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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

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

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

RUGVÆNGET 14 
8500 GRENAA 
TLF. 86 32 21 77  
WWW.PERMOELLER.DK

· VAND · VARME  
· SANITET · VENTILATION  

· BLIKKENSLAGERARBEJDE

VVS-installation

https://www.mfnorddjurs.dk
https://www.rjakobsen.dk
https://www.jobnet.dk
https://www.permoeller.dk
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 4 DER ER RIGTIG MEGET  
INITIATIV PÅ DJURSLAND
Fotojournalisten rejser verden rundt på opgaver for bl.a. mange af de store 
virksomheder i C25-indekset. Men nu lukker han sine øjne på Mols.

 6 ALLE ER BERØRT AF KRÆFT
Det store årlige arrangement Stafet For Livet bliver holdt ved Stenvad Mosebrug i 
år som det eneste sted på Djursland. Det giver virksomhederne god mulighed for 
at vise socialt engagement.

 8 BILEN&BOSSEN: DEN VAR MEGET  
BILLIG OG RÅDDEN
Det hele startede, da direktør Mogens Olofsen fra Harridslev var til et kaffemøde 
i en bank. „Inden du går, skal du huske lige at købe den her bil, vi har stående,” 
sagde bankdirektøren sådan lidt i sjov.

 10 34 NYE KOLLEGER TIL  
DJURSLANDS BANK DET SIDSTE ÅR
Trivsel, netværk, de rigtige værdier og ærlig interesse for hinanden er vigtige 
parametre for de nye medarbejdere i Djurslands Bank. 

 12 PRIORITERET MILJØINDSATS  
+ GODT KØBMANDSSKAB  
= GRØN FORRETNINGSPLAN
Fornuften og økonomien bestemmer, når Fornæs Ship Recycling arbejder med 
miljøoptimering. Alt skal gerne kunne betale sig på den lange bane.

 14 VI VIL VÆRE DEN ÅBNE SKOLE
Med Gunnar Sørensen for bordenden af bestyrelsen har Viden Djurs igangsat en 
proces for at fastlægge visioner og planer for skolens – eller rettere skolernes – 
udvikling, de kommende år.

 16 NY PARTNER I MP ADVOKATER
Jarl Mark Herringe er tiltrådt som partner i MP Advokater i Ebeltoft. Partnerskabet 
skal udvikle forretningen på Djursland og sikre en stabil fremtid for kunder og 
medarbejdere.

 18 DET NÆRE FÅR OS TIL AT  
STÅ OP OM MORGENEN
Personprofil Direktør Thomas Hanberg Hansen, Ebeltoft Idræts- og 
Kulturcenter [forside foto]  Den nye direktør for Ebeltoft Idrætscenter og 
vandrerhjemmet er overbevist om, at det er det medmenneskelige, der får os til at 
stå op om morgenen. Det kommer til at præge stedet.

 20 AJOUR – NAVNE – SELSKABER 
REGNSKABER – LEDIGHED – BOLIGMARKED18
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https://www.bygma.dk
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Lars Just løb for nogle år siden sur 
i storbylivet på Vesterbro i Køben-
havn. Han begyndte at få stress-
symptomer over den hektiske hver-
dag og en livsform, som samtidig 
krævede rigtig mange penge til både 
bolig og forbrug. „Jeg røg med på 
coronabølgen, der for mig og mange 
andre handlede om at skrue livet 
sammen på en anden måde, så det 
bliver mere frit.“

Første stop Dragør
Lars og familien udvandrede i første 
omgang til nærliggende Dragør. Men 
efter halvandet år måtte de konsta-
tere, at drøm-
men om et mere 
simpelt og frit liv 
ikke kunne udle-
ves her. „Dragør 
var alt for tæt 
på storbyen. Vi 
skulle finde et 
sted, der var tilpas langt nok ude til, 
at folk selv tager intiativ lokalt. Der 

skete ikke rigtig noget kulturelt i 
Dragør. Der var fx heller ikke engang 
et kontorfællesskab. Vi oplevede 
byen som meget postkort-pretty, og 
naturen var ret simpel og friseret.“

Boeslum Bakker og Ebeltoft
Efterfølgende blev det til nogle 
inspirationsture rundt i landet, blandt 
andet et par gange til Ebeltoft og 
Mols. „Her er naturen og omgivel-
serne dybt imponerende. Vi faldt 
for området og begyndte at lægge 
sedler i postkasser rundt omkring 
med besked: Kan vi købe jeres hus? 
Jeg endte med at købe et hus i 

Boeslum Bakker. 
Jeg er vokset op 
et lille sted som 
det og er faldet 
rigtig godt til. 
Horisont betyder 
rigtig meget for 
mig, og jeg kan 

se horisonten fra vores hus. Det 
har jeg savnet helt vildt. Der er frit 

udsyn, jeg kan skimte vandet over 
træerne. I København havde jeg i 
fem år stresssymptomer. Det har jeg 
ikke haft en eneste gang, efter jeg 
er flyttet hertil.“

Byen Ebeltoft har ifølge Lars 
et niveau af kulturtilbud, som er 
langt over dens størrelse. „Den 
kunne godt ende med at blive et 
nyt hotspot. Jeg er imponeret over 
aktivitetsniveauet på Maltfabrik-
ken, som er et stort trækplaster 
for mange. Her fandt jeg også et 
kontorfællesskab, hvor jeg kan 
netværke og samarbejde. Der er 
rigtig meget initiativ på Djursland, og 
vores bekendtskabskreds i Ebeltoft 
er allerede meget større end den, vi 
kunne bygge i Dragør.

Kunder i København
Lars Just blev i 2014 uddannet som 
fotojournalist på Danmarks Medie- og 
Journalisthøjskole, og lavede herefter 
en del pressearbejde, bl.a. for Politi-
ken. „Jeg vandt en masse priser og 

DER ER RIGTIG MEGET INITIATIVINITIATIV PÅ DJURSLAND

Fotojournalisten rejser verden rundt 

på opgaver for bl.a. mange af de store 

virksomheder i C25-indekset. Men nu 

lukker han sine øjne på Mols.

Fotojournalist Lars Just

  JEG KAN SE 

HORISONTEN FRA VORES 

HUS. DET HAR JEG 

SAVNET HELT VILDT
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tog springet til at blive selvstændig, 
egentlig uden at have en plan. Det 
startede med opgaver for NGO’er 
som SOS Børnebyerne og Røde Kors, 
men jeg fik ret hurtigt opgaver for sto-
re virksomheder 
som Novozymes, 
Novo Nordisk, Ar-
kitema, Carlsberg 
og Microsoft.“

Efter landin-
gen på Djursland 
hænger mange 
af de store 
kunder stadig 
på, så Lars er som regel tilbage i Kø-
benhavn en eller to gange om ugen. 
Han rejser rundt og løser opgaver i 
hele verden. For nylig har han fx væ-
ret i Afrika, Asien og Nordamerika. 
Heldigvis er der også kommet lokale 
kunder på Djursland til siden.

Menneskefotografen
Han kalder sig selv for menneske-
fotograf. „Jeg er ikke reklamefoto-

graf og ikke modefotograf. Jeg er 
ikke teknisk udannet, og ved ikke 
meget om teknikken. Jeg kikker 
mere på, hvad for et udtryk men-
neskerne har. Mine billeder er ikke 

pæne nok til 
reklame eller 
mode.“

De sidste par 
år har der ifølge 
Lars været en 
ret stor trend 
mod mere tro-
værdige billeder, 
der fortalte den 

gode historie. „Hvad er effekten for 
det enkelte menneske? Mine bille-
der er ikke perfekte, de har noget 
kant og viser mennesker i en speciel 
situation, fanget i en bevægelse. 
Jeg laver dem mere sanselige og 
menneskelige. De skal ikke være så 
stock-agtige.“

Lars Chalmer Rasmussen, lars@mercatus.dk

DER ER RIGTIG MEGET INITIATIVINITIATIV PÅ DJURSLAND

  VORES BEKENDT

SKABSKREDS I EBELTOFT 

ER ALLEREDE MEGET 

STØRRE END DEN, VI 

KUNNE BYGGE I DRAGØR
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For første gang bliver Stafet For 
Livet holdt i Norddjurs Kommune. 
Den årlige begivenhed vil foregå 
på og omkring Mosebruget den 9. 
september og har til formål at skabe 
opmærksomhed om, og samle 
penge ind til, kræftsagen. Virksom-
heder på Djursland bør se det som 
en enestående mulighed for at vise 
socialt engagement. 

„Vi er alle berørt af kræft på en 
eller anden måde. Vi kender nogen, 
er i familie med nogen eller har selv 
sygdommen. Stafet For Livet er 
et globalt arrangement, der støtter 
kampen mod kræft og i år er der fo-
kus på senfølgerne derfra. Som virk-
somhed kan man deltage og vise, at 
man forholder sig til den omverden, 
man er i,“ forklarer Thine Gosvig 
Haaber, som både er næstformand 
i styregruppen for SFL, medlem 
af bestyrelsen af lokalforeningen 
Kræftens Bekæmpelse og medlem 
af bestyrelsen i 
foreningen Sten-
vad Mosebrug.  

