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Panel – Hvilke butikker overlever?

Vi introducerer i dette nummer rubrikken 
ERHVERVS·PANELET, hvor skiftende lokale 
erhvervsfolk fra forskellige brancher vil svare 
på et aktuelt spørgsmål. At det kan skabe 
fokus og debat vidner holdningerne i dette 
panel allerede om.

Der er langt mellem den opfattelse de fleste 
lokale repræsentanter for handelscentre på 
Djursland har, med hensyn til betydningen 
af lukkelovens liberalisering, og den effekt 
både Bruuns Galleri og Detaildivisionen ved 
Viden Djurs forudser.

Med den brede pensel bagatelliseres forbru-
gernes efterspørgsel på weekend-shopping 
ligesom kvaliteten og graden af underhold-
ning, god service og mixet af specialbutikker 
opfattes som et godt ”værn” mod liberalise-
ringen.

I den modsatte ende spås der om lokal 
butiksdød og krav om fælles fodslag i de 
enkelte handelscentre – om for eksempel 
ens åbningstider – for ikke at tabe væsentlig 
omsætning.

Vi håber med det nye tiltag, at kunne inspi-
rere til at skabe yderligere positiv udvikling 
på Djursland, og på den måde blandt andet 
være med til at forebygge stilstand og bu-
tiksdød. 

Redaktionen

Erhvervs·Panelet 4
Hvilken betydning har/får liberaliseringen af lukkeloven for 
butikkernes julehandel i de enkelte handelscentre på Djursland?
Kæmpe udfordring for Djurslands handelsstand

Ordentlighed er nøglen til vækst 6
VAM A/S i Vester Alling blev for et par år siden udnævnt til 
landets 3. bedste arbejdsplads. Randers-virksomheden Peder K. 
Knudsen A/S blev opkøbt tidligere på året. Og omsætning, antal 
medarbejdere og egenkapital vokser støt og roligt. Krise eller ej. 

Landkrabben, der blev havnedirektør 8
Henning Laursen kommer fra landet. Et sted i nærheden af 
Struer, med dyr og jord og masser af frisk luft. Han blev skov-
arbejder med egen motorsav. Senere blev han logistiker, 
før det ord var opfundet. Han flyttede sydøst på og endte på 
Djursland tæt ved Grenaa. Nu er han havnedirektør samme sted. 
Det har han været siden 2004. 

Den moderne landsbysmed  12
finder du i Grenaa 
Profil: Kattegat Teknik spænder vidt. Over godt 10 år har Jørgen 
Kroer og hans medarbejdere udviklet en alsidig virksomhed, der 
bl.a. kan opbygge og reparere maskinanlæg, primært inden for 
mobilteknik, elektro, marine og industri. 
Hertil afbalancering af roterende udstyr i stor skala. 
Men det er ikke det hele…

Ajour – kalender – navne – 14
selskaber – regnskaber

Turistsæsonen på det jævne 16
Selvom turistsæson 2010 samlet ikke går over i historien som 
noget særligt, er der store lokale forskelle. Flere oplevelsescentre 
og overnatningssteder har haft det rigtig godt. Andre har mistet 
omsætning og gæster.

Spar penge og imødekom  18
kundekrav med miljøcertifikat 
I et samarbejde med Norddjurs Kommune får virksomhederne i 
kommunen mulighed for på en enkel og overskuelig måde at få 
udstedt et miljøcertifikat. Baseret på virksomhedernes egenkon-
trol. Det betyder et sundere miljø, en bedre økonomi og endelig 
også et styrket image for den enkelte virksomhed. 
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Informationsmøde

- hvordan får min virksomhed det?
Torsdag den 16. december 2010 kl. 15-17

i administrationsbygningen, Kirkestien 1, Allingåbro
GMC Miljøcertifikat er det lokale alternativ til de internationale miljøcertificerin-
ger, og en lang række virksomheder har allerede opnået miljøcertifikatet - og der-
med valgt at tage ansvar for det lokale miljø.

Hvorfor miljøcertifikat?
•Konverter obligatorisk miljøkontrol til assistance i miljørigtig adfærd.
•Udvikling af miljøhandlingsplan for virksomheden.
•Blåt stempel, der efterfølgende kan anvendes i din markedsføring.
•Virksomhedens miljønøgletal kan bruges til at opnå driftsbesparelser.
Processen med at opnå miljøcertifikatet tager ca. et år. 
Miljøkontoret coacher (gratis) virksomheden gennem forløbet.

Tilmelding/yderligere oplysninger:
Trafik- og Miljøafdelingen
Carsten T. Willadsen, tlf. 8959 4004
ctw@norddjurs.dk

m i l j ø c e r t i f i k a t
GMC

Din lokale installatør

Trekanten 44 B
8500 Grenaa
Tlf. 86 32 32 99

Kådhøjvej 12
8530 Hjortshøj

Tlf. 86 24 90 99

BP Electric A/S

Kval i tet  t i l  t iden

www.bpelectric.dk

 

 

VVS-installation

per møller 
RUGVÆNGET 14 • 8500 GRENAA
TLF. 86 32 21 77 • FAX 86 30 07 77  

 

• VAND • VARME • SANITET • VENTILATION 
• BLIKKENSLAGERARBEJDE
• OLIEFYRSSERVICE

www.permoeller.dk

Murerfirma RASMUS JAKOBSEN A/S

Havnevej 80 · 8500 Grenaa
Tlf. 86 32 35 11/86 32 38 32

Biltlf. 23 31 48 40

Totalentrepriser
Nybygning · Tilbygning

Omforandring · Reparationer
Murer-, beton-, og jordarbejde

Autoriseret kloakmester
Grave- og huggearbejde med miniged

Østerbrogade 16
8500 Grenaa
Telefon 86 32 20 11 
Telefax 86 32 36 16
www.kvistjensen.dk
grenaa@kvistjensen.dk

.

http://www.mercatus.dk
mailto:redaktion@erhvervdjursland.dk
mailto:redaktion@erhvervdjursland.dk
http://www.bygma.dk
mailto:ctw@norddjurs.dk
http://www.bpelectric.dk
http://www.permoeller.dk
http://www.rjakobsen.dk
http://www.aalsrode.dk
http://www.greniko.dk
http://www.kvistjensen.dk
http://www.lambertsen.nu
http://www.peterpraest.dk
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•   nansiering 
•  investering
•  leasing
•  forsikring

Tal med os om... 

Gode oplevelser
Jeg tror ikke det vil have nogen 
negativ indvirkning på julehandlen i 
handelscentrene på Djursland i år. 
De åbningstider der p.t. annonceres 
med fra de forskellige handels-
standsforeningers side betyder, at 
jeg og alle andre får gode mulig-
heder for at få handlet det, vi skal, 
udenfor de annoncerede åbningsti-
der. Samtidig er de oplevelser, der 
bindes på åbningstiderne gode, 
så der er underholdning for de der 
gerne vil have oplevelser for fami-
lien, medens de handler ind. Hvad 
der sker fremadrettet er en helt 
anden sag.
Carsten Skivild. 
Filialdirektør, Danske Bank Rønde.
(Billede nederst til venstre)

Vil forbrugerne handle i 
specialbutikker om søndagen?
Jeg tror ikke at julehandlen vil blive 
berørt, fordi man jo også tidligere 
har kunne holde åbent alle søndage 
i december. Den nye lukkelov vil na-
turligvis gavne fødevarebutikkerne, 
da de får mulighed for at holde en 
ekstra åbningsdag.

Spørgsmålet er om forbrugerne 
er parate til at handle i specialbutik-
kerne om søndagen. Der er ingen 
tvivl om at storcentrene vil udnytte 
lukkeloven fuldt ud, men vi skal jo 
trods alt ikke have nyt tøj til hver 
weekend.

Men vi skal da være opmærksom 
på hvilke muligheder det giver os 

og udvælge de søndage, hvor flest 
kunder vil handle.
Jørn Schmidt. Formand,
Kolind Handelsstandsforening.

