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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

vvsmester-pc.dk · Halvej 2 · 8961 Allingåbro

Tjen på eT lavere 

 energi- 
 forbrug

Bestil et gratis  
energitjek hos mig  
på 8648 1008

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

NYHED – NYHED – NYHED – NYHED – NYHED – NYHED – NYHED – NYHED – NYHED – NYHED 

NY MASSAGESTOL
 – giver gladere medarbejdere for 995 kr. pr. måned.

Introduktionstilbud: Køb din Bodyfriend President 
massagestol for 995 kr. excl. moms pr. måned i 24 måneder.
(gælder alle aftaler, der indgås inden 31. januar 2017).

Kom forbi Bolighuset og prøv den, tjek vores 
hjemmeside eller ring til Sten på tlf. 86321448 for 
at høre nærmere.

Trekanten 10 · 8500 Grenaa · Tlf. 86 32 14 48
www.bolighuset-grenaa.dk

http://www.jobnet.dk
http://www.vvsmester-pc.dk
http://www.ey.com/dk
http://www.bolighuset-grenaa.dk
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Omkring 2000 lå cirka 80 procent 
af Scanpans omsætning på det 
danske marked, mens 20 procent 
var eksport.

„Vi lavede en plan for at blive min-
dre sårbare ved at vende det 180 
grader, og det lykkedes os faktisk i 
løbet af ret kort tid. Eksporten skød 
i vejret til de 80 procent, mens vi 
holdt fast i det danske marked,“ 
fortæller salgs- og marketingschef 
Henrik Bødker.

„Samtidig besluttede vi, at et en-
kelt marked højst må udgøre 15-20 
procent af omsætningen.“

Ikke noget med spredhagl
Hvis du vil have eksportsucces, 
handler det først og fremmest om at 
have fokus, grundig forberedelse – 
og ikke skyde med spredhagl.

„Jeg har på internationale messer 
oplevet mange små virksomheder 
stille deres stande op uden at være 
klar til kunderne, uden at have pri-
serne på plads og uden at være gea-
ret til ordrer af den størrelse, som 
de besøgende 
efterspurgte.“

Start med at 
skabe klarhed 
over, om du ER 
klar til det.

„De fleste eksportører skal 
erkende, at alt findes i dag, og at de 
danske priser som regel er højere 
end det, produkterne ellers kan kø-
bes til. Dansk eksport handler i høj 
grad om vores brand og vores ry for 
den gode kvalitet.“

Gem Tyskland til senere
Næste skridt er at vælge dine mar-
keder.

„Du kan ikke tage hele verden i 
ét hug. Vælg maks. 3-5 og start så 
med at undersøge konkurrence-
situationen og se på, hvem du vil 
henvende dig til. Hold derefter mar-
kedet op mod dine produkter.“

Er du stadig med, skal distribu-
eringen på plads. Skal du selv stå for 
det, skal du have en agent – eller en 
distributør.

„Mit gode råd til nye er at gå uden 
om Tyskland. 
Det er SÅ svært 
et marked, som 
man virkelig 
skal kende 
indgående – og 
alligevel kæmpe 
for. Dit materiale 
skal minimum 
være på engelsk 
– og i Tyskland 
også på tysk.“

Når Scanpan skal bruge en tekst 
til oversættelse, skrives der først en 
dansk tekst beregnet til oversæt-
telse. Derefter oversættes den af 

et bureau – og 
sendes til en 
korrekturlæser 
i eksempelvis 
Tyskland. På 

trods af grundigheden, finder tyske-
ren altid fejl i materialet.

„Alle vores tekster findes på 
dansk, engelsk, tysk og fransk, og vi 
arbejder med 21 forskellige sprog.“

Opsøg råd og vejledning
Henrik Bødker opfordrer til at bruge 
eksportrådet og ambassaderne, hvis 
du ikke selv har eksporterfaring. 

„Hent også hjælp ved Væksthus 
Midtjylland, der har super gode 

konsulenter. Det er ikke ret mange, 
der udnytter de puljer, som vækst-
huset kan hjælpe med at skaffe 
adgang til. Og du får hjælp til både 
forberedelserne og til at komme ind 
på markedet.“

Henrik Bødker er med i et ufor-
melt netværk af leverandører inden 
for branchen.

„Her gør vi brug af hinandens 
kontakter i de forskellige lande. Det 

er gennem så-
danne netværk, 
du finder de rig-
tige samarbejds-
partnere, og 
væksthuset kan 
også hjælpe dig 
med kontakten 
til ligesindede.“

En tommel-
fingerregel siger, 

at det tager tre år, fra du begynder 
på et marked, til det begynder at 
give resultater. Og det er altid nem-
mere at vækste i et eksisterende 
marked.

