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Vi løser  opgaver  i alle størrelser  

– projektering, rådgivning , montering , 

installation og service. Vi har fokus 

på tæt dialog, dine ønsker og behov. 

– Vi kommer overalt  i Østjylland  

Vi er aldrig længere  væk end din 

telefon …

Vi gør det let for dig  

Ring 86 37 20 11

Lyd & Billede Eksperten · Hovedgaden 45 · 8410 Rønde · 86 37 20 11 · www.LBeksperten.dk

Vi  har eksisteret siden 1967 og er Djurslands største lyd- og billedeforretning. Vi tilbyder et stort udvalg af kvalitetsprodukter inden for lyd, billede, elektronik og tilbehør…  

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

Jord- & Kloakarbejde . Belægningsarbejde

Aut. kloakmester

Vælg en stærk
   samarbejdspartner

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

Grenaa Synshal v/Henrik Svendsen
Energivej 8 · 8500 Grenaa
tlf. 3048 8500 · henrik@grenaasynshal.dk

www.grenaasynshal.dk Færgevej 1 · Grenaa
www.mercatus.dk

http://www.lbeksperten.dk
http://www.davai.dk
http://www.djurslandsbank.dk
http://www.revisionsgruppen.dk
http://www.kvistjensen.dk
http://www.grenaasynshal.dk
http://www.mercatus.dk
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„I princippet er det nye iværksætter
selskab – et IVS – det samme som 
et ApS. Det er underlagt de samme 
regler med hensyn til registrering, 
ledelsesansvar og kapitalberedskab. 
Men da indskuddet stort set er ikke
eksisterende, vil det være ideelt for 
nystartede itvirksomheder, kon
sulentvirksomheder og den slags. 
Typisk folk, der ikke har nogen 
kapital at skyde ind i et selskab. Og 
typisk vil der her være tale om, at 
man som iværksætter investerer 
med sin arbejdskraft, men ikke med 
ret meget andet. Det vil med andre 
ord næppe være aktuelt, hvis man 
vil etablere en maskinfabrik,“ siger 
Jesper Falk. „Det giver en lettere 
start, og man kan gå sammen med 
det antal partnere, man ønsker. Det 
kan være fysiske personer eller 
andre selskaber.“

Han fortæller videre, at hvis der 
skal investeres i for eksempel en 
bil og nogle maskiner af en vis 
værdi vil et anpartsselskab være at 
foretrække. Indskuddet vil for et 
anpartsselskab pr. 1. januar blive 
sænket fra de nuværende 80.000 
til 50.000 kr. „Ulempen ved alle 
selskabsformer og dermed også 
iværksætterselskaber er naturligvis, 
at man ikke kan fratrække under
skud, som ofte er tilfældet i nystar
tede virksomheder. Hverken i sin 
egen eller sin eventuelle ægtefælles 
indtægt. Så er der offentliggørel
seskravet. Regnskaberne er åbne. 

Desuden kan det betyde, at man 
måske skal forudbetale leverandø
rer. Men i de relevante brancher er 
der ofte ikke de store leverandører,“ 
siger han.

„Da indskuddet stort 
set er ikke-eksisterende, 
vil det være ideelt for 

nystartede it-virksomheder, 
konsulentvirksomheder og 

den slags.“

Efter etablering opbygger man 
kapital gennem selskabets drift. Det 
gør man ved at opspare 25 % af 
årets overskud i en særlig reserve, 
indtil selskabskapitalen og den sær
lige reserve udgør 50.000 kr. Så kan 
man omregistrere sig til et „almin
deligt“ anpartsselskab. 

Sådan gør man
„Selve stiftelsen af et IVS foregår 
online på Erhvervsstyrelsens portal 
Webreg.dk Her kan man oprette 
en stiftelseskladde med firmanavn, 
branchekode, stiftelsesvedtægter, 
ejerbog og andre informationer. 
Denne stiftelseskladde skal så 
godkendes af enten en advokat, 
en revisor eller en bank,“ forklarer 
Jesper Falk fra KPMG i Grenaa.
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Bliv iværksætter for 1 krone

Statsautoriseret revisor Jesper Falk, KPMG Grenaa

Erhvervsudvikling

Pr. 1. januar 2014 bliver det muligt at etablere et iværksætterselskab. Det kræver 

et minimalt indskud og er velegnet for iværksættere, der ikke har nogen egentlig 

kapital. Erhverv Djursland har talt med statsautoriseret revisor Jesper Falk fra 

KPMG i Grenaa om sagen.
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Fleksjobambassadører 
har succes
SYDDJURS  Jobcenter Syddjurs’ nye fleksjob
ambassadører har på et halvt år leveret flotte 
resultater. 45 job er fundet og 120 virksomheder 
er besøgt. Udover at informere om ordningen og 
skabe kontakter, skal ambassadørerne særligt 
fokusere på job til borgere, der kun kan arbejde få 
timer om ugen. Nogle steder er der lykkedes at 
skabe job, som man ellers ikke havde troet muligt. 
Der er et eksempel på tre små virksomheder, 
der deles om én fleksjobber som vicevært. Der 
er også ledige, der har fået fire timer i to forskel
lige institutioner, så de kommer op på 8 timer om 
ugen. 

Fald i udlån
DJURSLAND  Djurslands Bank leverer et resultat 
for årets første tre kvartaler, der er 8,8 mio. 
kr. under samme periode i fjor. Årsagen er, at 
efterspørgslen efter udlån er faldet, til trods for at 
kundetilgangen benævnes som meget tilfredsstil
lende. Udlånet i årets første kvartal har været 150 
mio. kr. lavere end i samme periode sidste år. Det 
svarer til 3,9 %. Banken kan dog nu konstatere, at 
efterspørgslen er begyndt at stige på grund af en 
øget optimisme hos specielt privatkunderne. Ban
kens nye produkter til boligfinansiering forventes 
også at ville bidrage med en stigning. 

Nord og Syd med i
energispareprojekt 
DJURSLAND  Region Midtjylland, Norddjurs og 
Syddjurs kommuner samt ni øvrige kommuner i 
regionen vil spare energi og CO2 i de kommende 
år.  Det handler om at energioptimere bygninger, 
gadebelysning og transport. Samlet set vurderer 
man, at der kan spares ca. 35.000 megawatt
timer og 7.300 tons CO2. Der er søgt EUstøtte 
til projektet, og man mener, at det kan skaffe 
850 årsværk i de tre år, projektet varer. Projektet 
hedder ELENA, og det begynder ved godkendelse 
af ansøgningen omkring marts 2014. Der er søgt 
20 mio. kr. og det svarer til 4,5 % af det samlede 
budget på 450 mio. kr.  

Modulvogntog til Ebeltoft Havn
EBELTOFT  Krydset mellem rute 15 og rute 21 på 
Grenaavej skal ombygges, så det vil være muligt 
at køre med modulvogntog hele vejen fra E45 til 
Ebeltoft Havn.
Derudover skal de to kryds ved E45’s motorvejs
tilslutning 47, Tilst, ombygges. Her er arbejdet 
allerede i gang og udføres samtidigt med et andet 
vejarbejde. Når ombygningerne er gennemført, 
er der lukket op for kørsel med modulvogntog på 
rute 26 mod Viborg mellem E45 og Årslev.
Arbejdet med at ombygge de tre kryds vil være 
afsluttet inden årets udgang, hvis vejret tillader 
det.

Bliv iværksætter for 1 krone

Statsautoriseret revisor Jesper Falk, KPMG Grenaa



Hele komplekset, der består af 
7.400 kvm kontor og produktions
faciliteter, blev for nogle måneder 
siden overtaget af Den Erhvervs
drivende Fond Syddjurs Udviklings
park, hvor kommunens engagement 
er på 3,2 mio. kr. På den måde 
skulle der være kommet ro over pro
jektet, og nuværende og kommende 
lejere skulle kunne være trygge med 
hensyn til lejemålene.

