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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

Fra sygeplejerske  
til ansvarlig for  
frugt- og grønt i Let-Køb 
som småjobber

 

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

DJURSLAND
KLOAK-SERVICE
ApS v/Ulrik Sinding

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

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

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

Grundlagt i 1964 

– STADIG DANSK  

OG LOKALEJET
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 4 VIRKSOMHEDER OG KUNST  
HAR BRUG FOR HINANDEN
Den nyligt opførte skulptur, Kalejdoskop, ved Pavillonen i Grenaa er et stærkt 
symbol på kunstens og erhvervslivets indbyrdes afhængighed og evne til at 
samarbejde. Virksomheder har brug for kreativitet, og kunsten har brug for 
finansiering.

 6 BILEN&BOSSEN: BRANDBILEN DER SATTE 
ILD I VEJKANTERNE
Hver anden tirsdag mødes syv Zoneentusiaster i Randers for at renovere en 
gammel kranbil fra 1960. Oprindeligt havde den en sekscylindret to takts 
dieselmotor med så dårlig forbrænding, at den var kendt for at sætte ild i 
vejkanterne.

 8 VÆKST MED FISKEOPDRÆT  
KRÆVER KAPITAL
Enso Danmark A/S udvider og sætter endnu mere tryk på eksporteventyr med 
spildevandsbehandling til den voksende industri med fiskeopdræt på land.

 10 DER MANGLER ERFARING  
MED KLIMABYGGERI
Den tidligere skole i Hedeskov er under forvandling til et center for viden om land- 
og skovbrug samt byggeri med minimalt klimaftryk. Lige nu mangler den viden, 
som renoveringen af stedet har behov for.

 12 34 LOKALE GAZELLER
Antallet af Djursland-Gazeller er i 2022  vokset med 136%, der er meget tæt på 
landsgennemsnittet. Ti af dem er gengangere på den eftertragtede vækst-liste som 
 Dagbladet Børsen står bag.

 14 MÅLET ER EN ÅRLIG  
BÆREDYGTIGHEDS RAPPORT
Med GMC certifikatet som sprængbræt har International Furniture A/S de sidste 
par år for alvor sat den grønne forretningsplan på dagsordenen.

 16 MAN SKAL IKKE SPILDE SIN TID
Personprofil Indehaver Hanne Frost, Huset Frost [forside foto]  Der 
er tre egenskaber, der først og fremmest kendetegner Hanne Frost, og det er, at 
hun er glad, hun er kreativ, og hun kan lide at arbejde. De har været drivkraften 
igennem hele livet og ført hende fremad, også når voldsomme påvirkninger har 
skubbet hende ud på en ny kurs.

 19 AJOUR – NAVNE – SELSKABER 
REGNSKABER – LEDIGHED – BOLIGMARKED16
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Direktør Lars Møller Kristensen, Djurslands Bank og formand Tyge Ingerslev, Grenaa Kunst- og Musikforening
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Den nyligt opførte skulptur, 

Kalejdoskop, ved Pavillonen 

i Grenaa er et stærkt symbol 

på kunstens og erhvervslivets 

indbyrdes afhængighed 

og evne til at samarbejde. 

Virksomheder har brug for 

kreativitet, og kunsten har 

brug for finansiering.

Lørdag den 17. december blev en 
ny, stor skulptur afsløret på plæ-
nen foran kulturhuset Pavillonen i 
Grenaa. Værket hedder Kalejdoskop 
og er udformet af kunstneren Amalie 
Jakobsen samt fremstillet af den 
lokale virksomhed, HSM Industri. 
Prisen på 1,1 mio. kr. er dækket af 
forskellige fonde og lokale virksom-
heder, heriblandt Djurslands Bank.

„Når vi driver virksomhed her, er 
det vigtigt, at Grenaa er en spæn-
dende by, og som lokal virksomhed 
har vi en rolle i at gøre byen inte-
ressant. Jo mere kunst, kultur og 
sport desto mere interessant bliver 
Grenaa. Det vil øge bosætningen 
og gøre det nemmere at rekrutte-
re fremtidens 
medarbejdere,“ 
mener Lars 
Møller Kristen-
sen, direktør i 
Djurslands Bank.

Han oplever, 
at medarbej-
derne er stolte 
af at være en del af en bank, der 
støtter kunst, kultur og idræt. Derfor 
har den bidraget med 100.000 kr. til 

Kalejdoskop. Personalet har endda 
sin egen kunstforening, der har en 
ny udstilling hver måned i bygningen 
på Torvet.

Helt oppe at ringe på kvalitet
„Vores kunstforening er drevet af 
medarbejdernes kontingent plus et 
tilskud fra banken. Den køber ofte 
kunstværker fra udstillingerne, og de 
bliver udloddet 
til medlemmer-
ne en gang om 
året. Jeg kan 
selv lide at tæn-
ke i billeder, og 
kunsten på væg-
gene inspirerer 
mig. Kunsten 
fortsætter jo, 
efter værket er 
færdigt,“ fortæller han.

Det er Grenaa Kunst- og Musikfor-
ening, som står bag Kalejdoskop, og 
formanden, Tyge Ingerslev, er begej-
stret for skulpturen ved Pavillonen, 
hvor den fremover står til inspiration 
for byens indbyggere og gæster. 
Han hylder samarbejdet imellem 
kulturen og erhvervslivet.

„Jeg mener, det er modigt af 
Djurslands Bank at være med til at 
skabe kvalitetskunst i Grenaa. Sam-
tidigt er det en klog erkendelse af, 
at virksomheder dør uden kreativi-

tet, som kunst 
inspirerer til. Det 
er vores fælles 
udgangspunkt. 
Kalejdoskop er 
et skridt i retning 
mod at åbne 
byen,“ mener 
formanden.

For ham består Kalejdoskop af 
brudstykker af himmel, fragmenter 
af stjerner, glimt af jord, skov, by og 

beskuerens egen krop, der spejles 
og samles i skulpturen. Det iscene-
sætter et mangefacetteret per-
spektiv, der illuderer de uendelige 
perspektiver og nuancer, som vores 
verden og virkelighed består af.

Jubilæumsgave
„Vi er ekstra glade for, at Amalie 
er vokset op i Grenaa. Hun kender 

byens DNA, 
og vi har nu 
arbejdet i et år 
på at realisere 
projektet. For-
målet med kunst 
er at give den en 
på hatten, skabe 
debat og rede-
finere sig selv. 
Derfor er Kunst-

foreningens ønske om at erhverve et 
ungdommens værk også lykkedes,“ 
fortæller Tyge Ingerslev.

Han har været formand for 
Grenaa Kunst- og Musikforening i 
et år. Hvert år arrangerer den otte 
kunstudstillinger og otte koncerter, 
og skulpturen er en gave til byen 
i anledning af foreningens 75-års 
jubilæum i 2022. Foreningens formål 
er at sætte kulturen på dagsordenen 
hos virksomhederne, politikerne og 
befolkningen.

„Jeg ser, at virksomheder i stigen-
de grad tager kunsten til sig, også 
professionelt ved at bruge kunstnere 
som konsulenter i definitionen af 
medarbejderne og virksomheden 
selv. Foreningen har nok at se 
til. Bestyrelse og arbejdsgrupper 
har leveret et stort arbejde med 
Kalejdoskop og nye opgaver står for 
døren,“ slutter Tyge Ingerslev.

Haakon Rønnow Petersen,  
haakon@mercatus.dk

VIRKSOMHEDER  VIRKSOMHEDER  
OG KUNST OG KUNST   
HAR BRUG FOR HINANDEN

  JO MERE KUNST, 

KULTUR OG SPORT DESTO 

MERE INTERESSANT 

BLIVER GRENAA
Lars Møller Kristensen

  DET ER EN KLOG 

ERKENDELSE AF, AT 

VIRKSOMHEDER DØR 

UDEN KREATIVITET, SOM 

KUNST INSPIRERER TIL
Tyge Ingerslev



Den gamle Ford Köln fra 1960 står i 
en hal, venligst stillet til rådighed af 
Zone-Redningskorpsets Venner. Den 
har været skilt totalt ad og er under 
grundig renovering hver anden 
tirsdag, hvor de syv mand store 
garagehold mødes for at bringe den 
tilbage i original stand.

„Vi mødes klokken ni og spiser 
rundstykker, som jeg har med. Jeg 
har ikke forstand på at skrue i biler, 
så jeg organiserer og får alt andet til 
at fungere. Så kan de andre fokusere 
på at renovere kranbilen,“ forklarer 
Tom Larsen, formand for Zonen-red-
ningskorpset Randers.

Færdig om tre år
Foreningen har 50 medlemmer og 
har til formål at indsamle og formidle 
viden om Zonen og de mennesker, 

der arbejdede i det daværende red-
ningskorps. Det blev stiftet i 1930 
og åbnede afdeling i Randers i 1932. 
Selskabet lå i skarp konkurrence 
med Falck, som købte Zonen op i 
1963. De efterfølgende 10 år hed 
selskabet Falck-Zonen, hvorefter 
man gik tilbage til navnet Falck.

Udgifterne til renoveringen af den 
gamle Ford Köln ZR 753 er dækket 
af nationale og lokale fondsmidler. 
Hertil kommer indsatsen fra garage-
holdet med anslået 10.000 timer, så 
der skal halvdelen af alle tirsdage de 
kommende anslået tre år til, før den 
er synet og på plader.

