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Tang kan blive fremtidens ressource

Danmarkspremiere på facaderenovering

Emballagekæmpen på Djursland

Bliv en dygtigere chauffør på  
nordens bedste køretekniske anlæg

Vi har brugt hele dynen

Håndlavet brugskunst

Direktøren på Fuglsøcentret

http://www.erhvervdjursland.dk
http://www.koleteknik.dk
http://www.stark.dk
http://www.activ-rengoering.dk/


2 www.erhvervDJURSLAND.dk · januar 2014

Torvet 3, 8500 Grenaa · www.jobnet.dk

På udkig efter 
ny medarbejder?

Se Jobudsigten på side 14, hvor du kan læse hvordan, 
vi hjalp Flexline med at finde ny flexjobber

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

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

 

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

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.jobnet.dk
http://www.mfnorddjurs.dk
http://www.bpelectric.dk
http://www.kpmg.dk


Erhverv Djursland er effektiv og målrettet BtB kommunikation til 
alle virksomheder, håndværkere, kontorer og forretninger på hele 
Djursland. 83% af modtagerne kender magasinet og deraf læser 90% 
det – 68% endda altid eller ofte (læserundersøgelse 2011). 

Udgiver: Mercatus Reklamebureau A/S, Grenaa tlf. 86 30 06 19. 

Redaktion: Lars Chalmer Rasmussen (ansv.), Jens Nikolajsen og 
journalist Jørgen Peter Thygesen.

Annoncer: Mette Skipper, tlf. 86 30 06 19.

Oplag: 2.300 elleve gange årligt. ISSN1903-3613.

Tryk / distribution: Grefta Tryk A/S, tlf. 86 32 29 22 / Post Danmark 
til samtlige postregistrerede firmaer, forretninger og kontorer på Djurs-
land samt online udgave til ca. 500 abonnenter.

Næste nummer udkommer i uge 6.
Tekst, foto og annoncer må ikke benyttes 
er hvervsmæssigt uden skriftlig tilladelse fra 
redaktionen. Der må citeres fra magasinet 
med kildeangivelser efter gældende regler. 
Erhvervsprofilen, jobudsigt Norddjurs og 
advertorials er betalte indlæg.
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fremtidens ressource
Algecenter Danmark er i et samarbejde med Aarhus Universitet, Teknologisk 
Institut, Kattegatcentret og Havets Hus godt i gang med at forske i udnyttelse 
af tang til føde, i dyrefoder, i medicin og til grøn energi. På Djursland er mindre 
virksomheder gået i gang med at undersøge mulighederne for at tilføre tang til 
almindelige fødevarer.

 6 Danmarkspremiere  
på facaderenovering
Højisolerede skalmur-elementer af mursten har fundet vej til Danmark. Det er 
Boligselskabet B45, der er gået helt nye veje i forbindelse med en omfattende 
energirenovering af selskabets rækkehuse på Lupinskrænten i Grenaa. Som led i 
projektet bliver husenes gavle efterisoleret  
med en – i Danmark – ukendt metode.

 8 Emballagekæmpen på Djursland

 11 Djurslands Erhvervsråd

 12 Bliv en dygtigere chauffør på  
nordens bedste køretekniske anlæg

 14 Vi har brugt hele dynen

 15 Håndlavet brugskunst
Sammen med vennen og partneren i Alu-Comp A/S, Jens Malfeld, har Nicolai 
Quist et par sportsvogne. En MGA fra 1961 og en Morgan Plus 8 fra 1971. Men 
det er Morgan’en, der er den sjoveste, synes de.

 16 Direktøren på Fuglsøcentret
Personprofil Direktør Peter Brinks, Fuglsøcentret [forsidefoto]  Han 
har en drøm om, at han på et eller andet tidspunkt vil læse teologi. Men det ligger 
nu ikke lige for. Motionen er også blevet nedprioriteret. Han har for travlt, men 
håber på bedre tider, når virksomheden er sat på skinner igen. Nu har han været 
på Fuglsøcentret et lille års tid. Og det ser ud til, at skuden er vendt.

 18 Ajour – kalender – navne – selskaber 
regnskaber – ledighed – boligmarked
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Abildgårdsvej 10 • 8570 Trustrup
86334677 • 86334121 • www.u-sinding.dk

DJURSLAND
KLOAK-SERVICE
ApS v/Ulrik Sinding

RYOMGÅRD
TØMMERHANDEL & BYGGECENTER

Vestergade 108 - 8550 Ryomgård - Tlf. 87 74 12 34
www.vorupgruppen.dk
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Tang er én af de mest næringsrige 
planter på jorden. Fyldt med minera-
ler, vitaminer og andre næringsstof-
fer. Og så er tang tilmed kaloriefat-
tig. Der er også gode muligheder 
i at anvende tang til at producere 
bæredygtig energi i form af biogas, 
og så kan restproduktet bruges til 
gødning.

Algecenter Danmark har blandt 
andet igangsat store og små tang-
projekter i Region Midtjylland med 
deltagelse af mere end 20 virk-
somheder. Da tang kan anvendes 
til mange formål, forventer man, at 
produktet kan skabe nye virksomhe-
der og nye arbejdspladser.

Tang er i dag så småt på vej ind i 
det danske køkken, og man frem-
stiller for eksempel allerede is med 
tang. Hovedsagelig fordi det inde-
holder nogle stabiliserende stoffer, 
man ellers skal købe i dyre domme.

Smagen af tang
Der er masser af smag i tang, for-
tæller Anne Mette Olesen, Kolind, 
der driver sit eget køkken, holder 
foredrag og har et forlag. „Men der 
er forskel på tang, og man skal vide, 
hvad man har med at gøre. Eksem-
pelvis skal man være forsigtig med 
sukkertang, da der er meget jod i 
produktet. Men generelt er tang 
en af de sundeste fødevarer, der 
findes. Det er også sygdomsfore-
byggende, hvilket japanerne og 
kineserne har fundet ud af. Men i 
tidligere tider spiste vi også tang. 
Det er en gammel tradition, som vi 
nu er ved at løfte. Mest kendt for de 
fleste er nok sushi, som indeholder 
tangprodukter.“

Anne Mette Olesen plukker selv 
sin tang og fremstiler i dag uma-
misalt, som tang er fuld af. Det kan 
købes i forskellige specialforretnin-
ger. Umami er det såkaldt femte 
krydderi, der på japansk betyder vel-
smag. Der er tale om en smag, der 
forekommer i kød, ost, supper og 

andre proteinholdige fødevarer. Hun 
anser i øvrigt de danske farvande 
som væsentlig renere end dem, 
man finder i områderne omkring 
Japan, hvor meget af vor tang i dag 
kommer fra. 

Brød med tang
Louise Dolmer er medlem af Smag 
Djursland, der er et samarbejde 
mellem lokale fødevareproducenter. 
Hun har for kort tid siden åbnet spe-
cialbutikken Landmad.dk i Grenaa. I 
et samarbejde med Havnebageren, 
og med god kontakt til Havets Hus, 
er hun i gang med at udvikle sunde 
brødprodukter, der også kan være 
konkurrencedygtige på smag og 
pris. I første omgang handler det 
om en bolle og et brød. „Tang er et 
utroligt sundt næringsmiddel, men 
vi har haft problemer med at skabe 
den rette smag, men det skal vi nok 
finde ud af,“ fortæller Louise. „Jeg 
tror på, at et samarbejde med for-
skerne og os praktikere kan skabe 
gode og udbytterige resultater.“ 
Hun forventer, at de første brødty-
per kan gå over disken i løbet af i år.

