
au
g
u
st

 2
0

1
4

Trafikaftale drypper på Djursland

Fokus: Psykisk arbejdsmiljø
Stress er [stadig] tabu
Jobcenter Syddjurs hjælper stressramte videre

“Her ansætter vi kun psykisk robuste medarbejdere”

Nyt erhvervsmagasin på vej i Randers

Bilen&Bossen: En dyr dreng

Det kræver lokal handling  
at sikre fremtidens arbejdskraft

Rasmus Henriksen: 
Han er Djurslands Georg Gearløs

❋ ❋ ❋ 

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


2 www.erhvervDJURSLAND.dk · august 2014

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

 

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

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 

 

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
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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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Oplag: 2.000 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. 650 abonnenter.

Næste nummer udkommer i uge 37.
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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For det første sker der en udbyg-
ning af strækningen i forlængelse af 
Djurslandmotorvejen. Det kan ske 
ved, at den nuværende 1+1-motor-
trafikvej fra motorvejens afslutning 
til det sted, hvor den eksisterende 
2+2-vej begynder, udbygges til 
2+1-motortrafikvej.

Samtidig kan der gennemføres en 
udbygning af tilslutningsanlæg 15 
ved Djurslandmotorvejens afslut-
ning, hvor der i dag er udfordringer 
med fremkommeligheden. Der er 
afsat 56,9 mio. kr. til projekterne.

Stadig ønske om motorvej
Borgmester i Syddjurs Kommune 
Claus Wistoft er rigtig glad for hver 
en krone, der tilvejebringes for at 

forbedre infrastrukturen på Djurs-
land, selv om han erkender, at der 
er en vis afstand til ønsket i DUR‘s 
Masterplan for infrastrukturen på 
Djursland 2011– 2020, om en for-
længelse af Djurslands-motorvejen 
frem til Aarhus Lufthavn.

„Vi har i samarbejde med Nord-
djurs gentagne gange meldt vores 
prioriteringer ind til Transport-
ministeriet i løbet af foråret, og med 
det samlede budget for øje, har 
det været helt urealistisk at tro på 
midler til motorvejsforlængelsen,“ 
pointerer Claus, der stadig på sigt 
har den som overordnet mål. „Men 
vi er glade for alt hvad der styrker 
mobiliteten og både udbygningen af 
motortrafikvejen og en forbedring af 

afkørselsanlægget ved Djurslandmo-
torvejens afslutning er helt rigtige 
prioriteter,“ slutter borgmesteren.

Mølleudskibning fra Grenaa Havn
Ud over forbedringerne på rute 15 er 
der afsat midler til forbedring af vind-
mølletransporter. Eller som det frem-
går af aftalen: „Til at imødekomme 
behovet for ombygning af vejnettet 
for at smidiggøre fremkommelig-
heden for vindmølletransporter (og 
dermed også for den øvrige trafik på 
vejstrækninger) på det statslige og 
kommunale danske vejnet, er der 
afsat en pulje på i alt 45,6 mio. kr.

Der er tale om projekter til 
fremme af nationale transportkor-
ridorer for vindmølletransporter 
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Der er også trafikale forbedringer i 

sigte på Djursland efter Folketingets 

vedtagelse af trafikaftalen 2014, der 

kom i hus lige før landspolitikerne gik 

på sommerferie. 
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Effektive kurser
– kørebanen på Djursland

Trafiksikkerhed
Vi er eksperter i transport
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Djurs Sommerland 
Danmarks bedste
DJURSLAND  Djurs Sommerland har vundet 
2014-prisen som Danmarks bedste forlystelsespark 
i Berlingske Rejselivs store afstemning. Over 5.000 
danskere har været med til at kåre deres yndlings 
forlystelsespark, og med 41 % af stemmerne 
vandt Djurs Sommerland med et stort forspring.
„Vi er utroligt stolte over, at danskerne har peget 
på os som landets bedste. Vi vil gerne være en 
forlystelsespark, hvor hele familien sammen kan 
få store oplevelser, som de ikke finder andre 
steder. Samtidig viser vores gæsteanalyser, at 
parkens 500 medarbejdere leverer en ekstrem 
høj service til gæsterne, og dermed gør medar-
bejderne en stor forskel på den oplevelse, vores 
gæster får,“ siger adm. dir. i Djurs Sommerland, 
Henrik B. Nielsen.
Siden 2008 har sommerlandet investeret næsten 
300 mio. kr. i nye, tematiserede forlystelser, og 
satte sidste år besøgsrekord med 752.000 gæster. 

Vil være friluftskommune
NORDDJURS  Norddjurs Kommune er med 
i Friluftsrådets konkurrence om at blive årets 
friluftskommune. Der er 20 kommuner i alt, der 
har søgt og i september offentliggøres vinderen. 
Konkurrencen sætter hvert år et nyt tema op, og i 
år skal vinderkommunen findes blandt de kommu-
ner, der er bedst til at integrere friluftsliv i sund-
hedsinsatsen. Vinderen får 250.000 kroner til nye 
friluftsaktiviteter. 

Boligpriserne stadig lave
DJURSLAND  Mange steder i Østjylland går det 
stille og roligt fremad med boligpriserne, som de 
så ud i 2007 og 2008. Bedst ser det ud i Favrskov, 
Aarhus og Silkeborg, hvor priserne nu ligger på 92 
og 97 % af det højeste niveau. Ifølge kommunika-
tionschef i EDC, Jan Nordmann, så skyldes det, at 
priserne aldrig er faldet så meget i Jylland og på 
Fyn som i resten af landet. I Syddjurs og Nord-
djurs kommuner har huspriserne dog kun genvun-
det 80 % af niveauet.

Den bedste arbejdsplads  
for unge
DJURSLAND  Djurslands Bank har fået et diplom 
af Jobpatruljen Østjylland som Djurslands bedste 
arbejdsplads for unge under 18 år. Gitte Velling fra 
Jobpatruljen begrunder valget med, at banken gør 
meget for at inkludere de unge i arbejdet. „Vi er 
meget stolte og glade for at modtage prisen som 
Djurslands bedste arbejdsplads for unge under 18 
år. Vi bestræber os på at give de unge mennesker 
et meningsfuldt og spændende job. Så vi er ekstra 
glade, når det lykkes,“ siger afdelingsleder Tina 
Klausen. Af de syv nominerende er de fem fra 
Auning: Superbrugsen, Guldbageren, Kiwi, Auning 
Lystfiskershop og Auning Blomster. Derudover 
har Jobpatruljen nomineret Inspiration i Grenaa.

fra ni produktionssteder til udskib-
ningshavnene i Esbjerg, Aabenraa, 
Aarhus og Grenaa.“

Auning og Assentoft
Der er også samlet afsat 4,0 mio. kr. 
til at afdække beslutningsgrundlag 
og gennemføre strategisk planlæg-
ning af henholdsvis forundersøgelse 
af tilslutning af blandt andet om-
fartsvej ved Auning og en nærmere 
undersøgelse af omkostningerne og 
fordelene ved at smidiggøre passa-
gen af broerne ved Assentoft.

Cykelstier
Til sidst har de to Djursland kommu-
ner i alt fået bevilget 8 mio. kr. som 
medfinansiering af fire cykelprojek-

ter. Det er stikrydsning i Grenaa ved 
Lergravsvej, etablering af 1,8 km 
cykelsti mellem Ålsrode og Børneby 
Mølle, etablering af 2,8 km dob-
beltrettet cykelsti og 0,5 km cykelsti 
mellem Balle og Rosmus Skole samt 
3 km dobbeltrettet cykelsti mellem 
Rodskov og Ugelbølle.

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

AUT. EL-INSTALLATØR

Tlf. 86 33 45 55

ApS

Rugvænget 12A · 8500 Grenaa

Tilslutningsanlæg 15 ved Djurslandmotorvejens afslutning forbedres (lille cirkel) og den nuværende 
1+1-motortrafikvej fra motorvejens afslutning til det sted, hvor den eksisterende 2+2-vej begyn-
der, udbygges til 2+1-motortrafikvej. (Kilde Vejdirektoratet)
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I løbet af de sidste ti år er antallet af 
anmeldte psykiske sygdomme ste-
get, og de indtager nu førstepladsen 
på Arbejdsskadestyrelsens liste over 
anmeldte sygdomme. Det Nationale 
Forskningscenter for Arbejdsmiljø 
anslår, at de årlige samfundsmæs-
sige omkostninger ved mentale 

helbredsproblemer i Danmark udgør 
55 mia. kr. 

Tallene taler for sig selv
Psykiske lidelser udgjorde i 2012 25 
% af den samlede sygdomsbyrde i 
Danmark, hvor kræft udgør 17 % og 
kredsløbssygdomme godt 15 %.

Der er ingen nævneværdig forskel 
i forekomsten af personer med 
dårligt mentalt helbred i de fem 
regioner, der alle ligger mellem 10-
11 %.

Få StyR på DEt  
psykiske  
arbejDsmiljø
med 35.000 daglige sygemeldinger begrundet i stress, er der god 
grund til at sætte det psykiske arbejdsmiljø på dagsordenen. Derfor 
har vi i dette nummer af erhverv Djursland fokus på det psykiske 
arbejdsmiljø. læs artiklerne og se hvad andre har gjort, og få 
inspiration til, hvor og hvordan du kan få hjælp.
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PSS-Skala
Næsten en million danskere har et 
for højt stressniveau. Det måles 
efter den såkaldte PSS-skala, hvor 
man svarer på ti spørgsmål, som til 
sammen kan give op til 40 point. Jo 
flere point, jo højere stressniveau. 
Har man 18 eller flere point, beteg-
nes det som højt stressniveau.Kvinder Mænd Alle

33
15,6

24,2
16-24 år

24,5
18,6

21,5
35-44 år

20,8
16,3

18,5
55-64 år

28,2
21,6

26,3
75+ år

26,3
18,8

22,5
25-34 år

24,7
18,9

21,8
45-54 år

18,9
13,7

16,3
65-74 år
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Næsten lige i 
erhvervsvenlighed
DJURSLAND  I Dansk Byggeris nyeste analyse af 
kommunernes erhvervsvenlighed ligger Norddjurs 
placeret som nummer 41 og Syddjurs som num-
mer 42 ud af landets 98 kommuner. Norddjurs 
har bevæget sig fra en plads som nummer 49, 
mens Syddjurs har taget den anden vej fra num-
mer 21. Det er tredje år i træk, at Dansk Byggeri 
gennemfører undersøgelsen, der i lighed med de 
to foregående år indeholder syv temaer. Det er 
byggesagsbehandling, skatter og afgifter, konkur-
renceudsættelse af driftsopgaver, erhvervsaffald, 
udbudspolitik, arbejdsmarked og uddannelse – 
samt kommunale kendetegn.

Butikschef i superligaen
AUNING  Christine Krogh Mortensen, 29 år, 
der indtil slutningen af juni var butikschef i Kiwi i 
Auning, modtog i slutningen af juni Tuborgfondets 
Retail Award, der uddeles i samarbejde med ZBC 
DetailGruppen. Dermed er hun kommet i butiks- 
og varehuschefernes superliga, idet prisen kun 
uddeles til seks i Danmark. Den gives til de mest 
entusiastiske og forandringsskabende butiks-
chefer i landet. Og for at komme i betragtning 
skal deltagerne have passion for detail og vise 
ekstraordinære og synlige resultater inden for ny-
tænkning af butikken. Christine Krogh Mortensen 
er nu blevet udpeget til juniordistriktschef i kæden 
med ansvar for fire butikker i Østjylland: Løgten, 
Hornslet, Hinnerup og Hadsten. 

Flest millionærer i syd
DJURSLAND  En CEPOS-analyse viser, at der 
bor flere millionærer i Syddjurs Kommune end i 
Norddjurs. Ifølge analysen så er Syddjurs placeret 
som nummer 41, mens Norddjurs må nøjes med 
en placering som nummer 86. Den liberale tæn-
ketank CEPOS har fokus på den ene procent af 
befolkningen, der er mest vellønnet og i hvilke af 
de 98 kommuner, de bor. For at tilhøre TOP 1 skal 
man have en bruttoindkomst på knap 1,2 mio. 
kroner om året. Hos topscoreren finder vi Gen-
tofte med 7,5 % pr. 100 indbyggeren. Derefter 
følger Hørsholm og Rudersdal. Til sammenligning 
ligger borgerne i Syddjurs med 0,71 og Norddjurs 
med 0,41 %.

Fremtidens landsbybutikker 
skal sikres
DJURSLAND  LAG Djursland støtter et projekt, 
der skal være med til at skabe et koncept til udvik-
ling af fremtidens landsbybutikker på Djursland. 
Det har til formål at sikre en fortsat udvikling af 
butikkerne, så landsbysamfundene er et sted, 
hvor børnefamilierne elsker at bo, hvor der er en 
god stemning af fællesskab og hvor erhvervsli-
vet fortsat kan udvikle sig. I projektet deltager 
Dagli’Brugsen Nimtofte, Dagli’Brugsen Lime, Min 
Købmand Knebel, Dagli’Brugsen Dybvang, Dag-
li’Brugsen Vivild og Dagli’Brugsen Ørum.