Skal vises frem
„Da vi fik den, var der monteret lad 
på til studenterkørsel. Vi fik sat kran 
på. Falck har i sin tid sat en Bed-

BRANDBILEN DER SATTE ILD I VEJKANTERNEILD I VEJKANTERNE
Hver anden tirsdag mødes 

syv Zoneentusiaster i Randers 

for at renovere en gammel 

kranbil fra 1960. Oprindeligt 

havde den en sekscylindret 

to takts dieselmotor med så 

dårlig forbrænding, at den 

var kendt for at sætte ild i 

vejkanterne.
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ZR 753 Ford Köln
Brugt som kranvogn af Zonen
Erhvervet af Zone-redningskorpsets venner i 2016
Byggeår: 1960
Egenvægt: 5 tons
Økonomi: 7-8 km/L
Oprindelig motor: 2-takts diesel, 7 til 8 km  
 på lister med 80 HK
Nuværende motor: Bedford J6 6-cylindret  
 4-takts diesel
Zonen Redningskorps havde seks styk på landsplan. Den blev 
aldrig populær i Danmark.

ford-motor i, for oprindeligt havde 
den en to takts dieselmotor, som 
havde så dårlig forbrænding, at den 
var kendt for at sætte ild i vejsider-
ne,“ fortæller Tom Larsen.

Når den en gang er færdig, vil 
foreningen vise den frem og fortælle 
historien. Allerede nu bliver det 
gjort med foreningens anden bil, 
en køreklar Mercedes Benz 328 fra 
1961, som er med til veterantræf på 
for eksempel Kalø og har været med 
i Hvidsten, Kjellerup og Gjern.

Haakon Rønnow Petersen,  
haakon@mercatus.dk

BRANDBILEN DER SATTE ILD I VEJKANTERNEILD I VEJKANTERNE
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Da ejerleder Flemming Videbæk 
overtog det daværende Stefco i 
Ørum i 2015, var det hans klare 
strategi, at smedevirksomheden 
skulle vækste gennem projekter i 
spildevandsindustrien, primært med 
eksport til Norge. Hurtigt kom opga-
verne til Norge op at fylde over halv-
delen af virksomhedens omsætning. 
Det satte gang i en kapitalkrævende 
vækst i Ørum, og i 2020 skiftede 
selskabet navn til Enso Danmark A/S 

for at stadsfæste tilhørsforholdet til 
søster-selskabet Enso Norway AS.

Anlæg til fiskeopdræt
I Norge er det spildevanddelen på 
anlæg til fiskeopdræt på land, virk-
somheden leverer, forklarer Flem-
ming. „Den type fiskeopdræt er i 
kraftig vækst og har givet os mange 
opgaver i både Norge, Danmark og 
Island. Ekspor-
ten er fordoblet, 
og vi skal nu 
også i gang 
med lignende 
opgaver i Japan, 
USA og Brunei i 
sydasien. Det er 
et virkelig sjovt 
eksporteventyr, 
som jeg nu sæt-
ter fuld knald på. 
Det er et stort vækstmarked, og der 
kommer løbende flere og skærpede 
krav til spildevandsbehandlingen. 
Vores efterhånden store erfaring på 
området gør, at vi bliver ofte valgt 

som totalentreprenør på de opga-
ver.“

Øgede kapitalkrav
Flemming overtog med virksom-
heden også selskabets faste 
pengeinstitut gennem en årrække, 
Sparekassen Djursland, og der var 
fra starten gensidig tillid. Han havde 
en god kemi med både sin rådgiver 

og sparekas-
sens direktør. 
Samarbejdet er 
løbende blevet 
udbygget, for 
han fik behov 
for kapital til at 
finansiere både 
omsætnings-
vækst og løben-
de investeringer.

„Vi har købt 
maskiner for en 5-6 mio. kr. de sid-
ste år, og har netop købt 7.000 m2 
jord mere, så vi i alt nu råder over 
20.0000 m2. Håndtering af store 
20-40 fods containere på vores lille 

VÆKST MED FISKEOPDRÆT  KRÆVER KAPITALKRÆVER KAPITAL
Enso Danmark A/S udvider og sætter 

endnu mere tryk på eksporteventyr 

med spildevandsbehandling til den 

voksende industri med fiskeopdræt 

på land.
  DEN LANGVARIGE 

RELATION, GIVER DEN 

TILLID, SOM SIKRER MIG 

HURTIG RESPONS PÅ DE 

LØBENDE BEHOV FOR 

SPARRING OG KAPITAL
Flemming Videbæk

Ejerleder Flemming Videbæk, Enso Danmark A/S
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matrikel gør det nødvendigt med 
mere plads,“ konstaterer han.

Han er i gang med at opføre en 
ny 1.000 m2 
højloftet hal 
med tilhørende 
velfærdsfacilite-
ter, som meget 
gerne skal 
være klar inden 
sommerferien, 
så han får bedre 
plads til de nye 
maskininvesteringer, han har foreta-
get. „Den nye fiberlaser står på min 
egen gård her i Ørum lige nu, og det 
holder ikke i længden. Vi har brug for 
mere plads, og det har sparekassen 
heldigvis fuld forståelse for.“

Langt parløb afgørende
Det er den ligefremme dialog og 
ubureaukratiske måde at løse opga-
verne professionelt på, ejerlederen 
fremhæver ved sit samarbejde 
med sparekassen. „Den langvarige 
relation, hvor de kan se, at vi holder 

indgåede aftaler, giver den tillid, 
som sikrer mig hurtig respons på de 
løbende behov for sparring og kapi-

tal, der opstår i 
vores vækst. Jeg 
får seriøs øko-
nomisk sparring, 
og jeg forventer, 
at samarbejdet 
bliver udbygget 
yderligere med 
min nye rådgiver 
Betina Kvist, 

som allerede har vist stor interesse 
for vores forretningsgrundlag og 
vækstambitioner.“

Ud og møde kunderne
Efter 21 år som rådgiver i et andet 
pengeinstitut, indtog Betina Kvist 
den første december sidste år plad-
sen som erhvervskundechef i Spare-
kassen Djursland. Den direkte og 
uformelle tone gjorde forskellen for 
hende. „Det lå ikke til højrebenet, at 
jeg skulle skifte arbejdsplads, men 
jeg kendte i forvejen flere af mine 

nye kolleger, og blev bl.a. fristet 
af de korte beslutningsgange. Jeg 
tager selv de fleste beslutninger, og 
har ikke langt fra mit skrivebord til 
direktør Peter Lading Sørensen, hvis 
jeg skal have noget større igennem. 
Det går hurtigt. Det gør en stor 
forskel for kunderne.“

Hun elsker at besøge virksom-
hederne, og har allerede fået en 
god forståelse for Flemmings 
virksomhed og behov. „Jeg er af 
natur nysgerrig, og kan meget bedre 
sætte mig i kundernes sted, når jeg 
kender dem til bunds. Jeg skal ud 
og møde en masse nye mennesker, 
og det glæder jeg mig til. Samtidig 
er det vigtigt for mig at være med til 
at skabe lokal udvikling og vækst.“

Lars Chalmer Rasmussen, lars@mercatus.dk

VÆKST MED FISKEOPDRÆT  KRÆVER KAPITALKRÆVER KAPITAL
  JEG TAGER SELV DE 

FLESTE BESLUTNINGER. 
DET GÅR HURTIGT. DET 
GØR EN STOR FORSKEL 
FOR KUNDERNE
Betina Kvist

Erhvervskundechef Betina Kvist, Sparekassen Djursland
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DER MANGLER  

 ERFARING MED KLIMABYGGERIERFARING MED KLIMABYGGERI

Driftsansvarlig og medejer Sofie Aagaard, Hedeskov Center for Life Science
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To arbejdslamper og et hav af stearin-
lys hjælper projektorens stråle mod det 
ophængte lagen med at lyse den gamle 
skolestue op. De sprossede vinduer er 
dækket til med armeret plastfolie, vægge 
og loft skaller, og 
tapetet er blegnet. 
Gulvet består af 
plader lagt løst på 
byggesandet. De cirka 
40 deltagere sidder 
iklædt overtøj på stole 
lånt af et tømrerfirma 
og lytter nysgerrigt 
til oplæggene om bæredygtigt byggeri. 
De sidder midt i et, der er ved at blive til, 
og som er rammen for det her fyraftens-
møde om klimavenligt byggeri.

Oplægsholderne tæller folk fra Tek-
nologisk Institut, Friland, Michael & 
Hus snedkeren, Wood Construction og 
Hedeskov, alle med erfaringer og viden 
om klima venligt byggeri. Især træ til 
konstruktioner og alternative materialer 
til isolering bliver diskuteret. Den gamle 
skole i Hedeskov skal også renoveres så 
klimavenligt som muligt.

„Vi vil lave et 
formidlingssted her, 
Hede skov Center for 
Life Science, og selv-
følgelig skal vi tænke 
på et minimalt klima-
aftryk for renoverin-
gen, især fordi byggeri 
er så belastende. Vi 
har kontaktet arkitek-
ter, men der mangler 
viden og erfaring i 
branchen,“ fortæller Sofie Aagaard.

Udvikler eget lerpuds
Selv om projektet har været i gang siden 
januar 2021, altså et par år, er der lang vej 
endnu. Stedet er ejet af Sofies forældre, 
Jørn og Jette, der gennem 40 år har op-
købt jord til, så børnene undgik at vokse 
op i et miljø med pesticider. Som gynæ-
kolog er Jørn bekymret for indvirkningen 
på forplantningen. Det er med udgangs-
punkt i den opkøbte jord, Sofie vil lave et 
formidlingssted.

„Det er blevet mit fuldtidsarbejde. Vi er 
helt nye i det her og absolut ikke eksper-

ter. Derfor har vi brug for rådgivning om 
bæredygtighed. Vi vil ikke have med be-
ton og rockwool at gøre, så jeg har brugt 
meget tid på at finde andre materialer,“ 
fortæller Sofie.

