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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 

H.J.Hansen Genvinding A/S I Rugvænget 31 I 8500 Grenaa I Tlf. 86 32 15 36 I www.hjhansen.dk

H.J.Hansen kan hjælpe dig med alt inden for:

Køb af jern- og metalskrot

Jern- & metalskrot, farligt affald, skrotbiler, maskinanlæg, 
miljøproblematiske råvarer og AGA luftarter.
Lad os løse din affaldsopgave! 
Ring og få et uforpligtende tilbud.

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

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

 

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

Tlf. 2369 7260
www.kirsten-k.dk

UNDGÅ EN 
SYGEMELDING 
– og få sygemeldte hurtigere tilbage

http://www.rjakobsen.dk
http://www.hjhansen.dk
http://www.kovsted.dk
http://www.jobnet.dk
http://www.permoeller.dk
http://www.kirsten-k.dk
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Det lykkedes ikke for pølsemand Henrik Andersen at udvikle og flytte sin 
virksomhed til sine bygninger på fiskerihavnen i Grenaa, fordi kreditforeningerne 
har strammet op på deres lånemuligheder. Det går specielt ud over virksomheder 
uden for storbyerne – og altså også dem på Djursland.
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En kombination af erhvervslejemål og almennyttige boliger skal give de sidste 
GD bygninger nyt liv. Det er et samarbejde mellem Boligselskabet B45 og Aat 
Ejendomme ApS, der vil omdanne ruinerne og sætte gang i saneringen af den 
sidste bygningsmasse på GD grunden.
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til energirenovering?
Alle virksomheder har fokus på at minimere deres driftsomkostninger. Mange 
handler også ganske energibevidst ved at spare på varmen og huske at slukke 
lyset efter fyraften. Men hvordan står det til med energirenovering af lokalerne?
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Personprofil Kommunaldirektør Jesper Hosbond Jensen, Syddjurs 
Kommune [forsidefoto]  Han er født og opvokset i Støvring lidt syd for 
Aalborg. Er student og har læst statskundskab på Aalborg Universitet. Har forsket, 
undervist og har bred erhvervs- og ledelseserfaring. 44-årige Jesper Hosbond 
Jensen har siddet som ny kommunaldirektør i Syddjurs siden midt i februar.

 21 Ajour – kalender – navne – selskaber 
regnskaber – ledighed – boligmarked

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.
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Henrik Andersen driver 
en god forretning med 

Havnens Pølsevogn i Gre-
naa. Han købte for nogle år 
siden bygningerne fra en 
tidligere fiskeforretning 

for at indrette sit spi-
sested der i stedet. 

„Jeg vil gerne give 
mine kunder en 

bedre ople-
velse, og 
f.eks. give 

dem 

mulighed for at sidde ned ved 
borde. Men da mine bygninger står 
på lejet grund, har de tre kreditfor-
eninger, jeg har talt med, alle sagt 
nej til at låne mig pengene. Med 
banklån er investeringen ikke rea-
listisk, så jeg må desværre droppe 
planerne.“

„Med banklån er investeringen 
ikke realistisk, så jeg må 

desværre droppe planerne.“

Henrik har alle steder fået at vide, 
at hans regnskaber ser fine ud og at 
byggeprojektet virkede rigtig fornuf-
tigt, også økonomisk. Men kreditfor-
eningerne vil bare ikke være med. 
Han har faktisk forstået det sådan, 
at de generelt ikke vil låne penge 
ud til erhvervsbyggeri på lejet grund 
uden for de fem store byer.

Opstramninger rammer  
sunde byggeprojekter

Erhvervsrådgiver Martin Baatz, 
Nykredit i Randers, bekræfter 

afslaget. „Det er klart, 
at det er sværere 

at få lov til at 
låne det 

Kreditklemmen

Byggeprojekt droppet 
efter kredit-nej

Henrik Andersen, Havnens Pølsevogn
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Fremtidsscenarier for 
Aarhus Airport A/S
DJURSLAND  På en ekstraordinær generalfor-
samling for Aarhus Airport A/S var der enighed 
blandt ejerkommunerne om, at der også i frem-
tiden skal arbejdes for en god lufthavnsbetjening 
i Østjylland, ikke mindst af hensyn til fastholdelse 
og udvikling af erhvervslivet. 
Lufthavnen vil derfor udarbejde et udviklings-
scenarie, samt en investeringsplan, der kan give 
den en tidssvarende standard. Aarhus Kommune 
vil sideløbende undersøge alternative placeringer 
for lufthavnen.
Beslutningen betyder, at Aarhus Airport A/S nu 
kan have en forventning om at få det albuerum, 
der skal til, for at lufthavnen kan agere i det mar-
ked, den konkurrerer i. 

Formula fyrer
VIVILD  28 medarbejdere får lov til at beholde de-
res job, mens 42 er blevet afskediget fra Formula 
i Vivild. Det sker i forbindelse med at Bording 
Koncernen har overtaget virksomheden. 
Den nye ejer vil videreføre salgsorganisationen 
og dele af specialproduktionen i Vivild, der indtil 
nu har bestået af digitaltrykkeri, rotationstrykkeri, 
arktrykkeri og sikkerhedstrykkeri. Alene digitaltryk-
keriet og rotationstrykkeriet videreføres.
Formula blev grundlagt i 1973.

Midlertidigt værksted 
sikrer togdrift
DJURSLAND  I en periode på omkring fem 
måneder kører Grenaabanen, på grund af anlægs-
arbejder på den nye letbane, kun til Skolebakken 
i Aarhus. DSB har indsat de gamle MR-tog på 
strækningen til Grenaa, og har samtidig etableret 
et midlertidig værksted på Grenaa Varmeværks lo-
kalitet på BASF grunden, der er tilkoblet jernbane-
nettet. De nye Desiro tog kan ikke serviceres fra 
det interimistiske værksted, og er derfor udskiftet 
med den aldrende togmodel.
 

Djursland Turist Guide 2014
DJURSLAND  2014 udgaven af den populære 
turistguide er i ugen op til påske udkommet. Den 
står klar i mere end 300 stativer rundt på Djurs-
land og i Østjylland til at hjælpe turisterne med at 
finde frem til den overflod af oplevelser Djursland 
har at byde på.
En opgørelse for 2013 viser, at de trykte guider, i 
vores ellers så digitale tidsalder, stadig er yderst 
populære. 
„Over 110.000 guider er udleveret via stativerne,“ 
udtaler turismedirektør Flemming Rasmussen, 
Destination Djursland. „Hos Destinationen er vi 
meget tilfredse med samarbejdet omkring distri-
butionen, og at vi sammen med attraktionerne 
kan yde denne gode service til vores turister.“
Guiden udgives af Destination Djursland og 
 Mercatus Reklamebureau A/S. 

ønskede beløb, hvis bygningen både 
ligger på lejet grund og udenfor de 
store byer. Jeg vil ikke udtale mig 
om den konkrete sag, men det kan 
generelt godt lade sig gøre at låne 
penge til bygninger på lejet grund, 
hvis en række forudsætninger er 
til stede. Men lånerammen vil alt 
andet lige blive større, og nok også 
i mange tilfælde mere realistisk, 
i f.eks. Aarhus,“ vurderer han og 
afviser samtidig, der skulle være en 
aftale kreditforeningerne imellem 
om ikke at låne penge ud til byg-
ninger på lejet grund. „Men vores 
betingelser for at låne penge ud er 
generelt blevet strammet meget op 
i kølvandet af finanskrisen, og det er 
klart, at det også går ud over ellers 
sunde og fornuftige byggeprojek-
ter,“ konstaterer han.

„Sværere at låne, hvis 
bygningen både ligger på  

lejet grund og udenfor  
de store byer.“

Havnen vil hjælpe men ikke sælge
Henrik har gennem hele forløbet 
haft en god dialog med Grenaa 
Havn, der ejer grunden. Havnen 
vil gerne imødekomme alt det de 
kan, bortset fra at sælge grunden til 
Henrik Andersen. Han kan godt få 
en forkøbsret, hvis havnen senere 
vælger at sælge noget af Sydhav-
nen, men det løser desværre ikke 
Henriks finansieringsproblem.

Ifølge Havnedirektør Henning 
Laursen har praksis tidligere været, 
at hvis havnen lavede en lejeaftale 
på mindst 22 år, var der ikke proble-
mer med kreditforeningen. „De har 
haft nogen ting, som de gerne ville 
have med i en separat aftale mellem 
kreditforeningen og havnen. Hvis 
lejeren f.eks. ikke betaler areallejen, 
har vi forpligtet os til at tage en kon-

takt til realkreditinstituttet – således 
at de kan reagere på det.“

„Opstramning går ud over 
ellers sunde og fornuftige 

byggeprojekter.“

Da det i øjeblikket overvejes både 
hos Norddjurs kommune og Grenaa 
havn, hvad der skal ske med Syd-
havnen i Grenaa, vil Grenaa Havn i 
øjeblikket af strategiske årsager ikke 
sælge arealer til formål, der måske 
viser sig ikke at matche rammerne i 
en kommende lokalplan for områ-
det.