Alle er 
velkomne 
Både private og 
virksomheder 
kan stille hold, 

og deltagerne er med til at skaffe 
donationer for hver omgang, de gen-
nemfører på banen. Og så er der alle 
de hold, der opstår omkring, eller er 
til ære for, en, der er ramt af kræft. 
På den måde understøtter Stafet For 
Livet også netværk, der kan bestå 
efter selve stafetdagen. Virksom-
hederne kan få en stand og lave 
aktiviteter, som kan samle yderligere 
donationer. Flere store firmaer har 
allerede vist interesse. Heriblandt 
Djurslands Bank, VAM, Vivild Efter-
skole og Super Brugsen i Glesborg, 

som sætter en 
hoppeborg op til 
børnene. 

„Fighterne, 
som er, eller 
har været, ramt 
af kræft, bliver 
særligt indbudt 
og skal forkæles 

ALLE ER BERØRT AF KRÆFTBERØRT AF KRÆFT
Det store årlige arrangement Stafet 

For Livet bliver holdt ved Stenvad 

Mosebrug i år som det eneste sted på 

Djursland. Det giver virksomhederne 

god mulighed for at vise socialt 

engagement. 

  SOM VIRKSOMHED 
KAN MAN DELTAGE OG 
VISE, AT MAN FORHOLDER 
SIG TIL DEN OMVERDEN, 
MAN ER I
Thine Gosvig Haaber
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på dagen. De inviteres til brunch og 
vil dagen igennem være omgivet 
af faglige omsorgspersoner og får 
derigennem mulighed for rådgivning 
og relations-
dannelse. Figh-
terne symboli-
seres med en 
gul T-shirt, og de 
går den første 
runde, så alle 
andre har mulig-
hed for at hylde 
dem. Alle er 
velkomne hele 
dagen, uagtet 
om de deltager, 
og der vil være mediedækning for 
at udbrede budskabet,“ fortæller 
Gitte Schmidt, der er formand for 
styregruppen for Stafet For Livet i 
Stenvad og bestyrelsesmedlem af 
foreningen Stenvad Mosebrug.  

Arbejder på at anlægge  
sti til formålet 
„Min mor har kræft, så jeg har det 
selv tæt inde på livet. Jeg bear-

bejder blandt 
andet min sorg 
under sygdom-
men i arbejdet 
med Kræftens 
Bekæmpelse og 
Stafet For Livet, 
hvilket har givet 
energi til at kom-
binere arbejdet 
med sundhed 
og kultur. Og 
da jeg sidder i 

bestyrelsen for Stenvad Mosebrug, 
er det nærliggende at kombinere og 
medtænke naturen. 

Vi er langt i processen og håber på 
at komme i mål med en færdig sti 
til 9. september. Den vil skulle stå til 

rådighed for befolkningen og derfor 
kunne inddrages til andre og lignen-
de formål. Der er politisk opbakning 
for projektet, hvor blandt andre Jan 
Petersen er aktiv i arbejdsgruppen,“ 
fortæller Thine. 

„Foreningen Stenvad Mosebrug 
er en ny bestyrelse, som gerne vil 
udvikle stedet, så folk kan se, hvad 
det kan bruges til. Det ligger natur-
skønt og er perfekt som et kulturelt 
mødested for store og små arrange-
menter,“ fortæller Thine og Gitte. 

Der er informationsmøde for 
alle på Stenvad Mosebrugscenter 
tirsdag den 18. april kl. 19.00. Man 
tilmelder sig arrangementet på 
www.stafetforlivet.dk/stafet/
stenvad-mosebrug

Haakon Rønnow Petersen,  
haakon@mercatus.dk

ALLE ER BERØRT AF KRÆFTBERØRT AF KRÆFT
  FIGHTERNE, SOM 

ER, ELLER HAR VÆRET, 

RAMT AF KRÆFT, BLIVER 

SÆRLIGT INDBUDT OG 

SKAL FORKÆLES PÅ 

DAGEN
Gitte Schmidt

Næstformand og formand i styregruppen for Stafet For Livet, bestyrelsesmedlemmer 
Thine Gosvig Haaber og Gitte Schmidt, Foreningen Stenvad Mosebrug

https://www.stafetforlivet.dk/stafet/stenvad-mosebrug
https://www.stafetforlivet.dk/stafet/stenvad-mosebrug
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Det blev starten på en større 
omgang, for den ædle VW 1302 LS 
cabriolet fra 1971 havde bestemt 
set meget bedre dage. “Jeg hent-
ede den i Risskov, og da jeg kom 
hjem og fik den læsset af traileren, 
kunne jeg hurtigt se, at den var 
total rådden,” husker Mogens, der 
kunne stikke armen gennem den 
ene skærm. “Jeg ringede til en ven, 
der gav mig rådet: Hvis du sætter en 
magnet på, og den ikke falder af, kan 
den blive til et samlerobjekt!”

I snyder mig nok ikke
Mogens fik VW‘en på traileren igen 
og læssede den af ved et karrosseri-
værksted med ordene: “I behøver 
ikke give mig en pris, for I snyder mig 
nok ikke, og jeg skal ikke have den 
retur på et bestemt tidspunkt.” Efter 
to år på operationsbordet var den klar. 
“Jeg var meget duperet over resul-
tatet, selv om jeg må erkende, at det 
kostede lidt,” fortæller han.

Cabrioleten bruges til længere 
sommerture og onsdagsudflugter 

DEN VAR MEGET  BILLIG OG RÅDDENBILLIG OG RÅDDEN

Det hele startede, da direktør 

Mogens Olofsen fra Harridslev 

var til et kaffemøde i en bank. 

“Inden du går, skal du huske 

lige at købe den her bil, vi har 

stående,” sagde bankdirektøren 

sådan lidt i sjov.

www.erhvervDJURSLAND.dk · marts 2023



Volkswagen 1302 LS cabriolet, 1971
Motor Cyl bokser
 1584 CC
 50 BHP/4000 RPM
Antal produceret
 21.529.464 (1938–2003)
 330.251 Cabriolets
Aktuelt indreg. DK
 235 VW 1302
 43 VW 1302 Cabriolet

9Bilen & Bossen

med Køreselskabet i Ebeltoft, hvor 
Mogens har en ferielejlighed. “Jeg 
har fået et helt nyt liv med en flok, 
der har samme interesse. Noget 
af det sjoveste har været ture til 
Nordtyskland, hvor rigtig mange 
kommer og beundrer bilen, fordi 
næsten alle familier engang selv har 
haft en boble.”

Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk

DEN VAR MEGET  BILLIG OG RÅDDENBILLIG OG RÅDDEN

www.erhvervDJURSLAND.dk · marts 2023
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Som ny medarbejder i Djurslands 
Bank starter man med et meget 
alsidigt introprogram. I 2022 kom 
der hele 34 nye kolleger til, og vi 
møder her fire af dem, som valgte 
at tage skiftet til den lokale bank. 
Som filialdirektør for privatkunde-
afdelingen i Grenaa, Louise Helmer 
Larsen, udtrykker det, så havde hun 
et ønske om at komme tilbage til 
bankverdenen efter en tid i Tryg.

„Jeg undersøgte mange ting, in-
den jeg søgte: Hvem skal jeg snakke 
med? Hvad siger medarbejderne om 
banken? Alle mente, at Djurslands 
Bank er en god arbejdsplads og et 
godt sted at være. Det er også det, 
jeg mærker i min hverdag i banken.“

Hun mener, det er vigtigt med 
en stor arbejdsplads i Grenaa, som 
gerne vil udvikle og flytte sig for 
også at være relevant og interessant 
i fremtiden, også 
for nye medar-
bejdere. 

18 af de 
nye er ansat i 
Grenaa/Djurs-
land/Randers, 
og en hel del af 
dem på hoved-
kontoret i spe-
cialistfunktioner.

Nemt at komme i snak med alle  
– også den øverste ledelse
En del af den introduktion, som nye 
medarbejdere får, handler om at 

blive introduceret til såvel værk-
tøjer som viden om banken – og så 
handler det om at komme rundt og 
hilse på. 

„Vi bliver alle introduceret til 
bankens værdier og strategien. Og 
det at den øverste ledelse prioriterer 
at snakke med de nye er med til at 
sikre, at du får en god start. Det er 
nemt at komme i dialog med alle – 
også med direktøren,“ forklarer hun.

Netværk  
og værdier
Erhvervsrådgiver 
Mikkel Bidstrup 
Christensen 
startede også 
i 2022. Han 
kommer oprin-
deligt fra Grenaa 
men har været 
omkring Ålborg, 

hvor han fik uddannelse, job, hustru 
og to børn. Nu er turen gået tilbage 
til de trygge rammer i Grenaa med 
familien i lokalområdet. „Banken og 

Trivsel, netværk, de rigtige 

værdier og ærlig interesse for 

hinanden er vigtige parametre 

for de nye medarbejdere i 

Djurslands Bank. 