Risiko for at miste jobbet
Der er stor risiko for at miste job-
bet i forbindelse med stress. Ikke 

mindre end 27 % af de kvinder der 
har været sygemeldt med stress har 
mistet jobbet.

www.erhvervDJURSLAND.dk · august 2014

Sygefravær på grund af stress
Stress medfører sygefravær idet 
56 % har eller har haft sygefravær i 

længere perioder (over to uger) på 
grund af stress.

Kvinder Mænd Alle

61 %
43 %

56 %

Jeg har/har haft sygefravær i 
længere perioder på grund af 
stress (over to uger)

40 %
35 %

39 %

Jeg har/har haft svært ved at 
passe mit arbejde

20 %
28 %

22 %

Jeg har/har haft sygefravær i 
kortere perioder på grund af 
stress (under to uger)

42 %
43 %
43 %

Jeg har/har brugt så meget energi 
på at passe mit arbejde, at det er 
gået ud over min familie

30 %
23 %

28 %

Jeg har/har været delvist 
sygemeldt på grund af stress

Kvinder 27 % Mænd 23 % Alle 26 %



 StRESS ER 
[StaDIg]  

tabu
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Ejer Kirsten Kristensen, Kirsten-K



Tal og statistikker taler deres 
tydelige sprog: stress er blevet en 
voldsom og dyr belastning, både for 
arbejdsmarkedet som helhed og for 
den enkelte. „Alle kan blive ramt af 
stress,“ slår Kirsten fast. „Det ram-
mer både direktøren og den arbejds-
løse og et af problemerne er, at den 
ramte ofte ikke selv opdager det, 
før det er for sent.“ Både mænd og 
kvinder kan få stress og der er en 
tendens til, at mændene gemmer 
det lidt længere.

Mange af de personer Kirsten 
har hjulpet, har været sygemeldte i 
rigtig lang tid, før de får hjælp. „De 
er ofte flove over at være ramt på 
psyken og har ikke fortalt det til no-
gen, ikke engang deres nærmeste. 
Enkelte formulerer ligefrem at de 
har allermest lyst 
til at tage livet af 
sig selv.“ fortsæt-
ter Kirsten, og 
slår fast, at stress 
handler om at have 
for mange belast-
ninger i forhold til 
egne ressourcer.

Kender det indefra
Som områdeleder for plejeboligerne 
i Norddjurs Kommune og med syv 
ledere og 440 medarbejdere under 
sig, anede den sygeplejerskeuddan-
nede Kirsten ikke uråd, da hun fik 
stress. „Jeg havde verdens bedste 
job, selv om det var hårdt. Jeg kørte 
i 6. gear og var overbevist om, at jeg 
kunne klare det,“ fortæller hun. Selv 
da det var ramlet for hende, måtte 
en behandler bruge to timer på at 
overbevise hende om, at hun havde 
stress. „Min tidligere arbejdsgiver 
behandlede mig fantastisk og jeg 
kom i behandling og kan i dag bruge 
mine egne erfaringer til at hjælpe 
andre.“ Kirsten fortæller, at mange 
af hendes kursister indledningsvis 
siger, de har ikke stress. Men når 
de går hjem efter første gang, kan 
mange godt se, det lugter lidt der 
hen af.

Det er vigtigt at få hurtig hjælp 
forklarer Kirsten, der har suppleret 

sin oprindelige uddannelse med 
en NLP Master og en MasterClass 
i Psykologi. „Jeg har altid nogle 
ledige akuttider, så jeg kan starte 
med at hjælpe den 
enkelte tilbage til 
arbejdsmarkedet 
så hurtigt som 
muligt. Men det er 
et reelt problem, at 
mange har gået i 
alt for lang tid med 
symptomer, uden 
selv at erkende problemet og uden 
hjælp udefra.“

Lær symptomerne at kende
Også når det gælder stress, er det 
bedre at forebygge end at helbrede, 
både for den enkelte og for virksom-

hedens økonomi. 
For at sætte fokus 
på, hvordan man 
forebygger og op-
dager stress, tilby-
der Kirsten derfor 
et gratis foredrag, 
der kan holdes på 
arbejdspladsen. 

„Primært fortæller jeg om stress-
dæmpende faktorer som for eksem-
pel indflydelse, rolleklarhed og god 
relation til den nærmeste leder,“ for-
klarer hun. „Og så kommer jeg med 
eksempler på klassiske faresignaler: 
den enkelte får øget agressivitet, 
bliver mere irritabel eller ked af det, 
og har ikke overskud til at gøre det, 
vedkommende er vant til.“ Mange 
får også fysiske symptomer som 
hovedpine og underlige smerter. 
„Det ene pilleglas 
tager det andet 
og pludselig kan 
man ikke huske, 
hvornår man sidst 
har grinet og haft 
det sjovt,“ erfarer 
Kirsten. Hendes 25 
år som leder har givet hende stor er-
faring i sparring og håndtering af de 
ledelsesmæssige udfordringer, det 
psykiske arbejdsmiljø giver. „Det 
kan være en rigtig god idé, at lave 
en strategi for stresshåndtering. 

Både for at finde og hjælpe de, der 
har symptomer, men også for ikke 
at sygeliggøre alle,“ siger Kirsten 
og pointerer samtidig, at travlhed og 

stress ikke er det 
samme.

Konkrete redska-
ber hjælper
Kirsten-K har 
opbygget en række 
helt konkrete værk-
tøjer, som både kan 

synliggøre potentielle stresssitua-
tioner og hjælpe den enkelte videre. 
„Jeg har et forløb, der specielt 
henvender sig til teams,“ fortæller 
Kirsten, der blandt andet har skoler 
og private virksomheder på kunde-
listen. Det indeholder et spil, der 
er en test, som indikerer om den 
enkelte er stresset og dermed kan 
danne baggrund for en mere målret-
tet dialog.

Derudover gennemføres forløb 
for kursister, både enkeltpersoner 
og hold. „Det er meget billigere 
at få gang i en hurtig behandling 
end at vente. Og mine kursister er 
både personer, der er i arbejde og 
sygemeldte,“ fortsætter hun, inden 
hun bliver afbrudt af et hold kursi-
ster. De er alle ramt af stress og er 
via Jobcenter Norddjurs kommet i 
et behandlingsforløb hos Kirsten-K. 
På spørgsmålet om, hvad der er det 
bedste ved forløbet, er svaret klart: 
„Vi kan mærke, at Kirsten selv har 
følt stress på egen krop, og så er 
det rigtig godt at møde andre kursi-
ster, der er i samme situation som 

en selv.“
Kirsten har dre-

vet virksomheden 
i et år, og har i den 
periode hjulpet 70-
80 personer videre 
efter stress. Alle 
forløb slutter med 

en tilfredshedsundersøgelse og 
resultaterne af den, har fået hende 
til at indføre tilfredshedsgaranti.

Hun har prøvet det på sin egen krop og ved derfor helt ind i sjælen, 
hvordan det er at blive ramt af stress. i dag driver kirsten kristensen 
virksomheden kirsten-k, der rådgiver virksomheder og organisationer 
med at forebygge og spotte stress. Og så hjælper hun andre, der er 
gået ned med flaget med stress.
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Det er Meget 
billigere At få 
gAng i en hurtig 
behAnDling enD  
At vente.

vi KAn MærKe,  
At Kirsten selv 
hAr følt stress på 
egen Krop.

et Af probleMerne 
er, At Den rAMte 
ofte iKKe selv 
opDAger Det, før 
Det er for sent.
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„Vi har en række fastholdelses-
konsulenter, der har stor erfaring i 
at hjælpe virksomheder og medar-
bejdere i forbindelse med psykisk 
relaterede sygemeldinger,“ fortæller 
afdelingsleder Niels Anders Poulsen 
fra Jobcenter Syddjurs, der anslår, at 
der i Syddjurs kommune er i omeg-
nen af 200 sygemeldte der skyldtes 
psykisk relaterede sygdomme.

Hurtig indsats 
hjælper
Der er fokus på at 
få etableret dialog 
så hurtigt som 
muligt. „Vi ville 
selv følgelig helst 
kunne forebygge 
sygemeldinger, 
men det kræ-
ver personligt 
kendskab til den 

enkelte. Mange går med stress 
symptomer gennem længere tid og 
først når læsset vælter, bliver de fle-
ste selv opmærk somme på, at den 
er hel gal,“ fortsætter Niels.

Lone Poulsen, der er fastholdel-
seskonsulent uddyber: „Kører en 
sygemelding den normale arbejds-
gang, går der fire til otte uger, før vi 
bliver involveret per automatik. Men 
vores erfaring er, at hurtig hjælp 
gavner alle. Derfor opfordrer vi både 
virksomheden og 
den sygemeldte 
til selv aktivt at 
kontakte os, når 
sygemeldingen er 
en realitet.“ Alle 
henvendelser får di-
rekte kontakt til en 
af centrets fasthol-
delseskonsulenter.

Mange muligheder for hjælp
Udgangspunktet for at hjælpe er 
en samtale med den sygemeldte, 
enten alene eller sammen med 
arbejdslederen. „Vi ser tingene med 
friske øjne udefra, og ofte er det 
komplekse problemstillinger, der 

kræver hjælp fra 
flere sider,“ siger 
Niels, og fremhæ-
ver jobcentrets 
tætte samarbejde 
med kommu-
nens sundhedscenter som et godt 
eksempel. Også egen læge eller 
tilknyttet psykolog er ofte på banen.

„Mange virksomheder har stor 
vilje til at ville hjælpe en syg medar-
bejder videre,“ pointerer Charlotte 
Kempel, der også er fastholdelses-
konsulent. „Vi har stor viden om, 
hvilke muligheder der er for at få 
hjælp, og den viden får mange stor 
glæde af. For eksempel er der en 
del, der ikke ved, at medarbejdere 
kan være deltidssygemeldte, og 
på den måde bevare kontakten til 
arbejdspladsen i en sygeperiode.“

Fik anden jobfunktion
„I det hele taget er det vigtigt at slå 
fast, at man i langt de fleste tilfælde 
ikke bliver rask af at gå sygemeldt,“ 
siger Niels. „Vores mål er at få den 
sygemeldte videre på arbejdsmarke-
det så hurtigt som muligt.“

De to konsulenter kan berette om 
mange succeshistorier. „Vi hjalp for 
eksempel en større håndværkervirk-
somhed, hvor en medarbejder var 
sygemeldt med stress,“ forklarer 
Charlotte. „Vi havde en rundbords-

samtale med både 
medarbejder og 
arbejdsleder, og 
fik sammensat et 
forløb, der gjorde, 
at den pågældende 
via et kortvarigt 
internt revalide-
ringsforløb kunne 
omskoles og deref-

ter beklæde en anden jobfunktion i 
virksomheden, som passede bedre 
til vedkommende,“ slutter Charlotte 
Kempel.

Jobcenter Syddjurs virksomheds 
hot-line kan kontaktes direkte  
på tlf. 87536070 eller  
virksomhedsservice@syddjurs.dk

Psykisk arbejdsmiljø · Advertorial

JOBcEntER SyDDJuRS

Hjælper 
stressramte

vIDERE

mange virksomheder og medarbejdere er ikke klar 
over, at jobcentret kan rådgive og hjælpe med at 
fastholde medarbejdere, der er ramt af stress og 
andre psykisk relaterede sygdomme. Hos jobcenter 
syddjurs har man både investeret ressourcer i, og lagt 
en klar strategi om, at synliggøre indsatsen, så flere 
kan få glæde af den.

i Det hele tAget er 
Det vigtigt At slå 
fAst, At MAn i lAngt 
De fleste tilfælDe 
iKKe bliver rAsK Af 
At gå sygeMelDt.

MAnge virKsoMheDer 
hAr stor vilje til At 
ville hjælpe en syg 
MeDArbejDer viDere

vores erfAring er, 
At hurtig hjælp 
gAvner Alle. Derfor 
opforDrer vi båDe 
virKsoMheDen og 
Den sygeMelDte 
til selv AKtivt At 
KontAKte os.
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JOBcEntER SyDDJuRS

Hjælper 
stressramte

vIDERE

Afdelingsleder Niels Anders Poulsen, fastholdelseskonsulenter Charlotte Kempel og Lone Poulsen, Jobcenter Syddjurs
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på døgninstitutionen Grenen handler det om konstant at tænke det psykiske og det 
fysiske arbejdsmiljø sammen, hvis den gode arbejdsplads skal bevares. Åbne miljøer, 
et stærkt sammenhold, en fælles pædagogisk tankegang og masser af aktivitet er 
nøgleordene. men der bliver også brugt ressourcer på opkvalificerende tiltag, der skal 
være med til at skabe god trivsel for medarbejderne.

„HER anSættER vI kun  

 psykisk 
 rObuste 
 MEDaRBEJDERE“
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Grenen er en sikret døgninstitution, 
hvor der arbejdes med unge, typisk 
i alderen 15 – 18 år, som er friheds-
berøvede. Det er primært unge med 
en kriminel eller en kriminalitets-
truet baggrund. Mange er anbragt 
for personfarlig kriminalitet som 
vold og gaderøverier.

Institutionen, som har flere adres-
ser på Djursland og én i Viby, har 
inkl. vikarer omkring 300 medarbej-
dere. Alene på Djursland er tallet ca. 
160. 