„Kontrolleret vækst er også et 
vigtig nøgleord – og sørg for at få 
registreret dit varemærke, for at 
have diverse godkendelser i orden 
– og helt styr på de enkelte landes 
lovgivning. Eksempelvis er vores 
kvalitetsafdeling i løbende dialog 
med fødevarestyrelsen om diverse 
godkendelser og certifikater.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

VENDTE 80-20  

TIL 20-80
60-års jubilaren Scanpan i Ryomgård valgte at eksportere sig 

ud af afhængigheden af det danske marked.

  DU KAN IKKE TAGE 

HELE VERDEN I ÉT HUG

  DET ER IKKE RET 

MANGE, DER UDNYTTER 

DE PULJER, SOM 

VÆKSTHUSET KAN 

HJÆLPE MED AT SKAFFE 

ADGANG TIL
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Salgs- og marketingschef Henrik Bødker, Scanpan
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HELIKOPTEREN  
– FOR AT KOMME  

NED PÅ JORDEN

Direktør Peter Høgsberg, Aarhus Airport
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MAN SKAL OP I  

HELIKOPTEREN  
– FOR AT KOMME  

NED PÅ JORDEN

Fremtiden for Aarhus Airport handler ikke 
om flyvske tanker, men om at være nede på 
jorden og tænke sammenhænge.

  DET ER INVESTERING 
BÅDE I STOR OG LILLE 
SKALA, DER ER BRUG FOR

  MÅSKE KUNNE 
AARHUS AIRPORT 
VÆRE ET NYT 
TRAFIKKNUDEPUNKT FOR 
FLY, TOG OG BUSSER

Lufthavnsbrugere er lidt som kunderne i den lokale købmandsbutik. Vi vil 
rigtig gerne have muligheden, men vi tænker også på egne behov og kører 
gerne efter bedre tilbud.

Det er blot et af mange perspektiver, en direktør for en lufthavn må 
forholde sig til. „Det er for isoleret at se på lufthavnen alene. Man skal også 
op i helikopteren og tænke hele infrastrukturen sammen – tog, busser, fly, 
letbane og motorveje,“ siger direktør for Aarhus Airport, Peter Høgsberg.

Håber på opbakning
„Nu er det besluttet, at vi bliver her. Usikkerhed er skadeligt for virksomhe-
den og for udviklingsmulighederne. Jeg håber derfor, at Østjylland nu er klar 
til at bakke os op.“

Peter Høgsberg siger, at ingen kan forhindre nogen i at tage lufthavns-
placeringen op igen, men efter beslutningen i Aarhus Byråd om at bakke 
lufthavnen op, tror han ikke, at 
eventuel snak om andre muligheder 
eller beliggenheder længere virker 
begrænsende.

„Vi har et investeringsbehov, 
som jeg hører, man er klar til at se 
på, og det er jeg selvfølgelig glad for. Jeg har brug for at kunne vise vores 
samarbejdspartnere, at vi er her, og at vi bliver her for at skabe en endnu 
bedre lufthavn for alle i Østjylland. Set med udviklingsøjne bliver lufthav-
nen stadig mere central og attraktiv, og folk i området Aarhus/Randers har 
større disponibel indkomst og rejser mere end gennemsnittet,“ siger Peter 
Høgsberg. Det handler nemlig ikke kun om at tælle ansigter, men også om, 
hvor kunderne bor, og hvor meget de rejser. 

Stor forskel på erhvervs- og privatsegmentet
Når det handler om Aarhus-København, er fly interessant for de erhvervs-
folk, der hurtigt kan komme til lufthavnen. Hurtigere end med tog eller bil til 
København, og hurtigere end til Billund eller Aalborg.

Men når det kommer til private, så er de klar til længere transporttid, hvis 
prisen er bedre, og de kører gerne til eksempelvis Hamborg. „Og så må vi 
ikke være blinde for, at nogle er parate til at køre til Aalborg for at parkere 
gratis.“

„Vi må forholde os til, at selvom vores lufthavn ligger lige her i østjyder-
nes baghave, så er private villige til at shoppe lufthavn, hvis billetterne eller 
for eksempel parkeringen er billigere andre steder. Det er bare væsentligt 
for Aarhus Airport, at priserne og mulighederne bliver bedre og bedre, jo 
mere alle bruger lufthavnen. Så det er investering både i stor og lille skala, 
der er brug for.“

AAR som trafikknudepunkt
„Vi kan reducere flyselskabernes risiko blandt andet ved de signaler, vi sen-
der. Det betyder noget at vise, at vi vil Aarhus, og at vi er klar til at investere. 

