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NYT FRA FORENINGEN OG VIRKSOMHEDSBESØG HOS SEMI STAAL

Langsomt ser det ud til, at corona-epidien er ved at komme på afstand. 
Den har også ramt Helsingørs Erhvervsliv hårdt og kostet vækst og 
arbejdspladser. Krisepakkerne har hjulpet nogle af os, ikke alle. Nu er det 
tid at se frem og justere vores forretninger til fremtiden, som givet vil 
bringe visse forandringer.

Da der i skrivende stund er åbnet for forsamlinger op til 100 personer, kan 
vi nu afholde den udsatte generalforsamling og begynde at vende tilbage 
til normalen. Foreningen ønsker alle god vind og masser af succes.

Med venlig hilsen 
Jacob Runge Olsen
Formand 

En nylig treparts-aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets par-
ter sætter fokus på behovet for flere elever og giver samtidig en hånd 
til virksomhederne. Frem til foreløbigt nytår og forhåbentlig længere 
kan håndværkervirksomheder få refunderet helt op til 90 % af udgif-

terne ved at ansætte en elev. Vi anbefaler jer alle at gøre brug af denne 
fremragende ordning til at sikre flere veluddannede, højt kvalificerede 
håndværkere. Dem er der brug for.

 I GANG IGEN

GENERALFORSAMLING
Afholdes i år under havets overflade, nærmere bestemt på 
Søfartsmuseet med særrundvisning for deltagerne. Indbydel-
se udsendes særskilt.
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FÅ EN (NÆSTEN) GRATIS LÆRLING

STRAMMERE SOCIALE KLAUSULER VEDTAGET
Stik imod vores ønsker og indstillingerne fra kommunens egne eksperter vedtog 
byrådet i vinter at indføre stramninger i kravene om sociale klausuler for firmaer og 
virksomheder, der ønsker at levere varer eller ydelser til kommunen. Byrådets beslut-
ning fik øjeblikkeligt Dansk Byggeri til at afbryde sin partnerskabsaftale med kommu-
nen, og deres argumenter forstår vi ganske godt. Efter Industriforeningens opfattelse 
forsøger kommunen nu at tvinge os til at tage lærlinge, som ikke er kvalificerede. Det 
er ikke den rigtige måde at nå frem til vores fælles mål: Flere lokalt uddannede, dygtige 
håndværkere, som vi står og mangler hver eneste dag. Arbejdspladserne er der.



S/S BJØRN KOMMER IKKE
TIL HVEN FORELØBIG
Vi skulle have været på studietur til destilleriet ’Spirits of Ven’ på Hven 
med det stolte dampskib S/S Bjørn i efteråret, men måtte blive i havn 
på grund af tekniske problemer. De har vist sig mere alvorlige end først 
antaget. S/S Bjørn skal have ny kedel, og det vil tage tid. Vi arbejder nu 
med andre udflugtsmål. Mere om det senere.

Foreningen gør sjældent reklame for bestemte formål, men her gør vi 
en undtagelse. Den tremastede galease ’M/S ZAR’, der ligger i Indu-
strihavnen, er efter vores mening et og smukt vigtigt vartegn for byen, 
som vi gerne vil være med til at bevare. Zar tilbyder folkeaktier og 

sponsorater for virksomheder på hhv. 10.000 kr., 20.000 kr. eller 30.000 
kr. Se mere på www.mszar.dk. Der følger mange fordele og udnyttel-
sesmuligheder med ved at være sponsor.

STØT ZAR

Skibet er døbt ZAR på grund af det majestætiske islet som ”Havets Dronning”.



VIRKSOMHEDSPORTRÆT: SEMI STAAL:
TRE GENERATIONER STÅLSAT STÆDIGHED
”Der har været tider, hvor vi ikke havde penge til at udbetale løn, hverken 
til os selv eller de ansatte, men med min fars ord, så er vi ikke sådan nogle, 
der giver op,” fortæller Michael Meyerdorff, som overtog Semi Staal efter 
sin far, Holger, og for et par år siden overdrog virksomheden til sønnerne 
Nicolai og Alexander.

Semi Staal producerer vaskesystemer til returemballage fra fabrikken på 
Støberivej og eksporterer 80 % af sin produktion til fortrinsvis Norden 
og Nordeuropa, men også fjerne destinationer som Saudi Arabien og 
Seychellerne.

I dag er Michael Meyerdorff, 74, stadig på kontoret hver dag, men ansvaret 
for den daglige drift ligger hos sønnerne, der trods skiftende konjunkturer 
og flere år uden overskud i dag står i spidsen for en sund virksomhed med 

22 ansatte, en række underleverandører og 50 mio. kr. i omsætning.
”Vi er med i front på en verdensomspændende bølge, der handler om 
fødevaresikkerhed og ser os selv som bidragyder til en sundere, renere 
verden,” fortæller adm. dir. Nicolai Meyerdorff, 47.

Semi Staal producerer alt fra små kassevaskere til store fuldautomatiske 
vaskesystemer til 60.000 eller flere kasser, som for eksempel benyttet af 
rugbrødsfabrikken Koberg.

”Vi er en mellemstor virksomhede inden for vores felt, og det er det, vi øn-
sker at forblive. Vi producerer kun ad hoc og har ingen lagervarer. Desuden 
er vi heldige ikke at have ret mange konkurrenter i Nordeuropa. Der faldt 
en del fra under finanskrisen,” siger Nicolai Meyerdorff.

2 generationer Semi Staal i fabrikshallen. Fra venstre Nicolai, Michael og Alexander Meyerdorff.


