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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

Frank løser opgaven!
Jeg gav Frank frie hænder, og vi fik en virkelig flot bog 
ud af det. Han er en dygtig håndværker, der lægger 
sin sjæl i opgaven. Han trykker bl.a. også vores labels 
og udvikler og producerer vores emballage. Selvom vi 
måske ikke skal have mere end 2.000 kasser, er han 
til at snakke med, også med en god pris…

Lars Bendix, grundlægger
Farm Mountain Coffee, Randers

Dit lokale trykkeri
Ring til Frank Kruse på 86 43 93 00 og få  
et kvalificeret bud på din næste trykopgave!

GPM Randers  |  Holger Danskes Vej 11  |  8960 Randers SØ  |  Telefon 86 43 93 00  |  www.gpmranders.dk

http://www.mfnorddjurs.dk
http://www.jobnet.dk
http://www.gpmranders.dk
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Ebeltoft Rotary Club er et erhvervsnetværk og ingen loge. Gennem Rotary Interna-
tional er netværket verdensomspændende, og som medlem er man velkommen til 
Rotary-møder i alle klubber jorden rundt.

 6 NETVÆRK OG TELEMARKETING  
ÅBNER EKSPORTMARKEDET
Alt for mange små og mellemstore virksomheder kæmper om det lille danske marked 
i stedet for at rette blikket mod udlandet, hvor der er rigeligt plads til alle. Det mener 
Niels Jensen, som mener, vejen til eksport bør gå via netværk og telemarketingbureau.

 8 EUD BUSINESS ELEVER FRA HELE LANDET  
TIL VIDEN DJURS
To nye special-colleges trækker op mod 100 EUD Business elever udefra.

 10 BILEN&BOSSEN: TRAKTOR PÅ EFTERLØN
Den gør stadig af og til tjeneste på markerne, men kunne for et par år siden gå på 
efterløn, da en langt mere moderne model kom i stalden hos Skovplanteskolen 
Holmegaard.

 14 MEDARBEJDERNE ER VORES ABSOLUT 
VIGTIGSTE AKTIV

 16 KOMPLICERET LØNANVISNING KAN 
EFFEKTIVISERES

 18 EN SEJR AT KUNNE LÆSE AVISEN

 20 JEG ER BLEVET ØSTJYDE MED STORT Ø
Personprofil Direktør Henrik Carstensen, Grenaa Havn [forsidefoto]  
Han har boet i Aarhus i mange år, og det er her, hans børn er vokset op. Han har besat 
jobs med mange rejsedage, der har bragt ham verden rundt. Alligevel skinner hans 
nordjyske gen stadig tydeligt igennem.

 22 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 
Haakon Rønnow Petersen.

Annoncer: Anna Feldballe Lenkerstorff, tlf. 86 30 06 19.

Oplag: 2.000 elleve gange årligt. ISSN1903-3613. Samt online 
udgave til over 1.000 abonnenter.

Tryk / distribution: Grefta Tryk A/S, tlf. 86 32 29 22 / Post Danmark til 
samtlige postregistrerede firmaer, forretninger og kontorer på Djursland.

Næste nummer udkommer i uge 10.
Tekst, foto og annoncer må ikke benyttes 
er hvervsmæssigt uden skriftlig tilladelse fra 
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med kildeangivelser efter gældende regler. 
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VI GIVER DIG KVALITET 
TIL EN PRIS – DER HOLDER

Færgevej 1 · Grenaa · www.mercatus.dk
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http://www.ritek.dk
http://www.nyborg-s.dk
http://www.mercatus.dk
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Det er ikke alle og enhver, der kan 
blive medlem af Ebeltoft Rotary 
Club. Faktisk kan man slet ikke søge 
om medlemskab, men skal indstil-
les af et andet medlem. Selv om 
Ebeltoft-afdelingen ikke har svært 
ved at få nye medlemmer, ønsker 
præsidenten, Peter Friis, at der kom-
mer flere unge medlemmer ind.

„Jeg forstår godt, at unge 
erhvervsdrivende har travlt, men 
vi har behov for at få flere yngre 
medlemmer, så vi ikke bliver en 
pensionistklub. Der er så mange 
fordele i form af værdifulde indspark 
på klubmøderne samt inspiration fra 
både hinanden og oplægsholderne,“ 
mener Peter Friis.

Rotary er et netværk for aktive 
erhvervsfolk, ledere og selvstæn-

MAN SKAL VÆRE ET 

ANSTÆNDIGT  
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Ebeltoft Rotary Club er 

et erhvervsnetværk og 

ingen loge. Gennem Rotary 

International er netværket 

verdensomspændende, 

og som medlem er man 

velkommen til Rotary-

møder i alle klubber jorden 

rundt.

Stationsplads 4    •  8500 Grenaa     •  Tlf. 8630 0355

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

Tlf. 87 58 31 00     db@robaek.dk     www.robaek.dk     Østergade 9, 8500 Grenaa     Hovedgaden 41, 8410 Rønde

Morten Jarlund
statsaut. revisor

Michael Iuel
statsaut. revisor

Jytte Nautrup
reg. revisor

Tel. 8833 4646 · www.lsalaw.dk

Kvalitet og Omtanke

DJURSLAND
KLOAK-SERVICE
ApS v/Ulrik Sinding

• Industrispuling 0-3000 BAR
• Slamsugning
• Skorstensrensning
• Olie- og kemidestruktion
• Udskæring af trærødder
• Brønd- og rørsøgningsudstyr
• Tank- og kedelrensning

• Spuling
• TV-inspektion
• Water-Jetting
• Betonsanering
• Tørstofsugning
• Slamafvanding
• Jordrensning

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

Knap 10 års erfaring med almindelig 

kloakrensning, tørstofsugning og 

industrispuling 0-3000 BAR 

NIELS PETER

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

Bent Klausen Aps

MURERFIRMA

http://www.lb-consult.dk
http://www.robaek.dk
http://www.lsalaw.dk
http://www.u-sinding.dk
http://www.bentklausen.dk
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dige, der ønsker at udvikle deres 
erhvervsmæssige kompetence. 
Rotary består af engagerede og 
motiverede mænd og kvinder, der 
sætter høje eti-
ske standarder 
som mål.

Som med-
lem får man 
mulighed for 
menneskelig og 
faglig udvikling 
på tværs af 
faggrænser og 
niveau. Man 
mødes bl.a. for 
at lære andre 
ledere at kende, skabe netværk og 
trække på hinandens erfaringer. På 
møderne drøftes aktuelle problem-
stillinger og man orienterer hinanden 
om, hvad der „rører“ sig i lokalom-
rådet. Alle har oprigtig interesse for 
hinanden og giver gerne en hjæl-
pende hånd og nogle gode råd.

Står bag Ebelfestivalen
„Vi er et netværk, og ikke en loge. Vi 
har ingen ritualer og hemmeligheds-
kræmmeri. Men strukturen er ret 
stram og er dikteret fra toppen. For 
eksempel bliver man først sekretær 
i et år, President Elect det næste, før 
man er præsident et år og derefter 
Past President,“ fortæller Peter Friis.

Ud over at være et vigtigt er-
hvervsnetværk for medlemmerne 
har foreningen sociale forpligtelser. 

Internationalt har Rotary et omfat-
tende udvekslingsprogram for 
studerende og et for unge erhvervs-
ledere, og Rotary var blandt andet 

meget aktiv i 
udryddelsen 
af polio på 
verdensplan. 
Lokalt arbejdes 
der også med 
velgørenhed.

„Det største 
projekt, vi står 
bag her i byen, 
er uden sam-
menligning den 
årlige Ebelfesti-

val, som vores klub tog initativ til for 
ca. 12 år siden. Vi er stadig aktive 
i både styregruppe og udvalg i for-
bindelse med festivalen,“ fortæller 
Peter Friis.

Siger nej til nogle
Ebeltoft Rotary Club holder et 
møde om ugen. Mødehyp-
pigheden ligger fast, men 
med tiden har man gjort 
det frivilligt at deltage, 
og fremmødet vurde-
rer Peter Friis til cirka 
60 procent. Selv om 
det er forventet, at 
man aktivt deltager 
i møderne og i øvrigt 
bidrager til det friville 
og velgørende arbejde, 
er der nogle få, der er 

helt passive. De støtter derfor blot 
klubben økonomisk med det ret 
beskedne kontingent.

For at blive medlem af Ebeltoft 
Rotary Club, skal man indstilles af 
et Rotary-medlem. Kender man 
ikke en, der er medlem, må man 
kontakte en, man ved er det. Man 
må så opfordre til at blive indstillet. 
Et medlemsudvalg beslutter i sidste 
ende efter nogle møder, om den 
indstillede skal tilbydes medlems-
skab.

Haakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk

MAN SKAL VÆRE ET 

ANSTÆNDIGT  
MENNESKE

  DER ER SÅ MANGE 
FORDELE I FORM AF 
VÆRDIFULDE INDSPARK 
PÅ KLUBMØDERNE 
SAMT INSPIRATION FRA 
BÅDE HINANDEN OG 
OPLÆGSHOLDERNE

Præsident Peter Friis, Ebeltoft Rotary Club
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Alt for mange små og mellemstore virksomheder 
kæmper om det lille danske marked i stedet for at 
rette blikket mod udlandet, hvor der er rigeligt plads 
til alle. Det mener Niels Jensen, som mener, vejen til 
eksport bør gå via netværk og telemarketingbureau.

Niels Jensen, direktør for VARO 
Specialmaskiner A/S i Hornslet, 
ser et enormt potentiale for danske 
små og mellemstore virksomhe-
der, de såkaldte smv’er, på eks-
portmarkederne. Alene de nære 
markeder som 
Skandinavien og 
Tyskland byder 
på kæmpestore 
muligheder, 
og vejen frem 
går ifølge Niels Jensen igennem 
Eksportforeningen, hvor masser af 
viden og erfaring er til rådighed for 
medlemmerne.

„Set i bakspejlet burde vi være 
gået mere varsomt frem. Vi burde 
have meldt os ind i Eksportforenin-
gen, inden vi var på de første mes-
ser. Vi kunne allerede dengang have 
lukreret på den viden og erfaringer, 
foreningen byder på,“ mener han.

VARO har i nogle tilfælde videre-
udviklet specialmaskiner til eksport-
egnede nichemaskiner, blandt andet 
til skånsom kog-
ning af fødevarer 
og til påfyldning 
af væsker. 
Virksomheden 
når kun en vis 
størrelse, med 
mindre den går 
på eksportmar-
kederne. Det 
er netop, hvad man har gjort med 
målrettet satsning på tysktalende 
lande samt Skandinavien, England 
og Holland.

