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Vælg en stærk
   samarbejdspartner

www.djurslandsbank.dk
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Stationsplads 4    •  8500 Grenaa     •  Tlf. 8630 0355

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

Få efteruddannelse 
og nye kompetencer
- Chauffør, lastbil, vogn og bus

- Kran

- ADR kurser

- Truck

- Køretekniske kurser

For yderligere information kontakt Suran Ahmed  
på tlf. 26 23 31 32 eller på mail ssa@tradium.dk. 
 

Ring Djursland

6_TRD_B52_H112mm_Djursland.indd   1 01/03/2016   10.51

Rolshøjvej 10 · 8500 Grenaa · Tlf. 7217 0044
info@norddjursoppbyg.dk · www.norddjursoppbygg.dk

Vi specialiserer os indenfor opbygning og 
reparationer af alt rullende materiel

Alt i hydraulik, slanger, ventiler, 
cylindre m.m.

http://www.rjakobsen.dk
http://www.djurslandsbank.dk
http://www.lb-consult.dk
http://www.roendespar.dk
http://www.tradium.dk
http://www.norddjursoppbygg.dk
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Afhængigheden af store kunder gav bagslag da krisen satte ind og har nu medført ny 
struktur.

 6 MERE VEDVARENDE ENERGI PÅ VEJ TIL GRENAA
Djurs Bioenergi er klar til sende deres nye biogasanlæg i udbud. Det færdige anlæg vil 
kunne forsyne 1.400 boliger med varme og skal efter planen supplere Grenaa Varme-
værks planlagte nye flisfyrede varmeværk.
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På med hat og briller og i „hippie-bussen“ til Vesterhavet med et tørt stykke flutes og en 
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Camo Leathers A/S i Auning sælger 
primært læder til møbelindustrien 
og har for alvor haft finanskrisen helt 
tæt inde på kroppen.

„Da krisen satte ind, havde vi i 
2009 en omsætning på halvdelen af 
det budgetterede,“ fortæller direktør 
Jørgen Birch.

„Siden da har vi haft fokus på om-
stilling. Vi er gået fra at handle med 
meget store kunder til nu at koncen-
trere indsatsen om små og mellem-
store kunder, og 
efter nogle års 
stagnation, er vi 
virkelig vokset 
her i 2016.“

Tidligere 
var Norge og 
Sverige de 
største eksport-
markeder, men efterhånden som 
mange virksomheder enten har flyttet 
produktionen eller helt har lukket, er 

de største markeder nu Litauen og 
Polen.

Salget i Norge og Sverige sker 
i dag til samarbejdspartnere, som 
sælger produkterne videre.

Nye kunder i folden
„For at sprede risikoen endnu mere, 
arbejder jeg på også at bygge noget 
op i Slovakiet, Tjekkiet og med en-
keltstående kunder rundt i Europa – 
og etablering af en forretning i Kina 

med eksport af 
dyrt og eks-
klusivt læder. 
Samtidig har 
jeg også fokus 
på større salg 
til eksisterende 
kunder.“

Høj service, 
personale med mange års erfaring til 
at vejlede kunderne, ensartede pro-
dukter og levering til tiden er vigtige 

nøgleord for at kunne begå sig på 
eksportmarkederne.

„Jeg har fået en dygtig sælger, 
som gør det godt i både Litauen 
og Letland og kender til de lokale 
forhold – og „særheder“. Og vi må 
også bare indrette os efter, at der i 
Polen og Litauen er en del af vores 
kunder – specielt dem med ledere 
i min alder (57 år) og derover, som 
ikke snakker engelsk.“

110 årlige rejsedage
Jørgen Birch har cirka 110 rejsedage 
om året, hvoraf cirka 40 procent 
drejer sig om indkøb og 60 procent 
om salg.

„I forbindelse med indkøb handler 
det også meget om at kontrollere 
leverandørerne, da kunderne i dag 
har meget mere fokus på ensartet-
hed. Behovet for kundebesøg er 
ikke længere så stort som tidligere, 
og samtidig har vi de senere år haft 
fokus på at nedsætte rejseomkost-
ningerne.“

Han råder eksportører til at spille 
med åbne kort. „Skulle der opstå en 

OMSTILLING HAR VEKSLET STORE KUNDER TIL MINDRE
Afhængigheden af store kunder gav bagslag da 
krisen satte ind og har nu medført ny struktur.

  SAMTIDIG HAR 

JEG OGSÅ FOKUS 

PÅ STØRRE SALG TIL 

EKSISTERENDE KUNDER

Direktør Jørgen Birch, Camo Leathers A/S
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Djursland-fødevarer på Food Festival
DJURSLAND  På Aarhus Food Festival 2016, der 
er Nordens største madbegivenhed, deltog flere 
fødevareproducenter og -netværk fra Djursland. 
Blandt andre Møllerup Gods, der præsenterede 
hamp som fødevarer og Høbjerg Café og Gård-
butik der tilbød et udvalg af originale varer fra 
Djursland.
Stenalt Gods gav smagsprøver på gedepølser, 
Hedegårdens Vinavl på lokalproduceret hylde-
blomstvin og ved Havets Hus var Kattekatcentret 
gået sammen med Dansk Landbrugsmuseum Gl. 
Estrup, hvor de fortalte om dagens fisk og om 
tilberedning efter gamle opskrifter. 

Asylcentre lukker
NORDDJURS  Udlændingestyrelsen har meddelt 
Norddjurs, at kommunens tre asylcentre lukkes 
inden årsskiftet. Det er centrene på Robstrupvej i 
Grenaa, Lyngbygård i Lyngby og centret i Voldby.
„Vi takker Udlændingestyrelsen og Røde Kors 
for det gode samarbejde. Også en stor tak til de 
mange lokale borgere, som har taget varmt imod 
beboerne på asylcentrene. Vi skal nu drøfte poli-
tisk, hvad der skal ske med bygningerne, og vi vil 
i den forbindelse kontakte borgerforeningerne i 
de berørte områder for at få deres input,“ udtaler 
borgmester Jan Petersen.

Erhvervsklimaet i Nord og Syd
DJURSLAND  96 af landets kommuner er 
omfattet af DI’s årlige undersøgelse af det lokale 
erhvervsklima. Resultaterne baserer sig på 2/3 
spørgeskemabesvarelser fra virksomheder og 1/3 
fra statistikker.
Norddjurs har samlet fastholdt sin plads som nr. 
68 og topper på områderne Skatter, afgifter og 
gebyrer som nr. 23 og Kommunal sagsbehandling 
som nr. 28. I bund er det Infrastruktur og trans-
port som nr. 89 og Kommunale rammevilkår som 
nr. 95.
Syddjurs er samlet steget fra nr. 84 til 81. Også 
her topper Skatter, afgifter og gebyrer som nr. 
30 samt Kommunens velfærdsservice som nr. 
43. I bund er Kommunens image som nr. 84 og 
Arbejdskraft som nr. 89.

Snoren klippet til Jagtens Hus 
KALØ  Protektor for Danmarks Jægerforbund 
H.K.H Prins Henrik talte til indvielsen af forbun-
dets nybyggede domicil Jagtens Hus ved Kalø. 
„Stort tillykke til Danmarks Jægerforbund. Jeres 
nye hus bliver et sted, der rummer det hele. Et 
centrum for alle, der er interesserede i natur, jagt 
og ikke mindst naturbeskyttelse, som er et meget 
vigtigt område.“

Virtual Reality-lab hos Dania
GRENAA  Erhvervsakademi Dania i Grenaa er 
gået i samarbejde med det tyske computerspil-
firma Crytek om landets første Virtual Reality-
laboratorium, der skal bruges på datamatiker og 
multimediedesigner uddannelserne. Laboratoriet 
placeres i en 200 m2 ny tilbygning til Erhvervsaka-
demiets campus.
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forsinkelse, så sørg for straks at infor-
mere om det. Så handler det nemlig 
pludselig ikke så meget om prisen på 
produktet, for forsinkelser kan koste 
kunden mange penge.“

Alt for lidt drive
Eksport handler også om indstillin-
gen til at ville det, og Jørgen Birch 
mener, at der er 
alt for lidt drive 
i Norddjurs – og 
på Djursland – 
som ellers har 
både havn og 
lufthavn.

