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Er du god nok til  
at kradse gæld ind?

Hurtigere med letbane  
til og fra Djursland

Store størrelser  
til store russere

„Jeg vil gerne bidrage  
til det gode liv“

http://www.erhvervdjursland.dk
http://www.koleteknik.dk
http://www.stark.dk
http://www.activ-rengoering.dk
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Vælg en stærk
   samarbejdspartner

www.djurslandsbank.dk
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Rolshøjvej 2 · 8500 Grenaa · Tlf.: 8759 1212 · www.kattegatteknik.dk
VI SERVICERER OG REPARERER ALLE MÆRKER – RING ELLER KIG IND

• Reparationer
• Service & eftersyn
• Hydraulik

• Syn, skader
• Elektroarbejde
• Afbalancering

• Eftersyn af hejs-
   kraner, liftbag-
   smække m.m.

Din nødservice til udskiftning af 
slanger på stedet

 

 

Kvalitet og Omtanke
 

Tel. 8833 4646 · www.lsalaw.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

Danmarks mest populære hus- og have trailer
Model 1205 S har maksimale køreegenskaber, nem opbevaring i lodret 
position, stort tilbehørsprogram, 13 polet stik, spiralkabel og baklys. 
Ladmål indv: 203x116x35 cm. Valgfri totalvægt 500/750 kg.
Nyttelast 350/600 kg.

www.brenderup.dk

3.995,-

Basic
med presenning og næsehjul

SPAR 614,-

Hus og have trailer
Model Basic med flad presenning og næsehjul (værdi 614,-)
Ladmål indv: 201x108x35 cm. Totalvægt 500 kg. Nyttelast 375 kg.

4.695,-
1205 S

1205 S med aftagelige ekstrasider
Ladmål indv: 203x116x35/70 cm. Valgfri totalvægt 500/750 kg.
Nyttelast 300/450 kg. (Normalpris ekstrasider 3.135,-)

5.995,-

1205 S
med ekstrasider

SPAR 1.835,-

Trailere til alle formål - kom og få et godt tilbud!

E.Møllers Auto ApS • Randersvej 2 • 8500 Grenå • Tlf. 86326566
Underforhandler: Østjysk Undervognscenter • Hans Winthers Vej 21 • 8400 Ebeltoft • Tlf. 86346171
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Bent Klausen
Kratbakken 10    8586 Ørum Djurs    Tlf. 8638 1160    www.bentklausen.dk 

Bent Klausen Aps

MURERFIRMA

http://www.djurslandsbank.dk
http://www.kattegatteknik.dk
http://www.lsalaw.dk
http://www.landboforening.dk
http://www.brenderup.dk
http://www.bentklausen.dk
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Erhvervspanelet 5
Er du god nok til at kradse gæld ind?
Antallet af dårlige betalere slår rekorder i disse år. Det betyder, 
at mange brancher bliver ramt. En fast og sikker praksis, når det 
drejer sig om debitorstyring vil nok kunne mindske skaderne. 
Men er du led ved at rykke kunderne? Udskyder du det? Får du 
andre til det? Er du en af dem, der taber (for mange penge) på 
dubiøse debitorer? Erhverv Djursland har spurgt sig lidt for.

Hurtigere med letbane 10 
til og fra Djursland
Når letbanen i 2016 er fuldt udbygget, er der ikke blot tale 
om en miljøforbedring, men også om etablering af en vigtig 
og fremtidssikret trafikal rygrad, der får positiv indflydelse på 
såvel bosætning og erhvervsliv som kulturlivet på Djursland. 
Betydeligt flere vil pendle til og fra Djursland. Erhverv Djursland 
har talt med lokale personer, der har indgående kendskab til 
projektet.

Store størrelser til store russere 12
Grenaa-virksomheden Allsize Company A/S har fundet en niche 
på verdensmarkedet: moderigtigt tøj til meget store og nu også 
meget høje mænd, Big & Tall. Man eksporterer til 25 lande. Det 
russiske marked har Allsize været på før. Men nu ser det ud til 
at blive en succes.

„Jeg vil gerne bidrage til det gode liv“ 14
Han er Auning-dreng. Snart 50. Har gjort det godt som iværk-
sætter. Han blander sig i meget på det lokale plan, selv om han 
helst vil være fri. Det siger han da. Heldigvis er der stadig me-
gen dreng i ham. Han kan lide mekanik og at køre rigtig stærkt. 
Og så vil han helst kun handle med folk, han bryder sig om. Så 
hellere tjene lidt mindre.

Ajour – kalender – navne – 16 
selskaber – regnskaber

Virksomheder på Djursland 18 
handler telefoni lokalt
For erhvervsdrivende på Djursland har DLG Tele et godt tilbud 
til dem, der søger en kompetent, stabil og konkurrencedygtig 
leverandør inden for mobil, fastnet, IP telefoni og bredbånd. 
Nøgleordene er lokal forankring, høj service, god kvalitet og 
hurtig levering.

Forside: Direktør Ole Nørgaard, Nørgaard Teknik A/SSalgspriserne på helårshuse 
stiger på Djursland

Dette magasins Ajour-sider med bl.a. selskabsnyt 

og aktuelle regnskaber er populært læsestof.

Vi mener også, det er interessant og relevant at 

følge med i udviklingen af både ledigheden og 

boligmarkedet på Djursland. Derfor vil vi fra dette 

nummer og fremover hver måned bringe de 

nyeste tal på begge dele. Den grafiske fremstil-

ling rummer det seneste års udvikling, mens der 

er konkrete sammenligningstal i forhold til sidste 

måned.

Det er godt nyt, at priserne på helårshuse nu 

viser en tydelig stigning, både i Nord- og Syddjurs 

– såvel i forhold til sidste måned som samme tid 

sidste år. Salgstiden er også i begge kommuner 

faldet i forhold til sidste måned, og i Norddjurs er 

„liggetiden“ faldet med næsten 20 % i forhold til 

samme tidspunkt sidste år, mens den er steget 

med næsten 1/3 i Syddjurs. Alt i alt klare tegn på, 

at foråret for alvor er i gang på husmarkedet.

Selv om der snakkes om stigende ledighed, ser 

den ud til at have stabiliseret sig på Djursland, 

både når vi sammenligner med sidste måned og 

med samme måned sidste år.

Vi håber, du som læser tager godt imod denne 

nye service – og vi modtager meget gerne for-

slag til, hvordan vi kan komme endnu mere Ajour 

på Djursland.

Redaktionen

http://www.mercatus.dk
mailto:redaktion@erhvervdjursland.dk
mailto:redaktion@erhvervdjursland.dk
http://www.erhvervdjursland.dk
http://www.bygma.dk
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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 

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

 

Iscenesæt jeres næste mødedag i vores 
dejlige og hyggelige atmosfære.

Vi bor et stenkast fra både strand og skov, 
så også pauserne kan inspirere jer.

Vi stiller det grej til rådighed, I har behov 
for, herunder white-board, projektor, 
lærred på stativ, tuscher og flip-over.

Kurser og møder 
i hyggelige rammer

Kystvej 1· 8500 Grenaa· Tlf. 8632 2677
www.hotelgrenaahavlund.dk

Kontakt os på 
tlf. 8632 2677 eller 
admin@hotelgrenaa.dk 
og hør nærmere!

Priseksempel på dagsmøde med morgenmad, 
frokostbuffet og eftermiddagskaffe med kage 
samt kaffe, the, isvand og frugt hele dagen:

385,- kr. pr. person.