Havnen investerer selv i bygnin-
ger i Nordhavnen, som efterføl-
gende lejes ud i forbindelse med at 
fremme godstransporten over kajen. 
„Vi vil gerne investere, men det 
skal være i vores kerneforretning,“ 
konkluderer Henning Laursen.

Genstridige kreditforeninger
Hele Henriks forretning blev over-
svømmet i forbindelse med besøget 
af orkanen Bodil, så pludselig var 
han tvunget til at handle hurtigt for 
at sikre sin virksomhed. Han har 
pga. afslaget fra kreditforeningerne 
været nødt til at droppe sine byg-
geplaner og måtte derfor i stedet 
nøjes med at købe en ny, større 
pølsevogn, der ruller ind på blok-
vogn til sommer. Men det er en 
alvorlig streg i regningen for ham, at 
det pga. genstridige kreditforeninger 
ikke kan lykkes at realisere hans 
oprindelige planer, som samtidig 
ville have forskønnet hele området. 
Den tidligere fiskebutik må han des-
værre i stedet nøjes med at indrette 
lidt nødtørftigt til lager og toiletter. 
Kreditklemmen har slået til igen.
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Det lykkedes ikke for pølsemand Henrik 
Andersen at udvikle og flytte sin virksomhed 
til sine bygninger på fiskerihavnen i Grenaa, 
fordi kreditforeningerne har strammet op på 
deres lånemuligheder. Det går specielt ud over 
virksomheder uden for storbyerne – og altså 
også dem på Djursland.



Efter den gamle GD kedelbygnings 
succesfulde og markante skift fra 
udtjent industridomicil til moderne 
ungdomsboliger, bliver det også 
snart slut med at se på forfald og 
knuste ruder i de øvrige forladte GD 
bygninger i hjertet af Grenaa.

„Vi har det fælles mål at  

få helet det sår, der stadig  

er midt i byen.“

motorcykler

personbiler

busser

lastbiler

vogntog

Effektive kurser
– kørebanen på Djursland

Trafiksikkerhed
Vi er eksperter i transport

Tradium Djursland · AMU-Centervej 2, Pederstrup · 8560 Kolind · info@tradium.dk · www.tradium.dk

En kombination af erhvervslejemål 
og almennyttige boliger skal give de 
sidste GD bygninger nyt liv. Det er et 

samarbejde mellem Boligselskabet 
B45 og Aat Ejendomme ApS, der vil 
omdanne ruinerne og sætte gang i 

saneringen af den sidste bygningsmasse 
på GD grunden.

Investerer 60 mio. kr.  
i de sidste GD bygninger
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Ekstra hjælp 
til borgere i klemme
NORDDJURS  Der kan være hjælp på vej til 
borgere, som er kommet i klemme på grund af 
reformerne på arbejdsmarkedsområdet. Det er 
arbejdsmarkedsudvalget i Norddjurs, der med 
to konkrete tiltag ønsker at hjælpe. Dels skal 
mulighederne for at tilbyde individuel økonomisk 
rådgivning til borgere i økonomiske problemer un-
dersøges, dels ønsker udvalget at gøre borgerne 
opmærksomme på, at man kan søge engangs-
ydelser til f.eks. indskud til en billigere bolig.
„Vi forventer, at enkeltydelserne i nogle tilfælde 
vil kunne afhjælpe økonomiske vanskeligheder 
på grund af kontanthjælpsreformen. Det kan for 
eksempel være i form af økonomisk hjælp til en 
billigere bolig. Sammen med den økonomiske 
rådgivning håber vi, at dette tiltag vil være en 
hjælpende hånd til de borgere, som har det svært 
økonomisk,“ udtaler John Saaby Jensen, formand 
for arbejdsmarkedsudvalget.  

Rapport om lufthavnen
DJURSLAND  Aarhus Kommune har bedt råd-
givningsvirksomheden Atkins om at udarbejde en 
rapport med udgangspunkt i nogle mulige scenarier 
og et ønske om en screening af de aktuelle konkur-
renceforhold. Rapporten, der er delvis tilgængelig 
på kommunens hjemmeside, omfatter analyser 
af de umiddelbart mest oplagte muligheder for at 
vækste Aarhus Airport. 
Blandt en række forslag til alternativ anvendelse af 
arealerne, hvis lufthavnen ikke kan få en bæredyg-
tig forretningsmodel, er at etablere en Formel 1 
bane. 

Djursland er LAG område
DJURSLAND  Minister for By, Bolig og Land-
distrikter Carsten Hansen har netop fastlagt de 
områder, der kan danne lokale aktionsgrupper i 
perioden 2014-2020, og Djursland er igen med på 
kortet.
„Målet med LAG er at skabe udvikling i land-
distrikterne, og her er det vigtig, at man også kan 
støtte større projekter. Pengene skal gå derhen, 
hvor behovet er størst. Det er klart, at der altid vil 
være nogle, der er uenig i prioriteringen, og derfor 
har vi også brugt ekstra god tid på at nærlæse 
høringssvar, så vi har kunnet imødekomme så 
mange som muligt,“ siger ministeren. 

Sorte næsehorn i Ree Park
EBELTOFT  Massivt krybskytteri er den kedelige 
baggrund for den konference for eksperter fra 
førende zoologiske haver i hele Europa, der er 
blevet afholdt i Ree Park. Temaet var formuleret i 
spørgsmålet „Hvordan undgår man, at det sorte 
næsehorn udryddes?“
Parken er det eneste sted i Skandinavien, der har 
individer af det sorte næsehorn, der for en sikker-
heds skyld overvåges 24 timer i døgnet. Konferen-
cen varede tre dage.

Lokalt samarbejde
„Vi har det fælles mål at 
få helet det sår, der sta-
dig er midt i byen, og få 
GD området aktiveret, så 
det får nyt liv, og kom-
mer til at se ordentligt 
ud,“ forklarer direktør 
Anders Lisvad fra B45.

For direktør Jan 
Bo Allermann fra Aat 
Ejendomme, er der også 
lidt hjerteblod med i 
engagementet. „Hvis vi 
skulle investere alene 
efter hjernen, faldt 
valget jo nok på Aarhus 
eller Randers, men vi 
er lidt lokalpatrioter, og 
vil gerne bidrage til, at 
skabe lokal udvikling og 
færdiggøre GD bygnin-
gerne.

Det er arkitekt- og ingeniørfirmaet 
Arkikon, der har udarbejdet pro-
jektoplægget, og det er meningen, 
at de gamle bygninger skal væltes 
og nyopføres med reference til det 
oprindelige byggeri. På den måde 
skabes der harmoni og samhørighed 
med den nyopførte kedelbygning.“

„Vi er lidt lokalpatrioter, og  

vil gerne bidrage til, at skabe 

lokal udvikling.“

Skal stå klar august 2015
Økonomien i erhvervsdelen, der 
omfatter stueetagen af det gamle 
jetfarveri, er på plads, og de to 
bygherrer er klar til at realisere 
planerne, når kommunalbestyrelsen 
i Norddjurs har godkendt projektet.

„Når det endelige projekt ligger 
fast, skal der gennemføres en licita-
tion, og vi håber på at kunne sætte 
skovlen i jorden allerede til august,“ 
uddyber Anders Lisvad. Byggeriet 
vil have et samlet budget på om-
kring 60 mio. kr., og den almennyt-

tige del vil omfatte ca. 2.500 m2 og 
rumme omkring 36 ungdomsboliger 
i jetfarveriets overetager samt seks 
til otte familieboliger i det tidligere 
maskinværksted.

„Vi håber på at kunne sætte 

skovlen i jorden allerede til 

august.“

Viden Djurs og iværksættermiljø
Det er et udækket behov for 
ungdomsboliger hos studerende 
på GameIT College under Viden 
Djurs, der skal være med til at 
sikre økonomien. „Vi kommer til at 
mangle omkring 100 boliger til vores 
studerende,“ forklarer direktør Niels 
Ole Svit fra Viden Djurs, der i alt har 
ca. 250 boligsøgende elever.

En væsentlig del af erhvervsarea-
let skal via foreningen Game Busi-
ness bruges til at skabe et iværksæt-
termiljø uden for skoleområdet. „Der 
er allerede 12 virksomheder tilknyt-
tet foreningen, og flere af dem er 
parate til at forlade skolens kuvøse,“ 
fortsætter han. „Derudover står 
flere etablerede spil-virksomheder 
udefra på spring til at flytte ind, når 
der bliver etableret et interessant og 
rendyrket miljø for spiludviklere.“

Der er i forvejen bosat mange 
studerende i GD kedelbygningen, 
og blandt dem har forkortelsen GD 
– Grenaa Dampvæveri – i daglig tale 
skiftet betydning til Game Develop-
ment.

Visualisering: Arkikon.

www.erhvervDJURSLAND.dk · maj 2014
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Er det overhovedet en god og ren-
tabel idé at gå igang med energire-
novering, og hvor skal du i givet fald 
begynde? Det kan du læse nogle 
forskellige bud på i dette nummer af 
Erhverv Djursland.

