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Møder – Kurser – Konferencer  
i inspirerende omgivelser for alle…

Dronningens Ferieby · Kystvej · 8500 Grenaa

Telefon 87 58 36 50 · Fax 86 30 07 80

post@dronningensferieby.dk · www.dronningensferieby.dk Mødestedet uden forhindringer…

Vi har de perfekte rammer 
for ethvert arrangement 
– stort som småt.

Ring og få et konkret tilbud.

– Auditorium med op til 200 siddepladser.

– Alt tænkeligt AV konferenceudstyr.

– Fleksible mødelokaler for grupper 
 på 5-50 deltagere.

– Spisning for op til 200 personer.

– Mulighed for komfortabel overnatning
 i Feriebyens 44 huse.

DJURSLAND
KLOAK-SERVICE
ApS v/Ulrik Sinding

KLOAKRENSNING

Abildgårdsvej 10 • 8570 Trustrup • 86334677 • 86334121 • www.u-sinding.dk

• Industrispuling 0-3000 BAR
• Slamsugning
• Skorstensrensning
• Olie- og kemidestruktion
• Udskæring af trærødder
• Brønd- og rørsøgningsudstyr
• Tank- og kedelrensning

• Spuling
• TV-inspektion
• Water-Jetting
• Betonsanering
• Tørstofsugning
• Slamafvanding
• Jordrensning

Kovsted & Skovgård er et seriøst
revisions- og rådgivningsfi rma, der
med baggrund i revisors opgaver
med regnskab, skat og revision
tilbyder kunderne en engageret
indsats, som nærmeste samarbejds-
partner. 

Strandvejen 29, 8400 Ebeltoft · Hovedgaden 34, 1 sal, 8410 Rønde · Vestre Ringgade 61, 8200 Aarhus N
Tlf. 7022 0999 · Fax 7023 0999 · mail@kovsted.dk · www.kovsted.dk

Henning Kovsted hk@kovsted.dk René Ferrer Ruiz rfr@kovsted.dk Johnny Skovgård jsr@kovsted.dk

Kontakt os for 
en uforpligtende 

drøftelse

Din lokale installatør
El-installation
Automation
IT-netværksløsninger
Industriservice
Solceller
Sikringsanlæg

Trekanten 44 B
8500 Grenaa
Tlf. 86 32 32 99

Nimtofte
Tlf. 86 39 81 07

Balle
Tlf. 86 33 72 73

BP Electric A/S

Deres garanti for 
kompetence og engagement

www.bpelectric.dk

Rådgivning i ØKONOMI og JURA
for erhvervsdrivende (ikke kun landmænd…)

Ring til afdelingsleder Henrik Larsen 8791 2080 
for et uforpligtende møde.

• Regnskabsanalyse
• Generationsskifte
• Strategirådgivning

• Skatteregnskaber
• Årsrapporter
• Budgetter

WWW.LANDBOFORENING.DK
FØLLEVEJ 5 · FØLLE · 8410 RØNDE

PB Autocamper Allingåbro

PB Scandi-Mobil A/S
Industriparken 16 · 8961 Allingåbro

Tlf. 8648 1581 · info@pb-autocamper.dk

Salg, service og reparation 
af autocampere

www.PB-Autocamper.dk

http://www.dronningensferieby.dk
http://www.aalsrode.dk
http://www.u-sinding.dk
http://www.kovsted.dk
http://www.bpelectric.dk
http://www.landboforening.dk
http://www.pb-autocamper.dk
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Forside: Advokat (H) Jørgen Lindhardt Steffensen, Lindhardt Steffensen Advokater

Early Warning skubber os til forandring 4
Da et ungt par i 2006 købte en noget nedslidt campingplads 
for et ganske pænt beløb, så det hele egentlig ganske fornuftig 
ud. Intentionerne og energien var der, men verden væltede et 
par år senere. Hvad gjorde de så? De trimmede deres koncept så 
godt de kunne, men de fik også fat på Early Warning, som gratis 
hjælper konkurstruede virksomheder.

Benyt dig af de bedste  6 
hjerner fra universitetet
De højere læreanstalter samarbejder med erhvervslivet som 
aldrig før. Det kan i dag gøres på flere måder og niveauer. Her i 
landet er Aarhus Universitet i spidsen med tilbud, hvis du ønsker 
en akademiker tilknyttet. Spørgsmålet er nu blot: Hvad kan 
Aarhus Universitet gøre for dig?

Erhvervsturisterne på vej til Djursland? 8
VisitAarhus og Destination Djursland har indgået et samarbejde 
om erhvervsturismen på Djursland. VisitAarhus er med sit brand 
og sine erfaringer på området tovholder. For en række lokale 
virksomheder kan en deltagelse i netværket „Meet with Aarhus“ 
være med til at skabe øget turisme og øgede indtægter. Tænkt 
ikke for snævert, lyder rådet, for erhvervsturisme kan føre mere 
med sig.

Vestjyden, der gik hen og blev østjyde 10
På Djursland har han altid følt sig godt tilpas. Grenaa er min 
hjemby, både når det handler om fritid og erhverv, siger han. 
Men han vil stadig gerne karakteriseres ved såkaldte vestjyske 
egenskaber: ordholdenhed og evnen til at holde sammen. Han 
har og har haft markant indflydelse på idrætslivet i Grenaa i 
mange år. Han er en dygtig advokat med mange kontakter til 
ikke mindst erhvervslivet – og så kan han lide at snakke.

Ajour – kalender – navne – 12 
selskaber – regnskaber

God rådgivning og solidt håndværk 14
Med butikker i både Grenaa og Hornslet, et sprøjteværksted og 
en større malerafdeling med dygtige håndværkere er Flüg-
ger Farver at finde overalt på Djursland. Foråret er på vej, og 
malerfirmaet er parat til at servicere det lokale erhvervsliv, 
når facaden skal friskes op eller de lidt nedslidte lokaler er 
blevet for trættende at se på. Flügger Farver, der også hedder 
Malerfirma Madsen ApS, kan klare det hele, også hvis det blot 
handler om et par gode råd og et par spande maling.

Få hjælp i tide

Historien i dette nummer om Per og Winnie fra 

Krakær Camping er bestemt ikke enestående. 

Det der gør deres historie til en god historie er, at 

de selv har haft viljen til at ændre deres forret-

ningsgrundlag. Og at de har søgt hjælp.

Den kom fra Early Warning, der er et gratis tilbud 

til virksomheder, der er konkurstruede. En eller 

flere konsulenter ser på virksomheden med 

friske øjne og hjælper ejeren til at gennemføre 

nødvendige forandringer.

