I en by som Venedig er
entreprenøren ude på dybt
vand når den lokale Brugs
skal udvides. Man læsser
en pram med 7 betonkanoner og en kæmpe pumpe,
og så sejler projektet bare
derudad.

CJ Aarhus tlf. 86 22 48 88
CJ Fredericia tlf. 75 51 36 00
CJ Horsens tlf. 73 60 82 42
CJ Padborg tlf. 74 67 24 62
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til vore kunder og
samarbejdspartnere

CJ Anlæg A/S, Fredericia ▼

Chr. JohannsenA/S, Padborg ▼

Med stiftelse af CJ Anlæg A/S i februar måned i år er
vi kommet rigtig godt fra start. Vi er i gang med at udføre adskillige spændende projekter over hele landet,
og teamet er vokset til 10 funktionærer og 26 specialarbejdere.

Som en del af et begyndende
generationsskifte vil projektleder
Ruben Andresen fremover sammen
med entreprenør Per Laustsen
Ruben Andresen
drive virksomheden i Padborg.
Cristian Sander Hansen fra Christiansfeld er pr. 20.
juni ansat som entrepriseleder. Cristian har tidligere

vi forenkler det komplekse

Tak til vores mange kunder, – gennem jeres
mange „mindre” entrepriser har vi kæmpet os igennem byggekrisen og er kommet
ud på den anden side, med kun minimale
skrammer i lakken.
Vi ser optimistisk på den nærmeste fremtid.
CJ Group har samlet en ordrebeholdning på kr 185
mill. med et budget på kr 311 mill. og 136 ansatte,
38 funktionærer og 98 timelønnede håndværkere.

Strategimøde på Mandø 27. maj 2011

▼

I uformelle rammer, tæt på naturens store elementer, midt
i Vadehavet var vi 38 ledende medarbejdere samlet for at
„oversætte” vores strategi til handling.
Kollegaer fra de 4 afdelinger lærte hinanden at kende, udvekslede erfaringer og fik en fælles forståelse for, hvordan
vi gør tingene – og hvor vi er på vej hen.

• Vi vil gerne invitere til en indvielsesreception
fredag d. 26. august kl. 13-16 i vores domicil,
Erritsøe Møllebanke 10, Fredericia

CJ Group Aarhus A/S▼
vi følger alle projekter til dørs

1. juli tager CJ MurerCentret navneforandring til
CJ Group Aarhus A/S. For at at markere, at vi fremover satser på større bygge- og anlægsopgaver i
hoved- og total-entrepriser. Og for at signalere, at vi
er en del af en samlet virksomhed med fælles mål.

Poul Nielsen

Mette Erichsen

Poul Nielsen, Lystrup, er 1. maj tiltrådt som direktør i
Aarhus for hoved- og totalentrepriser. Poul er en kendt
entreprenør i Aarhusområdet, afd.leder i Hoffmann A/S
1986-2005 og afd.leder i Davidsen Partnere 2005-2011.

Mette Iller Erichsen, Hadsten, er 1. juni startet som
kontorassistent i Aarhus.

Udvalgte igangværende projekter ▼

Til at huse SønderjyskE’s nye herrehåndbolds 1. divisions hold i Jack &
Jones ligaen, er vi sammen med Nisgaard og Christoffersen A/S i gang
med at opføre en ny opvisningshal, Dybbølhallen, i Sønderborg

DLG: Silobyggeri i Beldringe og Præstø.
Bane Danmark: Overkørsler og antenner til GSM-R
langs jernbanenettet.
Vejdirektoratet: Cykelsti ved Refsvindinge.
Horsens Andelsboligforening af 1954:
51 boliger i Østergade, Horsens.
Lidl Danmark: Ny butik, Hans Knudsens Plads, Kbh.
Arbejdernes Byggeforening: Boliger i Silkeborg
DTK A/S: Ny lagerhal i Padborg.
Sønderborg Kommune: Ny idræts-opvisningshal i Dybbøl.
Danfoss A/S Gråsten: 8.257 m2 P-plads.
AAB Risvang: Tagudskiftning på 25 huse i Århus.
Aarhus Kommune: Facaderenovering af Brabrand Hallen.
Psykiatrisk Hospital Risskov: Renovering og ombygning.

byggeri er vores hjemmebane

været ansat i MT Højgaard og kommer fra en stilling som
afdelingschef i STA A/S i Esbjerg.

Chr. Johannsen Øst A/S, Horsens ▼

vi gør idé til virkelighed

For at efterkomme vore
kunders store efterspørgsel på tilbud på byggeri
har vi pr. 1. marts ansat
kalkulatør Holger Storgaard. Samtidig er Sten
Lykke Jacobsen ansat for Sten L. Jacobsen Holger Storgaard
at styre vores boligbyggeri på Østergade i Horsens.

CJ Group ▼

byggeri for pengene.dk

Vores koncept med CJ Group er at tage det bedste fra to
verdener: Være en stærkt forankret lokal entreprenør tæt
på kunden og byggepladsen – og samtidig udnytte vores
fælles faglighed i CJ Groups fire afdelinger til at udføre
større, mere komplicerede bygge- og anlægsopgaver i
hele Danmark.
Finn Hansen, Troels Andersen, Hans Jørgen Ebbesen,
Per Laustsen og Lars Jørgensen ønsker en rigtig god sommer!