 

VVS-installation

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

 

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

www.permoeller.dk

MURERFIRMA  RASMUS JAKOBSEN A/S

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 

Tang kan blive  
fremtidens ressource

Algecenter Danmark er i et samarbejde med Aarhus Universitet, Teknologisk Institut, 
Kattegatcentret og Havets Hus godt i gang med at forske i udnyttelse af tang til føde, i 
dyrefoder, i medicin og til grøn energi. På Djursland er mindre virksomheder gået i gang med 
at undersøge mulighederne for at tilføre tang til almindelige fødevarer.
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Louise Dolmer, Landmad.dk

http://www.permoeller.dk
http://www.rjakobsen.dk
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Euro i Danske Bank automat
DJURSLAND  Det er nu muligt at hæve Euro 
direkte i Danske Banks pengeautomat på Torvet i 
Grenaa. Bankens kunder kan på bankdage hæve 
ca. 2.000 € om dagen i tidsrummet 9-18, og om-
kring 800 € på andre tidspunkter. Andre kan hæve 
ca. 250 € pr. dag døgnet rundt. 

Fremtidens færgefart
EBELTOFT  Der er uenighed i byrådet i Syddjurs 
Kommune omkring færgefarten til Sjælland. Nogle 
vil i dialog og samarbejde med Mols-Linien, mens 
andre vil se på mulighederne for andre aktører. 
Utilfredsheden skyldes blandt andet, at rederiet 
ikke har orienteret kommunen om vinterlukningen 
fra december til marts. „Mols-Linien vil blive i 
Ebeltoft. Selskabet har netop investeret et stort 
beløb i modernisering af færgehavnen, og blandt 
andet på den baggrund bør vi være fortrøstnings-
fulde og fortsætte den tætte dialog med selska-
bet,“ siger Kirstine Bille, SF. 

Lufthavnen under pres 
DJURSLAND  Der skal rettes op på økonomien 
og der skal nye ruter til. I løbet af 2013 er der 
fløjet til 19 forskellige destinationer og der er for 
tiden ruteflyvninger til København, Oslo, Stock-
holm, Gøteborg og Manchester. „Mine partifæller 
i Aarhus Kommune er ude i en umulig mission, 
hvis de vil flytte Aarhus Airport,“ siger den nye 
borgmester for Syddjurs Kommune, Claus Wistoft 
(V). Han træder nu ind i bestyrelsen for lufthav-
nen. Norddjurs Kommune indsætter den tidligere 
borgmester Torben Jensen (BL).
De fem ejerkommuner har netop besluttet at ind-
skyde ny kapital, som samlet set udgør 17 mio. kr. 

Årets landsby
UGELBØLLE  Bestyrelsen for LAG Djursland har 
indstillet Ugelbølle som årets landsby til regionens 
pris på 150.000 kr. Byen med de aktive borgere 
og mange fælles aktiviteter kan nu gå hele vejen 
og blive Årets Landsby 2014. „Ugelbølle trives 
i bedste velgående og har med deres mange 
aktiviteter overbevist LAG Djursland om, at de er 
det rette bud,“ siger LAG-koordinator Karen Just. 
Sidste år blev Nørager kåret som Årets Landsby i 
regionen. 

Ny genbrugsplads
DJURSLAND  I 2015 lukker genbrugspladserne 
i Følle og Tirstrup. Til gengæld åbnes der en ny 
ved Aarhus Airport. Reno Djurs vil åbne den ny 
og topmoderne genbrugsplads på den vestlige 
side af lufthavnen. „Nogle borgere vil naturligvis 
være kede af at miste genbrugsstationerne i Følle 
og Tirstrup, men forholdene bliver langt bedre. 
Eksempelvis skal man ikke længere løfte ting op i 
containerne. De skal i stedet kastes ned i con-
tainerne. Desuden bliver pladsforholdene meget 
bedre,“ siger Carsten Bech, (R).

· 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.:

VIRKSOMHEDER PÅ 
GENBRUGSSTATIONERNE
 
I 2014

RENO DJURS I/S • NYMANDSVEJ 11 • 8444 BALLE
TLF.: 87 59 77 77 • FAX: 87 59 77 66
WWW.RENODJURS.DK • RENODJURS@RENODJURS.DK

Til virksomhedsejere

Ved du, at virksomheder kan benytte genbrugsstationerne på Djursland?

 

Det koster 620 kr. uden moms pr. køretøj. Køretøjet må veje op til 3.500 kg plus 
en eventuel trailer.
 
Du kan læse mere og tilmelde din virksomhed på www.renodjurs.dk. 
Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe eller skrive til os.

Venlig hilsen
Reno Djurs

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

Tang kan blive  
fremtidens ressource

http://www.revisionsgruppen.dk
http://www.grenaahydraulik.dk
http://www.renodjurs.dk
http://www.kvistjensen.dk
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„Produktet hedder Isoklinker og 
idéen er, at ydervæggene kan isole-
res udvendigt med en ny skal, der 
er helt magen til den originale mur,“ 
fortæller en begejstret driftschef i 
B45, Bjarne Bøhl Pedersen. „På den 
måde får vi effektivt efterisoleret 
husene samtidig med, at vi respek-
terer den originale arkitektur og 
husenes samlede udtryk.“

„På den måde får vi 

effektivt efterisoleret 

husene.“

Styrken på de nye sten er helt 
som ved almindelige murstensmure 
og selv om elementerne kun er i alt 
100 mm tykke, svarer isoleringsev-
nen til 150 mm almindelige isole-
ringsbatts.

Danmarkspremiere  
på facaderenovering

Højisolerede skalmur-elementer af mursten har 

fundet vej til Danmark. Det er Boligselskabet 

B45, der er gået helt nye veje i forbindelse med 

en omfattende energirenovering af selskabets 

rækkehuse på Lupinskrænten i Grenaa. Som led i 

projektet bliver husenes gavle efterisoleret  

med en – i Danmark – ukendt metode.

Rolshøjvej 2 | 8500 Grenaa | Tlf. 87 59 12 12 | mail@kattegatteknik.dk | www.kattegatteknik.dk

ATTEGAT TEKNIKK A
P
S

PRIVATE   •   ERHVERV

• Reparationer  •  Service og eftersyn 

• Aircondition  •  Syn og skader

• Elektro  •  Hydraulik  •  Afbalancering 

• Marinemotorer og dele

• Laseropretning  •  E-handel 

• Eftersyn af hejskraner, liftbagsmække     

  mm. 
• HoseDoctor - din nødservice til udskiftning af                                 

    slanger på stedet

DEN MODERNE LANDSBYSMED

http://www.kattegatteknik.dk
http://www.nyborg-s.dk
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Offshore aftale
DJURSLAND  Djurs Wind Power (DWP) har 
indgået en aftale med Offshoreenergy.dk om 
at blive en del af det nationale fællesskab på 
området. Det var formanden, Bo Allermann, fra 
Aalsrode Tømrerfirma A/S, der kunne skrive under 
på aftalen. Han fortæller, at den handlekraft som 
Offshoreenergy.dk står for i samarbejdet med 
små og mellemstore virksomheder passer godt 
til DWP og at vejen til kontakter og kommende 
ordrer er forøget. Offshoreenergy.dk er et natio-
nalt innovationsselskab og videncenter og dermed 
samlingspunktet for Danmarks Offshore klynge.