„Her er der absolut gode forhold 
og pæne omgivelser. De passer 

lige til en virksomhed som vores.“

Med overtagelsen i begyndelsen 
af juli måned fulgte to eksisterende 
lejemål med: Vahle A/S, der produ
cerer udvendige og indvendige døre 
og Comlogic ApS, der laver itløs
ninger til erhvervslivet. Indehaveren 
af Comlogic, Bo Jensen, fortæller 
at man lige nu er tre medarbejdere 

Nu kan 
udviklingsparken 

se fremad
I de sidste par år har Syddjurs Udviklingspark 

levet en urolig tilværelse. Udflytningen fra 

Sortevej i Hornslet var ikke godt for de små 

virksomheder i bygningen. Opsigelsen af lejemålet 

var tilsyneladende kommet bag på de fleste. 

Det betød, at iværksætterne måtte flytte andre 

steder hen. En del flyttede til andre kommuner. 

Eksempelvis Aarhus. Men med overtagelsen af det 

tidligere Milliken i Mørke ser der nu ud til at være 

kommet styr på faciliteterne. Nu mangler man blot 

virksomhederne.
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Journalist Jørgen Peter Thygesen,  
Mercatus Reklamebureau AS

Indehaver Bo Jensen, Comlogic Erhvervskonsulenterne Rasmus Birkeholm Jensen og Hanne Madsen, Syddjurs Udviklingspark
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Tomme krudtdepoter
TIRSTRUP  Der er ikke længere fyrværkeri på 
forsvarets arealer ved Aarhus Lufthavn. Fyrvær
kerivirksomhederne har forladt området og er 
flyttet til Flyvestation Vandel. Men de er klar til 
at vende tilbage til Djursland i 2014. Det kræver 
dog, at virksomhederne får en ny miljøgodken
delse fra Syddjurs Kommune. Som talsmand 
for virksomhederne og financial manager ved 
Bright Star A/S siger René Johansen: „Vi rykker 
tilbage, hvis retssagen falder ud til vores fordel. 
Huslejen ved lufthavnen er billigere og forholdene 
bedre.“ Landsretten skal afgøre konflikten mellem 
forsvaret og fyrværkerivirksomhederne. Det sker 
formodentlig i februar måned. 

Tilflytningen gået i stå
SYDDJURS  I 2010 flyttede uventet mange til 
Syddjurs Kommune og det fik forventningerne til 
at stige for årene 2011 og 2012. 1. januar 2013 
var det reelle befolkningstal på 41.894, og det var 
148 personer færre end forventet. I 2012 var tallet 
117 personer færre end forventet. I indsatsen for 
bosætning i Syddjurs arbejder man med forskel
lige bånd. Et af dem snor sig langs Kalø Vig, mens 
et andet har jernbanenettet på Djursland som 
afsæt.

Nyt betonsamarbejde
PEDERSTRUP  Perstrup Beton Industri A/S og 
Abeo A/S har indgået et samarbejde, der forener 
Abeo’s ekspertise indenfor betonteknologi med 
Perstrup’s erfaring med produktion af betonele
menter.
Samarbejdet omfatter et nyt og patenteret SL+ 
Dæk, der er udviklet af Abeo A/S. Dækket er 
baseret på en kombination af almindelig beton 
og letbeton og udnytter dermed styrken fra den 
forspændte beton sammen med den lave vægt fra 
letbeton.
Det giver et stærkt letvægts betonelement, som 
kan klare tungere belastninger og større spænd 
end et tilsvarende huldæk. Foruden lav vægt og 
lange spænd, er en fordel med SLDækket den 
høje grad af fleksibilitet, der gør det muligt at 
tilpasse dækket til det enkelte projekt og efter
komme mange af de krav der stilles til moderne 
elementbyggeri.

Nyt lærlingelegat fra HSM
GRENAA  Esben Møller og HSM Industri A/S har 
oprettet et legat på 100.000 kr., der skal uddeles i 
ti portioner. Hvert år i ti år tildeles det til en dygtig 
lærling inden for smedefaget, som har gjort sig 
bemærket ved en særlig indsats. Det er Grenaa 
Håndværker & Industriforening, der skal stå for 
det markante skulderklap. 
Det nye HSM Industris Legat kan søges hos 
foreningen eller uddeles på baggrund af indstilling 
via Teknisk Skole.
Hvis det kan nås, bliver legatet allerede uddelt 
første gang i år.

i virksomheden, og at man flyttede 
ind den 1. januar 2012. „Her er der 
absolut gode forhold og pæne omgi
velser. De passer lige til en virksom
hed som vores. Der er en fornuftig 
husleje, men vi glæder os da til, at 
der kommer mere liv i bygningen,“ 
siger han.

Om kort tid flytter Projektcenter 
Syddjurs ind. Det er en selvstændig 
enhed under Syddjurs Kommune, 
der skal ruste ledige til at kunne 
klare sig på arbejdsmarkedet.

I øjeblikket kører der desuden et 
iværksætterforløb i samarbejde med 
Norddjurs Kommune, men der er god 
og rigelig plads til adskillige aktive 
erhvervsfolk og virksomheder med 
gode ideer og en fremtid for sig.

Den gode beliggenhed
Erhvervskonsulent Rasmus Bir
keholm Jensen viser rundt i den 
ganske imponerende bygning, der 
blandt andet rummer en præsenta

bel reception, et stort kontorland
skab med god akustik, flere haller, 
et smedeværksted, mødelokaler, 
kantine, køkken og et auditorium. 
Bag bygningen er der udearealer 
ved en lille smukt beliggende sø 
med karper. „Jeg vil mene,“ siger 
Rasmus Jensen, „at vi med den pla
cering her i Mørke ligger helt rigtigt. 
20 minutter til Randers, 25 minutter 
til Aarhus, 15 minutter til lufthavnen. 
Og meget tæt på såvel Grenaa
banen som busforbindelser.“

Senere er også koordinator og 
erhvervskonsulent Hanne Madsen 
dukket op. „Vi er her på stedet inte
resseret i alle typer virksomheder, 
ikke blot iværksættere, men gerne 
virksomheder, der kan inspirere 
andre. 

www.erhvervDJURSLAND.dk · december 2013

Erhvervskonsulenterne Rasmus Birkeholm Jensen og Hanne Madsen, Syddjurs Udviklingspark



„Det er et grønt miljøcertifikat, hvor 
værdier som ansvar, troværdighed 
og helhed omsættes til synlige 
resultater. Det gælder lige fra en 
simpel oprydning på virksomhe
den over en korrekt håndtering af 
miljøforhold til indarbejdelse af en 
aktiv holdning til ressourcer og miljø 
i virksomhedens dagligdag,“ sagde 
viceborgmester Torben Jensen ved 
uddelingen.

De tre nye var Apro Service ApS, 
Euromaster Grenaa og Nymark & 
Fogh Teknik ApS. 

„Et GMC miljøcertifikat gælder for 
tre år, men førstegangsvirksomhe
der skal dog recertificeres allerede 
efter 2 år. Det er et certifikat, der er 
fuldt på højde med andre miljøcer
tificeringer,“ forklarer Carsten T. 
Willadsen fra Teknik og Miljøafde
lingen i kommunen. „Processen 
indtil certificering varer et års tid, og 

medarbejderne bliver involveret som 
ansvarlige medspillere i virksom
hedernes miljøforhold. Kommunen 
fungerer først og fremmest som vej
leder og samarbejdspartner gennem 
en løbende kommunikation.“

„Hen over perioden har vi 
holdt 6-7 møder. Det har 
været nogle inspirerende 
og lærerige oplevelser.“

Miljøcertifikatets betydning
Blandt de nye virksomheder finder 
vi Nymark & Fogh Teknik ApS i 
Grenaa. Det er en ordreproduce
rende maskinfabrik med speciale 
i aluminiumsbearbejdning. Her 
producerer man komplekse alumini
umskomponenter til elektronik og 

Kunderne efterspørger  
en ordentlig miljøpolitik

Norddjurs Kommune har uddelt 
miljøcertifikater til tre nye 

virksomheder, mens seks modtog 
fornyelser. GMC miljøcertifikatet er 

blevet en fast del af erhvervsindsatsen i 
kommunen. Fremtidens virksomheder er 

nemlig både energi- og miljøbevidste. 
Både fordi virksomhederne vil handle 

ansvarligt, og fordi omverdenen og 
kunderne kræver det. 
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apparatindustrien, men virksomhe
den har for eksempel også produce
ret aluminiumsprofilerne til støj og 
vindskærmene på Vejlefjordbroen. 
Virksomheden er etableret i 2009 og 
der er for tiden fem mand ansat. 