„Det handler først og fremmest 
om at bringe de unge mennesker ro 
i sindet,“ forklarer forstander Lars 
Emil Andersen. „Det gør vi ved hele 
tiden at tænke i pædagogiske baner 
og tilføre masser af aktiviteter og 
muligheder for de 
unge. Vi har en 
lang række sports-
lige tilbud, og vi har 
værksteder, hvor 
de anbragte unge 
sammen med et 
dygtigt personale 
med en faglig bag-
grund kan øve sig 
i at reparere biler 
eller være på en smedje eller på et 
snedkerværksted. Det er med til at 
gøre dem egnede til en erhvervsud-
dannelse. Derudover har vi under-
visning, som opkvalificerer de unge 
efter folkeskolens krav.“

Lederen af værkstederne hedder 
Henrik Johnsen og har en baggrund 
som smed/maskinarbejder. Han er 
et godt eksempel på hvilke kompe-
tencer, der i et samarbejde skal til 
for at få en institution som Grenen 
til at fungere.

Den gode arbejdsplads
„De medarbejdere, vi ansætter, er 
psykisk robuste og aktive folk, der 
på pædagogisk vis kan skabe ro om-
kring sig, som kan forebygge kon-
fliktsituationer og som ikke flytter 
sig, selvom det blæser,“ fortæller 
Lars Emil videre. „Det handler altså 
først og fremmest om personen, og 
har vedkommende en pædagogisk 
baggrund oveni, er det kun godt, 
men det er ikke altafgørende. Hos 
os er der kun omkring 20 %, der har 
en pædagogisk uddannelse. Hvis vi 
anser smeden for at være den rette 
medarbejder, ansætter vi ham frem 
for pædagogen. Som vi for eksem-
pel har gjort med Henrik.“

Lars Emil erkender, at det kan 
være en vanskelig og måske til tider 
en stresset arbejdsplads, men med 
løbende, uddannelsesmæssige 

tiltag, supervision 
og et lokalt hold af 
specialuddannede 
debriefere, der 
hurtigt kan gå ind 
og rette op, så er 
det en god arbejds-
plads, vurderer 
han. Eksterne psy-
kologhjælp er der 

brug for ca. 2 – 5 gange om året, 
når én eller flere medarbejdere har 
været ude for psykisk eller fysisk 
belastende episoder. 

Sygefraværet blandt medarbej-
derne, som også er en indikator for 
arbejdsmiljøet, ligger omkring de 4 
%, ligesom personaleomsætningen 
er meget lav. 

„Men for at trives her, skal man 
kunne arbejde systematisk, fore-
byggende, analyserende og orga-
niserende. Og så skal man kunne 
kommunikere. Kommunikation er 
altafgørende,“ 
siger han. „De 
skader, vi har, 
er hovedsagelig 
sportsskader. Men 
alle har da en per-
sonalarm, der i en 
kritisk situation for-
tæller, hvem man 
er, og hvor man er. 
Så er der hjælp et 
øjeblik efter.“ 

Sådan skabes et  
godt arbejdsmiljø
Ifølge Lars Emil Andersen er der 
seks „guldkorn“, der skaber det 
gode arbejdsmiljø. 

For det første skal man inddrage 
medarbejderne i alle vigtige beslut-
ninger. Den enkelte medarbejder 
skal føle, at han kan overskue sin 

arbejdsplads og ved, hvad der sker 
og skal ske. 

Så skal man skabe et forudsige-
ligt arbejdsmiljø, som er med til at 
skabe trygge rammer. 

Man skal give de ansatte social 
støtte, for det er hele mennesker, 
man har ansat i sin virksomhed. 

Man skal som leder være i stand 
til at give en oprigtig, autentisk an-
erkendelse, når det er på sin plads. 
Og man skal glemme alt om de 
mere eller mindre halvhjertede. 

Man skal stille krav til medarbej-
derne. Krav, der kræver noget, men 
ikke mere, end at de kan indfries. 

Endelig skal man skabe mening. 
Der skal være en meningsfuld vision 
i virksomheden, som alle forstår. 

Praktik
Som en del af opholdet, sendes de 
unge ud i praktik hos primært lokale 
virksomheder. Blandt de virksom-

heder, der i høj 
grad har taget det 
sociale ansvar på 
sig, er HSM Indu-
stri A/S i Grenaa. 
Her har flere også 
efterfølgende fået 
en uddannelse. 
Praktikopholdene er 
typisk på 14 dage.

„Vi har mødt en 
rigtig god velvilje 

hos de lokale virksomheder. Den 
respons er vi glade for. Den betyder 
meget i vore bestræbelser på at give 
vore unge mennesker en normal 
hverdag. Vores drøm er jo, at vi vil 
forstå og hjælpe hver enkelt ung til 
et liv i trivsel, fællesskab og uden kri-
minalitet. Og her hjælper den lokale 
opbakning meget,“ slutter Henrik 
Johnsen.
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vores DrøM er jo, 
At vi vil forstå 
og hjælpe hver 
enKelt ung til 
et liv i trivsel, 
fællessKAb og 
uDen KriMinAlitet.

Det hAnDler Altså 
først og freMMest 
oM personen. 
en pæDAgogisK 
bAggrunD er iKKe 
AltAfgørenDe.

Afdelingsleder værksted Henrik Johnsen og forstander Lars Emil Andersen, Grenen
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juleFrOkOst

Gjerrild Bygade 16 · 8500 Gjerrild
www.gjerrild-kro.dk · info@gjerrild-kro.dk

Program:
Velkomstdrink på Honørkajen kl.19.00
Kroens store julebord i skibets ballroom med 
efterfølgende dans til skibets husorkester.
I krobaren serveres spændende drinks hele aftenen,
cigar og champagne i rygelukaf

Natmad i agtersalonen kl. 01.00

Gjerrild Kro’s Julekrydstogt 2014

B O R D B E S T I L L I N G  N Ø D V E N D I G
K O N T A K T  O S  P Å  8 6 3 8  4 0 2 0

28. nov, 29. nov, 5. dec, 6. dec, 12. dec, 13. dec, 19. dec og 20. dec

ALL INCLUSIVE, pr. person598,-

Mulighed 

for overnatning i 

udvendig lukaf 

300,- pp.

inkl. morgenmad

Husk også at sætte kryds 
Mortensaften d. 10. nov

Nytårsmenu ud af huset (først til mølle)

Skakkes Holm 56 · 8500 Grenaa · Tlf: 86 30 09 89 · info@skakkesholm.dk

JULEBUFFET
serveres torsdag, fredag, lørdag og søndag fra 21. nov - 14. dec

· Marinerede sild, krydder sild og stegte sild med karry salat
· Rødspættefilet med citron og remoulade
· Æg og rejer med mayonnaise
· Røget laks med asparges
· Ovnbagt laks
· Sylte med rødbeder og sennep
· Tarteletter med høns og asparges
· Frikadeller med stuvet hvidkål
· Blodpølse med sirup og kanel
· Lun leverpostej med bacon og champignons
· Julemedister med grønlangkål og brunede kartofler
· Gammeldags andesteg med svesker og æbler
· Ribbenssteg med rødkål
· Honning glaseret juleskinke med mix salat og dressing
· Osteanretning
· Ris a la mande med kirsebærsauce

TORSDAG og SØNDAG 
kl. 18.00 – 21.00
2 timer 229,- kr.
Børn 72,- kr.
Incl. Øl, vin og vand

FREDAG og LØRDAG 
kl. 19.00 – 21.00
2 timer 298,- kr.
Incl. Øl, vin og vand

kl. 19.00 – 01.00
6 timer 598,- kr.
incl. Øl, vin, vand,
spiritus og kaffe

JUL PÅ 
SKAKKES HOLM  

Julen ud af huset
Min. 10 personer

Jule I á 138,- kr.
· Hvide sild med kapers og karrysalat
· ½ æg med rejer og mayonnaise
· Paneret rødspættefilet med remoulade og citron
· Tartelet med høns og asparges
· Frikadeller med rødkål
· Lun ribbenssteg med rødkål
· Ris a la mande med kirsebærsauce

Jule II á 158,- kr.
· Hvide sild med kapers og karrysalat
· ½ æg med rejer og mayonnaise
· Paneret rødspættefilet med remoulade og citron
· Tartelet med høns og asparges
· Leverpostej med bacon og champignons
· Glaceret herregårds juleskinke 
med brunede kartofler og grønlangkål

· Lun ribbenssteg med rødkål
· Ris a la mande med kirsebærsauce

Smør, rugbrød 
og hjemmebagt 

brød 
15,- kr. 

pr. person.

PEER SPILLER 

OP TIL DANS

D. 29. nov. 

5., 6. – 12. 

og 13. dec

fra kl. 21:30 til 01.00

http://www.gjerrild-kro.dk
http://www.skakkesholm.dk
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Lillegade 18 – Grenaa – TLF. 86 32 47 22

JULE-
FROKOST
2 sild – karrysalat
Fiskefilet
Æg og rejer
Ribbensteg
Leverpostej
Medister
Frikadeller

Grønlangkål
Brune kartofler
Rødkål
Ris a la mande

JULEFROKOSTEN PÅ

RESTAURANT KATTEGAT
Lørdag d. 6/12-2014 & 13/12-2014
BEGGE DAGE MED MUSIK & DANS INKL. 1 JULEØL
BUFFETEN STARTER FRA KL. 18.30 - 21.00 MUSIKKEN SPILLER OP TIL DANS KL. 21.30 - 01.00

DEN HELT TRADITIONELLE 

STORE JULEBUFFET
SERVERES VED BORDENE:
. Marinerede sild m/hjemmelavet karrysalat
. Kryddersild m/kapers & rå løg
. Stegte sild i eddike
. Brød & smør

SERVERES PÅ BUFFET:
. Lakseroulade m/krydderurte creme
. Gravad laks m/asparges & røræg
. Røget ørred m/røræg & purløgscreme
. Lun fi skefi let m/remoulade & citron
. Tunmousse m/krebsehaler & hjemmelavet dressing
. Røget andebryst m/honningmarinerede valnødder
. Sylte m/sennep & rødbeder & rå løg
. Hjemmelavet hønsesalat m/ristet bacon & ananas

 
DEN SØDE TAND:
. Ris a la mande m/kirsebærsauce
. Brie ost m/honningristede mandler & dadler & fi gner
. Mandariner & druer

PRIS PR. COUVERT 

KR. 228,-

Har I brug for andre datoer, eller 
større selskaber? - kontakt os 
gerne, så fi nder vi en løsning.

RESTAURANT KATTEGAT
Havet 11A . Bønnerup Strand . 8585  Glesborg . Tlf. 86 38 61 00

LUNE RETTER:
. Æbleflæsk
. Glaseret juleskinke m/grønkål & brunede kartofler
. Medister & frikadeller m/julekål
. Leverpostej m/bacon & ristet champignon
. Ribbensteg m/hjemmelavet rødkål
. Andebryst & lår på svesker & æbler m/julesalat

Den
Gamle

Stald
Gl. Estrup

JULEFROKOST, 
FIRMAFESTER & SELSKABER
Al vores mad er tilberedt fra bunden af de 
bedste råvarer og serveres frisklavet.

Oplev vores hyggelige atmosfære og kvalitet til gode priser 
– og gå en tur i vores smukke omgivelser.

Ring og hør nærmere på tlf. 86 48 41 33

Randersvej 4 · 8961 Auning · Tlf. 86 48 41 33 · www.dengamlestald.com

http://www.dengamlestald.com


Stærkt lokalt engagement
„Vi oplever, at virksomhedsfolk i 
Randers rigtig gerne vil følge med 
i, hvad der sker blandt de lokale 
virksom heder i området. Lige som 
på Djursland er der i Randers et rig-
tig godt samarbejde mellem mange 
af virksomhederne. Vores ambition 
er derfor at udvikle et helt lokalt 
magasin, der er stedet, hvor man 
får historier om, hvad der rører sig 
blandt virksomhederne i og omkring 
Randers“, forklarer direktør Lars 
Chalmer Rasmussen fra Mercatus 
Reklamebureau A/S, der står bag 
både Erhverv Djursland og Randers 
Biz.

Til alle erhvervsdrivende
Magasinet bliver distribueret med 
Post Danmark til alle virksomheder, 
håndværkere, kontorer og forretnin-
ger i Randers og omegn, men man 
kan også gratis modtage magasinet 
digitalt på mail. Så alle på Djursland, 
der har lyst til at følge lidt med i, 

hvad der sker på erhvervsfronten i 
Randers, kan uden videre gå ind på 
magasinets hjemmeside og tilmelde 
sig som abonnent.

Magasinet udkommer indtil videre 
seks gange årligt med artikler og 
baggrundsstof om og til erhvervs-
livet i Randers og omegn.

Stor interesse for magasinet
Medierådgiver Preben Hviid-Han-
sen fra Mercatus er blevet godt 
modtaget hos de 
virksomheder, han 
allerede nu har 
besøgt i Randers 
for at fortælle om 
det nye Randers-
medie. „Jeg er 
sikker på, at maga-
sinet nok skal blive 
læst rundt omkring 
i virksomhederne. 
Folk er begej-
strede 
for, at 
der 

nu endelig kommer et magasin, 
som alene handler om Randers. Jeg 
har fået lov til at give faste annoncø-
rer en rigtig god rabat, hvis de ind-
rykker den samme annonce i både 
Erhverv Djursland og Randers Biz. 
Det gælder selvfølgelig også, hvis 
man i forvejen annoncerer i Erhverv 
Djursland,“ fortæller Preben.