34 NYE KOLLEGER 34 NYE KOLLEGER TIL DJURSLANDS BANK DET SIDSTE ÅR

  BANKEN OG JEG 

HAR HELT KLART MANGE 

VÆRDIER TIL FÆLLES: 

LOKAL FORANKRET, 

UHØJTIDELIGE OG TALER 

ALLE PÅ LIGE FOD
Mikkel Bidstrup
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jeg har helt klart mange værdier til 
fælles: Lokal forankret, uhøjtidelige 
og taler alle på lige fod.“

Han finder Grenaa spændende, 
bl.a. fordi det er 
her, de større 
erhvervskunder 
er. „Vi lever i 
mødet, både 
med kunderne 
og internt, og jeg 
er blevet godt 
modtaget og 
med en grundig 
oplæring.“

„Trivselskasser“
Jonas Pedersen er rykket fra Aarhus 
til Grenaa som erhvervsrådgiver. Han 
bor stadig i Aarhus men overvejer at 
flytte til Djursland. Banken har stort 
fokus på trivsel, og alle bankens 
afdelinger har fået en trivselskasse. 
„Banken gør rigtig meget for, at vi 
trives, og der er opmærksomhed 
omkring vores arbejdspres, så vi 
også husker at holde fri.“

Trivselskassen er fyldt med 
forskellige ideer til igangsætning af 
aktiviteter; f.eks. banko-plader, cock-
tails, slikposer og aktivitetspostkort. 

Herudover er der 
forslag til kon-
krete aktiviteter, 
og så skal folk 
selv supplere. 
„Det er vi ret 
gode til,“ siger 
Jonas og fortæl-
ler også om en 
floorball-dyst i 
Grenaa, som han 
skal deltage i 

senere på dagen.

Det sociale i banken er lige mig
Erhvervskundechef Lars Henning 
er tilbage i Djurslands Bank efter 16 
år i andre pengeinstitutter. „Jeg har 
fulgt med i den store sociale aktivi-
tet gennem mit „gamle“ netværk 
i banken, så jeg vidste, hvad jeg 
gik ind til. Den gode stemning her i 
banken – det er lige mig. Mange af 

os bliver og får en fredagsøl og siger 
god weekend til hinanden. Vi vil 
hinanden og siger ja, når der bliver 
arrangeret noget. Jeg er også stolt 
af, hvor meget vi bakker op om den 
lokale sport og kultur. Vi er meget 
synlige overalt på Djursland – det, 
synes jeg, er fedt.“

Lars Chalmer Rasmussen, lars@mercatus.dk

34 NYE KOLLEGER 34 NYE KOLLEGER TIL DJURSLANDS BANK DET SIDSTE ÅR

Erhvervsrådgiver Mikkel Bidstrup Christensen, erhvervskundechef Lars Henning,  
filialdirektør for privatkundeafdelingen i Grenaa, Louise Helmer Larsen  

og erhvervsrådgiver Jonas Pedersen, Djurslands Bank A/S

  BANKEN GØR RIGTIG 

MEGET FOR, AT VI TRIVES, 

OG DER ER OPMÆRKSOM

HED OMKRING VORES 

ARBEJDSPRES, SÅ VI OGSÅ 

HUSKER AT HOLDE FRI
Jonas Pedersen
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Fornuften og økonomien 

bestemmer, når Fornæs 

Ship Recycling arbejder med 

miljøoptimering. Alt skal 

gerne kunne betale sig på 

den lange bane.

 PRIORITERET MILJØINDSATS  
+ GODT KØBMANDSSKAB  
= GRØN FORRETNINGSPLAN= GRØN FORRETNINGSPLAN

Ejerlederne Keld Kokholm og Kresten Hjelm, Fornæs ApS
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Keld Kokholm har sammen med 
Lene Davidsen ansvaret for ud-
vikling af virksomhedens grønne 
forretningsplan, 
gennem det 
løbende arbej-
de med GMC 
(Grønt Miljø Cer-
tifikat). Det er 
egentlig meget 
simpelt, forklarer 
han: „Alt hvad 
vi køber, er defineret som skrot 
eller affald. Så er det vores opgave 
at konvertere det til noget andet. 
Gensalg eller genbrug. Upcycling, re-
sell eller reuse. Der bruger vi vores 
GMC til.

Hvis jeg går ned i kabyssen på et 
skib til ophugning, står der måske 
fem kasser med hver 12 flasker 
opvaskemiddel. Det er købt som 
affald, men samtidig et produkt, jeg 
kan sælge. Der vil altid være noget 
tilbage, som er skot. Det, der ender 
på deponi, kommer an på, hvad 
politikerne bestemmer:

Isolering fra skibene (fx Rockwool 
og Glasuld) kan bearbejdes og 

genbruges til nybyggeri. Det er 
oplagt og miljømæssigt korrekt 

at genanvende det. Det vil jeg 
med glæde gøre. Men 
det er dyrere at genan-
vende det pga. afgifter 
til staten, så det ender 
desværre på deponi.“

Køber genbrug og 
genbruger det

Allerede for ti år siden 
anskaffede virksomheden sin 
første elbil, forklarer Keld. „Da 
vi købte den første skrot-elbil, 

grinede folk af mig. Den 
var brugt, men det var 

meget bedre end at købe en gam-
mel dieselbil. Det er den billigste bil, 
vi nogensinde har haft. Endda helt 

uden statsstøtte.
Vi fik de første 

solceller for fem 
år siden, også 
uden statsstøt-
te. Folk sagde, 
at jeg var tosset 
at bruge tid og 
penge på det. 

Men det var ikke så dum en beslut-
ning. Vi købte brugte solceller, som 
vi opsatte igen.

Hvis vi kan spare 20.000 liter 
diesel om året på at skifte en ma-
skin-saks ud, så kan det betale sig, 
selvom den gamle saks ikke er slidt 
helt op. Den er solgt til en skibop-
hugger i Frederikshavn. Vi sparer 
godt 25% på brændstof på den nye 
saks, så den tjener sig hurtigt hjem. 
Det er en af de 
store sakse på 
pladsen, der 
kører mest. Vi 
har stadig noget 
gammelt grej, 
der står som 
back-up, hvis 
der er behov for 
det.“

Virksomhe-
den har i 2022 
også købt en lille sorterings maskine 
med sold til udsortering af beton og 
jord fra de skibe, der ophugges, så 
begge dele nemt og profitabelt kan 
sendes videre til genbrug.

Polak oplærer polakker
„Vi har udvalgt en af de polske med-
arbejdere gennem mange år, til at 
varetage modtagelsen og introdukti-
onen af nye polske medarbejdere,“ 

forklarer medejer Kresten Hjelm. 
„Han instruerer den nye medar-
bejder grundigt, følger ham tæt og 
refererer til os i ledelsen, hvis der er 
nogle problemer, der skal løses.“

Handlingsplan for 2023
Både Keld og Kresten pointerer, at 
en prioriteret miljøindsats og godt 
købmandsskab skal gå hånd i hånd. 
De har i år planer om etablering af et 
tredie solcelleanlæg. „Det bliver ale-
ne tilkoblet en batteripakke og kan 
helt forsyne vores syv elbiler og fire 
mindre trucks på lageret og samtidig 
dække forbrug i bygningsmassen. 
Samtidig slipper vi for at være af-
hængige af de skiftende afregninger 
med det offentlige elnet,“ forklarer 
Kresten.

Ledelsen undersøger også mulig-
hederne for etablering af et solvar-
meanlæg til opvarming af lokalerne. 

Der er planer 
om renovering 
af kantinebyg-
ningen med 
bedre loftisole-
ring, nyt tag og 
måske også en 
ny port.

„Vi regner 
samtidig på 
besparelser ved 
udskiftning af en 

kran på pladsen. En af mulighederne 
er, at vi køber en kran til eldrift,“ for-
klarer Keld og uddyber, at der også 
er lavet handlingsplaner for både 
2024 og 2025.

Lars Chalmer Rasmussen,  
lars@mercatus.dk

  DET ER VORES OPGAVE 

AT KONVERTERE DET TIL 

NOGET ANDET. GENSALG 

ELLER GENBRUG
Keld Kokholm

  DET KAN HELT FOR

SYNE VORES SYV ELBILER 

OG FIRE MINDRE TRUCKS 

PÅ LAGERET OG SAMTIDIG 

DÆKKE FORBRUG I 

BYGNINGSMASSEN
Kresten Hjelm
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Landmanden og det tidligere mange-
årige medlem af byrådet i Syddjurs, 
Gunnar Sørensen, har snart været 
formand for den 12 mand store 
bestyrelse i Viden Djurs i et års tid. 
„Jeg kender 
butikken lidt,“ 
siger han med et 
beskedent smil 
og hentyder til, 
at han også har 
otte års erfaring 
som næstfor-
mand i samme bestyrelse.