Konferencedøgn fra 995,- kr. pr. person
ERHVERVSRÅDGIVNING
· Struktur
· Overblik
· Resultatorienteret 
· Ressourceoptimering 
· Salg/eksport/markedsføring
Ring eller send en mail for en 
uforpligtende drøftelse uden beregning

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

http://www.rjakobsen.dk
http://www.mfnorddjurs.dk
http://www.hotelgrenaahavlund.dk
mailto:carl-v.buchwald@c-vb.dk
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Erhverv Djursland har spurgt 
advokat Lars Kirstein Pedersen fra 
Advokaterne Passagen i Grenaa. 
Han fortæller, at der i Danmark 
er mere end 600.000 private og 
virksomheder, der ikke betaler deres 
regninger, og samlet er der mere 
end 3 mio. fordringer, der er under 

inkassobehandling. „Derfor er der 
jo god grund til at handle hurtigt og 
effektivt, så snart man konstaterer, 
at en fordring ikke bliver betalt til 
tiden. For man kan godt gå ud fra, 
at man næppe er eneste kreditor,“ 
fortælle han. „Og selv om det kan 
være træls, er det vigtigt at fordrin-
gen bliver taget til inkasso hurtigst 
muligt. Jo hurtigere, desto større er 
muligheden for at få hevet fordrin-
gen hjem.“

Før man sender til inkasso
„Der er dog flere stadier, som skal 
være gennemført, før du som kredi-
tor kan sende dit tilgodehavende til 
inkasso hos din advokat,“ fortæller 
Lars Kirstein Pedersen. „Der skal 
sendes en faktura til din kunde, der 
beskriver, hvad han har købt. Du 
skal have sendt en rykker, hvori du 
truer med, at du vil overgive sagen 

til advokat, såfremt dit tilgodeha-
vende ikke betales inden ti dage. 
I den forbindelse skal du være 
opmærksom på, at du har ret til at 
opkræve et rykkergebyr. Du skal 
endvidere i rykkeren advare om, 
at der i så fald kommer inkasso/
advokatomkostninger på, ellers 
kan din kunde slippe for at betale 
advokatomkostningerne. Der må 
ikke være kommet indsigelse/klage 
fra skyldneren. Hvis skyldner har 
gjort indsigelse overfor dit krav er 
der tale om en „almindelig“ tvist, 
som skal løses ved stævning og 
domstolene. 

Når disse fire betingelser er 
opfyldt, vil du kunne fremsende dit 
tilgodehavende til inkasso hos din 
advokat, hvorefter dit tilgodeha-
vende hurtigt og effektivt vil blive 
forsøgt inkasseret. Eventuelt ved 
hjælp af fogedretten.“

Erhvervspanelet

Er du god nok til  
at kradse gæld ind?

Antallet af dårlige betalere slår rekorder i disse år. Det betyder, at mange  

brancher bliver ramt. En fast og sikker praksis, når det drejer sig om debitorstyring 

vil nok kunne mindske skaderne. Men er du led ved at rykke kunderne? Udskyder 

du det? Får du andre til det? Er du en af dem, der taber (for mange penge) på 

dubiøse debitorer? Erhverv Djursland har spurgt sig lidt for.

– indret med stil og smil
tlf. 8648 3133 · www.auningboligmontering.dk

Nyt til koNtoret?
Ring til Peter og Steen og få løst dit behov.

Få en skarp pris og test vores 5-punkts servicekoncept.

møbler · gulve · gardiner · lamper

Østerbrogade 16
8500 Grenaa
Telefon 86 32 20 11 
Telefax 86 32 36 16
www.kvistjensen.dk
grenaa@kvistjensen.dk
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http://www.nyborg-s.dk
http://www.auningboligmontering.dk
http://www.kvistjensen.dk
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Sådan styrer panelet debitorerne

Besøger kunderne
„Når man producerer køkkener, 
skal der ofte lægges mange penge 
ud i forvejen. Og et skræddersyet 
køkken er jo ikke så meget værd et 
andet sted. Ikke fordi jeg har haft 
de store tab, men jeg er her fra i år 
begyndt at bede om forudbetaling 
fra kunderne. Typisk omkring 2/3 af 
det endelige beløb. Jeg har dog haft 
meget langsomme betalere. Når jeg 
har mange penge ude at stå hos en 

kunde, så sker det, at jeg kører ud 
og besøger ham. Det hjælper af og 
til.“
Ole Hjort, Portas, Kalø Køkkenet

Kunderne forsikres
„Alle vore erhvervskunder har 
vi forsikrede. Kommer der en ny 
erhvervskunde ind ad døren, så 
undersøger vi hans kreditforhold og 
hans regnskaber grundigt, inden vi 
sender ham videre til forsikrings-
selskabet. Er der også ok herfra til 
at give ham en kredit på eksempel-

vis 200.000 kr. så kører det. Den 
tilbagemelding er altid meget hurtig. 
Kan kunden ikke forsikres, så skal 
han kunne give en anden form for 
sikkerhed, og det kan han som regel 
ikke. Får vi et vink fra forsikringssel-
skabet om, at en kunde har proble-
mer, og man vil fjerne eller mindske 
kreditgrænsen, så holder vi naturlig-
vis et ekstra øje på ham. Fortsætter 
han med at betale til tiden, så kører 
det jo egentlig, men vi er parate til 
at reagere. Men vi tager da chancer. 
Der spiller også andre ting ind. Er 
kunden loyal eller er han en flakker? 
Spiller han ud med åbne kort, og for-
tæller os, at der er problemer – eller 
går han og gemmer sig? Betalings-
betingelserne er løbende måned + 
30 dage, og alle kontokunder følger 
den samme rytme. Den første 
rykker er ude omkring den 20. i må-
neden og sker der ikke noget umid-
delbart derefter, så sætter vi en fast 
procedure ind. Det kører af sig selv. 
Ved større engagementer kommer 
de dog ind over mit skrivebord.“
Bent Lerke Kristensen, Ryomgaard 
Tømmerhandel

Erhvervspanelet

Professionelt værksted

Svend Pilgaards professionelle værksted 
beskæftiger sig bl.a. med:

l  Alt i reparationer af personbiler, varebiler, 

  lastbiler og busser 

l  Eftersyn, olieskift, bremser og styretøj

l  Lovpligtig eftersyn og reparation af fartskrivere

l  Fejludlæsning

l  Bremseprøve også på lastbiler

l  Salg og udskiftning af dæk

l  Styretøjsudmåling med firehjulsudmåler

l  Reparation og servicering af aircondition

l  Reparation og udskiftning af ruder.

Vi servicerer og reparerer 
alle bilmærker og yder 
3 års garanti på reservedele

Svend Pilgaard Automobiler A/S · Saabydalvej 2 · 8550 Ryomgård · Tlf. 8639 4099 · www.svendpilgaardautomobiler.dk

Book en prøvetur!
Kontakt os og lad os give dig et uforpligtende tilbud!

PASSER TIL ENHVER SUPERHELT
NY

Er du god nok til at kradse gæld ind?

http://www.svendpilgaardautomobiler.dk
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Tilfredshed med miljøtilsyn
SYDDJURS  I en brugertilfredshedsundersøgelse 
udtrykker et markant flertal af 50 deltagende 
virksomheder, en overordnet tilfredshed med 
Syddjurs kommunes miljøtilsyn. Ud af de samlede 
besvarelser var 93 % enten „tilfredse“ (45 %) el-
ler „meget tilfredse“ (48 %), 5 % var „utilfredse“ 
og ingen af besvarelserne var „meget utilfreds“. 
Kun tre af de adspurgte virksomheder svarede 
„ved ikke“ på et af de otte stillede spørgsmål om 
kommunens tilsynsindsats.
„Jeg er meget tilfreds med undersøgelsens re-
sultater“, fortæller formand for Natur-, Teknik- og 
Miljøudvalget Carsten Bech. „Den viser på den 
ene side, at forvaltningen arbejder målrettet på at 
forbedre relationerne til kommunens erhvervsliv, 
og på den anden side, at virksomhederne har en 
god forståelse for kommunens myndighedsrolle“.

Nye Ebeltoft-Odden afgange
EBELTOFT  Til maj indsættes en ny erhvervs-
venlig afgang fra Ebeltoft kl. 8.00 om morgenen 
med en returafgang fra Odden til Ebeltoft kl. 
20.15. I sommerferieperioden tilbydes der endnu 
flere afgange til og fra Ebeltoft, så byen bliver et 
vigtig besøgsmulighed for de mange turister. „Det 
er en satsning, der viser vor vilje til at investere 
i de muligheder, som Djursland og Mols-Linien 
har til fælles. Vi har jo et interessefællesskab i et 
stærkt Djursland, som tiltrækker erhverv og turi-
ster. Derfor håber vi, at både borgere og erhvervs-
liv vil benytte de nye afgange til og fra Ebeltoft, så 
de bliver en fast del af fartplanen,“ siges der fra 
Mols-Linien.

Forskel på priserne på 
byggegodkendelse
DJURSLAND  Ifølge en analyse fra Dansk 
Byggeri, er der stor forskel på priserne for 
byggegodken delse. Priserne kan i én kommune 
være tre gange højere end i en anden kommune. I 
Norddjurs koster det eksempelvis 64.970 kr. at få 
godkendt en 5.000 kvadratmeter stor fabriksbyg-
ning som i Syddjurs koster 112.000 kr. I Aarhus 
koster samme godkendelse 44.000 kr. og 150.000 
kr. i Randers. Prisen for en godkendelse af et 
enfamilie hus på 150 kvadratmeter er i Norddjurs 
4.878 kr. og i Syddjurs 5.100 kr.