„Der er ingen tvivl om, at  

det har stor betydning ved 

både salg og udleje, at have  

en god mærkning.“

Lovgivningen
Alle erhvervsbygninger skal i forbin-
delse med salg eller udleje energi-
mærkes. Ifølge formand for branche-
foreningen for bygningssagkyndige 
og energikonsulenter BfBE, arkitekt 
Tommy Glindvad, er det blevet et 
konkurrenceparameter både ved salg 
og ved udleje, at energimærket er så 
godt som muligt. „Det er efterhånden 
indarbejdet at bygninger skal have 
et positivt energimærke. Det funge-
rer med en skala, hvor mærke A er 
bedst, i hovedtræk på samme måde 
som for eksempel med køleskabe,“ 
forklarer han. „Der er ingen tvivl om, 
at det har stor betydning ved både 
salg og udleje, at have en god mærk-
ning. Blandt andet fordi det vægter 
positivt på grønne regnskaber, som 
flere og flere virksomheder laver.“

Trænger dine erhvervslokaler til energirenovering?

vvsmester-pc.dk · Halvej 2 · 8961 Allingåbro

Tjen på eT lavere 

 energi- 
 forbrug

Bestil et gratis  
energitjek hos mig  
på 8648 1008

Lerbakken 23, 8410 Rønde

Energistyrelsen giver 

45-65% 
tilskud til konvertering fra 
konventionel til vedvarende 
energi. Gå ikke glip af det
– RING 8637 2000

Nu også

OR TEST

AUT. EL-INSTALLATØR

Tlf. 86 33 45 55

ApS

Rugvænget 12A · 8500 Grenaa

Formand Tommy Glindvad, BfBE

http://www.vvsmester-pc.dk
http://www.malerfirmamadsen.dk
http://www.jkvist.dk
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Hurtige forbedringer først
Rigtig mange virksomheder har 
lavet energimæssige forbedringer. 
„Det er typisk udskiftning til ener-
givenlige lyskilder og installation af 
pumper med meget lavere forbrug,“ 
fortsætter Tommy. „De hurtige og 
nemme point er taget. Generelt 
kniber det lidt mere med investerin-
gerne på den lange bane, men her 
er den tvungne energimærkning et 
godt værktøj.“

„De hurtige og nemme point  

er taget. Generelt kniber det 

lidt mere med investeringerne 

på den lange bane.“

Prioriter indsatsen
„De hurtige energimæssige tiltag 
er naturligvis bedre end ingen,“ 
mener Tommy, der også peger på, 
at en metode som termografering, 
der er god til at illustrere varmetab 
visuelt, kan være en god øjenåbner 
for, at noget skal ske. Han anser 
imidlertid ikke termografering, som 
det helt rigtige værktøj. Energimær-
ket „slår“ alle andre modeller og 
værktøjer:

„Det er jo en beregningsmodel, 
hvor alle bygningsdele bliver lagt 
ind i et program, der beregner det 

samlede energimæssige besparel-
sespotentiale. Den helt store fordel 
i metoden er, at resultateterne vises 
i prioriteret rækkefølge, hvilket giver 
et rigtig godt overblik til at vurdere 
indsatsen og dermed spore og styre 
investeringen.“

20% mindre CO2 i 2020
I Syddjurs Kommune er der ved-
taget en målsætning for hele 
kommunen, om at reducere CO2 
udledningen med 20% i 2020. Kom-
munen vil selv gå forrest og lave 
energibesparende investeringer i 
egne ejendomme.

„Vi vil vise både virksomheder 
og borgere, hvor det giver mening 
at sætte ind med energirenovering 
både for komfortens, økonomien og 
klimaets skyld,“ forklarer koordina-
tor for klima og grøn vækst i Syd-
djurs Kommune, Lene Riis.

I 2013 er der gennemført energi-
projekter for i alt 6,7 mio. kr. „Det 
er blandt andet solcelleanlæg på 
syv skoler og rådhuset i Ebeltoft 
ligesom der er lavet energireno-

veringer på flere af vores skoler,“ 
slutter koordinatoren. Tiltagene har 
i 2013 givet Syddjurs en økonomisk 
gevinst på 0,6 mio. kr.

Virksomheder udnytter  
ikke potentiale
I en screening af 48 fynske virksom-
heder blev deres potentiale for ener-
gibesparelser kortlagt. Gennemgan-
gen blandt de små og mellemstore 
produktionsvirksomheder viste, at 
de kunne spare mange penge, ved 
at gennemføre energibesparelser.

Selv om de i gennemsnit kunne 
spare 70.000 KWh, har kun fem ud 
af de deltagende virksomhederne 
sagt ja til at gennemføre en ener-
girenovering, skriver Ingeniøren, 
der også peger på at ressourcerne 
ofte er en barriere i mindre virksom-
heder, som derfor har brug for, at 
nogen udefra skubber på processen.
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Trænger dine erhvervslokaler til energirenovering?

Alle virksomheder har fokus på at minimere deres 
driftsomkostninger. Mange handler også ganske 
energibevidst ved at spare på varmen og huske at 
slukke lyset efter fyraften. Men hvordan står det til 
med energirenovering af lokalerne?

Formand Tommy Glindvad, BfBE

http://www.malertipsmark.dk


Det starter meget ofte med et 
ønske om renovering af bygningens 
ydre skal. „Typisk er det i forbin-
delse med større vedligeholdelses-
arbejder som lægning af nyt tag 
eller isætning af nye vinduer, at der 
bliver fokuseret på energiforbru-
get,“ forklarer rådgivende ingeniør 
og partner i Arkikon, Bo Rasmussen. 

„Er der tale om større 
renoveringsopgaver,  

er indeklimaet en 
væsentlig brik.“

Husk indeklimaet
Firmaet har netop projekteret 
renovering af 5-6.000 m2 udslidt 
tag på en skole. „Det medfører, at 
vi i samme ombæring efterisolerer 
lofterne og på den måde får en 
betydelig energibesparelse. Det 
kan meget ofte betale sig og huset 
bliver mere værd, fordi det kommer 
til at overholde de krav der stilles i 
2015-bygningsreglementet.“

Selv om der ofte er god økonomi 
i at gennemføre energirenoveringer, 
er der en reel risiko for, at inde-
klimaet samtidig forværres, hvis 

det ikke tænkes ind i den samlede 
løsning. „Der er mange, der henter 
økonomiske gevinster ved at skifte 
varmesystem, lysarmaturer osv. 
Men er der tale om større reno-
veringsopgaver, er indeklimaet en 
væsentlig brik, så det er vigtigt at se 
helheden i projektet,“ slår Bo fast.

Rådgiverne møder også en del 
virksomheder, der ikke får vedli-
geholdt deres ventilationsanlæg, 
og derfor gradvist får et dårligere 
indeklima.

De store varme glaspartier
Også nyere erhvervsbyggerier kan 
have stor glæde af et indeklima-
tjek. Ikke mindst kontorbyggerier 
med omkring ti år på bagen, lider 
under fænomenet med meget store 
vinduespartier. „Det kan være helt 
ulideligt at opholde sig i rum, der 
overophedes af solen,“ fortæller 
Bo. „Vi oplever engang i mellem, 
at Arbejdstilsynet nedlægger påbud 
om, at temperaturen i et arbejdslo-
kale skal nedbringes. Faktisk må der 
ikke være flere end 100 timer om 
året, hvor temperaturen kommer op 
på 26 grader.“

Indeklimaingeniør Pernille Hvarre 
Brouer forklarer, at Arkikon kan lave 
en indeklimasimulering. „Ved at ind-
sætte værdier for blandt andet rum-

mets størrelse, lysindfald, materialer 
og udsætte det for påvirkningen 
af „typisk Dansk vejr“, kan vi lave 
modeller, hvor vi kan se hvilke foran-
staltninger, der har størst virkning, 
og beregne hvad de koster.“

Typisk monteres der efterføl-
gende solafskærmning eller etable-
res køling af lokalerne.

Nedrivning og nybygning  
kan være billigst
Arkikon kender flere eksempler 
på, at det har været økonomisk 
fordelagtigt, at rive en eksisterende 
ejendom ned og genopbygge den i 
stedet for at renovere den. „Ved et 
hotelbyggeri bag Musikhuset i Aar-
hus, kom vi frem til, at det var både 
lettere og billigere at nå målet, ved 
at rive hele ejendommen ned og i 
stedet bygge nyt,“ husker Bo.

Det samme var tilfældet med op-
førelsen af ungdomsboliger for B45 
på den gamle GD grund i Grenaa. 
Her lever byggeriet op til de krav 
der kommer i 2020. „Det er meget 
strenge krav og nødvendiggør for 
eksempel, at der inddrages alterna-
tiv energi. Derfor er der solcellean-
læg på taget af bygningen ligesom 
ventilationssystemet er baseret på 
genveks, så varmetabet minime-
res,“ slutter Pernille.

Energirenovering  
og indeklima  
går hånd i hånd
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Det kan betale sig at tænke i 
helheder, når der igangsættes 
energibesparende renoveringer, så der 
samtidig tages hånd om indeklimaet. 
Ingeniør- og arkitektfirmaet Arkikon 
oplever et stigende fokus på både 
energiforbrug og indeklima fra såvel 
erhvervsliv som private beboelser.