Kampen om kunderne skærpes
Lukkelov – den kender vi da ikke i 
Ebeltoft, der i mange år har nydt 
godt af at være en såkaldt ”grøn  
kommune”, som ikke var underlagt 
lukkeloven.
Det har naturligvis været godt for 
byen, at kunne annoncere med at  
forretningerne havde åbent, når alle 
andre var lukkede – f.eks. i konkur-
rencen med Aarhus. Fordelen er 
langsomt svundet ind i takt med 
liberaliseringen af lukkeloven – og 
snart forsvinder den helt.
  Ebeltofts ”gevinst” af lukkeloven 
er væk, og ”kampen om kunderne”  
skærpes yderligere.
Hanne Sloth. Formand, 
Ebeltoft Handelsstandsforening.
(Billede nederst i midten)

Grenaa er godt rustet
Liberaliseringen af lukkeloven, og 
især med de ekstra søndage ople-
ver jeg, at der med diverse tilbud, 
kæmpes for at skabe et behov for at 
handle den dag, som pt. ikke er der. 
Hvis det var for at man ønskede at 
tilbuddene var en dag, hvor folk har 
fri, er lørdag mindst ligeså god.
Det vil komme til at koste mange 
små handelssteder livet. Pt. følger 
vi udviklingen fra sidelinien. Jeg tror 
Grenaa er godt rustet til fremtiden. 

På julehandlen i år har det ingen 
betydning, der måtte også sidste år, 
næsten holdes åbent som nu.
Birgitte Buus
Formand, Handelscenter Grenaa.

Vil lade de store kæder om at 
holde ”døgnåbent”
I Hornslet - Byen der har det hele – 
forventer vi en vækst i julehandlen i
kraft af de mange spændende spe-
cialbutikker med en god personlig 
betjening, nærhed og mange gratis 
P-pladser. I Hornslet holder vi åben i 
alle weekender i december, sønda-
ge fra 10 – 15. Vi forventer derfor en 
god julehandel med masser af glade 
og tilfredse kunder.

Fremover forventer vi, at en by 
som Hornslet med mange special-
butikker og den kvalitet, der gør sig 
gældende i vore butikker, vil tilpasse
åbningstiden til kundestrømmen.

Vi vil nok lade de store kæder om 
at holde ”døgnåbent”.
Bigger Fischer. Formand, 
Hornslet Handelsstandsforening.

Forventning: øget juleomsætning
Bruuns Galleri tiltrækker grundet bu-
tiksmiks, placering og antal butikker 
kunder fra et stort opland. Kunde-
stigningen kommer både fra nær-
området og det regionale opland.
Længere åbningstider og flere 
søndagsåbninger tilbyder de hand-
lende større fleksibilitet og giver 
bedre mulighed for indkøb i en 
travl hverdag. Som centeroperatør 
giver det mulighed for at skabe en 
meromsætning såfremt vi sammen 
med de 90 butikker er i stand til at 
konceptualisere forskellige oplevel-
ser til vores målgrupper inden for 
de nye rammer. Forventningerne er 
at liberaliseringen vil betyde større 
juleomsætning end sidste år. Fra 1. 
januar holder vi åbent både første og 
sidste søndag i måneden.
Ulrik Petersen
Center Manager, Steen & Strøm AS.
(Billede nederst til højre)

Hvilken betydning har/får liberaliseringen af 

lukkeloven for butikkernes julehandel i de 

enkelte handelscentre på Djursland?

Erhvervssamarbejde 
på tværs
Løgten/Skødstrup Erhvervsråd og Syddjurs 
Erhvervsforening er i gang med at etablere et 
fælles strategisk samarbejde mellem Århus Nord 
og Syddjurs. Kommunegrænser skal ikke være en 
hindring for et vidtgående erhvervssamarbejde, 
hedder det. Formændene Peter Carlsen, Erhverv 
8541 og Klaus Kæstel fra Syddjurs Erhvervsfor-
ening og 12 bestyrelsesmedlemmer benyttede 
det indledende møde til at diskutere emner som 
infrastruktur, bosætning, byudvikling samt en 
række konkrete forslag til det fremtidige praktiske 
samarbejde. Hensigten er endvidere at få et tæt-
tere samarbejde med Væksthus Midtjylland, så 
den bedst tænkelige rådgivning og specialviden 
kan komme helt ud til de lokale iværksættere og 
virksomheder i både Syddjurs og Løgten/Skød-
strup.

Toppen af Ebeltoft lukker

PR electronic årets læreplads

HUJ kåret

Dansk Byggeri lukker deres kursusejendom 
i Ebeltoft efter flere års underskud og det er 
vurderingen, at der heller ikke i den nærmeste 
fremtid er udsigt til, at sikre en rentabel økonomi. 
Der forhandles i øjeblikket med EBIC – Fonden 
Ebeltoft Idræts- og Kulturcenter – som ønsker at 
anvende ejendommen til vandrerhjem.

Danske Erhvervsskoler har kåret PR electronics 
som lokal vinder af Årets læreplads 2010 efter 
indstilling fra Nicolai Jørgensen, der er elektronik-
fagtekniker-elev som voksenlærling.

HUJ A/S har slået både Microsoft og Unimerco i 
kampen om Danmarks Bedste Arbejdsplads 2010 
idet HUJ er kåret som nr. 10.
Det er Great Place To Work Institute der kårer 
Danmarks 50 bedste arbejdspladser. Ifølge Great 
Place To Work Institute er en god arbejdsplads 
defineret ved et sted, hvor medarbejdere har tillid 
til de mennesker, de arbejder for, er stolte af det, 
de laver og føler fællesskab med deres kolleger. 

Den nye lukkelov, der allerede del-
vist er trådt i kraft, vil fra 1. oktober 
2012 være helt liberaliseret, så alle 
butikker kan holde åbent alle dage, 
undtagen helligdage. 
Afdelingsleder Poul Erik Pedersen, 
Detaildivisionen i Viden Djurs er klar 
i mæglet, når talen falder på konse-
kvenserne af liberaliseringen for de 
forskellige butikstyper og -centre på 
Djursland:

Dagligvarebutikker 
vil bukke under
De mindre butikker i dagligvarehan-
delen vil miste en væsentlig del af 
omsætningen, hvis de ligger i nær-
heden af andre detailhandlere, der 
udnytter liberaliseringen, f.eks. til at 
holde åbent om søndagen.
Derimod går det ikke nødvendig-
vis ud over de mindre butikker på 
landet, for der har forbrugerne ingen 
alternativer.

Kæmpe udfordring for 
Djurslands handelsstand

Specialbutikker: 
samarbejd eller tab omsætning
Handelscentrene i de mindre byer 
på Djursland får endnu hårdere kon-
kurrence fra f.eks. Bruuns Galleri. 
Derfor er det en forudsætning, at 
specialbutikkerne står sammen og 
får ensartede åbningstider. Enighed 
er afgørende – det handler om fæl-
les kommunikation til kunderne.

Oplevelser og events
Det er en både national og interna-
tional tendens, at der skal events 
og oplevelse til for at fastholde og 
udvikle kundeunderlaget. Den for-
retningsdrivende, der bare vil passe 
sin butik og ikke går med i samarbej-
det i byen, vil tabe omsætning – og 
samtidig påvirke byens indkøbsmøn-
ster i negativ retning. Hvis kunderne 
får en totaloplevelse i Bruuns Galleri, 
vælger mange forbrugere at placere 
såvel jule- som weekendshopping 
der og ikke i gågaden i hjembyen.

http://www.djurslandsbank.dk
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”Det er nu ikke helt rigtigt,” siger 
adm. direktør Benny Kristensen, 
som har været leder af virksomhe-
den siden 2007. ”Vi har naturligvis 
kunnet mærke krisen lige som 
mange andre. Men vi har alligevel 
kunnet bevare en vis vækst gen-
nem hele forløbet. Ikke fordi vi har 
ændret på vores måde at agere på, 
men nok fordi vi har vores egen 
måde at drive virksomhed på.” 
Egenkapitalen er vokset i perioden 

2008 til 2009 fra 20,7 til 22,8 mio. 
kroner. Omsætningen fra 88,7 til 
92,3 mio. i samme periode. Også 
resultatet før skat voksede fra 6,3 
til 7,8 mio. kroner. Der er i dag 77 
ansatte hos VAM A/S og 18 hos 
Peder K. Knudsen. Altså små 100 
ansatte. Man klager ikke hos VAM i 
Vester Alling. 