Iværksættere i spil
GRENAA  Seks virksomheder er startet af unge, 
der har gennemført spiluddannelsen hos Viden 
Djurs i Grenaa. Hvert år begynder 200 unge men-
nesker på en spiluddannelse, som tiltrækker unge 
fra hele landet. Men ikke alle forlader Djursland 
efter endt uddannelse, for det viser sig, at nogle 
bliver boende som iværksættere i miljøet. „Det 
er godt, når de unge går direkte fra en ungdoms-
uddannelse til at blive selvstændige, og den ud-
vikling vil vi gerne forsætte – og gerne forstærke,“ 
siger Palle Rasmussen, der arbejder som konsu-
lent for paraplyorganisationen GameBusiness.

Det kører stille og roligt 
„Vi er måske privilegerede. Men det 
er faktisk ikke noget, der bekymrer 
os. Vi har en stabil kundekreds på 
måske 150 erhvervskunder og så 
lige så mange ad hoc opgaver om 
måneden. Men naturligvis har der 
da været nogle smuttere undervejs, 
men det bliver ikke til så mange på 
årsbasis. Slet ikke i penge. Enkelte, 
større kunder beder vi dog om at 
forudbetale, og det har de tilsynela-
dende ikke noget imod. Det er hel-
ler ikke så ualmindeligt. Vi fakturerer 

hver den første, og så har vore kun-
der 10 dage til at betale regningen. 
Det kører stille og roligt.“
Normann Thinnesen, Activ Rengø-
ring, Grenaa 

Kraftig opstramning
„I begyndelsen af 2008 ændrede vi 
debitorstyringen fra at være noget, 
vi brugte en time på om måneden, 
typisk ved at udsende en rykkerskri-
velse, til at være noget vi nu bruger 
næsten en time på om dagen. Med 
en kundedatabase på ca. 5000 

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

Er du god nok til at kradse gæld ind?

http://www.revisionsgruppen.dk
www.u-sinding.dkhttp://
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købende kunder i ind- og udland be-
gyndte vi at se en stigende tendens 
til manglende betalinger i 2007, og 
vi indførte da en øjeblikkelig ændring 
af praksis: Udenlandske kunder blev 
eksportkreditforsikret. Nye kun-
der, der ikke kunne dokumentere 
betalingsevne, kom på forudbetaling. 
Rykkerprocedurer blev intensiveret.

Vi indførte bl.a. smileys på alle ryk-
kere. En uge efter rykker 1 foretages 
et telefonopkald om manglende be-
taling og eventuelle afdragsordninger 
forsøges, hvis det vurderes nødven-
digt. Rykker 2 sendes 14 dage efter 
rykker 1 med advarsel om inkasso. 
En uge efter rykker 3 sendes debitor 
til inkasso, uanset saldostørrelse.

Største udfordring i den radikale 
ændring var i nødvendige tilfælde at 
få salgsleddet til at forlange forudbe-
taling. Det er en svær balance for en 
sælger først at sælge varen og der-
efter bede om forudbetaling. I dag er 
manglende betalinger igen nede på 
mellem 0,1-0,2 % af omsætningen, 
som før krisen startede.“
Tommy Bøgehøj, Skomø A/S, Ebel-
toft 

I dialog med kunden
„Her i koncernen har vi et centralt 
bogholderi, som står for hele debi-
torstyringen. Men som udgangs-
punkt har vi en snak med vores 
kunde, der ikke har betalt til tiden. 
Og som regel så finder vi næsten 
altid en løsning, hvor vi laver en af-
dragsordning. I sjældne tilfælde sker 
det selvfølgelig, at vi bliver snydt 
af en kunde, som ikke har hverken 
viljen eller evnen til at betale. Så fal-
der hammeren med både advokat, 
inkasso og registrering i RKI. Vores 

erfaring siger dog, at på et eller an-
det tidspunkt bliver de fleste trætte 
af at stå i RKI, og så kommer de til 
at betale.“
Søren Moll, Pedersen & Nielsen 
Automobilforretning, Grenaa  
Afdeling 

Samarbejder med Dansk Kredit 
Service 
„Vi er medlem af DKS – Dansk Kre-
dit Service. Hvis sagerne er under 
tre måneder gamle, skal DKS have 
10 % af det beløb, de får ind.

Er du god nok til at kradse gæld ind?

• BRAND- OG VANDSKADE
• SOD- OG LUGTSKADER
• RENOVERING AF INDBO
• AFDÆKNINGER
• FUGT- OG SKIMMELSKADER
• GRAFFITIBEKÆMPELSE

SKADESERVICE
• SPECIALRENGØRING
• FACADERENS
• VENTILATIONSRENS
• HØJDERENGØRING
• BYGGEPLADSSERVICE
• NEDPAKNING OG OPBEVARING

INDUSTRISERVICE

HERNING · VIBORG · AARHUS · GRENAA
WWW.PRO-SKADESERVICE.DK

aalsrode.dk

Jesper Stagegaard, Ree Park, om Ålsrode

Ålsrode har den viden, der skal til for at løse 
opgaverne på den rigtige måde, de er en del af 

processen. De har både det grej, der skal til, 
og ved, hvordan det skal bruges.

http://www.pro-skadeservice.dk
http://www.aalsrode.dk
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Turistguide er Påskebebuder 
DJURSLAND  Årets turistguide for Djursland var 
traditionen tro klar til uddeling på flere end 300 
standere placeret på udvalgte steder, både på 
selve Djursland og i randområderne, inkl. Randers 
og Århus. Guiden er på 72 sider samt indstik med 
et stort Djurslandkort og den udgives i tre forskel-
lige sprogvarianter. „Det er især de mange gode 
kort i guiden som er populære, fordi de viser bred-
den af Djursland, og det eneste sted turisterne 
kan få kortene samlet er i vores guide“, forklarer 
Turismedirektør Flemming Rasmussen. Guiden 
udgives af Destination Djursland og Mercatus 
Reklamebureau A/S.

Befolkningstallet falder
NORDDJURS  En befolkningsprognose viser, at 
der i løbet af de næste ti år vil være 984 færre 
indbyggere i Norddjurs Kommune. Prognosen, 
som næppe kan siges at være præcis, men 
snarere retningsgivende på sigt, fortæller at faldet 
vil være i alle aldersgrupper fra 0 til 64 år frem til 
2017. Unge mellem 17 og 25 år forventes dog 
kun at have en mindre nedgang. Hovedårsagerne 
er, at de unge årgange bliver stadig mindre, og 
der bliver født færre børn. Samtidig har der også 
været en netto fraflytning fra kommunen over de 
senere år bortset fra 2012. Der er byerne Grenaa, 
Ørum og Auning, der vokser. Der er tilbagegang 
af forskellig størrelse andre stedet. I 2012 flyttede 
410 personer dog fra Syddjurs til Norddjurs, mens 
blot 270 flyttede den anden vej. 

Havmøllecruise populære
GRENAA  Alene i 2012 har Stena Nautica og 
Anholtfærgen haft over 20 sejladser fra Grenaa 
Havn til Anholt Havmøllepark. „Da vi fik den første 
forespørgsel på en sejltur til parken, tænkte vi det 
ikke som noget der skulle ske igen og igen“, siger 
havne- og terminalchef Ingelise Riis, Stena Line, 
som også tør sætte tal på: „Turene har skabt om-
sætning for os på den gode side af et par  millioner 
kr.“ Turene er en udløber af sam arbejdet i Djurs 
Wind Power. 
Også Kystvejens Hotel har grebet ideen hvor 
direktør Laila Qvist sender 70 erhvervs- og 
 udviklingskonsulenter på cruise og to dages 
 ophold i Grenaa.

Videnpilot-træf
AARHUS  Torsdag den 8. maj kl. 8 til 11 i kælder-
kantinen på INCUBA Science Park på Aabogade 
15 i Aarhus kan 20 erhvervsdrivende i Østjylland 
møde 100 studerende og færdiguddannede fra 
universitetet. De vil alle kunne give et bud på, 
hvordan de kan hjælpe de enkelte virksomheder. 
„Vil du nå flere og nye markeder med dine pro-
dukter og serviceydelser? Er du åben for nye ideer 
omkring drift og udvikling?“ hedder det blandt 
andet. Man kan også få information om hvordan 
man kan få op til 150.000 kr. i tilskud pr. år, hvis 
man ansætter en videnpilot.

Vi har selv en rykkerprocedure med 
to breve, og så kører den via DKS 
bagefter. Somme tider ringer vi til 
kunderne for at høre, hvad der sker.
Vi kan logge os ind på DKS og se, 
hvordan det går.

