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Konsekvent satsning på helårsturisme, 
løbende investering i faciliteter, erken-
delse af service som et nøglebegreb for 
succes i turistbranchen og en gennem-
ført bæredygtig profil.

Det er prædikater, der har haft afgø-
rende indflydelse på, at bestyrelsen for 
Erhverv Hjørring har udpeget Skallerup 
Seaside Resort som modtager af Er-
hverv Hjørrings Initiativpris 2018.

Feriecentret ved den yderste klit vest for 
Hjørring har en lang og til tider omskif-
telig historie med afsæt i opførelsen af 
en lejr for tyske flygtninge efter Anden 
Verdenskrig.

Initiativpris 

2018

Weesgaard Mechanical Support fra 
Hirtshals blev årets iværksætter i 
Hjørring kommune i 2017. I forbindelse 
med den internationale iværksætter-
uge, Global Entrepreneur Week, blev 
prisen overrakt til virksomhedens eje-
re og ledere, ægteparret Charlotte og 
Peter Weesgaard, af Erhverv Hjørrings 
formand, advokat Henrik Willadsen.

Weesgaard Mechanical Support har 
eksisteret som virksomhed siden 2013. 
Virksomheden har siden starten støt 
og sikkert udvidet sit aktivitetsniveau 
og har i dag 8 ansatte og en lærling. 
Dertil kommer, at virksomheden ved 
behov benytter sig af deres faste leje-
folk i de perioder, hvor opgaverne er 
ekstra store.

I sin levetid har virksomheden ikke 
blot konsolideret sin egen eksistens. 

Den har også bidraget til at styrke det 
fælles erhvervsgrundlag i lokalområ-
det.

Virksomheden har udgangspunkt i 
den faglige kompetence og praktiske 
erfaring, som Peter Weesgaard har 
samlet efter i en årrække at have ar-
bejdet med maskinservice og projekt-
ledelse i den maritime sektor.

Fra starten deltog Charlotte på deltid 
i opbygningen af virksomheden, men 
hun er for længst fuldtidsbeskæftiget 
med administrative og ledelsesmæssi-
ge opgaver.

Weesgaard Mechanical Support arbej-
der inden for den maritime branche 
med reparation og service af maski-
neri af enhver art på skibe. Kunderne 
er primært danske og norske rederier, 
men opgaverne løses på det sted, hvor 
skibene befinder sig på det aktuelle 
tidspunkt, så Weesgaard-medarbej-
derne er meget på farten i hele Nord-
europa. Desuden bruges værkstedet 
på Safirvej i Hirtshals i stigende grad 
til reparationer.

For Charlotte og Peter har målet med 
Weesgaard Mechanical Support været 
som selvstændige at opnå tilfredsstil-
lelsen ved at skabe en velfungerende 
virksomhed som leverer høj kvalitet og 
service til gavn for kunder, medarbej-
dere og dem selv.

Erhverv Hjørrings Iværksætterpris 2017 
tildelt Weesgaard Mechanical Support 
fra Hirtshals

Iværksætterpris 

2017

Charlotte og 
Peter fik prisen

Direktør Niels Bro, 
Skallerup Seaside Resort.
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Skallerup Seaside Resort som en mo-
derne turistvirksomhed tager imidlertid 
afsæt i 2007, hvor det var slut med de 
rente- og afdragsfrie lån fra Arbejds-
markedets Feriefond, der holdt hånden 
under mange danske feriecentre.

Siden da har feriecentret i Skallerup ikke 
blot overlevet, men udviklet sig på al-
mindelige markedsmæssige vilkår og er i 
dag et forbillede for ikke blot den lokale, 
men også den nationale turistbranche.

I kraft af sin lange historie og tætte 
tilknytning til lokalområdet fremstår 
Skallerup Seaside Resort i manges be-
vidsthed som en næsten naturgiven in-
stitution.

Virkeligheden er helt anderledes. Virk-
somhedens fortsatte succes skyldes kla-
re forretningsmæssige valg.

Helt overordnet er satsningen på hel-
årsturisme af afgørende betydning. Ikke 
blot ved at skaffe kunder i butikken året 
rundt til gavn for indtjeningen. Men også 
ved at skabe basis for at fastholde en 
stab af stabile medarbejdere, der er for-
trolig med et ambitiøst servicekoncept. 
At være ansat i Skallerup Seaside Resort 
er ikke et kort sæsonjob, men en varig 
beskæftigelse med en dybere indlevelse 
i virksomhedens kultur.

Driftsselskabet Skallerup Seaside Re-
sort ejes af Skallerupfondet, som er en 

erhvervsdrivende fond, der alene har til 
formål at drive feriecentret. Feriecentret 
råder over 282 ferieboliger spændende 
fra 2-personers lejligheder til 12-perso-
ners huse. Centerbygningerne rummer 
bl.a. svømmehal, sportshal, romersk 
bad, butikker, reception og administra-
tion.

Feriecentret er arbejdsplads for 217 
personer, hvoraf 160 er ansat i Skalle-
rup Seaside Resort, de øvrige i forpag-
ter-virksomheder.

Skallerup Seaside Resort har fået Erhverv Hjørrings Initiativpris 2018

Det er altid sæson i Skallerup
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