„Der sker 
absolut intet 
her i kommunen, og jeg ved godt, 
at det er nemt at sige. Men det er 
i bund og grund virksomheder og 
under leverandører til eksportvirk-
somheder, som kan løfte os. Vi er 
ikke kreative nok her på Djursland, 
og vi skal være meget mere imøde-
kommende og meget hurtigere til 
at hjælpe, når virksomheder spørger 
efter erhvervsgrunde og anden form 

for hjælp. Pengeinstitutter, jurister og 
andre stiller krav til virksomhederne 
– vi skal dokumentere hvad vi vil, 
og hvornår vi gør det. Sådanne krav 
burde både Norddjurs og Syddjurs 
også leve op til.“

Jørgen Birch efterlyser også en 
tænketank, hvor virksomhedsle-
dere kommer med bud på løft af 

eksporten og 
udnyttelse af 
hinanden for at 
blive større og 
bedre – og for at 
holde fast i de 
virksomheder, 
som er her.

„Jeg har ikke 
meget tid, men på et eller andet 
niveau deltager jeg gerne i en lokal 
dialog om eksport. Jeg kan sikkert 
både bidrage med noget – og få 
noget med mig.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

OMSTILLING HAR VEKSLET STORE KUNDER TIL MINDRE

  PÅ ET ELLER ANDET 

NIVEAU DELTAGER JEG 

GERNE I EN LOKAL 

DIALOG OM EKSPORT
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Mens en række lokale håndværkere 
kan se frem til at holde varmen ved 
byggeriet af Grenaas nye varme-
kilde, kan alle i byen se frem til en 
varmeforsyning baseret på mere 
vedvarende energi. Djurs Bioenergi 
opfører det nye biogasanlæg ved 
siden af De Danske Gærfabrikker, 
og Norddjurs Kommune har givet 
kommunegaranti til anlægget på 80 
procent af investeringen på 84,5 
mio. kr.

Totalentreprise
„Bestyrelsen i Djurs Bioenergi har 
netop besluttet at sende projektet i 
udbud som totalentreprise, hvor vi 
vægter prisen, den garanterede gas-
produktion, lave driftsomkostninger 
– og at der så vidt muligt bruges 
lokal arbejdskraft,“ siger projekt-
leder for biogasanlægget, Carsten 
Wolff Hansen, 
og tilføjer, at ud-
budsmaterialet 
forventes klar i 
løbet af oktober 
eller november.

Carsten Wolff 
Hansen og bestyrelsesformand i 
Djurs Bioenergi, Lars Jakobsen, 
håber, at byggeriet kan være med 
til at samle det lokale erhvervsliv på 
samme måde, som vindmøllerne har 
gjort det. „Der bliver brug for lokal 
arbejdskraft både ved byggeriet og 
til den efterfølgende drift.“

Carsten Wolff Hansen siger også, 
at Djurs Bioenergi og bestyrelsen 
er gearet til både at bygge og drive 
biogasanlægget og har masser af 
erfaring og kompetencer.

„Mange landbrug drives i dag 
som store virksomheder. Eksempel-
vis har bestyrelsesformand Lars Ja-
kobsen 30 ansatte, og næstformand 
Kristian Thorsen har 70 ansatte og har 
eget biogasanlæg, eget varmeværk, 
egen VVS virksomhed og egen vogn-
mandsforretning.“

Skal hvile i sig selv
„Biogassen kommer til at opvarme 
1.400 boliger i Grenaa svarende til 
14 procent af byens varmeforbrug – 

og levere el til 6.800 boliger. Driften 
skal hvile i sig selv, og projektet har 
flyttet sig fra at være landmænde-
nes projekt til at være alles grønne 
projekt, som oven i købet er bil-
ligere end kulfyring.“

I samme åndedrag roser Carsten 
Wolff Hansen og Lars Jakobsen 
både embedsmænd og kommunal-
bestyrelse.

„I Norddjurs Kommune har man, i 
modsætning til Syddjurs Kommune, 
arbejdet positivt og været med til at 
finde løsninger.“

Biogasanlægget ejes og drives af 
landmændene – cirka 40 leverandø-
rer og får 6-8 ansatte. De 180.000 
tons der årligt skal ind og ud af 
anlægget betyder en trafik på 30-35 
tankbiler dagligt.

„Vi har også haft et rigtig godt 
samarbejde med Grenaa Varmeværk 

og har foreløbig 
lavet en hen-
sigtserklæring 
om levering til 
værket,“ siger 
Lars Jakobsen.

Efter en otte 
ugers VVM høring kom der to indsi-
gelser, og projektforslaget er lige nu 
ude i en fire ugers høringsperiode. 
Lars Jakobsen forventer kommunal-
bestyrelsens endelige godkendelse 
af projektet i december.

„Alle i Norddjurs får fordel af 
projektet. Afgasset biomasse på mar-
kerne lugter væsentligt mindre end 
gylle, den million vi årligt betaler i pro-
vision for kommunegarantien får alle 
gavn af, og CO2 udslippet i Nord-
djurs nedsættes med ti procent.“

Og Carsten Wolff Hansen og 
Lars Jakobsen garanterer, at Grenaa 
ikke kommer til at mærke noget til 
lugtgener.

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

Djurs Bioenergi er klar til sende deres nye biogasanlæg 

i udbud. Det færdige anlæg vil kunne forsyne 1.400 

boliger med varme og skal efter planen supplere 

Grenaa Varmeværks planlagte nye flisfyrede 

varmeværk.

MERE  

VEDVARENDE ENERGI  
PÅ VEJ TIL GRENAA

  BIOGASPROJEKTET 

SENDES I UDBUD SOM 

TOTALENTREPRISE
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MERE  

VEDVARENDE ENERGI  
PÅ VEJ TIL GRENAA

Bestyrelsesformand Lars Jakobsen og projektleder Carsten Wolff Hansen, Djurs Bioenergi



8 www.erhvervDJURSLAND.dk · oktober 2016Julefrokost

JULEFROKOST

NYHED! 

Pris for julebuffet alene
kr. 295,-

695,-
pr. pers. 
v/ min. 40 pers.

Vi serverer en overdådig julebuffet 
i indbydende omgivelser. Sammen 
skaber vi en festlig stemning og godt 
humør, og vi er gerne behjælpelige 
med at skaffe levende musik.

Den 2. og 3. december har I mulighed for at 
holde jeres julefest i fællesskab med andre fest-
deltagere. På programmet er naturligvis en udsøgt 
julebuffet og hyggepianist under middagen.