En hel del virksomheder på Djursland har også 

gode erfaringer med at sætte ind, før der er op-

stået eventuelle problemer. Nemlig ved at danne 

en professionel bestyrelse, der kan være med til 

at støtte ejeren med at sætte den rigtige frem-

tidskurs for virksomheden. Det er godt nok ikke 

gratis, men i langt de fleste tilfælde en ualminde-

lig god investering.
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Da et ungt par i 2006 købte en noget nedslidt campingplads 
for et ganske pænt beløb, så det hele egentlig ganske fornuftig 
ud. Intentionerne og energien var der, men verden væltede et 
par år senere. Hvad gjorde de så? 
De trimmede deres koncept så godt de kunne, men de fik 
også fat på Early Warning, som gratis hjælper konkurstruede 

virksomheder.
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Per Bundgaard Nielsen og Winnie Dambek Nielsen, Krakær Camping



„Krakær Camping var kørt i sænk, 
da vi købte den,“ siger Winnie 
Dambek Nielsen og Per Bundgaard 
Nielsen samstemmende. „Der var 
stort set ingen campister, og der var 
ikke lavet regnskab de sidste to år. 
Men vi var i 2006 overbeviste om, at 
vi kunne banke campingpladsen op 
i løbet af omkring 5 år, og så sælge 
den med fortjeneste.“

Både Winnie og Per har en fortid 
inden for transportbranchen. Win-
nie har blandt andet arbejdet med 
shipping, og Per har både kørt som 
chauffør og haft administrative 
opgaver i en transportvirksomhed. 
Og begge har de været campister 
i nogle år. „Jeg mener egentlig, at 
vores baggrund var rimelig i forhold 
til, at drive en campingplads,“ siger 
Per, der fortæller, at der her i den 
kolde vinter er 40 – 50 campister, 
der weekend efter weekend vender 
tilbage til campingpladsen for at 
nyde naturen og roen på stedet. 

„Vi tvinges til at tænke  

nyt og anderledes.“

Svære år
Begyndelsen var svær. Og årene der 
kom, var ikke bedre. „Det var op ad 
bakke hele tiden,“ fortæller Winnie. 

„Men i 2010 inviterede vores bank, 
som i forvejen havde 78 camping-
pladser som kunder og vores 
revisor, som også er bekendt med 
branchen, os til et strategikursus 
over to dage. Det var egentlig det, 
der sparkede meget i gang for os. Vi 
begyndte at kunne se muligheder. Vi 
blev mere bevidste om, hvad vi her 
på stedet kunne tilbyde vore campi-
ster. Vi begyndte at omdanne stedet 
til en såkaldt kreaktiv campingplads 
med en række specialarrange-
menter, kreativt værksted, ture til 
Mols Bjerge og Djurs Sommerland, 
guidede rideture, fætter- og kusine-
arrangementer, forskellige træf for 
familier, seniorer, bilister, cyklister 
– og meget andet. I den kommende 
sæson skal vi for eksempel i for-
bindelse med et Mustang træf lave 

en drive in bio. Det er da sjovt og 
spændende.“

„Alt for mange skal trækkes 

op hver gang. Det er ikke et 

godt udgangspunkt.“

Early Warning
Winnie havde på et tidspunkt læst 
en artikel i Jyllands-Posten eller 
Børsen om organisationen Early 
Warning, der dækker hele landet, 
men styres fra Væksthus Midtjylland 
i Aarhus. „Jeg gik ind på hjemme-
siden og læste noget om Hjarbæk 
Camping, der havde fået hjælp. Så 
jeg ringede op, det var i begyndel-
sen af 2012, og kort tid efter, duk-
kede der en konsulent op.

Ved et efterfølgende matchmøde, 
hvor også frivillig rådgiver Carl-V. 
Buchwald var med, fandt vi ud af, at 
ham kunne vi nok bruge.“

Der har nu været afholdt en række 
møder over hele 2012. „Ved disse 
møder bliver hele forretningsgrund-
laget endevendt. Alt fra varelager, 
valg af leverandører til strategier 
bliver der kigget på. Hvad koster re-
visoren? Her er Carl rigtig god til at 
skubbe os til forandring,“ fortæller 
Winnie. „Vi tvinges til at tænke nyt 

og anderledes. Vi aftaler vore møder 
i god tid, så vi begge parter kan nå 
at forberede sig.“

Her bryder Carl ind: „Det skal 
også med i historien her, at både 
Winnie og Per er rigtig gode til selv 
at være den udfarende part. Er der 
noget, de gerne vil diskutere med 
mig, så ringer de. Min erfaring siger 
mig, at alt for mange skal trækkes 
op hver gang. Det er ikke et godt 
udgangspunkt. En anden fordel er, 
at de er sammen om deres forret-
ning. Det gør dem stærkere, end 
eksempelvis håndværksmesteren, 
der må gå alene med problemerne, 
fordi konen ikke har den fornødne 
indsigt eller lyst til at deltage, når 
det brænder på. Hvis man kan 
distancere sig fra den mere følelses-
ladede del omkring den konkurstru-
ede virksomhed og kan komme til 
at se på sin virksomhed udefra, så 
kommer handlekraften og modet, 
og så kan man i mange tilfælde 
undgå en konkurs og få en virksom-
hed på ret kurs.“

Nu lysner det
For kort tid siden kom meddelelsen 
fra revisoren: Det ser nu ud til, at 
2012 er det år, hvor det begynder 
at gå i den rigtige retning. Og Early 
Warning er stadig med på sidelinjen.

Early Warning skubber  
os til forandring
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Frivillig rådgiver Carl-V. Buchwald, Early Warning
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„Først og fremmest kan vi hjælpe 
en virksomhed med at finde vej i 
den mangfoldighed af viden, der fin-
des på universitetet,“ siger direktør 
for AU Center for Entreprenørskab 
og Innovation, Flemming Kobberøe 
Fink. „Ved hjælp af vores One Stop 
Service, som består af erfarne folk 
med bred viden og et stort internt 
netværk, vil man kunne blive guidet 
videre til en specialist, der vil kunne 
forholde sig til en problemstilling.“

Han forklarer videre, at univer-
sitetet, der i dag også omfatter 
handelshøjskolen, arbejder inden 
for områder som naturvidenskab og 
teknologi, samfundsvidenskab og 
økonomi, medicin og humaniora. 
Ofte er et projekt tværfagligt. Et 
medicinsk forskningsprojekt kan ek-
sempelvis også have behov for at få 
en etisk eller en forretningsmæssig 
vinkel på en opgave, siger han.

„Viser det sig, at en stillet opgave 
ikke ligger til højrebenet for os, vil 
vi ofte kunne henvise til andre som 
Teknologisk Institut, Danmarks 
Tekniske Universitet (DTU) eller 
Væksthus Midtjylland.“

I gamle dage gik man på kursus, 
når noget nyt skulle læres, mener 
Flemming Fink. Det har man ikke 
længere tid til. Derfor går man efter 
skræddersyede samarbejdsformer, 
der er tilpasset et aktuelt behov. Her 
skal man blot være opmærksom på, 
at forskerne arbejder med teorier 
og metoder, mens virksomhederne 
ofte har fokus på problemer og løs-
ninger. Center for Entreprenørskab 
og Innovation hjælper med at få det 
samarbejde til at fungere.