Flere bør eksportere
„Det er relativt tilgængelige lande, 
som er tidligt ude af krisen. Der-
for går vi ind på fødevare- og den 
farmaceutiske-industri i de lande. 
De teknologier, vi har udviklet, vil 
vi gerne sælge flere gange, og til 
at hjælpe os med det, har vi hyret 
et telemarketingbureau,“ fortæller 
Niels Jensen.

Telemarketing er efter hans 
mening en god måde at komme 
ind i eksportmarkeder på, og han 
er sikker på, der dukker kunder 
op, VARO ikke selv havde ramt via 
messer og egen opsøgning. De har 

nu fundet det rette bureau, hvis call 
center nu er i gang med at kontakte 
de rette personer i de udenlandske 
virksomheder og booker møder med 
VARO’s produktspecialister. Han 
mener, andre med fordel kan gøre 

det samme.
„Der er et 

enormt poten-
tiale for eksport 
i Danmarks 
smv’er, og på 

Djursland burde der være langt flere, 
som med held kan gøre forretninger 
på de nære markeder. Vi har mange 
smv’er med gode produkter, som 
de burde kunne eksportere,“ mener 
Niels Jensen.

Eksport koster tid og penge
Han peger også på, at man i Eks-
portforeningen har gode muligheder 
for at være med på en fællesstand 
til messer og udstillinger i de lande, 
man ønsker at eksportere til. Også 
fælles fremstød og kampagner kan 

man som med-
lem deltage i.

„Jeg sid-
der selv i et af 
sektionsrådene i 
Eksportforenin-
gen og har stor 
glæde af at ud-
veksle ideer og 
erfaringer med 

de andre medlemmer, der arbejder 
systematisk med eksport. Mit råd til 
andre virksomheder er at skynde sig 
at melde sig ind og få alle forde-
lene,“ siger Niels Jensen.

Eksportfremstød koster mange 
penge og tager tid. Man skal have 
det lange lys på, og derfor skal man 
sørge for at få al den hjælp og spar-
ring, man kan.

VARO Specialmaskiner A/S er 
grundlagt i 1935 og blev i 1997 over-
taget af de nuværende ejere med 
Niels Jensen som hovedaktionær. I 
dag har virksomheden omkring 80 
medarbejdere og omsatte sidste år 
for 119 millioner kroner.

Haakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk

  DER BURDE VÆRE 

LANGT FLERE, SOM 

MED HELD KAN GØRE 

FORRETNINGER PÅ DE 

NÆRE MARKEDER

  SET I BAKSPEJLET 
BURDE VI VÆRE GÅET 
MERE VARSOMT FREM
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NETVÆRK OG  

TELEMARKETING 
ÅBNER EKSPORTMARKEDET

Direktør Niels Jensen, VARO Specialmaskiner A/S
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Børnetallet er faldende på Djurs-
land, men til gengæld valfarter 
flere og flere unge mennesker til 
landsdelen for at bo på college og 
uddanne sig. Dansk Supermarked 
Group og Bestseller prøver med 
initiativerne at tiltrække de bedste 
elever. „30% færre unge søger en 
merkantil erhvervsuddannelse i år, 

og samtidig er de med reformen 
i 2015, hvor HG bl.a. blev til EUD 
Business, et år yngre, når de starter 
som elever hos os i Dansk Super-
marked Group,“ forklarer HR Senior 
Manager Jon Skålerud. „EUD 
Business tager kun et år, og vi vur-
derer, at et år på Business College 
vil styrke de unge i at være mere 

erhvervsparate, når de starter i en 
praktikplads hos os. Der tror jeg, 
at et år på et efterskolelignende col-
lege hjælper en del.“

Skræddersyet uddannelse
På det nye Business College skal 
eleverne have den undervisning, der 
hører til EUD Business, men en stor 

EUD BUSINESS ELEVER  

FRA HELE LANDET  
TIL VIDEN DJURS

  DA DE BÅDE ANSÆTTES OG FÅR LØN FRA 

STARTEN ER CHANCEN FOR, AT DE FORTSÆTTER 

KARRIEREN HOS OS RIGTIG STOR
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del af undervisningsmaterialet er 
produceret i samarbejde med Dansk 
Supermarked Group. „Når eleverne 
skal lære om regnskab, tager de 
udgangspunkt i regnskabet fra vores 
butikker, og vi har produceret en 
række relevante videoer, der kan 
bruges i undervisningen, så de får 
aktuelt og opdateret materiale fra 
virkelighedens verden. Vi sender 
dem på besøg på hovedkontoret i 
Aarhus, hvor de kommer til at møde 
nogen af de mennesker, der arbej-
der med de forskellige discipliner i 
koncernen. Eleverne kommer også 
på tre studieture til vore butikker 
og hovedkontorer i Berlin, London 
og Gøteborg, så de får kulturen og 
værdierne og måden at arbejde på 
ind under huden, inden de fortsæt-
ter som elever i enten Føtex, Bilka, 
Salling eller Netto.“ 

Omkostninger til markedsføring 
og løn under uddannelsen på Busi-
ness College finansieres af Dansk 
Supermarked Group, der dog kan 
søge elevrefusion i skoleperioderne.  

Sammen med unge  
med samme interesse
I dag tages EUD Business på den 
lokale erhvervsskole, hvor de unge 
går sammen med andre unge, der 
kan have vidt forskellige interesser. 

Men ved at samle eleverne på et 
college, bliver de mere målrettede. 
„Alle elever på DS Business College 
skal til samtale hos Dansk Super-
marked Group inden skolestart, hvor 
der laves en uddannelsesaftale for 
grundforløbet på Business College 
samt hovedforløbet i butikken. Vi 
får på den måde alene unge med 
interesse for en karriere i koncernen, 
og da de både ansættes og får løn 
fra starten er chancen for, at de fort-
sætter karrieren 
hos os rigtig 
stor,“ forklarer 
Jon Skålerud.

„Vi har en klar 
interesse i at 
investere i de 
unge, som er 
interesserede i at arbejde i detail-
handlen. Ved at give dem en målret-
tet, virkelighedsnær uddannelse, 
håber vi at motivere og dygtiggøre 
dem til at gå hele vejen og blive 
fremtidens ledere og nøglemed-
arbejdere i vores butikker.“

Uddannelsen på Business College 
varer et år og efterfølges af et to 
årigt hovedforløb i en butik. Deref-
ter har eleven mulighed for at tage 
en videregående uddannelse på et 
akademi som f.eks. markedsførings-
økonom eller finansøkonom.

Sidste år begyndte knap 15.000 
unge i Danmark på en merkantil 
grunduddannelse – men kun 71% 
færdiggjorde den. Ud af de 71% 
havde kun 49% fundet en praktik-
plads.

Relevant for andre brancher
Bestsellers tilsvarende initiativ i  
Grenaa hedder Fashion College, 
hvor hvor alle elever skal interes-
sere sig for mode, trends og salg af 

mode.
Jon Skålerud 

mener bestemt, 
det kan være 
relevant også for 
andre brancher 
at rekruttere 
kvalificerede 

unge på sammen måde. F.eks. er 
der mangel på smede på Djursland, 
og det er svært for virksomhederne 
at finde unge talenter, der kan 
udvide kapaciteten på de lokale 
virksomheder.

Lars Chalmer Rasmussen, lars@mercatus.dk

To nye special-colleges trækker op mod  
100 EUD Business elever udefra.

  ET ÅR PÅ BUSINESS 
COLLEGE VIL STYRKE DE 
UNGE I AT VÆRE MERE 
ERHVERVSPARATE
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TRAKTOR PÅ 

EFTERLØN
Den gør stadig af og til tjeneste på markerne, 

men kunne for et par år siden gå på efterløn, da 
en langt mere moderne model kom i stalden hos 

Skovplanteskolen Holmegaard.



www.erhvervDJURSLAND.dk · februar 2016

Der er kun seks volt at gøre godt med, men et 
drøn og en røgsky efterlader ingen tvivl om, 
at det er lykkedes at sparke liv i den gamle 
Farmall Super FC fra 1953. Plante skoleejer 
Benny Hammer har selv besteget det fjeder-
ophængte sæde: „Det er en enejers traktor, 
for den har hørt til ejendommen, siden den 
blev samlet i Frankrig i 50’erne,“ siger han og 
forsøger at overdøve drønet.

Planteskolen har især udnyttet modellens 
store frihøjde på markerne med træer og 
buske. „Vi har som mange andre af vores 
kolleger brugt den model som rensetraktor 
til mekanisk renholdelse med forskelligt 
udstyr,“ forklarer Benny, der også fortæller, 
at modellen ofte er blevet bygget om eller 
tilpasset helt lokale forhold med forhånden-
værende midler.

Det er en yders robust arbejdshest, der 
meget sjældent har været i stykker. „Mange 
af stumperne bliver stadig fremstillet, så 
det er let at skaffe reservedele til den. Jeg 
tror, vi har brugt under 1.000 kr. i alt, siden 
jeg tog over i 1995,“ smiler Benny, der ikke 
har beholdt den som nørdeprojekt. „Den er 
her for at blive brugt, og når den går helt på 
pension, skal den overtages af en, der har et 
lidenskabligt forhold til den.“

Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk

Farmall Super FC
Producent: International Harvester
Produktion: 98.310 (hele C serien)
Byggeår: 1952
Byggeland: Saint-Dizier i Frankrig
Motor: 2,0 L, 4 cylinder benzin
Effekt: 20 hk
Forhjul: Bred sporvidde (kunne også  
 fås med enkelt eller dobbelt hjul)

11Bilen & Bossen
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KLUMME – REVISION

NEDSÆTTELSE AF GAVEAFGIFTEN – EN GAVE!
Regeringens udmelding ved årets 
finanslovsaftale om en trinvis 
nedsættelse af gave/arveafgiften 
fra 15% til 5% i 2020 kan give 
virksomhedsejere anledning til 
overvejelser om betydningen 
heraf for generationsskifte 
indenfor familien.

Når din virksomhed drives i sel-
skabsform og der forestår et genera-
tionsskifte, er skatte- og afgifter en 
afgørende faktor for, hvorvidt det er 
muligt eller ej at overdrage virksom-
heden til næste generation.

Det skyldes, at SKAT kræver op 
til 53,7 % af værdistigningen af 
selskabet hos forældrene ved over-
dragelsen.

Selskabet, hvis størrelse kunne 
være typisk for Djursland, er stiftet 
med 1,0 mio. kr. i kapital og i dag 
har en værdi på 10 mio. kr. Så vil 
forældrene skulle betale 5,0 mio. kr. 

i alt, bestående af 3,8 
mio. kr. i aktie-

avanceskat og 

1,2 mio. kr. i gaveafgift ved 100% 
gaveoverdragelse.

Når der er tale om en igangvæ-
rende virksomhed er kapitalen i 
virksomheden ofte bundet i driftsak-
tiver og muligheden for at hæve et 
udbytte på 4-5 mio. kr. svarende til 
halvdelen af virksomhedens værdi er 
ofte illusorisk. I denne situation kan 
et salg ud af familien være eneste 
mulighed.