At vi nu i lufthavnen har ansat en 
person til at arbejde med ruteud-
vikling, er også en investering som 
giver nye muligheder. Men det tager 
tid at få flyselskaberne til at tro på, 
at vi bliver, og tro på, at vi bagefter 
er klar til at hjælpe dem med at fylde 
flyene.

Fly er i dag et naturligt transport-
middel for mange, og ifølge lufthavnsdirektøren er alternativet ikke tog, men 
bil. Men det er busser og tog, der gives støtte til.

„Det kunne være sjovt at lege med tanken om at se det hele i et større 
perspektiv. Måske kunne Aarhus Airport være et nyt trafikknudepunkt for 
fly, tog og busser – med høj frekvens til/fra Aarhus. Nogen vil få længere, 
men det vil alligevel give god mening, og helt nye muligheder. Jeg synes, 
det er vigtigt, at nogen også tør tænke tanker som disse.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk



Juleindkøbsturen fra Mols til Aarhus 
i en lærredsoverdækket jeep lyder 
umiddelbart som en kold fornøjelse, 
men forventningsfulde og varme 
familiejulehjerter gjorde det trods alt 
muligt – dengang.

Per Bach Larsen startede som 
selvstændig tømrer 10. november 
1997, og det er helt og aldeles 
tilfældighedernes forunderlige spil, 
at hans morfar 51 år tidligere købte 
en ny jeep ved Aarhus Autolager for 
10.000 kroner på samme dato – 10. 
november 1946.

Bygget af amerikanerne
Jeepen med 4-hjuls træk blev 
bygget af amerikanerne under 2. 
verdenskrig. Efter krigen havde 
man stadig produktionsapparatet og 
lavede så en CJ = civilian jeep.

På siden er der en udpresning 
i pladen, hvor der til militært brug 
hang spade og økse. På den ene side 
måtte de civile jeeps ikke „lugte“ for 
meget af militær – og på den anden 
side skulle alle stumper bruges.

Jeepen blev omregistreret, så der 
også måtte sidde passagerer bagpå.

På gården ved Pers morfar blev 
den brugt til at pløje og høste med, 

og den kunne trække et tærskeværk 
og pumpe vand op af brønden.

„Min moster har siddet bag på 
jeepen for at være klar, når den 1-fu-
rede plov skulle løftes op. En mølle 
bagpå med tre gear kan trække di-
verse redskaber – også den rundsav 
fra 1947, som min morfar købte ved 
Knebel Maskinfabrik.“

Rundsaven står ved siden af 
jeepen i garagen – funktionel og klar 
til at blive gjort fint i stand.

Da morfaderen i starten af 
50’erne købte to traktorer, blev 
jeepen blandt andet brugt til at køre 
mælkejunger de 1,5 km fra gården 
og op til vejen.

„Jeg har som dreng i 70’erne 
været med på ture, når jeepen efter 
en mindre oppudsning blev brugt til 
søndagsture.“

Har alle papirerne
Da en onkel overtog gården, fulgte 
jeepen med, og da onklen for to år 
siden solgte gården, skiftede jeepen 
adresse til Pers garage i Tved.

Pontiacen som til da havde haft 
pladsen i garagen blev solgt, så der 
nu er både tid og plads til at gøre 
jeepen i stand.

„Godt nok er jeg tømrer, men jeg 
har aldrig specialiseret mig i én ting. 
Det jeg må, tager jeg fat i.“

Og for jeepens vedkommende 
handler det både om, at gøre den 
klar til igen at køre familiture til 
stranden – og at værne den historie, 
jeg har alle papirerne på – lige fra 
købet i 1946.

„Jeg tror, at det er den ældste af 
slagsen i Danmark. Den har ratgear, 
hvilket kun nogle få af de første i 
landet havde.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

Willys jeep 1946
„Go devil“
4 cylindre
62 hk
Sideventilet benzinmotor
Originalt 6V anlæg  
– og håndsving

I sine unge år blev jeepen i garagen i Tved brugt til 

den årlige familiejuletur til Aarhus.