„Langt den største videnover
førsel foregår via ansættelse af 

nyuddannede kandidater.“

At få viden i arbejde
Der kan være tale om forsknings-
baseret arbejde for en virksomhed. 
Men ofte vil der – når der er tale om 
små og mellemstore virksomheder 
– være tale om et vidensamarbejde 
eller et studenterprojekt.

Generelt er der forskel på forsk-
ning og vidensamarbejde på den 

måde, at gælder det forskning, 
er universitetet ejer af projektet. 
Mens virksomheden ejer projektet, 
når der er tale om overførsel af 
viden. 

Projekt Genvej til Ny Viden er nu 
lukket, men det er – og var – et pro-
jekt, der tog udgangspunkt i de små 
og mellemstore virksomheders 
egne, konkrete udfordringer og 
hjalp dem med at finde viden, som 
kunne bringe dem videre – og så 
blive fulgt hele vejen igennem. Der 
var oprindelig 150 virksomheder, 
der henvendte sig. Af disse 
virksomheder er 40 i 
gang. Eneste virksom-
hed på Djursland 
er DISU i Grenaa. 
Budgettet var 
på 47 mio. kr. 
og virksom-
hederne skal 
medfinansiere 
med halvdelen. 
Denne halvdel 
kan dog godt 
være finansieret 
i timer.

Benyt dig af de bedste 
hjerner fra universitetet

De højere læreanstalter samarbejder med 

erhvervslivet som aldrig før. Det kan i dag 

gøres på flere måder og niveauer. Her i landet 

er Aarhus Universitet i spidsen med tilbud, 

hvis du ønsker en akademiker tilknyttet. 

Spørgsmålet er nu blot: Hvad kan 

Aarhus Universitet gøre for dig?
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Tilskud til efteruddannelse
DURSLAND  200 virksomheder på Djursland 
indbetaler ifølge overenskomsten til en uddannel-
sesfond, som PensionDanmark administrerer. 
Har man modtaget en mail med budskabet om, 
at man kan få tilskud fra Kompetenceudviklings-
fonden, bør man reagere. Siden oktober måned 
sidste år har PensionDanmark sendt en mail til 
virksomheder, som har haft medarbejdere på 
AMU-kurser. Ifølge Niels Bonø, der er chef for 
uddannelsesfonden i pensionskassen, handler 
det om at åbne mailen og dermed sikre sig et 
tilskud. Det gør ikke alle, og det er dumt. Pension-
Danmark henter ved reaktion, efterfølgende selv 
de oplysninger, virksomhederne i forvejen har 
indtastet.

Forløb for iværksættere
SYDDJURS  En iværksætter skal have gode råd 
og et godt netværk for at kunne klare sig, mener 
man i Viden Djurs og Syddjurs Udviklingspark. 
Derfor er et nye forløb sat i værk for at afløse de 
traditionelle iværksætterkurser. „I det nye koncept 
er udviklingen af et netværk for iværksættere en 
af grundpillerne. Det er meningen, at netvær-
ket skal vokse sig stort og stærkt i løbet af de 
kommende år.“ siger direktør Søren R. Holm fra 
Syddjurs Udviklingspark, der dog mener, at det er 
for tidligt helt at afskaffe de tidligere iværksætter-
kurser. Der er planlagt to iværksætterhold med 
hver 16 deltagere i 2013. Det første hold er startet 
med fuld belægning og med en venteliste på fem. 
Det vil dog stadig være muligt at tilmelde sig det 
andet hold i år.

Erhvervsudvikling på Mols
MOLS  Projektet Strategisk Forretningsplan-
lægning i Landdistrikterne sætter med spørgs-
målet: “Og hvad skal vi så leve af herude på 
landet nu og i fremtiden?”, fokus på at fremme 
erhvervsudviklingen på Mols med udgangspunkt i 
områdets egne styrker og ressourcer.
Derfor leder Syddjurs Kommune og Region 
Midtjylland efter lokale samarbejdspartnere, i 
form af såvel virksomheder og iværksættere som 
foreninger og borgere, der har lyst til at involvere 
sig i processen.

Efteruddannelse frem for fyring
GRENAA  Det går igen fremad for Frederiksen 
Møbel- og Inventarproduktion A/S, efter at der 
for nogen tid siden var en stille periode. Virksom-
heden valgte at uddanne og fastholde medarbej-
derne i stedet for at fyre dem. Produktionschef 
Søren Hansen kontaktede AOF Djursland, der 
hurtigt iværksatte en screening af de 19 ansatte 
og strikkede et uddannelsestilbud sammen. Ud af 
de 19 var der 12 ansatte i målgruppen for dansk 
forberedende voksenundervisning og fire i kate-
gorien til ordblindeundervisning. Det hele kom på 
plads på 14 dage. De ansatte har næsten fået fuld 
kompenseret løn under forløbet gennem Statens 
Uddannelsesstøtte (SVU) og Kompetencefonden.

Den enkelte virksomhed kan 
også hente god hjælp til ansøgning 
om støtte hos den lokale erhvervs-
chef, hos erhvervskonsulenter, 
hos regionens EU-kontor eller hos 
Væksthus Midtjylland. 

Studentervæksthus
Har man en idé liggende i skrive-
bordsskuffen eller på computeren, 
kan man få nogle studerende til at 
kigge på den. Universitetet rummer 
omkring 70 studentervirksomheder, 
hvoraf nogle går under navnet  
Corporate Take Off. De kan samar-
bejde et halvt år med virksomhe-
den. Flere er tværfaglige. Udgif-
terne kan være meget små og ofte 
af nærmest symbolsk karakter. Men 
det gode råd er at lave en aftale, 
når et projekt er konkretiseret.

„Langt den største videnover-
førsel foregår via ansættelse af 
nyuddannede kandidater,“ hævder 
Flemming Fink. „Det kan være lidt 
en udfordring at ansætte den første 
akademiker i virksomheden. Men 

ofte betyder ansættelsen af for 
eksempel en ingeniør, at der 

efterfølgende skabes fem 
nye arbejdspladser. Det 
siger statistikkerne. Vi 
vil meget gerne være 
med til at bryde barri-
erer ned, så det bliver 

mere almindeligt 
at ansætte højtud-
dannede i mindre 
virksomheder. Man 
skal blot sørge for, 
at han eller hun 

får lejlighed til at vedligeholde sit 
faglige netværk.“

„Havde vi kun fået penge  
– og ikke viden, stod vi slet ikke, 

hvor vi står i dag.“

Projektet på Djursland 
DISU i Grenaa arbejder inden for 
området sikkerhedsudstyr og 
førstehjælp. Her er man i regi af 
projekt Genvej til Ny Viden i gang 
med at udvikle en virtuel lærings-
platform i forbindelse med kurser 
i førstehjælp. Et program, der i 
den færdige form, vil betyde, at 
man kan sidde overalt på jorden 
og modtage relevant undervisning. 
„Vi opfatter universitetets Center 
for Entreprenørskab og Innovation 
som en dynamisk og professionel 
samarbejdspartner. Havde vi kun 
fået penge – og ikke viden, stod vi 
slet ikke, hvor vi står i dag,“ siger 
Bernt Rasmussen, indehaver af 
DISU. På spørgsmålet om, hvorfor 
DISU er den eneste virksomhed, 
der nåede videre i forløbet, ud 
af de i alt 11 virksomheder, der 
henvendte sig på Djursland, svarer 
han: „Vi har fra starten været klar 
over, at det kræver engagement og 
profes sionalisme. Derfor satte vi en 
professionel til at være projektleder. 
Det har helt bestemt hjulpet vort 
projekt godt på vej.“