Til fundering er an-
vendt celleglas, som 
er omsmeltet glas, 
og fløjene er isoleret 
med bats af hamp. 
Hertil er hun i gang 
med at udvikle ler-
puds af dunhammer 
og moræneler fra den 

180 hektar store land- og skovejendom. 
Træ bliver også et vigtigt byggemateriale, 
der lagrer CO2 i en periode, men som 
kræver særligt fokus på grund af sårbar-
hed overfor brand og fugt.

Vil have Norddjurs med
Fyraftensmødet er arrangeret af Business 
Djursland og er det tredje i rækken om 
brug af biomasse for klima og forsynings-
sikkerhed. Syddjurs Kommune arrange-
rede det første om bæredygtigt byggeri i 
august, og siden har Business Djursland 

overtaget med støtte 
fra samme kommune 
til de efterfølgende 
arrangementer.

„Vi er i gang med 
at planlægge forårets 
arrangementer, og vi 
forsøger at trække 
Norddjurs med ind, 
for her er rigtig mange 
byggevirksomheder, 
og så har vi Skov-

skolen og Det Grønne Museum. Vi har 
etableret et byggerinetværk, der kører nu, 
og vi ser gerne endnu flere virksomheder 
fra hele Djursland være med,“ fortæller 
Ole Svit, direktør for Business Djursland.

Han runder fyraftensmødet af med at 
fortælle om et helt nyt AMU-kursus om 
bæredygtigt byggeri for håndværkere og 
ufaglærte. Det bliver holdt i Pederstrup i 
januar af Tradium, som interesserede skal 
henvende sig til.

Haakon Rønnow Petersen,  
haakon@mercatus.dk

DER MANGLER  

 ERFARING MED KLIMABYGGERIERFARING MED KLIMABYGGERI

Den tidligere skole i Hedeskov er under forvandling til 

et center for viden om land- og skovbrug samt byggeri 

med minimalt klimaftryk. Lige nu mangler den viden, 

som renoveringen af stedet har behov for.

  VI HAR ETABLERET 

ET BYGGERINETVÆRK, 

DER KØRER NU, OG VI 

SER GERNE ENDNU FLERE 

VIRKSOMHEDER FRA HELE 

DJURSLAND VÆRE MED
Ole Svit

  VI HAR KONTAKTET 

ARKITEKTER, MEN DER 

MANGLER VIDEN OG 

ERFARING I BRANCHEN
Sofie Aagaard
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34 LOKALE GAZELLER34 LOKALE GAZELLER
Antallet af Djursland-Gazeller er i 2022  vokset med 

136%, der er meget tæt på landsgennemsnittet. 

Ti af dem er gengangere på den eftertragtede 

vækst-liste som  Dagbladet Børsen står bag.

* Virksomheden har tidligere været Gazelle  ·  Læs mere: https://borsen.dk/gazelle/faq/

Djursland-Gazeller 2022  
Kilde: Børsen

Nr. Vækst i % Virksomhedsnavn By

129 578,2 Bioman ApS * Grenaa

172 484,0 T. J. Transport ApS * Allingåbro

236 413,7 Michael & Hussnedkeren A/S * Ebeltoft

308 373,2 Andersen Winery ApS Knebel

418 321,9 Gastrolux 2004 A/S Ryomgård

520 285,9 Din Anlægsgartner ApS Balle

533 282,4 avXperten ApS * Grenaa

613 256,0 Morten P. Djurslands Tømrer- og Snedker. ApS Knebel

676 241,5 Real Service ApS * Auning

693 235,9 Schmidt Møbler, Grenaa ApS Grenaa

834 211,8 GREENOIL STANDARD A/S Ebeltoft

857 209,8 BK Teknik A/S Allingåbro

902 202,8 Grenaa Sandblæseri ApS Grenaa

945 198,3 FUB ApS Ebeltoft

984 195,0 Colombani ApS * Ebeltoft

1025 189,8 Murerfirmaet Søren Fynbo ApS Ørsted

1328 163,3 Midtdjurs Tømrer & Murer ApS Nimtofte

1333 163,0 Anette Kjær og Sønner ApS Grenaa

1403 158,4 Lindholm Trading ApS Auning

1466 154,1 EDC Aros, Ebeltoft A/S Viby J

1583 146,1 Rytters Tømrerfirma ApS Trustrup

1611 144,2 MHF Tømrer & Totalbyg ApS * Kolind

1613 144,1 Temponizer A/S * Grenaa

1673 140,7 Mikelo A/S Hornslet

1737 137,6 Grama Design ApS Ørum Djurs

1861 131,3 Brdr. Davidsen Karkasser ApS Allingåbro

2075 121,6 Jowin ApS Hornslet

2156 117,6 GMS ApS * Kolind

2175 116,9 Boel Denmark ApS * Hornslet

2350 109,1 AM Handel og Service ApS Grenaa

2362 108,7 Scanpan A/S Ryomgård

2500 104,3 Thoudal Rådgivende Ingeniørfirma ApS Rønde

2543 103,0 Flise Pro ApS Allingåbro

2572 102,3 Dansk Detail og Administration ApS Grenaa

Ejerleder Jesper Schmidt, Schmidt Møbler, Grenaa ApS

VI VIL INSPIRERE KUNDERNEVI VIL INSPIRERE KUNDERNE
Da Jesper Schmidt for fire år siden vendte hjem og overtog familie-
virksomheden Schmidthuset, eller rettere Schmidt Møbler, Grenaa ApS, 
lagde han en plan for udvikling af forretningen. 

„Når kunderne kommer ind i vores 
bolighus, skal de være en oplevelse 
rigere, når de går ud herfra. Det 
lyder måske elementært, men vi gør 
en dyd ud af det,“ indleder Jesper. 
Det udgangspunkt har blandt andet 
betydet, at hele huset er renoveret 
fra ende til anden. „Derudover har vi 
udvidet varesortimentet og skaber 
løbende inspirerende boligmiljøer, så 
hele huset på den måde er indby-
dende og spændende.“

Brænder for boligmiljø
Vejen til den positive udvikling er 
ifølge Jesper i høj grad medarbej-
dernes fortjeneste. „De brænder i 
den grad for boligindretning og er 
nysgerrige på, hvad der aktuelt rører 
sig på området. De har hver især 
deres specialer, og det er en livsstil 
for dem at fordybe sig og hele tiden 
komme med nye idéer.“ Det er 

baggrunden for, at udstillingerne i 
bolighuset hele tiden skifter.

„Jeg har arbejdet mange år i bran-
chen og er ikke i tvivl om, at vores 
hold er et af landets bedste, fordi de 
sætter sig ind i kundernes boligsmag 
og kan oversætte den til idéer og 
forslag,“ fortsætter han.

Hus for alle og enhver
Jesper har også ændret målgruppen, 
så huset nu i høj grad henvender 
sig til den brede befolkning. „Derfor 
overrasker vi med en række arran-
gementer som operaer, politiske 
debatter, livsstilmesser og mode-
shows for at få folk inden for døren, 
så vi kan inspirere dem.“

Til slut pointerer han også medlems-
skabet af kæden Møblér og samspillet 
med det komplette udstillingsvindue i 
den nye webshop, som vigtige brikker 
i den positive udvikling.

www.erhvervDJURSLAND.dk · januar 2023
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129 578,2 Bioman ApS * Grenaa

172 484,0 T. J. Transport ApS * Allingåbro

236 413,7 Michael & Hussnedkeren A/S * Ebeltoft

308 373,2 Andersen Winery ApS Knebel

418 321,9 Gastrolux 2004 A/S Ryomgård

520 285,9 Din Anlægsgartner ApS Balle

533 282,4 avXperten ApS * Grenaa

613 256,0 Morten P. Djurslands Tømrer- og Snedker. ApS Knebel

676 241,5 Real Service ApS * Auning

693 235,9 Schmidt Møbler, Grenaa ApS Grenaa

834 211,8 GREENOIL STANDARD A/S Ebeltoft

857 209,8 BK Teknik A/S Allingåbro

902 202,8 Grenaa Sandblæseri ApS Grenaa

945 198,3 FUB ApS Ebeltoft

984 195,0 Colombani ApS * Ebeltoft

1025 189,8 Murerfirmaet Søren Fynbo ApS Ørsted

1328 163,3 Midtdjurs Tømrer & Murer ApS Nimtofte

1333 163,0 Anette Kjær og Sønner ApS Grenaa

1403 158,4 Lindholm Trading ApS Auning

1466 154,1 EDC Aros, Ebeltoft A/S Viby J

1583 146,1 Rytters Tømrerfirma ApS Trustrup

1611 144,2 MHF Tømrer & Totalbyg ApS * Kolind

1613 144,1 Temponizer A/S * Grenaa

1673 140,7 Mikelo A/S Hornslet

1737 137,6 Grama Design ApS Ørum Djurs

1861 131,3 Brdr. Davidsen Karkasser ApS Allingåbro

2075 121,6 Jowin ApS Hornslet

2156 117,6 GMS ApS * Kolind

2175 116,9 Boel Denmark ApS * Hornslet

2350 109,1 AM Handel og Service ApS Grenaa

2362 108,7 Scanpan A/S Ryomgård

2500 104,3 Thoudal Rådgivende Ingeniørfirma ApS Rønde

2543 103,0 Flise Pro ApS Allingåbro

2572 102,3 Dansk Detail og Administration ApS Grenaa

Ejerlederne Mads Rytter og Michael Overgaard, Michael & Hussnedkeren A/S

VI UDDELEGERER ANSVARVI UDDELEGERER ANSVAR
Nummer tre på Djursland-listen i år er Gazellegengangeren fra 2021 
Michael & Hussnedkeren A/S med adresse i Ebeltoft. Den seks år gamle 
virksomhed har udviklet sig til i dag at beskæftige 35 medarbejdere. 