Maltfabrikken solgt
EBELTOFT  S.B. Lundbergs Maltfabrik er solgt til 
den projektgruppe, som siden 2010 har arbejdet 
for at forvandle bygningen til et kraftcenter for 
kultur og erhverv. For få år siden var fabrikken tæt 
på at blive revet ned. „Vi er nået den første store 
milepæl. Et helt afgørende projekt for Ebeltoft og 
Syddjurs Kommune, som over tid vil gøre vores 
landsdel mere synlig på nationalt plan og samtidig 
styrke vores identitet med bevaringen og udviklin-
gen af dette afgørende kendetegn,“ siger Anders 
Byriel, der er én af initiativtagerne og direktør for 
Kvadrat i Ebeltoft.

Øget kystturisme
NORDDJURS  Norddjurs Kommune har invite-
ret St. Sjørup, Bønnerup Strand og Gjerrild til at 
komme med ideer til, hvordan man kan skabe 
større opmærksomhed blandt danske og uden-
landske turister. Der er dannet arbejdsgrupper, 
og det er meningen at de første tiltag allerede 
skal kunne ses i turistsæsonen 2014. I Bønnerup 
arbejdes der på bedre faciliteter for kitesurfing, 
og i Gjerrild er der planer om en sommerhøjskole. 
Byerne skal arbejde på tværs, så der kan skabes 
større aktiviteter.

Hurtig sagsbehandling
DJURSLAND  Norddjurs Kommune er i top fem 
i en ny undersøgelse om landbrugets vurdering 
af deres hjemkommune, når det drejer sig om 
hurtig sagsbehandling af ansøgninger om miljø-
godkendelser. Syddjurs er i fare for nedrykning. I 
en ny undersøgelse som Landbrug og Fødevarer 
har udarbejdet på baggrund af spørgeskemaer 
til ca. 3.600 landmænd, har Norddjurs ud af fem 
kategorier scoret en plads som nr. 13, 10, 1, 3 og 
11.  Syddjurs måtte nøjes med at være nr. 60, 69, 
70, 57 og 61. I undersøgelsen deltog 77 af landets 
kommuner. 

Helårsbolig-status uændret
SYDDJURS  Der bliver ikke givet grønt lys til at 
omregistrere helårsboliger til fritidshuse i Syd-
djurs. Bekymringen går blandt andet på, at en 
række kystnære byer vil få et alt for stort antal 
fri tidsboliger uden beboelse i vinterperioderne.

„Det nye ved metoden 

er, at vi har fået lavet 

murstenene i samme 

størrelse og farve som  

de originale sten.“
Hemmeligheden
„Elementerne består af en skal 
af specialfremstillede mursten, 
der er smeltet og limet fast på en 
højisoleret skumplade,“ forklarer 
driftschefen. „Det er set før, men 
det nye ved metoden er, at vi har 
fået lavet murstenene i samme stør-
relse og farve som de originale sten. 
De er også lagt i samme forbandt 
(mønster) som husene oprindeligt er 
opført med. Derudover isættes de 
mursten, der ikke passer i element-
samlingerne, først efter opsætning, 

hvorefter det hele fuges med mørtel 
som på en almindelig muret væg. 
Det betyder, at samlinger og hjørner 
simpelthen ikke ses.“ 

Velkendt i Tyskland
Produktet og metoden har været 
kendt og brugt i Tyskland i mere 
end tyve år, hvor der er gen-
nemført 7-800 projekter på både 
enfamiliehuse og større byggerier. 
„Vi har været nede og se nogle 
af byggerierne, og vi blev meget 
imponerede over både udseende og 
holdbarhed. Blandt andet så vi en 
17 år gammel børnehave, der uden 
vedligeholdelse fremstod fantastisk 
flot,“ siger Bjarne, og understreger 
samtidig, at selskabet har fokus på 
at deres boliger bliver så vedligehol-
delsesfri som muligt.

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

Driftschef Bjarne Bøhl Pedersen, B45

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

Bent Klausen Aps

MURERFIRMA

http://www.kovsted.dk
http://www.bentklausen.dk


Selvom virksomheden er en af 
landets førende i emballageindu-
strien, har knap 700 medarbejdere 
samt en årsomsætning i Danmark 
på ca. 1,2 mia. kroner, vækker 
navnet DS Smith ikke genkendelse 
hos særligt mange danskere. Og 
det er forståeligt nok, da navnet 
kun har været at finde i det danske 
CVR-register i halvandet år. Embal-
lageproducenten, der udvikler og 
fremstiller transportemballager og 
displays i bølgepap og Flamingo, 
har dog en historie, der rækker helt 
tilbage til 1881. Siden har vejen 
frem til i dag været brolagt med en 
lang række forandringer og opkøb, 
og virksomheden har således haft 
adskillige navne gennem de seneste 
hundrede år.

„Mange mennesker her på 
Djursland kender os måske som 
det tidligere Danapak eller SCA 
Packaging i Grenaa, hvor vi stadig 
har vores største bølgepapfabrik og 
vores hovedsæde for koncernens 
aktiviteter i Nordeuropa. Men vi 
hedder altså DS Smith,“ forklarer 
administrerende direktør, Thomas 
Kure Jakobsen, der har en fortid 
som direktør i Carlsberg.

„Mange mennesker her på 
Djursland kender os måske  

som det tidligere Danapak eller 
SCA Packaging.“

Hemmeligheden er et kludetæppe
Virksomheden med den lange histo-
rie er nu heller ikke en helt alminde-
lig emballageproducent. DS Smith 

har nemlig specialiseret sig i at opti-
mere hele kundens forsyningskæde, 
lige fra udvikling og design over 
produktion og logistik til miljørigtig 
bortskaffelse og genanvendelse.

„Vores historie er afgjort en 
styrke. På den ene side har vi et 
kludetæppe af en virksomhedshisto-
rie, der gennem tiden har udstyret 
os med en fantastisk omstillings-
parathed. På den anden side har 
vores mange års erfaring gradvist 
styrket vores produkter og services, 
idet vi historisk set består af en 
række specialiserede emballagevirk-
somheder, som sammen nu udgør 
vores unikke allround service,“ 
fortæller direktøren. 

Skilter med ulykkerne
Det betyder meget for emballage-
virksomheden at have et sikkert 
arbejdsmiljø – faktisk så meget, at 
man ligefrem skilter med ulykkerne. 
Ved hver af virksomhedens ti dan-
ske faciliteter står en stor tavle ud 
til vejen, der med lysende tal viser, 
hvor mange dage, der er gået siden 
den seneste arbejdsulykke med 
efterfølgende sygefravær – og flere 
af dem lyser firecifret.

„Vi er en stor virksomhed med 
mange ansatte og tungt maskinel, 
så naturligvis er det afgørende for 
os, at vi har en arbejdsplads, hvor 
medarbejderne kan føle sig sikre. 
Alt andet er uacceptabelt,“ siger 
Thomas Kure Jakobsen.