Heldigvis er der en række skatte-
mæssige regler – en værktøjskasse – 
som under givne forudsætninger kan 
bringes i anvendelse og nedsætte/
udskyde skattebetalingen ganske 
væsentligt. Det omhandler primært 
værdiansættelsesreglerne og mulig-
heder for succession. Anvendelse 
af successionsreglerne betyder 
grundlæggende, at aktieavance-
beskatningen udskydes til næste 
generation afhænder aktierne.

Værdiansættelsesreglerne
Ved en optimal planlægning har 
virksomheden i nogle situationer 
kunnet værdisættes til langt under 
den forventede markedsværdi ved 
anvendelse af de gamle formueskat-
tekurser mm. Disse regler stoppede 
den tidligere regering uden varsel i 
februar 2015. Hvis en værdiansæt-
telse efter formueskattekurserne 
medfører en værdiansættelse på 
5 mio. kr. i ovennævnte eksempel, 
ville det give en besparelse på mere 
end 2 mio. kr. på aktieavancen og 
0,6 mio. kr. på gaveafgiften. I dag 
skal værdiansættelsen ske til mar-
kedsværdien.

Successionsreglerne
Som det fremgår oven-

for, så giver 

aktieavance skatten den største 
likviditetsbelastning. Aktieavance-
skatten kan udskydes, hvis suc-
cessionsreglerne kan anvendes. 
Forudsætningen for at anvende suc-
cessionsreglerne er, at der er tale 
om en igangværende virksomhed. 
SKAT har fastslået, at ejendoms-
udlejning og investering i værdi-
papirer i denne sammenhæng ikke 
anses som erhvervsvirksomhed, og 
må ikke udgøre en væsentlig del af 
selskabets virksomhed. 

Det er i nogen udstrækning muligt 
at organiseres sig, så successions-
reglerne alligevel kan anvendes. Det 
kan være en opdeling af virksom-
heden og så de ikke successions 
berettigede aktiver/aktiviteter 
udskilles.

Vedrørende beregning af gave-
afgift er der et bundfradrag på 
50 tkr., som er afgiftsfrit. Dette 
kan være meget relevant i private 
familie forhold, men er helt util-
strækkeligt til at have nogen reel 
betydning for overdragelse af en 
erhvervs virksomhed.

Lempeligere generationsskifte
I eksemplet ovenfor vil implemen-
tering af regeringens foreslåede 
nedsættelse af gaveafgiftssatsen 
således medføre, at der alene skal 
betales 401 tkr. i gaveafgift som en 
her-og-nu skat, hvis succession er 
muligt. Det bør finansieringsmæs-
sigt være muligt at håndtere, så 
selskabet kan bevares i familien.

Hvis succession ikke er muligt, 
bør det overvejes, om strukturen 
kan ændres, og hvad de nye værdi-
ansættelsesregler medfører. I denne 
situation vil nedsættelse af gave-
afgifts satsen næppe kunne kom-
pensere for manglende mulighed for 
anvendelse af formueskattekursen.

Af Gert Foldager, statsaut. revisor,  
EY på Djursland

12 www.erhvervDJURSLAND.dk · februar 2016Klumme – revision



www.erhvervDJURSLAND.dk · februar 2016 13Noter

Samarbejde om flygtning i Syddjurs 
SYDDJURS  Formand for arbejdsmarkeds-
udvalget Gunnar Sørensen roser erhvervslivet i 
Syddjurs Kommune for et positive samarbejde 
om flygtning, hvor 61 flygtninge i dag er ude i 
praktik hos lokale virksomheder. „Integrationen af 
flygtninge på arbejdsmarkedet er en stor op-
gave, men et afgørende skridt for at lykkes med 
integrationen i Danmark. Derfor vil jeg gerne rose 
de lokale virksomheder, som i dag allerede har 
61 flygtning ude i praktik. Behovet er dog fortsat 
stort, så vi ser frem til at endnu flere melder sig,“ 
udtaler Gunnar Sørensen, formand for Arbejds-
markedsudvalget.

100 mio. til yderområder
DJURSLAND En analyse fra Dansk Byggeri viser, 
at landets 24 yderkommuner tilsammen kan spare 
98,8 mio. kr. om året, hvis de sender opgaver 
som snerydning, græsslåning eller pedelarbejde i 
udbud.   
„Det svarer i gennemsnit til lidt over fire millioner 
per kommune, og i en tid hvor kommunalbestyrel-
serne kan bruge lang tid på at snakke om bespa-
relser helt ned på 50.000 kr. eller mindre, så er 
det en pæn pose penge, som de får til rådighed 
uden at gå på kompromis med kvaliteten,“ siger 
erhvervspolitisk konsulent i Dansk Byggeri, Mor-
ten Kamp Thomsen. 
Merudliciteringspotentialet er for Norddjurs op-
gjort til 14,3 mio. kr. og for Syddjurs 30,7 mio. kr.

Fremgang for Kattegatcentret
GRENAA  For første gang nogensinde kan centret 
for andet år i træk juble over stigende besøgstal. 
„Kattegatcentret har i mange år oplevet nedgang 
i besøgstallet, men forrige år vendte vi besøgs-
kurven, og det er meget glædeligt, at vi fortsæt-
ter den positive udvikling,“ fortæller direktør i 
Kattegat centret, Bjarne Klausen.
„Vi vil for alvor sætte Kattegatcentret på landkor-
tet igen og skabe noget helt nyt, der i dén grad 
sparker røv.“ 
Fremtidsplanerne omfatter både modernisering, 
udvidelse og spændende nyheder og centret er, 
sammen med arkitektfirmaet Kjær & Richter og 
det rådgivende ingeniørfirma LB Consult, i øjeblik-
ket ved at finpudse planerne.

Rosenholm til Aarhus?
ROSENHOLM  En række venstrefolk fra Horn-
slet og omegn arbejder på at få gennemført en 
folkeafstemning om at ændre det kommunale 
tilhørsforhold i det tidligere Rosenholm Kommune 
fra Syddjurs til Aarhus. Afstemningen ønskes 
gennemført i 2017 i forbindelse med næste kom-
munalbestyrelsesvalg, og er udtryk for markant 
utilfredshed med Syddjurs Kommune.

· Kraner
· Autolifte
· Trucks

· Spil
· Pumper
· Gear

· Løftegrej
· Ventiler
· Cylindre

Vi er eksperter i både hydrauliske anlæg og trykluft. 
Vi udfører syn og service på bl.a.:

Vandskæring, svejs, klip 
og buk i alle materialer

Underleverandøren 
med det hele i huset

aalsrode.dk

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.

EY i Grenaa 
Storegade 1, telefon 73 23 30 00

www.ey.com/dk

MURERFIRMA  RASMUS JAKOBSEN A/S

Energivej 20 · 8500 Grenaa
Tlf. 86 32 35 11/86 32 38 32 

Biltlf. 23 31 48 40 · www.rjakobsen.dk

T otalentrepriser 
Nybygning · T ilbygning 

Omforandring · Reparationer 
Murer-, beton-, og jordarbejde 

Autoriseret kloakmester 
Grave- og huggearbejde med miniged 

http://www.grenaahydraulik.dk
http://www.aalsrode.dk
http://www.ey.com/dk
http://www.rjakobsen.dk
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„Jeg og min kompagnon Peter 
Østberg havde været i branchen i 
mere end tyve år, da vi startede op 
for os selv,“ forklarer ejer og direktør 
Per Danielsen og har dermed slået 
fast, at det faglige fundament for 
virksomheden 
var på plads.

Makkerpar
De to makkere 
og deres medar-
bejdere hjælper 
en lang række 
virksomheder i hele landet med at 
gennemføre automatiseringsproces-
ser på mange forskellige industrian-
læg. „Vi hjælper enten på konsulent-
basis eller projektbasis. Et eksempel 
er styringen af produktionen af Oreo 
Kiks, der sikrer, at de er i stand til at 
producere 56 kiks i sekundet, eller 
hvad der svarer til en fodboldbane 
fyldt med kiks i døgnet,“ smiler 
Per. „Vi har ingen egenudvikling og 

arbejder næsten udelukkende med 
at programmere i de to systemer fra 
Siemens og Rockwell, fordi de er 
globalt anerkendte.“

Netop partnerskabet mellem de to 
ejere ser han som en styrke. „Vi er 
meget forskelige og komplimenterer 
hinanden fantastisk godt. Peter står 
for det tekniske og programmerin-
gen og jeg for salg og administra-
tion. Vi ser det også som et plus, at 
vi har en størrelse, hvor vi selv kan 
overskue det hele.“ 

Ikke flere end ti
De to ejerledere er enige om, at 
virksomheden ikke skal tælle mere 

end højst ti med-
arbejdere. „Lige 
nu er vi seks. 
Det betyder, 
at vi kan holde 
fokus på hinan-
den og vores 
projekter, men 

også at vi er store nok til at tage 
større projekter ind, uden at arbejde 
os ihjel, selv om vi har travlt,“ for-
klarer han og fortæller, at en stor del 
af medarbejdernes tid lægges ude 
hos kunderne og hos deres kunder – 
ofte i udlandet.

„Her er ingen, der putter sig. 
Og vi kender ikke kun hinanden på 
kryds og tværs, men også hinan-
dens familier. Så vi forsøger, som 

arbejdsplads, at være tiltrækkende, 
og selv om det lyder som en kliche, 
så har alle frihed under ansvar.“

Per har erfaret, at medarbejderne 
skal være de helt rigtige, og at de 
skal agere, som var det deres eget 
firma. „Det er vi lykkedes med, og 
vi er heldige med at have så gode 
folk. Det er altid en fornøjelse at 
høre kundernes tilbagemeldinger.“

Det vigtige netværk
„Branchen er overkogt, og det er 
for tiden meget vanskeligt at finde 

MEDARBEJDERNE  
 ER VORES ABSOLUT  
 VIGTIGSTE AKTIV

På under fire år er det lykkes 

Pd-Automation at bide sig fast i 

en overkogt branche. Parløb og 

fokus er opskriften.

  VI KENDER IKKE KUN 
HINANDEN PÅ KRYDS 
OG TVÆRS, MEN OGSÅ 
HINANDENS FAMILIER
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nye medarbej-
dere, der typisk 
er uddannede 
ingeniører eller 
automationstek-
nologer,“ fort-
sætter Per som 
er lidt ærgelig over, at der næsten 
ikke kommer nye unge mennesker 
ind i branchen.