Direktør Flemming Kobberøe Fink, AU Center for Entreprenørskab og Innovation
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Ifølge Flemming Rasmussen, 
Destination Djursland, er det først 
og fremmest konferencecentre, 
hoteller, transportører og teambuil-
dingfirmaer, der kan være interes-
serede i at deltage i netværket. 
„Det er naturligvis først og frem-
mest de større hoteller i Grenaa og 
Ebeltoft. Fuglsøcentret naturligvis. 
Men alt efter kongressens eller 
konferencens indhold og dens 
deltagere, så vil jeg da bestemt 
mene, at for eksempel Fregatten 
Jylland, Glasmuseet, Nationalparken 
Mols og Kattegatcentret foruden 
nogle af dyreparkerne kunne være 
interessante i nogle sammenhænge. 
Lübker Golf Ressort kan også være 
en del af pakken på Djursland,“ 
mener Flemming. „Kommer der en 
vindmøllekongres, så skal den da 
afholdes i Grenaa.“

Faciliteter
„Mødestedet for en kongres eller 
en konference er jo kun en ramme,“ 
siger Peer H. Kristensen, direktør i 
VisitAarhus. „Men her skal der være 
en professionel betjening. Værel-
serne, sengene og maden skal bare 
være i top. Og det skal mødeloka-
lerne også. Har man ikke selv helt 
styr på de tekniske krav, så kan man 
købe sig til professionelle folk, der 
kan ordne den side af sagen. Er 
omgivelserne tiltrækkende, er det 
kun et plus.“

Mulighederne 
„Kan man gøre en kongresdeltager 
interesseret i sit område som en 
mere almindelig turist, så skal vi 
naturligvis gøre det,“ siger Peer. 
„Overnatningsstederne kan for 

eksempel tilbyde et par ekstra over-
natninger for familien til en interes-
sant pris. Man kan ved afrejsen give 
et tilbud på et kommende besøg. 
Man må ikke tænke for snævert, når 
vi tænker på erhvervsturisme, for 
kongresdeltagere er også menne-
sker med mand, kone og børn. På 
den anden side, kan man sige, at 
attraktionerne kan udvikle sig hen 
mod erhvervsturismen. I Aarhus 
har vi bemærket, at det ombyg-
gede centralværksted har tiltrukket 
mange kongresdeltagere. Formo-
dentlig fordi det er en anderledes 
måde at skabe aktivitet på.“

„Det handler om at øge 
kompetenceniveauet hos 

vore medlemmer.“

Både Flemming Rasmussen og 
Peer H. Kristensen mener imidlertid, 
at trenden i øjeblikket går i retning 
af at konferencer med offentlige 
organisationer og institutioner er 
blevet mere effektive. Det betyder, 
at der ikke som tidligere er tid til at 
se sig omkring. Man opholder sig 
stort set hele tiden på mødeste-
det. Anderledes kan det være med 
konferencer og kongresser i privat 
regi. Her er der ofte mere tid til de 
sociale indslag.

Netværket
Er man medlem af „Meet with Aar-
hus,“ bliver man tilbudt en række 
fordele. Først og fremmest bliver 
virksomhederne præsenteret natio-
nalt og internationalt i VisitAarhus’ 
profilmateriale. Og der bliver afholdt 

arrangementer. Man kan komme 
ud og se hinandens virksomheder. 
Selv om virksomhederne er konkur-
renter, handler det også om at have 
tillid til hinanden. Man skal kunne 
samarbejde. Kan man ikke selv 
klare et arrangement, så kan man 
da henvise til kollegaen, som man 
ved har kapaciteten. Der afholdes 
desuden en række kurser inden for 
eksempelvis salg og markedsføring. 
Der inviteres til netværksmøder 
med faglig sparring. „Det handler 
om at øge kompetenceniveauet hos 
vore medlemmer, således at de på 
professionel vis kan betjene vore 
gæster bedst muligt. Også i frem-
tiden. I øjeblikket tænker vi faktisk 
10 år frem. Vi henvender os allerede 
nu til internationale organisationer, 
som vi ved skal stå for konferencer i 
2022,“ pointerer Peer H. Kristensen.

Selv om organisationen er delvist 
offentligt finansieret, er det en 
forudsætning, at der også kommer 
private midler ind. Et medlemskab 
for et hotel på Djursland koster 
140,- kr. pr. værelse pr. år. Er man 
en virksomhed uden overnatnings-
faciliteter er prisen 10.000,- kr. 
på årsbasis. Der ud over har man 
mulighed for at tilkøbe markeds-
føringsydelser og aktiviteter i regi af 
VisitAarhus’ erhvervsturismeindsats.

Det siger medlemmerne
„Erhvervssamarbejdet med Visit-
Aarhus er en rigtig god platform til 
at markedsføre os til vort segment. 
Vi har jo fokus på erhvervsturismen, 
og det er dem, vi hovedsagelig lever 
af. Ikke mindst erhvervsnetværket 
har vi haft glæde af. For os har det 
været en god ide. Medlemskabet 

Erhvervsudvikling

Erhvervsturisterne på vej til Djursland?

VisitAarhus og Destination Djursland har indgået et samarbejde om 
erhvervsturismen på Djursland. VisitAarhus er med sit brand og sine 
erfaringer på området tovholder. For en række lokale virksomheder 
kan en deltagelse i netværket „Meet with Aarhus“ være med til at 
skabe øget turisme og øgede indtægter. Tænkt ikke for snævert, 
lyder rådet, for erhvervsturisme kan føre mere med sig.
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Nye job til Djursland 
GRENAA  Terma har indgået en seksårig af-
tale med hovedproducenten af F-35 kampflyet, 
Lockheed Martin til en værdi af 0,5 mia. kr. Det 
sker kun tre måneder efter at virksomheden 
underskrev en tilsvarende aftale med Northrop 
Grumman. Det bringer den samlede ordre op på 
én milliard frem til 2019. Aftalerne betyder ikke 
alene, at de nuværende 300 ansatte hos Terma 
i Grenaa er sikret arbejde de næste mange år, 
men også, at virksomhedens medarbejderstyrke 
kan blive fordoblet. Der bliver primært tale om 
maskiningeniører, teknikere og ufaglærte medar-
bejdere. „Nu skal vi fra kommunens side gøre alt 
for, at hjælpe Terma med opgaven. Det kan dreje 
sig om at skaffe den nødvendige arbejdskraft 
eller opkvalificere med uddannelse, og her skal 
Jobcenter Norddjurs indover,“ siger borgmester 
Jan Petersen.