Ejerleder Mads Rytter fortæller, at 
der er flere grunde til den positive 
udvikling. „Vi har fra starten haft fo-
kus på, at uddelegere en stor del af 
ansvaret for de enkelte byggeopga-
ver til den eller de medarbejdere, der 
skal løse dem, fx står de selv for at 
bestille materialer. Det betyder både, 
at de får et stærkere engagement 
og at kunderne bliver tryggere, fordi 
der er direkte dialog mellem dem og 
håndværkerne.“

Knalddygtige medarbejdere
Ifølge Mads er det betydelig sværere 
at blive Gazelle for anden gang, fordi 
det kræver kontinuerlig vækst. I star-
ten var alle kunderne nye i butikken, 
men i takt med at årene er gået er 
mange af kunderne kommet igen 
med nye opgaver. 

„Det er vigtigt for os, at vi har de 
allerdygtigste medarbejdere. Udover 

gode og ordentlige arbejdsforhold 
har vi altid haft det som en mærke-
sag, at levere fagligt håndværk, der 
er hundrede procent i orden. Det har 
vist sig at tiltrække de dygtigste folk 
og det har igen smittet af på kunder-
nes tilfredshed, fordi de får en god 
oplevelse.“ 

Professionel bestyrelse
Mads og kompagnonen ejerleder 
Michael Overgaard har ifølge eget 
udsagn „systematiseret alting“. „Vi 
elsker at skabe og har brug for værk-
tøjer til at drive,“ fortsætter Mads. 
Derfor har de også etableret sig som 
aktieselskab. „Det er et aktivt valg at 
have en professionel bestyrelse, for 
det skærper lysten til at holde snu-
den i sporet. Vi har nogle og noget vi 
skal leve op til. Det sikrer, at vi ikke 
sidder fast.“

www.erhvervDJURSLAND.dk · januar 2023
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Ejerleder Henrik Bøgild Nielsen, International Furniture A/S

MÅLET ER EN ÅRLIG  

BÆREDYGTIGHEDS-BÆREDYGTIGHEDS-
RAPPORTRAPPORT
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Handelsfirmaet, der udvikler og 
forhandler møbler til BtB markedet i 
Europa, har gennem årene arbejdet 
målrettet med miljø og bæredyg-
tighed. „Vi er medlem af Global 
Compact, er Svanemærket og FSC 
certificeret,“ for-
tæller ejerleder 
Henrik Bøgild 
Nielsen, der har 
fast fokus på, at 
de skal opføre 
sig ordentligt og 
samtidig lave en 
sund forretning. 
„Det betyder også, at vi ikke har 
noget at skjule,“ pointerer han.

Offentlig årsrapport
Målet er derfor, at lancere en egent-
lig bæredygtighedsrapport fra næste 
regnskabsår. „Om det bliver som 

en integreret del af 
vores årsregnskab 
eller en selvstæn-
dig rapport, har 
vi ikke besluttet 
endnu.“ 

Henrik fortæl-
ler, at de arbejder 
på, at få alle de 
tilgængelige data, 
der er relevante, 
sat sammen til en 
samlet dokumen-
tation. „Som led i 
vores forskellige 
certificeringer 
har vi allerede 

de data, vi skal 
bruge,“ fortæller Henrik, der blandt 
andet selv følger 
energiforbru-
get tæt på sin 
telefon.

„Det er vigtigt 
for mig, at vi kan 
dokumentere, 
hvad vi gør,“ 
fortsætter han. 

„Der er stigende fokus på miljø 
og bæredygtighed, og vi er 

meget opmærksomme på 
ikke at lave greenwash-
ing.“

Nye produkter
Miljøarbejdet har også 
betydet, at mange 
af virksomhedens pro-

cesser er revideret. „Vi 
har for eksempel fået 

certificeretet en serie 
eldrevne hæve-sænke 

lænestole til plejesekto-
ren, der, som de første af 

sin art, er Svanemærkede,“ forklarer 
Henrik, og afslører, at de har flere 
certificerede produkter på vej. „Vi 
arbejder intenst på et nyt produkt, 
der fra starten er designet, så alle 
hovedbestandele er genbrugs-

materialer, og 
hvor alt kan 
skilles ad, og 
cirkulært bruges 
igen.“

Møblerne 
sælges i serier, 
hvor også 
emballeringen 

er gentænkt. „Produkterne leveres 
typisk usamlede, så de fylder mindst 
muligt, og burene bliver især lavet af 
de materialer, vi selv får varer leveret 
i, ligesom beskyttelseslag udskæres 
af genbrugspap.“

Del af lokalsamfundet
For Henrik og de 15 medarbejdere, 
er et andet aspekt af bæredygtighed, 
at reducere smid-væk mentaliteten. 
„Det er i virkeligheden de gode 
gamle dyder fra mine forældres 
generation, der er kommet igen. Vi 
er en del af det samfund, vi er i, og 
kan godt give ting, vi ikke længere 
kan bruge, til gode lokale formål og 
dermed bakke op om initiativer, vi 
selv kender i forvejen og ønsker at 
støtte.“

Miljøarbejdet er forankret i alle 
medarbejderne, ledelse og den 
professionelle bestyrelse. „Vores 
formand har i en årrække ført os 
sikkert gennem de første faser, og vi 
arbejder på at justere lidt i sammen-

sætningen, så 
vi får nye meget 
relevante fag-
specifikke kapa-
citeter ind,“ spår 
Henrik, og anslår 
samtidig, at det 
daglige miljø-
arbejde, lægger 

beslag på omkring et årsværk.
Af de certificeringer virksomheden 

arbejder med, er GMC i Henriks øjne 
den, der giver mest mening for ham. 
„Den er enkel, nem at arbejde med 
og ikke baseret på løftede pegefing-
re,“ slår han fast. „At jeg samtidig 
kunne forhandle mig til 20 pct 
reduktion af vores forsikring, fordi vi 
med GMC kunne dokumentere, at vi 
har styr på tingene, skader vel ikke,“ 
runder Henrik af med et smil.

Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk

Med GMC certifikatet 

som sprængbræt har 

International Furniture 

A/S de sidste par år for 

alvor sat den grønne 

forretningsplan på 

dagsordenen.

  DET ER VIGTIGT 

FOR MIG, AT VI KAN 

DOKUMENTERE, HVAD VI 

GØR

  GMC ER ENKEL, NEM 

AT ARBEJDE MED OG IKKE 

BASERET PÅ LØFTEDE 

PEGEFINGRE
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Det er en altid glad og optimistisk Hanne Frost, indeha-
ver af Huset Frost ved Femmøller Strand, man møder, 
når man træder ind i butikken med et udvalg af kvali-
tetsvarer inden for gastronomisk 
køkkengrej og alt i bolig og 
design. Fortællingen om hende 
begynder i 1970.

„Jeg er født i Nordjylland med 
to ældre søstre og forældre, der 
var selvstændige. Senere kom 
min lillebror til. Vi blev opdraget 
på den gammeldags måde, hvor 

børn ikke blev spurgt men fik besked, at man skulle 
rejse sig for de gamle, og at man skulle arbejde for det, 
man ville have,“ husker Hanne Frost.

I skolen var hun mest sproglig og glad for de kreative 
fag. Hun passede på de små og bankede drengene, 
hvis de ikke var ordentlige. Efter skolen arbejdede hun 
på Færøerne i en kortere periode, hvorefter hun kom 
hjem med ønsket om at blive grafiker. Men det talte for-
ældrene hende fra, og hun besluttede at rejse til USA.

Måtte finde på noget nyt
„Jeg begyndte som au pair omkring San Diego og Los 
Angeles. Senere kom jeg på college, hvor jeg studerede 

fine arts. Jeg havde det så fan-
tastisk og følte, jeg kunne opleve 
alt. Jeg blev senere ansat som 
en form for lærling hos en kendt 
kunstner, der solgte malerier til 
250.000 dollars stykket,“ fortæl-
ler hun.

Hendes egne malerier solgte 
også godt, og hun fik ros for 

Der er tre egenskaber, der først og fremmest kendetegner 

Hanne Frost, og det er, at hun er glad, hun er kreativ, og 

hun kan lide at arbejde. De har været drivkraften igennem 

hele livet og ført hende fremad, også når voldsomme 

påvirkninger har skubbet hende ud på en ny kurs.

MAN SKAL IKKE SPILDE SIN TIDIKKE SPILDE SIN TID

  SENERE KOM JEG PÅ 

COLLEGE, HVOR JEG STUDEREDE 

FINE ARTS. JEG HAVDE DET SÅ 

FANTASTISK OG FØLTE, JEG 

KUNNE OPLEVE ALT
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sine værker. Hun havde helt klart talent. Efter i alt syv år 
i USA måtte hun dog tage hjem til Danmark af person-
lige årsager. I Aarhus tog hun en 
toårig uddannelse i 3D design, 
men det var ikke det, hun ville 
arbejde med. En alvorlig trafik-
ulykke vendte pludselig en dag 
hendes liv 180 grader.

„Jeg blev påkørt af en bus, 
mens jeg holdt for rødt i min bil. 
Jeg husker bare, at det regnede, 
og nogen bankede på ruden til 
bilen, da jeg vågnede. Det tog mig to år at komme mig, 
så det var slut med at arbejde så meget ved computer, 
så jeg måtte finde på noget nyt,“ forklarer hun.