PÅ JULEINDKØBSTUR I JEEP  
FRA MOLS TIL AARHUS
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Højere grænse for sikkerhedsstillelse 
DJURSLAND  Det bliver fremover lettere for 
mindre og mellemstore virksomheder at byde ind 
på arbejdsopgaver for kommunerne i Østjylland. 
De 12 østjyske kommuner i Business Region 
Aarhus er nemlig blevet enige om, at virksom-
hederne først skal stille økonomisk sikkerhed for 
en opgave, når entreprisesummen overstiger en 
million kroner. 
„Det kommer alle østjyske virksomheder til gode 
– uanset virksomhedens størrelse. Det er en 
tidskrævende og dyr proces at stille økonomisk 
sikkerhed for opgaver, og for mindre virksomhe-
der har det også haft betydning for, om de over-
hovedet kunne byde på en opgave,“ siger Klaus 
Jacobsen, direktør for murerfirmaet Rasmus 
Jacobsen i Grenaa.

Motortrafikvej åbnet
DJURSLAND  Udvidelsen af motortrafikvejen til 
Djursland er blevet færdig, og bilisterne kan oven 
i købet glæde sig over, at hastigheden på den 
udvidede strækning er sat op til 100 km/t.

Reduktion af drivhusgas
NORDDJURS  Norddjurs Kommune og Dan-
marks Naturfredningsforening indgik i 2012 en 
aftale om energisamarbejde, der betyder, at kom-
munens skal reducere udledningen af drivhusgas-
ser med 2 % årligt frem til 2017. Nye tal viser, 
at Norddjurs fra 2011 til 2015 har reduceret sin 
udledning med i alt 13,8 %, hvor det forgangne år 
er topscorer med en 9,7 %.

Workshop for flygtninge
SYDDJURS  Virksomhedskonsulenterne fra 
integrationsafdelingen i Jobcenter Syddjurs har, i 
samarbejde med Lær Dansk i Rønde, udarbejdet 
en ny workshop for de flygtninge som kommunen 
skal integrere på arbejdsmarkedet. Det nye tiltag 
giver flygtninge en bedre forståelse af hvordan 
det danske arbejdsmarked fungerer og kan på 
længere sigt hjælpe dem hurtigere i arbejde. Sam-
tidig er workshoppen et redskab for den enkelte 
til bedre at forstå og bruge de rekrutteringskana-
ler der benyttes i Danmark.

E45 Aarhus-Skanderborg udvides
ØSTJYLLAND  Det indgåede Finanslovsforlig 
indebærer, at E45 udvides til tre spor på stræknin-
gen fra Aarhus Syd til Skanderborg Syd. Det sker 
ved at inddrage midtersporet på strækningen.
„Det vil tage cirka tre år at gennemføre udvidel-
sen og alle undersøgelser viser, at trængslen blot 
vil stige i den mellemliggende periode. Vi opfor-
drer derfor til, at Folketinget også har fokus på en 
løsning for de øvrige strækninger på E45 fra Vejle 
Nord til Randers. Vi ved, at virksomheder, der skal 
beslutte, hvor de vil placere sig, har infrastruktur 
som en afgørende parameter og derfor truer den 
nuværende udvikling væksten i hele Østjylland,“ 
udtaler Peter Sørensen, medlem af formandska-
bet i Business Region Aarhus og borgmester i 
Horsens Kommune.

Vandskæring, svejs, klip 
og buk i alle materialer

Underleverandøren 
med det hele i huset

aalsrode.dk

Stationsplads 4    •  8500 Grenaa     •  Tlf. 8630 0355

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

www.erhvervDJURSLAND.dk · december 2016
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Anført af en spraglet samling rejseguider, blev der fokuseret på inspiration og 
idégenerering som redskab til at løse egne udfordringer. Fortid og fremtid blev 
godt og grundigt mikset sammen og konferencen vekslede mellem holdvise 
indlæg på slottet og fælles oplæg i Pyramidesalen. Undertiden hjulpet godt på 
vej af et knus fra Krammerhertuginden…

VIRTUAL REALITY
„Luk øjnene og forestil dig…“ Direk-
tør i Kattegatcentret Bjarne Knudsen 
forførte deltagerne tilbage i tiden til 
barndommens klassiske villaveje, 
med kendte lyde og duften af stegte 
løg. Han kaldte det for en slags 
analog virtual reality. „Du bliver ledt 
hen i en helt anden verden, og det 
er det virtual reality handler om,“ 
forklarede han.

De muligheder ser han store 
perspektiver i. „Du vil kunne dykke 
blandt vores hajer, mens du sidder 
hjemme, og få en meget realistisk 

oplevelse som inspiration til at be-
søge os. Også fremtidens brochurer 
vil kunne lede dig ind i den virtuelle 
verden og levere effektfulde smags-
prøver på de oplevelser, vi tilbyder.“

Spilindustrien har, ifølge Bjarne, 
været gode til at udnytte tekno-
logien. „Attraktionerne er ved at 
komme med, men også arkitek-
ter og undervisningssektoren er 
begyndt at bruge virtual reality,“ 
fortalte han.