Uden fokus kommer folk til skade
Det omfattende arbejde med sik-
kerhed og arbejdsmiljø har da også 
givet pote for virksomheden, der 

beskæftiger mere end 300 menne-
sker alene i Grenaa. Således har DS 
Smith modtaget flere internationale 
anerkendelser for deres arbejdsmil-
jøorganisation og sikkerhedsindsats, 
og både kunder og leverandører 
kommer jævnligt på besøg, for at 
blive „uddannet“ i sikkerhed. Ifølge 
den administrerende direktør giver 
dette dog ikke anledning til at hvile 
på laurbladene – tværtimod;

„Det er afgørende for os, 
at medarbejderne kan 

føle sig sikre. Alt andet er 
uacceptabelt.“

„Vi ved, hvad der sker, når man 
slækker på sit sikkerhedsfokus, for 
det har vi nemlig selv prøvet; så be-
gynder folk at komme til skade, og 
det er det sidste, der må ske på vo-
res fabrikker. Hvis man skal se det 
hele fra den lidt pessimistiske side, 
kan man sige, at for hver dag, der 
går uden arbejdsulykker, kommer 
vi tættere på den dag, der sker en 
ulykke, og derfor må vi aldrig vende 
os om på den lade side. Vores folks 
sikkerhed vil altid være den vigtigste 
prioritet for os.“

Emballagekæmpen 
på Djursland
En stærk historie, en unik service og et stift blik på 
medarbejdersikkerhed. Det er centrale begreber for DS Smith  
– virksomheden de fleste kender, men ikke mange ved hvad hedder.
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DS Smith er en engelskejet emballageproducent, som med 
20.000 medarbejdere i 25 lande er en af Europas absolut føre-
nde. Koncernen er noteret på Londons Fondsbørs. I Nordeuropa 
har koncernen hovedsæde i Grenaa, som er en af de ti danske 
lokationer. DS Smith overtog i 2012 det tidligere SCA Packaging.

DS Smith udvikler og producerer kundetilpassede emballage- og 
displayløsninger, hovedsageligt til FMCG-markeder over hele 
Europa (B2B). Desuden har DS Smith specialiseret sig i optime-
ring af kundens forsyningskæde, hvor de arbejder med alt lige 
fra udvikling til bortskaffelse, så kunden ultimativt kan få mere 
ud af mindre – noget som DS Smith kalder The Power of Less®.
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Administrerende direktør Thomas Kure Jakobsen, DS Smith
Foto: Gert Præst
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  Stationsplads 4,   8500 Grenaa   - Tlf. 8630 0355   

  Åboulevarden 18, 8000 Aarhus C - Tlf. 8625 3355

Vælg en stærk
   samarbejdspartner

www.djurslandsbank.dk
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Kvalitet og Omtanke
 

Tel. 8833 4646 · www.lsalaw.dk

Vandskæring, svejs, klip 
og buk i alle materialer

Underleverandøren 
med det hele i huset

aalsrode.dk

Kæmpe 85” B&O TV
– har du plads i din virksomhed?

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…  

BeoVision 4-85
•	 Gulvstand
•	 Motor	gulvstand
•	 OPPO	DVD
•	 3D-teknologi
•	 Vægt	480	kg
•	 Højde	187	cm
•	 Vejl.	samlet	pris…	kr.	544.685.-

Demopris  319.995.-

187	cm

http://www.lb-consult.dk/
http://www.lb-consult.dk/
http://www.djurslandsbank.dk
http://www.lsalaw.dk
http://www.aalsrode.dk
http://www.lbeksperten.dk
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 Erhvervsservice skal i den positive spiral
Det er tid til en kort formandsstatus 
fra mig: Jeg er positiv over mod-
tagelsen af det „nye“ Djurslands 
Erhvervsråd uden politiske repræ-
sentanter og uden offentlige midler. 
Vi har fået gjort det flyvefærdigt og 
bæredygtigt. Vi kan mærke, at med-
lemmerne er glade for det – og det 
er vi stærkt taknemmelige for.

Jeg fornemmer også en bred 
politisk bevågenhed nu, både for 
erhvervsrådet og for erhvervslivet 
i det hele taget. De fleste er klar 
over, at det er pinedød nødvendigt 
med et sundt og velfungerende 
erhvervsliv. Det er vigtigt, at det er 
forstået så bredt som det er. Det 
gør det nemmere at få sat fokus på 
og midler af til erhvervsservice, så 
man mærker, at man er velkommen 
som virksomhed. Det gør det også 
nemmere for nye at starte op og få 
sat den positive spiral i gang.

Jeg tror på, at vi har nået det 
neder ste trin på stigen og nu er 
stærkt på vej op ad den i begge 
kommuner. Man har forstået, at det 
er alvor. I valgkampen blev der flit-
tigt refereret til nationale målepunk-
ter. Nu er et bredt flertal i begge 

kommuner helt klar på, at det må 
kun gå een vej nu.

Forbindelsen mellem kommu-
nerne og erhvervslivet bredt skal 
styrkes, så kommunens folk kan 
samle de gode idéer op og lytte til, 
hvad der er behov for. Kun på den 
måde kan vi komme videre.

Det er i øvrigt et rigtig godt signal 
i Norddjurs med et rent Erhvervs-
udvalg med Jan Petersen i spidsen. 
Det skal nok sikre en god connec-
tion til erhvervslivet. Bestyrelsen ser 
også frem til øget samarbejde med 
Kirstine Bille som ny formand for 
PUK-udvalget i Syddjurs Kommune. 
Begge kan du i øvrigt møde til vores 
nye tradition: Nytårskuren, som i år 
er ekstra aktuel, fordi vi kan få en 

pejling på, hvor de nye kommunal-
bestyrelser vil hen i løbet af næste 
valgperiode.

Harald Grønlund
Formand, Djurslands Erhvervsråd
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Harald Grønlund  
stopper som formand
Næstformand Ole Sørensen, Rejse-
center Djursland, overtager kasket-
ten efter Harald. „Jeg synes ikke, 
formandsposten i erhvervsrådet 
passer sammen med mit nye hverv 
som medlem af kommunalbesty-
relsen i Norddjurs Kommune – og 
specielt mit medlemsskab af det 
nye Erhvervsudvalg. Derfor har jeg 
meddelt bestyrelsen, at jeg trækker 
mig som formand,“ konstaterer Ha-
rald Grøndlund. Bestyrelsen har på 

sidste møde valgt ny formand – og 
Ole Sørensen tiltræder hvervet, når 
erhvervsrådet mødes til nytårskur 
fredag den 10. januar. Bestyrelsen 
fortsætter uden ny næstformand 
indtil generalforsamlingen i foråret. 
Harald Grønlund fortsætter i besty-
relsen som menigt medlem.

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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Nytårskuren
Den nye tradition med nytårstaffel 
er også et signal om, at vi ønsker 
nye tider. Vi byder velkommen til 
det nye år – og til en anden samar-
bejdsform med de to kommuners 
erhvervsafdelinger. Vi får besøg af 
både Kirstine Bille og Jan Petersen, 
der begge har lovet at komme med 
de dugfriske erhvervsvisioner for 
kommunen.

Vi lader proppen springe og skåler 
på et godt nyt år, mens vi smager på 
Stenalt specialiteter.

Der er også plads til, at deltagere 
kan ytre sig og komme med visions-
fulde indlæg, specielt hvis de kan 
give inspiration til bestyrelsen vedr. 
nye initiativer, ligesom der bliver rig 
mulighed for at sige godt nytår til 
netværket.

Nytårskuren
Fredag d. 10. januar kl. 16 - 18  
på Stenalt Gods, Stenaltvej 8  
„Ny Lade“, 8950 Ørsted

Tilmelding senest torsdag  
d. 9. jan. til Lene Nielsen,  
lene@djurslandserhvervsraad.dk
Deltagelse er gratis for medlemmer af 
Djurslands Erhvervsråd. 

Ikke medlemmer, samt tilmeldte der  
udebliver, faktureres kr. 150,- pr. pers.

http://www.djurslandserhvervsraad.dk
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Djurslands køretekniske anlæg er 
etableret på den gamle motorbane 
Ring Djursland, der blev anlagt i 
1965. Senere blev det til AMU-Cen-
ter Djursland, som så i 2009 blev 
sammenlagt med Randers Tekniske 
Skole. I 2010 blev Randers Tekni-
ske Skole fusioneret og fik navnet 
Tradium. Centeret i Pederstrup fik 
herefter navnet Tradium Transport-
UddannelsesCenter Djursland.