Stædigheden har gjort det
For at tjene penge begyndte hun allerede i USA at 
indrette boliger for folk, det fik hun meget succes med. 
Hun mødte Brian, sin mand, i Randers gennem nogle 
venner, og da de to ville flytte sammen, ønskede Hanne 
at komme ud på Djursland til vand og skov.

De så på flere ejendomme i området, før de køb-
te den tidligere restaurant, Jydepotten, et stenkast 

fra Molskroen. De bor selv i 
overetagen på butikken, som er 
gennemrenoveret og er ved at 
blive udvidet med en café.

„Jeg var nok blevet i den 
kunstneriske og grafisk verden, 
hvis ikke jeg var blevet udsat 
for den ulykke. Min far har altid 
sagt: ’Hvis ikke du kan det her, 
hvad vil du så?’. Det og min 

stædighed har gjort, at jeg er, hvor jeg er, i dag. Og så 
lever jeg efter den regel, at man ikke skal spilde sin 
tid,“ slutter Hanne Frost.

Haakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk

MAN SKAL IKKE SPILDE SIN TIDIKKE SPILDE SIN TID

Indehaver Hanne Frost, Huset Frost

  DET TOG MIG TO ÅR AT 

KOMME MIG, SÅ DET VAR SLUT 

MED AT ARBEJDE SÅ MEGET 

VED COMPUTER, SÅ JEG MÅTTE 

FINDE PÅ NOGET NYT
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Industrivej 20  ·  8586 Ørum Djurs  ·  Tlf. 8638 1160  ·  CVR-nr.: 21 14 72 06
info@bentklausen.dk  ·  www.bentklausen.dk 

Bent KlausenBent Klausen Aps

MURERFIRMA

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

Vi er eksperter i  
hydrauliske anlæg 

og trykluft

- Kraner
- Autolifte
- Trucks
- Spil
- Pumper

- Gear
- Løftegrej
- Ventiler
- Cylindre

Vi udfører syn og service på bl.a.

Ring på tlf. +45 86 32 73 44

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

24-timers service - hvis uheldet er ude!

8630 0619 · www.mercatus.dk

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

Holmriis El-installation A/S  ·  Østerallé 23  ·  8400 Ebeltoft 
Tlf. 8634 1444  ·  info@holmriis.dk  ·  www.holmriis.dk

Produktionshaller   Værksteder   Lagerhaller   Logistikcentre   Byggemarkeder   Gartnerier   Sportshaller

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 virksomhed
ISO 9001 AUT. KØLEFIRMA

http://www.bentklausen.dk
https://www.lsalaw.dk
https://www.ghy.dk/
https://www.mercatus.dk
https://holmriis.dk/
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Alle data er indhentet i perioden 
10/11/2022 - 10/01/2023.
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 

A/S GRENAA SKIBSVÆRFT 
JENS VESTER OG SØNNER
Nordhavnsvej 12, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-09-2022 
Bruttofortjeneste 9,3 (12,1)
Resultat før skat -0,7 (0,8)
Egenkapital 5,6 (6,1)
Antal ansatte 21

ALU-COMP A/S
Rolshøjvej 19, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 11,4 (7,2)
Resultat før skat 8,8 (4,9)
Egenkapital 1,5 (3,5)
Antal ansatte 25

APS HALLING AUTOOPHUG. 
KNUD KOUSTRUP*
Sønderskovvej 35, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 1,0 (2,3)
Resultat før skat -1,4 (0,0)
Egenkapital 1,3 (2,4)
Antal ansatte 7

AUNING KART PARK A/S
Drammelstrupvej 1, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 30-09-2022 
Bruttofortjeneste 0,3 (0,3)
Resultat før skat 0,1 (0,1)
Egenkapital 0,5 (0,5)
Antal ansatte 15

B2C SHIPPING APS*
Torvegade 3, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 1,0 -
Resultat før skat -1,3 -
Egenkapital -1,2 -
Antal ansatte 8

BLIKKENSLAGERFIRMA 
ERNST MEYER APS HORNSLET
Sletten 3, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 2,5 (1,6)
Resultat før skat 0,7 (-0,2)
Egenkapital 3,6 (3,0)
Antal ansatte 7

BOLIGHUSET GRENAA APS*
Østergade 5, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-05-2022 
Bruttofortjeneste 1,8 (2,5)
Resultat før skat 0,0 (0,2)
Egenkapital 0,7 (0,7)
Antal ansatte 5

BP SOENDERGAARD A/S
Trekanten 44B, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-09-2022 
Bruttofortjeneste 21,4 (20,1)
Resultat før skat 1,5 (0,8)
Egenkapital -4,2 (-5,7)
Antal ansatte 48

BRENNER RADIATORER APS
Hornbjergvej 51, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 3,1 (3,3)
Resultat før skat 0,5 (0,7)
Egenkapital 4,1 (3,7)
Antal ansatte 5

BRYGGERTORVETS PIZZERIA APS*
Bryggerivej 5, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-09-2022 
Bruttofortjeneste 0,5 (0,7)
Resultat før skat -0,2 (0,2)
Egenkapital 0,0 (0,2)
Antal ansatte 6

BØRGE LINDGREEN’S EFTF. 
V/HENNING BJERRE VVS APS
Teknologivej 26, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-09-2022 
Bruttofortjeneste 2,5 (1,9)
Resultat før skat 0,4 (-0,2)
Egenkapital 1,3 (1,0)
Antal ansatte 5

CAMPEN MACHINERY A/S
Sletten 8, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-09-2022 
Bruttofortjeneste 8,8 (11,9)
Resultat før skat 1,4 (0,0)
Egenkapital 3,9 (2,8)
Antal ansatte 10

DHHS APS*
Skrejrupvej 29B, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-05-2022 
Bruttofortjeneste 3,9 (3,1)
Resultat før skat 0,9 (1,2)
Egenkapital 1,7 (1,0)
Antal ansatte 9

DJEBOLIG APS
Århusvej 22A st th, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 2,2 (1,5)
Resultat før skat -0,0 (0,7)
Egenkapital 22,2 (22,2)
Antal ansatte 4

DJURS SOMMERLAND A/S
Battrupholtvej 3, 8581 Nimtofte
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 147,6 (124,4)
Resultat før skat 48,7 (33,2)
Egenkapital 272,6 (243,5)
Antal ansatte 643

EBELTOFT GULD OG SØLV 
AF 2016 APS*
Adelgade 38, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-09-2022 
Bruttofortjeneste 1,0 (0,8)
Resultat før skat 0,2 (0,2)
Egenkapital 0,7 (0,5)
Antal ansatte 4

EJENDOMSSELSKABET 
FALSTERSGADE 44 APS*
Sletterhagevej 15, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 0,2 (0,3)
Resultat før skat 0,4 (0,2)
Egenkapital 6,4 (0,3)
Antal ansatte 4

ELLEN JENSEN APS
Ahlvej 2, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-09-2022 
Bruttofortjeneste 12,1 (6,0)
Resultat før skat 6,1 (0,7)
Egenkapital 12,2 (7,3)
Antal ansatte 13

EMERGENCY LIGHT.DK APS
Primulavej 29, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 2,8 (3,3)
Resultat før skat 0,4 (2,0)
Egenkapital 2,2 (2,0)
Antal ansatte 4

FLEMMING NIELSEN APS
Søparken 9, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 2,1 (2,6)

Resultat før skat 0,5 (1,2)
Egenkapital 2,3 (1,9)
Antal ansatte 5

FRISØR GRO APS*
Bredgade 2, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 0,5 (0,6)
Resultat før skat 0,1 (0,2)
Egenkapital 0,9 (0,9)
Antal ansatte 8

GREFTA-TRYK A/S
Markedsgade 41, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 3,1 (2,8)
Resultat før skat -0,1 (-0,7)
Egenkapital 0,8 (0,9)
Antal ansatte 7

GRENAA HYDRAULIK A/S
Kalorievej 1A, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-09-2022 
Bruttofortjeneste 10,8 (9,0)
Resultat før skat 2,3 (0,0)
Egenkapital 3,6 (1,9)
Antal ansatte 14

GRENAA-TRANSPORT A/S*
Bredstrupvej 27, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 1,4 (1,3)
Resultat før skat 0,2 (0,1)
Egenkapital 1,7 (1,5)
Antal ansatte 4

GSM MASKINFABRIK A/S
Kattegatvej 14, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-09-2022 
Bruttofortjeneste 18,0 (17,4)
Resultat før skat 3,6 (2,6)
Egenkapital 10,2 (9,0)
Antal ansatte 25

HORNSLET BOGTRYKKERI APS
Tingvej 36, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 0,7 (0,4)
Resultat før skat 0,2 (0,1)
Egenkapital 0,3 (0,2)
Antal ansatte 4

HORNSLET SNEDKER-, TØMRER- 
OG KØKKENFORRETNING APS
Ravnhøjvej 3, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-05-2022 
Bruttofortjeneste 4,0 (5,6)
Resultat før skat 0,4 (2,2)
Egenkapital 1,7 (3,0)
Antal ansatte 8

HSM INDUSTRI A/S
Bredstrupvej 50, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-09-2022 
Bruttofortjeneste 109,1 (99,0)
Resultat før skat 10,2 (3,0)
Egenkapital 33,9 (34,0)
Antal ansatte 191

J.K.J STÅLTEKNIK APS*
Neptunvej 6, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-09-2022 
Bruttofortjeneste 3,2 (1,7)
Resultat før skat 1,1 (-0,8)
Egenkapital 3,4 (2,4)
Antal ansatte 30

JONS EL APS*
Føllevej 6, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 3,1 (3,2)
Resultat før skat 0,4 (0,4)
Egenkapital 0,3 (0,0)
Antal ansatte 9

