
de allerbedste oplevelser,“ 
siger adm. dir. Henrik B. 
Nielsen.
De to ejere og brødre Mi-
chael og Henrik B. Nielsen 
hviler ikke på laurbærrene, og 
investeringer, kvalitet, loyalitet 
og dedikerede medarbejdere 
er rygraden i virksomheden. 
Alene de sidste ti år har de 
investeret mere end en halv 
milliard kroner i over 30 nye 
forlystelser, restauranter, 

butikker og forbedringer i 
parken.

Andersen Winery ApS

På Nordic International Cider 
Awards i Bergen har Ander-
sen Winerys mousserende 
solbærvin Ben A vundet 
superfinalen i frugtvinskatego-
rien. Den blev tæt efterfulgt 
af – og var i konkurrence med 
– deres egen mousserende 
rabarbervin, Elmsfeuer. Begge 
vine fik 94 point og blev 
dermed tildelt guldmedaljer. 
Også deres mousserende 
æblevin Sigrid blev tildelt en 
sølv medalje. Vinmager Mads 
Groom Andersen viser vinder-
certifikatet.

Restaurant Moment
Den grøntsagsbaseret restau-
rant i Friland er blevet hædret 
med den internationale pris 

Discovery Award 2022 Best 
Vegetables Restaurants, der 
uddeles af organisationen 
We’re Smart World. 
I begrundelsen hedder det 
blandt andet: „If you are a 
healthy foodie and want to 
be part of the experience, 
then a stop-over at Moment 
in Ronde is a must. Rikke 
and Morten Storm Overgaard 
want everything to be just 
right, the biodiversity must 
be optimal, everything must 
be organic, a low ecological 
footprint is a given.“
Moment har tidligere mod-
taget flere anerkendelser for 
deres konsekvente arbejde 
med bæredygtighed og deres 
høje gastronomiske niveau, 
fra blandt andet Michelin- 
guiden.

Lübker Golf Resort ApS

På den årlige World Golf 
Awards i Abu Dhabi er Lüb-
ker Golf Resort kåret som 
Denmark’s Best Golf Course 
2022. Organisationen World 
Golf Awards hædrer hvert år 
forskellige steder i verden 
de bedste golfbaner, bedste 
hoteller og bedste golfrejse-
bureauer efter indstillinger fra 
brugerne.
„Jeg er meget imponeret 
af den måde, vores chef-
greenkeeper Spencer 
Opstrup Lloyd-Pye, og hans 
stab på 12 personer, plejer 
og passer banen på. Som 
spiller ser man stort set 
aldrig green keeperne. På det 
 kommercielle plan vil det 
helt sikkert også hjælpe os i 
markedsføringen, at vi nu rent 
faktisk har papir på at have 
Danmarks bedste bane,“ 
udtaler golfmanager Hans 
Knudsen.
I de kommende år forventes 
golfresortet udvidet med 
både hotelværelser og flere 
hundrede nye ferieboliger for-
uden en række udendørs og 
indendørs faciliteter, der skal 
medvirke til at øge aktiviteter-
ne året rundt.



Hvor ligger grundene?

Syddjurs Kommune genudbyder 6 regulære 
erhvervsgrunde med mulighed for kombine
ret bolig/erhverv og med central placering i 
forhold til Aarhus og Grenaa.

Grundene er beliggende få hundrede meter 
fra Århusvej/Hovedvej 15, hovedfærdselsåren 
mellem Aarhus og Grenaa. Ligeledes kun 5 
km. fra Aarhus Lufthavn og 12 km til Ebeltoft, 
én af hovedbyerne i Syddjurs Kommune.
På grundene kan der opføres bygninger –  
til lettere industri, håndværks og værksteds
virksomhed, samt service og lager – der ikke 
med fører gener i form af støj, røg og lugt.  
Der er mulighed for at opføre bolig i 
tilknytning til virksomheden.
Området er omfattet af Lokalplan 158 – 
Erhvervsområde Tirstrup. 

Spørgsmål vedrørende byggeri på 
grundene stilles til byggeri@syddjurs.dk

Erhvervsgrunde i  
Tirstrup genudbydes  
til NEDSAT PRIS

6 erhvervsgrunde i budrunde
 
I første omgang udbydes de 6 erhvervs
grunde i en 4 ugers budrunde. Udbuddet 
sker i hen hold til bekendtgørelse nr. 396 af 
3. marts 2021 ”Bekendtgørelse om offentligt 
udbud ved salg af kommunens henholdsvis 
regionens faste ejendomme” med tilhørende 
vejledning nr. 9175 af 3. marts 2021. Der 
kan tages udgangs punkt i den oplyste 
udbudspris. Såfremt erhvervs grundene 
ikke afhændes i budrunden, kommer 
erhvervsgrundene til salg med de anførte 
priser som mindstepris.

Købstilbud skal være skriftlige og angive 
et fast beløb. Syddjurs Kommune er ikke 
forpligtet til at sælge erhvervsgrundene til 
den udbudte pris, man kan se bort fra dit 
bud. Du må som tilbudsgiver gerne afgive 
bud med et højere beløb end de nævnte 
priser. 

Du kan læse mere og finde udbudsmaterialet 
(salgsopstilling, købstilbud, udskrift af servi
tutter mv.) på www.syddjursgrundsalg.dk

  
Budfristen er den  
30. november 2022 kl. 12.00

2

1 8

3 4 5

Størrelser og priser:

Adresse  Areal m2 Pris ekskl. moms
Gråskegårdevej, pcl. 1 1.690 m² 115.000
Gråskegårdevej, pcl. 2 2.320 m² 145.000
Gråskegårdevej, pcl. 3 1.630 m² 115.000
Gråskegårdevej, pcl. 4 1.540 m² 110.000
Gråskegårdevej, pcl. 5 1.550 m² 110.000
Gråskegårdevej, pcl. 8 1.930 m² 125.000

De oplyste priser er eksklusiv moms og 
eksklusiv alle tilslutningsafgifter.
 
De oplyste priser er mindstepriser.

Udstykning i Tirstrup
 
Grundene er beliggende på Gråskegårdevej, 
og er endnu ikke udstykket. Jævnfør udstyk
nings forslaget fremkommer der i alt 8 grunde, 
hvoraf 2 er solgt. De resterende kan købes 
enkeltvis, eller flere kan lægges sammen, hvis 
dette ønskes:

Byggepligt og tilbagekøbsret
 
Køber skal bebygge grunden. Byggeri skal 
være færdiggjort senest 3 år fra over tagel
ses  dagen. Hvis dette krav ikke overholdes 
– eller køber ønsker at videresælge grunden 
ubebygget – kan kommunen kræve grunden 
tilbageskødet til salgsprisen. Sælger foran 
lediger servitut herom tinglyst.
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