„Vi målretter simpelthen 

kurserne til det enkelte firma 

og den enkelte chauffør.“

Her betjener omkring 20 medar-
bejdere et stort antal virksomheder 
og privatpersoner, der generelt øn-
sker at være med til at øge trafiksik-
kerheden på landevejene, eller som 
ønsker at køre mere økonomisk.

Centeret udbyder såvel individu-
elle køretekniske kurser som AMU 
kurser.

„Som udgangspunkt,“ siger ud-
dannelsesleder John Brødløs, „er 
vore mange individuelle kurser og 
tilbud baseret på kundernes ønsker 
og behov. Vi målretter simpelthen 
kurserne til det enkelte firma og 
den enkelte chauffør. På centeret 
kan man få træning i at køre store 
biler, og blive undervist i hvordan 
man efterser og passer dem. Det 

kan være virksomhedshold, eller 
blandede hold. Uddannelserne 
veksler mellem teori og praktik. 
Og der bliver også lagt vægt på 
logistik og arbejdsmiljø: Hvordan 
tilrettelægger man bedst sin kørsel, 
under hensyntagen til ressource-
forbruget?

Vi tilbyder kurser i for eksempel 
glatførekørsel, manøvrering og 
køreteknik. Træningen indeholder 
bl.a. undvigelses manøvrering ved 
pludselig opståede forhindringer. 
Øvelser til forebyggelse af ma-
terielle skader ved manøvrering i 
snævre passager og energirigtig kør-
sel. Desuden tilbydes de lovpligtige 
„Farlig gods“ kurser.“

Centret kan tilbyde alle disse mu-
ligheder og lidt til – og der er åbent 
både om aftenen og lørdage.

Derudover tilbyder lokale hoteller 
overnatnings muligheder til konkur-
rencedygtige priser for de kursister, 
der har behov for det. 

Nordens bedste anlæg
„Vi råder nok over nordens bedste 
køretekniske anlæg,“ fortsætter 
John Brødløs. „Ud over personbiler, 
busser, lastbiler og vogntog, har vi 

Advertorial

Bliv en dygtigere  
chauffør på nordens  
bedste køretekniske anlæg

Året rundt afholdes der kurser inden for transport og logistik 
på Center for Trafiksikkerhed i Pederstrup for både erhverv og 
private. Det kan være glatførekurser, manøvreringskurser, kurser i 
energirigtig kørsel, kørselsplanlægning og meget andet og for alle 
typer køretøjer. Man kan erhverve sig chaufføruddannelsen til bus, 
lastbil og vogntog. Obligatoriske EU efteruddannelseskurser for 
bus og gods chauffører, tilbydes ligeledes på det moderne center. 
Centret råder over en moderne vognpark på mere end 120 enheder.
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også kurser for motorcyklister. Her 
henvender vi os til både unge og æl-
dre, der ønsker at få mere erfaring.“ 
Tradium udbyder både 1 og 2 dags 
MC-kurser.

På centret afholder både Nord-
djurs og Syddjurs Kommuner i øvrigt 
kurser for såvel ældre som unge i 
bedre trafiksikkerhed og -kultur.

Taler vi om AMU kurser i er-
hvervsmæssigt regi, kan man få 
VEU-godtgørelse, som svarer til 
80 % af højeste dagpengesats.

„Ud over personbiler,  

busser, lastbiler og  

vogntog, har vi også  

kurser for motorcyklister.“

Truckcertifikater
Vigtigt er også at nævne, at Tra-
dium løbende afholder gaffeltruck-
kurser. Kurserne sigter på at give 
det lovpligtige certifikat, der giver 
ret til at føre og betjene forskellige 
typer gaffeltrucks og stablere. Her 
undervises der også i den daglige 

vedligeholdelse af køretøjerne, lige-
som man får indsigt i de gældende 
sikkerhedsbestemmelser. Det er et 
samlet fast program, der strækker 
sig over syv dage. Centeret tilbyder 
endvidere ajourføringskurser lokalt i 
virksomhederne.

Konferencer og mad ud af huset
Endelig vil John Brødløs gerne gøre 
opmærksom på, at centret, der 
også bygningsmæssigt er stort og 
moderne, er velegnet til at afhol-
delse af større arrangementer af alle 
slags. „Vi har lokalerne, personalet 

og et moderne storkøkken. Vi giver 
gerne et tilbud på et arrangement. 
Det kan være konferencer, salgs-
fremstød eller personalemøder. Vi 
leverer også gerne mad ud af huset. 
Både kolde og varme retter.“

Advertorial

Bliv en dygtigere  
chauffør på nordens  
bedste køretekniske anlæg

Uddannelsesleder John Brødløs, Tradium TransportUddannelsesCenter Djursland
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Vi har brugt hele dynen
„Jeg har en flexjobber ansat nu, 
som jeg har haft glæde af de sidste 
syv år. Der var en vaks medarbejder, 
der prikkede mig på skulderen: Ham 
der skal du prøve af ude ved dig! 
Det blev en god historie. Han er lige 
nu min eneste medarbejder, og han 
gør et rigtig godt stykke arbejde. 
Det er nok lidt nemmere at få de lidt 
skæve jobs til at fungere på de små 
arbejdspladser, hvor man relativt 
nemt kan få kulturen til at tage godt 
imod en ny medarbejder under en 
eller anden ordning. Det kan f.eks. 
være svært at acceptere, at nogle 
skal have færre timer end andre.

„Han er lige nu min eneste 

medarbejder, og han gør et 

rigtig godt stykke arbejde.“

Han er uddannet tømrer, og har 
fået en varig rygskade. Han skulle 
have været på førtidspension. Men 
efter en jobprøvning i Allingåbro, 

havde jeg ham på besøg nogle 
gange, og det endte med en ansæt-
telse. Det er meget vigtigt, at man 
på virksomheden får mulighed for 
at teste personerne, inden de skal 
ansættes, og det kan være svært for 
Jobcentret at finde de rigtige virk-
somheder. Jeg kan kun opfordre til, 
at den enkelte virksomhed prøver 
mulighederne af.“

„Jeg kan kun opfordre til, 

at den enkelte virksomhed 

prøver mulighederne af.“

Harald Grønlund har haft med 
Jobcentret at gøre fra kort efter 
starten, da han skulle etablere 
virksomheden. „De ville gerne have 
en langtidsledig i gang. Det fik de 
så. Gennem årene har vi både haft 
ansat en medarbejder i skånejob, en 
voksenlærling og – ja faktisk har vi 
brugt hele dynen af ordninger gen-
nem Jobcentret,“ konstaterer han.

„Det er min opfattelse, at 

nogle af dem, der udtaler 

sig, slet ikke har haft 

dialog med Jobcentret.“

Harald mener, at Jobcentrene skal 
være endnu mere udadvendte ift. 
virksomhederne. Der skal være en 
fast samarbejdspartner i Jobcentret, 
man har dialogen med. „Vi må tage 
ad notam, at mange snakker dårligt 
om indsatsen. Men det er min op-
fattelse, at nogle af dem, der udtaler 
sig, slet ikke har haft dialog med 
Jobcentret. Derfor kan det vendes 
ved at bruge flere ressourcer på 
selve virksomhedskontakten.“

Flexline har specialiseret sig i at 
producere komponenter til vinduer 
og døre med buer – og har lige nu 
bl.a. travlt med et større renove-
ringsprojekt i København.