Varmeværk klar til 
stor investering
EBELTOFT  Ebeltoft Fjernvarmeværk er klar til at 
skyde 35 mio. kr. i et nyt træflisanlæg. De eksiste-
rende kedler er nedslidte. Det betyder dog ikke 
prisstigninger af den grund. „Samtidig er antallet 
af forbrugere vokset markant de sidste par årtier. 
Derfor vil værkets totale kapacitet også stige efter 
investeringen,“ siger formand Tage Nielsen fra 
Ebeltoft Fjernvarmeværk.

Handel Syddjurs gavekortet
SYDDJURS  Der har været fremgang for gavekor-
tet i Syddjurs Kommune. Forretningsfører Hother 
Hennings fortæller, at gavekortet i de første 11 
måneder af 2011 omsatte 781.000 kr., heraf 
halvdelen i Ebeltoft regi. I 2012 omsatte gave-
kortet 1.534.000 kr., hvilket svarer omtrent til en 
fordobling af beløbet.

Sponsorer søges
HORNSLET  Syddjurs Udviklingspark efter lyser 
aktive virksomhedsejere og ledere som vil tegne 
sponsorater til indkøb af inventar til 15 nye præ-
sentable arbejdspladser i den nye udviklings park 
på Tingvej i Hornslet.  
„Vi ønsker at skabe et afklarende og udviklende 
iværksættermiljø, der med netværksprincipper, 
kombineret med vejledning fra certificerede 
erhvervskonsulenter, skal forsøge at fremme 
iværksætterkulturen på Djursland med etablering 
af formodentligt 20 - 25 nye små virksomheder 
over en treårs periode,“ forklarer erhvervsdirektør 
Søren R. Holm.
„Det er vores forventning, at kunne åbne op for 
de første iværksættere, der flytter ind med „en 
brugsret“ om ca. 14 dage, medio marts 2013. Vi 
har allerede nu fire iværksættere samt flere der 
overvejer muligheden.
Målet er fuldt hus inden udgangen af 2013.“

har været kontaktskabende,“ siger 
Laila Qvist fra Kystvejens Hotel 
og Konferencecenter i Grenaa. „Vi 
deltager i alle netværksevents. Og 
vi har netop her i huset igangsat 
kurset Det gode Værtskab. Det 
handler om implementering, værdier 
og service. Til gavn for os selv og 
vore dygtige medarbejdere, som der 
også skal investeres i.“

På Kalø Vig Center er Christine 
Viemose også glad for samarbejdet. 
„Vi har været med fra starten,“ 
siger hun. „Det har vi været, for det 
giver god mening for os, for mål-
gruppen er erhvervsturister. Normalt 
deltager vi i de fælles messer, der 
er. Dog ikke i år på grund af travl-
hed. Vi er jo et lille sted. Men også 
netværksdelen er rigtig god, for selv 
om vi grundlæggende er konkurren-
ter, så mener jeg, at vi alle får noget 

positivt ud af samarbejdet. Jeg sy-
nes også, at balanceringen mellem 
område og det enkelte medlems 
faciliteter er blevet god. Budskabet 
kommer pænt ud, synes jeg.“

Erhvervsturisterne på vej til Djursland?

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

R Å D G I V E N D E  I N G E N I Ø R E R  A / S

  Stationsplads 4,   8500 Grenaa   - Tlf. 8630 0355   

  Åboulevarden 18, 8000 Aarhus C - Tlf. 8625 3355

Vælg en stærk
   samarbejdspartner

www.djurslandsbank.dk
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Direktør Peer H. Kristensen, VisitAarhus og turismedirektør Flemming Rasmussen, Destination Djursland

http://www.kvistjensen.dk
http://www.lb-consult.dk/
http://www.djurslandsbank.dk
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Vestjyden, der gik hen og blev østjyde

På Djursland har han altid følt sig godt tilpas. Grenaa er min 
hjemby, både når det handler om fritid og erhverv, siger han. 
Men han vil stadig gerne karakteriseres ved såkaldte vestjyske 
egenskaber: ordholdenhed og evnen til at holde sammen. Han 
har og har haft markant indflydelse på idrætslivet i Grenaa i 
mange år. Han er en dygtig advokat med mange kontakter til 
ikke mindst erhvervslivet – og så kan han lide at snakke.

Advokat (H) Jørgen Lindhardt Steffensen, Lindhardt Steffensen Advokater
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Vestjyden, der gik hen og blev østjyde

„Jo, hvis der skal handles ind, og det gerne skal gå 
lidt tjept, så er det Mette, der skal klare det. Jeg falder 
bare i snak med nogen. Husk på, jeg har jo en bred 
berøringsflade,“ siger Jørgen Lindhardt Steffensen, 
der faktisk blev født i Varde for 52 år siden, men som 
efter sin studentereksamen flyttede til Aarhus for at 
læse jura. Som nyuddannet cand. jur. gik turen først til 
Esbjerg som advokatfuldmægtig – og derfra videre til 
Djursland. Det er her, han så har opholdt sig siden.

„Jeg vil stadig vedgå min arv fra de 
vestjyske gener, som jeg bestemt mener 

handler om at være ordholden.“

„Da min mor blev alene, flyttede hun til Mårslet, så 
jeg er egentlig kun i Vestjylland, når vi er til fætter- og 
kusinefester. Men jeg vil stadig vedgå min arv fra de 
vestjyske gener, som jeg bestemt mener handler om 
at være ordholden. Sådan er jeg stadig. Både når jeg er 
privat og i mere erhvervsrettede kredse. Ikke mindst i 
vores advokatpraksis, hvor et ord er et ord, uanset om 
det er skrevet ned eller ej.“

Ind i sportens verden
„Jeg var udsat for en trafikulykke i 1991. Det betød 
desværre, at jeg ikke har kunnet løbe siden. Men sport 
har altid fascineret og tiltrukket mig. Så jeg slog til, da 
Ole Bak fra Djurslands Bank prikkede mig på skulde-
ren og spurgte mig, om jeg ikke lige var manden, der 
kunne sætte lidt fart på fodboldafdelingen i Grenaa 
Idrætsforening. Det drejer sig jo kun om seks møder 
om året, sagde han. Det viste sig dog sidenhen, at det 
i særligt hektiske perioder snarere blev til et møde om 
ugen,“ siger Jørgen med et grin. Han var formand for 
fodboldafdelingen fra 1994 til 2004. Fra 2004 har han 
været formand for hele Grenaa Idrætsforening.