Hvis det ikke lykkes at få pengene 
hjem via DKS, skal vi via fogeden. 
Det koster meget mere, og måske 
får vi alligevel ikke vore penge. Efter 
min mening er man som skyldner 
alt for beskyttet, men jeg har ikke 
nogen opskrift på, hvad man skal 
gøre.“

Vi har nok cirka 100.000 kr. ude 
at stå i øjeblikket, og problemet er 
stigende med dårlige betalere. Det 
tager længere tid, inden folk betaler. 
De trækker den mere, end de gjorde 
tidligere.“
Peter Mikkelsen, Auning Boligmon-
tering 

Er du god nok til at kradse gæld ind?

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

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

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

http://www.kpmg.dk
http://www.bpelectric.dk
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Udviklingsdirektør Kim Kofod 
Hansen og trafikplanlægger Tho-
mas Thume Nielsen fra Norddjurs 
Kommune er nogle af dem, der på 
Djursland og på embedsmandsni-
veau skal følge projektet. Thomas 
Thume Nielsen gør opmærksom på, 
at han som en del af en delegation 
har besøgt den sydvesttyske by 
Karlsruhe i delstaten Baden-Würt-
temberg. En by på størrelse med 
Aarhus. „Letbanen er opbygget over 
15 år, og formålet var oprindeligt at 
få flest mulige biler ud af midtbyen,“ 
fortæller Thume Hansen. „Det lyk-
kedes, men det lykkedes også at 
få tilført en befolkningstilvækst i de 
mindre byer i omegnen. Pludselig 
blev det attraktivt at bo uden for 
Karlsruhe. Det samme skete med 
dele af erhvervslivet, der kunne se 
fordele i at være placeret uden for 
centrum. Fordi det er billigere, og 
fordi der ikke længere er problemer 
med at skaffe den nødvendige, kva-
lificerede arbejdskraft. I kraft af den 
øgede befolkningstilvækst er også 
kulturlivet begyndt at blomstre op. 
Det tog tidligere en time at komme 
til Stutensee, som er en mindre 
by lidt nordøst for Karlsruhe. I dag 
klares det på 40 minutter ad snorlige 
spor med en hastighed på 120 km/t. 
Da en letbane er en god kombination 
mellem et tog og en sporvogn, kan 
jeg da tilføje, at den også sagtens 
blandes med den bløde trafik. Der 
går for eksempel to spor gennem 
gågaden i Karlsruhe.“

Rejsetider og stationsforbedringer
Ifølge Kim Kofod Hansen og Thomas 
Thume Nielsen består udfordrin-
gerne først og fremmest i at få 
rejsetiden nedbragt. „Der er nok 
en psykologisk barriere, der siger, 
at det ikke må tage en time at rejse 
fra Grenaa til Aarhus C. I øjeblikket 

kører toget kun 70 km/t på bestemte 
strækninger. Da der kun er et spor, 
skal der anlægges ekstra spor, så 
togene i øget omfang kan passere 
hinanden uden ventetider. Derud-
over er der sporkrydsninger, som 
der skal ses nærmere på. De nye 
tog vil kunne accelerere lynhurtigt 
og kunne køre med en noget højere 
hastighed. Faktorer, der samlet set 
vil kunne nedbringe rejsetiderne,“ 
siger de samstemmende.

Samtidig bliver der tale om stati-
onsforbedringer langs hele nettet. 
Der skal blandt andet anlægges 
parkeringspladser, og der skal byg-
ges overdækkede cykelstativer, hvor 
man også kan få pumpet sin cykel. 
„Der påtænkes også et par ekstra 
letbanestationer,“ siger Kim Kofod. 
„Ved Hessel, lidt før Grenaa, ligger 
der flere virksomheder. Et sted, hvor 
man også overvejer at udvikle flere 
boligområder. Terma har her udvist 
stor interesse for den mulighed. 
Så har vi havnen i Grenaa, hvor der 
i projektet ligger en mulighed i at 
kunne tilkøbe det ekstra stykke fra 
banegården. Det arbejdes der på. 
Hvis det lykkes, vil det være med til 
at øge behovet for at få letbanen op 
i fart.“

„Om vi bliver færdige inden 
udgangen af 2016? Jo, det skal nok 
lykkes. Alene af den grund af Aarhus 
skal være kulturby i 2017,“ siger 
Thomas Thume Nielsen. 

Letbanen – med indbygget  
arbejdsplads
Kommunalbestyrelsesmedlem Mads 
Nikolajsen, Norddjurs, er næstfor-
mand i Midttrafik og formand for 
letbanesamarbejdets følgegruppe, 
hvor han også repræsenterer Midt-
trafik. „Egentlig er banesamarbejdet 
allerede tyvstartet, da Grenaabanen 
nu er integreret med banen til Od-

der.“ fortæller han. „Det betyder, at 
vi nu kan køre direkte til eksempelvis 
Viby.“

„Med letbanen vil der blive ind-
bygget optimale arbejdsbetingelser 
med adgang til net og arbejdsplads, 
som egentlig vil være lige så kom-
fortable, som dem man plejer at 
benytte sig af. Det kan godt være, at 
man stadig vil kunne nå lidt hurtigere 
frem i bil, men så skal der måske  
findes parkeringsplads, og tiden i 
bilen er jo ofte spildt. Derfor tror vi 
på, at når nettet et udbygget med 
en bane forbi bolig- og erhvervs-
områderne i Aarhus Nord, Skejby 
Sygehus og Aarhus Universitet, vil 
det kunne tiltrække adskillige ekstra 
pendlere, som vi ikke ser i dag. Ved 
Lystrup vil man stadig få mulighe-
den for at kunne fortsætte ad det 
eksisterende spor ind til Aarhus C. 
Elektriske tog er lydløse og behage-
lige. Nu skal der gøres noget for, at 
strækningen kan gøres hurtigere. 
Det er også visionen, at der skal 
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Hurtigere med letbane til og fra Djursland

Når letbanen i 2016 er fuldt udbygget, er 

der ikke blot tale om en miljøforbedring, 

men også om etablering af en vigtig og 

fremtidssikret trafikal rygrad, der får positiv 

indflydelse på såvel bosætning og erhvervsliv 

som kulturlivet på Djursland. Betydeligt 

flere vil pendle til og fra Djursland. Erhverv 

Djursland har talt med lokale personer, der 

har indgående kendskab til projektet.

Kommunalbestyrelsesmedlem Mads Nikolajsen, Norddjurs Kommune

Trafikplanlægger Thomas Thume Nielsen og udviklingsdirektør Kim Kofod Hansen, Norddjurs Kommune
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være afgange med gennemgående 
tog fra for eksempel Hornslet til 
Aarhus Nord eller Øst.“

Han fortæller, at de forbedringer, 
der bliver på letbanestationerne, vil 
være til at se og mærke. „Ud over 
bedre parkeringsforhold for såvel 
cyklister som bilister, vil der blive 
sørget for forbedrede adgangsveje, 
bedre muligheder for omstigninger 
fra bus/letbane, bedre ventefacilite-
ter og bedre muligheder for at kunne 
informere sig. Generelt skal statio-
nerne og omgivelser være mere ind-
bydende. Vi skal tænke på, at disse 
faciliteter også skal være med til at 
sælge letbanen til passagererne.“

Mads Nikolajsen er overbevist 
om, at når letbanen står klar, vil det 
skabe udvikling på Djursland. Det 
bliver nemmere og hurtigere at 
komme ud på sin arbejdsplads på 
Djursland – og omvendt. Til gavn 
for erhvervsliv og bosætning. Og 
det bliver heller ikke billigere at bo i 
Aarhus.

 

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

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

Teambuilding og hyggeligt samvær i
Den Historiske Madskole
Kom og bliv varm på dansk madkultur,
når i ved støbejernskomfuret puster liv i 
de glemte danske retter. Giv dig selv en 
oplevelse ud over det sædvanlige, og bliv 
klogere på dig selv, dine kollegaer og 
dansk madkultur!

Hør mere hos Ursula Bjerggaard på 
8795 1533 eller ummb@gl-estrup.dk

Randersvej 4  · 8963 Auning

KALØVIG Center · Præstekravevej 46 · 8410 Rønde
Tlf. 86 37 11 55 · mail@kalovigcenter.dk · www.kalovigcenter.dk

KALØVIG Center ligger midt mellem himmel og hav i smukke omgivelser og med 
den dejligste havudsigt – den ideelle ramme for kurser, uforstyrrede møder og 
hyggelige personaledage.

Hold dit næste møde i fred og ro
– måske i Trætophuset?

Se mere på www.kalovigcenter.dk 
og følg os på Facebook. 