Harald Grønlund er helt klar i 

spyttet, når han skal tale om 

samarbejde med Jobcentret. 

Samarbejdet har fungeret siden  

han startede virksomheden  

Flexline for næsten 30 år siden. Harald Grønlund, Flexline
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„Vores Morgan Plus 8 er jo en kraft-
karl på hjul. Og så er den lige så hur-
tig som en moderne sportsvogn,“ 
siger Nicolai. „Vi købte den i 2008 
af en mand på Silkeborgegnen, der 
havde fået muskelsvind. Den var sat 
til salg i Jyllands-Posten, og vi købte 
den samme dag. Sælgeren havde 
købt den af en dame fra Linz, der 
havde haft den fra ny.“

Morgan bliver produceret i Wor-
cestershire syd for Birmingham. 
Det har man gjort siden 1909. Her 
banker, snedkererer, stanser og 
lakerer omkring 130 medarbejdere 
de flotte gamle modeller stort set 
på samme måde, som man har 
gjort i de sidste 104 år. Fabrikken 
er berømt for sit lærlingeprogram, 
og alle kender hinanden og er ofte 
i familie med hinanden. Materia-
lerne er aluminium, rustfrit stål og 
asketræ, der er imprægneret med 
miljøvenlige kemikalier, skåret op 
i tynde plader og limet sammen i 
vakuum. Alt sammen håndlavet. 
Motorer og transmissioner kommer 
dog fra underleverandører. I dag fra 
BMW og Ford. 

„Både Jens og jeg er temmelig 
bilglade. Vi kan lide at tage rundt i 
landskabet i sommerhalvåret. Så 
kan vi køre rundt i Mols Bjerge 
og slutte af i Ebeltoft med en god 
frokost. Så lader vi konerne køre 
hjem.“ Det griner vi ad. 

„Vi kan samle og skille bilerne ad. 
Det har vi ikke problemer med, men 
vi rører ikke motorerne, det har vi 
bare slet ikke kompetencer til. Det 
lader vi professionelle om. Jo, vi er 
gennemgående bedre til at pudse 
og køre søndagsture end til at pille i 
maskinrummet.“

Siden bilen blev produceret første 
gang i 1968 og frem til 2004 er der 
fremstillet ganske få hundrede styk 
om året. Det betyder, at der er flere 
købere end sælgere. I 1972 var 
nyprisen 72.000 kr. I dag handles 
de for ca. 400.000 kr. Altså for den 
samme bil, hvis den er i god stand.

Morgan Plus 8
Producent: Morgan Motor Company
Produktion: 1968 – 2004
Motor: Rover V8, 3.528 kubikcentimeter, 16 V
 185 HK
 Moss Gearkasse 4 gear manuel
Vægt: 900 kg
Acceleration: 0-100 km/t på 6,5 sek.
Topfart: 200 km/t

Håndlavet brugskunst

Sammen med vennen og partneren i Alu-Comp A/S, Jens 
Malfeld, har Nicolai Quist et par sportsvogne. En MGA 
fra 1961 og en Morgan Plus 8 fra 1971. Men det er 
Morgan’en, der er den sjoveste, synes de.
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Det var et konkursbo, som den nye ejer, Hermod 
Ejendomme A/S, overtog i 2012. Ordrebogen var på 
nul. DGI havde ejet stedet siden 1935, men der var på 
det seneste ikke lykkedes at drive Fuglsøcentret videre 
med det fornødne overskud. Altså skulle der andre og 
nye kræfter til.

Peter Brinks blev den direktør, der skulle føre det 
smukt beliggende konference- og ferieresort med 650 
sengepladser videre som en god forretning. Han blev 
ansat pr. 1. marts 2012 med den opgave at udvikle cen-
tret til et spændende og attraktivt hotel og konferen-
cecenter. I dag kan centret med en medarbejderstab på 
27 præstere en omsætning på 20 mio. kroner. Og der 
ligger klare planer for den videre vækst.

„Først og fremmest blev jeg bidt af 
branchen. Den var spændende. Her skete 

der noget nyt hver dag.“

Fra natportier til direktør 
Peter Brinks er født i Løgstrup ved Viborg i 1968. 
Faderen var arkitekt og moderen var hjemmegående. 
Senere flyttede familien til Grindsted, hvor han blev 
student. Derefter blev det til fire måneder på jurastudiet 
i Aarhus. „Jeg var for megen cirkushest til at kunne 
holde det studium ud. Det blev simpelthen for kede-
ligt for mig, så jeg fik en job som natportier på Hotel 
Scandic i Esbjerg. Det var i 1987. Jeg lærte en masse 
i løbet af kort tid, og jeg fik også nogle gode kontakter 
i branchen, som jeg stadig har,“ fortæller han. „Men 
først og fremmest blev jeg bidt af branchen. Den var 
spændende. Her skete der noget nyt hver dag.“

Nogle år senere kom han til Kolding Fjord, hvor han 
kom til at arbejde med salg af konferencefaciliteter, 
men blev også inddraget i en større renovering af 
ejendommen.

I 1995 blev han ansat hos Mærsk Air i Billund, hvor 
opgaven hovedsagelig handlede om at få store virk-
somheder til at flyve med Mærsk frem for SAS, inden 
hotelbranchen 5 år senere atter trak i ham. „Tiden hos 
Mærsk var lærerige. Jobbet indebar blandt andet 200 
rejsedage om året. Opgaven var faktisk kæmpestor.“

„Mine skift har altid været båret af lysten 
til at renovere og at være med til og 

udvikle et management turn around.“

Han havnede som direktør for Saxildhus i Kolding. Her 
var der også en stor renoveringsopgave, der skulle løses. 
„Jobbet ramte mine spidskompetencer,“ siger han. „Det 
handlede om både renovering og forretningsudvikling. 
Og da jeg nogle år senere blev direktør for Hindsgavl 
Slot, gentog historien sig. Hindsgavl var dengang en 
noget lukket virksomhed. Men det lykkedes os at få den 
åbnet ud mod et stort publikum i løbet af relativ kort tid.“

I 2007 blev Peter Brinks chef for Fakkelgården og 
Hotel des Nordens, som begge ejes af Fleggaard kon-

cernen. Også her blev det til fem år. „Jo, jeg plejer at 
være på en virksomhed fem år ad gangen, og det har 
næsten holdt stik hver gang,“ fortæller han smilende. 
Efter en kort afstikker til Severin Kursuscenter ved 
Middelfart havnede han på Fuglsøcentret. „Her vil jeg 
dog gerne være meget længere. Men mine skift har al-
tid været båret af lysten til at renovere og at være med 
til og udvikle et management turn around. Endelig skal 
det også være steder med gode og anerkendte navne 
inden for branchen.“

„Jeg synes, at jeg lever et godt liv i dag. 
Jeg har travlt, det har jeg egentlig altid 

haft, men jeg savner de daglige løbeture“

Det gode liv
I 2009 blev Peter Brinks skilt fra sin kone, som han har 
fire børn med. En pige på 18, to tvillingedrenge på 16 
år og så igen en pige på 10.  De bor alle sammen med 
moderen i Middelfart og har det godt. Her har Peter 
også et hus, som han skal have solgt. Planen er at 
flytte til Djursland i løbet af i år.