Årsagen til succes
”Jeg tror, der er flere årsager,” siger 

Benny Kristensen. ”For det første så 
tror vi på ordentlighed her i virk-
somheden. Vi opfører os ordentligt 
sådan i god gammeldags forstand. 
Det betyder hele vejen rundt. Fra 
medarbejdere og leverandører til 
vore kunder. Overfor alle vi i det 
daglige er i berøring med. For det 
andet så har vi gennem årene fået 
en stor og fast kundekreds. Det er 
kunder, vi har samarbejdet med i 
årtier. De kender os, og vi kender 

dem. Kunderne ved, hvad vi kan. 
Og det tror vi da bestemt, at de 
sætter pris på. For det tredje, så er 
høj faglighed og kvalitet naturligvis 
også afgørende. Kunderne får altid 
kvalitet for pengene,” understreger 
direktøren. 

Anlægsvirksomheden arbejder 
inden for alle kundesegmenter: Pri-
vate, erhvervsliv, grundejerforenin-
ger, boligforeninger og den offent-
lige sektor, som dækker kommuner, 

region og statsopgaver. Geografisk 
arbejder VAM i områderne Silke-
borg, Skanderborg, Samsø, Århus, i 
og omkring Randers samt Djursland. 
Det er formodentlig også en årsag 
til, at virksomheden er så stabil, 
som den er. Dertil kommer at virk-
somheden kan tilbyde hele paletten: 
Fra rådgivning til projektgennemfø-
relse – og til vedligeholdelse. Der er 
gartnere ansat til at vedligeholde en 
række projekter. 

De gode medarbejdere
Benny fortæller, at der tidligere var 
mange ufaglærte i anlægsbranchen. 
Typisk kom de fra landbruget. I dag 
er uddannelsesniveauet væsentligt 
højere. Blandt andet har uddannel-
sen af anlægsstruktører været med 
til at hæve niveauet. Men generelt, 
pointerer han, er branchen præget 
af mange forskellige, faglige bag-
grunde. 

”Vi er naturligvis glade for og stolte 
af, at medarbejderne i en 3F konkur-
rence i 2008 havde indstillet os som 
den bedste arbejdsplads. Og så blev 
vi nr. 3 ud af i alt 77. Det er flot.”

”I det hele taget opfatter vi med-
arbejderne, som dem der rykker. 
De er meget dygtige, og de forstår 
værdien af kundeforholdet. De er 
med til at vedligeholde vort gode 
forhold til kunderne.”

Medarbejderne sendes løbende 
på faglige kurser. Men man har for 
et par måneder siden også indledt 
et samarbejde med AOF og 3F, som 
går ud på at forbedre medarbejder-
nes færdigheder inden for dansk og 
regning. 15 mand har meldt sig. Så 
fra nytår opdeles de 15 i 3 hold, og 
de tager én dag om ugen i de næste 
8 uger på kurser. Uden at de mister 
indtægt ved det. 

”Vi vil være en attraktiv, ja en 
fantastisk arbejdsplads,” siger han. 
”Det er naturligvis en del af vor po-
litik og filosofi i det hele taget, men 
vi tror da også på, at vi på den måde 
får bedre og mere tilfredse medar-
bejdere,” slutter Benny Kristensen. Adm. dir. Benny Kristensen, VAM A/S.

Noter
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VAM A/S i Vester Alling blev for et par år siden 

udnævnt til landets 3. bedste arbejdsplads. Randers-

virksomheden Peder K. Knudsen A/S blev opkøbt 

tidligere på året. Og omsætning, antal medarbejdere 

og egenkapital vokser støt og roligt. Krise eller ej. 

Ordentlighed er nøglen til vækst

 Vi opfører os ordentligt 
sådan i god gammeldags 

forstand.

Lübker tæt på ejerskifte

Sæt turbo på væksten

På en ekstraordinær generalforsamling fik be-
styrelsen i Lübker Golf A/S mandat til at få bragt 
en handel i stand. Det tyder på at LGR Nimtofte 
Holding ApS vil overtage det kendte og meget 
anerkendte golfanlæg.
”Der er lånt penge til at finansiere driften til 
udgangen af januar. Så det haster med at finde 
en løsning. Derfor anmoder jeg aktionærerne om 
at stemme for bestyrelsens oplæg. En stemme i 
mod er en stemme til ligkisten,” udtalte bestyrel-
sesformand Carl Aage Nielsen på forsamlingen.

Den 30-årige iværksætter Frands Køtter fra FK 
Smedie i Allingåbro har fået hjælp af Væksthus 
Midtjylland til at få sat skub i virksomheden. En 
analyse viser, at 84 % af de virksomheder, der 
har været i kontakt med væksthusene vil anbefale 
dem til andre. Den positive tilbagemelding viser, 
at der er et reelt behov for væksthusene og deres 
muligheder for uvildigt at kigge nærmere på virk-
somhederne og deres potentialer.

Andelskassen i 
Thorsager lukkes
Andelskassen Østjylland har besluttet at lukke 
andelskassen i Thorsager og flytte medarbejder-
ne til Århus. Det skete den 26. november. Der-
med er en historie på 93 år forbi i Thorsager. Det 
er ikke mere end fem år siden, at andelskassen 
blev sammenlagt med Andelskassen Østjylland. 
Og det er ikke mere end omkring et år siden, at 
afdelingen i Tirstrup blev nedlagt og medarbej-
derne flyttet til Thorsager.

Støt FC Djursland
Job hos det lokale erhvervsliv, hvor arbejdet 
er tilpasset en stor træningsindsats, kan være 
vejen frem for FC Djursland. Ifølge forstander 
Finn Trikker fra Hessel Gods Fodboldkostskole 
kan sådanne ordninger være med til at holde på 
fodboldtalenterne, som overvejer at søge væk fra 
den lokale klub. FC Djurslands Erhvervsklub har 
p.t. 102 medlemmer, men arbejder på at få flere 
med i fællesskabet. 

Udkantsdanmark har det 
bedre end forventet
Ifølge en Cepos-analyse har udkantskommu-
nerne brugt flere penge, har en lavere ledighed 
og et bedre skattegrundlag end mange andre 
kommuner. I Norddjurs Kommune er det kom-
munale forbrug steget med 9,8 % siden 2008 og 
arbejdsløsheden ligger under landsgennemsnit-
tet. Fremtiden ser godt ud. Lige nu er det store 
havvindmølleprojekt mellem Grenaa og Anholt 
ved at tage fart. Og den kommende bioethanolfa-
brik forventes at kunne beskæftige 1000 ansatte 
over de næste 10 år.
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Landkrabben, der blev havnedirektør

Han er morgenmenneske. Vi mødes kl. 7.30 en råkold, 
fugtig og blæsende morgen. Henning fortæller, at han 
plejer at komme ved 7-tiden. Så får han en snak med 
folkene på havnen, inden han sætter sig ind på konto-
ret. Hvis han da ikke har andre ting for. Vi taler lidt om, 
at det måske ikke er så dårligt med et skiftende vejrlig, 
som vi har det her på disse breddegrader. Det skærper 
sanserne, så vi har formodentlig godt af den forander-
lighed, som vejret fører med sig. Tænk nu hvis der altid 
var bagende sol og høje temperaturer. Det gider vi hel-
ler ikke, bliver vi enige om. 

Inden Henning kom i gang med en egentlig uddan-
nelse, var han skovarbejder et års tid. ”Det var en god 
tid med masser af frisk luft og fysisk aktivitet. Så det år 
jeg tilbragte i skovene med min motorsav, har jeg aldrig 
fortrudt. Man lærte jo også at bestille noget.” Derefter 
kom en kontoruddannelse hos Bang & Olufsen. Det 
førte med sig, at han senere kom ind i virksomhedens 
shippingafdeling. Men nysgerrigheden og udlængslen 
trak i ham, han ville søge nye græsgange. 