FREMTIDENS PRODUKTION  
ER SKRÆDDERSYET
I Sostrups gule salon demonstre-
rede Kim Bisgaard, hvordan nano-
teknologien gør maskiner og robot-
ter så små og alligevel komplekse, 
at de kan producere næsten alt. 3D 
print kan i dag anvendes til alt fra 
boliger og helt aktuelt en bro i Am-
sterdam til organiske reservedele til 
mennesker som ører, næse, knogler 
og muskelmasse. „Man kan printe 
en bøf og snart også gro en stol.“

Sostrups kok serverede skræd-
dersyede futuristiske miniretter. 
Deltagerne måtte selv gætte, om 
3D-printeren også havde været på 
spil her.

Sostrup Slot og Kloster dannede rammerne for årets Made By 

Djursland konference, hvor 120 deltagere blev ledt gennem en 

helt usædvanlig tidsrejse, med magiske kundeoplevelser som 

omdrejningspunkt.

SKAB OG DEL  
DE GODE IDÉER
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GREVENS NYSGERRIGHED
Hvis der skulle fanges en fællesnæv-
ner for de to indlæg i smukke Den 
Franske Salon, må det være nysger-
righed og passion. Lone Jensen 
fortalte om Jørgen Skeel fra 1578, 
også kaldet Den nysgerrige Greve. 
Han blev født i et stort guldbur, og 
ejede blandt andet Sostrup Slot. 
Hans nysgerrighed drev ham på 
årelange togter til udlandet, hvor han 
var ude og opleve verden og bragte 
ny viden og inspiration med hjem, 
som han ødselt delte ud af.

Emil Alexander Hansen fra 
Campfire Games fortalte om og de-
monstrerede spillet War of Rights, 
der med stor historisk korrekthed 
udspiller den Amerikanske Borger-
krig. „Vi har hentet 250.000 US$ på 
crowdfunding og har fået opbygget 
et community, der hjælper os med 
at videreudvikle spillet,“ fortalte han. 
I alt 11 mand fra forskellige lande 
er på lønningslisten. „Vi to der har 
startet virksomheden arbejder på 
fuld tid. Eller al vores tid,“ rettede 
han det til.

AUGMENTED REALITY
Kongestuen lagde rum til indlægget 
om augmented reality, og den tidli-
gere ejer Jørgen Skeel, fulgte, højt 
hævet på hesteryg, undrende med 
fra sidelinien. Jonas Kløve Nyborg 
og Anders Bregendahl Hansen trak 
deltagerne ind i det nye univers. 
„Hvor virtual reality er et helt uvirke-
ligt univers, er augmented reality et 
miks af virkeligheden og en digital 
verden,“ fortalte Anders.

De to demonstrede på over-
bevisende vis, hvordan man ved 
hjælp af en særlig „brillecomputer“ 

– Hololens – kunne bringe ting ind 
i rummet som ikke eksisterede i 
virkeligheden. Det personen med 
Hololensen så, blev vist på en 
storskærm, så alle kunne følge med. 
„Det er den samme teknologi der 
benyttes i spillet Pokémon Go, der 
er downloadet mere end 500 mil-
lioner gange.“

Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk



12 www.erhvervDJURSLAND.dk · december 2016Advertorial – Made by Djursland

Teslastifteren Elan Musik har netop 
offentliggjort sine planer om at 
sende 4.425 satelitter ud i rum-
met for at kunne levere lynhurtige 
internetforbindelser over hele 
jorden. Mere 
jordnært er der 
på Djursland 
lige nu stærke 
bestræbelser 
på at udbrede 
højhastigheds-
internet på hele 
halvøen.

Hurtigt internet overalt er ifølge 
Kim Bisgaard, der til daglig er CEO 
på Culture & Business by Innovation 
Lab, en af de vigtige forudsætnin-
ger for, at Djursland kan blive et af 

de områder, 
de unge søger 
til, når de skal 
bosætte sig.

„De største 
universiteter 
lægger allerede 
i dag deres ud-

dannelser ud på nettet. Internettet 

betyder både en decentralisering af 
tingene og en demokratisering af 
mulighederne. Industrialiseringen er 
ved at blive afviklet, fordi robotterne 
overtager mere og mere produk-
tion, og dermed forsvinder en af de 
grundlæggende forudsætninger for 
urbaniseringen.“

Vi bliver freelancere
I USA ændrer arbejdsmønstrene sig 
så hurtigt, at 50% af befolkningen 
i den arbejdsdygtige alder vil være 
freelancere i 2020. Altså om tre år. 
Den udvikling mener Kim også vil 
ske i Danmark.