OVERNATNING
Dobbeltværelse kr. 600,-  |  Enkeltværelse kr. 500,- 
Priser er inkl. morgenbuffet

Kystvej 26, Grenaa • Telefon 8959 5959 • www.kysthotellet.dk

ÅRETS 
JULEFROKOST

Vælg mellem to 
julebuffeter - scan 
QR koden og se mere

Velkomstdrink, julebuffet, 
drikkevarer ad libitum (to 

slags fadøl, vin, vand, kaffe) til  
kl. 01.00 samt natmad

Velkomstdrink, julebuffet, 
drikkevarer ad libitum (to slags 

fadøl, vin, vand og kaffe) til  
kl. 01.00 samt natmad

Pris for julebuffet alene
kr. 295,-

695,-pr. pers. 

http://www.hotelgrenaahavlund.dk
http://www.kysthotellet.dk


www.erhvervDJURSLAND.dk · oktober 2016 9Bilen & Bossen

På med hat og briller 
og i „hippie-bussen“ til 
Vesterhavet med et tørt 
stykke flutes og en karton 
rødvin. For Elisabeth Kiim 
Cappello er det indbegrebet af 
frihed. 
Når man har italienske aner, lokker 
en Alfa selvfølgelig. Men hun faldt 
for det ultimative oprørs- og friheds-
ikon på hjul – Folkevognsbussen. 
Hun er vokset op midt på Djursland 
og var den første i flokken, der fik 

knallert. „Vi kørte markræs og da 
jeg blev 16 fik jeg en Yamaha Jog. 
Eller plasticscooteren som den blev 
kaldt,“ fortæller Elisabeth om sine 
første erfaringer ud i det motori-
serede. Det har været med til at 
gøre hende til friluftsmenneske og 
frihedselsker. 

Hun går sine egne veje og har star-
tet og driver frisørsalonen Cappello i 
Grenaa. „Jeg bor, hvor jeg arbejder, 
og for det meste står bilen inde i min 
lukkede gårdhave og minder mig 
om, at jeg skal huske at komme væk 
hjemmefra en gang i mellem,“ smiler 
hun.

Alle kender en, der kørte rugbrød
„Den er mit frirum. Hvis jer er i 
rigtig dårligt humør, kører jeg en tur. 
Så kommer jeg altid glad hjem, for 
mange smiler og vinker. Jeg falder 
ofte i snak med folk og har via den 
lært mange søde mennesker at 
kende. Det er ren kærlighed, og jeg 

udvikler mig bedst, når sjælen bli’r 
rørt. Og det bli’r den i en gammel 
VW.“

Folkevogsrugbrødet er i rigtig god 
stand. Den startede sin karriere som 
brandbil i Tyskland, blev surferbus 
og endte hos en dansker, der fik 
den lavet som helt original Westfalia 
camper. „Den skal være 100% i 
orden og original. Det går jeg meget 
op i, og planen er, at jeg selv vil kunne 
lave de mest gængse ting på den,“ 
fortsætter hun. „Jeg har været ved 
at sælge den et par gange, fordi jeg 
havde dårlig samvittighed over ikke 
at bruge den nok. Men jeg kan ikke. 
Den er blevet en del af mig og mit 
liv.“

Drømmeturen? Gennem Europas 
veje til Spanien. Vandre på pilgrimsru-
ten Caminoen og køre hjem igen. Hele 
tre ture „hvor min indre sjæl kan 
komme ud.“

Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk

VI GIVER DIG KVALITET 
TIL EN PRIS – DER HOLDER

Den gi’r mig  

friheden  
  til bare at køre

Volkswagen T2 
Årgang: 1977Produceret: Aug 1967 – Jul 1979   

(Europe og US) 
1971–1994 (Mexico) 
1976 – dec 2013 (Brazil) 
1981–1986 (Argentina)Motor: 4 cyl. luftkølet boxermotor 

2.0 LEffekt: 71 HKBrændstof: Benzin

http://www.nyborg-s.dk
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Med afsæt i den gode kundeople-
velse er der igen lagt op til et usæd-
vanligt arrangement med fokus på 
at inspirere, netværke og synliggøre 
mange af de positive erhvervsaktivi-
teter, der foregår på Djursland.

Historien kontra fremtiden  
„Vi byder, med udgangspunkt i de 
fantastiske rammer på Sostrup, på 
en tidsrejse fra fortidens historiske 
offline-vingesus og videre ind i 
fremtidens forunderlige digitale uni-
verser,“ forklarer Thomas Lütken, 
der er entreret af Made By Djurs-
land arrangørerne Viden Djurs og 
Djurslands Erhvervsråd.

Netop kontrasten mellem fortiden 
og de muligheder nye teknologier 
giver erhvervslivet i fremtiden kom-
mer i højsædet, og Thomas tør godt 
love at deltagerne får konkrete idéer 
med sig hjem. „Jeg er sikker på, at 
alle får nogle oplevelsesrige timer på 
Sostrup, og vi har stort fokus på, at 
der i forløbet kommer nye idéer og 
projekter på bordet, som den enkelte 
kan tage med hjem og bruge til at 
blive endnu mere attraktive i forhold 
til kunderne.“

Se nye muligheder
Uden at løfte sløret for meget på 
forhånd, fortæller han, at arrange-
mentet starter allerede på parke-
ringspladsen, og at alle deltagere 

vil blive præsenteret for en række 
unikke historiske og fremtidige 
begreber og begivenheder, som kan 
vise sig at blive til stor inspiration til 
den enkeltes nutidige virke. „Et ek-
sempel er begrebet „ritualer“, hvor 
vi får spændende indblik i fortidens 
adfærd blandt slottets beboere og 
herfra udtænker nye typer unikke 
kundeoplevelser,“ fortsætter Tho-
mas, der driver virksomheden Vove-
mod, som hjælper virksomheder og 
organisationer med vanebrydning 
og udvikling.

Flere kan deltage
I modsætning til sidste års Made 
By Djursland i Aarhus Lufthavn er 
det i år muligt for alle at deltage. „Vi 
har øget loftet for antal deltagere 
til 160, og det betyder, at ikke kun 
specielt inviterede har mulighed for 
at deltage,“ forklarer Tove Inger-
slev, informationschef hos Viden 
Djurs. „Arrangementet var fuldt 
booket sidste år, og det forventer 
vi også i år,“ spår hun og fortæller 
samtidig at deltagerne sættes på 
hold med uventede interessefæller 
inden de bliver hvirvlet ind i slottets 
magi.

Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk

Ring på tlf. 5338 6801 for mere 
information og booking.

www.fblubker.com 
info@fblubker.com

Food & Beverage

I hjerternes tid skal
julebuffeten naturligvis have alt 

hvad hjertet begærer...

• Velkomstdrink 
• Stor julebuffet
• Husets vine, øl, snaps og vand ad libitum 

under  middagen.
• Kaffe, the, julekonfekt og knas
• Ris ala mande og mandelgave.
• Fri bar efter maden - øl, vand, cocktails 

samt husets vine.
• Dans og levende musik.
• Natmad kl. 01.00.
• Festen slutter kl. 04.00.

kr. 1000,- pr. pers.
Mulighed for overnatning til favorable priser samt 
tilkøb af spa og wellnes.

Afholdes på Lübker Lodge i Nimtofte på følgende 
datoer;26.11. - 3.12. - 10.12. - 17.12.
Tilmeld mindst 4 pers. - max. 90 pers. 
Gennemføres ved minimum 30 deltagere. 
Andre datoer på forespørgsel.

Julefrokost
Skal julefrokosten holdes i eget hus - er vi 
parat til at levere en af vores lækre jule-
frokoster lige til døren....

Den traditionelle
Den utraditionelle
Herrejulefrokost
Damejulefrokost

Ring og hør nærmere. Vi sender gerne tilbud.

a

Forkæl dine ansatte
med en  julegave.
Skønne julekurve med 
vine og lækkerier....

kr. 300,-
kr. 500,-
kr. 700,-

Julegaver

Selskaber - mødefaciliteter
konferencelokaler - fester
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http://www.fblubker.com
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Kræfterne bag Made By 

Djursland har i år valgt Sostrup 

Slot og Kloster som ramme 

for den tilbagevendende 

erhvervsevent, der i år løber af 

stablen lørdag den 19. november.