Turen går til Grenaa
Han kom til BASF i Grenaa i 1984, hvor han blev ansvar-
lig for logistikken. Og det var egentlig før, der var noget 
der hed det. Her var han indtil 1990, hvor han blev 
ansat som logistikchef hos Royal Unibrew i Århus. Han 
havde bosat sig i Fuglsang på en ejendom sammen 

med sin hustru Anne Dorte. Hos Royal Unibrew var 
han, indtil han i 2004 kunne sætte administrerende 

direktør hos Grenaa Havn A/S på sit visitkort. 
Han var dog kommet ind i bestyrelsen i Grenaa 
Havn allerede i 2002 og blev formand i 2003. 

Og så begyndte der pludselig at ske noget 
på havnen, spørger journalisten. ”Nej, nej,” 

siger Henning, ”den udvikling var såmænd 
allerede sat i gang.” Men han indrømmer 
da, at den nordlige omfartsvej og den 
seneste havneudvidelse har han haft 
god del i. 

Lige nu er det Anholt Havmøllepark 
og Danish Biofuel-projektet der blandt 

andet optager ham. To megastore projekter, der hver 
for sig er med til at skabe aktivitet og beskæftigelse for 
Grenaa og vel også for en hel del af resten af Djursland. 

Han sidder i bestyrelsen i DI Transport. Og så sidder 
han i transportudvalget under Danske Havne. Desuden 
Danske Havnes bestyrelse som observatør. 
   ”I jobbet som administrerende direktør her hos Gren-
aa Havn, har jeg det som en fisk i vandet,” tilstår han. 
Men at sejle i egen båd, kunne han ikke drømme om. 
Den sejlads han foretager sig er alene med store og 
sikre færger, når det nu er det mest praktiske.     
 

Hjemme i Fuglsang
Ejendommen er fra 1924, så den trænger løbende til at 
blive renoveret. Og så vidt det er muligt, er det noget, 
Henning og Anne Dorte selv tager sig af. Men ofte er 
det håndværkere, der må tage over. ”Sådan en ejen-
dom bliver man aldrig færdig med,” siger han, der blev 
50 år i april. Det er noget, der følger med. 

Anne Dorte driver på fritidsbasis Fuglsang Dressage. 
Måske er Henning også lidt med her. Hvis der er no-
gen, der ikke ved hvad dressage er, så er det dressur af 
heste. Det handler om Dansk Varmblod. For øjeblikket 
er der 5- 6 heste på ejendommen.  

Før solopgang
Vi sidder i hans hjørnekontor i den statelige bygning, 

hvor havnekontoret har hjemme. Solen er endnu ikke 
helt stået op. Men ude på vandet kan vi skimte et stort 
skib på vej ind. Det skal hente såkaldt genanvendelige 
materialer i en mængde, der svarer til mere end 500 
lastbiler. ”Det er en billig og miljømæssig forsvarlig 
måde at transportere store mængder på,” siger Hen-
ning Laursen.

Henning Laursen kommer fra landet. Et sted i nærheden af Struer, med dyr og jord og 

masser af frisk luft. Han blev skovarbejder med egen motorsav. Senere blev han logistiker, 

før det ord var opfundet. Han flyttede sydøst på og endte på Djursland tæt ved Grenaa. 

Nu er han havnedirektør samme sted. Det har han været siden 2004. 

Det år i skovene, har jeg aldrig fortrudt. 
Man lærte jo også at bestille noget. Jo
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Jeg har det som en fisk i vandet

Adm. dir. Henning Laursen, Grenaa Havn A/S  (foto: Grenaa Havn)
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Kattegat Teknik spænder vidt. Over godt 10 år har Jørgen 

Kroer og hans medarbejdere udviklet en alsidig virksomhed, 

der bl.a. kan opbygge og reparere maskinanlæg, primært 

inden for mobilteknik, elektro, marine og industri. 

Hertil afbalancering af roterende udstyr i stor skala. 

Men det er ikke det hele…

Den moderne landsbysmed finder du i Grenaa
Et værksted for lastbiler. Et smede- 
og maskinværksted. Et værksted 
for elektroteknik og afbalancerings-
udstyr. Et stort varelager med blandt 
andet elektromotorer, generatorer, 
styringskomponenter og akkumula-
torer – foruden masser af reserve-
dele til lastbiler. Jørgen råder over 
en smidig medarbejderstab med 
mekanikere, elektromekanikere og 
elektrikere – foruden en admini-
stration. Samlet på 2.000 kvm og 
placeret på et grundareal på 11.000 
kvm på Rolshøjvej i Grenaa. 

Virksomheden er vokset dyna-
misk: I 2004 kom elektroafdelingen 
til og i 2008 overtog Jørgen en 
produktion af Dynax spindelmotorer, 

som eksporteres til en del lande 
verden over.

Kompetencerne spiller godt sam-
men, forklarer Jørgen Kroer. ”Der er 
en synergieffekt fra afdeling til afde-
ling. Elektroværkstedet spiller godt 
ind, når vi skal reparere elektriske 
komponenter på lastbiler, entrepre-
nørmaskiner m.m.” siger han. ”Vi 
skal ikke gå andre steder hen for at 
klare opgaverne. Vi har det hele i 
huset. Det store varelager sikrer, at 
vi kan gøre opgaven færdig med det 
samme.”

Lastvogne og 
entreprenørmaskiner
Værkstedschef Mogens Broberg har 
mere end 25 års erfaring som ballast 
som garant for eftersyn og repa-
ration af tungt kørende materiel i 
virksomhedens nye lastbilværksted, 
der bl.a. har de lokale vognmænd 
Klaus Kousted, Ulrik Sinding og Jan 
Stevnhoved som kunder.

Værkstedsteamet udfører service 
og reparation på alle lastvognmær-

Vi har det hele i huset og 

det store varelager sikrer, 

at vi kan gøre opgaven 

færdig med det samme.

ker, påhængskøretøjer samt udstyr. 
Også arbejdstilsynets lovpligtige 
eftersyn af lastbilernes kraner, lifte, 
hejs og læssebagsmække. ”Vi har 
en fire søjlet lastvognlift, vi har de 
nyeste diagnosetester til al fejlsøg-
ning på alle lastvogne, og så har vi 
fartskriverautorisation.”, forklarer 
Jørgen. “Vi står til rådighed døg-
net rundt, når der er nedbrud ude i 

”marken”. Det gælder også marine-
service.”

Værkstedet rummer desuden 
diagnoseudstyr til måling af flow og 
tryk, så man også kan servicere og 
reparere hydraulikudstyr.

Elektroværkstedet
Jørgen er lidt stolt over elektro-
værkstedet, der bugner af moderne 

“Vi får afbalanceret vores 
vingehjul hos Kattegat Teknik. Det 
har vi fået gjort i efterhånden 5-6 
år. Det samarbejde er vi glade for. 
Virksomheden er fleksibel, og det 
leverede er altid i orden og bliver 
leveret til tiden. 

Så vi har kun godt at sige om 
Kattegat Teknik. 
Vi har ingen planer om at ændre 
på det.”

Michael Hansen, 
Sjørring Maskinfabrik A/S.

udstyr, som i øvrigt løbende bliver 
suppleret: F.eks. testbænk for elek-
tromotorer og generatorer. Viklema-
skiner til omvikling af ankre og spo-
ler, og store ovne for udbrænding 
og lakering af motorankre og spoler 
samt alt relevant specialmåleudstyr. 
“Elektroværkstedet binder hele virk-
somheden sammen. Vi tager gerne 
nye udfordringer op, også selvom vi 
ofte skal tænke alternativt for at løse 
opgaven effektivt i huset”!