JYSK TRYKPRØVNING A/S
Møllevej 4A, 8420 Knebel

Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 4,1 (4,4)
Resultat før skat 0,9 (1,7)
Egenkapital 1,2 (1,9)
Antal ansatte 6

KJÆRSGAARD DEVELOPMENT APS
Engdraget 4, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 3,8 (2,7)
Resultat før skat 11,9 (12,3)
Egenkapital 53,8 (44,5)
Antal ansatte 5

KNEBEL DRILLING A/S
Industrivej 20, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 30-09-2022 
Bruttofortjeneste 9,5 (9,8)
Resultat før skat -0,1 (0,0)
Egenkapital 4,7 (5,2)
Antal ansatte 25

KOLIND TØMRER- OG 
MURERFORRETNING APS*
Højsletvej 12, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 4,0 (4,2)
Resultat før skat 0,2 (0,2)
Egenkapital 0,9 (0,8)
Antal ansatte 11

LUNDBERGS SPISEHUS APS*
Maltvej 12 st, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-09-2022 
Bruttofortjeneste 5,2 (6,2)
Resultat før skat -0,4 (1,1)
Egenkapital 0,6 (1,5)
Antal ansatte 31

MIDTDJURSMALEREN 
BO CHRISTENSEN & SØN APS*
H C Andersensvej 2, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 3,1 (2,9)
Resultat før skat -0,4 (-0,8)
Egenkapital -0,6 (-0,3)
Antal ansatte 10

MOLS MULTISERVICE APS
Vrinners Bygade 11, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 0,6 (0,3)
Resultat før skat 0,2 (-0,2)
Egenkapital 0,4 (-0,0)
Antal ansatte 8

NARDOS A/S*
Energivej 1, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 7,0 (6,4)
Resultat før skat 0,0 (0,2)
Egenkapital 4,8 (4,8)
Antal ansatte 14

NJORDRECYCLE APS*
Rolshøjvej 14, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 4,8 (1,5)
Resultat før skat 2,1 (0,1)
Egenkapital 1,7 (0,0)
Antal ansatte 8

NYHUUS ELTEKNIK APS*
Bredstrupvej 42G, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-04-2022 
Bruttofortjeneste 6,3 -
Resultat før skat 0,0 -
Egenkapital 0,9 -
Antal ansatte 22
NYMARK & FOGH TEKNIK APS
Energivej 14, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 8,6 (6,9)
Resultat før skat 1,0 (1,5)
Egenkapital 2,7 (2,1)
Antal ansatte 19
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Syddjurs styrker sin erhvervsindsats
Pr. 1. januar 2023 samler Syddjurs Kommune sine erhvervsserviceopgaver i en helt ny erhvervsenhed. 

syddjurs.dk

Enheden er en del af det brede budgetforlig for 2023, 
og formålet er at styrke indsatsen på området. Den nye 
erhvervsenhed samles fysisk i løbet af foråret 2023 på  
en endnu ikke udpeget lokation et sted i Syddjurs  
Kommune. Fra den 1. januar 2023 kan enheden  
kontaktes på rådhuset i Ebeltoft.

Enheden vil bestå af blandt andet en leder, erhvervs- 
udviklingsmedarbejdere, en grundsalgskoordinator, 
myndighedsmedarbejdere og flere andre. 
Alle arbejder de i dag i Syddjurs Kommune med opgaver, 
der kredser om erhvervslivets behov på forskellig vis. 

I fokus for enhedens arbejde er at sikre en tværgående, 
helhedsorienteret indsats, hvor virksomhedernes behov 
varetages fra start til slut. 
Samtidig skal erhvervsenheden arbejde udviklings- 
orienteret, nysgerrigt og opsøgende for at forløse  
Syddjurs’ mange erhvervspotentialer endnu mere,  
end tilfældet er i dag.

Målet: En stærkere, mere tværgående og sammen- 
hængende erhvervsservice til iværksættere og  
nuværende og kommende virksomheder i 
Syddjurs Kommune.

Borgmester 
Michael Stegger Jensen: 

“Et velfungerende erhvervsliv 
med de bedste betingelser for 

vækst og udvikling er en afgørende 
forudsætning for Syddjurs 

Kommunes positive udvikling.
 

I budgetforliget for 2023 var alle 
forligspartierne enige om denne 

målsætning, som nu blandt 
andet munder ud i den nye 

erhvervsenhed”. 

Formand for 
Erhvervs- og Planudvalget 

Kasper Kolstrup Møller: 

“Den nye erhvervsenhed skal 
håndtere en bred vifte af erhvervs-

relaterede opgaver og sikre en 
helhedsorienteret sagsbehandling 

med service i højsædet. 

I udvalget glæder vi os til at sende 
enheden godt på vej og følge 

dens arbejde”. 

Mød den nye 
erhvervsenhed 
og hør mere om 

planerne til Syddjurs 
Kommunes nytårskur 

for erhvervslivet fredag 
den 20. januar 2023

I Kolind+ 
kl. 07.30-09.30

Følg med på syddjurs.dk, hvor vi informerer yderligere om den nye erhvervsenhed.

https://www.syddjurs.dk/
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Østship ApS har nydt godt 
af den positive udvikling, 
der gennem de senere år er 
blevet skabt på Grenaa Havn. 
Havnen har gennemgået en 
stor udvikling, der har betydet 
øget aktivitet for havnens 
virksomheder, herunder ikke 
mindst omkring stacking. 
(Stacking kan oversættes som 
midlertidige oplæg af skibe/
rigge. Enten fordi de har en 
periode uden arbejde, eller 
fordi der skal foretages repa-
rationer mv.)
Blandt de store opgaver har væ-
ret at servicere de Mærsk rigge, 
som gennem længere perioder 
har benyttet sig af havnen.

Stor vækst
Både bruttofortjeneste og 
resultat er vokset støt de 
senere år, og overskuddet før 
skat endte i 2022-regnskabet 
på 2,2 mio. kr. Direktør og 
partner Frank Larsen regner 
dog ikke med, at væksten 
fortsætter med samme takt 
i 2023. „Sidste år har været 
ekstraordinært travlt med 
mange projekter, og vi forven-
ter derfor ikke at nå et tilsva-
rende resultat i indeværende 
år, men stadig et resultat på et 
fornuftigt niveau.“

Udvidet palette
Frank forklarer, at virksom-
heden har udviklet sig fra 
tidligere alene at arbejde med 
skibsklarering og stevedoring, 
til i dag også at kunne løse 
mange andre opgaver for 
skibe og rigge i havnen. „Det 
fremtidssikrer firmaet, at vi 
bl.a. også kan klare toldkla-
rering, bådmandsservice, bil 
transporter i EU med skibsma-
teriel, survey opgaver i ind- og 
udland og ikke mindst pakhus-
udlejning og håndtering.“
Der er investeret i el- og die-
seltrucks, terminaltraktor og 
mafitrailere. „Vi tilbyder vores 
kunder, det man kalder „one-
stop-shopping“, i Grenaa.“

Lokale samarbejdspartnere
Når et skib anløber, er det 
vigtigt for Østship at kunne 
løse alle behov: „Vi kommer 
ud på et skib og får fx spørgs-
målet: Hvordan lejer jeg en 
bil? Vi svarer, at den skaffer 
vi, hvilken bil vil du have? Vi 
hjælper med alt muligt, lige fra 
de gængse håndværkere som 
smede og elektrikere til f.eks. 
kontorartikler, forbrugerelek-
tronik, frisører og tandlæger. 
Vi køber så vidt muligt alt 
lokalt. Kunden får den rigtige 
pris og service, fordi det er 
lokalt. Heldigvis bakker lokale 

firmaer op. De tilpasser vare-
lageret efter behovet.“
Østship får f.eks. stadig flere 
forespørgsler om ugen fra 
Mærsk rigge rundt om i ver-
den. „For nylig har vi leveret 
alt fra løbebånd til e-cigaretter, 
og riggene kan lige så godt lig-
ge i Esbjerg som i Aberdeen. 
Vores styrke er, at vi er lokale 
og har stort lokalt netværk 
med kort ekspeditionstid. 
Med det kan vi løse stort set 
alle opgaver.“

Pakhusdrift og håndtering
For to år siden var Østship i 
kontakt med Baltic Line, der 
manglede en samarbejds-
partner i Grenaa for at bevare 
linjetrafikken til Norge og Fin-
land. Der blev lejet et pakhus 
og nødvendigt håndterings-
udstyr blev indkøbt, hvilket 
blev starten på et nyt forret-
ningsben for virksomheden.
„Da Grenaa Havn i 2022 
overtog Rygaard Transports 
pakhus bød muligheden sig 
for at tilbyde vores service 
til godshåndtering i en del 
af pakhuset for en ekstern 
kunde. Det har betydet, at vi 
har kunne sikre beskæftigel-
sen for de personer, der er 
tilknyttet dette arbejdsområ-
de,“ slutter Frank.

Direktør og partner Frank Larsen, Østship ApS

Havnevækst i Grenaa smitter af

ØSTSHIP APS

Djurslandskajen 1, 8500 Grenaa

Regnskabsafslutning 30-06-2022 

Bruttofortjeneste 6,2 (5,1)

Resultat før skat 2,2 (1,4)

Egenkapital 1,9 (1,2)

Antal ansatte 21
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)
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% af arbejdsstyrken (foreløbige) efter 
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Er du journalist, og har du brug for uddybende statistik, kan du kontakte en af vores pressemedarbejdere.