På Djursland, hvor Erhverv 
Djursland nu udkommer på 19. år,  
dokumenterer sidste læseranalyse, 

at 83% af mod-
tagerne kender 
magasinet – og 
deraf læser 90% 
magasinet. 68% 
endda ofte eller 
altid.  Lars og Pre-
ben håber på lige 
så stor læserop-
bakning i Randers.

Nyt  
erHvervs- 
maGasiN  
på vEJ I  
RanDERS

erhverv Djursland får i 
september et søstermagasin 
i randers, der kommer til at 

hedde randers biz.
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folK er begejstreDe 
for, At Der nu 
enDelig KoMMer 
et MAgAsin, soM 
Alene hAnDler oM 
rAnDers.

Medierådgiver Preben Hviid-Hansen, Mercatus Reklamebureau A/S
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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

Møder – Kurser – Konferencer  
i inspirerende omgivelser for alle…

Dronningens Ferieby

8500 Grenaa · Telefon 87 58 36 50

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

Dronningens Ferieby har en smuk 
fællesbygning på 1000 m2 med moderne 
og lyse lokaler. Ideelle rammer for 
generalforsamlinger, foredrag, konferencer, 
workshops og fester. Servicemindet personale 
med øje for specielle behov og fleksibilitet.

Ring og hør nærmere eller besøg os for en 
rundvisning og hør nærmere om de mange 
muligheder.

Priseksempel på dagsmøde:
Kaffe/the med hjemmebagte boller
Lækker frokostbuffet inkl. 1 øl/vand
Kaffe/te med hjemmebag
Frugt/snacks samt isvand under hele forløbet
Pris pr. person kr. 495,-

Mulighed for overnatning i feriebolig  
pr. person v/2 personer pr. bolig. fra kr. 395,- 

Vi hjælper gerne til med transport, aktiviteter og 
underholdning.

DER 2/3
9 moduler (1/3)
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DEBatMøDE: HvaD 
SkaL DER SkE MED  
iNFrastruktureN 
pÅ DjurslaND?
Den 23. september kommer 
afgangshallen i Aarhus Lufthavn 
til at syde af debat. Trine Grego-
rius holder styr på tropperne, når 
markante lokale erhvervsfolk skal 
krydse klinger med tre lokale folke-
tingsmedlemmer og borgmestrene 
fra Odsherred, Randers, Favrskov, 
Aarhus, Norddjurs og Syddjurs.

Erhvervsrådet kommer selv med 
oplægget til debat over temaet „For 
enden af motortrafikvejen år 2017“: 
Hvad er vigtigst, når vi skal udvikle 
vores virksomheder på Djursland?

Alle medlemmer er velkomne til 
at komme og opleve – og tage del 
i debatten. „Letbanen er på plads. 
Nu gælder det udbygning af A16 
og A15 til 2+1 motortrafikvej hele 
vejen til Grenaa, omfartsvejen ved 
Ebeltoft, der kan give os en „Kat-
tegatbro“ her og nu med færgen fra 
Ebeltoft, og tunnelen under Randers 

Fjord. Alle væsentlige elementer 
fra DUR’s masterplan for infrastruk-
turen på Djursland, som skal være 
gennemført i 2020. Der er kun seks 
år til, så det er vigtigt, at vi kom-
mer hurtigt videre nu,“ konstaterer 
formand Ole Sørensen.

„Debatten kommer til at foregå 
stående ved caféborde midt i af-

gangshallen – så de forbipasserende 
får også mulighed for at blande sig i 
debatten. Vi sørger løbende for for-
friskninger rundt på bordene under 
debatten, så vi vil meget gerne have 
medlemmerne til at melde sig til 
på forhånd som sædvanlig,“ slutter 
han.

sOmmerkONcert på StEnaLt
Nu kan du opleve det anerkendte 
Tjekkiske Symfoniorkester Police 
Symphony Orchestra på Stenalt 
Gods!

Men først fortæller godsejer 
Dorte Mette Jensen fra Stenalt 
om transformationen af Stenalt 
fra konventionelt landbrug over til 
økologisk speciallandbrug. Efter 
koncerten er erhvervsrådet vært 
ved en buffet med specialiteter fra 
Stenalt inkl. vine.

Sommerkoncert på Stenalt
Lørdag d. 23. august kl. 16.00 på 
Stenalt Gods, Stenaltvej 8 „Ny 
Lade“ 8950 Ørsted.

Tilmelding senest lørdag d. 19. 
august til Lene Nielsen,  
lene@djurslandserhvervsraad.dk
Deltagelse (2 stk) er gratis for medlemmer 
af Djurslands Erhvervsråd. 

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

„For enden af motortrafikvejen år 2017“
Tirsdag d. 23. september kl. 15.30 i Afgangshallen, Aarhus Lufthavn.

Tilmelding senest tirsdag d. 16. september 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.bpelectric.dk
http://www.dronningensferieby.dk


„Bilen kostede i begyndelsen af 
70’erne omkring 180.000 kroner. 
Den var dyrere end Mercedes SL, 
så den solgte i dens levetid under 
8.000 eksemplarer,“ fortæller Ras-
mus Pedersen.

„Jeg købte den i 2002, og jeg 
havde sagt til den tidligere ejer flere 
gange, at hvis han nogensinde ville 
af med den, så ville jeg gerne købe 
den. Og en dag besluttede han sig 
for at sælge, og jeg modtog den 
i fin, renoveret 
stand.“

Rasmus fortæl-
ler, at han altid har 
været interesseret 
i gamle biler. Det 
vil dog sige, at det 
kun er biler han 
kan huske tilbage 
fra sin drenge- og ungdomstid, når 
de kørte rundt på landevejene. Biler 
fra 60’erne og 70’erne. „Biler fra 

f.eks. 30’erne interesserer mig ikke 
i samme grad,“ hævder han. „Dem 
kan jeg ikke rigtigt forholde mig til.“ 

Kører for lidt
Men han indrømmer, at han kører 

for lidt i sin BMW. 
På turen rundt i 
Ebeltoft fortæller 
han, at det er den 
første tur i år. Det 
er på sin vis lidt ær-
gerligt, men til gen-
gæld, så holder den 
jo noget længere. 

Den har i øvrigt altid stået inden 
døre. „Jeg har bestemt ingen planer 
om at sælge,“ siger han. Han er 

18 Bilen & Bossen

bmW 3.0 csi er en smuk og tidløst designet 
sportsvogn i den absolutte luksusklasse. Den 

blev produceret hos karmann i Osnabrück og er 
baseret på bmW 2000 sc fra 1965 og tilpasset 

den større 6-cylindrede m30 rækkemotor. csi’en 
blev bygget fra 1971 til 1975. men antallet 

var relativt lavt. Den høje pris var nok årsagen. 
indehaveren af dette pragteksemplar fra 1972 er 

rasmus pedersen fra jysk bilsalg i ebeltoft.

eN  
Dyr  
DreNG

Den vAr Dyrere enD 
MerceDes sl, så 
Den solgte i Dens 
levetiD unDer 8.000 
eKseMplArer
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Det østjyske  
spisekammer vokser
AUNING  Østjyllands Spisekammer, som Dansk 
Landbrugsmuseum er involveret i, har som et af 
sine fokusområder at hjælpe producenter med at 
udvikle produktionen specielt med henblik på at 
udbrede viden om de danske sorter. I den for-
bindelse har projektet formidlet kørvel, bjørnrod, 
strandkål, fransk syre og sølvfennikel til landman-
den Philip Dam. Planterne skal nu opformeres til 
flere planter og herefter bruges til salg i butikker og 
restauranter. Østjyllands Spisekammer strækker 
sig fra Horsens i syd op over Silkeborg til Randers 
i Nord og ud til Djursland. Projektet har til opgave 
at fremme små og mellemstore virksomheders 
produktion og afsætning af fødevarer ved at styrke 
de deltagende virksomheders kompetencer. 

Stena Nautica tilbage
GRENAA  Efter nogle udsættelser er Stena Nau-
tica tilbage til ruten Grenaa Varberg efter at den 
har været ude af drift siden begyndelsen af juli. 
Første tur skete torsdag den 31. juli kl. 8.05 med 
kurs fra Varberg mod Grenaa. Operating Manager 
i Stena Line, Inge Lise Riis, fortæller, at det ikke 
er selve den fem meter lange flænge i færgens 
skrog, der har været problemet for værftet på 
Lindø, men derimod al den saltvand som motorer 
og elektronik har været udsat for.

Nyt konsulenthus
GRENAA  Et nyt konsulenthus er flyttet ind på 1. 
sal på Kystvejens Hotel. Det drejer sig om Butter-
fly Phønix, der åbnede den 1. august. Navnet hen-
tyder til sommerfuglen og fugl Fønix og handler 
om transformation, forandring og udvikling, som 
er vejen til frihed. Carsten Lynge står bag virksom-
heden og har en årelang erfaring som selvstæn-
dig. Han har blandt andet arbejdet som terapeut 
og behandler i Auning. Han tilbyder virksomheder 
og privatpersoner hjælp via coaching, healing og 
bevidsthedsterapi, som han selv har udviklet over 
de senere år. Carsten Lynge tager også gerne ud i 
virksomhederne for at forandre energierne der. 

Kommune bør uddele 
arkitekturpris
NORDDJURS  Ifølge Jørn Juul Sørensen i Grenaa 
har der på det seneste været modige og dygtige 
bygherrer i Grenaa, der bidrager til udvikling, 
fornyelse og forskønnelse af byen. Det er sket i 
Åbyen og på Violskrænten med nyt plejecenter 
og plejeboliger. Juul Sørensen nævner også den 
nye social- og sundhedsskole, en tilbygning til 
handelsskolen og en ny bygning til musik ved 
Grenaa Gymnasium. „Det er vigtigt,“ skriver han, 
„at kommunen værdsætter den slags tiltag, så vi 
i udkanten også viser, at vi vil og kan. Derfor skal 
vi hvert år prisbelønne et byggeri eller et uderum 
som ved mod, betænksomhed og omhu gør en 
forskel.“ Han slutter med at anbefale at kommu-
nen uddeler en arkitekturpris til de nye musiklo-
kaler ved Grenaa Gymnasium, tegnet af Kjaer & 
Richter med lokale Lars Bager som ingeniør.

varsom med at sætte 
en salgspris, men 
kigger man i Bilbasen, 
så står en lignende 
model til knap 200.000 
kroner. Gennemrestau-
reret, nysynet og med 
registreringsafgiften 
betalt. Det er mere 
end hvad den oprinde-
ligt kostede i 70’erne. I 
fast valuta dog. 

BMW 3.0 CSi vandt 
adskillige motorløb fra 
først i 70’erne og flere 
år frem.

BMW 3.0 CSi
Produktion: 1971 – 1975
Antal: 7.935 stk. 
Motor: 200 HK
 6 cylindre
 4 gear
Topfart: 220 km/t
Design: Wilhelm Hofmeister



DEt kRævER 

lOkal HaNDliNG 
at SIkRE FREMtIDEnS aRBEJDSkRaFt

Det er en udfordring, der i høj grad involverer det lokal erhvervsliv, at sikre 
morgendagens arbejdsstyrke. Hvis arbejdskraften skal være til stede på Djursland 
i fremtiden, skal erhvervsliv og de unge finde hinanden, for at skabe et frugtbart 
samarbejde om positive uddannelsesforløb. men først skal mulighederne afprøves. 

Det kan kræve et indledende praktikforløb på en virksomhed og en god og 
udfordrende rådgivning. uu Djursland er sat i verden for at vejlede og af og til 

følge de unge frem mod afslutningen af uddannelserne. 

Leder Lotte Kruse, UU Djursland
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Lotte Kruse tiltrådte som ny leder 
af UU Djursland, der er et fælles 
kommunalt samar-
bejde mellem de 
to kommuner på 
Djursland, den 1. 
april i år. Hun og 
hendes team af 
medarbejdere vej-
leder unge mellem 
15 og 25 år i valg 
af uddannelser. Det 
sker fra og med 
skolernes 7. klasse, 
på specialskolerne, 
friskolerne og på 
jobcentrene, men 
møderne med de 

unge kan, såfremt det giver mening, 
lige så godt foregå uden for de etab-

lerede mødesteder. 
I enkelte tilfælde 
kan rådgivningen 
foregå hjemme hos 
de unge og deres 
forældre. Det fæl-
les sekretariat for 
UU er rent fysisk 
placeret i Grenaa.