De første to dage efter starten 
i 2012 husker Per som meget 

underlige og 
stille. „Der 
skete ingenting. 
Jeg lavede en 
opdatering på 
LinkedIn, og 
det satte gang 

i sagerne, for på den måde fandt 
mange i mit netværk ud af, at vi var 
blevet selvstændige.“

Siden er det gået slag i slag og be-
hovet for automatisering bliver efter 

Pers mening kun større. „Hvis vi i 
Danmark skal være konkurrencedyg-
tige, så er vi nødt til at automatisere. 
Produktionen skal gå hurtigt, være 
stabil og kvaliteten må vi aldrig gå 
på kompromis med, for det er den vi 
er kendte for,“ slutter han.

Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk

  DET ER FOR TIDEN 
MEGET VANSKELIGT 
AT FINDE NYE 
MEDARBEJDERE

Ejer og direktør Per Danielsen, Pd-Automation

www.erhvervDJURSLAND.dk · februar 2016
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Med omkring 100 fastansatte og 
yderligere 30 hjælpere i højsæ-
sonen, er det lidt af en kabale, at 
anvise den korrekte løn til tiden til 
de forkellige medarbejdergrupper. 
„Det er noget af et ansvar at sidde 
med,“ fortæller Anita Bjerre, der er 
uddannet revisor og er regnskabs-
medarbejder og 
lønansvarlig i 
Randers Regn-
skov. 

Vores 
lønsystem
Regnskovens 
medarbejdere 
fordeler sig på fastansatte, ungar-
bejdere og sæsonarbejdere med 
en ganske stor spredning på både 
overenskomst-niveau, atp, pension, 
alder og ansættelsestype. Derfor 
skiftede de i begyndelsen af 2015 
fra deres gamle papir-baserede 
tidsregistrering til et elektronisk 
system med ProLøn som leverandør 
og central aktør.

„Alt kan variere – sådan føles 
det ihvertfald,“ fortsætter Anita 
og fortæller, at ProLøn har ageret 
fødselshjælpere og hjulpet med at 
få det nye tidsregistreringssystem 
sat rigtigt op til netop Regnskovens 
behov.

Teknisk og faglig support
Selv om det er relativt nyt for Anita 
at arbejde i systemet, er hun hurtigt 
blevet fortrolig med det. Den største 
udfordring til dato i jobbet som 
lønansvarlig har 
for Anita været 
implemente-
ring af det nye 
tidsregistrerings-
system: „I dette 
forløb har vi haft 
brug for især teknisk hjælp, og de 
har bare været der for os hver ene-
ste gang,“ fortæller hun. „Jeg føler 
virkelig, de mere er en medspiller 
end en leverandør.“

Det er uhyre vigtigt for hende, at 
lønindberetningen fungerer optimalt. 
„Går bare lidt galt med datatranspor-
ten, er alt forkert, blot et komma er 

nok til at skabe fejl, og det kan jeg 
ikke gennemskue uden at trække på 
support,“ fortsætter Anita og fortæl-
ler, at hun har været tryg ved at have 
ProLøn på sidelinjen som spar-
ringspartner, og har kunnet ringe 
med både små og store spørgsmål. 
„Man har måske selv svaret, men 

det er rart at 
kunne ringe for 
at blive helt sik-
ker i sin sag.“

Løbende 
rådgivning
Dialogen med 
ProLøn er gen-

nem hele forløbet foregået med en 
fast rådgiver. „Henriette har været 
vores kontaktperson, og har været 
på sidelinjen i flere år. Hun kender 
os og ved hvilke type ansættelser, 
der kan give bøvl.“ 

Den personlige relation gør 
lønkørslen nemmere for Anita, men 
verden bryder ikke sammen, 
hvis den faste konsulent har 
ferie: „Det gode er, at 
alle deres lønkon-
sulenter er gode 
til at sætte sig ind 
i vores situation 
og hjælpe på vej, 
uanset om det er 
teknisk hjælp eller 
overenskomstmæs-
sige og lønfaglige 
problemstillinger.“

„Man bliver aldrig 
helt færdiguddannet, 

derfor trækker jeg ofte 
på ProLøns ekspertise. 
De er på forkant med, 
når der sker noget nyt 
og der kommer lovmæs-
sige ændringer. De 
orienterer os, når der er 
noget, vi skal være obs 
på. Det sparer mig tiden 

til at skulle sætte mig ind i alt og er 
samtidig garanti for, at lønnen bliver 
korrekt,“ slutter Anita.

Foto: Brian Rasmussen

Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk

I Randers Regnskov stiller den specielle sammensætning af 

medarbejdere ganske særlige krav til lønstyringen. Det medførte 

skift fra papir til elektronisk tidsstyring og et nyt lønsystem.

  JEG FØLER 

VIRKELIG, DE MERE ER 

EN MEDSPILLER END 

EN LEVERANDØR

  DET SPARER MIG 

TIDEN TIL AT SKULLE 

SÆTTE MIG IND I ALT

www.erhvervDJURSLAND.dk · februar 2016



17Advertorial

KOMPLICERET LØNANVISNING KAN 

EFFEKTIVISERES
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„Det hele startede i 2010, hvor vi 
deltog i et arrangement i Region 
Midt regi,“ fortæller adm. direktør 
Benny Kristensen fra entreprenør-
virksomheden. Her hørte han første 
gang om mulighederne for at få AOF 
til at stå for målrettet undervisning i 
dansk. Men han fik også viden om, 
hvor mange af den danske befolk-
ning der er læsesvage eller ramt af 
ordblindhed.

Gevinst for alle
Der blev stablet et samarbejde med 
AOF på benene og medarbejderne 
blev tilbudt at deltage i et dansk-
kursus, der blev afviklet på virksom-
heden i arbejdstiden. „Det har været 
en stor succes,“ erfarer Benny og 
fortæller, at han kan mærke en reel 
positiv udvikling hos mange af de, 
der har deltaget. 
„Tidligere var 
det tabu, og 
flere af dem har 
gået og skjult 
deres ordblind-
hed gennem rigtig mange år. Nu har 
de fået hjælp, og vi taler åbent om 
det i hverdagen.“

På den måde er det blevet en 
fordel for begge parter og en styrke, 
der rækker ud over arbejdstiden. 
„Det har for nogle givet markant 
mere selvværd, og det smitter af på 
stort set alt, hvad den enkelte laver.“

Involvering og arbejdsglæde
Benny lægger meget vægt på, at 
alle medarbejderne er knusende 
dygtige håndværkere og faglige 
eksperter i deres arbejde. „At de 
bliver stærkere bogligt er med til, at 
de kan honorere flere af de skær-
pede krav, der er 
i en digitaliseret 
hverdag. Og det 
giver både større 
involvering og 
øget arbejds-
glæde,“ slår han 
fast, ligesom 
han er sikker på, at det har været 
meget vigtigt, at kurserne foregår 
hos VAM. „Det har givet maksimal 
tryghed, at det foregår her i huset 
kollegerne imellem, og der er altid 
høj stemning. Det er dejligt.“

Også andre fag
Det er mindst en trediedel af de 
ansatte, der har deltaget i et af 
kurserne, der er blevet udvidet med 
et tilbud om aftenundervisning i 
dansk, matematik og IT. „Det havde 
ikke kunnet lade sig gøre uden en 

samarbejdspartner. AOF har vist 
meget stor fleksibilitet over for 
vores behov, og vi får tilbagemeldin-
ger på, at de er 
dygtige undervi-
sere og meget 
lydhøre omkring 
vores forvent-
ninger og ønsker 
til undervisningen, så den vinkles til 
vores hverdag. Samtidig er de super 
gode til at håndtere og motivere 
vores folk.“

Nogle af medarbejderne har taget 
imod hele pakken af undervisning, 
og tilbringer derfor i en periode tre 
aftener om ugen på VAM. „Derfor 
er jeg sikker på, at de får noget ud 
af det,“ konkluderer Benny og siger, 
at de helt afgjort også fremover vil 
tilbyde kurserne til medarbejderne. 

„At investere i 
vores medarbej-
deres personlige 
kompetencer, er 
en helt natur-
lig langsigtet 

satsning for os. Vi har meget loyale 
medarbejdere og mange med høj 
anciennitet.“ VAM blev „Årets Ar-
bejdsplads“ i Danmark i 2014 efter 
en indstillingen fra medarbejderne.

Fælles projekt
Koordinator Niels Erik Iversen fra 
AOF Randers/Djursland er også 
meget begejstret for samarbejdet 
med VAM. „Vi kan mærke, at det 
er et fælles projekt for både medar-
bejdere og ledelse, og det betyder, 
at alle er utrolig motiverede. Det er 
meget positivt, at mange efter en 
lang arbejdsdag har overskud til at 
modtage undervisning om aftenen, 

og vores undervisere er meget 
glade for at komme der.“

AOF kører løbende kurser for 
flere virksomhe-
der. „Der er et 
stort behov for 
danskundervis-
ning på det her 
niveau, og vores 

undersøgelser tyder på, at op mod 
20 % har udfordringer omkring spro-
get,“ slutter Niels Erik, der rådgiver 
virksomhederne om de forskellige 
muligheder.

Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk

  DET HAR GIVET 
MARKANT MERE 
SELVVÆRD

  DET HAVDE IKKE 
KUNNET LADE SIG 
GØRE UDEN EN 
SAMARBEJDSPARTNER

  OP MOD 20 % 
HAR UDFORDRINGER 
OMKRING SPROGET

www.erhvervDJURSLAND.dk · februar 2016
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EN SEJR AT KUNNE  

LÆSE AVISEN
Gennem fire år har VAM i samarbejde med AOF målrettet arbejdet på at hjælpe 

medarbejdere til at blive bogligt stærkere. Det har nedbrudt tabuer og højnet 

arbejds- og livsglæden for mange af virksomhedens medarbejdere.

Adm. direktør Benny Kristensen, VAM

www.erhvervDJURSLAND.dk · februar 2016
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JEG ER BLEVET  
ØSTJYDE  
 MED STORT Ø
Han har boet i Aarhus i mange 
år, og det er her, hans børn 
er vokset op. Han har besat 
jobs med mange rejsedage, der 
har bragt ham verden rundt. 
Alligevel skinner hans nordjyske 
gen stadig tydeligt igennem.

Direktør Henrik Carstensen, Grenaa Havn
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Det er ikke kun sproget, der diskret afslører hans nord-
jyske ophav. Den nye direktør på Grenaa Havn, Henrik 
Carstensen, er af den tillidsvækkende og sindige type 
med begge ben på jorden. 
„Jeg tænker over tingene, 
og går hundrede procent 
efter de mål, jeg har sat,“ 
fortæller han. „Jeg vil 
gerne have dialogen, og er 
sådan en person, der snak-
ker lige godt med høj som lav. Og så tror jeg, mange 
nordjyder har en speciel lidt underspillet humor. Vi kan 
godt bruge meget ironi, når vi siger tingene.“

Havnen trak
Med en barndom i knudepunktet Frederikshavn, lå det 
næsten i kortene, at han skulle gå transportvejen, og det 
var ikke mindst havnen, der trak. „Jeg fik en helt naturlig 
interesse for havnemiljøet og valgte hurtigt, at jeg ville 
uddanne mig inden for transport og logistik.“

Han blev udlært hos Frederikshavn Spedition, og 
tog efter nogle år springet til København og en kar-
riere inden for luftfragt. Den førte ham efter fem år 
til Aarhus som salgschef 
og senere direktør for 
nogle af de store spillere 
i branchen. Via et skift til 
direktør posten for Hanst-
holm Havn er 52 årige Henrik nu landet på kommando-
broen på Grenaa Havn.