KOM MED PÅ TIDSREJSE OM 
KUNDEOPLEVELSER

Made By Djursland finder i år sted lørdag den 
19. november kl. 12:30 til 16:30 på Sostrup 
Slot og Kloster. Det er allerede nu muligt at 
lave en forhåndstilkendegivelse om delta-
gelse på tilmelding@madebydjursland.dk

Ejerleder Thomas Lütken, Vovemod og ejerleder Kirsten Bundgaard Swift, Sostrup Slot og Kloster (i baggrunden)
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Landmand Jørgen Ivar Mikkelsen



Jørgen Ivar Mikkelsen i 
Grønfeld er „cirka fuld-
tids landmand“, idet 
han også arbejder på 
institutionen „Gre-
nen“ ved Glesborg. 
Han har skovkvæg 
som både befin-
der sig på gården 
i Grønfeld – og i 

Nationalparken. For et 
års tid siden fik han lagt 

fibernet ind til gården.

Ser mange muligheder
Jørgen Ivar Mikkelsen er i forhold 
til en række andre landmænd ikke 
afhængig af netforbindelse til drift 
og overvågning af bedriften, men 
han kan ikke undvære computeren 
til alt det administrative, som for en 
stor dels vedkommende foregår via 
nettet.

Han ser dog mange muligheder 
„lige om hjørnet“ og hilser vel-
kommen, at Syddjurs Kommune i 
erhvervshandlingsplanen for 2016-17 
fortæller, at man allerede fra 2016 
tager initiativer til at udnytte de tek-
nologiske muligheder, som udrulnin-
gen af fibernet giver. Planen nævner 
også konkrete mål om blandt andet 
at styrke vækstvilkårene for er-
hvervsmiljøerne og styrke turisme-
erhvervet gennem udvikling af nye 
koncepter og digitale løsninger.

„Fibernet og mobildækning 
hænger uløseligt sammen i fremtids-
mulighedernes land, og tager jeg 

kasketten som bestyrelsesmedlem 
i Nationalparken på, ser jeg flere lig-
hedspunkter mellem ønskerne til min 
bedrift – og til parkens muligheder 
for at servicere turisterne.“ Jørgen 
Ivar Mikkelsen sidder i bestyrelsen 
som repræsentant for Djursland 
Landboforening, hvor han også er 
med i bestyrelsen.

Selv om han fortsat skal tilse 
kvæg et i Nationalparken, mener han, 
at en chip i hvert kreatur og mulig-
heden for at følge det, både vil gøre 
det nemmere at 
holde øje med 
kvæget – og 
højne dyrevel-
færden.

Turisterne har 
allerede en chip i 
form af mobil-
telefonen, så 
hvad det angår er teknikken klar til 
både at tage turisterne i hånden og 
følge med dem – og servicere dem 
med information.

Vil gerne erhvervsudvikling
„Vi har bare lige det problem, at 
der mange steder i Nationalparken 
ikke er nogen mobildækning. I det 
daglige indretter både jeg, National-
parken og turisterne os og lever 
med det, men det lægger begræns-
ninger på IT-udviklingen.“ Jørgen 
Ivar Mikkelsen siger, at både han 
og Nationalparken rigtig gerne vil 
erhvervsudvikling – og har mange 
gode og kreative tanker om det.

„Kan Syddjurs Kommune hjælpe 
os med rammerne i form af fiber-
net og mobildækning, vil meget nyt 
blomstre frem, og jeg er sikker på, at 
både ønsker og behov vil tage yder-
ligere fart, når vi en gang får opført 
Nationalparkens nye velkomstcenter 
ved Kalø.“

Han sælger sit skovkvæg til Meny 
i Rønde, og de har snakket om, hvor 
godt det ville være, hvis kunderne 
på et webcam i butikken kunne 
følge kvæget i deres færden rundt i 

bakkerne.
„I princippet er 

udfordringerne 
de samme, uan-
set om det gæl-
der turister eller 
kvæg. Der er 
dog den forskel, 
at efterhånden 

som landbrugene, der oftest ligger i 
yderområderne, har vokset sig større, 
er stemmerne blevet færre, så det er 
sværere for os at trænge igennem og 
blive hørt. Turisterne derimod bliver 
flere og flere, og mange af dem 
bevæger sig også i yderområderne. 
Vil vi servicere dem med IT og infor-
mation og skabe basis for endnu flere 
besøgende, sikrer vi samtidig de 
erhvervsdrivende i yderområderne 
bedre betingelser.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

TURISTER OG KVÆG  
GÅR HÅND I KLOV PÅ  

FIBERNETTET
Bedre IT-rammer for servicering af turister i yderområderne 

har afsmittende effekt på områdets erhvervsdrivende.

  FIBERNET OG 

MOBILDÆKNING 

HÆNGER ULØSELIGT 

SAMMEN
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Siden teknisk chef Bo Rasmussen 
og designchef Thomas Enevold i 
2008 overtog arkitekt- og ingeniør-
firmaet Glindvad og Jeppesen i et 
generationsskifte, har virksomheden 
udviklet sig voldsomt på baggrund 
af fælles fokus og satsning på niche-
opgaver. I dag hedder den Arkikon, 
er lokaliseret ved Fornæs Fyr og har 
optaget tegnestuechef Jesper Quist 
Hauskov som partner.

Teknisk byggeri tilføres  
æstetisk dimension
„Ingeniørernes tekniske viden og 
erfaring kom-
bineret med 
arkitekternes 
æstetiske faglig-
hed har gjort os 
til en væsentlig 
spiller inden for 
teknisk byg-
geri,“ fortæller 

Thomas Enevold, og tegnestuen har 
netop afleveret projekt nummer 100 
for fjernvarme branchen, der udgør 
en markant niche for dem. „Vi er 
landets største på netop det felt, 
og vi arbejder tæt sammen med 
maskin leverandører og de store 
rådgivnings firmaer. Vi er speciali-
ster i at få bygningerne til både at 
fremstå moderne og samtidig være 
yderst funktionelle rent teknisk. 
Mange af os er ret glade for teknik 
og har en nørdet og engageret 
tilgang til op gaverne.“ Firmaet er 
netop blevet nomineret til Jammer-

bugts Arkitektur-
pris 2016 for 
deres design af 
Aabybro Fjern-
varmeværk.

Thomas 
nævner også 
opførelsen af to 
60kW nødgene-

Tegnestuechef Jesper Quist Hauskov, teknisk chef Bo Rasmussen og designchef Thomas Enevold, Arkikon ApS

I perioden siden finanskrisen 

er det, ved en fokuseret 

indsats, lykkedes arkitekt- 

og ingeniørvirksomheden 

Arkikon at blive blandt landets 

førende rådgivere inden 

for teknisk byggeri til især 

fjernvarmeindustrien. Det står 

klart efter firmaets netop 

afholdte 30 års jubilæum. 

 HAR SKABT VÆKST
FOKUS

  VI ER SPECIALISTER I AT 

FÅ BYGNINGERNE TIL BÅDE 

AT FREMSTÅ MODERNE OG 

SAMTIDIG VÆRE YDERST 

FUNKTIONELLE RENT TEKNISK
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ratorstationer til Aarhus Universitets-
hospital som et andet eksempel på 
teknisk krævende byggerier, hvor 
bygningernes visuelle fremtoning har 
været afgørende for bygherren.