„Vi har afholdt et seminar, hvor 
vores nye bestyrelse fik et godt 
indblik i hvem – og hvor mangfoldig 
– Viden Djurs er. Her tog vi også hul 
på, at lægge de store linier for de 
kommende år, og det er ingen hem-
melighed, at en af anledningerne til 
reflektionen bunder i svagt vigende 
elevtal på grund af de nuværende 
mindre årgange,“ forklarer Gunnar, 
der dog samtidig glæder sig over, 
at tilbagegangen af børnefødsler er 
vendt.

Sikre den høje kvalitet
Overordnet mener Gunnar, at det er 
helt afgørende, at kvaliteten hos Vi-
den Djurs er i top. „For at sikre den, 
er det vigtigt, at vi fortsat er over en 
kritisk volumen af elever, så de både 

får personlige og faglige udfordringer 
og gode moderne undervisnings-
faciliteter.“  

Det synspunkt ligger også til 
grund for sammensætningen af den 

nye bestyrelse, 
hvor en række 
medlemmer er 
blevet headhun-
tet for deres 
eksakte viden 
og erfaring. 
„De er bredt 

funderet med stor viden om fx 
landbrug og fødevarer, økonomi, IT 
og samarbejdet med ministeriet og 
andre offentlige instanser.“ Gunnar 
fortæller videre, at også skolens 
ledelse i dagligdagen har adgang til 
bestyrelses medlemmernes specia-
liserede kompe-
tencer. 

Samarbejde og 
tilstedeværelse
Som Djurslands 
vigtigste ud-
dannelsesaktør er samarbejde med 
 erhvervsliv, andre skoler og kom-
muner et must. „Vi arbejder på at 
styrke samarbejdet med det lokale 
erhvervsliv, ligesom vi er i dialog 
med vores kollegaskoler, så vi i ste-
det for at stjæle elever fra hinanden, 

udbyder uddannelser, hvor vi fx deler 
lærerkræfter.“ 

Ifølge Gunnar er det også helt 
centralt, at Viden Djurs er tilgænge-
lige, der hvor eleverne bor. „Gym-
nasiet i Rønde er et godt eksempel 
på, at vi opfylder et stort behov, og 
at vi har et godt samarbejde med 
de andre uddannelsesinstitutioner i 
byen. Derfor følger vi udviklingen og 
kigger hele tiden rundt for relevante 
lokaliteter.“

Den åbne skole
På afdelingen i Grenaa, hvor en 
række af erhvervsuddannelserne 
finder sted, arbejdes der struktureret 
med at tiltrække nye elever. „Vi har 
lige haft 300 folkeskoleelever på be-
søg, hvor de prøvede vores mange 

værksteder og 
Business-af-
delingen, for 
det er naturlige 
fødekanaler for 
os,“ slår Gunnar 
fast. „Og i den 

her uge har vores professionelle 
køkken haft 200 elever fra forskellige 
skoler igennem, hvor de snuste til 
de gastronomiske uddannelser.“ 

Den nye strategi skal cementere, 
at elever og kursister er i centrum. 
„Med vores dygtige og engagerede 
medarbejderstab, er vi heldigvis 
klædt godt på til at fokusere på det 
vigtigste i Viden Djurs, der ubetinget 
er eleverne. Derfor skal vi være en 
ordentlig arbejdsplads med et godt 
arbejdsmiljø for folk, der vil noget. 
Hvor det er rart at være og et sted, 
hvor alle tager sig meget af elever-
ne,“ slutter formanden.

Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk

Med Gunnar Sørensen for bordenden af bestyrelsen har Viden 

Djurs igangsat en proces for at fastlægge visioner og planer for 

skolens – eller rettere skolernes – udvikling, de kommende år.

  VI ARBEJDER PÅ AT 

STYRKE SAMARBEJDET 

MED DET LOKALE 

ERHVERVSLIV

  DET VIGTIGSTE 

I VIDEN DJURS ER 

UBETINGET ELEVERNE

Viden Djurs
Årselever: 1.750
Ansatte: 246 (årsværk)

Uddannelser
VID Gymnasier: HHX og HTX
VID Erhvervsuddannelser EUD og 
EUX: Medier, mekanik, el, metal, 
handel, økologisk landbrug og 
fødevarer

10. klasse: 10KCD og EUD10
VID College: Brazil Football 
College, Game College og 3D 
College 
VID Efter- og Videreuddannelser 
AMU

Egne lokaliteter
Grenaa, Kalø og Rønde
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VI VIL VÆRE  

DEN ÅBNE SKOLEDEN ÅBNE SKOLE

Formand Gunnar Sørensen, Viden Djurs
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Jarl Mark Herringe og Mads Petersen er nu i samme båd og klar til at udvikle MP Advokaters position på Djursland

NY PARTNERNY PARTNER    
 I MP ADVOKATER
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Mads Petersen har solgt en del af MP Advo-
kater til Jarl Mark Herringe. Dermed går 
lidt af en drøm i opfyldelse for den ’unge’ 
advokat på 35. En drøm han første gang 
satte ord på for 10 år siden.

En forskel på Djursland
„Jeg har aldrig været drevet af karriere-
ambitioner, for ambi-
tionernes skyld, men 
jeg husker tydeligt, at 
jeg for ca. 10 år siden 
sad på Café Bageriet i 
Ebeltoft med min kæ-
reste Susan. Jeg læste 
på universitet i Aarhus 
dengang, jeg pegede 
op på kontoret i Jernbanegade og så sagde 
jeg: „deroppe ligger et advokatkontor, hvor 
kunne det være fedt en dag at arbejde her – 

jeg vil være advokat på Djursland, det er 
her, jeg vil gøre en forskel,“ fortæller 

han.
Jarl Mark Herringe er op-

vokset i Ebeltoft og bor nu i 
Grenaa med Susan og har tre 
børn. Vejen efter jura-uddan-
nelsen gik til Fredericia og 
Esbjerg, hvor han fik arbej-
de som jurist for Energinet 
og senere Energistyrelsen. 
Men drømmen om Djurs-
land var intakt. Han kon-
taktede Mads Petersen, 
der dengang var partner 
i Zacher Advokater. Der 
var ikke brug for yderlige-
re ansættelser, men Jarl 
gav ikke op.

Nogle måneder senere 
ændrede omstændigheder-

ne sig, og Mads Petersen 
sendte besked til den insi-
sterende jurist. „Vi skal tale 
med dig. Kan du komme på 
tirsdag?“ 

Jarl Mark Herringe havde 
på dette tidspunkt netop 
underskrevet en kontrakt på 
et nyt job, men han dukke-
de op om tirsdagen og blev 
nærmest ansat på stedet. 
Det var i 2017. 

Efter en opdeling af 
Zacher Advokater, hvor 
Mads Petersen fortsatte 
afdelingen i Ebeltoft under 
navnet MP Advokater, 
fortsatte Jarl som advokat-
fuldmægtig, og fra 2020 

som advokat – og nu som partner siden 1. 
januar 2023. 

„Det var ikke vigtigt for mig at blive 
partner for enhver pris. Jeg vil arbejde med 
mennesker jeg kan lide og som jeg kan lære 
af. Men nu hvor jeg er blevet medejer, kan 
jeg mærke, det føles vildt fedt at være med 
på højeste niveau. Medarbejderne på konto-

ret skal have en stor ros 
for at gøre dagligdagen 
farverig, og sjov – og så 
er de super dygtige,“ 
siger han.

Jarl fremhæver, at han 
brænder for at hjælpe 
virksomheds ledere og 
-ejere videre. Han næv-

ner især opgaver med erhvervsrådgivning, 
entreprisekontrakter og konkurs/rekonstruk-
tionshjælp.

Rettidig begyndelse på generationsskifte
„Vi er ret ens, så det bliver ikke svært at ro i 
takt,“ griner Mads Petersen. „Hvis man skal 
sidde i båd med nogen, så skal det være 
med en, man kan holde ud at ro sammen 
med. Det må også godt være sjovt, og til at 
holde ud i det lange løb“ tilføjer Jarl. 

Mads, der fylder 50 år til sommer, ser 
udvidelsen af ejerkredsen som en fremtids-
sikring af virksomheden. „Det tager mange 
år at lave et godt generationsskifte, så 
det er et passende tidspunkt for en yngre 
partner. Jeg overtog selv kontoret i Ebel-
toft, efter Peter Andersen, og han kommer 
stadig til julefrokosten. Det drømmer jeg 
også om, og så vil jeg gerne give mine 
kunder godt videre og sikre, at der ligger 
et advokat kontor her i Ebeltoft også på den 
lange bane,“ siger han. 

MP Advo-
kater har især 
kunder med 
tilknytning 
til Djursland. 
Nogle er tred-
je generation, 
siden konto-
ret åbnede 
i 1979. Jarl 
og Mads har ambitioner om at udvikle og 
forankre tilknytningen til hele Djursland.

„Vi nyder begge godt af at blive gensidigt 
udfordret og få inspiration og sparring, og så 
er det rigtig godt, at vi nu er knyttet tættere 
sammen,“ afslutter Mads Petersen. 