„Vi blev kontaktet af Norddjurs 
Kommune i efteråret 2012. Vi syn
tes, det var en god ide, og så gik vi i 
gang i januar måned,“ fortæller Sø
ren Nymark Rasmussen fra virksom
heden. „I første omgang handlede 
det om at få lavet en miljøpolitik, 
nogle mål og en handlingsplan. Med 
det i hånden og med input og gode 
hjælperedskaber fra kommunen gik 
vi i gang sammen med de øvrige to 
virksomheder. Hen over perioden 
har vi holdt 67 møder. Det har væ
ret nogle inspirerende og lærerige 
oplevelser. Vi har fået systematise
ret vores affaldshåndtering, og vi 
har fået registreret vort forbrug af 

el, vand, varme og kemikalier med 
henblik på en reducering. Arbejds
miljøet er ligeledes blevet gennem
gået. Det handler om at have et 
konstant fokus. Det er også vigtigt, 
at vi nu signalerer miljøbevidsthed. 
Det skal være en del af vor identitet. 
Vore kunder er begyndt at spørge 
ind til vor miljøpolitik. Ikke mindst 
de større,“ forklarer Søren. „Det har 
bestemt været et positivt forløb. Det 
har givet os noget ekstra arbejde 
i perioden, men vi har også haft 
det sjovt sammen med de øvrige 
virksomheder.“

„Vore kunder er  
begyndt at spørge ind 
til vor miljøpolitik. Ikke 

mindst de større.“

En uge efter, at Nymark & Fogh 
Teknik ApS havde fået udleveret 
certifikatet, fik de uanmeldt besøg 
af Arbejdstilsynet. „Vi fik udelt ros 
over hele banen. Der var ryddeligt, 
pænt og i orden alle steder. Der var 
intet at komme efter. Sådan skal det 
også være fremover,“ siger Søren 
Nymark.

De seks virksomheder, der fik 
fornyet sin certificering, var Grenaa 
Motorfabrik A/S, Fannerup Bilcenter, 
Fjordcentret, GSM Maskinfabrik 
A/S, Grenaa Hydraulik A/S og Aals
rode Smede og maskinfabrik A/S.
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Morten Bager og Søren Nymark Rasmussen, Nymark & Fogh Teknik ApS
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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

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

 

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

Kvalitet og Omtanke
 

Tel. 8833 4646 · www.lsalaw.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 73 23 30 00

kpmg.dk

http://www.nyborg-s.dk
http://www.permoeller.dk
http://www.mfnorddjurs.dk
http://www.lsalaw.dk
http://www.kpmg.dk
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Èn indgang for alle på rådhuset

Nu vil frontmedarbejderne i Nord
djurs løse alle de enkle opgaver, 
mens de står sammen med 
borgeren/virksomheden. Medar
bejderne er blevet klædt på til at 
løse flere slags henvendelser – og 
de ved, hvem de skal have fat på, 
hvis de ikke selv kan hjælpe. „Det 
kommer til at betyde, at langt de 
fleste opgaver løses umiddelbart, 
så borgeren eller virksomheden kan 
komme hurtigt videre,“ forudser ar
bejdsmarkeds og borgerservicechef 
Karen Skau.

Ny borgerreception
I november blev en større ombyg
ning af rådhuset færdiggjort, så alle 
nu også fysisk kommer ind i samme 
„borgerreception“, når de kommer 
på rådhuset. Det er blevet lyst, ven
ligt og imødekommende – og alle 
skranker er fjernet. Nu står man ved 
runde pulte og klarer det aktuelle 
behov i fællesskab med borger eller 
virksomhed.

„Betjeningen af borgeren foran
drer sig hurtigt, mere og mere bliver 
digitalt. Man kan bestille tid til rigtig 
meget på nettet – og det er vigtigt 
for os, at ingen kommer til at vente 
ret længe, når de først er kommet 
ind ad døren. Vi har fokus på hurtig 
og effektiv betjening.“

Der er også i receptionen fokus 
på at løse opgaverne elektronisk, 
så snart det er muligt. „Vi har fået 
en række nye Borgerguider, der 
står parat til at hjælpe, allerede når 
man kommer ind ad døren – og der 

er indrettet et område, hvor man 
også i ro og mag kan få hjælp til at 
betjene sig selv elektronisk ved en 
af de mange arbejdspladser,“ fortæl
ler Karen Skau.

Rent praktisk rummer den nye 
fælles borgerreception i dag både 
borgerservice, udbetalingsservice 
og alle de traditionelle jobcentery
delser, herunder virksomhedsser
vice.

Ny virksomhedsservice
Jobcentrets jobkonsulenter er ble
vet efteruddannet, så de har endnu 
mere fokus på virksomhedernes 
behov. Det handler i stadig større 
grad om rekruttering og ikke kun 
aktivering. „Vi professionaliserer og 
koordinerer virksomhedsindsatsen 

– og vil gerne gøre vores markeds
andel større. Vi har i dag specialister 
inden for alle områder, så virksom
hederne kan med fordel bruge os, 
når de skal ansætte nye medarbej
dere,“ konstaterer Karen Skau.

„Rigtig mange af vores ledige 
kommer allerede nu i virksomheds
rettede tilbud, og kontakten med 
virksomhederne er blevet betydeligt 
større. Vi er ambitiøse og lægger 
stor vægt på et tæt samarbejde med 
virksomhederne, så vi kan få endnu 
flere virksomheder til at samarbejde 
med os,“ slutter hun optimistisk.

Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau, Norddjurs Kommune

Det skal være hurtigt og nemt at få løst 
de fleste opgaver med det samme på 
rådhuset i Grenaa.



12 www.erhvervDJURSLAND.dk · december 2013Erhvervsprofil

Vi ønsker alle 
læsere, partnere og kunder rigtig

glædelig jul 
og godt nytår

– og ser frem til et fortsat 
godt samarbejde i 2014

Porte og kraner
www.apro.dk

Bent Klausen

ausen
STER

Tlf. 8638 1160        www.bentklausen.dk 

Bent Klausen Aps

MURERFIRMA

Tlf. 8632 1111
Århusvej 146 · 8500 Grenaa
www.papirgaarden-grenaa.dk

    

alle kan være med

www.primanet.dk

KPMG i Grenaa, Storegade 1
telefon 73 23 30 00

kpmg.dk

Saabydalvej 2 · 8550 Ryomgård
Tlf. 8639 4099

www.svendpilgaardautomobiler.dk

Lindgaard Nielsen

E. Møllers Auto
Randersvej 2 Grenaa

Tlf. 8632 6566

www.BoschCarService.dk
Salg & udlejning

 

Mortensensvej 30 D · 8963 Auning 
Tlf. 30 20 40 49 · www.apetit.dk

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

DJURSLAND
KLOAK-SERVICE
ApS v/Ulrik Sinding ØKONOMI OG JURA

Ikke kun for landmænd!
WWW.LANDBOFORENING.DK

www.fooddiagnostics.dk

Grenaa Specialoptik · Storegade 3
Tlf. 8632 6322 · Info@nytsyn-grenaa.dk

HORNSLET
BOGTRYKKERI

…vi trykker meget mere end bøger!

www.hornslet-bogtrykkeri.dk 
Tlf. 7070 1208

mail@hornslet-bogtrykkeri.dk

www.kovsted.dk

Tel. 8833 4646 · www.lsalaw.dk

Kvalitet og Omtanke

NYBORG SØRENSEN
MURERFIRMAET

Ramten Hedevej 19
Ramten · 8586 Ørum Djurs
Tlf. 86 38 12 66 · Fax 86 38 16 63
E-mail: nyborg-s@nyborg-s.dk · www.nyborg-s.dk 