„Udgangspunk-
tet er naturligvis 
den unges inte-
resser, men det 
handler også om 
at udfordre dem,“ 
siger Lotte. „For 

er det virkelig det job, den unge øn-
sker? Vores opgave er jo også at se 
fremad og prøve at se muligheder 
for beskæftigelse i fremtiden. Er det 
en uddannelse, der kan holde – eller 
er det mere en flygtig idé? UU har 
et bredt og professionelt kendskab 
til hele paletten af 
uddannelser og kan 
udfordre de unge 
på deres valg. Og 
her har vi brug for, 
at erhvervslivet går 
ind og tager imod 
de unge i nogle 
praktikperioder. Det 
er her, den unge 
kan afprøve en uddannelsesmulig-
hed ude i det virkelige liv og få et 
reelt indblik i, hvad det pågældende 
job indebærer. Det betyder naturlig-
vis at nogle vælger en uddannelse 
fra, for så at gå en anden vej. Men 
det er et aktivt fravalg, og det opfat-
ter vi som positivt. 
Nogle af de unge 
har særlige udfor-
dringer i forhold til 
at gennemføre en 
ungdomsuddan-
nelse. Her kan vi i 
UU vælge at følge 
og støtte den unge 
hele vejen for at 
minimere frafald. 
Praktikperioderne 
kan være af vari-
erende længder. 
De kan også være 
i forbindelse med 
den 2-årige erhvervsuddannelse, 
som er for de unge, som UU vurde-
rer ikke er parate til at påbegynde 
en egentlig ungdomsuddannelse. 
Her er det for alvor behov for virk-
somhedernes velvilje og hjælp til at 
få disse unge i gang.“ 

Den brede vejledning
„UU samarbejder med jobcentrene 
om de unge op til 30 år,“ siger 
Lotte. „Henvender en ung sig her, 
er det UU sammen med jobcen-
trets medarbejder, der undersøger 
muligheden for blandt andet uddan-
nelse, således at 
den unge på sigt 
kan klare sig selv. 
Det samarbejde 
er vi rigtig glade 
for. Det lykkes da 
også ofte at få de 
unge vendt mod 
en uddannelse 
og efterfølgende 
selvforsørgelse. 
Det er naturligvis 
til gavn for alle,“ 
fortæller hun.

„Vi vejleder inden for alle typer 
uddannelser,“ fortsætter hun. 
„Vort omfattende kendskab til 
mulighederne gør, at vi kan hjælpe 

med at finde den 
kombination af 
drømme, evner og 
hvad der er behov 
for i fremtiden. 
Ikke mindst med 
øje for Djursland, 
som er et specifikt 
erhvervsområde.“

Hjælp fra erhvervslivet ønskes
„Vi har brug for det gode samar-
bejde med virksomhederne på 
Djursland for at sikre, at vi har en 
veluddannet arbejdskraft. Vi har alle 
et ansvar for, at den nødvendige, 
kompetente arbejdskraft er til stede. 

For den er nøg-
len til succes for 
virksomhederne. 
Jeg er overbevist 
om, at vi ved fæl-
les hjælp kan løse 
denne udfordring,“ 
siger Lotte Kruse 
fra UU Djursland.
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vi hAr Alle et 
AnsvAr for, At 
Den nøDvenDige, 
KoMpetente 
ArbejDsKrAft 
er til steDe. for 
Den er nøglen 
til succes for 
virKsoMheDerne.

vi hAr brug for, At 

erhvervslivet går 

inD og tAger iMoD 

De unge i nogle 

prAKtiKperioDer.

Det lyKKes DA 
også ofte At få De 
unge venDt MoD 
en uDDAnnelse 
og efterfølgenDe 
selvforsørgelse. 
Det er nAturligvis 
til gAvn for Alle.

uDgAngspunKtet 
er nAturligvis Den 
unges interesser, 
Men Det hAnDler 
også oM At 
uDforDre DeM.
for er Det virKelig 
Det job, Den unge 
ønsKer?
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Vælg en stærk
   samarbejdspartner

www.djurslandsbank.dk
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Spåntagende CNC bearbejdning

Energivej 14 · 8500 Grenaa · Tlf.: 4040 6144 · www.nymarkogfogh.dk

Stationsplads 4    •  8500 Grenaa     •  Tlf. 8630 0355

Østergade 30, 1.  •  8000 Aarhus C  •  Tlf. 8625 3355

Tl f.  86  32 09 80 ·  Bredstrupvej  13 ·  8500 Grenaa ·  w w w.maler t ipsmark .dk

Færgevej 1 · Grenaa
www.mercatus.dk

http://www.djurslandsbank.dk
http://www.nymarkogfogh.dk
http://www.revisionsgruppen.dk
http://www.robaek.dk
http://www.lb-consult.dk
http://www.nyborg-s.dk
http://www.pensionsselskabet.dk
http://www.malertipsmark.dk
http://www.mercatus.dk
http://www.findan-as.dk


AutoC Park Randers ligger kun en times 
kørsel fra Grenaa – og dermed under 60 
minutter fra alle andre egne af Djurs-
land! Og et af Danmarks mest moderne 
fodboldstadions har meget at byde på. 
Både for dem, der finder fodbold interes-
sant. For dem med den stik modsatte 
holdning. Og så for dem, der befinder sig 
sådan cirka midt i mellem!

Konference- og VIP-faciliteterne på AutoC 
Park Randers er skræddersyet til at 
imødekomme alle tænkelige behov. Hvis 
du og din virksomhed gerne vil holde be-
styrelsesmøde i anderledes omgivelser, 
har vi lokalet dertil. Hvis der skal fejres 
receptioner eller jubilæer i eksklusive 
rammer, kan vi tilbyde den løsning, der 
passer netop din virksomhed bedst.

Det samme gælder, hvis I skal afholde 
kurser eller teambuilding for Jeres med-
arbejdere. Eller du vil pleje dine kunder. 
Og der er såmænd også plads nok, hvis 
du ønsker at stå som arrangør af en 
større konference.

Randers FC råder over 
Sky Lounges med plads 
fra 12 til 40 personer. 
Vores Konference 
Lounge kan rumme op 
til 200 gæster – og hvis 
det ikke er tilstrække-
ligt, har vi vores gode 
gamle Thor Lounge, 
der har plads til 1.000 
personer..!

Vi sørger også for den nødvendige 
catering, uanset om der er tale om et 
dagsmøde, et formiddagsmøde, i frokost-
timerne eller et fyraftensmøde – eller 
hele molevitten i én stor mødedag fra kl. 
8 om morgenen til 22 om aftenen!

Hvis du så oveni det hele også er interes-
seret i fodbold og gerne vil krydre en af 
de ovennævnte events med den ædle 
sport fra Danmarks bedste fodboldrække, 
Superligaen – jamen, så klarer vi da også 
den! Det kan være vores „UEFA Bar“ 
med dens unikke bar – for eksempel mod 
mesterskabsfa-
voritterne fra FC 
København! Eller 
hvad med „Hall 
of Fame“ med 
lækre lædermøb-
ler, når Randers 
FC møder 
Brøndby? Der er 
også „Field of 
Dreams“ med 
læderstole, når 

de 
lokale 
kron-
jyder 
møder 

mestrene fra AaB kommer! Eller til 
hvilken som helst kamp og mod hvilken 
som helst klub, som Randers FC møder 
i løbet af en sæson i Superligaen – og 
fodboldoplevelsen alene kan også være 
anledning til at booke en Sky Lounge!

Når du og dine gæster har nydt dagens 
buffet i de eksklusive lokaler overværes 
fodboldkamp udendørs på et afgrænset 
tribuneafsnit med en formidabel udsigt 
over banen – og skulle det være koldt 
den dag, tænder vi blot for varmen i 
lædersæderne!

DaNmarks beDste 
konference- og VIP facIlIteter
et af de smukkeste naturområder i Danmark er Gudenåens delta. Danmarks længste å snor sig gennem 
bakker og dale for til sidst at udmunde i randers Fjord. ikke langt fra denne perle finder du randers Fcs 
hjemmebane i superligaen, autoc park randers. tæt på bymidten og blot fem minutters kørsel fra motorvej 
e45 og dens forgreninger mod aarhus og aalborg – med parkeringspladser lige ved døren!

Randers FCs konference- og VIP-faciliteter  
kan lejes hver dag året rundt  

– kontakt Randers FCs Jan Faurskov  

på tlf. 2859 7583 / jf@randersfc.dk eller  

Bjørn Skovfoged på tlf. 2383 2565 / bs@randersfc.dk 

for at høre nærmere om muligheder og priser.

Booker du en Sky lounge på en kampdag vil en Randers FC vært blive tilknyttet dit selskab! (Foto: Pernille Bering)

“Hall of Fame” er indrettet  
med Chesterfield møbler!  
(Foto: Pernille Bering)

“UEFA Baren” er udsmykket 
med billeder fra Randers FCs 
mange europæiske kampe!  

(Foto: Pernille Bering)

”Field of Dreams” er holdt i de 
velkendte blå Randers FC-nuancer. 

(Foto: Pernille Bering

AutoC Park Randers ligger både tæt på centrum og tæt på E45 – og naturskønt! (Foto: Jacob Lerche)
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Han fik sit momsnummer da han  
blev 18. bortset fra den tid hvor han fik 
en uddannelse som tømrer og snedker, 
har han altid været selvstændig. For 
han kan noget med sine hænder og 
sit hoved, som ikke mange andre kan. 
i hans verden er alt muligt. Derfor er 
humlebien også hans symbol og logo. 
Og på det sidste er han blevet formand 
for syddjurs erhvervsforening. 
Journalist Jørgen Peter Thygesen, Mercatus Reklamebureau ASEjer Rasmus Henriksen, Jysk Handi
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Det hele startede hjemme i mors garage. Hun var 
hjemmesygeplejerske, og hun var af og til ude for, at 
hendes patienter havde brug for praktiske hjælpemid-
ler, som kunne lette dagligdagen. Med sin fantasi og 
med sin snilde kunne Rasmus ofte hjælpe med at finde 
de helt rigtige løsninger.

Rasmus Henriksen er nu 49 år gammel og stiftede i 
1990 Jysk Handi med domicil i Hornslet. Han har haft 
sit firma forskellige steder i området, men for 7-8 år 

siden flyttede han permanent til industrikvarteret i 
Hornslet. Om et år vil han fejre en udvidelse af 

bygningen til det dobbelte, han vil fejre sin 50 
års fødselsdag, og så vil han markere, at det 
er 25 år siden, at han stiftede Jysk Handi. 

„Jeg tror på samarbejder på  
kryds og tværs. Spejderbevægelsen 
er et godt eksempel på, hvor vigtigt 

samarbejde er, synes jeg.“

Op- og nedture
Jysk Handi beskæftiger sig med næsten 
alle former for hjælpemidler til handicap-
pede. Virksomheden er på alle måder i dag 

videnbaseret med en betydelig erfaring på 
området. Gennem de senere år har Jysk Handi 
udviklet sig hen i mod en platform med en hel 
del serieproduktioner, hvor den tidligere alene 

var centreret omkring specialprodukter, som 
indeholdt mange individuelle løsninger. Dem er der 

dog stadig mange af. „Jeg betragter egentlig 
mig selv og Jysk Handi som en moderne 

Georg Gearløs,“ siger han. 
„Men vi har været udsat for et par 

grimme nedture gennem årene,“ fortæl-
ler Rasmus. „Den første kom, da regeringen indførte 
skattestoppet i 2002. Det betød en voldsom tilba-
gegang. Ikke blot for mig, men for hele branchen 
betød det en nedtur på 30-50 %. Det andet dyk kom i 
forbindelse med kommunalreformen i 2007. Jeg havde 
et kontaktnet i amterne på vel omkring 200 personer, 
der havde tillid til os, og som vidste, hvad vi stod for, 
og hvad det handlede om. Fra den ene dag til den 
anden var de borte. Til gengæld havde vi måske et nyt 
kontaktnet på 2000 personer placeret rundt omkring i 
kommunerne med begrænset viden om og forståelse 
for de specielle handicaphjælpemidler. Men nu kører 
det for os igen. Vi er tilbage igen. Jo, jeg har fået mine 
øretæver – men de fleste mener jeg også, at jeg har 
lært noget.“

I dag er der syv ansatte inkl. en ingeniør på fuld 
tid og så en bogholder på deltid i virksomheden. Og 

fremtiden tegner godt, fortæller Rasmus Henriksen. 
Gennem de senere år er Jysk Handi gået ind på det 
norske, svenske og hollandske marked via nogle sam-
arbejdspartnere. „Jeg vil vove den påstand, at ingen i 
disse lande kan det, vi kan her i Hornslet,“ siger han 
med overbevisning.

Der er de senere år med hjælp fra Væksthus Midtjyl-
land tilknyttet en såkaldt mentor, der skal være med til 
at føre virksomhedens sunde vækst videre. Ikke mindst 
på eksportmarkederne. 

