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Rekordresultat for Blue Water i 2019
HJERTING – Blue Water Shipping, der ejes 75 pro-
cent af Blue Water Fonden, bestyrelsesformand Kurt 
Skov og dennes datter Anne Skov fra Hjerting fik i 
2019 et historisk år med et overskud på 192 millioner 
kroner før skat. Det er koncernens største overskud 
nogensinde. Året før lå resultatet på 10 millioner kro-
ner, med andre ord et kæmpestort løft på ét år. Om-
sætningen steg fra 5,6 til 6,4 milliarder kroner, hvilket 
var en stigning på 15 procent. 

”Vi er meget tilfredse med at kunne levere dette re-
kordresultat, som viser en meget markant fremgang 
på omsætning og bundlinje. Vi er især tilfredse med, 
at vi gennem en dedikeret indsats har formået at for-
bedre driften med optimering og effektivisering af 
vores forretning samtidig med, at vi har fastholdt høj 
kvalitet og kundeservice,” siger Blue Waters CEO Sø-
ren Nørgaard Thomsen. 

Den primære årsag til det rekordhøje resultat er 
koncernens Energy & Projects Division, som er midt 
i gennemførelsen af flere kæmpe logistikkontrakter i 
forbindelse med udvidelsen af Tengiz-oliefeltet i Ka-
zakhstan. Disse projekter begyndte for et par år siden 
og fortsætter frem til 2021.  Blue Water-koncernen 
har på verdensplan cirka 1750 ansatte på 63 kontorer. 
Forretningsområderne er Energy & Projects, General 
Cargo: Sea, Air & Road, Wind Logistics, Port Services, 
Reefer Logstics og Marine Logistics.

Stor hæder til MacArtney og Blue Water
HJERTING – Virksomhederne MacArtney i Hjer-
ting, Blue Water Shipping på Esbjerg Havn og Poly-
tech i Bramming er blandt Danmarks 10 bedst drev-
ne virksomheder, skriver JydskeVestkysten. Det er 
revisionsfirmaet Deloitte, der har kåret dem og syv 
andre i andre kommuner i konkurrencen Best Mana-
ged Compagnies. Der er dermed stor ros til de admi-
nistrerende direktører Claus Omann fra MacArtney, 
Søren Nørgaard Tomsen fra Blue Water Shipping og 
Mads Kirkegaard fra Polytech.

   

Hjerting Byfest 2020
Udvalget bag Hjerting Byfest vil  
så gerne arrangere byfest, men…
Den 26. - 28. august var der planlagt byfest 
med sammenkomster for Hjertings borge-
re, hygge, fester, dans og leg. Men vi i by-
festudvalget ved godt, at det i år er ude af 
vores hænder, hvilken slags byfest vi kan 
afholde. Men helt overordnet vil vi gerne 
bede jer alle om fortsat at sætte kryds i ka-
lenderen den 27. og 28. august. 

Desuden vil torsdag aften den 26. august 
i år også blive inddraget til arrangementer.

Vi krydser derfor fingre for, at fase 4 
bliver iværksat fra august, som planen fra 
regeringen er lige nu.

Vi kan ikke pt. fortælle, hvilke konkre-
te arrangementer vi kan tilbyde, men vi 

kan garantere, at uanset 
hvilket program, vi kan 
stille med, vil vi altid 
afholde dem med fuld 
fokus på at overholde alle 
gældende retningslinjer fra 
myndighederne.

Følg med her i avisen og på face-
book, hvor vi løbende vil opdatere vo-
res planer.

Og indtil da kan vi kun opfordre alle 
til fortsat at følge anbefalingerne fra 
myndighederne.

Byfestudvalget

Hjerting Badehotel klar til at genåbne

RESTAURANTLIV – Køk-
kenchef Søren Pilegaard og 
hotelchef Mie Hyttel er i 
gang med at blive videofil-
met på Ship Inns terrasse, 
da Hjerting Posten kommer 
på besøg for at snakke coro-
nakrise og genåbning af 
hotellet og restauranterne. 
Det er Susy Grundahl, der 
har fået tjansen med at lave 
videofilm til badehotellets 
kanaler på de sociale me-
dier, og hun er ved at være 
færdig med dagens video.