Rådgivende ingeniør Bo Rasmussen og indeklimaingeniør Pernille Hvarre Brouer, Arkikon
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Det er en glad direktør for Grenaa 
Varmeværk A.m.b.A. Søren Gertsen, 
der tager imod i det 225 m2 store 
teknikhus ved siden af solfangerne. 
„Vi er rigtig godt tilfredse med 
anlægget. Vi er allerede nu oppe 
på en dagsproduktion på 50 MWh 
og den vil stige, når dagene får 
flere solskinstimer,“ fortæller han. 
Anlægget fanger godt halvdelen af 
den mængde energi, der kommer 
fra solen. 

12.000 m2 solpaneler
Der er investeret i alt 28 mio. kr. i 
det nye anlæg, og de forventes tjent 
hjem igen på otte til ti år. „Pane-
lerne har en levetid på ihvertfald 25 

år, så jeg er sikker på, at det også 
rent økonomisk bliver en rigtig god 
forretning for os.“

„Vi er allerede nu oppe på en 

dagsproduktion på 50 MWh 

og den vil stige, når dagene 

får flere solskinstimer.“

Ud over de 12.000 m2 paneler 
og teknikhuset rummer anlægget 
en 2.000 m3 stor akkumulerings-
tank. „Panelerne leverer varme via 
varmevekslere direkte til fjernevar-
menettet. Vi har en betydelig varme-

kapacitet i tanken, der er forbundet 
med resten af nettet med en 
transmissionsledning til centralen på 
Energivej.“

Søren Gertsen fremhæver, at 
anlægget er dansk produceret, og 
at der i det hele taget står lokale 
rådgivere og håndværkere bag 
opførelsen.

Klar til mere
„Vi købte knap 11 hektar af BASF da 
de lukkede, så vi på sigt har mulig-
hed for at opføre et helt nyt varme-
værk,“ siger direktøren, der nu har 
anvendt en del af grunden til det 
nye solanlæg. Han kunne også godt 
tænke sig, at finde nye arealer til at 

Grenaa Varmeværk‘s nye solvarmeanlæg på den gamle BASF-grund 

fungerer lige efter bogen. Anlægget er en brik i den strategiske 

energiplanlægning, der på sigt skal sikre byens energiforsyning og 

samtidig konvertere til vedvarende, grøn energi.

Solenergi opvarmer 350 boliger
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opføre endnu et solvarmeanlæg af 
samme størrelse. „Grenaa ligger 
super godt, fordi vi her tæt på havet 
har et stort solindfald og dermed 
alle naturlige forudsætninger, for at 
udnytte solens energi optimalt.“

„Vi arbejder løbende på at 

hjælpe vores kunder, med at 

spare på energien.“

Skal energibespare for  
5.000 MWh årligt
Varmeværket skal ifølge gældende 
lovgivning hvert år gennemføre 
energibesparelser på 5.000 MWh, 
eller lige så meget energi, som 280 
husstande bruger på opvarmning.

„Solanlægget bidrager væsent-
ligt i det regnskab, men vi arbejder 
løbende på at hjælpe vores kunder, 
med at spare på energien. Det 
fungerer på den måde, at vi støtter 
energibesparende foranstaltninger 
hos dem, for eksempel udskiftning 
af varmevekslere og pumper,“ siger 
Søren, der også konstaterer, at køb 
og salg af energibesparelser er ble-

vet en helt almindelig handelsvare. 
Værket arbejder også på, at få flere 
erhverskunder til at omstille deres 
ældre og dyre varmeforsyning, 
blandt andet på Grenaa Havn. 

Samarbejde om strategisk  
energiplanlægning
Det nye anlæg bidrager desuden 
til at nå de mål om CO2 reduktion, 
som Norddjurs Kommune har 
forpligtet sig til. Energistyrelsen 
har bidraget med 550.000 kr. til at 
igangsætte et strategisk planlæg-
ningsarbejde mellem kommunen 
og en række af byens energiaktører. 
„Det er en ny samarbejdsform og 
alle deltagerne er som vi, enten 
producenter eller forbrugere af 
varme eller anden energi 
i Grenaa,“ forklarer 
Søren og peger på, 
at målet med 

arbejdet er, at sikre at byens ener-
giforsyning fremover baseres på 
energi, der er både grøn, stabil og 
fleksibel.

Der afholdes åbent hus på anlægget 
lørdag den 24. maj mellem klokken 
11 og 15, hvor alle interesserede er 
velkomne.

Solenergi opvarmer 350 boliger

Direktør Søren Gertsen, Grenaa Varmeværk A.m.b.A.



Morris Minor 1000
Producent: British Motor Corporation
Produceret: 1956-1971 i 847.491  
 eksemplarer
 (1948-1971 alle modeller 
 og udgaver, 1.3 mio.  
 eksemplarer)
Motor: 1098 cc (Super)
 48 hp (36 kW) 
Udgaver: 2-dørs saloon
 4-dørs saloon (Traveller)
 2-dørs cabriolet
 2/4-dørs van/pick-up
Mål: L 3,76 m, B 1,55 m,  
 H 1,52 m, 787 kg

Han købte den i 2007 nærmest som 
et samlesæt med følgeskab af en 
masse reservedele. „Jeg startede 
på et svejsekursus i Næstved, og 
der lærte jeg, sammen med en flok 
andre entusiaster, de forskellige 
svejseteknikker fra bunden,“ fortæl-
ler Anders, der samlede bilen og 
skilte den ad igen. „Selv om den er 
nuttet, er det en brugsbil og ikke en 
museumsgenstand,“ slår han fast. 
Den er undervognsbehandlet, har 
fiberskærme og er malet i en ikke 
original farve, der er blandet op efter 
farven på askebægeret.

Jeg vil selv lære det
Ligesom med svejsekurset, vil An-
ders gerne lære at lave tingene selv. 
„Når den har mekaniske problemer, 
kender jeg en dygtig mekaniker, der 
kommer forbi og viser mig, hvordan 
jeg selv kan lave den. Jeg synes 
det er spændende selv at lære 
det,“ siger han. Lædersæderne er 
hjemmesyede med god hjælp fra en 

gammel sadelmager og hans mor på 
symaskine.

„Den er nem at skrue i,  
for alt kan skilles ad.“

„Når man har en ældre engelsk 
bil, er det en fordel at kunne lidt 
af hvert,“ smiler Anders med en 
klar hentydning til, at for eksempel 
elsystemet er lidt skrøbeligt. „Men 
den er nem at skrue i, for alt kan 
skilles ad.“

Næste projekt er en søsterbil fra 
1968, der i rummet ved siden af, 
er ved at blive restaureret helt fra 
bunden til original stand. „Man kan 
skaffe stort set alle reservedele, og 
jeg har købt et helt nyt bindingsværk 
til den, så jeg har kunnet tilpasse 
bagskærmene til lige præcist den 
bagkasse,“ slutter Anders, der 
tilbød en tur i sin nuttede Morris 
1000, selv om det var regnvejr.

Klinisk tandtekniker Anders Ulrichsen har altid 
været fascineret af de biler, der var på gaden 

dengang, han selv var en seks-syv år gammel. Og 
en af dem er den legendariske Morris Minor 1000 »Morris 

Bindingsværk« eller Traveller, som modellen rettelig hedder.
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Den er  
nuttet
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Strategiseminar: Kæmpe potentiale i Aarhus
Erhvervsrådets bestyrelse konklude-
rer på sit strategiseminar i april, at vi 
skal blive meget bedre til at udnytte, 
at vi er en del af Stor Aarhus. Vi 
skal netværke med virksomheder i 
Aarhus og Østjylland i fremtiden.

Bestyrelsen vil arbejde for at 
syngliggøre den succes, virksomhe-
derne på Djursland har i hverdagen 
– og at afstanden bliver mindre i takt 
med udbygningen af infrastrukturen.

DER vil også sætte erhvervspoli-
tikken for de to kommuner tydeligt 

på dagsordenen, så vi får medindfyl-
delse på udviklingen.

Bestyrelsen vil have erhvervs-
praktikken genindført og opfordrer 
til, at uddannelsesinstitutioner og 
erhvervsliv gensidigt og proaktivt 
bruger hinanden i lokalsamfundet. 
En lokal positiv og konstruktiv dia-
log, mellem skoleledere, erhvervsliv 
og forældre er en god ballast for de 
unge mennesker, når de udfordres 
af de mange mulige valg der venter 
i ungdommens år. DER´s bestyrel-

ses repræsentanter i VUC Djursland 
og Grenå Gymnasium, skal ligeledes 
bruges i denne debat.

Fremtidige arrangementer, også i 
samarbejde med Syddjurs Erhvervs-
forening, skal også omhandle aktu-
elle politiske emner, f.eks. kommer 
der i efteråret et om infrastrukturen 
på Djursland.

Gå hjem møde om Business Region Aarhus
Vi får besøg af en konsulent fra Busi-
ness Region Aarhus, som vil fortælle 
os om, hvad det er for en størrelse 
og hvordan vi kant bruge det.

For medlemmer af Syddjurs 
Erhvervsforening og DER.

De 2 foreninger er efterfølgende 
værter for lidt Tapas på kroen.

Martin Brygmann  
om kreativitet
Han komponerer, laver castings, skriver 
show-forløb, forhandler, får nye innova-
tive ideer, laver magisk scenografi og me-
get mere. Med det udgangspunkt vil han 
fortælle os om kreativitet, fulgt til dørs af 
eksempler, videoindslag, sang og musik. 
Få inspiration og helt konkrete inputs til, 
hvordan du kan arbejde mere kreativt.