Endelig har virksomheden investe-
ret i afbalanceringsbænke (kapacitet 
på afbalancering af emner op til en 
diameter på 5 meter og en vægt på 
10 tons) og udstyr til afbalancering, 
frekvensmåling og vibrationsmåling 
af roterende maskindele. Både til 
statisk og til dynamisk afbalancering 

”Vi har fået repareret vores lastbiler og 
entreprenørmateriel hos Kattegat Teknik, 
siden Jørgen Kroer startede for sig selv i 
1999. Her har vi kunnet komme på næsten 
alle tider af døgnet. Og vi er altid blevet 
godt modtaget. Hovedsagelig har der været 
tale om olieskift og ikke mindst hydraulik, 
som de er fantastisk gode til. 

Nu hvor værkstedet er blevet optimeret, vil 
vi fremover lade Kattegat Teknik stå for alle 
reparationer og servicer på vore biler. 
Det er en virksomhed og nogle medarbej-
dere, der ved, hvad de har med at gøre.”

Jan Stevnhoved, Stevnhoved A/S, 
Veggerslev Vognmandsforretning.

af selv meget store roterende em-
ner, som man ellers med FL Smidts 
ord skal til Spanien for at få afbalan-
ceret. Men virksomheden kan også 
udføre afbalanceringer på stedet, 
uden demontering af de roterende 
dele. Blot skal der være plads til at 
montere føler og udstyr. 

Velassorteret lager
Lageret rummer bl.a. pumper, 
motorer, gear og batterier til stort 
set alle formål. Derfor er det nemt at 
benytte sig af virksomhedens døgn-
service og få leveret, når behovet 
er der. Kattegat Teknik er leverings-
dygtig, når det f.eks. drejer sig om 
hydraulikslanger, fittings, pakninger, 
filtre, transmissioner, lejer, elmo-
torer, akkumulatorer – og meget, 
meget mere. ”Vi rækker vidt, og 
den bedste beskrivelse jeg kan finde 
på om vores virksomhed er, at vi er 
en moderne landsbysmed. Det var 
også her, man i gamle dage kom, 
når noget skulle ordnes,” konklude-
rer Jørgen Kroer.

”Vi har haft Kattegat Teknik som 
leverandør i omkring 4 år nu. De 
laver lejepasninger og omvikler 
generatorer til vore vindmøller, så 
de kan genbruges. Der er altså tale 
om reparationsarbejder. 

Det samarbejde har vi været godt 
tilfredse med. Og så overholder 
de tidsfristerne. En udmærket 
virksomhed for os.”

Anders Hajlslund, 
DMP Mølleservice, Balle.

Vi står til rådighed døgnet 

rundt – det gælder også 

marineservice.
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Vækst hos PR electronics

Glindvad til Botjek

Tommy Glindvad, er optaget 
som partner i Botjek, hvor 
han frem over vil virke som 
konsulent og tovholder på 
den faglige udvikling. Skif-

Få relevante indlæg 
optaget gratis i Ajour. 

Send stof til: 
ajour@erhvervdjursland.dk

Alle data er indhentet i perioden 
02.11.2010 - 26.11.2010. 
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen 
og NN Markedsdata. 
Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

Apport Systems A/S
Sletten 20, 8543 Hornslet
Periode: 01.07.09 - 30.06.2010
Bruttofortjeneste 6,4 (7,6)
Resultat før skat -1,0 (-0,6)
Egenkapital 4,1 (4,9)
Antal ansatte 13 (13)

Bolighuset Grenaa ApS
Trekanten 10, 8500 Grenaa
Periode: 01.06.09 - 31.05.2010
Bruttofortjeneste 2,1 (2,5)
Resultat før skat 0,4 (0,4)
Egenkapital 0,8 (0,6)
Antal ansatte 5 (5)

Brix Grafisk Kommunikation ApS
Energivej 45, 8963 Auning
Periode: 01.07.09 - 30.06.2010
Bruttofortjeneste 9,6 (9,6)
Resultat før skat 0 (-0,1)
Egenkapital 0,6 (0,7)
Antal ansatte 16 (17)

Carlo F. Christensen A/S
Kastbjergvej 15, 8585 Glesborg
Periode: 01.07.09 - 30.06.2010
Bruttofortjeneste 4,4 (4,8)
Resultat før skat 0,1 (-0,1)
Egenkapital 2,3 (2,4)
Antal ansatte 7 (7)

Malerfirma Madsen ApS
Trekanten 52, 8500 Grenaa
Periode: 01.07.09 - 30.06.2010
Bruttofortjeneste 4,8 (4,6)
Resultat før skat 0,1 (-0,6)
Egenkapital -0,7 (-0,7)
Antal ansatte 15 (18)

Mg Miljøservice ApS
Lerbakken 46, Følle, 8410 Rønde
Periode: 01.07.09 - 30.06.2010
Bruttofortjeneste 4,0 (-)
Resultat før skat 0,3 (-)
Egenkapital 0,2 (-)
Antal ansatte 7 (-)

Murerfirmaet Bent Klausen ApS
Kratbakken 10, 8586 Ørum Djurs
Periode: 01.07.09 - 30.06.2010
Bruttofortjeneste 7,4 (9,4)
Resultat før skat 0,7 (2,5)
Egenkapital 2,6 (3,6)
Antal ansatte 15 (-)

Nymann Autoparts A/S
Ebdrupvej 25, 8560 Kolind
Periode: 01.05.09 - 30.04.2010
Bruttofortjeneste 18,1 (16,0)
Resultat før skat 7,3 (2,1)
Egenkapital 71,3 (65,8)
Antal ansatte 35 (-)

Pro Pack A/S
Østeralle 8, 8400 Ebeltoft
Periode: 01.07.09 - 30.06.2010
Bruttofortjeneste 3,2 (2,8)
Resultat før skat 0,8 (0,8)
Egenkapital 1,9 (1,3)
Antal ansatte 3 (-)

Reko A/S
Ebdrupvej 8B, 8560 Kolind
Periode: 01.07.09 - 30.06.2010
Bruttofortjeneste 5,4 (7,2)
Resultat før skat 0,3 (0,4)
Egenkapital 3,0 (2,7)
Antal ansatte 15 (-)

yderligere nybyggeri på 3300 
m2, den største udvidelse i 
firmaets historie. Med nybyg-
geriet slår virksomheden 
fast, at den ikke har planer 
om at flytte produktionen fra 
Djursland til Fjernøsten eller 
Østeuropa. Tværtimod vil den 
bevare alle arbejdspladser i 
det danske hovedsæde, hvor 
der efter udvidelsen kan være 
yderligere 50 medarbejdere. 
I stedet for at outsource 
til lavtlønslande satses på 
moderne produktionsmetoder 
og høj effektivitet, bl.a. ved at 
have alt samlet under ét tag. 
Udvidelsen forventes færdig i 
sommeren 2011.
Der er godt 120 ansatte og 
syv datterselskaber rundt om 
i verden.

PR electronics A/S I Rønde 
er inde i en positiv udvikling. 
Ifølge regnskabet er årets 
koncernomsætning på 187,3 
mio. kr. og det ordinære resul-
tat på 12,6 mio. kr. mod 10,3 
mio. kr. sidste år. 
Selskabet har i det sidste 
halvår oplevet stigende akti-
vitet, positiv vækst og øget 
efterspørgsel på produkterne 
– der består af transmittere, 
displays og øvrige komponen-
ter til industriel automation 
– en udvikling ledelsen anser 
som tilfredsstillende. 
I regnskabsåret er der an-
vendt 12,7 mio. kr. alene til 
forskning og udviklingsaktivi-
teter. 