Teknologisk i front
„Vi har fået en lang række nye red-
skaber som visualiserer projekterne 
langt bedre end tidligere,“ fortsæt-
ter Thomas. „Med 3D printere kan 
vi give et præcist billede af, hvordan 
det færdige byggeri kommer til at se 
ud, og vores sidste skud på stam-
men er et avanceret Virtual Reality 
system, hvor man iført specielle bril-
ler får oplevelsen af at bevæge sig 
rundt inde i bygningerne, allerede 
mens de er på tegnebrættet.“

I forbindelse med fejring af 
jubilæet, havde mange af Arkikons 
kunder lejlighed til selv at afprøve 
nogle af de teknologier, de i dag 
råder over, en mulighed deltagere 

på Danske Fjernvarmes landsmøde 
i oktober også bliver præsenteret 
over for.

„De nye medier vækker stor 
opsigt og viser 
på en meget 
over bevisende 
måde, hvor-
dan et byggeri 
kommer til at 
fungere og hvor-
dan det kommer 
til at tage sig ud 
i sammenhæng med andre bygninger 
og landskaber. Som vidensvirksom-
hed er det helt nødvendigt for os, at 
være med helt i front og anvende de 
nyeste og mest avancerede tekno-
logier.“  

Opsigtvækkende  
lokale byggerier
Det er ikke alene væksten i det 
tekniske byggeri med opgaver i hele 

landet og enkelte i Norge, der har 
præget udviklingen. „Vi har også 
oplevet en positiv stigning i opgaver 
på Djursland, der er vores nærmar-

ked,“ erfarer 
designchefen 
og peger som 
eksempel på en 
række spæn-
dende og be-
mærkelsesvær-
dige projekter i 
Grenaa. „For-

vandlingen af den gamle industriruin 
på GD-grunden i hjertet af Grenaa 
har været en fantastisk spændende 
opgave, som har vakt stor opsigt.“

Den øgede efterspørgsel har 
betydet, at staben de sidste fem år 
er vokset fra 12 til 18 medarbejdere, 
så tegnestuen i dag er Djurslands 
største.

Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk

  SOM VIDENS-

VIRKSOMHED ER DET 

NØDVENDIGT AT ANVENDE 

DE NYESTE OG MEST 

AVANCEREDE TEKNOLOGIER
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KVINDEN BAG 

VINANBE FALINGER  
OG OPSKRIFTER

Gode råd og 
opskrifter tager 
alle udgangspunkt i 
vinens forunderlige 
verden.

Vinskribent Cecilia Martinez Søndergaard, Jysk Vin
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Cecilia Martinez Søndergaard – med 
rødder i det argentinske – arbejder 
som vinskribent og vinblogger. Hun 
åbnede for nogle år tilbage den 
første danske online-vinshop for 
kvinder. Den blev senere en del af 
Jysk Vin i Ran-
ders, hvor hun i 
dag er ansat.

Cecilia har sin 
egen Vinguides 
på jyskvin.dk og 
giver her gode 
råd om alt fra fjernelse af rødvins-
pletter til sammensætning af vin og 
mad – og i det store opskriftsunivers 
deler hun alle sine kulinariske krea-
tioner med Jysk Vins kunder.

Åbner gerne en flaske
„Både ved kundebesøgene her i 
vores butik, og når vi holder vin-
smagninger, er det ofte manden, der 
styrer og spørger,“ siger direktør og 
partner i Jysk Vin, Flemming Olsen.

Han har ingen intentioner om at 
„revolutionere“ vinverdenen, men 
inviterer også gerne kvinderne med 
indenfor.

„Hvorfor er det lige, at kvinder 
får blomster på fødselsdage, mens 
mænd får vin, og at det oftest er 
mænd, der køber seks flasker vin 
med hjem,“ spørger Flemming 
Olsen denne mandag formiddag i 
den store butik i Randers – et pænt 
stykke ude ad Toldbodgade.

„Nogle tror, at det er for dyrt at 
handle her i butikken – og er bange 
for at komme til at dumme sig. I 
stedet for at argumentere imod det 
inviterer jeg hellere kunderne til at 
besøge os. Uanset om man går 

efter en bestemt 
vintype til en 
særlig lejlighed 
eller er i tvivl om 
valget, pejler vi 
os ind på det – 
og åbner gerne 

en flaske for at smage på vores 
rådgivning.“

Og så kan Flemming Olsen bare 
ikke dy sig for lige at finde Børsen 
fra i fredags, hvor en vin fra Jysk Vin 
til 79,95 er kåret som det bedste 
køb til prisen i konkurrence med 
vine til op mod 450 kr. pr. flaske.

„Alle vinhandlere er jo de bedste, 
men jeg vil hel-
lere fortælle om 
det, vi ved, kan 
og gør – og lade 
kunderne selv 
vurdere, hvor 
gode vi er.“
 
Spiser for at lære
Som medlem i mad- og vinklubber 
kommer Flemming Olsen også vidt 
omkring til anerkendte restauranter i 
både Danmark og udlandet.

„Jeg spiser for at lære, og som du 
kan se, hører jeg ikke til de mindste. 

Når det gælder vin, skal alt være kva-
litet, og jeg skal vide, hvilke vine der 
passer til hvad – og lige så vigtigt 
hvad der ikke passer sammen.“

Kunderne spørger nemlig ofte 
efter vin til bestemte retter, og alle 
de ansatte deler direktørens passion 
og smag for både vin og mad.

„En gang imellem forkæler vi os 
selv med noget lækkert i frokost-
pausen, og vi laver også jævnligt 
forskellige smagsprøver til kunderne 
i butikken.“

En del vægter mødet med men-
nesket bag vinen, så selv om de 
bestiller vinen på nettet, vælger kun-
der fra både Randers, Djursland og 
andre steder jævnligt at hente vinen 
selv for også lige at se butikken – og 
hilse på personalet.

Hilse på bliver der iøvrigt også rig 
lejlighed til ved vinfestivalen lørdag 

12. november 
i Ridehuset på 
Værket i Ran-
ders. Jysk Vin 
importerer selv 
alle sine vine, og 
foreløbig har 12 
af de allerbedste 

producenter fra forskellige steder i 
verden her sat hinanden stævne ved 
både en formiddags- og en efter-
middagssmagning.

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

  JEG VIL LADE KUND-

ERNE SELV VURDERE, 

HVOR GODE VI ER

  VI LAVER JÆVNLIGT 

FORSKELLIGE 

SMAGSPRØVER TIL 

KUNDERNE I BUTIKKEN

Salsassistent Hans Peter Knudsen, direktør Flemming Olsen og salsassistent Torben Okslund, Jysk Vin
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Peder Zacho ejer Ebeltoft Gårdbryggeri, der tillige er 
hjem for ham selv, hustruen Helle og de efterhånden 
voksne børn Oline, Anton og Marie. Det meste af som-
meren knokler de alle med servering og andet arbejde i 
familieforetagendet, som også fungerer som samlings-
punkt for byen Hyllested.

„Familien hjælper til hele sommeren. Selv Helles for-
ældre, så det er noget af et familieforetagende. Prisen 
for at sælge familiens sommerferie er en større rejse 
efter jul. Vi har været i Malaysia, Indien, Thailand og 
Kenya, for at nævne nogle,“ fortæller Peder Zacho.

Bygger på struktur og økonomi
Han er uddannet produktionsingeniør fra Københavns 
Teknikum og har en lang karriere bag sig hos blandt 
andre Danapak og Danisco samt 
som selvstændig maskinbygger. 
I alle årene drømte han om at 
snuble over en fabrik, som han 
kunne overtage, og hvor han 
kunne bruge sin ingeniørviden.