Offentlig erhvervsstøtte er blot en del af „Hamsterhjulet“

Hvis jeg fik magt som jeg har agt, 
blev erhvervsstøtten stoppet fra i dag 
og pengene brugt på noget, der giver 
mere mening. Der bliver i Danmark 
brugt op mod 25 mia. kr. på allehånde 
ordninger, dertil en hærskare af 
bureaukrater der skal retfærdiggøre 
deres jobs. Uden tvivl er der da nogle 
virksomheder der kan komme med 
en tårevæddende beretning om at 
de har fået lidt almisser og hjælp til 
et og andet, men i den store helhed 
så retfærdiggør det ikke det enorme 
beløb.

Iværksættere har et fundamentalt 
anderledes syn på hverdagen end 

den gruppe bedrevidende Cand Dit 
eller Dat, og som måske heller aldrig 
har bedrevet noget som helst job i 
praksis.

Når man stempler ind som iværk-
sætter, stempler man ud af den sikre 
tilværelse som lønmodtager med de 
privilegier dette indebærer. Det nær-
mer sig grænseløs naivitet hvis man 
tror, at ved at uddele lidt almisser og 
belemre os med en masse bedrevi-
dende konsulenter, der mange gange 
spilder vores tid, skulle styrke overle-
velse og udvikle iværksættere.

Hele den etablerede erhvervs-
fremme som den eksisterer i dag 
er et megastort „Hamsterhjul“ der 
er ved at udvikle sig til en møllesten 
om vores hals i stedet for at være et 
vækstskabende tilbud. Et hamsterhjul 
er karakteriseret ved at det bliver 
fyldt op med en masse mennesker 
der på ingen måder bidrager positivt 
til BNP, og ikke bevæger sig ud af 
stedet.

Mit bud på hvad der kan erstatte 
og give mere mening er en direkte 
forlængelse af den i DK meget lette 

adgang til at starte virksomhed. DK er 
et af de lande i verden det er lettest 
at etablere sig i og dette syntes jeg 
blot man skal tænke ind i den drift, 
der skal ske efter etableringen. Brug 
de mange penge til at lette alle mu-
lige barrierer der kommer i den dag-
lige drift, det er regler af alle mulige 
slags, det er skatter og afgifter der er 
helt ude af trit med omverdenen.

Som tillægseffekt bliver de mange 
dygtige medarbejdere, der i dag 
ernærer sig i „Hamsterhjulet“, en 
værdifuld ressource den dag opsvin-
get kommer og der bliver behov for 
flere hænder. Jeg er overbevist om, 
at livskvaliteten og arbejdsglæden i et 
job, der beror på almindelige mar-
kedsvilkår, senere vil blive påskønnet 
hos den enkelte – f.eks. „Hamster-
hjulsansatte“.

Harald Grønlund
Bestyrelsesmedlem,  
Djurslands Erhvervsråd
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Tirsdag d. 3 juni kl. 16-18 på Auning 
Kro, Torvegade 12, 8963 Auning.

Tilmelding senest tirsdag  
d. 27. maj til Lene Nielsen, 
lene@djurslandserhvervsraad.dk

Generalforsamling DER, med spisning 
og foredrag med Martin Brygmann
Tirsdag d. 27. maj kl. 17:30 på 
Kystvejens Hotel & Konferencecenter, 
Kystvej 26, 8500 Grenaa

Tilmelding senest tirsdag d. 20. maj 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.

Foto: Elona Sjögren



Forretningsfrokoster og møder
I kælderen under restauranten er 
den tidligere bankboks, fra dengang 
huset rummede et lokalt pengein-
stitut, bevaret. „Det er med Frank 
Jæger boksdør og det hele,“ fortæl-
ler Nanna begejstret, „det er en helt 
speciel oplevelse at opholde sig her, 
omgivet af masser af drikkevarer og 
pludselig langt fra gågadens støj. Vi 
har allerede haft virksomheder, der 
har været på besøg i „Boxen“ flere 
gange. Vi vil rendyrke konceptet, 
så man får en totaloplevelse ved at 
gæste os som virksomhed.“

Emil og Nanna har også genåbnet 
de flotte selskabslokaler ovenpå, 
der nu er indrettet med AV-udstyr, 
så man også kan holde møder og 
kurser her, gerne kombineret med 

en god middag. I godt vejr kan 
det også foregå på terrassen eller 
altanen.

„Vi vil rendyrke konceptet, så 
man får en totaloplevelse ved 
at gæste os som virksomhed.“

„Vi laver både klassiske danske 
og lidt sydlandsk inspirerede ret-
ter til frokost og satser på at lave 
frokostaftaler med nogle af de 
lokale virksomheder. Og man kan 
både spise her og få maden leveret 
ud af huset, hvis det passer bedre. 
Mange virksomheder har f.eks. en 
tradition med at få lidt godt udefra 
hver fredag, uden de bliver ruineret. 

Den udfordring tager vi også meget 
gerne op,“ forsikrer Emil med et 
stort smil.

Åbningstiderne har søskende-
parret udvidet, så der nu igen er 
åbent om aftenen, både torsdag, 
fredag og lørdag. Aftenmenukortet 
kommer til at skifte med årsti-
derne, og det er et enkelt spisekort, 
sammensat efter kokkens aktuelle 
passion.

Hyggelig hjemlig atmosfære
„Vi laver selv det hele fra bunden. 
Vores mad kommer ikke til at smage 
af færdige poser fra leverandørerne. 
Vi er opvokset på landet og ved, 
hvordan grøntsager skal smage og 
dufte. Vi er ud af en familie, der har 
haft restauranter og spisesteder, og 

16 www.erhvervDJURSLAND.dk · maj 2014Advertorial

Hold mødet eller frokosten 
i den lokale „Boxen“
Den 2. maj åbnede Emil Flindt-Larsen og storesøster Nanna 
Flindt-Larsen „Flindts Restaurant & Vinotek“ i den bygning 
midt i Grenaa, der de sidste fem år har huset „Vinoteket“, der 
også kalder sig Verdens største Vinbar „by glass“. Vinudvalget 
er uændret, men nu skrues der voldsomt op for det kulinariske 
og for tilbud til Djurslands virksomheder.



har det fint med at hugge hovedet 
af en høne.“ Emil er den unge kok 
med bred erfaring, der nu præsente-
rer et mix af dansk og internationalt 
køkken i restauranten.

„Vi laver selv det hele fra 
bunden. Vores mad kommer 
ikke til at smage af færdige 
poser fra leverandørerne.“

Forældrene har drevet Golfcaféen 
i Grenaa Golfklub i en årrække, så 
de to er vant til at servicere gæs-
terne, så de kommer igen – og 
til de lange arbejdstider, der er i 
den her branche. „Gæsterne skal 
føle sig velkomne. Vi gør meget 

ud af at skabe en hyggelig hjemlig 
atmosfære,“ forsikrer Nanna, der 
på restuauranter i Grækenland har 
været vant til at tilfredsstille gæster 
med sydlandsk temperament. Hun 
har ansvaret for restauranten og for, 
at gæsterne føler sig godt tilpas.

Stadig vinotek med godt 350 vine
Vinotekets koncept med, at man 
køber en vin til „købmandspris“ 
og så betaler proppenge, der er 
ens uanset vinens pris, fortsætter 
uændret, for Nanna og Emil har 
aftalt med de tidligere ejere Bent 
Ketelsen og Rise Wichmann, at de 
stadig leverer al vin til restauranten. 
Derfor får man rigtig meget vin for 
pengene. Det er også stadig muligt 
at smage et glas af en hvilken som 

helst vin i sortimentet for halvdelen 
af flaskens „købmandspris“.

Bent og Rise har i årevis ønsket 
at få en ung kok i køkkenet og er 
begejstrede for det nye set-up: 
„Vi vil også fremover arrangere 
vin smagninger i samarbejde med 
Nanna og Emil, og ellers fortsætter 
vi med engros salg og lidt salg på 
nettet. Det er dejligt, at de to unge 
både holder fast i vores vinkoncept 
og giver det kulinariske et ordentligt 
løft,“ smiler Rise, der nu glæder sig 
til at få lidt mere fritid.
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Hold mødet eller frokosten 
i den lokale „Boxen“

Emil og Nanna Flindt-Larsen, Flindts Restaurant & Vinotek



Det lyser ud af ham, at han både er seriøs og vant til 
at begå sig på en direktionsgang. Alligevel er hele set-
up‘et helt afslappet og imødekommende. Dørene på 
gangen er åbne, og der er fokus på dialog.

Jesper beretter detaljeret om et intenst og bredt stu-
dieforløb og en imponerende karriere. CV‘et er langt, 
og alligevel er det tydeligt, at han som helt ung har haft 
interesser og derigennem tilegnet sig erfaringer, der i 
dag ligger dybt som grundlæggende værdier for ham.