Hvis I er en lille gruppe kan i mødes et helt 
særligt sted: Det fineste trætophus otte meter 
oppe i vores største bøgetræ. Her kan I tænke 
store tanker – med højt til himmelen og med 
fuglesang omkring jer. Trætophuset kan bruges 
hele året, da det både er isoleret og opvarmet.

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

Hurtigere med letbane til og fra Djursland

Kommunalbestyrelsesmedlem Mads Nikolajsen, Norddjurs Kommune

Trafikplanlægger Thomas Thume Nielsen og udviklingsdirektør Kim Kofod Hansen, Norddjurs Kommune

http://www.permoeller.dk
http://www.pb-autocamper.dk
mailto:ummb@gl-estrup.dk
http://www.kalovigcenter.dk
http://www.kovsted.dk


Fra DjurslanD til BriK

Store størrelser 
til store russere
Grenaa-virksomheden Allsize Company A/S har fundet en niche på 

verdensmarkedet: moderigtigt tøj til meget store og nu også meget høje 

mænd, Big & Tall. Man eksporterer til 25 lande. Det russiske marked har 

Allsize været på før. Men nu ser det ud til at blive en succes.

„Historien om Rusland begyndte 
egentlig i 2003 og så lovende ud fra 
starten“, fortæller den administre-
rende direktør Ole Dam. Der blev på 
en konfektionsmesse i Düsseldorf 
etableret aftaler med to kvinder, 

der gerne ville importere Allsizes 
kollektioner. Det gik egentlig meget 
godt de første år. „Men i 2008 
kom som bekendt det økonomiske 
sammenbrud. Det betød at vores 
samarbejdspartnere kollapsede og 

forsvandt. Det gjorde de penge, 
som de skyldte os, også. Rusland 
var på det tidspunkt vort fjerde stør-
ste marked,“

Først i 2011 fik Allsize kontakt 
med en ny russisk partner. „Jeg tror 
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www.papirgaarden-grenaa.dk
Tlf. 8632 1111 · Århusvej 146 · 8500 Grenaa

Bruger 5 XL blækpatroner

Kr. 1199,-
excl. moms

http://www.papirgaarden-grenaa.dk


faktisk, at han henvendte sig, fordi 
han også have gjort forretninger 
med vores oprindelige partner og 
nu stod med en af hans forretninger 
og en del af kollektionen,“ fortæller 
Ole. „Vores nuværende partner har 
i forvejen samarbejder med andre 
firmaer, der leverer kollektioner i 
standardstørrelser. Det var vist først 
i anden omgang, han fandt ud af, at 
det med herretøj til rigtige mænd 
var en ganske god ide.“

Eksport via Tyskland
Den nye partner har også et selskab 
i Tyskland. Det betyder, at alle 
forsendelser og al fakturering går 
den vej. „Det er et super set up for 
os. Vi blev på den måde fri for hele 
problematikken med tolden og for-
sendelsesdelen til Rusland. Det er i 
øvrigt en model, som ofte benyttes 
i vor branche. Den vil formodentlig 
også kunne bruges i andre sammen-
hænge,“ forklarer Ole Dam.

I dag har den russiske partner to 
Allsize butikker i Sct. Petersborg og 
et showroom i Moskva, hvor han 
både har sit hovedkontor og bor 
privat.

Markedet
Kollektionerne fra Allsize ligger i 
prisklassen fra medium til høj, og 
det sætter begrænsninger på kun-
dekredsen. Ikke mindst i Rusland. 
„Vores koncept vil helt sikkert 
vokse i Rusland i forlængelse af den 

stigende levestandard i landet. Det 
vigtigste for mig er at gøre opmærk-
som på, at vore modeller er af lige 
så god kvalitet og er lige så mode-
rigtige som det tøj, du kan købe i 
andre gode herrebutikker,“ forklarer 
Ole Dam. „Vi er på verdensplan et 
yngre og mere designdrevet firma 
end vore konkurrenter.“

„Vores koncept vil helt  
sikkert vokse i Rusland i 

forlængelse af den stigende 
levestandard i landet.“

For kort tid siden blev Allsize 
kontaktet af en anden russisk 
distributør, som gerne ville åbne fire 
Allsizebutikker i en anden egn af 
Rusland. „Her går vi naturligvis ind 
og kobler ham sammen med vores 
nuværende samarbejdspartner. 
Samarbejdspartneren har lige nu 
også selv planer om at åbne Allsize-
butikker i Moskva. Så det ser rigtig 
godt ud for os,“ siger Ole Dam, der 
fortæller at man i virksomheden 
er godt i gang med også at kunne 
levere modeller i størrelser til meget 
høje mænd. 

Allsize havde i 2011 en omsæt-
ning i Rusland på kun 900.000 kr., i 
2012 2,6 mio. – og man forventer 
en omsætning på 3,5 til 4,0 mio. 
kr. i 2013. Allsize deltager to 

gange årligt på CPM i Moskva lige-
som virksomheden også er at finde 
på modemesser i København, Oslo, 
Düsseldorf og Chicago.

Ud over de fleste lande i Europa 
er Allsize også repræsenteret i USA, 
Canada, Australien og flere lande i 
Mellemøsten.

Kunderne er kreditforsikrede
Ole Dam erkender, at virksomhe-
den har et stort likviditetsbehov, da 
leverandørerne i bl.a. Fjernøsten 
skal betales længe før, pengene fra 
kunderne er i kassen. I et samar-
bejde med Coface/Midtfactoring 
Danmark er alle kunderne i dag 
kreditforsikrede for bestemte beløb. 
Det betyder samtidigt, at faktura-
erne kan belånes med op til 80 % 
af værdien. „Det er en dyr løsning, 
men den har været nødvendig for 
at få en tilstrækkelig likviditetsflow. 
Og så er det da betryggende,“ siger 
Ole Dam.
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Direktør Ole Dam, Allsize Company A/S
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„Jeg vil gerne bidrage til det gode liv“

Direktør Ole Nørgaard, Nørgaard Teknik A/S



„Fordelen ved at være selvstændig er jo, at man selv 
kan vælge sine medarbejdere, sine kunder og sine 
leve randører. Så er man da fri for at skulle være sam-
men med folk, man ikke kan lide,“ siger Ole Nørgaard, 
der for 24 år siden etablerede Nørgaard Teknik belig-
gende på Nørgaardsvej i Auning. Nej, det er bestemt 
ikke alle, der får opkaldt en vej efter sig selv.

Ole Nørgaard er udlært klejnsmed, og da faderen 
havde udviklet en lille vandingsmaskine, blev det ud-
gangspunktet for at starte en selvstændig virksomhed 
op. I dag er der 60 ansatte og fem medejere, hvoraf 
de tre er medarbejdere. I 2001 og 2002 blev virksom-
heden tilkendt titlen gazellevirksomhed. Vandingsma-
skinen er borte og Nørgaard Teknik er hovedsagelig en 
underleverandørvirksomhed.

Men dog ikke kun. I 2009 kom der en mand forbi, 
der ville sælge ham sin gokart-virksomhed. Det kunne 
han ikke sige nej til. Gokarten Dino havde det svært 
i starten, men i dag er det en udmærket forretning, 
hævder Ole. De andre ejere havde i øvrigt advaret ham 
om ikke at bruge al sin tid på den der gokart. Det har 
han vist holdt.

„Jeg blander mig, fordi jeg får en idé. Derefter 
vil jeg egentlig helst blandes udenom.“

Om at blande sig
„Jeg blander mig jo ikke i det lokale for at blande mig,“ 
siger Ole. „Jeg blander mig, fordi jeg får en idé. Deref-
ter vil jeg egentlig helst blandes udenom,“ griner han. 
For tiden er Ole Nørgaard med i bestyrelsen for Nord-
djurs Erhvervsnet og for Djurslands Erhvervsråd. Begge 
nogle udmærkede foreninger, som han vil anbefale, at 
man melder sig ind i. Men især den sidste handler om 
at skabe samarbejde og sammenhold på tværs af kom-
munegrænsen.

Også Musikforeningen Tråd er han med i. Her laves 
der både store og mindre arrangementer. De afholdes 
typisk på Gl. Estrup, Stationen i Allingaabro, Kulturper-
ronen i Auning eller på Nørgaard Teknik, hvor Fabriks-
rock netop har været afholdt. „Vi har også her en god 
og kreativ bestyrelse. Jo, jeg vil gerne bidrage til det 
gode liv. Og det er da én af måderne at gøre det på,“ 
siger Ole, der jo også er med i driften af Auning Kart 
Park, hvor alle med hang til fart og fest kan få sig en  
ordentlig tur efterfulgt af lidt godt i cafeen. Et flot 
anlæg, der lige økonomisk hænger sammen. „Det var 
egentlig Auning Kart Park, der var årsag til, at vi købte 
Dino. Jeg havde gået og købt smådele til vore gokarts 
hos Finn i Middelfart. Han ejede Dino. Så en dag sagde 

han: Nu går du og køber småting og sager hos mig i 
tide og utide. Ville det ikke være en god idé, hvis du 
købte hele lortet? Det tog lidt tid. Et års tid måske. 
Men så gjorde vi det,“ fortæller Ole.