Det er planen at markere det nye partner-
skab med en reception til sommer. 

Lars Chalmer Rasmussen, lars@mercatus.dk

Jarl Mark Herringe er tiltrådt som partner i MP Advokater i 

Ebeltoft. Partnerskabet skal udvikle forretningen på Djursland 

og sikre en stabil fremtid for kunder og medarbejdere.

  JEG VIL VÆRE 

ADVOKAT PÅ DJURSLAND, 

DET ER HER, JEG VIL GØRE 

EN FORSKEL
Jarl Mark Herringe

  HVIS MAN SKAL SIDDE 
I BÅD MED NOGEN, SÅ 
SKAL DET VÆRE MED EN, 
MAN KAN HOLDE UD AT RO 
SAMMEN MED
Mads Petersen
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Thomas Hanberg Hansen trådte til den 2. januar som 
ny direktør for Ebeltoft Idræts- og Kulturcenter, som 
består af idræts-
centeret EBIC og 
vandrerhjemmet, 
der har fået det 
nye navn Top-
pen af Ebeltoft. 
Ambitionen er 
at øge aktivitets-
niveauet kraftigt 
på vandrer hjemmet for at gøre det mere folkeligt.

„Vandrerhjemmet er købt og betalt, så de penge, vi 
tjener her, kan vi bruge i idrætscenteret. Det kræver, 
at der kommer gæster her. Det står stort set tomt om 
vinteren, så vi har et potentiale at indfri. Vi skal have 
 aktiviteter, så folk ved, her sker noget,“ fortæller Tho-
mas Hanberg Hansen.

Han er født i Silkeborg og vokset op med sin lillesø-
ster, Lotte, ved Limfjorden på Store Restrup Højskole, 
hvor hans forældre var forstanderpar. Han husker det 
som en sjov og kaotisk tid, hvor de altid var udenfor, 
hvor de fiskede og dyrkede sport.

Vi skal hylde hverdagen
„Da jeg var 11 år, tog vores forældre os ud af skolen, 
og vi kørte Europa tyndt i fire måneder i et orange folke-
vognsrugbrød. Det var fantastisk, 

Den nye direktør for Ebeltoft 

Idrætscenter og vandrerhjemmet 

er overbevist om, at det er det 

medmenneskelige, der får os til at 

stå op om morgenen. Det kommer 

til at præge stedet.

Direktør Thomas Hanberg Hansen, Ebeltoft Idræts- og Kulturcenter

  VI SKAL VISE 

NÆSTEKÆRLIGHED OG HYLDE 

HVERDAGEN OG FEJRE, NÅR VI 

HAR GJORT NOGET GODT
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og jeg har hele mit liv rejst meget. Efter Folkeskolen 
læste jeg til maskinmester i Aalborg, efter jeg havde 
fundet ud af, jeg ikke skulle være elektriker alligevel,“ 
fortæller han.

I Kolding blev han ansat på en fabrik, der sendte ham 
rundt i hele verden. Mere end 600 flyveture blev det 
til, før han blev headhuntet til Martingruppen, som han 
fik vendt fra et stort underskud til et overskud. Det gav 
ham blod på tanden, og han begyndte at sælge salgs-
træning og lavede en lederuddannelse med Kaospiloter-
ne for voksne. I 2016 kom han 
til rekrutteringsvirksomheden 
Mercuri Urval.

„Det er en virksomhed, der er 
drevet af profitten. Jeg ærgrer 
mig, når jeg ser, hvordan verden 
er drevet af vækst. Det er jo det 
nære og medmenneskelige, der 
får os til at stå op om morgenen. 
Vi skal vise næstekærlighed og hylde hverdagen og 
fejre, når vi har gjort noget godt,“ mener direktøren.

Tingene vil løse sig
Efter han mødte sin nuværende hustru, Kamilla, 
flyttede de sammen med to af deres seks sammen-
bragte børn i en lejet gård 

på Møllerup Gods, hvor hun havde plads til sine heste. 
Thomas fik job i Ree Park som driftschef og var med til 
at etablere overnatning, køkken og mødefaciliteter. Den 
gård, de har i Dråby i dag, købte de i 2021, og nu er han 
direktør for EBIC og ’Toppen’.

„Der står i vedtægterne, at jeg skal skabe aktivitet, 
og det skal nok lykkes, for vi har mange ildsjæle her. 
Jeg vil gerne skabe en kultur, hvor det er fedt at kom-
me på arbejde, og hvor jeg langt hen ad vejen lader folk 
bestemme selv. Tingene skal vi løse i fællesskab, for vi 

er alligevel ikke herre over det 
hele selv,“ mener han.

Thomas regner med at 
blive i hvert fald de ti næste år i 
nuværende stilling, så han kan 
gøre sit job ordentligt. Privat 
nyder han at sove med Kamilla 
i bjælkehytten i haven, tilbringe 
tid med sin kæmpestore hest, 

Benji og vil gerne vise Kamilla noget af verden, for hun 
har ikke rejst meget.

Haakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk

DET NÆREDET NÆRE    
FÅR OS TIL AT STÅ  

OP OM MORGENEN

  VI SKAL VISE 

NÆSTEKÆRLIGHED OG HYLDE 

HVERDAGEN OG FEJRE, NÅR VI 

HAR GJORT NOGET GODT

  TINGENE SKAL VI LØSE 

I FÆLLESSKAB, FOR VI ER 

ALLIGEVEL IKKE HERRE OVER 

DET HELE SELV
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Alle data er indhentet i perioden 
10/02/2023 - 10/03/2023.
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 

4EVENT APS
Nørgaardsvej 5, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2022 
Bruttofortjeneste 0,7 (0,8)
Resultat før skat 0,2 (0,5)
Egenkapital 0,9 (0,7)
Antal ansatte 3

ALMSTEN SIKRING APS*
Åkærsvej 1, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2022 
Bruttofortjeneste 2,6 (2,5)
Resultat før skat 0,8 (0,7)
Egenkapital 1,6 (1,4)
Antal ansatte 5

ANETTE KJÆR OG SØNNER APS
Ålsø Stationsvej 6, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2022 
Bruttofortjeneste 14,1 (6,0)
Resultat før skat 1,8 (0,2)
Egenkapital 2,0 (0,6)
Antal ansatte 67

ANLÆGSGARTNERNE LUNDH APS*
Kringelen 13, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 31-12-2022 
Bruttofortjeneste 1,2 (1,2)
Resultat før skat 0,1 (0,2)
Egenkapital 0,4 (0,5)
Antal ansatte 3

AR MASKINTEKNIK APS*
Fyrreslugten 4, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2022 
Bruttofortjeneste 0,2 (0,3)
Resultat før skat -0,3 (0,4)
Egenkapital 3,1 (3,4)
Antal ansatte 2

AS TRADING APS
Zion 17, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31-12-2022 
Bruttofortjeneste -0,0 (-0,0)
Resultat før skat -0,2 (0,2)
Egenkapital 1,0 (1,3)
Antal ansatte 2

BENEDICTS APS
Enggyden 2, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2022 
Bruttofortjeneste 1,0 (0,3)
Resultat før skat 0,2 (0,0)
Egenkapital 0,2 (0,1)
Antal ansatte 5

BNT APS
Skolestien 1, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-9-2022 
Bruttofortjeneste 0,5 (0,5)
Resultat før skat -0,1 (0,2)
Egenkapital 0,1 (0,2)
Antal ansatte 2

BOEL DENMARK APS*
Løgtenvej 41, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2022 
Bruttofortjeneste 1,9 (1,8)
Resultat før skat 0,8 (0,8)
Egenkapital 1,2 (1,2)
Antal ansatte 5

CB AUTO APS*
Hovedgaden 132A, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2022 
Bruttofortjeneste 1,8 (1,5)
Resultat før skat 0,4 (0,1)

Egenkapital 0,1 (-0,2)
Antal ansatte 4

CENTERGROS A/S
Nimtoftevej 43, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2022 
Bruttofortjeneste 12,7 (15,7)
Resultat før skat 4,2 (7,3)
Egenkapital 15,1 (15,7)
Antal ansatte 16

CHMBYG APS*
Lemmervej 10, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 30-9-2022 
Bruttofortjeneste 3,2 (1,9)
Resultat før skat 1,3 (1,1)
Egenkapital 1,2 (1,0)
Antal ansatte 5

COLOMBANI APS*
Erhvervsparken 12, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2022 
Bruttofortjeneste 5,2 (4,3)
Resultat før skat 1,2 (1,2)
Egenkapital 0,4 (1,0)
Antal ansatte 18

CTA SERVICE APS*
Feldbækvej 9, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2022 
Bruttofortjeneste 0,0 (0,1)
Resultat før skat -0,1 (0,0)
Egenkapital 0,1 (0,2)
Antal ansatte 2