Ved siden af den professionelle karriere, har Henrik 
fået erfaringer med den politiske vinkel, blandt andet 
som medlem af bestyrelsen i Dansk Erhverv. „Det trig-
ger mig også at bevæge mig i det politiske, og jeg kan 
godt lide balancen med det professionelle.“ 

Dopaminen
Henrik har altid dyrket meget motion, og var som ung 
aktiv spiller i hjembyens ishockeyklub White Hawks. 

I dag deler han „lasten“ 
med samleveren Linda. 
„Jeg skal have et kondi-
kick et par gange om ugen, 
og det er godt og vigtigt for 
mig at få løsnet op.“ Spin-
ning, løb, svømning og golf 

er blandt de discipliner, de to dyrker sammen, mens de 
årlige skiture er rene drengeture. „Jeg er bidt af ski og 
sidste år gennemførte min bror og jeg det 90 km lange 
Vasaløb, som er verdens længste og et af de hårdeste 
langrendsløb,“ fortsætter han. „Jeg er ellers mest til 
alpin og er iøvrigt ikke til ekstremsport. Det vildeste er 
den årlige halvmaraton hjemme i Aarhus.“

Mange nåle i kortet
Familien, der ud over Linda tæller i alt tre udeboende 
børn, har sammen med en anden familie en lejlighed i 
Prenzlauer Berg i Berlin. „Det er en lille oase for os. Vi er 
kommet meget i byen, og det er et herligt kvarter, med 

mange kulturelle mulighe-
der og restauranter.“

Ellers går ferierne til 
mange forskellige steder. 
„Jeg har haft op til 150 

rejsedage om året, og mit verdenskort på hjemme-
kontoret har mange nåle i,“ smiler han. „Vi er meget 
alsidige. Sidste år blev sommeren holdt i Bork Havn 
i en husbåd og med cykelture i omegnen, og i år står 
den på flodsafari i Frankrig.“

Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk

 JEG GÅR HUNDREDE 
PROCENT EFTER DE MÅL, JEG 
HAR SAT

 DET TRIGGER MIG OGSÅ AT 
BEVÆGE MIG I DET POLITISKE
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Djurslands Turistforening
Den tidligere næstformand 
for Djurslands Turistforening 
Steen Lassen (67) er blevet 
valgt til formand efter Brita 
Mosdal. Leder af Stenvad 
Mosebrugscenter Carsten 
Jensen er samtidig valgt som 
næstformand.

Danbor AS

Morten Basse (55) er tiltrådt 
som direktør for Danbor AS’ 
nyetablerede Wind Center of 
Excellence, der skal vare-
tage udviklingen af support 
og services inden for vind-
området. Han kommer fra 
en stilling som adm. direktør 
hos Offshoreenergy.dk og 
han er uddannet ingeniør og 
MBA. Danbor har hovedsæde 
i Esbjerg og beskæftiger i alt 
ca. 450 medarbejdere.

Djurslands Erhvervsråd

På årets nytårskur på Gl. 
Estrup delte Djurslands 
Erhvervsråd deres årlige 
erhvervspriser ud. 
Iværksætterprisen gik til Berit 
Lanther og samlever Michael 
Nielsen for hendes virksom-
hed Apetit.

Formand for Djurslands 
Erhvervsråd Ole Sørensen be-
grundede prisen med ordene: 
„I har formået at trække
noget storbystemning ind i en
landsby på Djursland og har 
med caféen skabt et møde-
sted for hele Auning.“

Årets Erhvervspris tilfaldt 
Rytters Tømrerfirma ApS, der 
med en flot vækst på 470 % 
også blev udnævnt som Ga-
zelle i 2015. Ejerleder Mathias 
Rytter (th) modtog prisen af 
erhvervsrådets formand Ole 
Sørensen (m), sammen med 
formand Søren Leth (tv) fra 
virksomheden.
„Det er et kæmpe skulder-
klap, og det betyder meget 
for os. Nu skal vi bare have 
de to borgmestre til at sætte 
gang i noget mere arbejde, så 
vi kan få noget mere at lave 
for det offentlige,“ sagde den 
vindende tømrermester.

Svend Pilgaard 
Automobiler A/S
Ove Knudsen (55) er tiltrådt 
som adm. direktør i den 
Ryomgaard-baserede familie-
virksomhed. Ove kommer fra 
en stilling som leder af Fisk-
bæk Lastvogns-Service A/S i 
Randers, og han har tidligere 
arbejdet i finanssektoren. 
Han afløser Svend Pilgaard, 
der i foråret runder 80 år. 
Virksomheden beskæftiger 14 
fuldtidsansatte.

Færgevej 1 · Grenaa · www.mercatus.dk

Djurslands Bank A/S

Lars Møller Kristensen (55) 
overtager pr. 1. maj posten 
som adm. direktør i Djurs-
lands Bank A/S. Han har været 
ansat i banken siden 2003 og 
har senest beklædt stillingen 
som vicedirektør og været 
medlem af bankens direktion. 
Lars er bankuddannet og HD i 
organisation. Han afløser Ole 
Bak, der efter 33 år i banken 
har valgt at gå på pension.

Reno Djurs I/S

Medlem af Norddjurs 
Kommunal bestyrelse og 
formand for Miljø- og Teknik-
udvalget Jens Meilvang (I) har 
overtaget formandsposten i 
Reno Djurs I/S efter medlem 
af Syddjurs Kommunalbesty-
relse og formand for Udvalget 
for Natur, Teknik og Miljø Per 
Dalgaard (O). Ifølge selska-
bets vedtægter skal formand 
og næstformand skifte plads 
efter to år.

Profil Optik Hornslet
Jesper Nørgaard (43) er til-
trådt som ny butikschef i Profil 
Optik Hornslet. Han kommer 
fra Profil Optik Brøbecher  
Ryesgade i Aarhus, hvor han 
har arbejdet over 16 år. Jesper 
er desuden formand for Op-
tikerforeningen vest for Sto-
rebælt, bestyrelsesmedlem i 
FNS, hovedbestyrelsesmed-
lem for Serviceforbundet, Ur-
magernes og Optometrister-

nes Landssammen slutning 
samt bestyrelsesmedlem 
i Optikernes Kompetence-
udviklingsfond.

Molskroen Strandhotel
Torben Jensen er startet som 
chefkok på Molskroen Strand-
hotels restaurant Brasseriet, 
hvor han har afløst Michel 
Michaud. Han vil fortsætte 
Michauds linie med god, enkel 
mad i centrum og fortsætte 
med nogle af hans kendte 
klassikere.

Syddjurs Kommune

Ole Bollesen (65), der i 
forvejen sidder i Syddjurs 
Kommunalbestyrelse (S), er 
Socialdemokraternes nye 
spidskandidat til borgmester-
posten til valget i 2017.

Folketinget

Anne-Mette Winther Chri-
stiansen (50) har meddelt Ven-
stres Djurslandskreds, at hun 
forlader politik og dermed ikke 
længere er folketingskandidat. 
Hun har siddet i Folketinget i 
perioden 2005 til 2015, hvor 
hun ikke opnåede genvalg. 
Hun har desuden været lokal-
politisk aktiv i fem år.

Allingåbrohallen
Jakob Borst Sørensen (32) 
er startet som halinspektør 
for Allingåbrohallen. Han er 
uddannet og har i en årrække 
arbejdet som murer. 

Fotograf: Gert Præst for Norddjurs Kommune

Foto: Lokalavisen

Foto: Lokalavisen

http://www.mercatus.dk
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Djurs Wind Power
Ca. 300 km. nordøst for 
London ligger Englands nye 
vækstområde for offshore 
vindindustrien, hvor der i de 
kommende år skal opstil-
les havmøller på mere end 
13.000 MW i Nordsøen – eller 
hvad der svarer til ca. 32 
gange Anholt Havmøllepark. 
Projektet har fået navnet 
Green Port Hull og erhvervs-
netværket Djurs Wind Power 
har indgået et formelt samar-
bejde med British Chamber of 
Commerce in Denmark, der 
er Green Port Hulls forlæn-
gede arm i Danmark.
To medlemsvirksomheder har 
allerede etableret sig i om-
rådet, og formand for Djurs 
Wind Power, tømrermester 
Bo Allermann fortæller, at 
netværkets erfaringer med at 
opbygge tætte relationer mel-
lem lokale virksomheder og 
offshore-aktørerne, er noget 
mange gerne vil lære af. 
„Vi vil naturligvis også gerne 
dele ud af vores erfaringer, 
men endnu hellere vil vi lære 
området at kende, skabe 
netværk og bevågenhed mod 
de stærke kompetencer, som 
virksomheder i vores netværk 
og i vores område har inden 
for offshore vind.“ 
Fra British Chamber of Com-
merce er der også store 

forventninger til samarbejdet. 
Præsident og CEO Mariano 
A. Davies udtaler: „Storbritan-
nien er blevet førende inden 
for vedvarende energi, hvilket 
giver gode muligheder for de 
danske virksomheder.“ 

Aarhus Stiftstidende
Midtjyske Medier, der bl.a. 
ejer Aarhus Stiftstidende, er 
blevet solgt til Jysk Fynske 
Medier. Sælger er Belgiske 
De Peers Group.

Feriepartner Ebeltoft
Sommerhusudlejnings firmaet 
Feriepartner Østkysten 
har overtaget Feriepartner 
Ebeltoft fra EDC Aros. Det 
lokale kontor på Strandvejen 
i Ebeltoft bibeholdes efter 
overtagelsen.
„Vi er meget glade for aftalen, 
og ser det som en styrkelse 
af indsatsen for at give både 
ejere og lejere en god ople-
velse,“ siger Edith Derdau, 
der sammen med sine part-
nere driver Feriepartner Øst-
kysten. „Med overtagelsen 
kan vi endnu bedre udnytte 
de personalemæssige kom-
petencer i vores bureauer, vi 
kan tilbyde huse i et større og 
sammenhængende område, 
og vi kan til fulde gøre brug af 
markedets mest avancerede 
og effektive bookingsystem. 