- Autoriseret kloakmester

ApS

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

Tlf: 8632 1633 · www.pavillonen.dk

Julegaver der glæder 2 gange
Sanne Salomonsen - Rune Klan - Panamah

Ronja Røverdatter - Carpark North
Monrad og Rislund og mange andre

Grenaa, Hedensted og Ishøj
Telefon 87 58 80 00

ØKONOMI & REGNSKABSSERVICE
STATSAUTORISERET REVISIONSVIRKSOMHED

Østerbrogade 45, 8500 Grenaa
Telefon 86 33 22 32  |  www.talkompagniet.dk

www.orum-itservice.dk
Tlf. 86 38 22 82 Fabrikvej 9 · 8500 Grenaa 

Tlf.: 8758 1800 · www.aalsrode.dk

http://www.activ-rengoering.dk/
http://www.lindgaard-nielsen.dk
http://www.djurslandserhvervsraad.dk
http://www.gertsvith.dk
mailto:info@nytsyn-grenaa.dk
http://www.kvistjensen.dk
http://www.nordea.dk
http://www.rejsecenter.dk
http://www.stenaline.dk
http://www.apetit.dk
http://www.danskebank.dk
http://www.boschcarservice.dk
http://www.grefta.dk
http://www.grenaa-transport.dk
http://www.kattegat-seafood.dk
http://www.lsp-kjaer.dk
http://www.nykredit.dk
http://www.svendpilgaardautomobiler.dk
http://www.apro.dk
http://www.davai.dk
http://www.elcon-as.dk/
http://www.gbc.dk
http://www.robaek.dk
http://www.lsalaw.dk
http://www.noergaardteknik.dk
http://www.revisionsgruppen.dk
http://www.talkompagniet.dk
http://www.papirgaarden-grenaa.dk
http://www.rygaard.com
http://www.toyota-grenaa.dk
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Porte og kraner
www.apro.dk

Bent Klausen

ausen
STER

Tlf. 8638 1160        www.bentklausen.dk 

Bent Klausen Aps

MURERFIRMA

Tlf. 8632 1111
Århusvej 146 · 8500 Grenaa
www.papirgaarden-grenaa.dk

    

alle kan være med

www.primanet.dk

KPMG i Grenaa, Storegade 1
telefon 73 23 30 00

kpmg.dk

Saabydalvej 2 · 8550 Ryomgård
Tlf. 8639 4099

www.svendpilgaardautomobiler.dk

Lindgaard Nielsen

E. Møllers Auto
Randersvej 2 Grenaa

Tlf. 8632 6566

www.BoschCarService.dk
Salg & udlejning

 

Mortensensvej 30 D · 8963 Auning 
Tlf. 30 20 40 49 · www.apetit.dk

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

DJURSLAND
KLOAK-SERVICE
ApS v/Ulrik Sinding ØKONOMI OG JURA

Ikke kun for landmænd!
WWW.LANDBOFORENING.DK

www.fooddiagnostics.dk

Grenaa Specialoptik · Storegade 3
Tlf. 8632 6322 · Info@nytsyn-grenaa.dk

HORNSLET
BOGTRYKKERI

…vi trykker meget mere end bøger!

www.hornslet-bogtrykkeri.dk 
Tlf. 7070 1208

mail@hornslet-bogtrykkeri.dk

www.kovsted.dk

Tel. 8833 4646 · www.lsalaw.dk

Kvalitet og Omtanke

NYBORG SØRENSEN
MURERFIRMAET

Ramten Hedevej 19
Ramten · 8586 Ørum Djurs
Tlf. 86 38 12 66 · Fax 86 38 16 63
E-mail: nyborg-s@nyborg-s.dk · www.nyborg-s.dk 

- Autoriseret kloakmester

ApS

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

Tlf: 8632 1633 · www.pavillonen.dk

Julegaver der glæder 2 gange
Sanne Salomonsen - Rune Klan - Panamah

Ronja Røverdatter - Carpark North
Monrad og Rislund og mange andre

Grenaa, Hedensted og Ishøj
Telefon 87 58 80 00

ØKONOMI & REGNSKABSSERVICE
STATSAUTORISERET REVISIONSVIRKSOMHED

Østerbrogade 45, 8500 Grenaa
Telefon 86 33 22 32  |  www.talkompagniet.dk

www.orum-itservice.dk
Tlf. 86 38 22 82 Fabrikvej 9 · 8500 Grenaa 

Tlf.: 8758 1800 · www.aalsrode.dk

http://www.montoren.dk
http://www.disu.com
http://www.bilhus.dk
http://www.hornslet-bogtrykkeri.dk
http://www.kolind-tomrer-murer.dk/
http://www.bentklausen.dk
http://www.malerfirmamadsen.dk
http://www.pb-autocamper.dk
http://www.pavillonen.dk
http://www.skovplanteskolenholmegaard.dk
http://www.koleteknik.dk
http://www.permoeller.dk
http://www.uu-djursland.dk
http://www.bpelectric.dk
http://www.u-sinding.dk
http://www.findan-as.dk
mailto:post@gulvcenter.dk
http://www.kovsted.dk
http://www.nyborg-s.dk
http://www.autohus.dk
http://www.sm-autolakering.dk/
http://www.orum-itservice.dk
http://www.friispedersen.dk
http://www.landboforening.dk
http://www.fooddiagnostics.dk
http://www.grenaahydraulik.dk
http://www.jobnet.dk
http://www.kpmg.dk
http://www.mfnorddjurs.dk
http://www.primanet.dk
http://www.stark.dk
http://www.aalsrode.dk


Den anerkendte fremtidsforsker  
Jesper Bo Jensen var i november 
inviteret til Djursland af 
Djurslands Erhvervsråd, Syddjurs 
Erhvervsforening og Viden Djurs 
for at få hans vurdering af, hvad 
fremtidens håndværker skal leve af.

Hellere en god 
håndværker end  
en dårlig akademiker
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Fremtidsforsker Jesper Bo Jensen



„Det er det mest opløftende oplæg, 
jeg har hørt i flere årtier!“ prokla
merede Søren Rasmussen fra Vam 
A/S. „Jesper Bo var rigtig god til at 
forklare, hvad der sker i samfundet. 
Og hans udtalelser bygger på stati
stikker, det er ikke bare snak. Han 
fik forklaret, at det er mødrene og 
skolevejlederne, vi kæmper imod, 
når det gælder uddannelsesvalg. 
Det var også betryggende at se sta
tistikker på udviklingen i nybygge
riet. Det er næsten som en ret linie, 
hvor vi kan regne ud, hvor mange 
kvadratmeter boliger, vi mangler om 
få år. Og at den positive udvikling 
også kommer til både Syddjurs og 
Norddjurs, bare lidt senere end i 
Aarhus og Skanderborg...“

„Det er det mest 

opløftende oplæg, jeg  

har hørt i flere årtier!“

Jesper Bo var helt klar i mælet 
– til stor tilfredshed for de fleste 

af de fremmødte: Der bliver – 
og er blevet – uddannet alt for 
mange halvdårlige akademi
kere, bl.a. fordi rigtig mange 
i dag går den slagne vej via 
det almene gymnasium, der 

formelt fungerer som 
første stop på en 

uddannelse som 
akademiker.

Flere  
erhvervs
uddannede
Samtidig tyder 

rigtig meget på, at 
der bliver behov for 

mange flere med en 
erhvervsuddannelse 

de kommende år: 
For det første skal der 

ifølge Jesper Bo bygges 
cirka 200.000 nye boliger 
de kommende 20 år for 
at imødekomme efter
spørgslen fra de mange 
nye danskere – og fra 
alle dem, der gerne vil bo 
i Aarhus og København.
For det andet er en stor 
del af industriproduk

tionen stille og roligt 
begyndt at vende 

tilbage til Europa. 
Af flere 

årsager: 

Vi er ofte tættere på de markeder, 
industriprodukterne skal afsættes 
på. Lønomkostningerne er ved at 
være attraktive igen. Men også 
fordi vi i Europa er rigtig gode til at 
effektivisere, så vi efterhånden ikke 
skal bruge ret meget arbejdskraft til 
at producere varerne.

„De sociale kompetencer 

bliver helt afgørende i 

fremtiden.“ 

For det tredje er der rigtig mange 
boliger, der skal renoveres de kom
mende år. Men det kræver stor spe
cialviden at kunne renovere rationelt 
nok til, at det kan betale sig, også 
mht. energiforbruget.