DJURSLANDS BANK A/S
Torvet 5, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2022 
Bruttofortjeneste 456,8 (403,3)
Resultat før skat 160,8 (143,4)
Egenkapital 1.399,0 (1.291,3)
Antal ansatte 242

EBELTOFT STRAND CAMPING A/S*
Ndr. Strandvej 23, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2022 
Bruttofortjeneste 5,6 (6,0)
Resultat før skat 2,5 (3,1)
Egenkapital 17,5 (11,8)
Antal ansatte 6

FASTFAM APS*
Vestre Molsvej 10, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2022 
Bruttofortjeneste -0,0 (0,0)
Resultat før skat -22,2 (14,0)
Egenkapital 112,9 (136,2)
Antal ansatte 2

GB NORDIC APS*
Drammelstrupvej 12, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2022 
Bruttofortjeneste 2,1 (1,0)
Resultat før skat 0,4 (-0,4)
Egenkapital 0,1 (-0,2)
Antal ansatte 3

GRENAA MURER ENTREPRISE APS
Ymersvej 6, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2022 
Bruttofortjeneste 1,2 (1,3)
Resultat før skat 0,0 (-0,2)
Egenkapital 0,3 (0,3)
Antal ansatte 3

GRENAA SANDBLÆSERI APS
Neergårdsdalvej 11, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2022 
Bruttofortjeneste 2,8 (3,8)
Resultat før skat 1,0 (2,1)
Egenkapital 1,7 (2,1)
Antal ansatte 4

GRØNFELD BYGGECENTER A/S
Smedebakken 1, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2022 
Bruttofortjeneste 10,2 (10,1)

Resultat før skat 4,8 (4,3)
Egenkapital 7,7 (6,9)
Antal ansatte 14

GRØNSAGSGAARDEN APS*
Drammelstrupvej 12, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2022 
Bruttofortjeneste 3,7 (7,0)
Resultat før skat 0,0 (-0,2)
Egenkapital 0,0 (0,0)
Antal ansatte 19

GRØNSAGSMESTERNE APS*
Drammelstrupvej 12, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2022 
Bruttofortjeneste 1,3 (-0,3)
Resultat før skat 0,4 (-1,9)
Egenkapital 0,0 (-0,3)
Antal ansatte 2

H GRAPHIC APS
Gåsesvinget 14, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2022 
Bruttofortjeneste 0,5 (0,5)
Resultat før skat 0,1 (0,1)
Egenkapital 0,1 (0,1)
Antal ansatte 2

HELBOE OFFSHORE APS
Erantisvej 15, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2022 
Bruttofortjeneste -0,0 (-0,0)
Resultat før skat -0,1 (-0,3)
Egenkapital 0,1 (-0,1)
Antal ansatte 2

HJELM & HENRIKSEN A/S*
Hans Winthers Vej 1, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-9-2022 
Bruttofortjeneste 7,9 (7,2)
Resultat før skat 1,0 (0,4)
Egenkapital 1,8 (1,3)
Antal ansatte 20

JG WORKERS APS*
Søndre Strandvej 18, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2022 
Bruttofortjeneste 0,3 (0,3)
Resultat før skat -0,0 (0,1)
Egenkapital 0,1 (0,1)
Antal ansatte 2

JOHNSEN GRAPHIC SOLUTIONS A/S
Bakkehegnet 3, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2022 
Bruttofortjeneste 49,1 (46,5)
Resultat før skat 4,7 (5,4)
Egenkapital 12,8 (14,8)
Antal ansatte 94

KOED A/S
Nyhåbsvej 16, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 31-12-2022 
Bruttofortjeneste 15,8 (15,5)
Resultat før skat 3,5 (4,1)
Egenkapital 19,1 (17,7)
Antal ansatte 32

KVIST & JENSEN, GRENAA STATS
AUTORISEREDE REVISORER A/S*
Grønland 24, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2022 
Bruttofortjeneste 11,7 (9,1)
Resultat før skat 4,3 (2,2)
Egenkapital 5,4 (3,6)
Antal ansatte 17

KVÆGDYRLÆGERNE APS*
Føllevej 5, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-9-2022 
Bruttofortjeneste 2,1 (2,6)
Resultat før skat 0,1 (0,5)
Egenkapital 0,8 (0,7)
Antal ansatte 6

LUNDEN HUSE APS*
Strandvejen 17, 8585 Glesborg

Regnskabsafslutning 30-9-2022 
Bruttofortjeneste 0,8 (0,1)
Resultat før skat -0,6 (-0,8)
Egenkapital -0,5 (0,1)
Antal ansatte 2

LYNEBORG GRØNT APS
Århusvej 56, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2022 
Bruttofortjeneste 3,6 (3,5)
Resultat før skat 0,8 (0,7)
Egenkapital 2,6 (2,5)
Antal ansatte 8

MFTEKNIK APS*
Birkedalvej 16, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2022 
Bruttofortjeneste 0,6 (0,2)
Resultat før skat 0,0 (0,0)
Egenkapital 0,2 (0,2)
Antal ansatte 3

MÆHLISEN APS*
Klodevej 21, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2022 
Bruttofortjeneste 0,9 (1,0)
Resultat før skat 0,2 (0,5)
Egenkapital 0,4 (0,6)
Antal ansatte 2

NIMO RENGØRING APS*
Havhusevej 9, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2022 
Bruttofortjeneste 0,5 (0,3)
Resultat før skat 0,1 (0,2)
Egenkapital 0,4 (0,2)
Antal ansatte 5

OHØJ BAR APS*
Bønnerupvej 12A, 8585 Glesborg
Regnskabsafslutning 31-12-2022 
Bruttofortjeneste 0,5 (0,8)
Resultat før skat -0,1 (0,0)
Egenkapital 0,1 (0,1)
Antal ansatte 4

PARK DRIFT 18 APS*
Vibæk Strandvej 4, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2022 
Bruttofortjeneste 2,0 (1,8)
Resultat før skat 0,1 (-0,5)
Egenkapital -4,7 (-4,8)
Antal ansatte 4

PINDSTRUP MOSEBRUG A/S
Fabriksvej 2, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 30-9-2022 
Bruttofortjeneste 410,1 (303,3)
Resultat før skat -22,2 (135,7)
Egenkapital 637,5 (695,7)
Antal ansatte 71

REFURB A/S
Hornbjergvej 8, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2022 
Bruttofortjeneste 24,4 (25,5)
Resultat før skat -0,2 (2,3)
Egenkapital 7,5 (7,7)
Antal ansatte 59

SALLING FUGETEKNIK APS*
Ådalen 6, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2022 
Bruttofortjeneste 0,6 (0,6)
Resultat før skat 0,1 (0,2)
Egenkapital 0,2 (0,2)
Antal ansatte 2

SCHJERNING FARVER A/S*
Østeralle 21, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2022 
Bruttofortjeneste 2,3 (14,7)
Resultat før skat -6,0 (0,5)
Egenkapital 0,6 (3,1)
Antal ansatte 33
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Tidligere rejste ejerleder Asger 
Klausen Thing fra eksport-
virksomheden Thing A/S ofte 
rundt i hele verden og især til 
Dubai for at skaffe og vedlige-
holde aftagere til de gamle 
kopimaskiner, han køber op 
rundt omkring i Danmark. 
Men sådan er det ifølge Asger 
ikke i dag:
„Vi får masser af nye kon-
takter direkte gennem vores 
profilering på internettet. De 
googler bare på kopimaskiner 
eller printere, og vi har billeder 
på nettet af det hele. Folk kan 
se der, hvad vi konkret handler 
med. Virksomheder i de 
arabiske lande har fx tit noget 
familie i Europa, så kommer 
kontakten derfra. De hører om 
ham danskeren, der sælger 
kopimaskiner.
Men også vores gamle 
netværk spreder sig, når bare 
det bliver vedligeholdt. Jeg 
besøger stadig vores kunde 
i Tyskland cirka hver anden 
måned.“
Asger forklarer, at han nu 
arbejder efter kun at have én 
kunde i hvert land, som så 
sælger kopimaskinerne, og 
ofte i dag også mindre kontor-
printere, videre lokalt.

Ti år mere
Thing A/S er en ren handels-
virksomhed. Asger og hans 
medarbejdere gør ikke noget 
ved de maskiner, de får ind. 
Typisk fra offentlige instituti-
oner og kommuner rundt om 
i landet, der skal have nye 
kopimaskiner. Maskinerne 
kører ifølge Asger som regel 
som de skal. „Der er måske 
omkring 20%, som vi ikke kan 
sælge. De øvrige 80% kan 
som regel sagtens køre videre 
de næste ti år uden proble-
mer. Derfor kommer de fra 
os rundt i verden til fx Afrika, 
Kina og den arabiske verden.
De køber selv noget toner, 
typisk i Kina, og de kan godt 
selv finde ud af at reparere 
dem. Der er nok ikke så man-
ge serviceaftaler derude.“
Han oplyser, at de kan få op 
til omkring 2.000 kr. for deres 
brugte maskine.