Fart
Der skal mere end en gokart til for at tilfredsstille Oles 
behov for fart. Hjemme i garagen står der fire motor-
cykler. Nævnes skal her en Triumph Bonneville fra 
1969, som han har haft siden han var 20 år gammel. En 
gammel trofast ven, han har et helt særligt forhold til. 
Og så er der en Ducati 900 SS (Super Sport) fra 2000, 
som er af den type, man dårlig nok kan få forsikret, 
siger han ikke helt uden stolthed. „Når Ducatien skal 
luftes, så bliver jeg nødt til at køre op på en roadracing 

bane i Sverige, for at give den lidt luft under vingerne. 
Det er jo ærgerligt og noget pjat, at vi ikke kan bruge 
vor egen Ring Djursland meget mere end tilfældet er i 
dag. Der ligger et meget stort potentiale her, hvis ellers 
politikerne turde. Det svarer jo lidt til, at Djurs Sommer-
land valgte at lukke i juli måned.“

De sidste syv år har Ole og 22 andre store og små 
drenge valgt at bruge nogle dage på Le Mans. Det er 
den 22. juni i år. Så går bussen med medbragt mad og 
rigeligt med øl af sted. Overnatningen foregår på en 
campingplads i medbragte telte. Ingen luksus her, men 
rigtig, rigtig festligt.

„Det er vigtigt, at vi har en ordentlig moral 
og ordentlig holdning til livet hver dag.“

Fred
Ole fylder 50 den 30. december. Intet tyder dog på, at 
han skal til at føre sig frem med blød hat og cigar. I dag 
er han samboende med sin tålmodige kæreste Helle. 
Men han har en dreng og tre piger i alderen fra 13 til 24 
år fra tidligere forhold. „Jeg må sige, at begge mødre 
har været fantastiske til at opdrage vore børn,“ siger 
han med overbevisning. „Det er vigtigt, at vi har en 
ordentlig moral og ordentlig holdning til livet hver dag. 
Og det synes jeg, at vore børn har. Man skal fandeme 
opføre sig ordentligt. Men derfor kan livet da godt være 
både sjovt og spændende.“

Et sted, hvor ingen ved, har Ole sin lille hytte. Et 
fristed. Her er der så fredeligt, at man næsten kan høre 
stilheden. Her kan han ligge og kigge op i himlen. Kigge 
på stjernerne måske. Går han inden døre, så er der 
petroleumslamper, der kan sende et blafrende lys ud 
over mørket. Det er også godt, tænker han.

Han er Auning-dreng. Snart 50. Har gjort det godt som iværksætter. Han 
blander sig i meget på det lokale plan, selv om han helst vil være fri. Det 
siger han da. Heldigvis er der stadig megen dreng i ham. Han kan lide 
mekanik og at køre rigtig stærkt. Og så vil han helst kun handle med folk, 
han bryder sig om. Så hellere tjene lidt mindre.
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Arrangementschef

Ree Park – Ebeltoft Safari har 
ansat Susan Thorup som ny 
arrangementschef, hvor hun 
skal være med til at udvikle og 
sælge unikke arrangementer. 
Susan har de sidste 20 år 
arbejdet inden for oplevelses-
industrien, de seneste tre år 
som manager på en „Guest 
Ranch“ i British Columbia. 
Tidligere var hun med til at 
opbygge „Danmarks Natio-
nale Hestesportscenter“ på 
Vilhelmsborg syd for Aarhus, 
hvor hun i 18 år var hoved-
ansvarlig for arrangementer 
og sponsorer.

Ny Auning-formand
Auning Handelsstandsforening 
har fået ny bestyrelse. Torben 
Ibsen fra Pitó har afløst Brian 
Wulff Rasmussen på formands-
posten og den øvrige besty-
relse består af Peter Mikkel-
sen, Auning Boligmontering 
(næstformand), Patrik Korr, 
Flügger Farver  (sekretær), 
Lene Jensen, Auning Blom-
ster (kasserer) samt Pernille 
Frank Danne mand Søren-
sen, Se Min Kjole (medie-
udvalgskontakt).

Ny sekretariatschef

Norddjurs Kommune har ansat 
Anders Blæsbjerg Baun (31) 
sekretariatschef i velfærdsfor-
valtningen. Han er uddannet 
Cand. Scient. Pol. fra Aarhus 

Få relevante indlæg 
optaget gratis i Ajour. 

Send stof til: 
info@erhvervdjursland.dk

Generalforsamling LAG Djursland
24. april kl. 19.30 på Kyst- og Fjordcentret 
i Voer. 
Se www.lag-djursland.dk for yderligere 
info. 
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Tre steder på Djursland får 
gavn af den nye trafikaftale.
Parterne er enige om, at 
Vej direktoratet i forlængelse 
af den afsluttede forunder-
søgelse for forlængelse af 
Djurslandsmotorvejen (Rute 
15), Løgten – Tåstrup gen-
nemfører en screening af 
mulighederne for en „pletvis 
udbygning“ af vejen til en 2+1 
vej. Resultaterne af screenin-
gen forelægges for forligs-
kredsen i efteråret 2013.
Parterne ønsker også at prio-
ritere en fortsat udbredelse af 
anvendelsen af modulvogntog 

og er enige om at afsætte 
yderligere 20,7 mio. kr., såle-
des at yderligere strækninger 
kan prioriteres. Heriblandt 
finansieres Rute 21 mellem 
Ebeltoft og Bjødstrup (0,6 
mio. kr.)
Som en del af Havnepakke III, 
afsættes midler til forbedring 
af mulighederne for at trans-
portere vindmøller på statsvej-
nettet, herunder transport af 
vindmøller til og fra havnene 
i Aarhus, Esbjerg, Grenaa og 
Aabenraa (op til 45 mio. kr.)
Parterne noterer sig desuden, 
at transportministeren har 

nedsat en bred kontaktgruppe 
for de videre analyser af en 
fast forbindelse over Kat-
tegat – med repræsentan-
ter fra de fem regioner og 
kommunekontaktråd samt 
Kattegatkommitéen – som 
med udgangspunkt i den nye 
Landstrafikmodel skal afklare 
det trafikale grundlag og der-
med også egenfinansierings-
potentialet for en Kattegat-
forbindelse.
Forligspartierne vil drøfte 
resultaterne og det videre 
forløb, når de strategiske ana-
lyser er endeligt afsluttede.

Bestyrelserne for Ebeltoft An-
delskasse og Folkesparekas-
sen har indgået en aftale om 
at indstille de to pengeinstitut-
ter til en sammenlægning og 
det er en del af planen at fast-
holde en afdeling i Ebeltoft. 
Ebeltoft Andelskasse har en 
balance på godt 45,9 mio. kr. 
og 568 kunder. Folkesparekas-
sen har en balance på 530 

mio. kr. og 6.905 kunder. De 
to pengeinstitutter kender 
desuden hinanden særdeles 
godt gennem et mangeårigt 
samarbejde. 
Sammenlægningen er indstil-
let til endelig godkendelse 
hos andelshaverne i Ebeltoft 
Andelskasse og hos Folkespa-
rekassens repræsentantskab.

Ny trafikaftale drypper lidt på Djursland

Ebeltoft Andelskasse lægges 
sammen med Folkesparekassen

Universitet i 2009, bor i Aar-
hus og kommer fra en stilling 
som fuldmægtig i direktions-
sekretariatet i kommunen.

Generationskifte
Murermester Jesper Kvist har 
overtaget ledelsen efter sin 
far murermester Jens Kvist i 
det Ebeltoft baserede murer-
firma Jens Kvist og virksom-
heden har samtidig ændret 
navn til Murerfirma J. Kvist 
ApS. Jesper er femte genera-
tion i familiefirmaet der blev 
grundlagt omkring år 1900.

John Frandsen
Ejendomsmæglerfirmaet John 
Frandsen har på Hovedgaden i 
Rønde åbnet sin 6. Djursland-
butik, der har statsaut. ejen-
domsmægler Knud Harder 
som daglige leder.

Festkoordinator
Norddjurs Kommune har i en 
tidsbegrænset periode ansat 
Dennis Bisgaard (42) fra Langå 
som projektleder for den 
fælles folkefest, der afholdes 
i anledning af Grenaa Havns 
200 års jubilæum og færdig-
gørelsen af Danmarks største 
havmøllepark.  