Kloge faglærte
Det er her, termen med „en klog 
faglært“ dukker op. Det er i frem
tiden ikke nok at være en dygtig 
håndværker. Derfor skal niveauet på 
erhvervsuddannelserne også være 
rigtig højt. Det handler bl.a. om at 
kunne indgå i innovative processer i 
virksomhederne. Om forståelse for 
unge mennesker og læringsproces
ser.

„De sociale kompetencer bliver 
helt afgørende i fremtiden. Håndens 
arbejde er på vej tilbage til tidligere 
tiders værdighed. Vi skal udvikle et 
dannelsesbegreb på de faglærte 
områder – eller rettere genopfinde 
det.

„Håndens arbejde er på  

vej tilbage til tidligere 

tiders værdighed.“

I Schweitz tager 70 % af en 
ungdomsårgang en faglig uddan
nelse. Så kan de altid bygge noget 
mere på bagefter. Husk på, at en 
god håndværker er bedre end en 
halvdårlig akademiker – tag ansvar 
for alle unge!“ pointerede vores 
Aarhusianske fremtidsforsker.

„Vi bliver nødt til at udvikle mere 
effektive former og andre måder 
at vedligeholde på. Ellers kan det 
blive til et mareridt i fremtiden med 
10.000 forskellige materialer i en 
moderne bygning. Energisiden kan 
blive et springbræt til mere gennem

gribende moderniseringer frem for 
fortsat vedligeholdelse og repara
tion.“

Jesper Bo Jensen stillede også 
spørgsmålstegn til, hvor længe 
vores huse skal stå i fremtiden. Han 
tror på, at trenden med „byg og riv 
ned“ vil vokse betydeligt, fordi det 
bedre kan betale sig at starte forfra.

„Vi bliver nødt til at  

udvikle mere effektive 

former og andre måder  

at vedligeholde på.

„I kommer til at udføre reparation 
og vedligeholdelse efter den gamle 
model, men med rigtig stor fokus på 
omkostningerne. Der bliver en del 
mere montage og fabriksbyggeri for 
at holde priserne nede. Der bliver 
efterspørgsel på typehusbyggeri 
og teams, der kan præstere over 
normal standard. Der vil stadig være 
behov for mange håndværksmestre, 
men der vil gradvist ske en ændring 
i nybyggeriet mod større enheder. 
Og nedrivning og genbrug bliver et 
vækstområde,“ sluttede han.

Mødet trak cirka 30 deltagere og 
blev afholdt på Viden Djurs i Grenaa, 
hvor det spektakulære nye science
center også blev vist frem.
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Projektleder Søren Rasmussen, Vam A/S
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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

· 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.:

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

Færgevej 1 · Grenaa · www.mercatus.dk

Torvet 3, 8500 Grenaa · www.jobnet.dk

Benyt dig af jobkonsulenternes viden om de 
forskellige job-ordninger, når du har behov 
for en ny medarbejder.

Kontakt os på 8959 2000
eller jobcenter@norddjurs.dk

På udkig efter ny medarbejder?

Revalidering

Voksenlærling

Lærling/elev

LøntilskudsjobFleksjob

Virksomhedspraktik

Ordinært job

Skånejob

http://www.kovsted.dk
http://grenaahydraulik.dk/
http://www.bpelectric.dk
http://www.mercatus.dk
http://www.jobnet.dk


www.erhvervDJURSLAND.dk · december 2013 17Bilen & Bossen

„For 34 år siden fik jeg muligheden 
for at erhverve mig en RV8 fra en 
mand på Falster. Den havde dog 
stået opmagasineret i England stort 
set hele tiden fra 1994 til den dag, 
jeg købte den. Kilometertælleren, 
som jo er i miles, viste omkring 
6.000 km. I dag har den kørt 10.000. 
Så det er da stadig en ny bil,“ for
tæller Lars Jørgen skipper. 

Det var mens Rover Group ejede 
MG, at ideen opstod om at gen
føde den legendariske sportsvogn 
MG B, som er verdens næstmest 
solgte sportsvogn nogensinde. Kun 
overgået af Mazda MX5. Dog i et 
opdateret design og med en Range 
Rover V8 motor. Faktisk blev der i 

perioden 1993 til 1995 produceret 
under 2.000 stykker, hvoraf over 
75 % blev eksporteret til Japan. De 
fleste blev dog siden hen reekspor
teret tilbage til England.

„MG har jo i mange år levet en 
omtumlet tilværelse med skiftende 
ejere. Og jeg mener, at der stadig 
er en lille produktion tilbage. Med 
hensyn til min egen model, så vil jeg 
tro, at der udover min er en enkelt 
eller to yderligere her til lands. I 
hvert fald er der ganske få,“ siger 
Lars, som også fortæller, at hans 
egen kun kommer ud på lande
vejene, når vejret er ekstra godt  
og kun om sommeren. „Min aller
første bil var i øvrigt også en MG, 

en MG B, som jeg erhvervede som 
1819årig.“

Som uddannet kommis, som han 
selv kalder sin baggrund, har han 
aldrig lært at skrue i en bil. Egentlig 
heller ikke haft lysten til det. Men i 
øvrigt er det også begrænset, hvad 
en meget lidt brugt MG har behov 
for. 

Hjemme på privatadressen har 
han også en Lotus Elan, 1,6 l, Twin 
Cam stående. Også en sjov og 
spændende sag på kun 675 kg fra 
1968 som efter datidens målestok 
var meget hurtig.

Et genfødt klenodie

MG RV8
Producent: Rover Group
Produktion: 1993 – 1995
Produktion: 1.983 styk
Teknik:
Motor: Rover V8
 3,9 l
 190 HK
 5 gear manuel
Vægt: 1280 kg
Topfart: 230 km/t
Acceleration: 0 – 96 km/t (60 
mph) på 5,9 sekunder

For kendere er MG RV8 ren guf. For Lars Jørgen Skipper, 
Toyota og Nissan i Grenaa, der har et blødt punkt for 
engelske sportsvogne, er det hans stolthed blandt andre 
gode modeller i samlingen.
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Birthe er født i Balle ved Silkeborg i 1963, men hun 
voksede op i Sejling ikke så langt derfra med smuk na
tur omkring sig. Da hun blev ældre kom hun i lære hos 
Silkeborg Bogtryk og flyttede til Kjellerup sammen med 
en kæreste, som dog hurtigt blev afhændet. Hun blev 
boende i byen til læretiden var overstået, og så skulle 
der ske noget.

Valget kom til at stå mellem at arbejde på en gård i 
Canada eller på et mindre hotel lidt vest for Hamburg, 
som var ejet af en dansk kvinde. Valget faldt på Tysk
land. Ikke mindst fordi det lå tættere på.

Efter et års tid flyttede hun videre med indehaveren, 
der havde fået sig et nyt hotel i Lüneburg.

I 1986 kom hun til Reisebüro Norden i Hamburg, 
som dengang var ejet af de danske og svenske jern
baner. Her havde Birthe hele Tyskland som kunde 
og arbejdet handlede hovedsageligt om udlejning af 
danske sommerhuse langs vestkysten. 

Hjemme igen
Senere mødte hun sin nuværende mand, Ulrich – som 
altid bliver kaldt Ulli – hos Dansommer i Hamburg. Han 
arbejdede for firmaet i Danmark, og da de blev gift i 
1993 flyttede de til Danmark. Så var det blevet til ni 
år i Tyskland. „Havde jeg ikke mødt Ulli, var jeg blevet 
boende,“ siger hun. „Tyskland er et fantastisk land. 
Det har det hele. Kæmpestore byer, natur med bjerge, 
floder og enorme skovområder. Synd at mange dan
skere endnu ikke har fået øje på dette store rejseland 
mod syd.“

„Ulli havde to børn fra et tidligere ægteskab, og da 
de gik i dansk skole, valgte vi Danmark som fælles 
base,“ fortæller hun.

Birthe blev ansat i receptionen i det daværende 
Søhøjlandets Feriecenter i Gjern. Herefter fulgte der 
en række gode år, hvor hun havde forskellige chefstil
linger. Ikke mindst på grund af en visionær og dygtig 
direktør, som hun matchede godt med. Det varede 
frem til 2007.