ISOcertificering
Det offentlige kræver mere og 
mere dokumentation for, at 
maskinerne håndteres korrekt, 
når de har afhændet dem. 
Derfor har Asger også fået 
Thing A/S ISO9001 certifice-
ret. „Det betyder, at der er 
styr på hele vores håndtering 

af maskinerne. Alt er beskre-
vet i detaljer. Vi laver fx certifi-
kater på sletning af data. Det 
er for at sikre, at kommuner 
og virksomheder overholder 
reglerne om følsomme data.“

Stabil prognose
Resultatet i selskabet har 
været ret stabilt gennem de 
senere år, pånær i det første 
„corona-år“ 2020. „Vores 
omsætning faldt med 50% i 
løbet af en uge, da Danmark 
lukkede ned. Efter sommer-
ferien var vi oppe at køre igen. 
Det var kun 4-5 måneder, vi 
havde nedgang, og første 
gang i selskabets historie med 
et lille underskud.
Jeg regner med, at resultatet 
bliver lige så stabilt de kom-
mende år. Det er svært for 
os at vækste på det danske 
marked. Vi kan ikke skaffe 
flere udtjente maskiner, end 
vi får nu. Og det er meget 
lidt, vi får fra udlandet. Men 
fremtiden tegner stabil, og nu 
er min søn Jeppe også ansat 
i firmaet,“ slutter 71-årige 
Asger Klausen Thing, der ikke 
har nogen planer om at drosle 
ned eller stoppe, så længe 
helbredet holder.

Ejerleder Asger Klausen Thing, Thing A/S

Nye kunder via netværk og net

THING A/S

Århusvej 23A, 8963 Auning

Regnskabsafslutning 31-10-2022 

Bruttofortjeneste 7,2 (5,8)

Resultat før skat 0,2 (-0,9)

Egenkapital -0,1 (-0,3)

Antal ansatte 33
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

THOMSEN FURNITURE APS*
Århusvej 22C 1, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2022 
Bruttofortjeneste 4,1 (5,0)
Resultat før skat 1,3 (2,4)
Egenkapital 9,0 (8,8)
Antal ansatte 5

TØMRERFIRMAET STEEN THOMSEN APS
Brunbakkevej 15, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31-12-2022 
Bruttofortjeneste 2,3 (1,4)
Resultat før skat 0,7 (-0,1)
Egenkapital 1,3 (0,8)
Antal ansatte 5

UMAGE ØL APS*
Stockflethsvej 12, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2022 
Bruttofortjeneste 0,4 (-0,0)
Resultat før skat -0,0 (-0,1)
Egenkapital -0,0 (-0,0)
Antal ansatte 5

URD´S APS*
Munkhusevej 32, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2022 
Bruttofortjeneste 2,0 (2,1)
Resultat før skat 0,5 (0,8)
Egenkapital 1,4 (1,6)
Antal ansatte 4

VONSILD A/S*
Skolebakken 2, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31-12-2022 
Bruttofortjeneste 6,6 (6,1)
Resultat før skat 4,0 (4,0)
Egenkapital 10,1 (8,4)
Antal ansatte 4

VVS MESTER 
PAUL CHRISTENSEN APS*
Industriparken 18, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2022 
Bruttofortjeneste 5,1 (4,3)
Resultat før skat 0,4 (-0,2)
Egenkapital 1,3 (1,0)
Antal ansatte 13

ZACHER ADVOKATER APS
Storegade 9 1, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2022 
Bruttofortjeneste 2,9 (3,6)
Resultat før skat 0,2 (0,6)
Egenkapital 1,2 (1,8)
Antal ansatte 4
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Aarhus Airport A/S

Lotta Sandsgaard (45) 
 tiltræder som ny direktør i 
 Aarhus Airport A/S 1. april. 
Hun kommer fra en stilling 
som teknik- og miljøchef i 
Silkeborg Kommune og har 
tidligere blandt andet bestre-
det lederposter i Norddjurs 
Kommune som miljø- og 
kulturdirektør og chefposter 
på teknik- og miljøområdet i 
både Norddjurs og Herning 
kommuner. Dertil er hun 
bestyrelsesformand i Herning 
Lufthavn S/I. På toppen af det 
er hun uddannet erhvervspilot 
og flyveinstruktør og er kom-
met i Aarhus Airport igennem 
en årrække.
„Servicen har altid været ene-
stående i lufthavnen, uanset 
om jeg er kommet som gæst 
i terminalen eller som pilot på 
havnekontoret. Oplevelsen af 
høj kvalitet og varm service 
til alle, glæder jeg mig til at 
fastholde og udvikle sammen 
med de mange dygtige og 
engagerede medarbejdere og 
ledere i Aarhus Airport,“ siger 
Lotta Sandsgaard.

Ebeltoft 
Handelsstandsforening
Der var genvalg til bestyrelsen 
hele vejen rundt på Ebeltoft 
Handelsstandsforenings 
generalforsamling, så den nu 

består af: Formand Hanne 
Sloth – Hanne Sloth Mode, 
kasserer Jens Friis – Kvickly 
Ebeltoft, sekretær Dorte 
Tandrup – Sol og Strand 
Marlene Bak, Thiele og Jette 
Nielsen – Mols Bolsjer. Som 
suppleanter valgtes Michael 
Andreasen – VildMedVin, 
Helle Dannemarre – Mouse 
& Pen samt Ole Lambæk – 
Føtex Ebeltoft.

MP Advokater ApS

Jarl Mark Herringe (35) er 
indtrådt som partner i MP 
Advokater i Ebeltoft. Jarl har 
i en årrække været ansat i 
advokatvirksomheden som 
advokatfuldmægtig og siden 
2020 som advokat.
Den oprindelige eneejer, 
advokat Mads Petersen, der 
fylder 50 år til sommer, ser 
udvidelsen af ejerkredsen 
som en fremtidssikring af 
virksomheden. „Det tager 
mange år at lave et godt 
generationsskifte, så det er et 
passende tidspunkt med en 
yngre partner.“ 
MP Advokater beskæftiger 
seks medarbejdere, hvoraf de 
tre er advokater.

Handel Grenaa
Der er på den ordinære 
generalforsamling i Handel 
Grenaa valgt tre nye bestyrel-

sesmedlemmer. Det er Louise 
Helmer Larsen – Djurslands 
Bank A/S, Lars Laursen – Far 
Strikker og Rasmus Smidt 
Christensen – Kvickly Gren aa, 
hvor de har afløst Lise Kris-
tensen og Martin Nielsen som 
samtidig, sammen med Claus 
Oldrup Rasmussen, er blevet 
suppleanter.
De øvrige bestyrelses-
medlemmer er Hanne C. 
Rasmussen – Bolig Nyt 
(formand), Jesper Morten-
sen – Guldsmed Mouritsen, 
Maria Ørbæk – Humlechok, 
Elin L. Andersen – Ret & Råd 
Advokater.

Molslinien A/S

Kristian Durhuus er tiltrådt 
som CEO i Molslinjen.
Den varslede handel, hvor 
Molslinjen køber det Helsing-
borg-baserede rederi, ForSea 
er blevet gennemført og den 
nuværende CEO for ForSea, 
Kristian Durhuus, bliver ny 
CEO i Molslinjen.
Molslinjen og rederiet ForSea 
er i gang med en sammen-
lægning. Det sker samtidig 
med, at Molslinjens hidtidige 
CEO, Carsten Jensen, forlader 
posten for at blive ny CEO for 
Nordic Ferry Infrastructure i 
Oslo.
„Nu skal ForSea og Molslinjen 
integreres til ét sammenhæn-
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Vælg nøgletal, område og boligtype og få lige præcis den statistik, der interesserer dig.
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Få overblik over boligmarkedet

Vi opdaterer i starten af hver måned Boligsidens Markedsindeks
med udviklingen i salgspriser, nedslag og salgstid den seneste
måned. På den måde får du det mest aktuelle billede af
boligmarkedet i Danmark.

