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Sommerferie 2022 - Henriks tale ved sommerafslutningen 

Hornsyld 08.07.2022 

 

Velkommen til sommerferie afslutning – vi er ikke så mange i år, der er en del der er taget på ferie. 

 

Jeg vil starte med at ønske et stort tillykke til Nicolaj med hans 20. års jubilæum i går – godt gået. 

 

Vi har valgt at gentage succesen fra sidste år med en pølsevogn, det er stadig Corona venligt og smager godt. 

 

Også en speciel velkommen til de nye medarbejdere der ikke har deltaget i en samlet sommerferie eller juleafslut-

ning i virksomheden, samt dejligt at vores seniorer stadig har lyst til at møde op og hygge lidt i dag. 

 

Vi er jo ½ gående i et 50 års jubilæumsår, vi havde en kanon fest på fængslet den 26. marts, ”godt” underholdt af 

Lune Carlsen - tak for gaven på 7.000,00 kr. 

 

Receptionen den 20. maj var også en fantastisk dag, også mange tak for de 45.000,00 kr. der blev doneret i den for-

bindelse. 

 

Den 22. juni var vi i Legoland med ca. 175 stk. lokale Ukrainske kvinder og børn, rigtig god tur og vi har fået fin re-

spons på turen. Den gav stor glæde til alle. Hvis vi havde taget alle tilmeldte fra hele Danmark via Facebook, så var 

vi blevet 500 stk. – det styrede Line heldigvis med en ”hård og høflig” hånd.      

 

Siden sidste sommerferie afslutning har det været ”run” på byggebranchen – I maj 2020 skrev vi til jer at ville 

”angribe” Corona situationen ”offensivt” – for at holde fuld beskæftigelse - vi er ikke helt på den anden side af Co-

rona udfordringerne endnu – men vi har desværre i mellemtiden fået en ny ”modspiller” fra øst, som er meget svæ-

re at ”navigere” sammen med i forhold til Corona. Vi har holdt stort set fuld beskæftigelse lige indtil for ca. 3-4 uger 

siden, hvor vi desværre var nødt til at sige farvel til 5 medarbejdere, samt at Karsten Nielsen er blevet bedt om at 

”kalde på” hans pension og Leif har afleveret hans gode gamle firmabil. 

 

Vores årsregnskab går fra 1. juli 2021 til 30. juni 2022 – det er præget af voldsom ”turbulens” på de forskellige byg-

gesager, råvare priser der bare stiger og stiger samt leverings terminer der ikke overholdes mv. 

Bla. er vores ”dieselolie konto” steget med ca. 40% i forhold til sidste år, jeg tror vi har haft nogenlunde samme kør-

selsmønster. 

Vi forventer et resultat på niveau med sidste år, Claus skal efter ferie til at have gjort ”kassen” op.  
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Det næste år – bliver om noget ”spændende” – ikke mindst mht. konkurser mv. – der er 3-4 større hoved- og total-

entreprenører der er gået konkurs. Bl.a. Torntoft & Mortensen – vi skal holde vildt meget fokus på ”hvem vi arbej-

der for” – derfor er det godt at f.eks. Konstant – Hedensted Vandværk og Hedensted Kommune er nogle af de kun-

der vi skal bygge for det næste halve eller hele år. 

Der er betalingerne da nogenlunde sikre. 

 

Vi har i regnskabsåret investeret i bl.a. ”nye” biler, nye trailere, en ny betongulvsliber, div. Hilti grej, mv. Vi har inve-

steret for ca. 1,00 millioner kr.   

 

Ordrebeholdning/beskæftigelsessituationen frem mod efteråret ser således ud. 

 

Beton:  

 

Padel center i Vejle skal gøres ”færdig” hen over sommerferien. 

 

Konstant transformerstation i Hedensted fortsætter efter ferien, der kommer betonelementer i uge 38.  

 

Hedensted Vandværk opstartes lige efter ferien. 

 

Bendixminde i Odder – fortsætter både beton og murerarbejdet for fuldt drøn efter ferien. 

(Desværre er Adsbøll Entreprise A/S gået konkurs mandag den 11. juli og pladsen er lukket ned/låst af kuratoren for 

konkursen – så derfor er der blevet en 8-9 mand ”ledige” i planlægningen, vi arbejder på at få det omstruktureret, 

men det vil få konsekvenser for beskæftigelsen i virksomheden, samt vi vil også lide et økonomisk tab på konkur-

sen). 

 

Hedensted Kommune skal have bygget til børnehaven på Lille Dalbyvej efter ferien. 

  

Så der er nogenlunde beskæftigelse, men der skal også nye ordrer i kassen.  

(Det har konkursen ”ødelagt” en del.)  

 

Vi ”bokser” bla. med boliger i Hedensted, Vejle, Århus og i Vallensbæk samt en Konstant transformerstation i nær-

heden af Palsgaard, ligeledes skal Konstant også have lavet 2 stk. mastefundamenter i Vejle området når der er ble-

vet høstet. 

2 stk. Erhvervsdomiciler i Horsens med noget ”godt” beton og murerarbejde i. 
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Murer: 

Skalmuringen på ABB i Middelfart fortsætter efter ferien, vi håber på at klinke og flisearbejde bliver til ordre også, 

Bjarne bokser hårdt med det. 