„Digitalisering som mindset og 
samfundstype ændrer alt. De nye 
på arbejdsmarkedet vil ikke have et 
arbejde, de har en passion. De vil 
ikke ind i hamsterhjulet med stress 
og depressionsepidemi. De unge 
ønsker nedsat tempo og higer efter 
tilhør, originalitet, autencitet, og 

Kim Bisgaard fra Innovation Lab forudser, at 

unge flytter udenfor byerne for bl.a. at få 

identitet, autencitet, produktiv velfærd og 

ægte fællesskaber.

DIGITALISERING GIVER DJURSLAND LYS FREMTID

  DE NYE PÅ 

ARBEJDSMARKEDET VIL 

IKKE HAVE ET ARBEJDE, 

DE HAR EN PASSION
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ægte fællesskaber. De vil bo tæt på 
naturen, hvor det er sundest, går 
ind for økologi og vil ikke være slave 
af deres arbejde. Derfor ønsker de 
at reducere udgifterne. De søger 
det grønne, 
det skønne og 
billigere boligud-
gifter.

Det kan Djurs-
land tilbyde, så 
hvis I her kan 
skabe forudsæt-
ningerne og kommunikere de rigtige 
værdier til de rigtige mennesker, kan 
Djursland være svaret.“

Til skovene i Sverige
Kim fortalte om en global ensom-
hedsepidemi, hvor de unge er 
bekymrede for fremtiden og har et 
stort behov for et tilhørselsforhold. 
De har et helt andet mindset, hvor 
60% ønsker at blive selvstændige. 

De bliver digitale nomader, der selv 
vil bestemme, hvor de skal bo. I 
Sverige flytter de ud i skovene – og 
i Danmark kan de unges svar være 
Djursland.

Kims opfor-
dring er ikke til 
at tage fejl af: 
„Skab stedet 
med fokus på 
de værdier, folk 
er ved at tørre 
ud af at mangle. 

Sæt ind og skab det gode liv, ver-
dens bedste sted at leve og drive 
forretning fra.“

Gør som Sostrups Bentzon
Historikeren Jens Daugaard fortalte 
bagefter om dengang Ernst von 
Benzon overtog Sostrup i 1840:

„Han ansatte en godsforvalter, 
der svarede til en administrerende 
direktør i dag. Han forpagtede land-

bruget ud og ansatte en skovridder 
til at styre skovene. Så kunne Ben-
zon passe sin store passion, som var 
sejlsport. Han byggede en stor skon-
nert, som dengang var Danmarks 
største lystbåd. Han sejlede til Afrika 
og Sydamerika – og lod sine folk 
passe Sostrup.“ Jens’ opfordring til 
forsamlingen var derfor klar: „Følg 
jeres passion og gør det, I har mest 
lyst til. Lad andre folk og maskiner 
passe hverdagen i virksomheden.“

Lasr Chalmer Rasmussen, lars@mercatus.dk

DIGITALISERING GIVER DJURSLAND LYS FREMTID

  SÆT IND OG SKAB 

DET GODE LIV, VERDENS 

BEDSTE STED AT LEVE OG 

DRIVE FORRETNING FRA



Jeg var kørt hjemmefra i god tid og 
gik ind ad bolighusets dør på Trekan-
ten i Grenaa mere end et kvarter før 
aftalt. 

Jeg kiggede mig lidt rundt blandt 
møbler og kataloger i butikslokalet, 
mens den lave novembersol kig-
gede med ind ad vinduerne. Sten 
Petersen, som jeg havde sat stævne 
om ikke så længe, dukkede op.

„Prøv lige at komme med her,“ 
sagde han, og viste mig hen til to 
lænestole, der hørte til i den store 
ende af de lænestole, jeg i tidens 
løb er stødt på.

„Du kan sidde her og vente, mens 
jeg lige skal have ordnet noget – 
hvis du lige tager jakke og sko af.“
Skoene af… for at sidde og vente i 
en lænestol?? men okay, hvad gør 
man ikke for lidt magelig ventetid.

20 masserende minutter
Jeg sank ned og lænede mig til-
bage, mens stolen nærmest sugede 
mig ind til sig.

„Du får lige 20 minutter,“ sagde 
Sten og flyttede fingrene hurtigt hen 
over et tastatur på stolen, kiggede 
sig over skulderen – og forsvandt 
hen til den ven-
tende kunde.