„Når en person i det private erhvervsliv gør en særlig 
god indsats, kan man måske finde på at stikke ham el-
ler hende en bonus eller et andet frynsegode. Sådan er 
det ikke i den frivillige idrætsverden, hvor man kun kan 
uddele ros og anerkendelse, som de eneste positive 
motivationsfaktorer. Men der går mange ledere rundt 
med nogle fantastiske lederegenskaber. Egenskaber, 
der sjældent kommer videre end til sportspladsen eller 
idrætshallen. Mange ville utvivlsomt kunne gøre sig 
fremragende som ledere i erhvervslivet eller andre 
steder. Men det gør de sjældent. Samtidig kæmper 
vi med at finde dem. Vi står i konstant bekneb med 
at lokalisere disse dygtige idrætsledere. Når vi finder 
dem, er det ofte fordi, de selv har haft gode år i nogle 
sportsklubber – eller fordi deres egne børn har haft 
det. Så det bliver vel en måde at betale tilbage på,“ 
funderer Jørgen.

Fritiden
Trods travlhed bliver det til et par skiture med familien 
om året. Ofte går turen til Østrig. „Vi har efterhånden 
fundet ud af hvilke områder, vi skal satse på,“ siger 
han. Én gang om året er han på en herretur sammen 
med 26 andre skientusiaster fra Grenaa og omegn. „Vi 
sætter os ind i en hotelbus med alverdens faciliteter 
fredag middag, og næste morgen er vi ved den østrig-
ske grænser. Undervejs har vi spist og sovet i bussen, 
og så er vi klar til ski allerede om formiddagen. Turen 
strækker sig til onsdag. Nok lidt dyrere end en flyvetur, 
men til gengæld er den meget sjovere.“

Om sommeren går turen med familien almindeligvis 
til Sydfrankrig.

„Under alle omstændigheder, så møder 
jeg glad op efter weekenden med ømme 

muskler. Det hører sig til.“

Hjemme på gården
Mette og Jørgen har en nedlagt landejendom i udkan-
ten af Grenaa. En ejendom, de har boet i – og restau-
reret på – siden 2006. „Bestemt ikke et håndværkertil-
bud, men en ejendom, der trængte til en kærlig hånd,“ 
påpeger Jørgen.

Ud over Mette, der også er advokat i firmaet, har de 
en knægt på tre og en pige på et. „Jo, så har vi da også 
et par heste, en hund og en kat.“

„Hjemme elsker jeg at gå rundt og makke med små-
projekter i mit arbejdstøj sammen med min lille dreng. 
Det tager lidt længere tid med ham i snor, men den tid 
er blevet meget vigtig for mig. Jeg bruger også tiden 
som fritidshåndværker på at tænke over ting, måske 
et juridisk problem, der kan falde på plads lige så stille. 
Under alle omstændigheder, så møder jeg glad op efter 
weekenden med ømme muskler. Det hører sig til.“

Når horisonten skal udvides
Som en fremtidsdrøm, og i hvert fald før han går på 
pension, vil han gerne på et studieophold på et af de 
kendte amerikanske universiteter, Yale eller Harvard. 
„Her kunne jeg tænke mig at følge nogle kurser i 
amerikansk retstradition. Måske kan jeg ikke bruge 
det direkte i vor egen praksis, men jeg får under alle 
omstændigheder udvidet min horisont, for vi bliver 
også mere og mere globale på de her kanter. Inden 
for de sidste par måneder har vi haft opgaver med 
finansieringsaftaler til en fiskeindustri i Letland, salgs- 
og leveringsbetingelser til et grafisk firma i Polen, en 
inkasso i Grækenland og en transaktion med et engelsk 
selskab. Og det passer mig da glimrende.“ slutter den 
efterspurgte erhvervsadvokat.
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MURERFIRMA  RASMUS JAKOBSEN A/S

Energivej 20 · 8500 Grenaa
Tlf. 86 32 35 11/86 32 38 32 

Biltlf. 23 31 48 40 · www.rjakobsen.dk

T otalentrepriser 
Nybygning · T ilbygning 

Omforandring · Reparationer 
Murer-, beton-, og jordarbejde 

Autoriseret kloakmester 
Grave- og huggearbejde med miniged 

Bent Klausen
Kratbakken 10    8586 Ørum Djurs    Tlf. 8638 1160    www.bentklausen.dk 

Bent Klausen Aps

MURERFIRMA

ERHVERVSRÅDGIVNING
· Struktur
· Overblik
· Resultatorienteret 
· Ressourceoptimering 
Ring eller send en mail for en 
uforpligtende drøftelse uden beregning

Tlf. 8646 8240
Mobil 2889 5240
Mail: carl-v.buchwald@c-vb.dk

· Kraner
· Autolifte
· Trucks

· Spil
· Pumper
· Gear

· Løftegrej
· Ventiler
· Cylindre

Vi er eksperter i både hydrauliske anlæg og trykluft. 
Vi udfører syn og service på bl.a.:

Fra Mikkel til Tiff
Mikkel-butikkerne i Auning, 
Hornslet og Åbybro er blevet 
overtaget af Tina Voigt Mad-
sen, der bor i Aalborg, men 
som har en fortid på Djursland 
og i Randers. Hun er udlært 
hos Gitte Hansen, som i dag 
er leder af butikken i Auning. I 
forbindelse med overtagelsen 
ændres navnet til Tiff, mens 
varesortimentet stort set 
bibeholdes, dog kommer der 
to nye mærker ind: Mazai og 
2-Biz i den voksne afdeling og 
lidt nyt til de unge. Personalet 
vil der ikke blive ændret på.

Ny termografi-
virksomhed
Med en baggrund som  
energi- og VVS-montør og 
et certificeret level 1 kursus, 
har Jesper Empacher Jensen 
taget springet til at starte sit 
eget firma – Djurs Termo-
grafi – inden for termografi 
og lækagesporing. „Hvorfor 
ikke bruge det nærmeste 
firma af den slags – frem for 
at skulle ringe til Aarhus eller 
Randers,“ siger han. „Termo-
grafi er en formidabel og 
særdeles effektiv måde at få 
gennemgået tilstanden på sit 
hus på, når det drejer sig om 
at få afsløret mangler, træk, 
kuldebroer, dårlige og utætte 
vinduer og døre med videre.“

Handicappris 
til brugs
Daglig Brugsen i Ørum, med 
brugsuddeler Henrik Simon-
sen i spidsen, har modta-
get Norddjurs Kommunes 
handicappris. Årets vinder 
har udvist rummelighed og 
social ansvarlighed ved at 
oprette en stilling til en dreng 
med synshandicap. Med 
handicapprisen får kommunen 
mulighed for både at takke 
vinderen og samtidig skabe 
opmærksomhed om det store 
arbejde, der gøres i Norddjurs 
for at inkludere og skabe gode 
arbejdsforhold for handicap-
pede. Både i organiseret 
foreningsregi, men samtidig 
også på andre fronter som 
f.eks. erhvervslivet, hvilket 
årets prisvinder er et godt 
eksempel på. 