Samarbejder
Selv om Rasmus har mange arbejdstimer i virksomhe-
den, bliver der dog også plads til andet. Han har i flere 
år været aktiv i den lokale biograf. Han har ligeledes 
været en aktiv hjælper ved Rosenholm Festivalen, og 
så har han en passion for spejderbevægelsen, som han 
i mange år har været en del af. „Jeg tror på samarbej-
der på kryds og tværs. Spejderbevægelsen er et godt 
eksempel på, hvor vigtigt samarbejde er, synes jeg. For 
kort tid siden blev jeg formand for Syddjurs Erhvervs-
forening. Her handler det i høj grad om at få virksomhe-
derne til at samarbejde og inspirere hinanden. Ikke kun 
i Syddjurs, men også på hele Djursland. Store virksom-
heder og små virksomheder. Og vi må ikke glemme, at 
vi kan få god hjælp og inspiration fra Aarhus Kommune 
og de højere læreranstalter, der ligger der. At ligge tæt 
på en metropol som Aarhus skal vi bestemt udnytte. 
Jeg er overbevist om, at vi fremover skal udvikle vore 
evner til at samarbejde. I den kommende tid skal vi i 
erhvervsforeningen formulere et værdigrundlag, hvor vi 
mere præcist formulerer, hvordan vi kan videreudvikle 
os og skabe nye og flere arbejdspladser.“

„Det handler i høj grad om at få 
virksomhederne til at samarbejde og 

inspirere hinanden. Ikke kun i Syddjurs,  
men også på hele Djursland.“

I en relativ sen alder har han genopfundet en stor 
interesse: Han er begyndt at stå på ski igen. „Jeg har 
deltaget i Vasaloppet flere gange. Det er en herlig 
sport.“ 

På vej ud af døren får journalisten udleveret Rasmus’ 
visitkort. På bagsiden er Georg Gearløs nævnt på otte 
andre sprog. Og hvis der tilfældigvis skulle være nogle, 
der gerne vil vide hvad han hedder på portugisisk og 
tysk, så er navnene Professor Pardal og Daniel Düsen-
trieb.

Han er Djurslands  
Georg Gearløs
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Alle data er indhentet i perioden 
29.05.2014 - 04.07.2014.
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen 
og NN Markedsdata. 
Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

A/S Auning Blikkenslagerforretning
Vestergade 46E, 8963 Auning
Regnskabsafslutning  31.12.2013 
Bruttofortjeneste 10,2 (9,4)
Resultat før skat 0,3 (0,1)
Egenkapital 1,4 (1,2)
Antal ansatte 35 (15)

Aarhus Lufthavn A/S
Ny Lufthavnsvej 24, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning  31.12.2013 
Bruttofortjeneste 35,8 (37,1)
Resultat før skat -14,6 -(9,8)
Egenkapital 59,1 (73,7)
Antal ansatte 75 (109)

Air-Consult ApS. Ebeltoft
Vandkærsholmvej 2, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning  31.12.2013 
Bruttofortjeneste 5,0 (5,0)
Resultat før skat 1,8 (1,8)
Egenkapital 6,3 (5,0)
Antal ansatte - (7)

Albohus A/S
Toftevej 4, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning  31.12.2013 
Bruttofortjeneste 0,0 (-)
Resultat før skat -0,5 (-)
Egenkapital 0,6 (-)
Antal ansatte - (-)

Allingåbro Totalbyg A/S
Hovedgaden 15, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning  31.12.2013 
Bruttofortjeneste 4,9 (4,0)
Resultat før skat 1,5 (0,1)
Egenkapital 0,9 -(0,2)
Antal ansatte 7 (-)

Avis-Tryk A/S
Sortevej 40, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning  31.12.2013 
Bruttofortjeneste 16,5 (14,2)
Resultat før skat -6,5 -(36,4)
Egenkapital -55,6 -(49,9)
Antal ansatte 30 (40)

BB Smede og Montage ApS
Bøjstrupvej 1, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning  31.12.2013 
Bruttofortjeneste 2,1 (1,7)
Resultat før skat -1,8 -(0,6)
Egenkapital -1,8 -(0,4)
Antal ansatte - (-)

Byggefirmaet Jan Østergaard ApS
Sønderskovvej 20, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning  31.12.2013 
Bruttofortjeneste 2,4 (1,8)
Resultat før skat 1 (1,0)
Egenkapital 1,5 (1,4)
Antal ansatte - (-)

Cpm Manufacturing A/S
Sletten 9, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning  31.12.2013 
Bruttofortjeneste 3,7 (1,6)
Resultat før skat 2,0 (0,6)
Egenkapital 4,9 (4,5)
Antal ansatte - (-)

Dansk Vilomix A/S
Sjellebrovej 10, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning  31.12.2013 
Bruttofortjeneste 102,1 (83,3)
Resultat før skat 70,4 (54,4)
Egenkapital 105 (102,7)
Antal ansatte 64 (62)

Davai A/S
Rugvænget 20, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning  31.12.2013 
Bruttofortjeneste 24,2 (19,6)
Resultat før skat 1,4 (1,7)
Egenkapital 4,3 (3,3)
Antal ansatte - (35)

Djuma Industri A/S
Attrupvej 4, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning  31.12.2013 
Bruttofortjeneste 13,3 (19,5)
Resultat før skat -4,8 -(2,1)
Egenkapital -1,4 (2,3)
Antal ansatte - (-)

Djurslands Bank A/S
Torvet 5, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning  31.12.2013 
Bruttofortjeneste 292,0 (304,8)
Resultat før skat 48,4 (61,1)
Egenkapital 783,6 (757,7)
Antal ansatte 177 (182)

Djurslands Kloakservice ApS
Abildgårdsvej 10, 8570 Trustrup
Regnskabsafslutning  31.12.2013 
Bruttofortjeneste 12,6 (14,6)
Resultat før skat -0,4 -(2,2)
Egenkapital 0,1 (0,4)
Antal ansatte - (15)

Dmp-Mølleservice A/S
Nyballevej 8, 8444 Balle
Regnskabsafslutning  31.12.2013 
Bruttofortjeneste 32,1 (38,2)
Resultat før skat -7,8 (9,9)
Egenkapital 27,1 (32,8)
Antal ansatte 120 (96)

Ema‘s A/S
Ellekrogen 4D, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning  31.12.2013 
Bruttofortjeneste 3,0 (3,8)
Resultat før skat 0 (0,4)
Egenkapital 1,8 (1,9)
Antal ansatte - (-)

ES Smede- og Maskinservice ApS
Veggerslevvej 11, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning  31.12.2013 
Bruttofortjeneste 5,3 (5,4)
Resultat før skat 0,1 (0,2)
Egenkapital 0,8 (0,7)
Antal ansatte - (-)

Findan Køle- og Elteknik A/S
Tøjstrupvej 35, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning  31.12.2013 
Bruttofortjeneste 12,5 (12,7)
Resultat før skat 0,9 (1,1)
Egenkapital 6,2 (6,5)
Antal ansatte 15 (35)

Fjellerup Bageri ApS
Fjellerup Bygade 20, 8585 Glesborg
Regnskabsafslutning  31.12.2013 
Bruttofortjeneste 2,3 (3,1)
Resultat før skat 0 (0,0)
Egenkapital 0,6 (0,6)
Antal ansatte 7 (7)

Freka Grafisk A/S
Bøjstrupvej 23, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning  31.03.2014 
Bruttofortjeneste 1,7 (1,5)
Resultat før skat 0,1 (0,0)
Egenkapital 0,6 (0,6)
Antal ansatte 6 (4)

Gerstrøm Transport ApS
Vestergade 77, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning  31.12.2013 
Bruttofortjeneste 2,3 (2,1)
Resultat før skat 0,3 (0,7)
Egenkapital 0,5 (0,3)
Antal ansatte 4 (3)

Grenaa Bladet A/S
Banegårdspladsen 11, 8000 Aarhus C
[Østerbrogade 45, 8500 Grenaa]
Regnskabsafslutning  31.12.2013 
Bruttofortjeneste 4,6 (2,4)
Resultat før skat -12,6 -(7,3)
Egenkapital -14,4 -(1,5)
Antal ansatte 3 (3)

Grenaa Isolering A/S
Nygårdsvej 2, 8570 Trustrup
Regnskabsafslutning  31.12.2013 
Bruttofortjeneste 18,7 (15,5)
Resultat før skat 3,1 (3,7)
Egenkapital 3,9 (2,9)
Antal ansatte - (35)

Grenå Spåntagning ApS
Engvej 2, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning  31.12.2013 
Bruttofortjeneste 7,7 (7,2)
Resultat før skat 0,2 (1,2)
Egenkapital 1,3 (1,7)
Antal ansatte 16 (7)

H.N. Workers Montage ApS
Strandparken 22, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning  31.12.2013 
Bruttofortjeneste 10,4 (14,0)
Resultat før skat 0,2 (0,5)
Egenkapital 0,7 (0,5)
Antal ansatte 35 (35)

Helm Skandinavien A/S
Holmagervej 9, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning  31.12.2013 
Bruttofortjeneste 36,2 (30,2)
Resultat før skat 13,4 (10,8)
Egenkapital 30,8 (24,7)
Antal ansatte 23 (21)

Imall A/S
Systemvej 2, 8963 Auning
Regnskabsafslutning  31.12.2013 
Bruttofortjeneste -0,5 -(0,2)
Resultat før skat -0,9 -(0,2)
Egenkapital -0,4 (0,3)
Antal ansatte - (-)

Ingildsen Elevator A/S
Rådhusbakken 1, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning  31.12.2013 
Bruttofortjeneste 12,9 (10,9)
Resultat før skat 6,2 (5,0)
Egenkapital 5,8 (4,9)
Antal ansatte 7 (15)

Koed A/S
Nyhåbsvej 16, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning  31.12.2013 
Bruttofortjeneste 8,8 (8,5)
Resultat før skat 1,8 (1,9)
Egenkapital 9,5 (8,2)
Antal ansatte 18 (17)

KR Montage ApS
Kalkværksvej 4A, 8444 Balle
Regnskabsafslutning  31.12.2013 
Bruttofortjeneste 2,6 (1,9)
Resultat før skat 0,4 (1,0)
Egenkapital 1,3 (1,2)
Antal ansatte 3 (-)

Landmad.DK ApS
Robstrupvej 2A, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning  31.12.2013 
Bruttofortjeneste -0,2 (-)
Resultat før skat -0,3 (-)
Egenkapital -0,2 (-)
Antal ansatte 4 (-)

Linco Food Systems A/S
Vestermøllevej 9, 8380 Trige 
[Ebeltoftvej 4, 8400 Ebeltoft]
[Løvenholmvej 17, 8963 Auning]
Regnskabsafslutning  31.12.2013 
Bruttofortjeneste 74,8 (80,6)

Resultat før skat 28,9 (37,1)
Egenkapital 156,6 (135,3)
Antal ansatte 262 (267)

Lyneborg Grønt ApS
Århusvej 56, 8963 Auning
Regnskabsafslutning  31.12.2013 
Bruttofortjeneste 1,9 (7,1)
Resultat før skat -0,7 (1,1)
Egenkapital 1,4 (1,9)
Antal ansatte 3 (-)

Malerfirmaet Tipsmark ApS
Bredstrupvej 13, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning  31.12.2013 
Bruttofortjeneste 9,1 (10,3)
Resultat før skat 0 (0,6)
Egenkapital 0,3 (0,7)
Antal ansatte - (35)

Mols-Linien A/S
Sverigesgade 6, 8000 Aarhus C 
[Færgevejen 60, 8400 Ebeltoft]
Regnskabsafslutning  31.12.2013 
Bruttofortjeneste 175,6 (134,1)
Resultat før skat -35 -(88,4)
Egenkapital 47,9 (82,3)
Antal ansatte 233 (223)

Murerfirmaet Nyborg Sørensen ApS
Ramten Hedevej 19, 8586 Ørum Djurs
Regnskabsafslutning  31.12.2013 
Bruttofortjeneste 4,8 (4,6)
Resultat før skat 0,2 (0,2)
Egenkapital 6,2 (6,3)
Antal ansatte - (7)

Nørgaard Teknik A/S
Nørgaardsvej 5, 8963 Auning
Regnskabsafslutning  31.12.2013 
Bruttofortjeneste 24,6 (28,0)
Resultat før skat 0,7 (2,1)
Egenkapital 1,2 (0,6)
Antal ansatte 75 (-)

Ree Park - Ebeltoft Safari ApS
Stubbe Søvej 15, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning  31.12.2013 
Bruttofortjeneste 7,9 (9,2)
Resultat før skat -7,7 -(5,5)
Egenkapital 2,1 -(1,9)
Antal ansatte 47 (45)

Rohde Nielsen A/S
Nyhavn 20, 1051 København K 
[Værftskajen 1, 8500 Grenaa]
Regnskabsafslutning  31.12.2013 
Bruttofortjeneste 119,1 (131,5)
Resultat før skat 43,4 (78,4)
Egenkapital 206,2 (272,9)
Antal ansatte 37 (36)

Röchling Meta-Plast A/S
Tøjstrupvej 31, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning  31.12.2013 
Bruttofortjeneste 16,8 (14,6)
Resultat før skat 6,2 (5,0)
Egenkapital 27,3 (21,5)
Antal ansatte - (35)

Sabro A/S
Holmagervej 2, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning  31.12.2013 
Bruttofortjeneste 15,4 (23,5)
Resultat før skat -3,4 (2,0)
Egenkapital 1,2 (3,7)
Antal ansatte - (-)

Seafood.Supply.DK ApS
Rolshøjvej 29, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning  31.12.2013 
Bruttofortjeneste 0,6 (0,1)
Resultat før skat 0 (0,0)
Egenkapital 0,3 (0,3)
Antal ansatte 2 (-)
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Spectronic Denmark A/S
Skindbjergvej 44, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning  31.12.2013 
Bruttofortjeneste 37,8 (70,1)
Resultat før skat 3,4 (34,9)
Egenkapital 36,5 (49,6)
Antal ansatte 68 (67)