Stolen stram-
mede til om 
underbenet, 
og det som de 
første ti sekun-
der føltes som 
en lidt ubehagelig massage under 
fødderne, blev lige så stille en stadig 
mere behagelig del af oplevelsen, 
uden at intensiteten tog af.

Stolen begyndte også at massere 
ryggen, og da den af sig selv var 
tippet lidt op, lå jeg med krop-
pens vægt netop der, hvor stolens 
„hænder“ tog fat på min ryg. Og jeg 
mener virkelig „tog fat“.

Jeg var helt solgt og gav mig 
bare hen til dens altomfavnende 
massage. At mekanik kan være så 
menneskelig og give kroppen sådan 
en omgang blot ved at du læner dig 
tilbage i en forvokset lænestol – det 
er svært her at få ordene til at yde 
oplevelsen fuld retfærdighed.
 
Ungt par også solgt
Da Sten vender tilbage, er mine 20 
minutter endnu ikke helt færdige. Til 

slut tager et par stærke hænder fat 
om min nakke og gør det så tilpas 
godt og grundigt, at det ikke bare 
er for sjov – det føles i hvert fald lidt 
som rigtige og ret stærke hænder – 
men er stolens afskedshilsen.

Mens vi står og snakker om min 
oplevelse, kommer et ungt par ind 
i butikken. De bor syd for Aarhus 
og er på ferie på Fuglsøcentret – og 
håber lige at finde de to helt rigtige 
lamper.

Der skal ikke meget overtalelse til, 
før de også sidder i stolene. Udbrud-
dene og ansigtsudtrykkene viser 
mere end ord, at de deler opfattel-
sen af velvære og afslapning på en 
måde, heller ikke de før har prøvet.

Mette Frandsen og Martin 
Teilmann mener dog ikke lige, at 
stolene passer til deres hjem.

„Men det kunne være dejligt at 
vide, hvor der står en i nærheden, 
som vi kan bruge, når vi har lyst.“

Prøveture og fredagsbar
Som indehaver af Bolighuset Grenaa 
har Sten Petersen netop fået for-
handlingen at Bodyfriend stolene på 
Djursland.

„Vi har længe 
været på udkig 
efter en mas-
sagestol, der 
skiller sig ud, 
og den har vi nu 
fundet,“ fortæl-
ler han.

Tiden er ved at være gået, og da 
jeg har besluttet, at artiklen skal 
handle om oplevelsen, må det blive 
ved en anden lejlighed, at Sten 
fortæller mere detaljeret om, at alle 
er velkomne til at kigge ind i Grenaa 
Bolighus og få en prøvetur. Og at 
han sammen med Minik Jørgen Hel-
borg fra importøren, DCS Wellness, 
er klar til at arrangere torsdags- el-
ler fredagsbar med et glas vin eller 
to for virksomheder og andre, som 
overvejer en idé til kundepleje, et 
personalegode – eller et wellnes-
stilbud – og derfor gerne vil mærke 
stolen på egen krop.

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

DAGEN HVOR DET UVENTEDE STJAL OVERSKRIFTEN
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  JEG VAR HELT SOLGT 

OG GAV MIG BARE HEN TIL 

DENS ALTOMFAVNENDE 

MASSAGE

Resultatet af et besøg i Grenaa blev ikke helt, som jeg 
undervejs i bilen havde siddet og planlagt.



DAGEN HVOR DET UVENTEDE STJAL OVERSKRIFTEN
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Lindgaard Nielsen
Torvet 15-17
Telefon 45 12 35 40

GREFTA TRYK A/S

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

KOLIND TØMRER- OG
MURERFORRETNING APS 
Tømrer-, snedker-, murer- & glarmesterarbejde 

Højsletvej 12 · 8560 Kolind · 8639 2177 / 4013 5177

www.kolind-tomrer-murer.dk www.kovsted.dk

Bent Klausen

ausen
STER

Tlf. 8638 1160        www.bentklausen.dk 

Bent Klausen Aps

MURERFIRMA

www.mfnorddjurs.dk

❋ ❋ ❋ 

Vi ønsker alle 
læsere, partnere og kunder rigtig

glædelig jul 
og godt nytår

– og ser frem til et fortsat  
 godt samarbejde i 2017

TØMMERHANDEL OG BYGGECENTER

Stationsplads 4 · 8500 Grenaa

Tlf 87 99 35 10 · www.andelskassen.dk

Kystvej 1 · 8500 Grenaa · Tlf. 8632 2677

Porte og kraner
www.apro.dk

Rugvænget 20 · Grenaa · Tlf. 86301236  
www.davai.dk 

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

70 33 33 33

PB Scandi-Mobil A/S
Industriparken 16 · 8961 Allingåbro

Tlf. 8648 1581 · info@pb-autocamper.dk

Salg, service og reparation 
af autocampere

www.PB-Autocamper.dk
    

alle kan være med

www.primanet.dk www.rejsecenterdjursland.dk

Vi arrangerer din forretningsrejse!