Musikstudent
Selv om studentertiden var præget af mange gode 
kammeratskaber, lykkedes det ham at få huen på. „Ti-
den var en helt anden dengang. Der var ikke det store 
karakterræs, og mine prioriteringer bar præg af lyst.“ 

„Jeg valgte at blive matematisk-musisk student, 
fordi jeg gennem hele min barndom havde brugt 
rigtig meget tid og energi på at spille musik. Primært 
slagtøj eller alt, hvad jeg ellers kunne finde at slå på,“ 
husker Jesper, der både fokuserede på selv at mestre 
instrumenterne bedre og bedre, men også på samspil-
selementet. „Processen at lære samspillet med andre 
og få hele holdet til „at spille“ er i virkeligheden en 
fantastisk ledelsesmæssig opgave.“

I dag lytter Jesper mest til musik. „Jeg hører al slags 
– undtagen dansktop,“ siger han. Klaveret i lejligheden 
i Aalborg luftes fra tid til anden til glæde for familien og 
overboen.

Verdens ringeste taber
Ved siden af musikken var konkurrencesvømning et hit, 
både på grund af kammeratskabet, men også fordi han, 
ved selv at yde en helhjertet indsats, kunne blive dygti-
gere. „Det var mere solo præstationer, men her fik jeg 
dyrket mit vinder-gen. Det ligger dybt i mit dna, at ville 
vinde. Min kone og to børn vil nok gerne skrive under 
på, at jeg er verdens dårligste taber,“ smiler Jesper og 
tilføjer, at de har antydet, at han lejlighedsvis kan være 
endnu værre som vinder.

„Det ligger dybt i mit dna, at ville vinde. Min 

kone og to børn vil nok gerne skrive under på, 

at jeg er verdens dårligste taber.“

Efter studentereksamen valgte mange af Jespers 
venner at tage et sabbatår og rejse ud i verden. „Jeg 

meldte mig frivilligt til forsvaret for at prøve noget helt 
andet,“ fortæller han. Han var 12 måneder i Fredericia, 
hvor netop kammeratskabet og intensiv træning, gav 
ham vigtige erfaringer. „Vi var meget fokuserede, og 
blev rigtig gode til det, vi skulle. Vi blev en effektiv og 
fast sammentømret enhed.“

Alperne kalder
Svømningen dyrkes i dag i et kombineret svømme- og 
fitnesscenter, der besøges et par gange om ugen. 
„Derudover løber jeg. Motion nulstiller hjernen og 
giver mig ekstra kapacitet på jobbet, fordi jeg får andre 
refleksioner, når jeg træner,“ har Jesper erfaret. 

Mindst to uger om året står den på alpint skiløb. 
„Jeg elsker at stå på ski, og fræser i bogstavlig for-
stand ned af bjerget. Helst i Frankrig og altid i Alperne. 
Mine to børn har overgivet sig, mens min kone er 
mere moderat medløbende,“ smiler han. Familien bru-
ger også ferietid på at rejse til forskellige Europæiske 
storbyer og hovedstæder.

„Det har givet mig mange gode resultater og 

skæve oplevelser. Lyst er nok en gennemgående 

kerne hos mig – det skal være sjovt.“

Taget godt imod
Jesper oplever Syddjurs Kommune som en rigtig 
god arbejdsplads. „Der er en ordentlighed og 
et ønske om, at ville flytte noget sammen. Og 
så er der en vilje til at arbejde med strategisk 
ledelse i både organisationen og i kommu-
nalbestyrelsen. Det sætter jeg stor pris på,“ 
siger Jesper. „Jeg vil bruge mine værdier og 
min brede ledelseserfaring, på at arbejde på 
tværs af sektorer. At få skabt sammenhænge 
på tværs af fag, geografi og politik.“

Han prioriterer også værdien af, at 
søge og finde partnere, der kompli-
menterer hans egne kompetencer 
og evner. „Det har givet mig mange 
gode resultater og skæve oplevelser. 
Lyst er nok en gennemgående kerne 
hos mig – det skal være sjovt,“ slut-
ter kommunaldirektøren.

Det skal være sjovt

Han er født og opvokset i Støvring lidt syd for Aalborg. Er student og har 
læst statskundskab på Aalborg Universitet. Har forsket, undervist og har bred 
erhvervs- og ledelseserfaring. 44-årige Jesper Hosbond Jensen har siddet som ny 
kommunaldirektør i Syddjurs siden midt i februar.
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Kommunaldirektør Jesper Hosbond Jensen, Syddjurs Kommune



20 www.erhvervDJURSLAND.dk · maj 2014

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

  Stationsplads 4,   8500 Grenaa   - Tlf. 8630 0355   

  Åboulevarden 18, 8000 Aarhus C - Tlf. 8625 3355

Vælg en stærk
   samarbejdspartner

www.djurslandsbank.dk

LO
K
A
L O

G
 E

N
G

A
G

E
R
E
T

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

DJURSLAND
KLOAK-SERVICE
ApS v/Ulrik Sinding

aalsrode.dk

Jesper Stagegaard, Ree Park, om Ålsrode

Det er som at have en ekstra medarbejder internt i 
firmaet at arbejde sammen med Aalsrode. Det er 

enormt befriende: Alle taler med alle, de er helt nede 
på jorden og de ved, hvad man taler om.

Færgevej 1 · Grenaa · www.mercatus.dk

http://www.revisionsgruppen.dk
http://www.lb-consult.dk/
http://www.djurslandsbank.dk
http://www.u-sinding.dk
http://www.aalsrode.dk
http://www.mercatus.dk
http://www.nyborg-s.dk
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DI Østjylland
Adm. dir. Steen Bødtker, 
Expedit A/S afløser adm. dir. 
Kim Boyter, Pressalit A/S som 
formand for DI Østjylland, der 
dækker Syddjurs, Favrskov, 
Skanderborg og Aarhus kom-
muner.

Letbanerådet
Region Midtjylland, Midttrafik 
og otte østjyske kommuner 
har dannet eet Letbaneråd, 
der skal videreudvikle og 
skaffe midler til udvidelse af 
det allerede vedtagne letbane 
net. Blandt de ti rådsmedlem-
mer er 1. viceborgmester 
i Syddjurs Kirstine Bille (F), 
borgmester i Norddjurs Jan 
Petersen (A) og bestyrelses-
medlem i Midttrafik Mads 
Nikolajsen (F).

Hegedal Strand 
Camping FDM
Knud Bundgaard er startet 
som lejrchef på Hegedal 
Strand Camping FDM. Han 
har  været lejrchef på pladsen 
i perioden fra 1994 til 2005, og 
er således allerede et kendt 
ansigt på den 105 enheder 
store campingplads, der ligger 
helt ned til vandet.

Molskroen 
 Strandhotel
Michel Michaud er startet 
som kok på nyåbnede Mols-
kroen Strandhotel. Han har i 
de sidste ti år styret gryderne 
på Ruths Brasserie i Skagen 
og regnes for en af landets 
absolut bedste kokke.

Malerfirma 
 Tipsmark
Lone Pedersen er ansat som 
projektleder i Malerfirmaet 
Tipsmark i Grenaa, hvor hun 
får ansvaret for større maler-
entrepriser. Hun kommer fra 
en stilling som formand hos 
Flügger.

Aarhus Airport A/S
På den netop afholdte gene-
ralforsamling, fik lufthavnen 
ny bestyrelse. Som formand 
valgtes finansdirektør Jan 
Nordstrøm, Danish Crown. 
De øvrige medlemmer er 
borgmestrene fra de fem ejer-
kommuner Aarhus, Randers, 
Favrskov, Norddjurs og Syd-
djurs hhv. Jacob Bundsgaard 
(A), Claus Omann Jensen (V), 
Nils Borring (A), Claus Wistoft 
(V) og Jan Petersen (A), samt 
CEO Jens Staunsholm, JS/
World Media, formand for 
Randers Regnskov Torben 
Boldsen og de fire medarbej-
derrepræsentanter, Lene G. 
Jensen, Trine C. Andersen, 
Torben Jeppesen og Verner L. 
Møller.
Generalforsamlingen traf 
beslutning om, at fjerne hono-
rering af bestyrelsesmedlem-
merne indtil lufthavnen igen 
giver overskud.

Grenaa Havn A/S 
Borgmester Jan Petersen (A), 
Grenaa Havn A/S er blevet 
medlem af bestyrelsen i Dan-
ske Havne, der er branche-
organisation for 68 danske 
erhvervshavne. Foreningen 
repræsenterer 99 pct. af 
godsomsætningen og 95 pct. 
af den fisk, der landes i dan-
ske havne. Professor Peter 
Maskell er valgt som formand, 
mens medlem af Europa-
Parlamentet Anne E. Jensen 
er valgt til næstformand.

Adm. dir. Steen Bødtker, Expedit A/S

Borgmester Jan Petersen, Grenaa Havn A/S 

Kok Michel Michaud, Molskroen Strandhotel

Boligsidens Markedsindeks
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Murerfirma 
Bent Klausen ApS
Murerfirmaet Bent Klausen i 
Ørum har overtaget Murerfir-
maet Torben Nielsen Stenvad 
ApS. Torben Nielsen fort-
sætter som ansat hos Bent 
Klausen.

Revisionsfirmaet 
Robæk
Knud Robæk‘s Eftf. har 
skiftet navn til det mere enkle 
Robæk. Samtidig er firmaets 
afdeling i Rønde flyttet fra 
Hovedgaden 31 til nyindret-
tede lokaler på Hovedgaden 
41. Robæk har ligeledes en 
afdeling i Grenaa. 