„Ingeniørbrillerne er her me-
get, selv om bryggeriet, ud over 
selve procesdelen, ikke er så 
automatiseret, som jeg gerne ville. Det hele bygger på 
struktur og økonomi, selv om det måske ser anderle-
des ud udefra. Jeg er meget fokuseret og målbevidst,“ 
understreger han.

Folk blev vilde med øllet
Peder Zacho er vokset op i Kenya og Tanzania i Afrika, 
hvor faderen arbejdede for Danida. Senere kom han i 
kostskole på Fyn, og gymnasiet tog han i Grenaa med 
bopæl på kostafdelingen. Som gymnasieelev tog han de 

første skridt ud i at brygge. Mest vin, da det hjemme-
bryggede øl ikke levede op til hans forventninger.

„Det smagte rædderligt, så derfor gik jeg væk fra tan-
ken om at brygge øl selv. Men da jeg flere år senere, 
det var i 2008, smagte hjemmebrygget øl hos en ven, 
var det en helt anden historie. Det smagte fantastisk, 
så jeg lavede at bryggerlag sammen med to andre i 
Hyllested. Folk blev vilde med vores øl, så jeg fik idéen 
til at starte bryggeriet,“ husker Peder Zacho.

Vil ikke skrive børnenes historie
Resten er historie, som man siger. I dag sælger Ebel-
toft Gårdbryggeri sit øl og sodavand i det meste af lan-
det, dog primært i de større byer. Vandet til brygningen 
kommer fra Hyllested Skovgårdes vandværk, som er 

det eneste, alle i byen har part i. 
Det er dog alt for hårdt, hvorfor 
det må blive blødgjort først.

Om sommeren er der ud-
skænkning på selve gården seks 
af ugens dage. Det er her, fami-
lien for alvor deltager i driften af 
virksomheden med servering. 
Med sine 52 år ser Peder Zacho 

ud til at have mange gode år som ejer og direktør for 
bryggeriet, men selv om familien er så engageret i det, 
har han ingen forventninger om, at børnene skal tage 
over en dag.

„Det er ikke nødvendigvis mine børn, der skal over-
tage biksen efter mig. Jeg er ikke vild med at skrive 
mine børns historie. Ingen har nogensinde bestemt 
over mig, og jeg vil heller ikke bestemme over dem!“

Haakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk

INGEN HAR NOGENSINDE  

 BESTEMT OVER MIG

Selv om Peder Zacho Hansen har involveret hele familien i sin 

virksomhed, har han ingen forventning om, at børnene skal overtage 

efter ham en gang, for han er ikke vild med at skrive deres historie.

  PRISEN FOR AT SÆLGE 
FAMILIENS SOMMERFERIE 
ER EN STØRRE REJSE 
EFTER JUL
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INGEN HAR NOGENSINDE  

 BESTEMT OVER MIG

Ejerleder Peder Zacho, Ebeltoft Gårdbryggeri
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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

 

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
Nødager · 8560 Kolind · Tlf. 86 39 16 11

www.friispedersen.dk

NT NØDAGER ApS

NT KRANER
* Kraner 25-125 t/m

* Specialtransport

* Kørsel med Tipsættevogn

* Maskintransport

* Grus, sten og granit leveres

* Affaldscontainere

* mv.

GARDINER OG  
SOLAFSKÆRMNING
– TIL ERHVERVSLIVET

Rugvænget 23 · 8500 Grenaa · 86 32 54 44 · www.garant.nu

Bestil uforpligtende  
rådgivning og opmålingsbesøg 

RING 86 32 54 44

http://www.mfnorddjurs.dk
http://www.ey.com/dk
http://www.garant.nu
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Netværksmøde for   
tang-interesserede
13. oktober kl. 15.00-20.00 Kystvejens 
Hotel og Konferencecenter, Kystvej 26, 
8500 Grenaa.
Mød virksomheder og forskere med 
interesse for tang. Arrangementet 
retter sig mod eksisterende SMV, 
men du er også velkommen som 
iværksætter. Fokus på, hvordan du 
kommer i gang med at eksportere dine 
produkter. 
Deltagelse og forplejning er gratis.
Tilm.: lm@kattegatcentret.dk senest 
1. oktober.

Sammen står vi stærkere
26. oktober kl. 14:30-17:30 
Dronningens Ferieby, Grenaa.
Tema: Salg og eksport. Hør økonomen 
Steffen Møller, Lars Jul Andersen 
fra virksomheden Maileg og 
kontorchef Susanne Hyldelund, fra 
Eksportrådet give bud på hvordan din 
virksomhed kan udvikle både salgs- og 
eksportindsatsen.
Arr.: Djurslands Erhvervsråd og 
Lederne Østjylland.
Tilm.: www.lederne.dk/lokalafdelinger/
lederne-kronjylland/arrangementer/
innovation

Made By Djursland 2016
19. november kl. 12:30 til 16:30 på 
Sostrup Slot og Kloster, Maria Hjerte 
Engen 2, 8500 Grenaa.
Kom med på tidsrejse om 
kundeoplevelser: Djurslands 
Erhvervsråd og Viden Djurs‘ 
2016-opfølgning af det succesfulde 
arrangement i Aarhus Lufthavn i 2015.
Forhåndstilkendegivelse 
om deltagelse: tilmelding@
madebydjursland.dk

Foredrag: Rejsen fra velfærds- til 
konkurrencestaten
23. november klokken 19:00-20:30 
Kystvejens Hotel og Konferencecenter, 
Kystvej 26, 8500 Grenaa
Professor, dr.phil et lic.oecon 
Jørn Henrik Petersen gør rede 
for udviklingen og sammenligner 
værdigrundlaget for velfærdsstaten og 
konkurrencestaten.
Arr.: Grenaa-Djurs Rotary og Norddjurs 
Folkeuniversitet.
Prisen 100 kr. inkl. kaffe og kage. 
Tilm.: www.norddjurs-folkeuni.dk.

Kommunikationsekspert 
Bob Berkowitz
2. samt 3. november kl. 18.30-20.00 
Kystvejens Hotel og Konferencecenter, 
Kystvej 26, 8500 Grenaa.
Den internationalt anerkendte 
kommunikationsekspert fra det 
amerikanske konsulentfirma, The 
Dilen-schneider Group, Bob Berkowitz, 
gæster Danmark i forbindelse med det 
amerikanske præsidentvalg.
Han vil give sit bud på udfaldet af 
valget og konsekvenserne heraf 
for den danske og europæiske 
økonomi. Han vil kommentere på 
den kommunikationsstrategi, som de 
to kandidater har lagt – og samtidig 
komme med gode råd til, hvorledes 
danske virksomheder får skabt det 
optimale fokus på kommunikationen 
med eksterne interessenter og internt 
mellem ledere og medarbejdere.
Pris: kr. 500 inkl. forplejning, excl. 
moms
Tilm.: reception@kysthotellet.dk / tel. 
8959 5959

Erhverv Grenaa
Den nystiftede erhvervsfor-
ening har nedsat sin første 
bestyrelse der virker frem til 
generalforsamlingen i april 
2017. 
Den består af: Lars Kristen-
sen, Djurslands Bank (for-
mand), Ole Husum, Zacher 
Advokater (næstformand), 
Kirsten Schmidt, Grenaa Havn 
(kasserer), Dennis Friis Tha-
agaard, Sustainor (sekretær) 
og Aksel Pedersen. Mikkel 
Thybo Johansen, EY er udpe-
get som revisor. 