„Havde jeg ikke mødt Ulli, var jeg  
blevet boende. Tyskland er et fantastisk 

land. Det har det hele.“

„Men så dukkede Lübker Golf Resort jo op. Det var 
der stil over. Det var et superspændende projekt, og 
alle var så entusiastiske. Men en dag et par år senere 
ringede telefonen. Det var min gamle chef fra Søhøjlan
det, om ikke… Jamen, jeg har jo et godt job, svarede 
jeg. Vi aftalte alligevel, at vi skulle drikke en kop kaffe 
sammen. Og så endte det med, at jeg sagde ja til job
bet som centerchef, som viste sig at komme til at dreje 
sig om både feriecentret i Gjern og i Rønbjerg.“

Senere blev disse feriecentre overtaget af DAYZ, og 
Birthe blev der til maj måned 2013, hvor jobbet som 
chef i Dronningens Ferieby dukkede op.

Trods travlhed på arbejde og med børnepasning har 
hun gennem årene nået at videreuddanne sig. Dels en 
2årig lederuddannelse på Erhvervsakademiet i Aarhus 
og dels 1. del af HD på Handelshøjskolen.

„Der er kommet en ekstra dimension ind, som  
på det menneskelige plan gør en forskel. Det 
har givet mit arbejdsliv en dybere mening.“

Dronningens Ferieby
„Dronningens Ferieby er ejet af Scleroseforeningen. 
Det er en stærk og uegennyttig forening, som har en 
mission. Det kan man ikke undgå at bliver grebet af. 
Jeg har jo været vant til at arbejde i virksomheder, hvor 
det udelukkende handlede om bundlinjen. Her er der 
kommet en ekstra dimension ind, som på det men
neskelige plan gør en forskel. Den forskel har jeg taget 
til mig. Det har givet mit arbejdsliv en dybere mening,“ 
fortæller hun. „Det er både et ferie og kursussted, 
og naturligvis drejer det sig om at tjene penge, men i 
særdeleshed handler det også om at give mennesker 
med sclerose eller med andre funktionsnedsættelser 
mulighed for gode ferieoplevelser. Jeg er tættere på 
gæsterne end nogensinde før og glæder mig hver dag 
over de positive tilbagemeldinger, vi får. Ikke mindst 
takket være et meget serviceminded og engageret 
personale her på stedet.“ 

Hjemmefronten
Hjemme er et hus i Risskov. Her har familien boet i de 
sidste 16 år. Ulli dog med job i Tyskland, hvor han de 
sidste 1012 år har arbejdet for DanCenter. Så han er 
stort set kun hjemme i forlængede weekender. En le
veform, der passer dem begge godt. „Ellers var vi nok 
også blevet skilt for længst,“ siger Birthe med et grin. 

Sammen har de to fælles børn. Alexander, som er 18 
og går i 3.g. Og så Sara på 16, som har valgt at tage sin 
10. klasse i Tyskland. Ullis børn er i dag 36 og 38 år.

„Jeg har prøvet at spille golf. Og jeg har prøvet at 
sejle i kajak. Begge dele er jeg holdt op med igen. For 
jeg vender altid tilbage til fitness og til løb. Jeg har lø
bet to halvmaratoner. Den næste skal foregå i Odense 
i 2014. Og så har jeg de sidste 15 år været på Skander
borg Festivalen sammen med en tysk veninde. Det har 
vi tænkt os at blive ved med. Men for to år siden var 
jeg også sammen med tyske venner på en vandring i 
Skotland. Det var en fantastisk oplevelse i dette ene
stående, smukke og lunefulde land. Det skal jeg helt 
sikkert prøve igen,“ slutter Birthe Stengård Frank.

Egentlig skulle opholdet i Tyskland blot have varet et år eller to. Men det 

blev til ni. Havde hun ikke mødt sin tyske mand Ulli, der trak hende til 

Danmark igen, var hun nok blevet der. I dag er Birthe Stengård Frank chef for 

Dronningens Ferieby, og her har hun fundet en dybere mening med tilværelsen 

i et i øvrigt spændende og interessant arbejdsliv. 
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Birthe Stengård Frank, Dronningens Ferieby
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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 

Vandskæring, svejs, klip 
og buk i alle materialer

Underleverandøren 
med det hele i huset

aalsrode.dk

Informationsmøde

onsdag den 15. januar 2014 kl. 14.00
Kirkestien 1, Allingåbro

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

Hvorfor miljøcertifikat?
•Konverter obligatorisk miljøkontrol til assistance i miljørigtig adfærd.

•Udvikling af miljøhandlingsplan for virksomheden.

•Blåt stempel, der efterfølgende kan anvendes i din markedsføring.

•Virksomhedens miljønøgletal kan bruges til at opnå driftsbesparelser.

Processen med at opnå miljøcertifikatet tager ca. et år. 
Miljøkontoret coacher (gratis) virksomheden gennem forløbet.

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

m i l j ø c e r t i f i k a t
GMC
- hvordan får min virksomhed det?

Direktør Ole Nørgaard, Nørgaard Teknik A/S, 
fortæller om sine erfaringer med GMC Miljøcertifikat

ERHVERVSLEJEMÅL
GRENAA MIDTBY

Lækre lokaler til 
kontor, klinik etc. 
udlejes eller sælges
• I alt 213 kvm

• Kan opdeles

• Loftlokaler med lys 
   og udsigt over åbyen

• Direkte adgang fra 
   Østergade

• Bagtrappe fra  
   lukket gård

• Parkering rundt  
   om hjørnet

• Over specialæge
   og tandteknikker

Få uforpligtende rundvisning
– ring til Lars 4051 0619

http://www.rjakobsen.dk
http://www.aalsrode.dk
mailto:ctw@norddjurs.dk
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Skandinavisk 
Dyrepark
Direktør Frank VighLarsen, 
Skandinavisk Dyrepark løb 
med flest stemmer som Årets 
Dyreven i kategorien ”Hver
dagens helt”. 
Frank har bygget dyreparken 
op helt fra bunden og udviklet 
anlæg til dyrene, som giver 
dem mulighed for at udfolde 
deres naturlige adfærd. En 
mulighed, mange dyr i zoo
logiske haver desværre ikke 
har. Det er Dyrenes Beskyt
telse, der står bag kåringen.

Årets Kannepris
På Grenaa Haandværker & 
Industriforenings årlige 
torske gilde blev adm. direktør 
Nicolai Quist, Alucomp A/S, 
hædret med Kanneprisen. 
Formand tømrermester Klaus 
Allermann, Aalsrode Tømrer
forretning A/S roste Nicolai for 
hans virkelyst og evne til at 
skabe arbejdspladser.

Svend Erik Sørensen
Tømrermester Svend Erik 
Sørensen A/S i Knebel er af 
Tradium kåret til Årets lære

plads i deres område. Det er 
tømrerlærling Chris Pedersen 
der har indstillet sin mester 
til prisen. Virksomheden, der 
har 25 ansatte og 23 lærlinge, 
deltager nu i den nationale 
konkurrence.

Ltek A/S
Ltek A/S i Nørager har ansat 
Per Stengaard Nielsen som ny 
kvalitetschef. Han kommer fra 
en tilsvarende stilling hos VSB 
Industri og stålmontage A/S i 
Assentoft.
Per afløser den hidtidige kvali
tetschef Harly Jensen, der har 
fået ny titel af kvalitetsingen
iør samt procedureansvarlig.

polennu.dk
Tidligere direktør for Aarhus 
Lufthavn, Ole Paaske, er 
tiltrådt som arbejdende besty
relsesformand for polennu.
Gruppen leverer nyheder om 
Polen og polakker på dansk. 
Målet er at være med til at 
styrke båndene mellem Polen 
og Danmark.

SmagDjursland 
ambassadør 2013
Madudvikler Sune Gissel, 
Non Solo Biscotti i Balle er 
udpeget som årets Smag 
Djursland ambassadør. Sune 
er en dygtig madudvikler, som 
værdsætter gode lokale råva
rer. Virksomheden producerer 
håndgjort pesto, klassiske ka
ger og kiks samt marmelader.
Sune har tidligere været med 
til at starte Smag i Ebeltoft, 

hvor han lavede bageri og 
bagte brød af mel fra egen 
stenkværn.