Mols Kroen
Den nye gastronomiske guide 
White Guide Danmark har 
placeret Mols Kroen i den 
næstbedste kategori „Me-
sterklassen“ blandt 22 andre 
spisesteder i andet. Wassim 
Hallal, der er køkenchef på 
kroen, blev yderligere tildelt 
den eneste „International 
Mesterklasse“ i Jylland.

DanGuitar 
Webshoppen DanGuitar der 
sælger  alle typer musikinstru-
menter, lyd-anlæg og scene-
udstyr er flyttet til nye lokaler 
på Rugvænget 1 i Grenaa. 
Virksomheden ejes og drives 
af Thomas Svenstrup, og den 
har eksisteret siden 2002.

Pitó
Torben Ibsen, Pitó i Auning 
har åbnet endnu en forretning 
med dyre artikler og akvarie-
fisk på adressen Nørregade 22 
i Grenaa. Lokalerne var en del 
af det tidligere Kvickly og der 
er 430 m2 udstillingslokale.

Årets lærling
DS Håndværk & Industris 
lokalafdeling Randers Om-
egns Smedemesterforening 
har holdt generalforsamling. 
Prisen som »Årets lærling« 
blev for første gang uddelt, 
og den gik til Jonas Mønster 
Madsen fra Ålsrode Smede- & 
Maskinfabrik. Hans mester 
Leif Basse motiverede valget 
med, at han er faglig dygtig, 
pligtopfyldende, initiativrig og 
meget vellidt i virksomheden.

http://www.sparekassendjursland.dk
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Bag kulisserne på Dansk 
Landbrugsmuseum Gl. Estrup
13. maj kl. 17:00 - 20:00 på Dansk
Landbrugsmuseum, Gl. Estrup,
Randersvej 4, 8963 Auning.
Tilmelding senest torsdag d. 8. maj til 
Berit Lanther, info@apetit.dk
Gratis for medlemmer af DER.
Ikke medlemmer, samt tilmeldte der
udebliver, faktureres kr. 150,- pr. pers.

Fyraftensmøde 
– stress på arbejdspladsen
20. maj kl. 17.30 hos Sydddjurs 
Udviklingspark, Fabriksvej 5, 8544 
Mørke. 
Kom og få viden om stress ved 
certificeret stresscoach Gitte Ambrosia 
Jacobsen, og få konkrete værktøjer 
med hjem til at forebygge stress i din 
virksomhed eller organisation.
Tilmelding: senest 15. maj til 8880 9990 / 
syddjurserhverv@syddjurserhverv.dk
Gratis.

Detailudviklingsprojekt 
Syddjurs Kommune 2014
21. maj kl. 7.30-9.00 hos Sydddjurs 
Udviklingspark, Fabriksvej 5, 8544 
Mørke. 
Målgruppe: Handel Syddjurs, 
Handelsstandsforeningerne i Syddjurs.

Åbent hus – solvarmeanlæg
24. maj kl. 11.00-15.00 på Grenaa 
Varmeværk, BASF grunden, Grenaa. 
Kom og se det nye 12.000 m2 store 
solvarmeanlæg. Gratis.

Generalforsamling
Djurslands Erhvervsråd
27. maj kl. 17.30 på Kystvejens Hotel 
og Konferencecenter A/S, Kystvej 26, 
Grenaa. 
Foredrag ved Martin Brygmand om 
kreativitet, spisning og generalforsamling.
Tilmelding: senest tirsdag d. 20. maj til 
lene@djurslandserhvervsraad.dk
Gratis for medlemmer af DER.
Ikke medlemmer, samt tilmeldte der
udebliver, faktureres kr. 150,- pr. pers.

Gå hjem møde Business Region Aarhus
3. juni kl. 16.00-18.00 på Auning
Kro, Torvegade 12, 8963 Auning.
Hvad er Business Region Aarhus for en 
størrelse, og hvordan kan vi bruge det? 
Efterfølgende serveres lidt Tapas.
Tilmelding: senest 27. maj til Lene 
Nielsen, lene@djurslandserhvervsraad.dk
Gratis for medlemmer af medlemmer af 
Syddjurs Erhvervsforening og DER.

Kulturhovedstad 2017
4. juni kl. 16.00-19.00 i Aarhus. 
Hvilke muligheder ligger der i Kultur-
hovedstad 2017 for din virksomhed?
Tilmelding: joan.naldal@aarhus2017.dk

Gratis foredrag om stress
12. juni kl. 14.00-15.30 på Kystvejens 
Hotel og Konferencecenter A/S, Kystvej 
26, Grenaa. 
Foredrag ved stresskonsulent Kirsten 
Kristensen: Hvordan du OPDAGER en 
stresset medarbejder? Hvordan du får det 
SAGT? Hvad der kan gøres for at komme 
på FORKANT?
Tilmelding: senest 6. juni 2014 på tlf. 
2369 7260  el. kontakt@kirsten-k.dk

Nye selskaber
Norddjurs
35816704  GRENAA GULVSERVICE ApS.............................................................  31.03.2014
35830391  HØBJERG BØNDERNE ApS ..............................................................  13.04.2014
35831843  TJ-TEKNIK ApS ...................................................................................  15.04.2014
35835946  ESKILSAGRE 20 ApS .........................................................................  24.04.2014

Syddjurs
35815341  DK TAG OG FACADE ApS ................................................................. 28.03.2014
35819029  FRISØR GRO ApS ............................................................................. 02.04.2014
35821066  MALERFIRMAET THOMAS ANDERSEN ApS .................................. 03.04.2014
35821945  LYNGAA.EU ApS ............................................................................... 04.04.2014
35826750  IN LOCO ApS .................................................................................... 09.04.2014
35827854  CAFE STAY ApS ................................................................................ 10.04.2014
35831797  MURERMESTER TOM BOIE ApS ..................................................... 15.04.2014

Konkurser, likvidationer og opløsninger
Norddjurs 
27490522  ANPARTSSELSKABET AF 8. SEPTEMBER 2011 ...............................  30.03.2014
13104506  1989-2014 ADMIN ApS ......................................................................  01.04.2014
34278784  DJURSLAND‘S AUTOGENBRUG ApS ...............................................  07.04.2014
34227136  DJURSLAND‘S TØMRERFORRETNING ApS ....................................  07.04.2014
34227128  HD COMPUTERWORLD.DK ApS ......................................................  07.04.2014
34221839  NORDDJURS EJENDOMSKONTOR ALLINGÅBRO ApS ..................  07.04.2014

Syddjurs
21511579  LIBATO ApS .......................................................................................  30.03.2014
33583486  RH MALERENTREPRISE ApS ............................................................  30.03.2014
29938636  TRAUTMANN ApS .............................................................................  30.03.2014
32672388  LYKKESTRUP BYG ApS ......................................................................  06.04.2014
31746698  UNS4 ApS ..........................................................................................  06.04.2014
33385595  PELIKANPOST ApS ............................................................................  07.04.2014
28492723  ØSTBYG A/S ......................................................................................  08.04.2014
35250670  BAQUP ApS .......................................................................................  16.04.2014

Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.

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.

Få flere glade kunder
af mediegrafiker Kenneth 
Lykke Pedersen, Mercatus 
Reklamebureau A/S

Hvordan ser din hjemme-
side ud på lille skærm?
Vores brug af internettet er 
under dramatisk forandring. I 
2013 brugte 46% af dan-
skerne nettet dagligt fra en 
mobil enhed - smartphones 
og tablets – hvilket er en 
fordobling af niveauet fra 
2011 (DR Medieudviklingen 
2013).

Andelen af mobilbrugere 
mellem 16 og 74 år, som går 
på nettet med mobilen, er 
steget fra 9% i 2008 til 63% 
i 2013 (Danmarks Statistik).

Flere og flere bruger 
tablets og smartsphones til 
køb og informationssøgning 
på nettet. Derfor er det en 
rigtig god idé at sikre, at din 
hjemmeside også fungerer 
på mindre skærme.

Responsive design
Hvis din hjemmeside laves 
i responsive design, vil den 
automatisk tilpasse sig alle 
skærmstørrelser og derfor 

tage sig godt ud på både PC, 
TV, tablet eller smartphone. 
Kunden vil med andre ord 
få samme brugeroplevelse 
uanset medie. Undersø-
gelser peger på, at 40% af 
forbrugerne med mobile 
enheder straks forlader 
hjemmesiden, hvis den ikke 
er optimeret til dem.

Opdater siden i et hug
Det ekstra smarte med 
responsive design er, at du 
kun behøver at opdatere 
hjemmesiden fra ét sted og i 
en arbejdsgang. Det betyder 
samtidig, at det bliver let-
tere for Google og andre 
søgemaskiner, at crawle og 
indeksere din hjemmeside, 
der derfor vil få en bedre 
placering på Google. 

Med den brede pensel 
betyder det, at du – hvis du 
skal have ny hjemmeside 
–  fra starten bør sikre dig, at 
den bliver kodet i responsive 
design, ligesom det er en 
rigtig god idé, at få ændret 
kodningen på eksisterende 
hjemmesider, så de følger 
kundernes adfærd.