Nybyggeri
PR electronics har købt nabo-
ejendommen for at få plads til 

Nye selskaber

Norddjurs
33259131 GBC BILER ApS  ........................................................................................  05.11.2010
33354711 SPØM ApS  .................................................................................................  26.11.2010
 
Syddjurs
33263244 GRAMS HOTELLER ApS  .........................................................................  12.11.2010 
33352743 ADVANCE CI A/S  ......................................................................................  24.11.2010
33353081 VINDTEK TÓRSHAVN ApS  .....................................................................  24.11.2010

Konkurser, likvidationer og opløsninger

Norddjurs
31266807 KIMBO TRANSPORT APS  .......................................................................  02.11.2010
32449034 JYSKE DISKOTEKER APS  .......................................................................  16.11.2010 
13607583 TRANSPORTFIRMAET AF 21.09.2010 APS  ..........................................  16.11.2010
29523835 WOWWEB APS  ........................................................................................  19.11.2010
31300908 CKS IMPORT APS  ....................................................................................  22.11.2010
31276101 TROLDEN APS  ..........................................................................................  22.11.2010
27717934 NSK APS  ....................................................................................................  23.11.2010

Syddjurs
27266282 POLDAN-KONSTAAL APS  ......................................................................  09.11.2010
33262744 SUBC EQUIPMENT A/S  ............................................................................ 11.11.2010
27380247 ACTIVE 2009 APS  .....................................................................................  12.11.2010
30578295 BYGMESTERVEJ - RINGE APS ...............................................................  12.11.2010
19267296 G.V. ROBDRUPS VOGNMANDSFORRETNING APS  ............................  15.11.2010
30077903 AIR MANAGER NORDIC A/S  ..................................................................  19.11.2010 

Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.
Færgevej 1 · Grenaa · www.mercatus.dk
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Lampe til 
Kronjylland
Per Lampe (52) er blevet 
tilknyttet Sparekassen Kron-
jylland. Han er med virkning 
fra 1. november ansat som 
erhvervsrådgiver i sparekas-
sens afdeling i Ebeltoft.
Han kommer fra en lignende 
stilling i Danske Banks 
Ebeltoft-afdeling, hvor han 
også er uddannet. 
Han har desuden beklædt 
bankposter i både Grenaa og 
København.

Liftudlejning
Michael Pedersen, der i for-
vejen driver MP Maskinudlej-
ning i Ryomgård, har overta-
get Grenaa Liftudlejning fra 
Jan Nielsen.
Michael råder derfor nu over 
kompetencerne i begge virk-
somheder og ser frem til at 
betjene både eksisterende og 
ny kunder på Djursland.
En gren af Grenaa Liftud-
lejning – Egå Portcenter 
– fortsætter med Jan som 
indehaver.

Elektriker samling
Auning El-service har overta-
get kollegaen i Voldby, ApS 
Nørre Djurs Elforretning. Den 
nye elektrikerforretning kom-
mer til at bære navnet Auning 
Norddjurs El-service og der 
vil være afdelinger både i 
Auning og i Voldby.
Det er Birgitte og Iver Nielsen 
der står bag Auning Norddjurs 
El-service og overtagelsen af 
Kirsten og Bjarne Hauskovs 
virksomhed. Bjarne Hauskov 
og elektriker Per Mygind 
fortsætter hos de nye ejere 
og hovedarbejdsområdet er 
stadig el- og edb-installatio-
ner hos private og i industri, 
landbrug og gartnerier.
Virksomheden har pt. ni 
ansatte.

Stena rokade

Havne- og terminalchef hos 
Stena Line i Grenaa, Inge Lise 
Riis, overtager ved årsskiftet 
ansvaret for koordineringen 
af rederiets Port Service i 
Grenaa, Frederikshavn og 
Varberg. Kajservice Frederiks-
havn og Portservice Varberg 
refererer således frem over til 
Inge Lise Riis.
Forandringen i den danske or-
ganisation sker fordi adm. dir. 
Bent Kobberup og trafikchef/
portservice manager Karl Ole 
Beck begge har valgt at gå på 
pension.
Som markedschef og ny 
adm. dir. indtræder Carsten 
Kruse, der privat er bosat ved 
Rønde.
I Grenaa overtager Anne 
Grethe Poulsen ansvaret for 
PFSO (Port Facility Security 
Officer).
Stena Line har ca. 90 fuldtids-
ansatte i Danmark fordelt på 
afdelingerne i Frederikshavn 
og Grenaa.

Årets Tjener
Tjener Anita Kajhøj Ibsen fra 
Molskroen har kvalificeret sig 
som finalist til dysten som 
Årets Tjener 2011. Tjenerne 
konkurrerer om at mixe den 
perfekte cocktail, at levere 
den bedste servering samt 
kunsten at filetere.

Skomø A/S
Julius Kajus Vej 1, 8400 Ebeltoft
Periode: 01.07.09 - 30.06.2010
Bruttofortjeneste 9,9 (10,2)
Resultat før skat 2,5 (2,2)
Egenkapital 4,3 (4,0)
Antal ansatte 35 (24)

Svend Severinsen A/S
Rugvænget 5, 8500 Grenaa
Periode: 01.10.09 - 30.09.2010
Bruttofortjeneste 8,4 (6,8)
Resultat før skat 2,1 (0,6)
Egenkapital 2,0 (2,0)
Antal ansatte 21 (20)

Vandmand A/S
Adelgade 29, 8400 Ebeltoft
Periode: 01.07.09 - 30.06.2010
Bruttofortjeneste 6,7 (6,4)
Resultat før skat 0,7 (0,8)
Egenkapital 2,0 (2,0)
Antal ansatte 10 (10)

VVS Per Møller ApS
Rugvænget 14, 8500 Grenaa
Periode: 01.07.09 - 30.06.2010
Bruttoresultat 8,1 (11,6)
Resultat før skat -0,3 (1,8)
Egenkapital 1,0 (1,3)
Antal ansatte - (-)

tet har ingen indflydelse 
på Tommys formandspost 
i BfBE (Brancheforeningen 
for Bygningssagkyndige og 
Energikonsulenter), som han 
fortsat beklæder.
Siden 1. november har 
Tommy Glindvad været til-
knyttet Botjek i Aalborg som 
ny fast partner. Samtidig får 
han en opgave hos Botjeks 
hovedkontor med at stå for 
den faglige og kvalitetsmæs-
sige udvikling.
Tommy forlader Bolius, som 
har sammenlagt sin konsu-
lentafdeling med NRGi Råd-
givnings konsulenter i firmaet 
EBAS. Fra EBAS vil Martin 
Tørngren Froeshøj fortsat 
sidde i BfBEs bestyrelse, og 
samtidig får Botjek nu en be-
styrelsesrepræsentant i kraft 
af Tommy.
Tommy er tidligere medinde-
haver af arkitektvirksomhe-
den Glindvad & Jeppesen, nu 
Arkikon.

P. R. Electronics A/S
Lerbakken 10, Følle, 8410 
Rønde 

Ejer: PR Electronics Holding 
ApS

Periode 01.07.09 - 30.06.2010

Bruttoresultat 74,2 (81,3)
Resultat før skat 18,7 (17,3)

Egenkapital 124,1 (113)

Antal ansatte 122 (119)
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

16. december 2010
GMC Miljøcertifikat. Introduktions-
møde kl. 15.00 - 17.00 i administrati-
onsbygningen i Allingåbro. 
Tilmelding og infomation: Norddjurs 
Kommune, Trafik- og Miljøafdelingen, 
Carsten T. Willadsen, tlf. 8959 4004.

Få dit eget eksemplar

Med et abonnement på Erhverv 
Djursland får du information om 
udviklingen på Djursland, nye 
inputs og artikler samt kort nyt.

Gratis digital udgave: 
Få Erhverv Djursland på udgivel-
sesdagen til din emailadresse 
som pdf-fil.

Tilsendt udgave:
Få Erhverv Djursland leveret di-
rekte til din privtadresse eller giv 
medarbejderne et eksemplar.
Årsabonnement (11 numre) 250,- 
5 årsab. (11 numre x 5)  650,- 

Bestil på 86 30 06 19 eller 
abonnement@erhverv-
djursland.dk

Priser er excl. moms.

http://www.mercatus.dk
http://www.mercatus.dk
http://www.lb-consult.dk
http://www.u-sinding.dk
http://www.danskmetal.dk
http://www.kovsted.dk
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Ifølge Flemming Rasmussen fra De-
stination Djursland, så har turistsæ-
sonen været ok. Foråret var jo koldt. 
Campingpladserne kom til at mangle 
omsætning i maj. Påsken faldt 
tidligt. Også sensommeren var ikke 
noget at råbe hurra for. ”Mit gæt er, 
at samlet set viser overnatningstalle-
ne en tilbagegang. Her taler jeg om 
det samlede tal for campingpladser, 
hoteller og feriehuse. Men højsæ-
sonen har været tæt på udsolgt. Og 
her kan vi godt tage sommerhusene 
med, som tilsyneladende har haft en 
god sæson.”