Sammen med en stærk mar-
kedsføringsindsats især på 
det tyske marked, er der in-
gen tvivl om, at det vil komme 
vores husejere og vores lejere 
til gode.“

Malerfirmaet 
Tipsmark & Kildahl ApS
Michael Tipsmark, som står 
bag Malerfirmaet Tipsmark, 
Grenaa med knap 40 med-
arbejdere, har sammen med 
Bjarne Kildahl stiftet Malerfir-
maet Tipsmark & Kildahl ApS, 
der vil tilbyde alle former for 
professionelt malerarbejde i 
Aarhus og i Syddjurs området. 
Bjarne kommer fra en stilling 
som leder af Enemærket og 
Petersens malerafdeling i Aar-
hus. Det nye firma forventer 
inden for det første år, at be-
skæftige 15-20 medarbejdere.
Malerfirmaet Tipsmark fort-
sætter uforandret med fokus 
på Grenaa og Norddjurs.

Viden Djurs
I samarbejde med Dansk Super-
marked starter Viden Djurs 
Business College i Grenaa, 
der målrettet skal grundud-
danne unge til en karriere i Fø-
tex, Netto eller Bilka. Elever er 
sikret en praktikplads og skal 
komme fra hele landet, idet 
de skal bo på college i Grenaa 
under uddannelsen.

AquaDjurs
AquaDjurs har igen sat prisen 
ned på spildevand og drikke-
vand i Norddjurs Kommune, 
og de nuværende takster 
forventes at være stabile i 
mange år frem.
„De effektiviseringer, vi har 
realiseret de seneste år, skal 
selvfølgelig komme kunderne 
til gode. Vi er til for kunderne, 
og selskabets økonomi skal 
blot hvile i sig selv. Vi håber 
samtidig, at de attraktive 
takster kan være med til at 
fastholde og måske endda 
tiltrække virksomheder. Når 
de får lavere omkostninger, 
bliver de også mere konkur-
rencedygtige,“ siger bestyrel-
sesformanden for AquaDjurs, 
Frede Frandsen.

International Furniture
Resterne af den konkurre-
rende Birk Furniture i Skød-
strup er blevet overtaget af 
International Furniture. Birk 
Furniture gik konkurs i 2015, 
og overtagelsen omfatter 
både varelager, dele af pro-
duktionsapparatet og en af de 
tidligere ejere. En del af Birks 
program henvender sig til 
samme institutionssegment 
som International Furniture 
beskæftiger sig med.

KLUMME – FORSIKRING

„Min assurandør ved, hvad vi 
laver, og vi har aldrig haft pro-
blemer med skader.“ Disse 
sætninger møder vi ofte, og 
der er ingen tvivl om at udsag-
net er korrekt, men der er slet 
ingen garanti for at det bliver 
ved med at være sådan.

Ikke alle assurandører er an-
sat i samme forsikringsselskab 
for livstid og herudover er det 

jo, som absolut hovedregel, 
forsikringsselskabets vilkår, 
der afgør om der er forsik-
ringsdækning for en skade.

I foråret 2015 fik vi en ny 
kunde, der var forsikret i et 
af landets største forsikrings-
selskaber. Et forsikringssel-
skab, hvor vi normalt ikke har 
problemer med skadesbe-
handlingen.

Efter en grundig gennem-
gang af virksomhedens forsik-
ringer kunne vi se, at risikobe-
skrivelsen i kundens policer 
slet ikke omfattede alle de 
aktiviteter virksomheden har. Vi 
meddelte forsikringsselskabet 
dette og bad dem rette til.

I efteråret blev vi ringet 
op af forsikringsselskabets 
skadeskontor og fik oplyst, 
at der, 14 dage efter vi fik 
mæglerfuldmagten, var 
brændt et parcelhus. Branden 
var angiveligt forårsaget af 
vores kundes genopladelige 
batterier. Både parcelhusets 
forsikring og vores kundes 
produktansvarsforsikring var i 
samme forsikringsselskab og 
nu ville parcelhusforsikringen 
gøre regres mod produkt-

ansvarsforsikringen. Da denne 
risiko ikke var omfattet på po-
licen, ville forsikringsselskabet 
sende vores kunde en regning 
på kr. 1.500.000. 

Vi havde heldigvis bedt 
forsikringsselskabet rette po-
licens risikobeskrivelse, inden 
vi fik kendskab til skaden, og 
mener ikke at vores kunde får 
problemer.

Forsikringsselskaberne 
udbetaler, som udgangspunkt, 
kun erstatning når skaden fal-
der indenfor risikobeskrivelsen.

Desværre bliver vi al for 
ofte ringet op efter at skaden 
er sket.

Af Bent Ketelsen og Bjarke Barrett 

Sørensen, Dansø Forsikringsmæglere 

Djursland ApS www.dansoe.dk

DIN RISIKOBESKRIVELSE SKAL VÆRE KORREKT!
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Væksthus Midtjylland ny leverandør 
af den lokale erhvervsservice i Syddjurs
Godt 100 erhvervsfolk, 
by rådsmedlemmer og 
distrikts rødder var mødt op til 
byrådets nytårskur i Syddjurs 
Udviklingspark i Mørke. Her 
blev Væksthus Midtjylland 
præsenteret som den ny 
leverandør af erhvervsservice 
i Syddjurs Kommune.
Væksthus Midtjylland skal de 
næste to år levere erhvervs-
service i Syddjurs Kommune. 
Det indebærer gratis rådgiv-
ning og støtte til iværksættere 
og virksomheder med fokus 
på vækst. Væksthus Midtjyl-
land vil også stå for netværk, 
kurser og møder, og der er 
også mulighed for at søge 
medfinansiering til videns-
udvikling i de enkelte virksom-
heder.

Møde på tværs
Ud over præsentationen af 
Væksthus Midtjylland var der 
oplæg fra borgmester Claus 
Wistoft om årets gang, fra 
afdelingsleder Carsten Møller 
Lundberg om den virksom-
hedsrettede service i Jobcen-

ter Syddjurs og fra direktør 
Poul Møller om behovet for 
udlæg af erhvervsgrunde i 
den kommende nye kommu-
neplan.
Borgmester Claus Wistoft 
udtaler:
„Jeg er rigtig glad for at vores 
nytårskur stadig har et rigtig 
flot fremmøde med over 100 
deltagere. Det er en god og 
unik mulighed for politikere, 
embedsfolk, erhvervsfolk og 
distriktsrødder til at mødes på 
tværs. Samtidig var jeg også 
glad for at kunne præsentere 
Væksthus Midtjylland som 
vores nye leverandør på 
erhvervsservice de næste to 
år. De har megen erfaring på 
området og vil være til stede 
lokalt, så det lover godt for 
vækst og iværksætteri her i 
kommunen.“
Væksthus Midtjylland driver 
et regionalt væksttilbud med 
støtte fra kommunerne i 
region midt. De er samtidig 
leverandør på den lokale 
erhvervsservice i syv kom-
muner.

Hvorfor er der så få kvinder, 
der når til tops i Danmark?
03. februar kl. 19-20:30, Kystvejens Hotel 
og Konferencecenter, Kystvejen 26, 
Grenaa.
Forelæsning med Nina Smith, cand.
oecon., professor ved Aarhus Universitet. 
Kvinderne har for længst overhalet 
mændene i uddannelsessystemet, har 
været fuldtidsarbejdende de seneste 
årtier, og Danmark har været førende 
med familievenlige ordninger i verden. 
Alligevel er andelen af kvinder i topledelse 
lav i Danmark, også set i internationalt 
perspektiv. Hvordan forklarer dansk og 
international forskning den manglende 
repræsentation af kvinder i topledelse?
Og gør kvinder i topledelse en forskel?
Arr.: Grenaa Djurs Rotary & Norddjurs 
Folkeuniversitet.
Pris: 100 kr. inkl. kaffe/kage
Tilm.: www.norddjurs-folkeuni.dk
8632 0885 / 2344 8014

Virksomheds- og iværksættersparring
1. marts kl. 17-19, Kystvejens Hotel og 
Konferencecenter, Kystvej 26, Grenaa.
Få gratis vejledning af specialister 
som revisor, advokat, A-kasse for 
selvstændige, markedsføringskonsulent, 
jobcenter, LAG Djursland og 
erhvervskonsulenter.
Tilmelding er ikke nødvendig.
Arr.: Norddjurs Kommune Erhverv.

Erhvervsdialogmøde
2. marts 16-20, Nautilus på 
Kattegatcentret, Færgevej 4, Grenaa.
Hvordan sætter vi sammen turbo 
på erhvervsudviklingen i Nordjurs 
Kommune?
Det årlige dialogmøde, hvor kommune 
og erhvervsliv mødes til debat om 
fremtidens erhvervsudvikling.
Arr.: Norddjurs Kommune.

Djurslands Erhvervsråds 
Generalforsamling 
17. marts, Kattegatcentret, Færgevej 4, 
Grenaa. Nærmere info senere.

Vækst og bæredygtighed
13. april, kl. 19-20:30, Kystvejens Hotel og 
Konferencecenter, Kystvejen 26, Grenaa
Forelæsning med Steen Hildebrandt, 
Professor, ph.d. 
Vækst er mange andre ting end kortsigtet 
økonomisk og materiel vækst. Vækst 
handler også om dannelse, uddannelse, 
miljø, klima, livskvalitet, bevidsthed, 
menneskeligt nærvær og samvær, 
samarbejde og empati. Og vækst handler 
om økonomi og produktion af fysiske og 
andre slags produkter og ydelser. Uden 
vækst, ingen bæredygtighed. Uden 
bæredygtighed ingen vækst. De to ting 
hænger sammen.
Bæredygtighed handler om at respektere 
livet på kloden, om at respektere 
mennesker og natur; om at tage hensyn 
til de næste mange generationer og 
hele kloden, når vi træffer alle vore 
beslutninger.
Vi har behov for at gøre op med det 
gamle ensidige, økonomiske.
og kortsigtede vækstbegreb, og vi har 
behov for at nuancere og konkretisere 
bæredygtighedsbegrebet.
Arr.: Grenaa Djurs Rotary & Norddjurs 
Folkeuniversitet.
Pris: 100 kr. inkl. kaffe/kage
Tilm.: www.norddjurs-folkeuni.dk
8632 0885 / 2344 8014

Innovation – Sammen står vi stærkere
13. april kl. 14-17, lokalitet ikke fastlagt.
Lars Nørgaard Bjørn og Peter Lund 
Madsen vil berige os med deres viden om 
innovation. Lars er CEO i Seneco, og har 
vundet flere opfinderpriser. Hjerneforsker 
Peter Lund Madsen vil fortælle om hjernen 
og kreativiteten, herunder hvordan nye 
idéer opstår, og fastkørte tankemønstre 
nedbrydes.
Arr.: Djurslands Erhvervsråd, Syddjurs 
Erhvervsforening og Lederne.
Info: www.djurslandserhvervsraad.dk

KLUMME – ADVOKAT

Den 1. januar 2016 trådte der 
en ny lov om ansættelses-
klausuler i kraft. Ansættelses-
klausuler er jobklausuler, 
konkurrenceklausuler og kunde-
klausuler, som oftest er aftalt 
mellem en arbejdsgiver og en 
ansat i en ansættelseskontrakt.

