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

Døgnvagt Tlf. 75 11 50 2040 12 76 77
Kontakt Brian Jørgensen

God leje og sikkerhed/garanti!

Esbjerg
Housing

VILLAER TIL LEJE
Til ingeniører med familie søger vi villaer  

på 110 - 120 kvm. og 150 - 200 kvm. med min.  
tre værelser - gerne moderne og ikke møbleret.
Gerne i ESBJERG, HJERTING, GULDAGER, 

SØNDERRIS eller SÆDDING.
Endvidere søger vi to- og treværelses 

lejligheder i Esbjerg. 
Både møbleret og umøbleret.

VI SØGER

RestauRant

sJeLBORG stRanD
Sjelborg Strandvej 40
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 11 70 71

Følg os på facebook - Sjelborg StrandFølg os på facebook - Sjelborg Strand

stOR fROkOstBuffet
MeD uDsIGt

Sild, lune retter, 
salater, desserter og oste

DET ER NATURLIGVIS HJEMMELAVET
Åbent for selskaber - fødselsdage - 

mindesamvær alle ugens dage, ved min. 20 pers.

PÅ UDVALGTE DAGE

298,-

Åbningstider:
Lørdag
søndag

11.30-16.00

Grandelauget

GENERALFORSAMLING
Hjerting Grandelaug indkalder til ordinær

i Jon & Dittes Hus

1. Valg af ordstyrer
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Beretning
5. Regnskab
6. Indkomne forslag
7. Valg af Oldermand
8. Valg af bestyrelse,  

to medlemmer på valg
9. Valg af to suppleanter

10. Valg af to revisorer
11. Eventuelt

Medlem af Grandelauget er alle, som ejer et 
matrikelnummer i Hjerting By, eller som har 
ejet et sådant i mindst 10 år, men som er  
flyttet til en anden boligform indenfor Hjerting 
området. Disse er stemmeberettigede.
Alle beboere i Hjerting er velkomne.

Dagsorden:

Indkomne forslag skal være bestyrelsen  
i hænde senest tre uger før generalforsamlingen. 
Efter Generalforsamlingen er Grandelauget  
vært ved et let traktement.
Vi afslutter aftenen med et musisk indslag.

BEMÆRK: AFHOLDES I JON & DITTES HUS

Torsdag den 30. marts kl. 19

Stærk markedsposition sikrer 
MacArtney profitabel vækst

ERHVERV – 2022 blev et 
rekordår for MacArtney 
med en vækst i omsæt-
ningen på hele 29 procent. 
10 millioner kroner fra en 
vunden erstatningssag lu-
ner også, beretter vor kol-
legaavis JydskeVestkysten.

Salget er steget til 788 
millioner kroner, hvilket 
har resulteret i et nettore-
sultat på 37,8 millioner kro-
ner mod 31,3 året før. En 
stærk global position og en 
teknologisk føring er årsa-
gerne, mener firmaet.

MacArtney fremstiller 
undervandsteknologi med 
speciale i design, salg og 
service af løsninger til pri-
mært kommercielle marine 
aktiviteter, ocean scien-
ce, søfart og vedvarende 
energi. Innovation, tilpas-
ningsevne og tætte mar-
kedsrelationer bidrager til 

virksomhedens fremgang, 
mener administrerende 
direktør (CEO) Niels Peter 
Christiansen:

”Beslutningen om at in-
vestere i forretningen un-
der Covid-afmatningen i 
2021 gav pote i 2022. Vi har 
blandt andet tilpasset la-
gerbeholdningen af conne-
ctivity-produkter på flere 
af vore lokationer og holder 
os på forkant teknologisk 
ved løbende at udvide og 
opgradere produktporte-
føljen. Samtidigt investerer 
vi også i vort vigtigste ak-
tiv - vores medarbejdere,” 
påpeger han.

MacArtney har, siden 
grundlæggelsen i 1978, 
haft hovedkontor i Hjer-
ting nord for Esbjerg. Over 
årene har virksomheden 
etableret datterselskaber i 
foreløbigt 20 lande. 

Et højt aktivitetsniveau 
og en positiv udvikling på 
alle internationale lokati-
oner styrker MacArtneys 
markedsposition. Den 
stabile vækst er tråd med 
målsætningen om at udvi-
de med flere placeringer på 
verdensplan. Senest blev 
blev MacArtney Sverige i 
2022 tilføjet som en ny en-
hed, der støtter de omfat-
tende marine- og offshore-
aktiviteter langs Sveriges 
kyster.

Tæt på kunderne
”Vores mål er at være til-
gængelige over hele verden 
og døgnet rundt. MacArt-
neys succes bygger på vo-
res evne til at skabe loyale, 
langsigtede relationer og 
at vi formår at være tæt 
på kunder og marked med 
viden, løsninger og spe-

cialister,” siger Niels Peter 
Christiansen. Han peger 
ligeledes på en anden af-
gørende faktor: Den kon-
sekvent høje fleksibilitet og 
tilpasningsevne, som alle 
MacArtney-medarbejdere 
har udvist i en periode med 
stærk markedsefterspørg-
sel og flere flaskehalse i 
værdikæden.

Fremtiden er der taget 
hul på, især NEXUS 8-sy-
stemet til dataindsamling, 
lanceret i begyndelsen af 
regnskabsåret, har bidraget 
væsentligt til ordrebogen. 

Inden for sin kerne-
forretning understøtter 
MacArtneys velkendte 
connectivity-løsninger kri-
tiske infrastrukturer ver-
den over. 

Læs mere på hjerting-
posten.dk.

-fina

Hjerting-virksomheden MacArtney A/S, der er markedsleder inden for undervands-
teknologi, melder om en historisk høj omsætning i finansåret 2022 i sin årsrapport

(CEO) Niels Peter Christiansen er stolt af sine medarbejdere efter et 2022, der blev et år med rekordomsætning. Foto: Presse.