Flemming Rasmussen fortsætter: 
”Hvis vi ser på turistsammensætnin-
gen, så har der været lidt flere nord-
mænd og svenskere på Djursland. 
Men svenskerne kommer der i for-
vejen ikke mange af. Der er kommet 
færre danskere, og så har tyskerne 
nogenlunde været på niveau med 
tidligere, men de har dog en anden 
feriesæson end vi andre.”

Ifølge Destination Djurslands 
egne tal, så var overnatningstallet 
for camping fra januar til september 
512.000 mod 586.000 for hele året 
i 2008. Lystbådehavnene har en 

tilbagegang fra 70.000 til 66.000 
i samme perioder. Og hoteller, 
feriecentre og vandrehjem er gået 
fra 160.000 i 2008  for hele året til 
126.000 for perioden januar til sep-
tember i år. Med hensyn til overnat-
ninger i feriehuse, så kommer tallet 
først i foråret 2011. 

Sådan siger oplevelsescentrene
Erhverv Djursland har været i 
kontakt med enkelte af oplevelses-
centrene på Djursland. Det kom der 
følgende udsagn ud af: 

Forrygende
Djurs Sommerland nåede 575.000 
gæster i år. Det er ny besøgsrekord 
for tredje gang i træk. 25.000 flere 
gæster end sidste års rekordsæ-
son. Og næsten 250.000 besøgte 
parken i løbet af juli måned. Årsa-
gen er ifølge Henrik B. Nielsen, at 
man i flere år har foretaget massive 
investeringer. Og det er dem, man 
nu kan begynde at høste frugterne 
af. Der er en klar målsætning om, 
at forlystelsesparken skal op på et 
niveau, som kan måle sig med de 
bedste udenlandske parker. For 

2011-sæsonen skal der investeres 
yderligere 55 millioner i Europas 
største Water Coaster. Det er en 
kombination af en klassisk- og en 
enorm vand-rutschebane. Det bliver 
den dyreste investering i parkens 
historie. Det bliver en spektakulær 
oplevelse, hedder det. 

Ikke tilfreds
For Kattegatcentrets vedkommende 
gik det ikke helt så godt, som man 
havde håbet – eller regnet med. ”Vi 
havde et svigt i juli måned, som ikke 
har været godt for os”, siger Else 

Selvom turistsæson 2010 samlet ikke går over i historien 

som noget særligt, er der store lokale forskelle. 

Flere oplevelsescentre og overnatningssteder har haft det 

rigtig godt. Andre har mistet omsætning og gæster. 

Turistsæsonen på det jævne

Brask. ”Forårssæsonen og efter-
årssæsonen har været fornuftige. 
Vort besøgstal er for 2010 omkring 
155.000, så vi har mistet omkring 
20.000 i forhold til tidligere. De 
fleste af vore gæster er danske. Vi 
mener, at finanskrisen har haft en 
afgørende indflydelse her. Til gen-
gæld arbejder vi nu frem mod nye 
tiltag. Penge fra Arbejdsmarkedets 
Feriefond gør, at vi er i gang med 
at udvikle nye oplevelseszoner for 
de kommende sæsoner. Havet in 
Action bliver en af dem. Det ser vi 
frem til.”

En ualmindelig god sæson
”Vi har haft den bedste sæson 
nogensinde,” siger Mariane Øvall fra 
Ree Park. ”Vi nåede 146.000 gæ-
ster i år mod 136.000 året før. Men 
sæsonen begyndte ikke særlig godt. 
Nogle kolde forårsmåneder var ikke 
den bedste start for os. Egentlig var 
september heller ikke særlig god. 
Men sommeren var rigtig fin. Her 
fik vi hentet mange gæster ind. Et 
nyt tiltag for den kommende sæson 
er et Asien-område, som vi allerede 
er i fuld gang med at få indrettet. 
Vi forventer nye og endnu flottere 
besøgstal de kommende år.”

Det kunne være gået værre
“Vi er kommet bedre ud af det, end 
det så ud til i 1. kvartal. Da kom 
der kun halvdelen af, hvad der var 
kommet året i forvejen.” Det siger 
Benno Blæsild fra Fregatten Jylland. 
”Men det rettede sig da heldigvis 
hen over året. Så nu kan vi sige, at 
vi har haft et besøgstal på omkring 
125.000, hvor tallet for 2009 var 
130.000. Tilbage i 2007 og 2008 
lå besøgstallene omkring 150.000. 
For næste sæson vil vi intensivere 
markedsføringen. Det har vist sig, 
at forventningerne til et besøg hos 

os ligger under, hvad gæsterne reelt 
oplever. De bliver positivt overraske-
de, når de kommer. Det siger os da, 
at vi ikke har været gode nok til at 
fortælle, hvad man kan opleve hos 
os. Desuden vil vi bl.a. videreudvikle 
Søfartsbogen, som er et oplevelses-
koncept for skoleelever.”    

Et fremragende år
Ifølge Dagmar Brendstrup fra 
Glasmuseet i Ebeltoft har året – selv 
om det ikke er slut endnu – ikke 
været bedre siden åbningen af den 
nye fløj for 5 år siden med større 
udstillingskapacitet. Her i slutningen 
af november har museet registreret 
51.500 gæster. Og det er meget 
flot. Sidste år var elendigt med knap 
40.000 besøgende. ”Men der har 
også været mange aktiviteter i år,” 
siger Dagmar. ”Udstillingen Flora 
var en sikker succes.”     

Næste år kan museet fejre 25 års 
jubilæum. Den 11. januar åbner et 
nyt sanserum på 2. sal. Arbejdsmar-
kedets Feriefond støtter med 3,5 
mio. kroner og kommunen reno-
verer den gamle toldbygning for et 
tilsvarende beløb. Derefter følger en 
række andre aktiviteter året ud.

TurismeTurisme

Turist-Djursland

56.000 senge i ca. 15.000 ferie-
huse (Ca. 15 % af kapaciteten 
udlejes årligt via bureauer)

5.000 enheder på 20 camping-
pladser, hvoraf 7 har helårsåbent

ca. 2.000 senge på hoteller, 
feriecentre, vandrehjem og privat 
indkvartering

9 lystbådehavne

124 restauranter og spisesteder

17 museer og samlinger

2 forlystelses- og aktivitetsparker

4 zoologiske haver og dyreparker

7 golfbaner

10 feriehusudlejere

38 gallerier og kunsthåndværkere
(Kilde: Destination Djursland)Turismedirektør Flemming Rasmussen, Destination Djursland.
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Autoriseret forhandler og samarbejdspartner for Hydra-Grene A/S

Lagerfører bl.a. ABB el-motorer, pumper, lejer, ventiler, fittings, 
slangeindstik og slanger.

Hydraulikslanger med indstik fremstilles mens du venter eller på 
bestilling.

Afhentning af indleverede reparationer til Grene Industri-service A/S
sker tirsdag og torsdag morgen, andre reparationer og certificering 
foretages på eget værksted.

I D E  –  K O N S T R U K T I O N  –  D I M E N S I O N E R I N G  –   P R O D U K T I O N

Ka lo r i e v e j  1  ·  T l f  8 6 32 734 4  ·  www.g r en aahyd r au l i k . d k

Færgevej 1 · Grenaa · www.mercatus.dk
Miljøet i Norddjurs Kommune er 
vigtigt. Men lige så vigtigt er det, 
at lokale virksomheder ruster sig til 
nye tider. Det bliver mere og mere 
almindeligt, at kunderne og andre 
interessenter stiller krav til deres 
leverandører og samarbejdspartnere 
om, at de skal opføre sig ansvarligt i 
forhold til miljøet – og kan dokumen-
tere det. 