”I starten filmede vi 
selv vores takeaway-vide-
oer, men det blev lidt af 
det samme hele tiden, og 
vi kunne se, at interessen 
faldt. Så nu prøver vi med 
noget mere professionelt,” 
fortæller Mie Hyttel, der 
har travlt med at planlægge 
genåbning.

”Vi venter på de præcise 
retningslinjer, men vi har 
en vision Åbn Hjerting Ba-
dehotel På Syv Dage i op til 
fem forskellige udgaver.” 

Der er dog ikke så meget 
at grine af. Langt de fleste 
af de omkring 70 ansatte 
har været sendt hjem med 
lønkompensation, og selv 
med 1,7 millioner kroner i 
kompensation redder det 
ikke meget. Mere om det 
senere. 

Oliefolk i katantæne
Da ferielejlighederne har 
eget køkken, har de været 
fuldt booket af oliefolk og 
forretningsfolk, så det har 
dog krævet en smule per-
sonale. 

”Oliefolkene skal være i 
karantæne i 14 dage, inden 
de får lov at tage tilbage til 
platformene, og det kan de 
være her,” fortæller Mie 
Hyttel.

Ingen af de hotelansatte 
har heldigvis fundet andet 
arbejde, så alle dirrer for at 
komme i gang igen.

I starten var også de ni 
elever sendt hjem, men det 
viste sig, at elever gerne må 

arbejde, selv om man får 
kompensation, så de kom 
tilbage og har ydet en vær-
difuld indsats med at male, 

luge ukrudt og meget mere.
I nedlukningstiden er 

der også lavet ændringer 
på hotellet. Rygerrummet i 
Ship Inn er nedlagt, og de 
glasvægge, der omkranse-
de rummet, er nu i rengjort 
stand sat op i spiseafdelin-
gen, så de gæster, der sid-
der med ryggen til baren, 
nu er skærmet af væggen. 
Den løsning er Mie Hyttel 
godt tilfreds med.

”Det er rart for folk at 
have en væg bag sig,” siger 
hun.

I receptionen er der så 
småt ved at blive travlt 

Selv om badehotellet har fået løn
kompensation, kommer der i år til at  
mangle 10 millioner kroner i omsætning

Køkkenchef Søren Pilegaard 
(th.) og to medarbejdere i 
gang med dagens takeaway. 
Rekorden er 200 portioner  
på én dag.

DER ER ÅBENT 
for tennistilmelding
Så er der åbent for tilmelding  
til tennis på hjertingif.dk/tennis.
Kontingentet er nedsat til 500 kr. for medlemmer, 
og medlemsskabet gælder indtil 30. april 2021.
Der etableres online booking og ’spillerbørs’  
i meget nær fremtid.
Der er drop in mandage og tirsdage kl. 18-20.
60+ træning foregår som tidligere  
onsdage kl. 9-11.
Ungdomstræning (1½ time) foregår onsdag  
og torsdag sidst på eftermiddagen,  
tidspunktet er endnu ikke fastsat.

Formand Kurt Skov (tv.) og CEO Søren N. Thomsen.
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Overlad ikke din bil til hvem som helst
gå til fagmanden

HC’s Autoservice I/S
Hostrupvej 44 . 6710 Esbjerg V.

75 26 91 55

Værkstedet tilbyder:
Klargøring til syn
Servicearbejde
Motortest
Fejlkode udlæsning
Nulstilling af servicelamper
Styringsudmåling (4 hjulsmåling)
Karosseri arbejde
Dækmontering / afbalancering
Rudeudskiftning
Bremseprøvestand
Service af aircondition
Hydronik værksted (oliefyr)
Undervognsbehandling (Suvo)
Kundevogn