Ny i LAG
Jan Schmidt-Rasmussen har 
overtaget bestyrelsesposten 
i LAG Djursland, hvor han af-
løser Michael Høgh Bach, der 
er fraflyttet.

mailto:info@erhvervdjursland.dk
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Ejerleder Esben Møller har 
god grund til at være tilfreds 
med sidste års resultat. En 
bruttoresultatfremgang fra 
66,5 mio. kr. til 94,8 mio. kr. 
har resulteret i et før-skat 
resultat på 8,5 mio. kr. mod 
3,9 mio. kr. sidste år. I dette 
resultat er der endda fratruk-
ket et underskud på en lille 
million i datterselskabet A/S 
Grenaa Skibsværft.
Esben Møller og direktør 
Steen Adamsen har samtidig 
udvidet medarbejderstaben 
fra 141 til imponerende 183 i 
løbet af 2012.
Da der i regnskabsåret bl.a. er 

investeret i materielle anlæg 
for mere end 8 mio. kr., er 
balancesummen samtidig 
øget fra 66,3 mio kr. til 87,8 
mio. kr., mens egenkapitalen 
er vokset til godt 20 mio. kr.

Færgevej 1 · Grenaa · www.mercatus.dk

HSM Industri A/S
Bredstrupvej 50, 8500 Grenaa

Ejer: E. Møller Holding ApS 
(Esben Møller)

Regnskabsafslutning 
30.09.2012 
Bruttofortjeneste 94,8 (66,5))
Resultat før skat 8,5 (3,9))
Egenkapital 20,6 (16,1)
Antal ansatte 183 (141)
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

Nye selskaber
Norddjurs
35044507 RANDRUP MANAGEMENT ApS .......................................................... 19.02.2013
35141952 LANDMAD.DK ApS .............................................................................  17.03.2013
35142029 3C AGRO ApS .....................................................................................  18.03.2013
35142142 SINDING RENTAL ApS ........................................................................  18.03.2013
35143017 SCHMIDTHUSET ApS .........................................................................  19.03.2013

Syddjurs
35045023 GLASSFOOD ApS ...............................................................................  20.02.2013
35046496 MARINAGUIDE ApS ...........................................................................  22.02.2013
35049649 SPC TØMRER OG SNEDKER ApS ......................................................  28.02.2013
35051562 AM AUTO SERVICE ApS.....................................................................  04.03.2013
35143246 SMV MANAGEMENT A/S ...................................................................  19.03.2013

Konkurser, likvidationer og opløsninger
Norddjurs
45043517 NDEF ApS ...........................................................................................  22.02.2013
31764440 FJORDPAK A/S ...................................................................................  05.03.2013
26359783 SAVER ApS .........................................................................................  05.03.2013
33248857 HM RESEARCH ApS ...........................................................................  06.03.2013
32363520 SERVICEFIRMAET MIDT- OG VESTJYLLAND ApS ............................  16.03.2013

Syddjurs
29518858 SYDDJURS BLIK ApS .........................................................................  25.02.2013
30176006 KALØVIG-HUSET ApS .........................................................................  25.02.2013
26519896 VESTER TRANSPORT ApS..................................................................  21.02.2013
30708563 J.O.H. MONTAGE ApS ........................................................................  28.02.2013
27637809 MALEREN ApS ...................................................................................  04.03.2013
30567374 HEFA MULTI ApS ................................................................................  04.03.2013
30896637 IMA CONSULT ApS .............................................................................  16.03.2013
87547728 HEDEMANN NIELSEN‘S TØMRERFORRETNING ApS, HORNSLET .  16.03.2013
34628300 SMILEY ApS ........................................................................................  12.03.2013
32666132 CLASSIC-RACE ApS ............................................................................  05.03.2013
21511579 LIBATO ApS ........................................................................................  18.03.2013 

Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.

Alle data er indhentet i perioden 
23.02.2013 - 19.03.2013.
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen 
og NN Markedsdata. 
Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

A/S Grenaa Skibsværft 
Jens Vester og Sønner
Nordhavnsvej 12, 8500 Grenaa 
Regnskabsafslutning  30.09.2012 
Bruttofortjeneste 7,2 (8,1)
Resultat før skat -1,3 (0,5)
Egenkapital 0,6 (1,2)
Antal ansatte - (24)

Campo Grafisk ApS
Torvegade 3, 8963 Auning 
Regnskabsafslutning  31.12.2012 
Bruttofortjeneste 2,9 (3,2)
Resultat før skat 1,1 (1,4)
Egenkapital 2,2 (2,2)
Antal ansatte 2 (3)

Entjj A/S
Violvej 1, 8400 Ebeltoft 
Regnskabsafslutning  31.12.2012 
Bruttofortjeneste 0,1 (9,3)
Resultat før skat -0,1 (6,6)
Egenkapital 3,7 (13,8)
Antal ansatte 1 (-)

Excellent Systems A/S
Møllevej 2, 8544 Mørke 
Regnskabsafslutning  31.12.2012 
Bruttofortjeneste 6,6 (4,0)
Resultat før skat 1,1 (1,4)
Egenkapital 6,2 (5,3)
Antal ansatte - (11)

Grenaa Bil-Center A/S
Fasanvej 40, 8500 Grenaa 
Regnskabsafslutning  30.09.2012 
Bruttofortjeneste 10,4 (10,6)
Resultat før skat 0,8 -(0,5)
Egenkapital 14,8 (14,3)
Antal ansatte - (27)

Grenaa Hydraulik A/S
Kalorievej 1, 8500 Grenaa 
Regnskabsafslutning  30.09.2012 
Bruttofortjeneste 7,5 (4,7)
Resultat før skat 1,0 -(0,3)
Egenkapital 1,0 (0,3)
Antal ansatte 15 (10)

Kamf A/S
Hornbjergvej 71, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning  31.12.2012 
Bruttofortjeneste 12,4 (13,1)
Resultat før skat 1,2 (2,0)
Egenkapital 4,9 (5,1)
Antal ansatte 35 (23)

Knebel Drilling A/S
Industrivej 20, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning  30.09.2012 
Bruttofortjeneste 5,1 (4,1)
Resultat før skat -1,0 (1,9)
Egenkapital 6,8 (7,6)
Antal ansatte 17 (17)

Malerfirmaet Tipsmark ApS
Bredstrupvej 13, 8500 Grenaa 
Regnskabsafslutning  31.12.2012 
Bruttofortjeneste 10,3 (9,8)
Resultat før skat 0,6 (1,2)
Egenkapital 0,7 (0,4)
Antal ansatte 35 (-)

Nørgaard Teknik A/S
Nørgaardsvej 5, 8963 Auning 
Regnskabsafslutning  31.12.2012 
Bruttofortjeneste 28,0 (27,3)
Resultat før skat 2,1 -(3,1)
Egenkapital 0,6 -(1,0)
Antal ansatte - (-)

HSM Industri nærmer sig 
200 medarbejdere

Papirgården A/S. Grenaa
Århusvej 146, 8500 Grenaa 
Regnskabsafslutning 30.09.2012
Bruttofortjeneste 6,7 (6,8)
Resultat før skat 0,6 (0,8)
Egenkapital 3,4 (3,8)
Antal ansatte - (-)

SA-Al Køleteknik ApS
Nordhavnsvej 24, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning  31.12.2012 
Bruttofortjeneste 3,2 (3,5)
Resultat før skat 2,0 (2,2)
Egenkapital 4,0 (4,6)
Antal ansatte - (-)

Skaanning Gruppen ApS
Frejasvej 13, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning  31.12.2012 
Bruttofortjeneste -0,1 -(0,1)
Resultat før skat 2,0 -(1,6)
Egenkapital 29,5 (28,3)
Antal ansatte 3 (-)

V1 Printcompany A/S
Erhvervsparken 9, 8400 Ebeltoft 
Regnskabsafslutning  31.12.2012 
Bruttofortjeneste 5,4 (4,0)
Resultat før skat 1,0 -(0,3)
Egenkapital 1,0 (0,3)
Antal ansatte - (-)

Zacher Advokater A/S
Havnevej 11, 1., 8400 Ebeltoft 
Regnskabsafslutning  31.12.2012 
Bruttofortjeneste 7,2 (7,2)
Resultat før skat 1,0 (1,7)
Egenkapital 1,4 (1,3)
Antal ansatte 15 (-)