Boligsidens Markedsindeks
Med Boligsidens Markedsindeks får du hver måned et overblik over boligmarkedet i Danmark.
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Nye selskaber
Cvr nr Selskabsnavn Reg.dato
43758578 Cab DK 071 ApS .............................................06.01.2023
43755927 D3S Smedeservice ApS ..................................06.01.2023
43749412 Cab DK 070 ApS .............................................04.01.2023
43750348 HT- ApS ...........................................................04.01.2023
43748637 Nielsen & Nielsen Restaurationer ApS ...........03.01.2023
43721321 Watch ApS ......................................................20.12.2022
43719777 Cab DK 069 ApS .............................................20.12.2022
43708988 Sild og snaps ApS ...........................................15.12.2022
43689908 Cab DK 068 ApS .............................................07.12.2022
43690795 Malermester S Kristensen ApS .......................07.12.2022
43684396 Køreskolernes Hus ApS ..................................05.12.2022
43677977 Rasmussen 2nd hand ApS ..............................01.12.2022
43660918 Cab DK 067 ApS .............................................23.11.2022
43662589 Get Dressed ApS ............................................23.11.2022
43643002 Jäckering ApS .................................................15.11.2022
43772007 DK Service ApS ...............................................12.01.2023
43767445 Norden Jewels ApS ........................................10.01.2023
43755846 Søren Steen Møller ApS .................................06.01.2023
43754106 Skriver Consult ApS ........................................05.01.2023
43747029 Konsulent Anders Steen ApS ..........................03.01.2023
43739093 Askedal ApS ....................................................30.12.2022
43737678 Gribsholt Rengøring ApS .................................29.12.2022
43734695 Ny Hørebil A/S .................................................27.12.2022
43729284 KG Auto Service ApS ......................................22.12.2022
43716743 CHM-Kapital ApS ............................................19.12.2022
43713175 3Dprinted ApS .................................................16.12.2022
43712233 Krymmel Fabrikken ApS ..................................16.12.2022
43712462 NM79 ApS ......................................................16.12.2022
43708325 Hougaard Home ApS ......................................15.12.2022
43708198 Asbjørn Hougaard Holding ApS .......................15.12.2022
43706624 RHB Company ApS .........................................14.12.2022
43706160 VivonVivona ApS .............................................14.12.2022

43691457 Lars og Tommy Holding ApS ...........................07.12.2022
43689835 Lima Skov ApS ................................................07.12.2022
43680919 Emmanem ApS ...............................................02.12.2022
43681656 JJ.Jensen Tømrer & Snedker ApS ..................02.12.2022
43680862 Sofisen ApS ....................................................02.12.2022
43677896 Digital Republic ApS ........................................01.12.2022
43678876 STATERA administration ApS ..........................01.12.2022
43672819 Orangevine ApS ................................................29.11.202
43652265 Højskolen ved Grobund ApS ...........................18.11.2022
43649329 MBG Security ApS ..........................................17.11.2022

Selskabsændringer
41307374 Flex Håndværkerservice 2020 ApS ......................10.01.2023 2)
40685820 AOI ApS ...............................................................05.01.2023 4)
39820722 M D Entreprise IVS ..............................................05.01.2023 4)
41920505 KM Management ApS ..........................................31.12.2022 2)
34736693 DOWNTOWN ApS ...............................................24.12.2022 2)
41964227 Larens Service APS ..............................................23.12.2022 0)
12160380 Palle Skjødt ApS ...................................................22.12.2022 3)
16827673 VOGNMAND K.J. PETERSEN ApS ......................15.12.2022 1)
43238302 VMDAN ApS ........................................................09.12.2022 2)
38506242 HOFFMANS HAVE & MULTISERVICE IVS ...........05.12.2022 4)
42068039 JS Tag og Tømrer ApS..........................................03.12.2022 2)
36416491 FROST & SCHMIDT ApS .....................................24.11.2022 2)
39374854 Laulius Trading ApS ..............................................24.11.2022 2)
39181460 Secrets ApS .........................................................22.11.2022 4)
40329994 Weber Service K7 IVS ..........................................22.11.2022 4)
39408821 Entreprenør BS Kristiansen ApS ..........................15.11.2022 4)
33753578 JMUNK ApS .........................................................10.01.2023 0)
36936851 Retail Sourcing ApS ..............................................10.01.2023 0)
40922431 Scooterly ApS .......................................................10.01.2023 0)
35533540 S.H.U. ApS ...........................................................09.01.2023 2)
37991287 APS af 01-01-22 ...................................................05.01.2023 4)

36491264 MONTAGE4YOU ApS ..........................................05.01.2023 4)
41371390 Room8.online ApS ...............................................05.01.2023 4)
10424100 UDVIKLINGSKONTORET A/S ...............................30.12.2022 4)
29834601 BYGGEFIRMAET KALØVIG ApS ..........................28.12.2022 3)
39920484 AGM Services IVS ................................................17.12.2022 2)
40331360 Bækengen 1-15 ApS ............................................15.12.2022 1)
40843582 Grenå Undervognsbehandlingscenter ApS ..........15.12.2022 3)
36536470 STOCKFLETH ApS ...............................................15.12.2022 2)
39208350 Stockfleth DELI ApS .............................................15.12.2022 2)
20492287 TØMRERMESTER KIM WITHEN OLESEN ApS ..15.12.2022 3)
36070471 ALFABOX ApS ......................................................09.12.2022 2)
32649165 Datoselskabet Syn af november 2022 ApS ..........09.12.2022 2)
35250239 MK TRADING 2013 ApS ......................................09.12.2022 2)
37827959 222Cycles Denmark A/S ......................................08.12.2022 3)
31276217 EBELTOFT IS ApS ................................................05.12.2022 3)
27928927 ABMAK ApS .........................................................02.12.2022 3)
42138460 Byggeselskabet af 1. februar 2021 ApS ...............02.12.2022 3)
21058742 FRIIS CONSULT ApS ............................................02.12.2022 3)
40698795 JTC Udvikling A/S .................................................01.12.2022 3)
39447649 Rocko Finans ApS ................................................01.12.2022 2)
38441574 C F Racing IVS ......................................................23.11.2022 3)
32883540 PRINTING4YOU ApS ............................................22.11.2022 4)
38722387 Graabæk Automotive Aps ....................................20.11.2022 2)
42526207 KMB Entreprise ApS ............................................20.11.2022 2)
29152942 Selskab af 23.02.2018 ApS ..................................17.11.2022 4)
40338306 ASD 194 IVS .........................................................15.11.2022 4)
38894188 Krydderiget ApS .....................................................5.11.2022 4)
37214175 Hi-Gear.dk IVS ......................................................10.11.2022 2)

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.

PHOTO CARE GRENAA APS
Storegade 4, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 1,7 (1,9)
Resultat før skat 0,2 (0,2)
Egenkapital 0,4 (0,2)
Antal ansatte 9

R.C. HOLM A/S
Industrivej 18, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 4,6 (6,1)
Resultat før skat 1,0 (3,6)
Egenkapital 15,5 (15,4)
Antal ansatte 8

REKO A/S
Ebdrupvej 8B, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 7,2 (5,6)
Resultat før skat 0,0 (-0,8)
Egenkapital 0,8 (0,7)
Antal ansatte 19

RIVA MINK APS
Møllevangen 32, 8585 Glesborg
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 21,7 (5,6)
Resultat før skat 19,3 (0,8)
Egenkapital 10,9 (-8,3)
Antal ansatte 6

SEGINOVA APS
Rolshøjvej 1A, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 3,2 (3,2)
Resultat før skat 0,5 (0,4)
Egenkapital 2,7 (2,3)
Antal ansatte 5

SIMAS - FILTERS A/S
Rugvænget 10A, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 8,3 (8,3)
Resultat før skat 1,6 (1,5)
Egenkapital 6,5 (6,2)
Antal ansatte 18

SKOV REVISION REGISTRERET 
REVISIONSANPARTSSELSKAB*
Byvej 2, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 10,3 (10,1)
Resultat før skat 2,2 (3,0)
Egenkapital 2,5 (3,0)
Antal ansatte 20

STENLØSE MARINE APS
Århusvej 22A st th, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 1,8 (1,7)
Resultat før skat 0,5 (2,1)
Egenkapital 11,7 (11,3)
Antal ansatte 4

TANDLÆGERNE I VIVILD APS
Nørregade 13A, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 11,3 (9,5)
Resultat før skat 3,8 (4,0)
Egenkapital 4,7 (5,8)
Antal ansatte 16

TONNY SLETSKOV VVS APS
Industrivej 4, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 0,7 (0,1)
Resultat før skat 0,1 (-0,3)
Egenkapital 0,1 (0,1)
Antal ansatte 5

TRENDYLIVING A/S*
Århusvej 25, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-09-2022 
Bruttofortjeneste 2,5 (2,4)
Resultat før skat 0,7 (0,0)
Egenkapital 0,9 (0,4)
Antal ansatte 7

TØMRERFIRMAET THORKIL 
BROUER A/S*
Martin Hansens Vej 5, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-09-2022 
Bruttofortjeneste 5,8 (5,9)
Resultat før skat 0,6 (1,1)
Egenkapital 1,6 (1,1)
Antal ansatte 13

VARO SPECIALMASKINER A/S
Sletten 8, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-09-2022 
Bruttofortjeneste 37,9 (31,7)
Resultat før skat 0,8 (0,5)
Egenkapital 29,3 (28,2)
Antal ansatte 68

WERNERFELT A/S
Energivej 10, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2022 
Bruttofortjeneste 6,5 (5,8)
Resultat før skat 0,1 (0,0)
Egenkapital 8,3 (8,2)
Antal ansatte 9

Aarhus Airport A/S

Jon Wenzel Kragstrup (41) er 
tiltrådt i en nyoprettet stilling 
som CFO i Aarhus Airport, 
hvor han skal bidrage til 
realiseringen af lufthavnens 
vækststrategi med ansvar 
for økonomi og IT. Han er 
uddannet Cand.merc. Finan-
siering fra Aarhus School of 
Business, og kommer fra en 
stilling som CFO i startup-virk-
somheden Vibrant ApS. Jon 
har tidligere bestredet positi-
oner som CFO hos Alexandra 
Instituttet og Aleris-Hamlet 
Hospitaler og som økonomisk 
ansvarlig for flere områder i 
Københavns Lufthavne.
„Vi har søgt en visionær 
profil, som har stærke kom-
petencer inden for regnskab 
og økonomi i en kompleks 
virksomhed. Jon kan under-
støtte virksomhedens videre 
udvikling gennem sin store 
erfaring som værdiskabende 
samarbejdspartner til besty-
relsen og den forretnings-
mæssige ledelse. Vi er glade 
for at kunne tiltrække en 
fagtung kandidat som Jon og 
få ham med på vækstrejsen,” 

siger Brian Worm, som er 
administrerende direktør i 
Aarhus Airport.