http://www.rjakobsen.dk
http://www.revisionsgruppen.dk
http://www.bentklausen.dk
mailto:carl-v.buchwald@c-vb.dk
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Med nye ejere går beton-
elementfabrikken fra minus 
13 mio. kr. til plus 5 mio. kr. i 
resultat før skat i 2012.
Selvom en del af resultatet 
stammer fra tilbageført tab på 
en debitor, er direktør Karsten 
Sandal tilfreds.
„Vi har ryddet lidt op i butik-
ken og har sat nogle opgaver 
i bero. Samtidig har vi hævet 
priserne lidt på det, vi går og 
laver – og det har allerede 
givet resultater.
Vi har stort set fastholdt med-
arbejderstaben – det går op og 
ned, fordi vores aktivitet er
lidt sæsonpræget.
Landbruget fylder stadig pænt 

på kundelisten, men de står 
for under halvdelen af vores 
omsætning i dag.
Vi forventer os noget af 
det nye SL-dæk (se beskri-
velsen i sidste nummer af 
Erhverv Djursland, red.), et 
dæk system til byggeri, der 
bl.a. anvendes som etage-
adskillelse i nye bygninger. 
Kunderne er bl.a. de store 
entreprenør firmaer.
Jeg regner med, at der senere 
på året skal ansættes lidt flere 
til at lave SL-dæk, så vi følger 
nøje udviklingen“, fastslår 
 Karsten Sandal, der også 
 regner med sorte tal for 2013.

Nye selskaber
Norddjurs
35037772 ALBOHUS A/S ...................................................................................... 07.02.2013
35040102 LELO‘S SMØRREBRØD ApS ..............................................................  12.02.2013
35042008 SKOVGÅRDVEJ 37 ApS ......................................................................  14.02.2013
35041532 ØSTERGADE, AUNING ApS ...............................................................  14.02.2013
35044507 RANDRUP MANAGEMENT ApS .........................................................  19.02.2013

Syddjurs
35033076 LILLE AMALIENBORG ApS ................................................................  30.01.2013
35037217 KOED TØMRER- OG BYGGEFORRETNING ApS ................................  06.02.2013
35040838 HESØ GROUP ApS .............................................................................  13.02.2013
35041192 STOFCO ApS ......................................................................................  13.02.2013
35042822 MURMAND ApS .................................................................................  15.02.2013

Konkurser, likvidationer og opløsninger
Norddjurs
82528814 GLOBAL SHIPPING ApS .....................................................................  21.01.2013
30345207 BP MASKINER ApS .............................................................................  31.01.2013
32095666 GRØNDAHLS ISOLERINGSTEKNIK ApS ............................................  05.02.2013
19985946 J.L. SERVICE ApS ...............................................................................  05.02.2013
26710219 ATT 2 ApS............................................................................................  06.02.2013
31364981 ARNES VINDMØLLESERVICE ApS.....................................................  07.02.2013
32139671 NIM-TEK ApS ......................................................................................  07.02.2013
28490194 NAFRELI ApS ......................................................................................  11.02.2013
34043736 SHARKCODERS ApS ..........................................................................  12.02.2013

Syddjurs
31746698 UNS4 ApS ...........................................................................................  24.01.2013
16204307 K.M. EJENDOMME ApS .....................................................................  05.02.2013
21511579 LIBATO ApS ........................................................................................  05.02.2013
33393431 MOBILSMEDEN DJURSLAND ApS ....................................................  05.02.2013
33583486 RH MALERENTREPRISE ApS .............................................................  05.02.2013
10273196 S.P. FINANS EBELTOFT ApS ...............................................................  05.02.2013
11013740 S.P. TRANSPORT A/S ..........................................................................  05.02.2013
33588674 SCANTRA A/S .....................................................................................  05.02.2013
30603257 SPNI-FINANS ApS ...............................................................................  06.02.2013
33075677 STALD LYKKESTRUP ApS ...................................................................  06.02.2013
12579802 SØREN BENTZON SØRENSEN ApS ...................................................  11.02.2013
30896637 IMA CONSULT ApS .............................................................................  12.02.2013
87547728 HEDEMANN NIELSEN‘S TØMRERFORRETNING ApS, HORNSLET .  18.02.2013
30072499 NEWCO 2012 ApS ..............................................................................  18.02.2013 

Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.

Alle data er indhentet i perioden 
07.01.2013 - 19.02.2013.
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen 
og NN Markedsdata. 
Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

Grønfeld Byggecenter A/S
Smedebakken 1, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning  31.12.2012 
Bruttofortjeneste 4,7 (4,3)
Resultat før skat 1 (0,5)
Egenkapital 2,8 (2,7)
Antal ansatte 7 (15)

R.C. Holm A/S
Skovbakkevej 50, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning  30.06.2012 
Bruttofortjeneste 3,5 (1,6)
Resultat før skat 2,1 (0,3)
Egenkapital 7,8 (6,2)
Antal ansatte - (-)

Varo Specialmaskiner A/S
Tingvej 34, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning  30.09.2012 
Bruttofortjeneste 26,9 (26,5)
Resultat før skat 0,5 (-2,9)
Egenkapital 5,5 (5,0)
Antal ansatte 66 (72)

Ved en beklagelig fejl havde der i sidste 
nummer indsneget sig forkerte værdier for 
sidste års resultat før skat i følgende regn-
skabsoplysninger, hvorfor de bringes igen:

Auning Trætransport ApS
Energivej 11, 8963 Auning 
Regnskabsafslutning  30.06.2012 
Bruttofortjeneste 8,9 (8,6)
Resultat før skat -1,3 (-1,4)
Egenkapital -1 (0,3)
Antal ansatte 17 (16)

Bruttofortjenesten op med 
56 % i Perstrup

GSM Maskinfabrik A/S
Kattegatvej 14, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning  30.09.2012 
Bruttofortjeneste 10,2 (9,9)
Resultat før skat 1,1 (1,6)
Egenkapital 2,4 (2,7)
Antal ansatte 15 (21)

HN Autocenter A/S
Centervej 4, 8560 Kolind 
Regnskabsafslutning  30.09.2012 
Bruttofortjeneste 7,2 (5,4)
Resultat før skat 1,1 (1,1)
Egenkapital 5,3 (4,5)
Antal ansatte - (17)

Jydeland Maskinfabrik A/S
Drammelstrupvej 2, 8400 Ebeltoft 
Regnskabsafslutning  30.09.2012 
Bruttofortjeneste 3,6 (6,5)
Resultat før skat 0,5 (3,6)
Egenkapital 4,9 (7,5)
Antal ansatte 7 (15)

Bliv EK    TRAkunde i

-og få Djurslands bedste lønkonto

Stationsplads 4
8500 Grenaa

Tlf: 7010 9000
www.nykredit.dk

Perstrup Beton Industri A/S
Kringelen 4-6, 8560 Kolind

Regnskabsafslutning 
31.12.2012

Bruttofortjeneste 39,1 (25,2)

Resultat før skat 5 (-13,1)

Egenkapital 36,8 (44,5)

