
Referat fra møde i NOEK FREDAG den 6/2-2015 kl. 19.00 hos Tøstrup Auto 

 

Tøstrup Autos Michael og Majbrit bød os velkomne i værkstedet. Her var der disket op med 

vin, øl og vand mv – og på værkstedsbordene var der linet op med specialværktøjer til 

udstilling. 

 

Suppleret af Majbrit undervejs – berettede Michael om deres start som selvstændige. 

 

Forinden har Michael arbejdet på 3 forskellige autoværksteder – og i september 2013 blev deres 

fælles drøm en realitet. De troede dog, at de skulle købe sig ind i etableret værksted et helt andet 

sted – men den handel gik i vasken – og så dukkede Tøstrup Auto op. 

 

Michael ønskede at være sin egen chef – at yde god service, god kvalitet – og at han altid ved, hvad 

der kører ud af værkstedet. Han kan godt lide at være alene – men indrømmer, at økonomisk er det 

dyrt – da testudstyr er en stor investering, som gerne skal bruges rigtig meget for at tjene sig hjem. 

 

I dag tæller kundekartoteket 130 kunder – og flere kommer til. 

 

De har valgt brancheforeningen ”Din Bilpartner”, som stiller meget høje krav til kundepleje, udstyr 

og uddannelse. 

 

Michael er nu færdig med ”Din Bilpartners” indehaveruddannelse i drift af autoværksted og 

teknikeruddannelsen og aircon-uddannelsen  – nu skal han så bare sørge for at vedligeholde sin 

viden ved løbende at deltage i deres kurser og uddannelse. 

 

Michael skifter dæk – og skaffer med fordel dæk til gode priser på Continental og Michelin – og 

gjorde opmærksom på, at T. Hansens dæk ofte er 2. sort. dæk – dette ses ved at energimærket ikke 

er ens. T. Hansens dæk slides dobbelt så hurtigt og de larmer, så man gør klogt i at være bevidst 

herom. Michael henter ofte dæk hjem fra Tyskland – og kan derfor give gode priser herpå. 

 

Michael og Majbrit råder over lånebil. Denne er dog sjældent ude at køre, da deres kunder tit har 

”cyklen med”. 

 

Michael fortalte, at Codan overvejer at sende store bilreparationer til Polen. Det har der været meget 

røre om i brancheforeningen. Dette er vist droppet nu. 

 

Michael tager kr. 398,00 i timen + moms. 

4-hjuls-udmålinger foretager han også – her er prisen så kr. 495,-. 

 

Michael og Majbrit yder service og garanti på ALLE bilmærker. 

 

Undervognsbehandling og maling har de aftale med underleverandør om. Michael står så for af- og 

eftermonteringen. 

 

Anbefaler man Tøstrup Auto til venner og bekendte, og oplyser de dette – så får man 15% på næste 

reparation. 

 



Michael og Majbrit kan formidle leasing og vejhjælpsforsikring til kun 299,- kr for private og kr. 

398 for erhverv. De tilbyder også en mekanisk skadeforsikring for kr. 2.295 pr. mdr. Her skal der 

dog forinden laves en rapport over bilen på værkstedet. 

 

Michael tilbyder tjek af biler ved bilhandel – og rådgivning til første gangs købere, eller bilejere, 

som søger andet bilmærke. 

 

Lige nu kører de kampagne på montering af nummerplader. Det er ved lov bestemt, at alle 

nummerplader skal monteres med faste skruer pr. 15/11/2015. Det udfører Tøstrup Auto for kr. 150 

inkl. moms pr. bil. 

  

Michael og Majbrits planer for fremtiden er at udvide med bilklargøring, polering, lakforsegling, 

støvsugning, fjerning af skjolder mv.. Dette etableres på deres privatadresse og på franchisebasis. 

Det bliver primært Majbrits ansvarsområde. 

 

De overvejer også at afholde ”Kvinde kend din bil” aften. 

 

De satser stærkt på at servicere brugere af Lübker Golfs huse. De har allerede fået flere kunder fra 

langvejs fra. De kommer med både bil nr. 1 og 2, børnenes biler og naboernes. Forventningerne til, 

at denne udvikling stiger, er store. Desværre har de erfaret, at Lübker Golf administrationen er 

meget lidt serviceminded mht.at udlevere brochurer til deres lejere – hvilket jo er en stor skam for 

lokalområdet! 

 

Da vi i Erhvervsklubben har haft stor fokus på banker og deres service, var det spændende at høre 

det unge par fortælle om deres oplevelser. De startede med Nordea – men er nu endt i Rønde og 

Omegns Sparekasse. Her får de en fantastisk opbakning og støtte – hvor Nordea bakkede ud – da de 

var bange for om Michaels og Majbrits drøm om at bo i Skiffard – og have virksomhed i Tøstrup – 

var rentabel og realistisk.  

 

Tak til Michael og Majbrit for deres gæstfrihed  - og spændende aftenarrangement. 

 

Herefter tog bestyrelsen over: 

 

Til Fællesmødet om foreningerne i Nimtoftes fremtid og samarbejde i Kolind den 21/2/2015 

deltager Kim, Anne, Annette og Jeanette. Forhåbentlig vil Eigil og Hans-Jørgen også med. 

 

Vi talte lidt om Syddjurs Award – og om at indstille Mejeri Projektet til næste år. Jeanette foreslog 

også, at man skulle indstille Mariann fra Tøstrup Kattehjem som enkelt person. Desværre var det 

for sent at indstille nogen i år. 

 

Formanden foreslog at klubben skal benytte et andet økonomisystem ”e-conomic”, som koster ca. 

99 kr pr. md. Det skal endelig besluttes på generalforsamlingen. 

 

Formanden gjorde opmærksom på trykfejlen i indkaldelsen til Generalforsamlingen. Det er 

naturligvis i 2015 – og ikke i 2014, som der står i overskriften. Beklager fejlen. Husk tilmelding 

SENEST den 1. marts på assista@post9.tele.dk. 

 



Vi blev enige om, at vi skal have rekvireret adgangskode til Kalender og adgang til at rette 

Medlemslisten på www.nimtofte.dk. Denne er totalt ude af trit med i dag. Det skal være Anne Fox’s 

domæne også. 

 

Fremover udsendes der referat direkte fra sekretær Hans-Jørgen. Herudover udsendes Nyhedsbrev 

som hidtil – det vil så også fremover indeholde ANNONCER fra de medlemsvirksomheder, som 

måtte have ønske herom. DVS. GRATIS annoncer i Nyhedsbrevet – teksten skal blot sendes til 

Anne Fox på foxdenuk@gmail.com. Hun kan IKKE umiddelbart anvende pdf og billedfiler – men 

gerne wordfil. 

 

Så sker der noget nyt i din virksomhed, bogudgivelse, kursus, fødselsdag, jubilæum, åbent hus, 

ekstra rabat, særtilbud eller ønsker man blot at gøre opmærksom på møder eller lignende – så 

kontakt Anne. 

 

 

Næste møde: 
 

Generalforsamling onsdag den 4. marts kl. 19 hos Sensana. 

Tilmelding senest 1. marts til assista@post9.tele.dk. 

 

 

Vi ses! 

 

 

På vegne af  

Nimtofte og Omegns ErhvervsKlub 

 

 

Jeanette Birkballe 

Formand og referent 
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