Ebeltoft Idrætscenter og 
Danhostel Ebeltoft

Thomas Hanberg Hansen 
er tiltrådt som direktør for 
Ebeltoft Idrætscenter og Dan-
hostel Ebeltoft. Han kommer 
fra en stilling som driftschef i 
Ree Park Safari, hvor han i fire 
år har været med til at ændre 
forretningen og afløser Knud 
Hansen på posten.
„Jeg er overbevist om, at vi 
med ansættelsen af Thomas 
har fået en direktør med 
den helt rigtige kombination 
af evne til drift og sans for 
innovation, der vil kunne sikre 
den forsatte udvikling af både 
forretningen, primært Dan-
hostel Ebeltoft, og samtidig 
være med til at gøre Ebeltoft 
Idrætscenter til et samlings-
punkt for Ebeltofts borgerne, 
når det drejer sig om samvær, 
kultur og bevægelse og der-
ved skabe en af byens bedste 
arbejdspladser,“ siger Hans 
Jørgen Hvitved, formand for 
Ebeltoft Idrætscenter.
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Syddjurs Kommune

Jens Peter Langballe Søren-
sen er tiltrådt som afdelings-
leder for mobilitet i Syddjurs 
Kommune. Han er uddannet 
ved Aarhus Universitet og 
har en cand. Scient. Geologi 
fra 1991. Han har en master i 
offentlig ledelse fra Syddansk 
Universitet fra 2019 og en 
diplomuddannelse i ledelse 
fra Via University College fra 
2004.
Jens Peter kommer fra en 
stilling som afdelingsleder 
ved mobilitet og konstitueret 
entreprenørchef i Skanderborg 
Kommune, hvor han har været 
siden 2013. Tidligere har han 
været afdelingsleder for drift 
af statsveje i Østjylland samt 
fagkoordinator for Trafikal drift 
ved Vejdirektoratet fra 2010 
- 2013.
„Det er med stor glæde at jeg 
kan annoncere ansættelsen af 
Jens Peter Langballe Sø-
rensen som vores ny afde-
lingsleder for mobilitet. Jens 
Peter har opbygget en stor 
erfaring inden for området 
med sine tidligere ansættelser 
i Skanderborg Kommune og 
Vejdirektoratet. Det er jeg sik-
ker på, at vi vil få stor glæde 
af og oveni har Jens Peter 
stor ledelseserfaring,“ udtaler 
chef for teknik og miljø Sanne 
Attermann.

Norddjurs Kommune

Lene Mehlsen Thomsen er 
tiltrådt som direktør for Nord-
djurs Kommunes velfærds-

område. Hun er oprindeligt 
uddannet cand.scient.pol. 
og har tidligere erfaring fra 
Aarhus- og Odense kommu-
ner. Hun blev i 2017 ansat 
som souschef på skole- og 
dagtilbudsområdet i Norddjurs 
og efterfølgende som chef 
for området. Lene har siden 
maj været konstitueret som 
velfærdsdirektør.
Direktøren får det overordne-
de ansvar for Sundheds- og 
Omsorgsområdet, Socialområ-
det, Skole- og Dagtilbud samt 
for Velfærdssekretariatet. Hun 
bliver samtidig udvalgsansvar-
lig for Voksen- og Plejeudval-
get og Børne- og Ungdoms-
udvalget. 
„Jeg er rigtig glad for at kunne 
præsentere Lene Mehlsen 
Thomsen som vores nye vel-
færdsdirektør. I Lene får vi en 
direktør, der har oparbejdet en 
bred viden om velfærdsområ-
dets udfordringer og politiske 
dagsordener, og som har de 
rette kompetencer til at stå i 
spidsen for området,“ siger 
formand for ansættelses-
udvalget borgmester Kasper 
Juncher Bjerregaard.

Landbrug & Fødevarer

Formand for Djursland 
Landboforening Hans Gæmel-
ke er valgt til Landbrug & 
Fødevarers Forretningsudvalg. 
Fra årsskiftet er primær- og 
virksomhedssiden i Landbrug 
& Fødevarer samlet i én 
struktur med formandskab, 
forretningsudvalg og hoved-
bestyrelse.
„Jeg er rigtig glad for, at jeg 
nu har fået muligheden for at 
sætte Landbrug & Fødevarer 
2.0 godt i søen. Jeg har været 
med til at lave de kommende 
ændringer, og det er derfor 
vigtigt for mig, at vi får succes 
med denne ændring – det 
kræver et særligt fokus”, 
fortæller formanden.

LB Consult A/S 
Den rådgivende ingeniørvirksomhed LB Consult, der beskæf-
tiger cirka 50 medarbejdere på kontorer i Grenaa, Aarhus og 
Kolding bliver en del af Norconsult. Den bliver efter opkøbet 
således en del af Norconsult, der vokser til 500 medarbejdere i 
Danmark.
„Det er en fantastisk dag for LB Consult og alle mine kollegaer, 
at vi nu bliver en del af Norconsult, hvor vi kan fortsætte den 
rejse vi har været på, i godt 30 år. For medarbejderne giver det 
bl.a. nogle unikke udviklingsmuligheder, da faglig udvikling netop 
er noget, der vægtes højt i Norconsult. 
Jeg er overbevist om, vi alle går en spændende fremtid i møde, 
hvor vi fortsat kommer til at arbejde med en masse nye spæn-
dende opgaver inden for det private og det offentlige. For vores 
kunder og samarbejdspartnere skaber det mulighed for, at vi kan 
tilbyde endnu flere rådgiverydelser og specialer samtidig med, at 
kunder og samarbejdspartnere kan være trygge ift. at vi fortsat 
er proaktive og har fokus på at sikre dem merværdi,” siger Lars 
Bager.

GMC Miljøceetifikater uddelt

Norddjurs Kommune har etableret miljøledelsessystemet GMC 
Miljøcertifikat, som for 23. gang blev uddelt til virksomheder 
med bopæl i kommunen. Certifikatet er en opkvalificering af den 
lovbefalede egenkontrol og er et enkelt system på få sider i en 
miljømappe.
I forbindelsen med uddelingen lagde 1. viceborgmester Ben-
ny Hammer i sin tale vægt på, at systemet er et partnerskab 
mellem kommune og virksomheder, og sagde blandt andet: 
„Vi påskønner virksomhedernes arbejde med miljøledelse og 
bæredygtighed, så det kan ende i lokal grøn handling. Vi er stolte 
af, at I på frivillig basis går helt i front og er med til at forbedre 
og lægge retningslinjer for miljøet i Norddjurs.
Jeg kan også se, at I er begyndt at arbejde med grønne for-
retningsplaner, og jeg er spændt på at se, hvordan og hvornår 
I kommer i mål med opgaven. En grøn forretningsplan passer 
godt ind i FN’s verdensmål og viser vejen for den bæredygtige 
retning.“
I alt 12 virksomheder modtog GMC Miljøcertifikatet. 
Det er: A/S Grenaa Motorfabrik, Ebbe Sørensen, Beredskab & 
Sikkerhed, Jan Recke, BP Soendergaard A/S, Lis Boje Tylvad, 
Bøhl Skilte, Henrik Bøhl Pedersen, Grenaa Hydraulik A/S, 
Frederik Høgh Brandstrup, Grenaa Skibsværft A/S, Klaus Dahl, 
Grenaa Spåntagning ApS, Claus Hyldahl, GSM Maskinfabrik A/S, 
Tom Bille, International Furniture A/S, Henrik Bøgild Nielsen, JKJ 
Stålteknik ApS, Jan Nielsen, Paustian AS, Claus Tjørnelund og 
Ålsrode Smede og Maskinfabrik A/S, Brian Basse.
På billedet en række af modtagerne flankeret af kommunal-
direktør Christian Bertelsen og  1. viceborgmester Benny Ham-
mer (TV) samt civilingeniør Carsten T. Willadsen, alle Norddjurs 
Kommune.
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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

Det handler 
om helheden

Solid bygge- og  
entreprenørvirksomhed 

• Stærke kompetencer indenfor byggerier  
og entrepriseformer 

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

  
• Et medarbejderteam fordelt på egenproduktion 

og projektledelse 

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

Djursland
Turistguide

Det er NU du skal sikre dig plads i

Guiden er den eneste samlede turistguide for Djursland. Den ud-
gives i samlet 70.000 eksemplarer 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 produceres 
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 Læs mere på www.djurslandturistguide.dk eller  
kontakt Malene: malene@mercatus.dk · tlf. 86 30 06 19
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https://www.djurslandsbank.dk/erhverv
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