Loven vil have virkning for 
alle ansættelseskontrakter, 
der er indgået fra den 1. 
januar 2016 og frem. Ansæt-
telsesklausuler i indgåede 
ansættelses kontrakter før den 
1. januar 2016 er kun gyldige 
frem til den 1. januar 2021.

Med loven medfølger der 
nye betingelser for, hvor-
når man som arbejdsgiver 
kan indgå en af de nævnte 
ansættelses klausuler med en 

ansat. En forkert formuleret 
ansættelsesklausul kan blive 
anset for at være ugyldig.

Det skal eksempelvis i 
konkurrenceklausuler være 
beskrevet, hvad der gør den 
ansattes stilling til en særligt 
betroet stilling. Kundeklausuler 
må kun angå kunder, som den 
ansatte har haft forretnings-
mæssig forbindelse med 
de seneste 12 måneder, og 
arbejdsgiveren skal ved ansæt-
telsens ophør udlevere en spe-
cifik liste over hvilke kunder, 
der er tale om. Hvis der indgås 
en kombineret konkurrence- 
og kundeklausul, kan klausulen 
maksimalt gælde i 6 måneder.

Det er desuden ikke længere 
tilladt at indgå jobklausuler. En 

jobklausul er en aftale, som en 
arbejdsgiver indgår med andre 
virksomheder med henblik på 
at hindre eller begrænse den 
ansattes muligheder for at 
opnå ansættelse et andet sted.

En ansat har endvidere ret 
til at få kompensation for at 
indgå en klausul. Der er også 

kommet nye regler for be-
regning af kompensation for 
indgåelse af en klausul.

Af Jørgen Lindhardt Steffensen
Advokat (H), Partner, og Jens Nilau-
sen, Advokatfuldmægtig,
Lindhardt Steffensen Advokater A/S
www.lsa-advokater.dk

ARBEJDSGIVERE SKAL VÆRE OPMÆRKSOMME PÅ ANSÆTTELSES-
KONTRAKTER EFTER NY LOV OM ANSÆTTELSESKLAUSULER
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Forrygende succes med selskaber
Der mangler som regel hver-
ken udsigt eller lys, når man 
som gæst ser ud over havet 
gennem vinduerne på vand-
kantshotellet Hotel Ebeltoft 
Strand.
Men efter nogle svære år 
med store investeringer og 
fintuning af konceptet, er et 
af landets bedst beliggende 
hoteller ved at være nået så 
langt, at også ledelsen for 
alvor kan se lyset og tro på 
fremtiden.

Blevet så lokalt
Hotellet har ændret fokus fra 
at være et konferencehotel til 
at satse på det private marked 
med selskaber, restaurant og 
café. „Det er blevet så lokalt 
hernede. Vi har forrygende 
succes med selskaber, der 
er næsten fuldt booket op fra 
april til september i år, og vi 
har virkelig fået et køkken, der 
fungerer,“ konstaterer hotel-
chef Lilian Lenbroch glad.
Restauranterne i Ebeltoft-
området er ifølge Lilian meget 
forskellige. „Vi tilpasser os. 
Med vores lokale køkkenchef 
Nick Grønkjær i spidsen kan 
vi give gæsterne en lækker 
madoplevelse. Men stadig 

til en pris, folk kan betale. Vi 
har mange bryllupper helt fra 
Aarhus-kanten, og skal også 
holde fire konfirmationer for 
familier fra Aarhus, der kom-
mer herud og holder fest.“

Værelser og lejligheder
Hotellet driver stadig selv 
36 hotelværelser og otte 
lejligheder fortæller Lilian. „12 
lejligheder er solgt, hvoraf vi 
har formidling på de ni, så der 
mangler nu at blive solgt otte 
lejligheder.“
Ombygningen af hotel-
værelserne til lejligheder blev 
fuldendt sidste år, og der er 
allerede i årets løb realise-
ret en lejlighed fra 2. etape. 
Salgsprocessen er forsat i 
gang vedrørende de reste-
rende lejligheder, og med 
den smittende optimisme 
generelt, kombineret med 
det stadigt lave renteniveau, 
tror Lilian på, at der i år bliver 
solgt flere af dem.

Ny indretning af 
café og loungeområde
Sidste års resultat af 
primær drift endte 
med et negativt 
drifts resultat på 

0,4 mio. kr. mod et tilsva-
rende overskud på 1,1 mio. 
kr. året før, mens efter-skat 
resultatet sluttede på minus 
0,6 mio kr. mod et rundt nul 
det foregående år.
Lilian Lenbroch finder årets 
resultat utilfredsstillende, 
men tror på et bedre resultat i 
næste regnskabsår, bl.a. med 
afsæt i salg af de ombyggede
hotelværelser.
„I regnskabsåret er der lavet 
store investeringer, både i ny 
indretning af café og lounge-
område samt flere andre 
ting, som man ikke ser som 
gæst. Samtidig investeres der 
i løbende at løfte kvalitetsni-
veauet på alle hylder – og det 
koster, men det er i høj grad 
en investering i fremtiden. 
Vi er 100% fortrøstningsfulde 
omkring, at efterhånden 
som budskabet om de gode 
oplevelser som gæst på 
hotellet, på restaurant Sublim 
eller Cafe Liva breder sig, vil 
vi få den opmærksomhed og 
succes, som vi synes, at vi 

fortjener.“

HOTEL
EBELTOFT STRAND A/S 

Ndr. Strandvej 3, 8400 Ebeltoft

Regnskabsafslutning 30-09-2015 

Bruttofortjeneste 6,1 (7,1)

Resultat før skat -0,9 (0,1)

Egenkapital 2,3 (3,0)

Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

Ndr. Strandvej 3
8400 Ebeltoft

Hovedselskab:
Unik ID:

Ja
100318608

Telefon: 86343300 Fax: 86344636
Hjemmeside: www.ebeltoftstrand.dk CVR-nr.: 73278910
E-mail: hotel@ebeltoftstrand.dk P-nr.: 1002397181

Kort og Rutevejledning

Tilret virksomhedsdata

Føj til overvågning

Hent VCARD

Print firmaprofil

Føj til favoritter

20152014201320122011

OMSÆTNING

20152014201320122011

BRUTTOFORTJENESTE

20152014201320122011

RESULTAT FØR SKAT

20152014201320122011

ÅRETS RESULTAT

20152014201320122011

EGENKAPITAL

20152014201320122011

BALANCE

Hotel Ebeltoft Strand A/S

« TILBAGE TIL SØGERESULTAT

PROFIL KONTAKTPERSONER STRUKTUR EJERHIERARKI NØGLETAL REGNSKABER KREDITTJEK NYHEDER NOTATER

0 12.329

0

3.692

0

-3.574

2.742

0

-2.687

2.975

0

27.710

0

SØGNING DIN SIDE KREDITRAPPORTER UDLAND

Ndr. Strandvej 3
8400 Ebeltoft

Hovedselskab:
Unik ID:

Ja
100318608

Telefon: 86343300 Fax: 86344636
Hjemmeside: www.ebeltoftstrand.dk CVR-nr.: 73278910
E-mail: hotel@ebeltoftstrand.dk P-nr.: 1002397181

Kort og Rutevejledning

Tilret virksomhedsdata

Føj til overvågning

Hent VCARD

Print firmaprofil

Føj til favoritter

20152014201320122011

OMSÆTNING

20152014201320122011

BRUTTOFORTJENESTE

20152014201320122011

RESULTAT FØR SKAT

20152014201320122011

ÅRETS RESULTAT

20152014201320122011

EGENKAPITAL

20152014201320122011

BALANCE

Hotel Ebeltoft Strand A/S

« TILBAGE TIL SØGERESULTAT

PROFIL KONTAKTPERSONER STRUKTUR EJERHIERARKI NØGLETAL REGNSKABER KREDITTJEK NYHEDER NOTATER

0 12.329

0

3.692

0

-3.574

2.742

0

-2.687

2.975

0

27.710

0

SØGNING DIN SIDE KREDITRAPPORTER UDLAND

Ndr. Strandvej 3
8400 Ebeltoft

Hovedselskab:
Unik ID:

Ja
100318608

Telefon: 86343300 Fax: 86344636
Hjemmeside: www.ebeltoftstrand.dk CVR-nr.: 73278910
E-mail: hotel@ebeltoftstrand.dk P-nr.: 1002397181

Kort og Rutevejledning

Tilret virksomhedsdata

Føj til overvågning

Hent VCARD

Print firmaprofil

Føj til favoritter

20152014201320122011

OMSÆTNING

20152014201320122011

BRUTTOFORTJENESTE

20152014201320122011

RESULTAT FØR SKAT

20152014201320122011

ÅRETS RESULTAT

20152014201320122011

EGENKAPITAL

20152014201320122011

BALANCE

Hotel Ebeltoft Strand A/S

« TILBAGE TIL SØGERESULTAT

PROFIL KONTAKTPERSONER STRUKTUR EJERHIERARKI NØGLETAL REGNSKABER KREDITTJEK NYHEDER NOTATER

0 12.329

0

3.692

0

-3.574

2.742

0

-2.687

2.975

0

27.710

0

SØGNING DIN SIDE KREDITRAPPORTER UDLAND



26 www.erhvervDJURSLAND.dk · februar 2016Ajour

Alle data er indhentet i perioden 
21.12.2015 - 21.01.2016.
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen, 
NN Markedsdata og proff.dk. 
Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

ABILDGAARD TRUSTRUP ApS
Nygårdsvej 2, Lyngby, 8570 Trustrup
Regnskabsafslutning 30/06/2015 
Bruttofortjeneste 0,5 0,4
Resultat før skat 0,2 0,3
Egenkapital 2,3 2,2

AUNING KART PARK A/S
Drammelstrupvej 1, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 30/09/2015 
Bruttofortjeneste 0,4 0,5
Resultat før skat 0,1 0,1
Egenkapital 0,1 0,0

BJØRNKJÆR MASKINFABRIK A/S
Sletten 8, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-09-2015 
Bruttofortjeneste 1,6 0,5
Resultat før skat 1,6 0,2
Egenkapital 1,9 0,7

CAMPEN MACHINERY A/S
Sletten 8, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-09-2015 
Bruttofortjeneste 17,0 15,2
Resultat før skat 6,9 5,6
Egenkapital 7,1 6,0
Antal ansatte 11,0 10,0

DJURSLAND FODBOLD CLUB ELITE A/S
Ydesvej 2, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31/07/2015 
Bruttofortjeneste 0,2 0,4
Resultat før skat 0,0 -0,1
Egenkapital 0,2 0,3
Antal ansatte 1,0 1,0