Tirstrup 
Idrætsefterskole
Jesper Ø. Pedersen (43) er 
tiltrådt som forstander på 
Tirstrup Idrætsefterskole. Han 
kommer fra en stilling som 
afdelingsleder på Rundhøjsko
len i Aarhus.

Auning 
Boligmontering
Efter to års fælles ejerskab 
har Peter Mikkelsen trukket 
sig ud af Auning Boligmonte
ring. Dermed er Steen John 
Pedersen ene ejer af forret
ningen. ”Det er da med en 
vist vemod, at jeg siger farvel 
til det her, men nu skulle der 
ske noget nyt. Jeg har været 
rigtig glad for mine fem år her 
i Auning Boligmontering,” 
siger Peter Mikkelsen. 

Lions Club Grenaa
Lions Club Grenaa har fået 
ny bestyrelse: John Rygaard, 
præsident, Jan Jürgensen, 
vicepræsident, Kristian 
Riberfelt, sekretær, Keld Over
gaard Jensen, pastpræsident, 
Jesper Knudsen, kasserer, 
Torben Kristensen, tailtwister 
og Søren Nymark Rasmus
sen, klubmester. Klubben har 
sidste år doneret ca. 300.000 
kr. til humanitære formål i 
lokalområdet i forbindelse 
med fejringen af dens 50 års 
jubilæum.  
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Vi finder køberen til din virksomhed 
– og prioriterer fortrolighed højt

Mortenskærvej 10 · 8420 Knebel
tlf. 70 209 207 · www.danskejerskifte.dk

Ring til Jacob Fisker Sørensen og få 
en uforpligtende drøftelse af salgsproces 
og en indikativ værdiansættelse.

http://www.danskejerskifte.dk
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Nye selskaber
Norddjurs
35527133  VAGNER MADSEN VVS ApS..............................................................  07.11.2013
32298648  GLOBAL COOLING CONSULT ApS ...................................................  18.11.2013
35521860  LIND TRANSPORT ApS......................................................................  28.10.2013
35522379  ÅRHUSVEJ 190 ApS ..........................................................................  29.10.2013
35523251  MTS FACADEMONTERING ApS ........................................................  31.10.2013
32298338  K.K.MARINE CONSULTANT ApS .......................................................  04.11.2013
35519076  SIMAS EJENDOMME ApS ................................................................  23.10.2013
35521372  JYDSKE BYG 2000 ApS .....................................................................  28.10.2013

Syddjurs
35526226  PINDSTRUP RUSSIA A/S .................................................................. 06.11.2013
35527192  FADEIT ApS ...................................................................................... 08.11.2013
35529047  KRAMER ENTERPRISE ApS ............................................................. 12.11.2013
35531769  THYGESMINDEVEJ A/S .................................................................... 15.11.2013

Konkurser, likvidationer og opløsninger
Norddjurs 
29136238  BENO ApS ..........................................................................................  25.10.2013
87328228  CATCO ApS ........................................................................................  28.10.2013
32264778  JMH TRANSPORT ApS ......................................................................  29.10.2013
33959826  LUNCH BOXEN ApS ..........................................................................  30.10.2013
70997819  TRANSPOTTER ApS ..........................................................................  01.11.2013
32789587  TOP TURF ApS ...................................................................................  19.11.2013

Syddjurs
26976499  HEINRICH LAUSDAHL ApS ...............................................................  28.10.2013
29153892  HOLST & BRANDI ApS ......................................................................  28.10.2013
29772649  JOVIL BYG ApS ..................................................................................  29.10.2013
30496795  RANDERSVEJ 1, MØRKE ApS ...........................................................  29.10.2013
10273196  S.P. FINANS EBELTOFT ApS ..............................................................  29.10.2013
11013740  S.P. TRANSPORT A/S .........................................................................  29.10.2013
30603257  SPNIFINANS ApS ..............................................................................  29.10.2013
33751117  MUNJI DENMARK ApS .....................................................................  30.10.2013
32647057  REKO BUSSER ApS ...........................................................................  08.11.2013
31575605  ANPARTSSELSKABET AF 25. JUNI 2008 ..........................................  13.11.2013
68266815  ROSMOS TRANSPORT & SPEDITION ApS .......................................  13.11.2013
26288061  TRAUTMANN EJENDOMME ApS .....................................................  13.11.2013

Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.

Dagli‘Brugsen 
Tirstrup
Der har været rejsegilde på 
Dagli‘Brugsen i Tirstrup‘s nye 
udvidelse, der skal fremtids
sikre den. Der investeres 
omkring 10 mio. kr. i projektet, 
der, ud over mere plads, bl.a. 
skal præsentere bager og 
slagtervarer langt bedre.

Mumsen
Et nyt frokost og take away
sted har set dagens lys på 
Østergade i Grenaa. Bag det 
står kokken Hayder Hamidi, 
der vil servere hjemmelavet 
mad inspireret af det franske, 
italienske og danske køkken. 
Han har tidligere drevet La 
Petit France i Aarhus.

DMP Mølleservice
DMP Mølleservice har over
taget tyske Windservice NF 
med henblik på at ekspandere 
til attraktive markeder uden 
for Norden.
Fra sit hovedkontor i  Rantrum 
i Sydslesvig servicerer Wind
service NF flere end 200 
vindmøller i såvel kW som 
MWklassen. Selskabets 24 
medarbejdere dækker primært 
Tyskland med særligt fokus på 
Nordfrisland.

Bageren 
i Ryomgård
Iben og Lars Hansen, der ejer 
Femmøller Bageri og driver 
bageri i Rønde, har overtaget 
Ryomgård Bagerforretning, 
der i perioder har været luk
ket. Bagerbutikken åbnede 
medio november. 

5. dec. kl. 12.30 til 14.30 Temamøde 
på Kystvejens Hotel, Kystvej 26, 8500 
Grenaa. Ledelse over landegrænser 
v/Kurt Skov, Blue Water Shipping. 
Betydningen af god – og stærk ledelse
v/Poul Plougmann B&O, Ascan Scandia, 
Lego mv. Slap line eller stramme tøjler 
i bestyrelsesledelse v/Best.for. Michael 
Christiansen, bl.a. Danmarks Radio
Paneldebat.
Tilmelding dwp@djurswindpower.dk
Info: www.djurswindpower.dk.

Nytårstaffel
10. januar 2014 kl. 16.00. 
Djurslands Erhvervsråd inviterer alle med
lemmer til champagne, pindemadder og 
kransekage. Reserver allerede nu dagen
Info: www.djurslandserhvervsråd.dk

Alle data er indhentet i perioden 
26.26. - 20.11.2013.
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen 
og NN Markedsdata. 
Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

Bent Silberg Invest ApS
Tved Bygade 26, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31.05.2013 
Bruttofortjeneste 0,1 (0,1)
Resultat før skat 0,3 (0,4)
Egenkapital 5,1 (4,9)
Antal ansatte  (1)

Byggefirmaet Lindgaard Nielsen ApS
Kattegatvej 12, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31.12.2012 
Bruttofortjeneste 2,9 (3,0)
Resultat før skat 0,2 (0,1)
Egenkapital 0 (0,2)
Antal ansatte  (9)

El:Con Innovation A/S
Ryhavevej 50, 8210 Aarhus V
[Sortevej 12, 8543 Hornslet]
Regnskabsafslutning 31.12.2012 
Bruttofortjeneste 33,5 (34,6)
Resultat før skat 3,6 (2,0)
Egenkapital 6,1 (1,2)
Antal ansatte 68 (78)

Mols Entreprenørfirma ApS
Nyholmvej 24, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30.06.2013 
Bruttofortjeneste 0,2 (0,7)
Resultat før skat 0,3 (0,0)
Egenkapital 0 (0,2)
Antal ansatte 3 (3)

Vandmand A/S
Adelgade 29, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30.06.2013 
Bruttofortjeneste 6,4 (9,0)
Resultat før skat 0,5 (2,4)
Egenkapital 2,2 (2,2)
Antal ansatte  ()

VVS Per Møller ApS
Rugvænget 14, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30.06.2013 
Bruttofortjeneste 9,5 (8,3)
Resultat før skat 1,0 (0,3)
Egenkapital 1,9 (1,3)
Antal ansatte  (15)

PR Electronics har investeret i 
udvikling og salgsstyrken
Selv om omsætningen i Rønde 
baserede PR Electronics er 
faldet fra 249 til 243 mio. kr., 
anser ledelsen, ifølge ledelses
beretningen, resultatet for 
tilfredsstillende, set i lyset af 
koncernens investeringer.