For at få et grønt miljøcertifikat 
(GMC), handler det om i samarbejde 
med kommunen at gennemgå alt fra 
simpel oprydning, korrekt håndte-
ring af affald og øvrige miljøforhold 
– til indarbejdelse af en aktiv og 
bevidst holdning til ressourcer og 
miljø i virksomhedens dagligdag.  

Processen indtil certificering varer 
et lille års tid. Og medarbejderne 
bliver involveret som ansvarlige 
medspillere i virksomhedernes 
miljøforhold. Norddjurs Kommune 
fungerer først og fremmest som 
vejleder og samarbejdspartner gen-
nem hele forløbet. Sammen med en 
aktiv egenkontrol forenkles desuden 
arbejdet med besigtigelse og den 
endelige evaluering. 

Miljøcertifikatets betydning 
Erhverv Djursland har talt med et 
par virksomheder, der netop har 
modtaget GMC miljøcertifikatet.   

Bo Allermann, Aalsrode Tømrer-

firma A/S, siger sådan her:
”For os begyndte interessen for 
miljøet allerede for en del år siden. 
Vi kunne jo se, at der var en del ting, 
der kunne forbedres i vor virksom-
hed. Men det der slog ”hammeren 
på sømmet” var egentlig, at nogle 
af vore store kunder stillede krav 
til os omkring miljøledelse. Og 
da muligheden var der i et lokalt 
regi, så slog vi naturligvis til. Men 
ordningen har for os også mange 
andre fordele: Vi er i øjeblikket ved 
at udvikle et lavenergihus. Senere 
er det planen at gå videre med at 
udvikle et passiv hus. Begge dele 
kræver miljøcertifikat. Vi kan se, at 
vi kan spare på ressourcerne. Der 
går ikke længere så meget til spilde. 
Endelig er vi da ikke i tvivl om, at 
det giver et godt omdømme, at vi 
har miljøet inde som en vigtig del af 
vort virke. Til sidst skal jeg også lige 
sige, at GMC-certifikatet er fuldt på 
højde med andre og mere kendte 
certificeringer.”

Hans Henrik Jensen, ES Smede- 
og Maskinservice A/S:
”Det hele begyndte egentlig med 
et besøg af kommunen. Herfra 
mente man, vi ville kunne leve op 
til kravene efter en periode. Så vi 
begyndte i februar med en række 
møder. Vi fik nogle opgaver stukket 
ud. Vi skulle udarbejde en målsæt-

ning og en foreløbig handlingsplan. 
Der skulle udarbejdes lister over, 
hvad vi ville opnå, og vi skulle have 
vores miljøgruppe til at fungere. 
Det har nu betydet, at vi har kunnet 
minimere vort forbrug af kemikalier. 
Vi har desuden fået destrueret en 
masse gamle kemikalier, som vi 
ikke brugte længere. Det sparer vi 
penge på. Vi fandt også ud af, at vi 
nu har fået et bedre flow generelt i 
virksomheden. Det er der også en 
økonomisk fordel ved.”

Hans Henrik Jensen fortæller 
videre, at den nye miljøcertificering 
har betydet, at virksomheden har 
kunnet gå i gang med at udvikle en 
CO2-besparende lastvognstrailer. 
Samtidig er man gået sammen med 
en anden virksomhed om at udvikle 
en ny CO2-besparende prototype 
af en vindmølle. ES Smede- og Ma-
skinservice står her for den prakti-
ske del af udviklingsprocessen.  

Kom til introduktionsmøde
I dag er der 24 virksomheder, der 
har et GMC Miljøcertifikat i kom-
munen. Men ambitionerne er langt 
større. Derfor afholder Norddjurs 
Kommune et introduktionsmøde 
den 16. december kl. 15 – 17 i ad-
ministrationsbygningen i Allingåbro, 
møderum 15 i Byg og Plan. Og alle 
er velkomne. 

I et samarbejde med Norddjurs 

Kommune får virksomhederne i 

kommunen mulighed for, på en 

enkel og overskuelig måde, at få 

udstedt et miljøcertifikat. Baseret på 

virksomhedernes egenkontrol. Det 

betyder et sundere miljø, en bedre 

økonomi og endelig også et styrket 

image for den enkelte virksomhed. 

Spar penge og imødekom kundekrav med miljøcertifikat

Fra venstre:  Lotta Sandsgaard, Norddjurs Kommune, 
Marie Karlsson, Norddjurs Kommune, Bjarne Bøhl 
Pedersen, Ålsrode Tømrerfirma A/S, Jan Bo Allermann, 
Ålsrode Tømrerfirma A/S, Niels Jørgen Nielsen, 
Ålsrode Tømrerfirma A/S, Hans Henrik Jensen, ES 
Smede og Maskinservice ApS, Svend Erik Schumacher, 
Ålsrode Tømrerfirma A/S, Svend Åge Friis, Houlbjerg 
& Wittrup, Olaf Wulff, ES Smede og Maskinservice 
ApS, Orla Sundgaard, Houlbjerg & Wittrup, Carsten 
Sørensen, ES Smede og Maskinservice ApS, Henrik 
Tychsen, Houlbjerg & Wittrup, Carsten T. Willadsen, 
Norddjurs Kommune, Lis Bach, Norddjurs Kommune 

(foto: Norddjurs Kommune)

Se vores udstilling
og få et Godt Tilbud

Tlf. 86 32 11 11 · www. papirgaarden-grenaa.dk
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LAGERLOKALER TIL LEJE
i den gamle papfabrik i Grenaa

Boax Ejendomme råder over lager- og kontorlejemål i alle størrelser, der kan skræddersys til præcis dit behov.
Der er mulighed for både korttidslejemål og normale lejemål.

LAGER – LAGERHALLER – GARAGER – DEPOTER
Fra mindre lagre og op til 2.000 m2. Kan efter behov være højloftede op til 12 meter. Pris fra 15 kr./m2.
Indendørs opbevaring af campingvogne samt depotrum til møbelopbevaring og lign.
.

Vi har læssegrave på arealet og kan tilbyde udendørs opmagasinering af f.eks. trailere og containere.

Vi har bl.a. følgende lejere på området: Danguitar, AvXperten, Grenaa Transport, SCA Papir, Markman.
KONTAKT ORLA DAMBO PÅ 

TLF. 86 211 216 / 2020 4407

eller od@boax.dk

AKTUELT:
Hal på 100 m2, hal på 300 m2 og hal på 2.000 m2.
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Boax Ejendomme er et ejendomsinveste-
ringsselskab med fokus på investering i og
udvikling af velbeliggende ejendomme.
Vi har en solid egenkapital og mere end 15
års erfaring med ejendomsudvikling og 
-udlejning. Vi er aktuelt på udkig efter ejen-
domme med udviklingspotentiale.

HAR DU EN IDÈ 
TIL ET ARRANGEMENT I MILJØFORUM?

Vil du gerne vide, hvad der sker i Miljøforum?

– gå ind på vores hjemmeside

mfnorddjurs.dk

hvor du kan få mere at vide, melde dig til (gratis) 
– og hvor du kan komme med forslag til 
arrangementer

Miljøforum Norddjurs Erhverv er et samarbejde mellem interesserede virksomheder i Norddjurs og Norddjurs 
Kommune med henblik på at formidle erfaringsudveksling og viden om reduktion af virksomhedernes miljøbe-
lastning og forøgelse af produktiviteten. Denne formidling sker primært ved erfaringsudveksling i de enkelte ud-
viklingsgrupper (interessegrupper) og ved afholdelse af diverse arrangementer - typisk fyraftensmøde, hvor alle
kan deltage. Miljøforum Norddjurs Erhverv afløser det tidligere UGE (Udviklingsforum for Grenaa's Erhvervsliv). www.mfnorddjurs.dk

 

http://www.boax.dk
http://www.mfnorddjurs.dk