FINN RANDRUP. TØMRER- OG 
SNEDKERFORRETNING A/S
Tværvej 9, Egens, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-06-2015 
Bruttofortjeneste 1,4 1,4
Resultat før skat -0,3 -0,4
Egenkapital 1,6 1,9

FOOTPRINT A/S 
A. Knudsens Vej 10, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30/09/2015 
Bruttofortjeneste 3,9 4,3
Resultat før skat 0,5 0,8
Egenkapital 3,5 3,2

FREDERIKSEN GRENAA A/S
Energivej 3, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30/09/2015 
Bruttofortjeneste 7,9 7,0
Resultat før skat 0,2 -1,0
Egenkapital 1,6 1,5
Antal ansatte 23,0 23,0

GONGE DANMARK ApS
Holmagervej 4, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30/09/2015 
Bruttofortjeneste 1,4 1,6
Resultat før skat 0,2 0,4
Egenkapital 1,5 1,7

GRENAA HYDRAULIK A/S
Kalorievej 1, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30/09/2015 
Bruttofortjeneste 6,6 7,7
Resultat før skat 0,1 0,7
Egenkapital 1,3 1,4

GSM MASKINFABRIK A/S
Kattegatvej 14, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30/09/2015 
Bruttofortjeneste 13,3 11,0
Resultat før skat 2,6 1,5
Egenkapital 3,7 2,6

H. HOFFMANN A/S 
Søholtvej 11, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30/06/2015 
Bruttofortjeneste 0,8 1,6
Resultat før skat 0,0 0,5
Egenkapital 1,2 0,0

HN AUTOCENTER A/S
Centervej 4, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30/09/2015 
Bruttofortjeneste 7,5 7,3
Resultat før skat 0,9 1,1
Egenkapital 7,2 6,7

R.C. HOLM A/S 
Skovbakkevej 50, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 30/06/2015 
Bruttofortjeneste 2,7 2,0
Resultat før skat 0,9 -0,1
Egenkapital 7,3 7,0

TØMRER- OG SNEDKERFIRMAET 
LARS NIELSEN ApS
Grønhøjvej 10, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2015 
Bruttofortjeneste 2,8 2,7
Resultat før skat 0,4 0,3
Egenkapital 1,0 0,7

VANDTECH ApS
Knebel Bygade 40A, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30/09/2015 
Bruttofortjeneste 4,6 4,9
Resultat før skat 1,8 2,2
Egenkapital 5,1 5,7

VARO SPECIALMASKINER A/S 
Sletten 8, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30/09/2015 
Bruttofortjeneste 31,8 29,5
Resultat før skat 4,8 7,3
Egenkapital 14,0 9,5
Antal ansatte 56,0 52,0

Færgevej 1 · Grenaa · 8630 0619 · lars@mercatus.dk · www.mercatus.dk

Hjemmeside-tjek!
• Finder dine kunder det, 

de søger? 

• Er din side mobilvenlig? 

• Skal den opdateres/ud-
vikles eller helt fornys?

Få et uforpligtende og 
gratis „serviceeftersyn“

Boligsidens Markedsindeks

Nøgletal Ændring måned Ændring år

Norddjurs -0.5% 23.8%
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Attraktive vilkår for 
erhvervskunder

www.spardjurs.dk   mail@spardjurs.dk

Kontakt os og hør, hvad vi kan tilbyde dig!

Nye selskaber
Cvr nr Selskabsnavn ................................................................................................ Reg.dato
37347612 Davai.dk ApS .............................................................................................. 07.01.2016
37358975 TBj Entreprenør ApS .................................................................................. 11.01.2016
37359068 Grønnevej 11 ApS ...................................................................................... 11.01.2016
37366153 Novacem Denmark ApS ............................................................................13.01.2016
37371335 RF-Anholt ApS ...........................................................................................15.01.2016
37371483 Prima Braendsel ApS .................................................................................15.01.2016
37372978 Allelev Smedie & Landbrugsservice ApS .................................................15.01.2016
37384615 Lapin Travel Grenå ApS .............................................................................20.01.2016
37323950 SMH II ApS ................................................................................................23.12.2015
37335444 Djurslands Bogføring og Vikarservice IVS ................................................03.01.2016
37347477 Johan Hansen vikar og Transport Service IVS .......................................... 07.01.2016
37350036 Brugtbyggemarked.dk IVS......................................................................... 07.01.2016
37352985 Strunges Food ApS ....................................................................................08.01.2016
37369322 Legarth IVS ................................................................................................14.01.2016
37378321 Restaurant Moment aps ............................................................................19.01.2016

Selskabsændringer
34351899 REKLAMEMAATTEN DANMARK ApS ..................21.12.2015 virksomheden opløst
35682848 MUTON SOFTWORKS IVS .................................... 18.01.2016 opløst ved erklæring
31184118 AK. INDUSTRISERVICE ApS......................... 20.01.2016 Anmodning om opløsning
32354661 CLUB OPTIDENT ApS .............................................28.12.2015 opløst ved erklæring
32161448 BRENNER RADIATORER SJÆLLAND ApS ......... 28.12.2015 virksomheden opløst
75082711 EL- OG GAVEBUTIKKEN ApS ................................. 05.01.2016 opløst ved erklæring
27960480 J-LERHOI ApS .........................................................07.01.2016 opløst ved erklæring
35827854 CAFE STAY ApS .....................................................15.01.2016 Konkursdekret afsagt
20781408 INSUL-TRADING ApS ............................................ 19.01.2016 virksomheden opløst
33946082 FLEX INDUSTRIES ApS ........................................ 21.01.2016 virksomheden opløst
Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.

Få relevante indlæg optaget gratis i Ajour. 

Send stof til: 
info@erhvervdjursland.dk

http://www.spardjurs.dk
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I Syddjurs Kommune lægger vi stor vægt på at kunne 
tilbyde et bredt udvalg af billige og velbeliggende 
erhvervsgrunde, som imødekommer virksomhedernes 
forskelligartede behov – alle med god infrastruktur med 
hurtig adgang til Aarhus og E45.

Grundene i Hornslet ligger i den sydvestlige del af byen i et 
allerede etableret erhvervsområde.
Adressen er Holmagervej, 8543 Hornslet, udstykninger af 
matr.nr. 5a m.fl., Tendrup by, Hornslet.
Størrelserne kan så vidt muligt blive efter købers ønske, se 
forslag til inddeling af grunde i udbudsmaterialet, bilag 23. 
Det udbudte areal udgør samlet ca. 8.194 m².

Grundene må anvendes til produktionserhverv, lager- 
og engrosvirksomhed el. lign. Der må ikke indrettes 
butikker i området, ligesom det heller ikke er tilladt at 
opføre boliger i området, uanset om det er i tilknytning til 
erhvervsvirksomheden.

Mere inforMation
Du kan få mere information om de ledige erhvervsgrunde, 
herunder deres præcise beliggenhed, grundstørrelser og 
priser på www.syddjurs.dk/erhvervsejendomme eller du 
kan kontakte juridisk konsulent David Kastberg Reimann, 
87 53 51 48, der står til rådighed med vejledning og 
information.

Velbeliggende erhVerVsgrunde i hornslet sælges

Du kan få hjælp til at afklare 
lokale erhvervsforholD og 
hvilke MuligheDer, Du har, 
hvis Du køber erhvervsgrunD i 
syDDjurs af erhvervskonsulent 
bo kristensen, 87 53 50 35.

grundPriser
90,00 kr. pr. M² ekskl. MoMs. alle priser 
er ekskl. tilslutningsafgifter til 
kloak, el, vanD og varMe. størrelsen 
af Disse afgifter fastsættes af 
forsyningsselskaberne.

LEDEREN HAR NØGLEN 
– INDEN MEDARBEJDEREN SYGEMELDES MED LANGVARIG STRESS

Det koster kassen når en medarbej-
der bliver sygemeldt med langvarig 
stress – en gennemsnitlig sygemel-
ding varer 12 uger.

Det koster ca. 500.000 kr. at 
erstatte en sygemeldt medarbejder 
med en akademisk uddannelse, og  
ca. 300.000 kr. at erstatte en syge-
meldt medarbejder uden akademisk 

uddannelse. Hvis du er opmærksom 
og gør en aktiv indsats kan din 
medarbejder måske nå at restituere 
på et par uger. 

Hvordan forhindre at en medar-
bejder sygemeldes med stress
Der kan selvfølgelig være mange år-
sager til at medarbejderen får stress 
– herunder privatlivet, men uanset 
årsagen - så grib om „nældens rod“ 
og få talt med din medarbejder og 
tilbyd eventuelt noget hjælp. 

Tegn du kan være opmærksom 
på er:

• Er medarbejderen ofte syg i eller 
efter ferie og helligdage?

• Har medarbejderen ofte hoved-
pine, en ændret adfærd eller er 
lettere forvirret?

• Trækker vedkommende sig fra 
det sociale liv i virksomheden?

• Ser medarbejderen trist og træt 
ud, griner mindre eller har en 
aggressiv adfærd?

Tal med din medarbejder:
Indled med at anerkende medar-
bejderens arbejdsindsats, beskriv 
herefter de konkrete ændringer du 
har oplevet og spørg afsluttende 
åbent ind til, hvordan medarbejde-
ren har det. Det giver mulighed for 
at medarbejderen kan uddybe og 
forklare sig uden at føle sig truet.

Samtalen bør koncentrere sig om 
medarbejderens adfærd og ikke 
personlighed. Tilbyd aflastning af 
opgaver i en periode og eventuelt 
nedsat arbejdstid i en periode. 
Afstem forventningerne og tilbyd 
hjælp – stress går ikke over af sig 
selv – der skal hjælp til.

Af stresskonsulent Kirsten Kristensen,  

Kirsten-K, www.kirsten-k.dk

KLUMME – STRESS

http://www.syddjurs.dk/erhvervsejendomme


 

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

Vælg en stærk
   samarbejdspartner

www.djurslandsbank.dk
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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

vvsmester-pc.dk · Halvej 2 · 8961 Allingåbro

Tjen på eT lavere 

 energi- 
 forbrug

Bestil et gratis  
energitjek hos mig  
på 8648 1008

virksomheder på 
genbrugsstationerne
 
i 2016

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

til virksomhedsejere

Ved du, at virksomheder kan benytte genbrugsstationerne på Djursland?
 
I 2016 kan du aflevere op til 2 tons affald knyttet til hvert køretøj, du tilmelder. 
Det koster 610 kr. uden moms pr. køretøj. Køretøjet må veje op til 3.500 kg plus 
en eventuel trailer.
 
Du kan læse mere og tilmelde din virksomhed på www.renodjurs.dk. 
Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe eller skrive til os.

venlig hilsen
Reno Djurs
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