Guldagervej 97
6710 Esbjerg V
Tlf. 75116022
Fax 75 11 78 75

Aut. VVS
Installatør

● Totalrenovering af
badeværelser

● VVS arbejde
● Blikkenslagerarbejde
● Smedearbejde
● Tekniske 

installationer

Vi giver gerne til-
bud eller overslag 
- enten det gælder 
nybyggeri, 
modernisering 
eller reparationer.
Henning Jensen
Mobil 28 44 23 81

Christian Breinholt · Gl. Guldagervej 38 A · 6710 Esbjerg V

BREINHOLT VVS

VVS installatør
i Hjerting

AUT. VVS INSTALLATØR

 7511 7472 / www.breinholtvvs.dk

www.alsingtaepper.dk

LÆKKER BERBER

89,-Pr. m2 pålagt

Mange farver. 
Pæn og velegnet til 
alle rum.
4-500 cm. bredde.

LUKSUS BERBER

100,-Pr. m2 pålagt

Meget flot kvalitet 
med kompakt 
skumbagside.
4-500 cm. bredde

BOUCLÉ TÆPPE

119,-Pr. m2 pålagt

Flere flotte farver.
Velegnet til alle 
rum samt trappe.

Mangler I tæpper
- så ring til Hasse 26 16 90 30
Ring dag, aften og weekend

26 16 90 30

?

HJERTING
INSTALLATIONS-
FORRETNING ApS
v/ Kim & Niels Boysen
Engvænget 12, Hjerting

Døgnvagt Tlf. 75 11 50 20

Hjerting Badehotel klar til at genåbne

igen. Regeringens forsigti-
ge genåbning af hotel- og 
restaurationsbranchen har 
hurtigt fået folk til at ringe 
med forespørgsler.

Tak til de lokale
I køkkenet har Søren Pile-
gaard nu fået travlt med da-
gens takeaway-anretninger 
sammen med to kolleger. 
Og det har virkelig været 
en solskinshistorie, fortæl-
ler hotelchefen med et stort 
smil.

”Det startede med, at vi 
havde et stort varelager, vi 
skulle have brugt, så Søren 
og jeg gik i gang. Og jeg 
kan kun sige af hjertet tak 
til alle i Hjerting og omegn 
for den kæmpeopbakning, 
vi har fået. Selv fra Varde 

fik vi bestillinger. Det har 
virkelig gjort en forskel. Vi 
måtte hurtigt til at købe nye 
varer, og på den travleste 
dag var vi helt oppe på 200 
portioner, da vi fik hjælp af 
eleverne,” siger hun.

Kompensationsordnin-
gerne har også været en 
stor hjælp.

Mangler 10 millioner
”Vi føler os overordentligt 
privilegerede ved at leve 
i et land med hjælpepak-
ker. Og vi står til at få en 
god sommer nu, det er jeg 
sikker på. Omsætningen 
var nede med 85 procent i 
april, og regner vi hele året 
med, kommer vi nok til at 
mangle 10 millioner kro-
ner i omsætning. Men vi 
er unge mennesker og har 
mange år til at dække det 
store hul. Jeg har derimod 
meget ondt af den lidt æl-
dre generation, der kan se 
deres livsværk gå ned. De 
kan ikke nå det,” siger Mie 
Hyttel.

Personligt set har det for 
både Søren og Mies fami-
lier været et utroligt forår. 
Mie flyttede ind på hotellet 
for at kunne tage imod tid-
ligere gæster, og deres sam-
menlagt fire børn har også 
været meget på hotellet og 
spist sammen tre gange om 
dagen med deres forældre.

”Om fem år vil det det 
her forår stå som noget 
helt særligt for dem. Tænk 
at have et helt hotel at løbe 
rundt og lege i uden at for-
styrre nogen som helst. Det 
har været en helt ander-
ledes ferie,” smiler Mette 
Hyttel.

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

Glasvæggen der er fjernet fra  
rygerrummet, fungerer nu 

som adskillelse mellem baren 
og nogle af bordene i Ship Inn.

Takeaway blev en stor succes og gav Mette Hyttel mange timer 
ved telefonen for at tage imod bestillinger.

Rygerafdelingen er nedlagt, nu er der hyggehjørne.Rygerafdelingen er nedlagt, nu er der hyggehjørne.