„Mine børn har jeg hver 14. dag og i ferierne. I 
ferierne har vi den aftale, at halvdelen af tiden foregår 
ved vandet, og resten skal bruges til at se på slotte og 
museer. Jeg synes, at jeg lever et godt liv i dag. Jeg 
har travlt, det har jeg egentlig altid haft, men jeg 
savner de daglige løbeture, som betød, at jeg i 
2005 kunne klare Berlin Marathon. Jeg fotogra-
ferer en del. Helst naturbilleder, og så samler 
jeg på gamle pengesedler. Jeg har en samling 
på 3000 sedler med fokus på nødsedler og 
inflationssedler fra blandt andet Tyskland og 
Østrig. Det med pengesedlerne er godt at 
falde til ro på. Og så læser jeg en hel del. 
Det bliver nok til et par bøger om ugen. 
Hovedsagelig krimier. I øjeblikket er 
Wallander min favorit. Men jobbene har 
altid været en del af mig og min daglig-
dag. Jeg har altid været præget af mit 
arbejde. Dog har jeg en drøm om at 
kunne læse teologi en dag. Meget af 
det studium kan jo klares hjemmefra.“

Han har tidligere dyrket fodbold i 
otte år og karate i seks. Desuden har 
han spillet tennis og dyrket bane-
skydning. I 2004 og 2005, hvor han 
trænede til Marathon, løb han 60 til 
80 km om ugen.

Han forklarer, at det er vigtigt 
at være synlig i virksomhederne. 
Det er vigtigt altid at komme ud 
og hilse på gæsterne og sørge 
for, at de har det godt. „Det er 
spændende og udfordrende at 
kunne være med til at skabe 
nye arbejdspladser,“ siger 
Peter Brinks.

Direktøren på Fuglsøcentret
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Han har en drøm om, at han på et eller 
andet tidspunkt vil læse teologi. Men det 
ligger nu ikke lige for. Motionen er også 
blevet nedprioriteret. Han har for travlt, 

men håber på bedre tider, når virksomheden 
er sat på skinner igen. Nu har han været på 
Fuglsøcentret et lille års tid. Og det ser ud 

til, at skuden er vendt.
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Direktør Peter Brinks, Fuglsøcentret
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Ny Maltfabrik
Bestyrelsen bag den Erhvervs-
drivende Fond Den Ny Malt-
fabrik har ansat kulturhusleder 
Kristian Krog, Ebeltoft Kultur-
hus som projektleder for det 
nye Maltfabrik-projekt. Kristian 
har været en af drivkræfterne 
bag realiseringen af projektet.
Bestyrelsen består af: adm. 
dir. Anders Byriel (formand), 
Kvadrat A/S, Dagmar Brend-
strup (næstformand), direktør 
Bendt Fredberg, arkitekt 
MMA Hans Einer Grøn og 
dirketør Peter Lund Torjussen, 
Mercuri Urval.

BilButikken 
Grenaa A/S
Lars Hesselø er tiltrådt som 
salgschef hos BilButikken 
Grenaa, der er autoriseret 
forhandler af Toyota og Nis-
san. Lars, der for tyve år siden 
startede som juniorsælger 
samme sted, har gennem de 
sidste fire år drevet selvstæn-
dig virksomhed under navnet 
Hesselø Biler. Den virksom-
hed er nu afhændet.

AquaDjurs A/S
Bjarne Bøhl Pedersen og Max 
Varnum Pedersen er af kun-
derne valgt ind i selskabets 
bestyrelse. Mogens Kristen-
sen Hvid og Tommy Thuesen 
er valgt til henholdsvis 1. og 
2. suppleant. Der blev afgivet 
491 stemmer, hvilket svarer til 
en stemmeprocent på 3%.

Ålsrode Smede- & 
Maskinfabrik A/S
Lærling Jonas Mønster 
Madsen har vundet regions-
mesterskabet for industritek-
nikere og har dermed også 
sikret sig en plads til DM i 
Ålborg til januar. Jonas er 
den første industriteknikker 
i virksomheden og samtidig 
den første lærling, der har 
kvalificeret sig til DM.

Syddjurs Kommune

Jesper Hosbond Jensen (44) 
er valgt til ny kommunaldi-
rektør i Syddjurs Kommune. 
Jesper kommer fra en stilling 
som direktør for beskæftigel-
ses-, social- og sundhedsom-
råderne i Thisted Kommune 
og han har tidligere været 
kontorchef i Forsvaret samt 
arbejdsmarkedschef i Ikast 
Kommune.
Jesper er oprindeligt uddannet 
i statskundskab fra Aalborg 
Universitet, hvor han også har 
været Ph.d.-studerende og 
undervist.
Han er valgt blandt 23 ansø-
gere, hvoraf syv blev indkaldt 
til første samtale, og tre i 
sidste samtalerunde. Jesper 
tiltræder 1. februar 2014.

Eva Due (54) er ansat som 
stabschef for HR og Digitalise-
ring i Syddjurs Kommune. Hun 
kommer fra en stilling som 
afdelingschef for sekretariatet 
ved Natur og Miljø i Aarhus 
Kommune og er uddannet 
kandidat i dansk og filmviden-
skab og desuden Master i Of-
fentlig Ledelse fra 2013, samt 
Master i Multimedier.
Den nye afdeling, der har 
42 medarbejdere, skal være 
omdrejningspunkt for struktur-
ændringer i den kommunale 
drift, især gennem brug af 
innovation, nytænkning og 
digitalisering.

Kattegatcentret
H.K.H. Prinsesse Marie har 
påtaget sig hvervet som pro-
tektor for Kattegatcentret og 
viderefører dermed protektio-
nen efter H.K.H. Prinsgema-
len, som har været protektor 
siden Kattegatcentrets åbning 
i 1993.

FC Djursland
Direktør Karsten Eland har ef-
ter næsten tre års ansættelse 
opsagt sin stilling med udgan-
gen af februar, for at få tid til 
at starte egen virksomhed.

Syddjurs 
Udviklingspark

Bestyrelsen for Syddjurs 
Udviklingspark har, med bag-
grund i ændrede vilkår og fore-
stående opgaver, besluttet 
at afbryde samarbejdet med 
den hidtidige erhvervsdirektør 
Søren R. Holm. Bestyrelsens 
forventer, at ansættes en ny 
erhvervschef primo 2014.

Glasmuseet
Direktør Jan Frandsen, 
 Schjerning Farver A/S i Ebel-
toft, er indtrådt i bestyrelsen 
bag Glasmuseet Ebeltoft: Fon-
den for moderne international 
Glaskunst. 
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Nytårstaffel
10. januar 2014 kl. 16.00-18.00. 
Stenalt Gods, Stenaltvej 8 ”Ny Lade” 
Djurslands Erhvervsråd inviterer alle med-
lemmer til champagne, pindemadder og 
kransekage. 
Tilmelding senest 9. jan. til Lene Nielsen, 
lenen@djurslandserhvervsraad.dk 
Info: www.djurslandserhvervsråd.dk

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
35533443  PUBLIC OVERRIDE ApS ....................................................................  21.11.2013
32327184  RØRHOLM SKOV GRENAA ApS .......................................................  05.12.2013
25478479  FANQUANTS ApS ..............................................................................  10.12.2013
25433394  ESTATE GRENAA ApS........................................................................  11.12.2013

Syddjurs
25075994  NBG VVS ApS ................................................................................... 27.11.2013
25396634  SWEETKITCHEN ENGROS ApS ........................................................ 09.12.2013