Shell Ebeltoft
I starten af oktober åbner 
Shell en bemandet service-
station på Søndre Strandvej 
20 i Ebeltoft, der skal sup-
plere selskabets Express selv-
betjeningsanlæg på Nordre 
Strandvej 12-14, der åbnede 
sidst i august.

Murerfirma 
Rasmus Jakobsen A/S
Risskov Murer- & Entreprenør-
forretning A/S er blevet over-
taget af Murerfirma Rasmus 
Jakobsen A/S. Tidligere part-
ner Åge Jacobsen fortsætter 
i virksomheden efter overta-
gelsen, der også fremover vil 
være et selvstændigt selskab. 
Murerfirma Rasmus Jakobsen 
A/S har efter købet omkring 
75 medarbejdere.

Skomø A/S
Svenskejede Lagercrantz 
Group har overtaget Skomø 
A/S, der har base i Ebel-
toft. „Vi har valgt at indgå i 
Lagercrantz Group, da vi her 
får muligheder for at realisere 
vores vækststrategi, uden at 
skulle bryde med den struktur 
virksomheden har i dag,“ 
fortæller Tommy Bøgehøj, der 
går fra rollen som ejerleder 
til administrerende direk-
tør. Skomø forsætter som 

selvstændig virksomhed med 
samme personale i sit nuvæ-
rende domicil i Ebeltoft.

HN Autocenter
Henrik Nielsens autocenter 
i Kolind er blevet optaget i 
Eurogarantkæden, der er en 
kvalitetssikring i forbindelse 
med opretning af skadede 
biler.

Få relevante indlæg 
optaget gratis i Ajour. 

info@erhvervdjursland.dk

Nye selskaber
Cvr nr Selskabsnavn ................................................................................................ Reg.dato
38008811 Gad & Vinter Murerforretning IVS .............................................................15.09.2016
38004549 Milan‘s ApS ................................................................................................13.09.2016
37998443 Funkasz Smede- og montagevirksomhed IVS ..........................................11.09.2016
37998389 Funkasz Engineering IVS ...........................................................................11.09.2016
37992240 KK Marketing IVS ...................................................................................... 08.09.2016
37988162 BOX Living udlejning Grenaa ApS .............................................................07.09.2016
38022547 IH Vikar ApS .............................................................................................. 20.09.2016
37995282 HoegEye ApS ............................................................................................ 09.09.2016
37994103 Nextid ApS ................................................................................................ 08.09.2016
37991287 Santon IVS ................................................................................................. 08.09.2016
37990922 Nordic Zoo Cargo IVS ................................................................................07.09.2016
37981338 norBOT IVS ............................................................................................... 04.09.2016
37962074 Byst3D IVS ................................................................................................ 28.08.2016

Selskabsændringer
35830391 HØBJERG BØNDERNE ApS UNDER KONKURS .19.09.2016 virksomheden opløst
36408790 C.S. Motorcycles Danmark ApS ............................19.09.2016 virksomheden opløst 
36408766 NMD RETTIGHEDER ApS ....................................19.09.2016  virksomheden opløst
10322073 LUNEX ApS ........................................................... 01.09.2016  virksomheden opløst
35468471 3C Atlantic ApS .............................................. 25.08.2016 Anmodning om opløsning 
36411236 TOTALOMBYG IVS ........................................ 25.08.2016 Anmodning om opløsning
36046783 MULTI BEREGNER- & PROJEKTERINGSSERVICE IVS .21.09.2016 Konkursdekret afsagt
36029501 IVAR NESHEIM IVS ...............................................21.09.2016 Konkursdekret afsagt
33067887 CAKES & CO. ENGROS ApS ................................19.09.2016  virksomheden opløst
34622876 BC REKLAME ÅRHUS ApS ...................................19.09.2016 virksomheden opløst
36737980 Kalvestuen IVS .......................................................19.09.2016 virksomheden opløst
28281617 PMC-DEVELOPMENT A/S ....................................19.09.2016 virksomheden opløst
28663420 LIWPLANNING ApS ............................................... 12.09.2016 Likvidation vedtaget
37074756 OH Tickets IVS ............................................... 25.08.2016 Anmodning om opløsning
36721081 Jakob Jespersen ApS .................................... 25.08.2016 Anmodning om opløsning
36712562 Stoving IVS ..................................................... 25.08.2016 Anmodning om opløsning

Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.

Fuldtidsledige
% af arbejdsstyrken 
(foreløbige) efter område, 
alder og køn.
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Attraktive vilkår for 
erhvervskunder

www.spardjurs.dk   mail@spardjurs.dk

Kontakt os og hør, hvad vi kan tilbyde dig!

NYT! Boligsidens Markedsindeks og statistikområde har fået nyt

udseende. Vi arbejder fortsat på siden, og vi vil løbende forbedre

mulighederne for at søge statistik.

Her på siden kan du dykke ned i tallene for boligmarkedet. Alt om udbud, dvs.

boliger til salg, finder du i fanen udbud, mens alle tal omkring solgte boliger, fx

salgspriser, nedslag og salgstid, ligger under fanen solgte.

Find statistik om boligmarkedet

Læs seneste pressemeddelelsen:
Rekordlave salgstider flere steder i landet

Se alle nøgletal for august

Boligsidens Markedsindeks

Udbud Solgte

Brug rullemenuerne nedenfor til at vælge nøgletal, område og boligtype. Du kan vælge én type nøgletal men op til fire områder og alle boligtyper.

Jeg vil gerne se: For område:

(Du kan sammenligne op til fire områder)

For boligtype:

(Du kan sammenligne op til tre boligtyper)

Salgspris pr. m² Vælg

Norddjurs × Syddjurs ×

Vælg

Villa/Rækkehuse ×

Område Boligtype Ændring måned Ændring år

Norddjurs Villa/Rækkehuse 6,9% -1,4%

Syddjurs Villa/Rækkehuse -5,5% -0,9%

GRAF TABELSalgspris pr. m²
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Er du fx studerende eller journalist, kan du

kontakte os på presse@boligsiden.dk for at få

statistikker om boligmarkedet. Skriv kort om dig

selv og baggrunden for dit ønske, så vender vi

tilbage hurtigst muligt.

Ønsker du mere statistik?

Vælg dato nedenfor, for at hente

pressemeddelelse om Boligsidens Markedsindeks:

Pressemeddelelser

Vælg dato

Sådan gør vi

FAQ

Fakta om Boligsiden

Kontakt

Boligsidens Markedsindeks

 - Danmarks mest besøgte boligportal
Mægler | Nyhedsbrev | Kontakt & support

Tvangsauktioner Markedsindeks Nyheder Inspiration og rådgivning Find mægler Min boligside
1

Log ind
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Kilde: Boligsiden.dk
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VVS-installation

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

 

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

www.permoeller.dk

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

Vandskæring, svejs, klip 
og buk i alle materialer

Underleverandøren 
med det hele i huset

aalsrode.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

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

http://www.danskebank.dk
http://www.permoeller.dk
http://www.kovsted.dk
http://www.bpelectric.dk
http://www.aalsrode.dk
http://www.jobnet.dk
http://www.robaek.dk
http://www.lsalaw.dk
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Alle data er indhentet i perioden 
24.08.2016 - 21.09.2016
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen, 
NN Markedsdata. Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

HANS KJÆR BACH & SØN. 
 RYOMGÅRD APS
Hasselvej 10, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 5,6 (6,6)
Resultat før skat 0,1 (0,1)
Egenkapital 0,6 (0,6)
Antal ansatte 35