Bliv EK    TRAkunde i

-og få Djurslands bedste lønkonto

Stationsplads 4
8500 Grenaa

Tlf: 7010 9000
www.nykredit.dk

http://www.mercatus.dk
http://www.sparekassendjursland.dk
http://www.nykredit.dk
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„DLG og Land & Fritid er meget 
mere end korn og privatforretning,“ 
forklarer Lene Lund Davidsen fra 
kontoret på havnen i Grenaa. „Vi 
er en større teleoperatør med godt 
220.000 telekunder fordelt på privat 
og erhverv. Vi er i stand til at levere 
individuelle løsninger, som betyder, 
at vi kan levere telefoni og kom-
munikationsløsninger, der sikrer god 
dækning og stabilitet i de områder, 
hvor kunden har sit domicil og sine 
medarbejdere.“

Hun forklarer, at DLG Tele på 
Djursland er repræsenteret i Gles-
borg, Ørsted og Grenaa. Desuden i 
Hinnerup, Skørring og Randers, som 
kan være interessante for de virk-
somheder, der ligger i den vestlige 
del af Djursland. „Vi gør meget ud 
af at fortælle, at vi er lokale. At vi er 
til at få fat i. Også i fysisk forstand. 
Det kan være betryggende, hvis der 
pludselig opstår et akut problem.“

Fleksibilitet
„DLG benytter sig af Telias og TDCs 
mobildækning. Hvilket netværk vi 
anbefaler afhænger igen af belig-
genhed. Hvis det er en håndværks-

virksomhed, der har medarbejdere 
i forskellige områder og arbejds-
pladser, kan det spille ind,“ fortsæt-
ter Lene. „Når det drejer sig om 
medarbejdere, der har firmamobiler, 
så er den interne kommunikation 
hos os altid gratis. Noget adskillige 
håndværkere har fundet ud af ved 
at flytte deres abonnement over til 
os. Vi har eksempler på, at telefon-
regningen kan være skåret ned med 
2/3.“

Formålet er at sikre, at kunder 
kan blive rådgivet og serviceret 
af kompetente medarbejdere.

DLG Tele og samarbejdspartne-
ren TNMit giver desuden mulighed 
for et årligt tele- og it-eftersyn, der 
sikrer, at man som erhvervskunde 
altid har de rigtige produkter til den 
rigtige pris.

I forretningerne er der et stort 
udvalg af alle gængse mobilmærker 
som Samsung, Sony, Nokia, HTC og 
Apple. Nok med hovedvægten på 
solide og gennemprøvede model-

ler, der kan klare en mere robust 
behandling.

Veluddannede medarbejdere
Lene gør opmærksom på, at alle 
medarbejdere, der er tilknyttet 
teleafdelingen, løbende er på kur-
ser. Formålet er at sikre, at kunder 
kan blive rådgivet og serviceret af 
kompetente medarbejdere. „Det er 
meget vigtigt for os,“ fastslår Lene. 

Det er som regel Lene Lund 
Davidsen, der kører ud og fortæller 
mere om DLG Teles fordele som 
teleoperatør. Naturligvis uden be-
regning. Land & Fritid og DLG Tele 
vil for øvrigt være repræsenteret på 
Forårsmessen i Grenaa Idrætscen-
ter lørdag og søndag den 13. og 14. 
april. Her vil der være lejlighed til at 
få noget mere at vide omkring DLG 
Tele.

Det siger kunderne: 

Henrik Svith fra vognmands-
firmaet Gert Svith
„Vi gik over til DLG Tele i foråret 
2012,“ fortæller Henrik Svith. 
„Vore telefonregninger var begyndt 

For erhvervsdrivende på Djursland har DLG Tele et godt tilbud til dem, 

der søger en kompetent, stabil og konkurrencedygtig leverandør inden 

for mobil, fastnet, IP telefoni og bredbånd. Nøgleordene er lokal 

forankring, høj service, god kvalitet og hurtig levering.

Virksomheder på Djursland 
handler telefoni lokalt
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at blive for høje. Vores tidligere 
teleoperatør havde ganske vist lovet 
os, at vi internt kunne ringe gratis 
med vore mobiltelefoner. Men det 
kunne så alligevel ikke lade sig gøre. 
Hos DLG Tele har vi fået 60 numre 
og lige så mange telefoner. Nu kan 
vi se, at vores telefonregninger er 
blevet væsentligt reduceret. Hvis 
telefonerne skal til reparation, får vi 
gratis stillet en anden til rådighed. 
Og for hvert nummer får vi en ny 
mobil hvert år. Endelig vil jeg sige, 
at DLG Tele er lokal. Vi kan lige køre 
forbi. Hos vor tidligere leverandør 
blev vi bare stillet om hele tiden.“

Michael Ungstrup fra Ungstrup 
VVS & Blik
„Jeg synes, at TDC var blevet alt 
for dyre med deres ting. Det var 
også alt for uoverskueligt med alle 
deres regninger.“ Det siger Michael 
Ungstrup. „Så løb jeg ind i Lene fra 
Land & Fritid, og hun sagde, at det 
kunne hun gøre både nemmere og

billigere. Det skete for 3-4 måneder 
siden. Vi har i dag otte numre, og 
vi giver en fast pris pr. nummer. 
Lene sørgede for at afmelde os hos 
TDC. Efterfølgende har jeg fået flere 
regninger fra TDC, som Lene også 
har fået styr på. Samtalekvaliteten 
er helt i orden, men ikke bedre end 
den er hos TDC. Under alle omstæn-
digheder er vi dog glade for skiftet. 
Det har da gjort telefoni både mere 
overskuelig og billigere.“ 

Thorkil Brouer fra Tømrerfirmaet 
Thorkil Brouer A/S, Ebeltoft
„Jeg synes ærlig talt, at telefonreg-
ningerne fra TDC var ved at blive 
lidt uoverskuelige, og de var også 
blevet for høje. Så jeg tog en dag i 
efteråret 2011 en ekstra tur rundt i 
rundkørslen i Glesborg og kiggede 
så ind hos DLG. Jeg blev ringet 
op samme dag af en konsulent fra 
Gren aa, som næste dag kom forbi 
med såvel telefoner som en pris på 
abonnement. Så tog det ikke lang 
tid at få skiftet det gamle abonne-
ment ud med nogle nye håndvær-
kertelefoner til 1 kr. stykket. Nu får 
vi en samlet regning. Der er faste 

beløb på alle medarbejderes eks-
terne samtaler. Og de interne er 
jo gratis. I dag må jeg sige, at 
vi sparer mindst halvdelen af, 
hvad vi tidligere betalte. Vi er 
rigtig godt tilfredse.“

Henrik Hedeager fra Tømrer-
firmaet Henrik Hedeager, Ørum 
Djurs
„Det er jo sådan, at det kun er TDCs 
net, der dækker nogenlunde ordent-
ligt på Djursland. Til gengæld er det 
da fuldt og totalt umuligt at gen-
nemskue, hvad det er, vi betaler for. 
Men DLG Tele kører på TDCs net. 
Det fik os til at skifte leverandør. 
Vi har købt 15 abonnementer hos 
DLG Tele baseret på den enkelte 
medarbejders tidligere forbrug. Hvor 
mange timers tale og dataforbrug, 
der var på hvert enkelt abonnement. 
Den interne kommunikation er jo 
gratis. Vores kvartalsregninger var 
tidligere omkring 14.000 kr.. Nu er 
de på 7.000. Det er da en forskel, 
der kan ses. Vi har endnu ikke haft 
problemer, men skulle der komme 
noget en dag, så ringer vi da bare til 
Lene.“

Virksomheder på Djursland 
handler telefoni lokalt

Lene Lund Davidsen, Land & Fritid/DLG Erhverv
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Finansieret via Ford Credit:
Fiesta van Trend 1.0 65 hk 5-dørs: 94.830 kr. inkl. levering (3.680 kr.) udbetaling 20.000 kr., løbetid 72 mdr., variabel debitor rente 2,99%, ÅOP 8,40%, samlet kreditbeløb 
74.830 kr. Samlede kreditomkostninger 20.498 kr. Samlet beløb der skal betales tilbage 95.328 kr.
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af eksempelvis årsopgørelse fra SKAT. Gældende indtil 31/3 2013. Bilerne er vist med ekstraudstyr.
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Plads til mere for mindre
Ønsker du ikke at gå på kompromis med hverken køreegenskaber, sikkerhed og 
komfort, og har du ikke brug for bagsæderne, er en Ford på papegøjeplader den 
rigtige til dig. ikke nok med at du får mere plads bagerst i bilen – du får også en 

FORD C-MAX VAN FRA 157.990 KR.

FORD FIESTA VAN FRA 91.150 KR.
FORD B-MAX VAN FRA 145.980 KR.
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