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Sommerferie 2021 - Henriks tale til sommerafslutningen 

Hornsyld 08.07.2021 

 

Velkommen til sommerferieafslutning – godt at se et pænt fremmøde, der er nogle der er taget på ferie. 

Det er lige et år siden vi var samlet sidst. 

Vi har valgt at bestille en pølsevogn i år, primært fordi det er mere Corona venligt, samt også lidt for at prøve noget 
”nyt”. 

 

Speciel velkommen til de nye der ikke har deltaget i en samlet sommerferie eller juleafslutning i virksomheden, 
samt dejligt at vores seniorer stadig har lyst til at møde op og hygge lidt i dag. 

Niels Andreasen har været tilknyttet virksomheden i 30 år. Pr. 1/3 i år og Aksel Mikkelsen 25 år pr. den 28/5 i år – 
iflg. de interne notater – jeg håber de er nogenlunde rigtige.    

 

Siden sidste sommerferie afslutning har det været fuld damp på – starten af februar måned var noget kold og maj 
måned var meget våd. Ellers syntes vi faktisk der har været fornuftigt produktionsvejr, set hen over de sidste 12 
måneder. 

 

I personaleinfo nr. 3 af 20.05.20 skrev vi til jer at vi ville ”angribe” Corona situationen ”offensivt” –  for at holde fuld 
beskæftigelse og med det resultat, at vi som hold stod stærkere og gerne med yderligere 3-6 medarbejdere på               
personalelisten. 

Vi er ikke på den anden side af Corona udfordringerne endnu – desværre, men vi har holdt fuld beskæftigelse og 
har øget antal medarbejdere fra 41 medarbejdere i maj 2020 til 47 medarbejdere pr. dags dato, hvis der er nogle 
der kender nogle gode gutter med de rigtige beton- og murer kompetencer og den rigtige DNA, så må I gerne give 
dem vores telefon nummer, vi vil stadig gerne være en 2-3 mand mere, hvis det er de rigtige.    

 

Omsætningen fra 1. juli 2020 til 30. juni 2021, hvor vi afslutter regnskab, lander på ca. 50 mill. kr. og vi forventer et 
fornuftigt positivt resultat, Claus skal efter ferie til at have gjort tallene endeligt op. 

 

 

 



NYHEDSBREV TIL MEDARBEJDERNE SIDE 3 

Vi har i regnskabsåret investeret i bl.a. 1 stk. manitou, 1 stk. miniged, 10 stk. ”nye” biler, div. Hilti grej, el-moovere, 
ny printer og plotter til tegningsudskrift.  

Vi har investeret for ca. 3,00 millioner kr. – det dobbelte i forhold til sidste år.  

 

Ordrebeholdning/beskæftigelsessituationen frem mod efteråret ser således ud. 

 

Beton:  

 

Fænøsund projektet skal laves færdig efter ferien. 

 

CASA – kontorhus ved E45 i Vejle starter op i næste uge, der har vi ventet 3-4 uger på en byggetilladelse. 

 

Havnepladsen i Vejle er også lige startet op – den er også 2-3 uger forsinket pga. manglende byggetilladelse. 

 

Vi skal i gang med 12 boliger i Gedved ved Horsens Nord, i uge 35/36, de er også skubbet pga. manglende byggetil-
ladelse. 

 

Så der er OK beskæftigelse frem til midten af september, men så skal der også nye ordrer i kassen.  

 

Vi ”bokser” bl.a. med et nyt firmadomicil i Horsens til bl.a. Hybel Huse i Horsens og Airtjek i Gedved ved Horsens 
samt nyt lager og logistikcenter til Normal i Hedensted.  

 

 

Murer: 

 

Skalmuring, klinker og flisearbejde på Lokesager i Kolding afsluttes omkring uge 40. 

 

Akelajehaven i Middelfart, afsluttes omkring uge 36 med opmuring, klinker og fliser afslutter lidt senere. 

 

Fænøsund i Middelfart afsluttes omkring uge 40 med opmuring, klinker og fliser lidt senere. 

 

Tulipanlunden i Tilst afsluttes ligeledes med skalmuring omkring uge 40. 

 

Så meget murerarbejde ”afsluttes” omkring uge 40 – så der skal nye opgaver ind med start omkring 1. oktober for 
at holde fuld beskæftigelse, og det arbejdes der hårdt på, men de forsinkede byggetilladelser mv. – kan godt være 
årsag til at der bliver ”luft i kapaciteten”, men det må vi følge i processen, når vi nærmer os. 

 

CASA P-hus på Mælketorvet i Horsens er også 4-6 uger forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan.    
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Vi får stadig ordrer på vores værdigrundlag – kunde fokus – positiv adfærd – dedikation – ærlighed – kvalitetsbevid-
ste – bl.a. skal vi til at servicere Konstant – det tidligere Energi Horsens på deres mindre byggeopgaver fra Vejle til 
Skanderborg, så må vi se hvordan det udvikler sig.  

 

Så vi ser frem til et spændende efterår med god optimisme, men stadig med Corona som ”blind makker” noget tid 
endnu – om man vil.  

 

EJ A/S har 50-års jubilæum til marts næste år – derfor skal vi en tur på Fængslet den 26/3–2022 og fejre det med 
koner – kærester, det gælder selvfølgelig også vores pensionister. I hører nærmere i starten af 2022. 

 

For at sige jer mange tak for indsatsen det sidste års tid, har vi valgt at ”købe” et gavekort pr. medarbejder der er 
på lønlisten i dag på 1.000 kr. – det syntes vi at I har fortjent, samt så er vi med til booste underholdnings industrien 
i gang igen, der har vi jo været privilegeret hele vejen igennem mht. aktivitetsniveau. 

 

I får et skema tilsendt hvor I enten kan vælge 1 gavekort a 1.000,00 kr. eller 2 gavekort a kr. 500,00 til 2 forskellige 
aktiviteter/fornøjelser som vi har forudbestemt.  

 

Det lander i jeres mail indbakke lige efter sommerferien. 

 

Hvis nogle er i tvivl om hvad de skal lave efter deres ferie så giv lyd fra jer når ferien er ved at være overstået, vi har 
forsøgt at lave en plan, men det kan jo ændre sig lidt i løbet af de næste 3-4 uger. 

 

God ferie til alle når I kommer dertil. 

 

Henrik Jørgensen     Bjarne Møller Hansen     Nicolaj Laursen     Mikkel Christensen 

 

Info om gavekort 

Sammen med dette nyhedsbrev er listen med mulige gavekort sendt ud. I kan hver bestille gavekort for 1.000 kr. - 

og I kan selv vælge om det skal være to forskellige eller to til samme sted. 

I bedes have bestilt jeres gavekort senest d. 27.08.2021 på kontor@ej-as.dk eller hos Line på tlf. 40646573, ring 

eller SMS. 

Gavekortene sendes til jer pr. mail efterfølgende. 

Sig til hvis I har behov for at få noget printet m.v. 