 

Nonnebakken i Skærup fortsætter også efter ferien. 

 

Casa – Strandgaderne i Vejle fortsætter skalmuring på efter ferien – samt klinke og flise- arbejdet starter lige efter 

ferien. 

 

Gylling Efterskole skal ligeledes skalmures lige efter ferien. 

 

Renoveringerne af Gedved Hallen og Højvangshallen skal også gøres færdig efter ferien. 

   

Meget murerarbejde ”afsluttes” omkring uge 36-38 – så der skal nye opgaver ind med start senest 1. september for 

at holde fuld beskæftigelse, og det arbejdes der hårdt på, men det er ikke blevet nemmere at få ”opgaver i hus” 

med den turbulens der er på markedet lige nu. – det kan godt resultere i at der bliver ”luft i kapaciteten”, men det 

må vi følge i processen, de næste 4-6 uger. 

 

 Vi får stadig ordrer på vores værdigrundlag – kunde fokus – positiv adfærd – dedikation – ærlighed – kvalitetsbe-

vidste – det er bla. derfor at vi arbejder for Konstant – det tidligere Energi Horsens både på deres mindre byggeop-

gaver fra Vejle til Skanderborg, og deres nu større bygge opgaver, tak til Lars Andersen for at have været en god 

”åbnings ambassadør” for EJ A/S - så må vi arbejde hårdt på at holde den udvikling ”midt på banen”.   

 

Så vi ser frem til et spændende efterår med en vis spænding og optimisme, men stadig med Corona som lidt ”blind 

makker” men også med Putin som en endnu større modspiller i ”lang” tid endnu – desværre.   

 

EJ A/S har jo 50-års jubilæum i år og for at ”slutte det af” står der et EJ-net til jer – tag et net under armen når i går 

hjem, og så har vi vist også på den gode måde fået fejret det jubilæum.  

 

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. 
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Coronastatus - version 17  

Coronaen er nogenlunde på afstand, det rumsterer stadig i Danmark, vi håber ikke at det ”rammer os igen” med 

nedlukninger m.v. 

DERFOR skal vi stadig fokusere på følgende: 

• Holde afstand 

• God håndhygiejne 

• God skurvognshygiejne - egen oprydning/rengøring - sig til hvis I mangler ”grej” til dette. 

• Arbejde i vores egne ”små håndværkergrupper”  

• Efter arbejde - tag hjem og pas på familien. 
 

Hvis I mangler håndsprit, mundbind mv. så sig til - vi har det stadig på lager. 

Det er derfor stadig vigtigt, at vi husker at spritte af og holde afstand. 

  
 

Ukraine krigen - version 4  

Der er stadig voldsom turbulens i markedet. Priserne på de enkelte råvarer, handler vi på ”dag til dag priser”, bl.a. 

på armeringsstål og gulvisolering, der er også likviditetsmangel i markedet og det har udløst en konkursbølge. 

Konkurserne i branchen har gjort det endnu sværere at navigere i markedet.  

Vi er selv ramt af en konkurs på Bendixminde pladsen i Odder. Adsbøll Entreprise pr. 11.07.22 - meget skidt! 
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EJ A/S 50 års jubilæum  

Lidt billeder fra turen til Legoland. 

Der blev indsamlet ca. kr. 52.000,- til sociale formål - fantastisk. Den omtalte tur til Legoland for de ukrainske kvin-

der og børn blev afviklet d. 22. juni 2022. Tak for opbakningen fra jer alle. 
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Medarbejdernyt 

Tonny Jacobsen, 40 år d. 3/7-2022. 

Nicolaj Laursen, 20 års jubilæum d. 7/7-2022. 

 

Stort tillykke til jer begge 

 

Vi har taget afsked med: 

Peter Halkjær - arbejdsmand 

Lars-Otto Hansen - murerarbejdsmand 

Steen Kruse Olesen - murer 

Thomas Kucharski - murer 

Raymond Chanda - murer 

 

 

 

Nicolajs 20 års jubilæum 

Stort tillykke til Nicolaj 
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Nyt fra administrationen 

Fra den 1. juni begyndte DataLøn at bruge mit.dk til medarbejdernes lønsedler m.m. 

Alle borgere med et dansk CPR-nummer har fået en mit.dk postkasse. Du logger ind i postkassen på samme måde 
som i e-boks med dit NemID eller MitID. 

 

Der har været forsøg på indbrud i materialecontainer på byggesagen ABB i Middelbart. 

Containere ved siden af vores var alle skåret op via låsebom. Det beviser, at det giver en effekt af at have placeret 
miniged/manitou foran materialecontainer.  

 

Nyt fra sikkerhedsudvalget 

Næste møde er d. 14. november 2022 . 

 

Byggesager på vej 

 Hedensted Vandværk - jord, kloak, beton, murer, tømrer, el og vvs. 

 JB Byg - Vestbirk Friskole - skalmuring af nye klasseværelses bygning 

 Hedensted Kommune - Børnehave Hedensted tilbygning - jord, kloak, beton og murerarbejde. 

 Daugaard Pedersen - ABB Middelfart - klinke og flisearbejde. Vi skalmurer på pladsen i forvejen. 