Sørens Busser Ramten A/S
Mogenstrupvej 6, 8586 Ørum Djurs
Regnskabsafslutning  31.12.2013 
Bruttofortjeneste -0,8 -(0,2)
Resultat før skat -1,2 -(0,7)
Egenkapital 0,6 (1,4)
Antal ansatte 1 (3)

Tage Thomsen A/S
Østervangsvej 1, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning  31.12.2013 
Bruttofortjeneste 17,5 (18,5)
Resultat før skat 0,4 (2,1)
Egenkapital 10,4 (11,6)
Antal ansatte 38 (35)

Terma A/S
Hovmarken 4, 8520 Lystrup 
[Fabrikvej 1, 8500 Grenaa]
Regnskabsafslutning  28.02.2013 
Bruttofortjeneste 215,6 (261,9)
Resultat før skat 40,7 (68,0)
Egenkapital 439,9 (421,5)
Antal ansatte 909 (1.023)

Urtegaarden ApS
Aldershvilevej 1, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning  31.03.2014 
Bruttofortjeneste 3,7 (3,4)
Resultat før skat 2,0 (1,9)
Egenkapital 2,0 (2,1)
Antal ansatte - (-)

Ørsted Telte A/S
Søndervangen 1A, 8950 Ørsted
Regnskabsafslutning  31.12.2013 
Bruttofortjeneste 22,5 (22,2)
Resultat før skat 1,8 (0,5)
Egenkapital 7,0 (5,5)
Antal ansatte 15 (35)

Kanon-regnskab fra Scanpan
De omkring 100 medarbej-
dere, der primært i Ryom-
gaard udvikler, producerer 
og markedsfører Scanpan-
produkter over hele verden, 
må gå rundt med et tilfreds 
smil om munden. Virksom-
heden har nemlig hentet et 
før-skat resultat på 15,1 mio. 
kr. ud af en bruttofortjeneste 
på 29,6 mio. kr. Resultatet 
er mere end en tredobling af 
sidste års resultat – og direk-
tionen med Jesper og René 
Hougaard Brund er da også 
meget tilfredse.

Gryder, pander mm. i 
såkaldt squeeze castet alu-
minium producerer virksom-
heden selv, mens den stadig 
stigende række af andet 
køkkenudstyr bliver produce-

ret eksternt. Egenproduktio-
nen har udviklet sig positivt, 
påvirket af udviklingen i det 
associerede selskab i USA 
og det tilknyttede selskab i 
Singapore.

Selskabet budgetterer med 
et mindre fald i indtjeningen 
i 2014.

Gerstrøm i kraftig vækst
Entreprenørafdelingen i virk-
somheden har øget brutto-
fortjenesten fra 12,2 til 16,8 
mio. kr. sidste år. Samtidig er 
medarbejderantallet øget fra 
15 til 29 og resultatet før skat 
fra 1,1 til 3,6 mio. kr. 

Søren Gerstrøm er meget 
tilfreds med udviklingen i 
virksomheden. „Vi har ratio-
naliseret og har meget fokus 
på, at de nye medarbejdere, 
vi ansætter, har forstand på 
det, de skal arbejde med. Jeg 
mener det handler meget om 
at lade folk arbejde med de 
opgaver, de er bedst til – og 
give dem ansvaret for det 
hele vejen igennem. Vi er i 
dag opdelt i fire afdeling er 
med hhv. kranarbejde, 
nedbrydning, kloakering og 

jord- og betonarbejde. De 
laver selv deres beregninger 
og tilbud, jeg godkender bare. 
Derfor kan vi i dag lave skar-
pere priser, og bliver samtidig 
mere rationelle.“

Søren fortæller, at krisen 
har været hård – men at 
virsomheden nu er godt ude 
på den anden side. „Vi har et 
rigtig godt samarbejde med 
de lokale håndværkere på 
Djursland. Vi hjælper hinan-
den. Vi er f.eks. lige blevet 
færdige med 54 lejligheder 
i Tilst, hvor vi har lavet jord 
og beton, og er i gang med 
den nye børnehave i Auning. 
Vi forventer faktisk et endnu 
flottere regnskab i år.

Vi er begyndt på et ejer-
skifte, hvor vores søn og dat-

ter har fået 20% af aktierne i 
selskabet. Min søn Philip er 
direktør i begge selskaberne, 
både grusgrav og entrepre-
nørselskab. Jeg er i dag bare 
medejer og ansat, og kan 
stille og roligt trappe min ind-
sats ned,“ konkluderer Søren 
Gerstrøm.

Gerstrøm Entreprenør ApS
Vestergade 77,  
8550 Ryomgård

Ejer: Gerstrøm Holding ApS

Regnskabsafslutning  31.12.2013

Bruttofortjeneste 16,8 (12,2)

Resultat før skat 3,6 (1,1)

Egenkapital 7,6 (4,9)

Antal ansatte 29 (15)
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

Scanpan A/S
Industrivej 49, 8550 Ryomgård

Ejer: Khb Holding Randers ApS

Regnskabsafslutning  31.12.2013

Bruttofortjeneste 29,6 (25,9)

Resultat før skat 15,1 (4,5)

Egenkapital 49 (40,7)

Antal ansatte 96 (85)
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

Medejer Søren Gerstrøm, Gerstrøm Entreprenør ApS

Storegade 1 · 8500 Grenaa · Tlf. 7323 3000 · www.ey.com/dk · grenaa@dk.ey.com

http://www.ey.com/dk
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Den Europæiske 
Filmhøjskole
Tidligere fiktionschef i DR, 
Nadia Kløvedal Reich (47), er 
blevet ansat som ny for-
stander for Den Europæiske 
Filmhøjskole. Hun afløser 
Mette Damgaard-Sørensen, 
der er blevet kunstnerisk leder 
af New Danish Screen.
Nadia kommer fra en stilling 
som fiktionschef i DR, hvor 
hun siden har 2008 været en 
del af afdelingens ledelse. 
I 2010 blev hun øverste 
ansvarlige for DR Fiktion og 
var frem til 2014 strategisk og 
udviklingsansvarlig chef for 
DR Fiktions repertoire. Hun er 
således en af de væsentlige 
drivkræfter bag gigantsuc-
ceser som „Forbrydelsen“, 
„Borgen“ og „Arvingerne“.

Kolind & Oplands 
Molskroen
Efter knap halvandet år som 
forpagter har topkokken Was-
sim Hallal forladt Molskroen 
som forpagter, for at hellige 
sig familien, Frederikshøj og 
et nyt deli-eventyr i det cen-
trale Aarhus.
„Jeg har været glad og 
stolt over at være med til at 
genrejse Molskroen som en 
gastronomisk højborg, og jeg 
har sat stor pris på, at familien 
Frederiksen, der ejer Mols-
kroen, har løftet stedet til igen 
at være af højeste kvalitet,“ 
siger Wassim Hallal.

Viden Djurs 
Viden Djurs har udpeget 
sin nye bestyrelse for den 
kommende fireårs periode. 
Medlemmerne udpeges af er-
hvervslivets organisationer for 
arbejdsgiver og arbejdstagere 
samt af Syd- og Nord Djurs 
kommuner. 
Business Development & 
Marketing Manager (DS 
Smith) Peter Malbek er blevet 

formand og landmand samt 
byrådsmedlem (Syddjurs) 
Gunnar Sørensen næstfor-
mand. Desuden består be-
styrelsen af Anne L. Gleerup, 
Anne-Dorthe Hammer, Bent 
Klim Johansen, Mads Malik 
Knudsen, Erling W. Olsen, 
Søren Poulsen, Carsten J. C. 
Povlsen, Helen Rosager, Cath-
rin B. Sørensen, Peter Lading 
Sørensen, Kirsten Nielsen 
Sørensen og Lars Ørgaard.

Syddjurs 
Erhvervsforening
Ejerleder Rasmus Henriksen, 
Jysk Handi har overtaget 
tømmerne som bestyrel-
sesformand for Syddjurs 
Erhvervsforening. Han afløser 
snedkermester Ole B. Søren-
sen, Snedkergaarden A/S, der 
stadig er medlem af bestyrel-
sen.

Grenaa Havn
Havneaktieselskabet har fået 
to nye bestyrelsesmedlem-
mer. For det første adm. dir. 
i Alstom Christian Algreen-
Ussing, der er indstillet til 
posten af DI. Han har stor 
international erfaring i ledelse 
og strategi, ikke mindst inden 
for transportbranchen. For det 
andet kommunalbestyrelses-
medlem Inger K. Andersen 
(DF), der er udpeget af Nord-
djurs Kommune.

Djurslands 
Erhvervsråds legat
Frederik Oliver Trend Mogen-
sen har modtaget Djurslands 
Erhvervsråds legat. Viden 
Djurs fortæller om baggrun-
den for valget: 
„Frederik er en elev der for-
står at skabe en god stem-
ning. Han er en vaskeægte 
humørspreder, der kan vende 
de fleste situationer til noget 
positivt. Frederik er altid enga-

geret og empatisk, og dermed 
en rigtig, rigtig god kammerat. 
Fagligt er Frederik en elev der 
ved præcist hvornår han skal 
slå til, og gør det!“

Ny Næstformand  
i LA
Campingfatter i Auning, som 
også går under det mere bor-
gerlige navn Bjarne Nielsen, er 
ny næstformand i Liberal Al-
liances fælles partiforening for 
Norddjurs og Syddjurs. Årsa-
gen er, at den hidtidige, Bent 
Hovalt Bertelsen, er blevet 
valgt til ny kredsformand for 
LA i Østjylland. Bestyrelsen på 
Djursland ser herefter således 
ud: Niels Farver, formand, 
Bjarne Nielsen, næstformand, 
Mona Strømberg, kasserer, 
Bent Hovalt Bertelsen, Frede-
rik Busch, Mads Færgemann, 
Michael Mylle Vejlstrup og 
Stig Bredstrup.

Distriktsråd
Tage Mortensen, tidligere 
ejerleder af Midtdjurs Radio 
og TV, har modtaget Kolind & 
Oplands Distriktsråd nystif-
tede hædersbevisning Årets 
Kolineser for sit mangeårige 
frivillige og utrættelige lokale 
engagement.
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Sommerkoncert
23. august 2014 kl. 16.00 – 18.30 på 
Stenalt Gods, Stenaltvej 8, „Ny Lade“ 
8950 Ørsted.
Dorte Mette Jensen, Stenalt fortæller 
om transformationen fra konventionelt 
landbrug til økologisk speciallandbrug. 
Koncert med Police Symphony Orchestra 
fra Tjekkiet. Buffet med specialiteter fra 
Stenalt inkl. vine.
Arr.: Djursland Erhvervsråd
Tilmelding senest d. 19. aug. 
lene@djurslandserhvervsraad.dk
Deltagelse (2 stk) er gratis for DER 
medlemmer. Ikke medlemmer, samt 
tilmeldte der udebliver, kr. 150,- 
Info: www.djurslandserhvervsraad.dk

”For enden af  
motortrafikvejen år 2017”
23. september 2014 kl. 15:30 – 17:30 i 
Afgangshallen, Aarhus Lufthavn.
Debatmøde: Hvad skal der ske med 
infrastrukturen på Djursland? Hvad 
er vigtigst, når vi skal udvikle vores 
virksomheder på Djursland? Markante 
lokale erhvervsfolk krydser klinger med 
folketingsmedlemmer og politikere.
Arr.: Djursland Erhvervsråd
Tilmelding senest d. 16. sep. 
lene@djurslandserhvervsraad.dk
Deltagelse er gratis for DER medlemmer. 
Ikke medlemmer, samt tilmeldte der 
udebliver, faktureres kr. 150,-  pr. pers.
Info: www.djurslandserhvervsraad.dk

http://www.sparekassendjursland.dk
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ERHVERVSLEJEMÅL
GRENAA MIDTBY

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

• Kan opdeles

• Loftlokaler med lys 
   og udsigt over åbyen

• Direkte adgang fra 
   Østergade

• Bagtrappe fra  
   lukket gård

• Parkering rundt  
   om hjørnet

• Over specialæge
   og tandteknikker

Få uforpligtende rundvisning
– ring til Lars 4051 0619

Sparekassen 
Djursland + Vistoft 
Sparekasse
Bestyrelserne i Vistoft Spare-
kasse og Sparekassen Djurs-
land har besluttet at foreslå en 
fusion af de to sparekasser. 
Sparekassen Djursland bliver 
den fortsættende Sparekasse.
Kunderne vil fortsat kunne 
gå ind i en lokal sparekasse i 
Knebel. Sparekassen vil ikke 
længere hedde Vistoft Spare-
kasse, men derimod Spare-
kassen Djursland. Samtidig 
kan Sparekassen Djurslands 
kunder i Agri/Egens afdeling 
se frem til at blive rådgivet 
i en større og mere tids-
svarende filial i Knebel. Det 
er oplægget fra de to spare-
kasser, der har besluttet at 
søge Erhvervsstyrelsen om 
tilladelse til at fusionere.
Fusionen skal godkendes af 
begge sparekassers repræ-
sentantskaber og de offentlige 
myndigheder.