Konkurser, likvidationer og opløsninger
Norddjurs 
31258855  BUTTERFLY WOMEN GRENAA ApS .................................................  20.11.2013
21126608  ØRSTED SLAGTEHUS ApS ................................................................  20.11.2013
33498950  FISKERISELSKABET SILVERVÅG ApS ...............................................  25.11.2013
34692734  FRISKFISKEN DELIKATESSEVOGNEN ApS .......................................  02.12.2013
39116928  MBV AF 02.01.2012 A/S ....................................................................  03.12.2013
32884482  SELSKABET AF 14. NOVEMBER 2012 ApS ......................................  04.12.2013

Syddjurs
33864388  COBUS EL- & SIKKERHED ApS .........................................................  20.11.2013
33393431  MOBILSMEDEN DJURSLAND ApS ...................................................  20.11.2013
34048363  MLF-BYG KIPA ApS............................................................................  21.11.2013
28332459  BYGGESELSKABET UNDER BØGEN ApS .........................................  02.12.2013
29845352  MG94 ApS ..........................................................................................  02.12.2013
35250670  BAQUP ApS .......................................................................................  03.12.2013
21335738  JUNIOR CLOTHING ApS ...................................................................  03.12.2013
16204307  K.M. EJENDOMME ApS ....................................................................  03.12.2013
34048363  MLF-BYG KIPA ApS............................................................................  03.12.2013
28153740  HØEGH & HALD BYG ApS. ...............................................................  06.12.2013
25185102  EPCO BYGNINGSENTREPRISE A/S ..................................................  09.12.2013

Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.

Factum2 
Factum2, der er en gruppe 
af landsdækkende arkitekt- 
& ingeniørvirksomheder 
med speciale inden for bl.a. 
tilstandsrapporter og energi-
mærkning, har åbnet afdeling 
i Rønde med arkitekt Niels 
Møller som indehaver. Han 
har siden 2000 været beskik-
ket som bygningssagkyndig 
og som energikonsulent til 
energimærkning.

Renés Malerfirma
René Klemmensen har startet 
eget malerfirma på adressen 
Brunhøjvej 6 ved Glesborg. 
René kommer fra en stilling 
som maler i Malerfirmaet 
Andreasen.

Seaside
Modebutikken Seaside er 
flyttet fra Strandgade 2 til 
Lillegade 5 i Grenaa. Der er 
tøj, brugskunst og dufte på 
hylderne, der især er tiltænkt 
det kvindelige køn. Forretnin-
gen drives af Hanne Tarnow 
og Pia Mejlby.

Grontmij A/S
Grontmij‘s Djurslandsafdeling 
er flyttet fra Erhvervshuset 
Kattegat på Grenaa Havn til 
kontorfællesskab på Kystve-
jens Hotel & Konferencecen-
ter. Der er tre ingeniører 
tilknyttet afdelingen Lene 
Rusholt, Anne Svane og kon-
torchef Klaus Helweg. 

Skiltehuset Grenaa
Grenaa Bil-Center A/S har købt 
Skiltehuset Grenaa der samti-
dig er flyttet fra Aarhusvej 18 
til Ringvejen 1 i Grenaa.

Alle data er indhentet i perioden 
20.11. - 13.12.2013.
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen 
og NN Markedsdata. 
Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

Alu-Comp A/S
Rolshøjvej 19-21, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30.06.2013 
Bruttofortjeneste 5,2 (4,9)
Resultat før skat 2,9 (2,4)
Egenkapital 0,8 (0,8)
Antal ansatte - (-)

Auning Kart Park A/S
Drammelstrupvej 1, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 30.09.2013 
Bruttofortjeneste 0,5 (0,6)
Resultat før skat 0 (0,0)
Egenkapital 0 -(0,1)
Antal ansatte - (-)

Apport Systems A/S
Sletten 20, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30.06.2013 
Bruttofortjeneste 10,7 (12,9)
Resultat før skat 0,2 (2,8)
Egenkapital 7,4 (7,2)
Antal ansatte 19 (16)

BK Teknik A/S
Auningvej 89B, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 30.06.2013 
Bruttofortjeneste 1,7 (2,0)
Resultat før skat 0,7 (0,7)
Egenkapital 1,1 (0,5)
Antal ansatte - (-)

Bright Star Fireworks A/S
Fruerlundvej 1, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31.05.2013 
Bruttofortjeneste -5,3 -(1,7)
Resultat før skat -14,5 -(8,8)
Egenkapital -28,9 -(14,4)
Antal ansatte 15 (7)

Carlo F. Christensen A/S
Kastbjergvej 15, 8585 Glesborg
Regnskabsafslutning 30.06.2013 
Bruttofortjeneste 2,2 (2,9)
Resultat før skat -0,2 (0,0)
Egenkapital 2 (2,1)
Antal ansatte - (3)

Djursland Fodbold Club Elite A/S
Ydesvej 2, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31.07.2013 
Bruttofortjeneste 0,6 (0,6)
Resultat før skat 0,1 (0,1)
Egenkapital 0,4 (0,3)
Antal ansatte 1 (1)

Djurs Sommerland A/S
Randersvej 17, 8581 Nimtofte
Regnskabsafslutning 30.06.2013 
Bruttofortjeneste 79,8 (78,0)
Resultat før skat 13,6 (16,7)
Egenkapital 85 (75,1)
Antal ansatte 124 (115)

Jysk Trykprøvning A/S
Møllevej 4A, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30.06.2013 
Bruttofortjeneste 1,4 (1,1)
Resultat før skat 0,1 (0,3)
Egenkapital 0,1 (0,0)
Antal ansatte - (-)

Sofashopping vokser voldsomt

Det er kun kunderne, der kan 
ligge på sofaen, for Martin 
og Nicolai (tv) bag selska-
bet Sofashopping ApS alias 
SkiftSelv.dk i Grenaa, har godt 
nok ligget vandret, men ikke 
meget på sofaen det sidste 
års tid. Den 2. november 
åbnede de nemlig ny butik i 
deres nyerhvervede 1200 m2 
lokaler, fordi de for længst var 
vokset ud af de godt 400 m2, 
de havde i Trustrup.

Martin Mortensen glæder 
sig til 2014, som han allerede 
nu betegner som et rent 

sabbath-år, sammenlignet 
med aktivitetsniveauet i 
2013: „I Trustrup kunne vi til 
nød håndtere 300 pakker pr. 
dag, og det var kaos til sidst. 
Det lignede et lagersalg, når 
kunderne kom ind. Nu er det 
antal pakket inden frokost, 
og i det hele taget er vores 
logistik blevet meget bedre.

Den fysiske butik i Grenaa 
betyder også, at vi nu kan 
købe mange flere produkter 
– og til en bedre pris, fordi 
isenkræmmerleverandørerne 
holder hånden over de fysiske 
butikker. Netsalget er stadig 
klart størst, men nu har vi 50-
60 kunder om dagen i butik-
ken mod 3-5 i Trustrup.“

I sidste regnskabsår er 
resultatet før skat mere end 
fordoblet fra 0,3 mio. kr. til 
0,8 mio kr. – og da det forrige 
regnskabsår var på 15 måne-
der, er væksten voldsom. Og 
Martin forventer, at den fort-
sætter i næste regnskabsår.

Sofashopping ApS
Kalkværksvej 3A, 8500 Grenaa

Ejere: Martins Holding ApS og Ni-
colais Holding ApS (Martin Rene 
og Nicolai Johannes Mortensen)

Regnskabsafslutning 30.06.2013

Bruttofortjeneste 3,3 (2,9)

Resultat før skat 0,8 (0,3)

Egenkapital 0,9 (0,3)

Antal ansatte - (7)
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

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