HOLMRIIS DETAIL A/S
Nørrealle 16, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-4-2016 
Bruttofortjeneste 2,6 (2,6)
Resultat før skat 0,2 (0,1)
Egenkapital 1,1 (1,0)
Antal ansatte 7

HOLMRIIS-EBELTOFT 
EL-INSTALLATION A/S
Østeralle 23, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-4-2016 
Bruttofortjeneste 5,9 (6,3)
Resultat før skat 0,3 (0,2)
Egenkapital 1,8 (1,6)
Antal ansatte 15

KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION 
& RÅDGIVNING, STATSAUTORISE-
RET REVISIONSAKTIESELSKAB
Østeralle 8, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 26,3 (26,1)
Resultat før skat 5,9 (5,5)
Egenkapital 10,0 (6,8)
Antal ansatte 15

LIND TRANSPORT APS
Blichersvej 19, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-3-2016 
Bruttofortjeneste 0,3 (0,2)
Resultat før skat -0,1 (0,0)
Egenkapital 0,1 (0,1)
Antal ansatte 1

MIDTDJURS 
TØMRER & MURER APS
Sønderskovbakken 40, 8581 Nimtofte
Regnskabsafslutning 31-3-2016 
Bruttofortjeneste 0,9 (0,9)
Resultat før skat -0,1 (-0,1)
Egenkapital 0,3 (0,4)
Antal ansatte 3

MURERFIRMAET 
BENT KLAUSEN APS
Kratbakken 10, 8586 Ørum Djurs
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 21,7 (18,9)
Resultat før skat 2,6 (2,6)
Egenkapital 5,2 (4,7)
Antal ansatte 35

NØRGAARD REVISION 
 REGISTREREDE REVISORER APS
Storegade 15, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 1,2 (1,3)
Resultat før skat 0,1 (0,2)
Egenkapital 0,3 (0,2)
Antal ansatte 3

POLYFA CONSULTANTS A/S
Østergårdsparken 21, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 1-4-2016 
Bruttofortjeneste 4,0 (5,2)
Resultat før skat 0,8 (2,1)
Egenkapital 2,9 (2,2)
Antal ansatte 7

SKOMØ A/S
Julius Kajus Vej 1, 8400 Ebeltoft

Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 23,6 (19,8)
Resultat før skat 10,4 (7,3)
Egenkapital 12,6 (4,9)
Antal ansatte 35

SM AUTOLAKERING. GRENAA A/S
Energivej 12, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 2,1 (2,0)
Resultat før skat 1,2 (1,0)
Egenkapital 2,5 (1,6)
Antal ansatte 15

TØMRERMESTER NIKOLAJ T. 
 MORTENSEN APS
Vorregårdsparken 81, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2015 
Bruttofortjeneste 2,2 (1,8)
Resultat før skat 0,0 (-0,1)
Egenkapital 0,3 (0,2)
Antal ansatte 3

WITEHAUZ APS
Mortenskærvej 5, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 0,8 (0,7)
Resultat før skat 0,0 (-0,0)
Egenkapital 0,2 (0,1)
Antal ansatte 1

Nymark & Fogh Teknik ApS
Energivej 14, 8500 Grenaa

Regnskabsafslutning 30-6-2016

Bruttofortjeneste 4,7 (2,4)

Resultat før skat 0,9 (0,1)

Egenkapital 0,6 (-0,1)

Antal ansatte 20
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

Dobbelt-op på alu-forarbejdning
Både omsætning, bruttofor-
tjeneste og medarbejdertal 
er næsten fordoblet i det 
forløbne regnskabsår hos 
maskinfabrikken Nymark & 
Fogh Teknik.
Omsætningsstigningen skyl-
des ejerleder Søren Nymark 
Rasmussens målrettede 
salgsarbejde, men han giver 
sine dedikerede og fokuse-
rede medarbejdere æren for 
et resultat før skat på 852 
t.kr., en stigning fra 139 t.kr. 
sidste år. „Jeg synes vi har 
en god kultur i virksomheden, 
men det er en kunst og en 
balance at bevare kulturen, 
når man vækster så meget. Vi 
er nu knap 20 mand, og det er 
vigtigt for mig stadig at have 
føling med, hvordan det går 
på medarbejdersiden. Vores 

ugentlige produktionsmøder 
giver gode inputs til, hvad der 
kan optimeres, og det er nød-
vendigt, når vi arbejder med 
både to- og treholds skift.“
Over 80% af omsætningen 
kommer fra aluminiums-
bearbejdning, og investering i 
et fem-akslet bearbejdnings-
center, der kan tage emner på 
op til seks meters længde, har 
skabt en ny niche for virksom-
heden, der for nylig har lejet 
ekstra lokaler, så Søren & Co. 
i dag råder over i alt 1.700 m2. 
Det giver plads til yderligere 
vækst. „Vi skal først og frem-
mest holde kadencen og 
gerne have en kontrolleret 
vækst, men ikke for enhver 
pris,“ præciserer Søren.

Produktionsleder Anders Nielsen og ejerleder Søren Nymark Rasmussens, Nymark & Fogh Teknik ApS

 Johnny Madsen 520,- 470,-
CPH Drummers 500,- 460,-
Die Herren 420,- 370,-
Queen Machine 445,- 395,-

Normalpris Grupperabat

Kærvej 11 · 8500 Grenaa · Tlf. 8632 1633 · www.pavillonen.dk

Vi sørger for at julestemningen er i 
top, med pynt, veldækkede borde, 
skøn julemenu fra vores dygtige 
køkken og afterparty med DJ. 

Vi sælger den samlede pakke til en 
god pris og er man en gruppe på 
min. 10 personer, giver vi endda 
rabat

Julefrokost i Pavillonen
Julemenu, show, afterparty i én pakke 

11. nov  
Julefrokost + Show + Afterparty

J O H N N Y M A D S E N
UDSOLG

T

520,-

D I E  H E R R E N
420,-18. nov  

Julefrokost + Show + Afterparty

C O P E N H A G E N 
D R U M E R S
12. nov  
Julefrokost + Show + Afterparty

500,-

Q U E E N M A C H I N E
24. nov  
Julefrokost + Show + Afterparty

445,-

http://www.pavillonen.dk


Alle priser er eksl. moms og service. Bilerne kan være vist med ekstraudstyr.

Kontakt salgsafdelingen for et uforpligtende tilbud på 86 32 15 00

RENAULT CLIO 90HK TCE BENZIN VAN
Leasingydelse pr. måned: Fra kr. 1.095,-60 mdr 15.000 km
Restværdi:  kr. 25.000,-
Udbetaling:  kr. 12.000,-

DACIA DUSTER 109HK dCi LAUREATE VAN
Leasingydelse pr. måned: Fra kr. 1.595,-60 mdr 15.000 km
Restværdi:  kr. 30.000,-
Udbetaling:  kr. 18.000,-

DACIA DOKKER 90HK dCi AMBIANCE
Leasingydelse pr. måned: Fra kr. 1.195,-60 mdr 15.000 km
Restværdi:  kr. 24.000,-
Udbetaling:  kr. 13.000,-

RENAULT TRAFIC 120HK T29 L1H1
Leasingydelse pr. måned: Fra kr. 1.895,-60 mdr 15.000 km
Restværdi:  kr. 50.000,-
Udbetaling:  kr. 14.000,-

RENAULT MASTER 135HK T33 L2H2
Leasingydelse pr. måned: Fra kr. 2.095,-60 mdr 15.000 km
Restværdi:  kr. 55.000,-
Udbetaling:  kr. 27.000,-

Søren Moll

Kim Mondberg

Troels Hansen

Rasmus Secher

Grenå . Rugvænget 29 . Tlf. 86 32 15 00