Café Walter
Hos Walter i Ebeltoft binder 
byen sammen med lokale 
leverandører i nyåbnet café 
ved siden af butikken. Her 
sælges bl.a. brød fra Strandve-
jens Konditori, Smags pesto, 
pølse lavet af skovkvæg fra 
Mols Bjerge og øl fra Ebeltoft 
Gårdbryggeri. 
„Vi vil godt have mere liv i 
denne ende af gågaden, og så 
er der mange af vores kunder, 
som har spurgt, om de ikke 
lige kunne købe et lille stykke 
ost og et enkelt glas vin. Det 
kan de så nu,“ fortæller inde-
haver Karina Busk, der står for 
caféen.

L-tek 
triple-certificeret
L-tek i Nørager har, ud over 
sin ISO 9001-certificering, op-
nået certificering efter DS/EN 
ISO 1090-1 samt svejsestan-
darden for stål og aluminium 
DS/EN ISO 3834-2.

„De nye certificeringer er en 
naturlig følge af øgede krav 
fra flere af vore kunder, men 
de åbner også for at vi kan 
ekspandere på yderligere 
markedsandele, blandt andet 
indenfor byggeområdet og 
offshoresektoren,“ siger kva-
litetsingeniør og procedure-
ansvarlig Harly Jensen. Siden 
1. juli har der været krav om 
at alle byggematerialer er ISO 
1090-godkendt. Virksomhe-
den har 120 medarbejdere.

Tekstil-kunst.dk
En ny kreativ butik har set 
dagens lys. Bag disken er 
tekstilkunstner Maria  Vetter 
Christiansen, der med 
økologiske varer på hylderne 
vil fokusere på bæredygtigt 
kreativitet. Ud over hendes 
egne kreationer er det varer 
som brændenældegarn, uld i 
mange farver, broderigarn og 
patchwork stof. 

Wagner Auning
Sebastian Brix Pedersen og 
Ronni Bruun er blevet med-
ejere af tøjbutikken Wagner 
i Auning. Begge er udlært i 
butikken i Auning lige som de 
har haft ansættelser i andre 
Wagner butikker.

Fra Emma til Ivy
Tøjbutikken Emma i Gre-
naa har skiftet både ejer og 
navn. Birthe og Søren Bang 
har solgt Emma til Niels og 
Yvonne Nordendorf, der har 
ændret navnet til Ivy. De to 
driver i forvejen Ivy-butikker 
i Nakskov, Nykøbing Falster, 
Stenløse og Vordingborg.

Berlingske Media
Den belgiske mediekoncern 
De Persgroep har købt Ber-
lingske Media for 1.8 mia. kr. 
af den britiske Mecom Group 
plc, der har ejet medievirk-
somheden siden 2006. Den 
nye ejer havde sidste år en 
omsætning på 6,7 mia. kr. 
Berlingske Media udgiver 
blandt andet Aarhus Stifts-
tidende, Djursland Posten, 
Grenaa Blade, Ebeltoft 
Folketidende og Folkebladet 
Djursland.

Nye selskaber
CVR-NR:
30537998 AGG BYG & NEDBRYDNING 2014 ApS ................................................... 05.06.2014
36022485 CAFÉ LECOQ ApS .................................................................................... 26.06.2014
36030143 ENTREPRENØR JESPER SCHROLL JENSEN ApS .................................. 01.07.2014
36027649 MH STAAL ApS ........................................................................................ 01.07.2014
36038691 KOMPLEMENTARSELSKABET N.J. TRANSPORT ApS ........................... 08.07.2014
36040394 NOBELIUM ApS ....................................................................................... 09.07.2014
35864091 TRUSTRUP TØMRER & BYGGEFORRETNING ApS ................................. 03.06.2014
32309755 JC PERFECTO ApS .................................................................................. 17.06.2014
35890718 NEK CONSULT ApS ................................................................................. 18.06.2014
35891862 MURERMESTER KRISTIAN WETCHE ApS .............................................. 19.06.2014
35891927 VIP HUNTING ApS ................................................................................... 19.06.2014
36041080 HORSENSGADE ApS ............................................................................... 09.07.2014

Selskabsændringer
CVR-NR: 
28691440 BIORED ApS ..............................................................opløst ved erklæring 30.05.2014
32653812 JYSK BILSALG ApS ...................................................... opløst efter fusion 04.06.2014
32057527 NETBAAD.COM ApS ........................................ Anmodning om opløsning 06.06.2014
20187379 EUROFINANS ApS ....................................................opløst ved erklæring 17.06.2014
26626498 ARKITEKT LAURITS KJELLERUP ApS ............... Likvidation sluttet, opløst 18.06.2014
34453470 ANPARTSSELSKABET AF 11. MAJ 2012 ......... Anmodning om opløsning 19.06.2014
34708967 DESIGNPLAKAT ApS ................................... Konkursbeh. afsluttet, opløst 10.06.2014
25265548 DET EKSKLUSIVE KOKKERI HADSTEN ApS .Konkursbeh. afsluttet, opløst 16.06.2014
30584945 DOTFACE ApS ............................................. Konkursbeh. afsluttet, opløst 10.06.2014
15234547 EPCO DANMARK ApS ................................. Konkursbeh. afsluttet, opløst 10.06.2014
27637809 MALEREN ApS ............................................ Konkursbeh. afsluttet, opløst 16.06.2014
33583427 CEIBA NATURA ET FUTURUM ApS ............ Konkursbeh. afsluttet, opløst 16.06.2014
26219760 LANACARE NATURE ApS ........................... Konkursbeh. afsluttet, opløst 16.06.2014
31478626 MOBILSMEDEN ApS .................................. Konkursbeh. afsluttet, opløst 16.06.2014
32662471 KONTORBYGNING FØLLE A/S ......................... Likvidation sluttet, opløst 01.07.2014
15275049 KNUD FREDERIKSEN ApS ................................ Likvidation sluttet, opløst 03.07.2014
29773173 SØSKRÆNTENS BYGGEFIRMA ApS .......... Konkursbeh. afsluttet, opløst 24.06.2014
34591458 GYPSY & THE CATZ ApS ......................................... Konkursdekret afsagt 15.05.2014
34278784 DJURSLAND‘S AUTOGENBRUG ApS ..................... Konkursdekret afsagt 10.06.2014
34227136 DJURSLAND‘S TØMRERFORRETNING ApS .......... Konkursdekret afsagt 10.06.2014

http://www.nykredit.dk
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 ordentlIg kValItet og  

 riGtiG  
 GOD service
Den solide håndværkerløsning er ikke død. Hornslet bogtrykkeri 
er efter nogle turbulente år tilbage igen i en slankere udgave, 
men med den faglige stolthed bibeholdt. sådan som det har været 
siden starten i 1908. Nu vil jeanette og Hans Hennings udbrede 
kendskabet til virksomheden på Djursland. For Hornslet bogtrykkeri 
har meget at byde på.

Bogtrykker Hans Hennings og  direktør Jeanette Hennings, Hornslet Bogtrykkeri
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„Vi er nu tilbage på vor oprindelige 
adresse på Tingvej, hvor det hele 
startede for over 100 år siden,“ 
siger Hans Hennings, hvis olde-
far, Axel Hennings, etablerede sig 
som bog- og papirhandler på den 
adresse. „Men vi begyndte egent-
lig for et par år siden i en træbarak 
med fire skriveborde ved Rosen-
holm Udviklingspark på Hornbjerg-
vej. Vi havde haft en periode, hvor 
konjunkturer og andre omstændig-
heder var os imod,“ fortæller han 
videre. „Det var i maj 2011. Her 
startede vi faktisk fra scratch. Og 
da Lokalavisen så flyttede til Kolind 
fra adressen på Tingvej, greb vi 

muligheden for at 
flytte tilbage igen. 
Det skete i Pinsen 
2013.“

Det var også her, 
at maskinparken 
et par måneder se-

nere blev udvidet med en moderne 
4-farvet tøroffset maskine. I dag 
kan virksomheden levere stort set 
alle former for tryksager fra eget 
trykkeri. 

Hurtigt og fleksibelt
„Først og fremmest kan vi sige, at 
her kan folk komme ind fra gaden, 
og det er hvad mange vælger at 
gøre,“ fortæller Jeanette Hennings. 
„I kraft af vor størrelse og struktur, 
så er vi både hurtige og fleksible. 
Mange opgaver løser vi faktisk fra 
dag til dag. Men ved at vi har kun-
derne tæt på os, er vi også i stand til 
at yde en god service, specielt når 
det drejer sig om specialopgaver. Vi 
tror, at netop den gode service, vi er 
i stand til at yde vore kunder, gør, at 
her står vi stærkt i disse moderne 
tider, hvor en stor del af kontakten 
foregår digitalt.“

Ægteparret gør opmærksom på, 
at man løser alle former for tryk-
opgaver: fra kuverter og visitkort 
til store plakater og omfattende 
4-farvede tryksager. 

„Vi vil også gerne fremhæve, at 
vi kigger de opgaver igennem, som 
vi modtager, vi trykker ikke bare 
tingene, som de er. Småfejl skulle vi 
gerne nå at få fjernet, inden proces-
sen går i gang,“ siger Jeanette. 
„Det gør man bestemt ikke på de 
store og moderne trykkerier, hvor alt 
går meget stærkt og alt er automa-
tisk,“ slår hun fast med overbevis-
ning. „Vi sætter tid af til at pleje den 
enkelte opgave. Blandt andet fordi 
vort omkostningsniveau er lavt – 
men også fordi vi sætter en ære i 

– som håndværkere – altid at kunne 
levere et kvalitetsprodukt.“

Klæbebindsbøger
Et af de specialprodukter, som Horn-
slet Bogtrykkeri har fået god gang i, 
er bøger i små oplag. „Bogproduk-
tion er ikke længere så dyr, som den 
var engang. Med moderne teknik er 
det økonomisk set blevet en over-
kommelig sag at fremstille bøger i 
oplag på måske 100 eksemplarer. 
Det er der flere, der har fundet ud 
af. Blandt andet leverer vi en del af 
den slags bøger til universiteterne i 
Aarhus, Aalborg og København,“ si-
ger Hans. Når det handler om plaka-
ter, så er mange egnsteatre begyndt 
at lægge deres opgaver hos os. 

Dygtige grafikere
„Vi har dygtige grafikere her i virk-
somheden, som bestemt også er én 
af vore forcer,“ siger Hans. „De har 
en baggrund fra reklamebranchen, 
og det betyder, at vi på det design-
mæssige og grafiske plan kan levere 
tryksager, der er fuldt på højde med 
det bedste, man kan finde i bran-
chen. Det er vi både glade for og 
stolte over.“ 

Den personlige rådgivning
„Vi opfordrer ofte vore kunder til 
at komme ind til os og kigge på 
trykkeriet,“ siger 
Jeanette og Hans. 
„Men ønsker man 
det, så kommer 
vi naturligvis også 
gerne ud. Fordelen 
ved stedet her er 
dog, at vi har det 
hele ved hånden. 
Her kan vi over en 
kop kaffe vise vore forslag frem. Vi 
kan diskutere de forskellige mulig-
heder, og vi kan i det hele taget give 
os god tid til at finde den bedste 
løsning. Det bliver det vel at mærke 
ikke dyrere af. Og gebyrer findes 
ikke hos os. Den meste kontakt 
foregår på mail, hvor vi giver tilbud 
på stort set alt, hvad vi laver. De 
fleste, der spørger på priser, kan 
ikke fordrage at bliver ringet op. Så 
det gør vi ikke. Vi koncentrerer os i 
stedet om at give de rigtige priser 
elektronisk i stedet. Det kan godt 
gå hurtigt. Ofte samme dag eller 
dagen efter. Det giver tryghed for 
såvel kunden som for os selv, at vi 
ved, hvor vi prismæssigt befinder 
os. Og kunderne, ja, det er både 
erhvervsliv, offentlige institutioner 
og private.“
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vi sætter en ære i  
– soM hånDværKere – 
AltiD At Kunne levere 
et KvAlitetsproDuKt.

vi KAn i Det hele tAget 
give os goD tiD til 
At finDe Den beDste 
løsning. Det bliver 
Det vel At MærKe iKKe 
Dyrere Af.



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.

Kvalitet og Omtanke
 

Tel. 8833 4646 · www.lsalaw.dk

Trekanten 52 8500 Grenaa Tlf. 86 32 38 88
Dalgårdsparken 1 8543 Hornslet Tlf. 86 32 38 00

•  Vi tilpasser os dit behov

•  Vi maler mens du arbejder

•  Kvalitet til tiden

•  Vi kommer ud og rådgiver og 
    vejleder i din virksomhed

•  Certificeret overfladebehandling 
    med brandhæmmende maling

•  Sprøjteværksted

•  Alle produkter er eu-miljømærkede

•  Farvehandel med fagudannet    
    personale

DU FÅR LØST DINE 
MALEROPGAVER HOS OS

Bagerst: projektleder Marianne Johnsen og bestyrer Irene Andersen
Forrest: indehaver Dorte Madsen og malermester Søren Madsen

Vandskæring, svejs, klip 
og buk i alle materialer

Underleverandøren 
med det hele i huset

aalsrode.dk

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

Bent Klausen Aps

MURERFIRMA

http://www.hjhansen.dk
http://www.lsalaw.dk
http://www.malerfirmamadsen.dk
http://www.danskmetal.dk
http://www.aalsrode.dk
http://www.bentklausen.dk