Antal ansatte 77 (83)
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

25 % i udbytte
Djurslands Bank har kunnet 
præstere et overskud på 61 
mio. kr i 2012. Derfor har 
bankens bestyrelse beslut-
tet at udbetale et udbytte på 
25 % til aktionærerne. „Ikke 
nok med at vi fortsætter den 
20-årige tradition med over-
skud, men vi er naturligvis 
meget tilfredse med, at resul-
tatet er det bedste igennem 
de seneste fem år. Vi skal 
faktisk tilbage til de gyldne 
dage før finanskrisen for at 
finde et tilsvarende positivt 
resultat,“ fortæller bankens 
direktør, Ole Bak. 

http://www.sparekassendjursland.dk/
http://www.nykredit.dk


Med butikker i både Grenaa og Hornslet, et sprøjteværksted og en større malerafdeling 
med dygtige håndværkere er Flügger Farver at finde overalt på Djursland. Foråret er 
på vej, og malerfirmaet er parat til at servicere det lokale erhvervsliv, når facaden 
skal friskes op eller de lidt nedslidte lokaler er blevet for trættende at se på. Flügger 
Farver, der også hedder Malerfirma Madsen ApS, kan klare det hele, også hvis det blot 
handler om et par gode råd og et par spande maling.

„Farven betyder da meget,“ fortæl-
ler Dorte Madsen, der sammen 
med sin mand Søren driver virk-
somheden. „Lyse farver gør et rum 
større, mørke endevægge samler 
det, mens neutrale farver får møbler 
og andre genstande til at fremstå 
klarere. Lyset spiller også en rolle 
for, hvordan vi opfatter farverne. 
Farver giver et forskelligt udtryk og 
forskellige oplevelser. Og hvad skal 
rummet i det hele taget bruges til?“ 
spørger hun.

Dorte og Søren fortæller, at de 
bruger en del af deres tid på at 
rådgive kunderne, så det endelige 
resultat kan blive optimalt. Med 
både butikker og malerfirma er det 
vigtigt at kunne rådgive såvel dem, 
der vælger at gøre arbejdet selv, 
som dem, der vil slippe for bøvlet 
mod til gengæld at få det udført af 
professionelle. „Alle vil naturligvis 
gerne have, at deres forretninger og 
virksomheder tager sig så godt ud 
som muligt. Det betyder da noget,“ 
supplerer Søren. 

Vælger man at gøre det selv, er 
man stadig i gode hænder. Man kan 
leje alt fra tapetafdampere til tæp-
perensere, gulvafhøvlere – og hvad 
der ellers måtte være brug for.  

Maling er en tillidssag
Der har ophobet sig mange års 
erfaring i virksomheden, hvis 
historie går helt tilbage til fyrrerne. 
I kraft af samarbejdet med Flügger 
sikrer virksomheden sig, at både 
kvaliteten og de nyeste materialer 
og teknikker altid er til rådighed. „Vi 
er den aktive sparringspartner, der 
kan hjælpe kunderne med at se nye 
muligheder. Vi kan jo se på et lokale 
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God rådgivning og  
solidt håndværk
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eller en facade både med profes-
sionelle og friske øjne. Det kan ofte 
knibe for kunden,“ siger Søren.

Brandhæmmende maling
For kort tid siden blev malerfirmaet 
certificeret til at kunne arbejde med 
brandhæmmende maling. Det kan 
typisk være tale om bærende kon-
struktioner af stål og træ, fortæller 
Søren. I forbindelse med et sådant 
arbejde, bliver der i samarbejde 
med de lokale brandmyndigheder 
udstedt et certifikat, som godkender 
arbejdet og de brandkrav, der stilles. 

Malerfirma Madsen ApS er 
medlem af Danske Malemestre, 
der er en arbejdsgiverforening og 
brancheorganisation, hvor til der 
også er knyttet et ankenævn og en 
garantiordning. 

Stort set alle virksomhedens 
produkter er miljøvenlige og mærket 
med EU miljøblomsten, et af Dan-
marks officielle miljømærker.   

Sprøjteværkstedet
Søren fortæller, at man på sprøjte-
værkstedet giver inventar som 
møbler, døre, låger og mange andre 
ting en overhaling, så de fremstår 
næsten som nye. 

Test af facademaling
I et tæt samarbejde med Flügger 
Farver, malerfirmaet og Jesper Juul 
fra Kulturhuset Pavillonen i Grenaa 
har man fået lov til at teste Flüggers 
nye facademaling Zero. En maling, 
man kan male med ned til 0 grader, 
og som er testet i det barske vejr 

på Island. Holdbarheden er op til 20 
år. Det har frisket op på Kulturhuset 
Pavillonens nedslidte facade, som 
nu kan holde mange år igen.  

„Vi skal udvikle og bygge 
fremtidens hus, som både 

er funktionelt, energi  
og miljørigtig.“

Samarbejde blandt lokale  
håndværkere
Malerfirma Madsen ApS har i et tæt 
samarbejde med fire andre lokale 
håndværksvirksomheder dannet 
et nyt byggeselskab: Albohus A/S. 
„Her skal vi udvikle og bygge frem-
tidens hus, som både er funktionelt, 

energi- og miljørigtig,“ siger Søren 
Madsen, der nævner, at man kan gå 
ind og kigge nærmere på  
www.albohus.dk.

De fire øvrige virksomheder er 
Aalsrode Tømrerfirma A/S, VVS Per 
Møller ApS, Murerfirma Rasmus 
Jakobsen A/S og El:con Grenaa. Et 
projekt, der vil skabe nye, lokale 
arbejdspladser på sigt.
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Søren og Dorte Madsen, Flügger Farver/Malerfirma Madsen ApS



 

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

MOBILE VÆRKSTEDER

LAGER CONTAINERE

MOBILE INDUSTRI KØKKENER

MANDSKABS CONTAINERE

INDUSTRI OG MALINGS-BLANDEUNIT
MED VARME OG VENTILATION

SALG OG UDLEJNING AF ALLE FORMER
FOR CONTAINER LØSNINGER.
NU OGSÅ CONTAINERPLADS PÅ GRENAA HAVN!

E-MAIL: KIO@DAVAI.DK        TELEFON +45 21 40 79 55          WWW.DAVAI.DK

M E M B E R  O F

DJURS WIND POWER
W W W . D J U R S W I N D P O W E R . D K

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

 

A
12025

En sparringspartner 
i øjenhøjde

Har du til tider svært ved at få overblik og træffe de rigtige 
beslutninger i din virksomhed? Vi hjælper dig med at gøre det 
komplekse enkelt, fokusere på det væsentligste og træffe de 
beslutninger, der skaber tryghed og vækst i din virksomhed.

KPMG i Grenaa, Storegade 1, telefon 86 32 18 11

kpmg.dk

Kvalitet og Omtanke
 

Tel. 8833 4646 · www.lsalaw.dk

http://www.nyborg-s.dk
http://www.permoeller.dk
http://www.davai.dk
http://www.mfnorddjurs.dk
http://www.kpmg.dk
http://www.lsalaw.dk