Birgit Daetz, kommunikationsdirektør hos Boligsiden
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Nye selskaber
Cvr nr Selskabsnavn Reg.dato
43889974 Cab DK 076 ApS .............................................03.03.2023
43890336 TS-ejendomme ApS ........................................03.03.2023
43886258 Bakkegården Mælk ApS ..................................01.03.2023
43883577 Max A.B. Christensen ApS .............................28.02.2023
43865110 Cab DK 075 ApS .............................................21.02.2023
43854984 Maja Djursland ApS .........................................16.02.2023
43839640 Butik Aase Marie ApS .....................................09.02.2023
43888846 MBAW ApS .....................................................02.03.2023
43883011 By Siig ApS .....................................................28.02.2023
43857126 Cafe to ApS .....................................................16.02.2023
43856189 Jesper Fog Tømrer og Tag ApS .......................16.02.2023
43856898 Mj/Multiservice ApS ........................................16.02.2023
43836447 Anpartsselskabet af 8. februar 2023 ...............08.02.2023
43835564 NA42 ApS .......................................................08.02.2023
43832115 CB Auto Rønde ApS ........................................07.02.2023
43828738 REM Capital ApS .............................................06.02.2023

Selskabsændringer
42642541 Hotel Crone ApS ..................................................03.03.2023 2)
41391839 Dig og mig ApS ....................................................02.03.2023 2)
40640258 Cloudpool ApS ......................................................28.02.2023 3)
37255688 Anpartsselskabet af 26. januar 2023 ....................27.02.2023 2)
40638296 Jeppe Cloudpool ApS ...........................................23.02.2023 3)
38800213 SEAMAN ApS ......................................................18.02.2023 2)
41441399 Datoselskabet FKT af juni 2022 ApS ....................14.02.2023 4)
41059982 Norddjurs Entreprise ApS .....................................14.02.2023 4)
33952155 SOLATEK A/S .......................................................14.02.2023 4)
26681642 GECKO - TRADING ApS .......................................07.02.2023 4)
18366592 Live Sound ApS ....................................................07.02.2023 3)
19814637 RUMACA ApS ......................................................07.02.2023 1)
17993232 4 J ApS .................................................................06.03.2023 4)
30595661 ANLÆGSGARTNERFIRMAET JESPER SCHMIDT ApS .....06.03.2023 4)
16668591 EUROTECH EBELTOFT ApS ................................06.03.2023 4)
39473542 Snorelige A/S ........................................................06.03.2023 4)
40614362 Indretningsselskabet Ebeltoft ApS .......................04.03.2023 2)
42225827 Strontium ApS ......................................................01.03.2023 0)
42380105 Cab DK 015 ApS ...................................................28.02.2023 0)

42020672 IMC Maler&Service ApS ......................................28.02.2023 0)
40198822 NB Service & Udlejning ApS ................................23.02.2023 3)
41681853 Studio Au ApS ......................................................23.02.2023 3)
39572753 APEX DRONE RACING ApS .................................21.02.2023 3)
33261624 FORMPRINT GRAFISK KOMMUNIKATION ApS ......20.02.2023 4)
37769029 Slowfolk Travel ApS..............................................16.02.2023 2)
36936851 Retail Sourcing ApS ..............................................14.02.2023 4)
40922431 Scooterly ApS  ......................................................14.02.2023 4)
39915782 Selskabet af 14. april 2022 ApS ...........................14.02.2023 4)
38353756 Foiling ApS ...........................................................07.02.2023 0)
38908812 Lukas Klinke og Flise Montering ApS ...................04.02.2023 2)
38788094 Iisgaard Gods Latvia ApS .....................................03.02.2023 4)
10399602 TIDENS VINDUER ApS ........................................03.02.2023 2)
33773560 ARKITEKTFIRMAET ARTFORM-BYGFORM ApS ......02.02.2023 2)
40619542 Del‘a Aps ..............................................................02.02.2023 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.

 Foto: Kirsten Adler
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Husk at få styr på Datatilsynets nye fokusområder for i år: Data-
tilsynet offentliggjorde i februar 2023 en liste med områder, som 
vil være genstand for Datatilsynets opmærksomhed, når det 
kommer til de sager, de løbende kan tage op af egen drift. 

Tjek herunder den komplette liste for 2023 over fokusområder, 
så du ved, hvor du kan forvente tilsyn, hvis I beskæftiger jer 
med et eller flere af områderne i jeres virksomhed:
 
• Beskyttelse af børn
• Databeskyttelsesrådgivere – udpegning og rolle
• Behandling af personoplysninger hos fremstillings-

virksomheder med fokus på specialfremstillede produkter 
med levering direkte til borgerne

• Folketinget og Folketingets institutioner
• Behandling af personoplysninger om hjemmeside besøgende
• TV-overvågning
• Tilladelser til at videregive oplysninger fra forskning
• Behandling af personoplysninger i fælleseuropæiske 

 informationssystemer
• Retshåndhævelsesloven. 

Følgende fem af fokusområderne er nye i år: Beskyttelse af 
børn, databeskyttelsesrådgivere, fremstillingsvirksomheder, 
Folketinget og forskning. 

De nye fokusområder giver blandt an-
det Datatilsynet mulighed for at føre 
tilsyn i udvalgte brancher og sektorer, 
som eksempelvis ikke tidligere har 
været underlagt Datatilsynets søgelys 
eller kompetencer. 

Hvis du vil vide mere om de enkelte 
tilsynsaktiviteter, kan du læse mere 
om dem på Datatilsynets hjemme-
side. 

Brug for juridisk rådgivning?
Beskæftiger din virksomhed sig med 
nogle af Datatilsynets fokusområder 
og har du spørgsmål til Datatilsynets 
tilsynsaktiviteter eller GDPR-regler-
ne i øvrigt, anbefaler vi, at du søger 
professionel rådgivning. 

Du velkommen til at kontakte 
 Lindhardt Steffensen Advokater.

ER DIN VIRKSOMHED KLAR TIL ET BESØG AF DATATILSYNET? KLUMME – ADVOKATKLUMME – ADVOKAT

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

gende rederi, som er rustet 
til især den kommende og 
igangværende grønne omstil-
ling, som bliver afgørende for 
skibsfarten de kommende år,“ 
siger Kristian Durhuus.

Syddjurs Kommune

Niels Diedrichsen (43) er ansat 
som Sundheds- og ældre chef 
i Syddjurs Kommune. Han 
er uddannet i statskundskab 
ved Aarhus Universitet. Han 
har en diplomuddannelse i 
ledelse og deltaget i flere 
lederudviklingsforløb. Niels 
kommer fra en stilling som 
chef for myndighed, udvikling 
og administration inden for 
Sundhed, Omsorg og Handi-
cap i Skanderborg Kommune. 
Her har han haft ansvaret for 
100 medarbejdere og 4 afde-
lingsledere samtidig med, at 

han har været tæt involveret 
i den strategiske udvikling af 
hele sundheds-, omsorgs- og 
handicapområdet. 
„Jeg er rigtig glad for at kunne 
præsentere Niels Diedrichsen 
som vores nye Sundhed og 
ældrechef. Det er et stort 
og vigtigt område, hvor han 
får ansvaret for over 1.000 
medarbejdere og den pleje og 
omsorg, som vi leverer dagligt 
til en stor gruppe borgere,“ 
udtaler direktør Anders Blæs-
bjerg Baun.

Christina Busk (45) skal stå 
i spidsen for de ti medarbej-
dere i Syddjurs Kommunes 
tværgående erhvervsenhed. 
Hun har en baggrund som 
selvstændig rådgiver og stort 
lokalkendskab.

Hun er uddannet Cand. Theol 
fra Aarhus Universitet, har 
gennemført fire moduler i en 
masteruddannelse i Anvendt 
Etik og er endvidere uddannet 
proceskonsulent fra Rambøll. 
Christina er aktuelt i gang med 
en MBA ved Aarhus Univer-
sitet og har 16 års erfaring 
som rådgiver af kommuner 
og erhvervsliv gennem sin 
virksomhed Etikos. Her har 
hun særligt arbejdet med stra-
tegisk rådgivning af topledere 
og organisations udvikling. 
Ligeledes har hun ydet råd-
givning om arbejdsmiljø og 
samarbejdsudvikling i offent-
lige organisationer til både 
administration og politikere.
„Vi får i Christina en drivkraft, 
der sammen med medar-
bejderne kan skabe synlige 
resultater og udvikle sam-
arbejdet med erhvervsaktø-
rerne i den ønskede retning. 
Hun har et stort kendskab til 
Syddjurs‘ erhvervsstruktur og 
mange af vores virksomheder 
og uddannelsesinstitutioner. 
Samtidig har hun vigtig indsigt 
i kommunale forhold og dyna-
mik. Jeg glæder mig meget til 
samarbejdet med Christina og 
er sikker på, at hun bliver en 
gevinst for organisationen,“ 

udtaler direktør for Udvikling 
og Kultur, Poul Møller.

Turistforeningen for 
Ebeltoft og Mols
På årets generalforsamling i 
Turistforeningen for Ebeltoft 
og Mols var der genvalg til 
Walter Møller, Lars Berg, Lise 
Skovsen og Ove Schmidt.
Bestyrelsen og suppleanter 
består af: Formand Walter 
Møller, næstformand Asbjørn 
Thyregod, kasserer Annette 
Kristensen, sekretær Lise 
Bach Skovsen, allround 
medarbejder Egon Madsen, 
mediestyring Lars Berg og 
Ove Schmidt.

Mols Kroen
Kristoffer Ringsing er ansat 
som køkkenchef på Mols Kro-
en. Han er udlært på Falsled 
Kro og har været på en række 
velrenommerede gourmet re-
stauranter og han kommer fra 
en stilling som køkkenschef 
på Vejrø Resort.
Kristoffer afløser Steffen 
Villadsen på posten, der efter 
syv år på Molskroen skal være 
køkkenchef på Sjette Frede-
riks Kro i Aarhus.
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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

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 helhedenDJURSLAND

KLOAK-SERVICE
ApS v/Ulrik Sinding

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

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