Selskabets udviklings
afdeling blev i 2009 op
graderet betydeligt og har 
siden lanceret flere produkter 
og indgivet flere patent
ansøgninger end nogensinde 
tidligere. Virksomheden frem
står derfor stærkt som inno
vativ partner på markedet for 
industrielle signalbehandlings
produkter.

PR har i løbet af året gen
nem ført en betydelig udskift
ning af den globale salgs
styrke, hvilket i perioder har 
medført ubesatte stillinger. 
Særligt i årets sidste kvartal 

har den nye revitalisering af 
salgsstyrken vist sin positive 
effekt.

I foråret 2012 åbnede PR 
eget datterselskab i Kina, 
det ottende i rækken. Det 
er planen at have mindst 20 
udenlandske datterselskaber 
i 2020.

Alle PR‘s produkter frem
stilles i Danmark og det er 
virksomhedens strategi at 
beholde produktionsfacili
teterne i Danmark med alle 
kernekompetencer samlet 
under samme tag. 

Ledelsen anser det des
uden for muligt, at udvide 
kapaciteten med op til 75% 
i forhold til i dag, ligesom de 
forventer at både ordreind
gang, omsætning og resultat 
for næste regnskabsår bliver 
på et højere niveau.

Pr Electronics A/S
Lerbakken 10, 8410 Rønde

Ejer: Pr Electronics Holding ApS 
(Kim Thomas Rasmussen)

Regnskabsafslutning 
30.06.2013

Bruttofortjeneste 117,4 (99,7)

Resultat før skat 29,2 (40,6)

Egenkapital 161 (145,7)

Antal ansatte 135 (138)
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

http://www.sparekassendjursland.dk
http://www.nykredit.dk
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Appel: Hjælp de unge til praktikpladser
Bestyrelsen for DER håber, begge 
kommuners nye folkevalgte vil 
arbejde mere sammen for at mange 
flere af vores unge mennesker kan 
få en praktikplads.

På Djursland har vi rigtig mange 
mennesker, der skal ud og have en 
læreplads. De kan slet ikke ansæt
tes i vidensvirksomheder allesam
men.

Erhvervsrådet – og medlemmerne 
– stiller meget gerne op til dialog 
om, hvordan vi bliver bedre til at få 
ansat de unge. Vi skal have en drøf
telse på, om vi gør det rigtigt.

Det er slet ikke det samme at 
have en lærling i dag som det var 
for 10 år siden. De unge skal kunne 
meget mere på forhånd, når de 
kommer ud i virksomhederne. Det 
er vigtigt, at de meget hurtigt bliver 
kompetente til at løse de ofte kom
plekse opgaver, de får i dag. Det 
er i dag ikke nok at „gå til hånde“ 
sammen med en svend. Det kan vi 
ikke fakturere nogen steder.

Jeg vil opfordre politikerne til at 
besøge de lokale virksomheder – 
deltage i de erhvervsarrangementer, 

der planlægges, uanset om det er 
erhvervsrådets eller ej. Jeg mener 
det er vigtigt, at både politikere og 
erhvervskonsulenter deltager hvor 
de kan og får snakket uformelt med 
virksomhedslederne.

Vi deltager også gerne i de ting, 
kommunerne arrangerer. Men det 
skal også virke den anden vej.

Spørg erhvervslivet, inden I poli
tikere sætter nye ting i gang – nye 
undersøgelser etc.: Hvad er det, I 
har brug for som virksomhed?

Vi skal alle blive bedre til at bruge 
de ressourcer, vi har lokalt – de fol
kevalgte og de erhvervskonsulenter, 
der bor og lever på Djursland kan 
nemmere lære virksomhederne at 

kende – specielt er det vigtigt, at de 
kender alle de nye virksomheder, så 
de kan få hjælp af dem, de kender.

Ole Nørgaard
Direktør, Nørgaard Teknik
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Ny tradition: Nytårstaffel!
Sæt allerede nu kryds i kalenderen 
fredag den 10. januar kl. 16  18 på 
Stenalt Gods.

Djurslands Erhvervsråd inviterer 
her alle medlemmer til at være med 
til at skyde det nye erhvervsår i gang. 
Vi byder på champagne, pindemad
der og kransekage til det stående taf

fel, hvor der også bliver rig mulighed 
for at sige godt nytår til netværket.

Vi inviterer også den nye politi
ske ledelse i de to kommuner til at 
komme og fortælle om deres planer 
for erhvervspolitikken og konkrete 
initiativer, der hjælper virksomheder
nes vækst, i 2014.

Bestyrelsens klumme

Bliv medlem af Djurslands Erhvervsråd
Bliv en del af vores virksomhedsnetværk med over 200 medlems

virksomheder og bliv inviteret til spændende virksomhedsbesøg og 
aktuelle temaarrangementer.

Kontingent kun 880 kr./år incl. moms (op til 9 medarb.)

Se mere og meld dig ind på  

www.djurslandserhvervsraad.dk
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Nytårstaffel
Fredag d. 10. januar
Kl. 16  18 på Stenalt Gods,
Stenaltvej 8, 8950 Ørsted

Støt op om vores Erhvervsuddannelser
I løbet af dette år er erhvervsuddan
nelserne kommet på alles læber. 
Godt nyt i denne tid, hvor det bliver 
mere end krystalklart at Danmark 
sakker bagud, hvis ikke vi kommer 
ud af den tangent. Dette blev til 
fulde bekræftet af Jesper Bo Jensen 
på vort fælles arrangement hos Vi
den Djurs den 12. november hvor vi 
havde sat „fremtidens håndværker“ 
på dagsorden. 

Der var ca. 30 deltagere og 
Jesper Bos indslag gjorde synligt 
indtryk på mange af deltagerne. 
Specielt udmeldingen om hvem der 
er den vigtigste uddannelsesvejle
der i forhold til de unge. Jesper Bos 

påstand er, at det er „mor“ og der
efter UUvejlederne. Derfor er det 
ekstremt vigtigt med fokus på, at 
der er en fremtid i erhvervsuddan
nelserne og at det på mange måder 
måske er en bedre tilgang at være 
en god håndværker end en dårlig 
akademiker. Specielt når scenariet 
i mange længerevarende uddan
nelser er dårlige jobudsigter og der 
kommer massiv efterspørgsel efter 
faglærte, så må vi alle sørge for at 
motivere flere ind på dette spor.

Jeg vil stærkt opfordre virksom
hederne til i en eller anden form at 
gå ind i et konstruktivt partnerskab 
med de faglige uddannelser og byde 

ind med det de formår og med 1. 
prioritet på, at der kommer flere 
igennem de erhvervsfaglige uddan
nelser. Hvis vi blot skal bevare vores 
velfærdsgoder, skal der produktion 
og erhvervsuddannelser involveres.

Harald Grønlund
Formand, Djurslands Erhvervsråd

http://www.djurslandserhvervsraad.dk
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Erhvervsafdelingen i Auning Erhvervsafdelingen i GrenaaEn bank for 
erhvervslivet
5 gode grunde til at vælge områdets 
stærke bank

•  Vi kender det lokale erhvervsliv

•   Du møder et stærkt erhvervsteam midt 
 på Djursland

•  Vi besøger gerne din virksomhed 
 - så sparer du turen til banken 

•  Med en VækstPulje på 100 mill. kr. er 
 vi med til at støtte op om de lokale   
 virksomheder - og er dermed med til at  
 skabe nye arbejdspladser på Djursland

•   Vi er konkurrencedygtige
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