STALDTIPS TIL BEDRE  
 KOMMUNIKATION

http://www.danskejerskifte.dk
http://www.nykredit.dk
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Alle data er indhentet i perioden 
28.03.2014 - 25.04.2014.
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen 
og NN Markedsdata. 
Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

Anpartsselskabet af 10/1 2006
Rugvænget 11, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30.06.2013 
Bruttofortjeneste -0,4 (1,8)
Resultat før skat -0,4 (0,0)
Egenkapital -2,2 -(1,5)
Antal ansatte 3 (4)

Applicata ApS
Århusvej 25B, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 2,6 (1,4)
Resultat før skat 0,4 -(0,2)
Egenkapital 0,6 (0,3)
Antal ansatte - (-)

B Cool A/S
Lyshøjen 10, 8520 Lystrup
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 7,5 (7,1)
Resultat før skat 0,9 (0,5)
Egenkapital 5,9 (5,2)
Antal ansatte 12 (11)

Birk og Borst El A/S
Storegade 6, 8950 Ørsted
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 2,4 (2,2)
Resultat før skat 0,1 -(0,1)
Egenkapital -0,3 -(0,4)
Antal ansatte 7 (10)

Blanketgården A/S
Torvegade 3, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 2,6 (3,5)
Resultat før skat 0,8 (1,5)
Egenkapital 3,9 (4,3)
Antal ansatte 13 (13)

Dansk Landbrugsformidling A/S
Føllevej 5, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 0,0 -(0,2)
Resultat før skat 0 -(0,2)
Egenkapital 0,7 (0,5)
Antal ansatte - (-)

Eva & Claudi A/S
Sindalsvej 21, 8240 Risskov
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 5,9 (5,3)
Resultat før skat 0,7 (0,3)
Egenkapital 6,8 (6,2)
Antal ansatte 15 (15)

Excellent Systems A/S
Møllevej 2, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 6,2 (6,6)
Resultat før skat 0,7 (1,1)
Egenkapital 6,2 (6,2)
Antal ansatte - (-)

Gastrolux 2004 A/S
Industrivej 53, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 4,0 (3,6)
Resultat før skat 0,1 (0,1)
Egenkapital 1,9 (1,5)
Antal ansatte 12 (14)

GL. Estrup Gartneri A/S
Randersvej 1, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 32,5 (26,1)
Resultat før skat 6,3 (4,7)
Egenkapital 18,1 (14,8)
Antal ansatte 75 (35)

Grenaa Plantecenter ApS
Ådiget 13, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 3,3 (3,3)
Resultat før skat 0,1 -(0,2)
Egenkapital 0,6 (0,5)
Antal ansatte - (-)

Grenaa Sandblæseri ApS
Havnevej 8, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 0,3 (0,3)
Resultat før skat 0,2 (0,2)
Egenkapital 0,7 (0,5)
Antal ansatte - (-)

HSM Industri A/S
Bredstrupvej 50, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30.09.2013 
Bruttofortjeneste 106,4 (94,8)
Resultat før skat 10,7 (8,5)
Egenkapital 28,7 (20,6)
Antal ansatte 200 (183)

Kama Kaffe ApS
Kannikegade 9, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 1,9 (2,0)
Resultat før skat 0,1 -(0,1)
Egenkapital 0,1 (0,0)
Antal ansatte 3 (7)

Kruse Maskintransport A/S
Hornbjergvej 98, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 16,1 (16,6)
Resultat før skat -0,5 (3,5)
Egenkapital 8,1 (10,1)
Antal ansatte - (-)

Lb-Consult A/S
Stationsplads 4, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 9,8 (9,0)
Resultat før skat 1,9 (1,6)
Egenkapital 3,3 (3,2)
Antal ansatte 15 (13)

Leverandøren A/S
Rimsøvej 12, 8585 Glesborg
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 3,9 (3,8)
Resultat før skat -0,3 -(1,1)
Egenkapital 1,5 (1,7)
Antal ansatte - (15)

Lokalaviserne Østjylland A/S
P.Hiort-Lorenzens Vej 2A 1, 8000 Aarhus C
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 41,9 (42,3)
Resultat før skat 2 (0,9)
Egenkapital 5,2 (3,8)
Antal ansatte - (44)

Midtdjurs VVS ApS
Industrivej 25, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 2,0 (2,2)
Resultat før skat 0 -(0,2)
Egenkapital 0,6 (0,6)
Antal ansatte - (3)

Niels Søborg Ottesen ApS
Storegade 1, 8950 Ørsted
Regnskabsafslutning 30.09.2013 
Bruttofortjeneste 3,7 (4,0)
Resultat før skat 0,6 (0,7)
Egenkapital 5,8 (5,7)
Antal ansatte 7 (15)

Promenta A/S
Føllevej 5, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 2,7 (2,5)
Resultat før skat 0,2 (0,4)
Egenkapital 1,7 (1,5)
Antal ansatte - (3)

Vams vækststrategi virker
Direktør Benny Christensen 
fra entreprenørvirksomheden 
Vam A/S i Vester Alling tæt 
på Auning er ret godt tilfreds 
med virksomhedens udvikling. 
Det er faktisk lykkedes at 
hæve omsætningen fra 86,8 
mio. kr. i 2010 til 157,9 mio. 
kr. i 2013. Mere imponerende 
er det, at før-skat resultatet 
er hævet fra 1,4 mio. kr. til 
11,6 mio. kr. i samme periode. 
Med en egenkapital på næ-
sten 30 mio. kr. er der også 
kræfter til yderligere vækst.
“Vi har en vækststrategi. Men 
overskudsgraden skal med, 
og samtidig skal vi have en 
fornuftig soliditet. Vi er meget 
dedikerede omkring de mål, vi 
arbejder med. Jeg har tre fokus-
områder, hvor det første er 
kunderne. Vi har rigtig meget 
fokus på, at vi kender kundens 
krav og forventninger, så vi ska-
ber en høj kundetilfredshed.
Andet fokus er vores medar-
bejdere. Vam skal være et rart 
sted at komme og være i otte 
timer hver dag. Men jeg læg-
ger stor vægt på, at man også 
skal have det godt, når man 
går hjem igen efter dagens 
arbejde. Sidste fokus er ind-
tjeningen. Vi skal tjene penge 
for at kunne vækste. Vi lavede 
en ny strategiplan for 1/2 år 
siden. Nu er vi i gang med at 
lave handlingsplaner for hver 
enkelt strategi, så strategi-
planen også bliver realiseret.”
Benny Christensen er over-
bevist om, at det, der gør den 
største forskel, er medarbej-
derne. “De er vores vigtigste 

aktiv. Vi har abejdet meget 
målrettet med empowerment 
de sidste år. Det handler bl.a. 
om inddragelse og involve-
ring af vores medarbejdere. 
De tages med i beslutninger, 
og vi prøver at gøre dem så 
selvledende som muligt. De 
er den direkte kontakt til vores 
kunder, så de har stor betyd-
ning for gensalget.”
Vam arbejder meget med 
begrebet ordentlighed. “Det 
dækker både internt og eks-
ternt, og handler bl.a. om den 
måde vi møder og hjælper 
kunderne på, hvordan vi sam-
arbejder og respekterer hinan-
den på. Jeg lægger stor vægt 
på arbejdsglæde. Det hele 
menneskesyn. Vores med-
arbejdere skal også fungere, 
når de ikke er på arbejde. 
Efteruddannelse er i stigende 
grad vigtigt. Entreprenør-
branchen er i stor udvikling, så 
kravene ændrer sig løbende 
til os og vores medarbejdere, 
lige fra de ufaglærte til dem i 
administrationen.

VAM A/S
Limevej 5, 8963 Auning

Ejere: SR44 Holding ApS, Bodil 
Sørensen og Flemming Sørensen

Regnskabsafslutning 31.12.2013

Bruttofortjeneste 66,6 (58,9)

Resultat før skat 11,6 (6,8)

Egenkapital 29,8 (25,0)

Antal ansatte 119 (107)
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

Ryomgård El ApS
Industrivej 5, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 5,0 (5,5)
Resultat før skat 0,6 (1,0)
Egenkapital 2,6 (2,2)
Antal ansatte - (-)

TH Beton A/S
Ny Lufthavnsvej 6, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 0,8 (2,7)
Resultat før skat -0,9 -(0,7)
Egenkapital 0,7 (1,2)
Antal ansatte 3 (7)

V1 Printcompany A/S
Erhvervsparken 9, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 5,4 (5,4)
Resultat før skat 0,3 (0,9)
Egenkapital 1,1 (1,0)
Antal ansatte 15 (-)

Færgevej 1 · Grenaa
www.mercatus.dk

Direktør Benny Christensen, Vam A/S

http://www.mercatus.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

 

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

Torben Nielsen nu en del af 
Murerfirma Bent Klausen
Torben hjælper både gamle og nye kunder som 
medarbejder hos Bent Klausen, og kan i øvrigt som 
uddannet Energivejleder rådgive din virksomhed om 
energioptimering

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

Bent KlausenBent Klausen Aps

MURERFIRMA
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

http://www.mfnorddjurs.dk
http://www.lsalaw.dk
http://www.kpmg.dk
http://www.bentklausen.dk
http://www.bpelectric.dk