Aarhus Airport
tlf. 70 275 270

REJSECENTER DJURSLAND

’’

Ring Djursland70 11 10 10 · www.tradium.dk

www.iss-kloakservice.dk

http://www.activ-rengoering.dk
http://www.lindgaard-nielsen.dk
http://www.grenaahydraulik.dk
http://www.robaek.dk
http://www.kolind-tomrer-murer.dk
http://www.kovsted.dk
http://www.bentklausen.dk
http://www.mfnorddjurs.dk
http://www.koleteknik.dk
http://www.permoeller.dk
http://www.ey.com/dk
http://www.vorupgruppen.dk
http://www.andelskassen.dk
http://www.apro.dk
http://www.davai.dk
http://www.kbtryk.dk
http://www.norddjursoppbygg.dk
http://www.pb-autocamper.dk
http://www.autohus.dk
http://www.primanet.dk
http://www.rejsecenterdjursland.dk
http://www.roendespar.dk
http://www.skovplanteskolenholmegaard.dk
http://www.tradium.dk
mailto:larsriise@live.dk
http://www.iss-kloakservice.dk


Trekanten 44 B
8500 Grenaa
Tlf. 86 32 32 99

Nimtofte
Tlf. 86 39 81 07

BP Electric A/S
www.bpelectric.dk

Tel. 8833 4646 · www.lsalaw.dk

Kvalitet og Omtanke

Kvalitet til tiden – ring 86 32 38 88

Tlf. 8632 1111
Århusvej 146 · 8500 Grenaa
www.papirgaarden-grenaa.dk Tlf: 8632 1633 · www.pavillonen.dk

Julegaver der glæder 2 gange
BOWIE - en hyldestkoncert * Djämes Braun * Ida Corr

Mike Andersen * Rune Klan * Jørgen Leth * Lotte Heise
Dodo & the Dodos akustisk * Den Nøgne Sandhed

Fabrikvej 9 · 8500 Grenaa 
Tlf.: 8758 1800 · www.aalsrode.dk

Vi ønsker alle 
læsere, partnere og kunder rigtig

glædelig jul 
og godt nytår

– og ser frem til et fortsat  
 godt samarbejde i 2017

Tlf. 4018 2700
www.montoren.dk · info@montoren.dk

Garant Grenaa Gulvcenter
Rugvænget 23 · 8500 Grenaa

Tlf: 86 32 54 44 · grenaa@garant.nu

GRENAA TRANSPORT A/S
Bredstrupvej · 8500 Grenaa · Tlf. 86 32 07 11

www.grenaa-transport.dk

NØRGAARD TEKNIK  A/S
Nørgaardsvej 5 · 8963 Auning · Tlf. 8786 9090

www.noergaardteknik.dk 

Kontakt Ret & Råd Djursland på tlf. 70 27 84 84

AUT. EL-INSTALLATØR

Tlf. 86 33 45 55

ApS

Rugvænget 12A · 8500 Grenaa Saabydalvej 2 · 8550 Ryomgård
Tlf. 8639 4099

www.svendpilgaardautomobiler.dk

– fordi viden skaber værdi…

Grenaa 86 32 12 77
Ebeltoft 86 34 38 22

www.fooddiagnostics.dk

Alt i vognmandskørsel
Kraner fra 14 - 150 t/m

Nødagervej 67 · 8560 Kolind · Tlf. 86 39 16 11
Mobil 40 50 15 26 · www.friispedersen.dk

Mastrupvej 5, Grenaa · 30 48 22 22 
info@rhbilpleje.dk · www.rhbilpleje.dk

E. Møllers Auto
Randersvej 2 Grenaa

Tlf. 8632 6566

www.BoschCarService.dk
Salg & udlejning

 

http://www.bpelectric.dk
http://www.gertsvith.dk
http://www.lsalaw.dk
http://www.malerfirmamadsen.dk
http://www.papirgaarden-grenaa.dk
http://www.pavillonen.dk
http://www.aalsrode.dk
http://www.arkikon.dk
http://www.ritek.dk
http://www.kattegatteknik.dk
http://www.montoren.dk
mailto:grenaa@garant.nu
http://www.grenaa-transport.dk
http://www.lsp-kjaer.dk
http://www.noergaardteknik.dk
http://www.rygaard.com
http://www.stenaline.dk
http://www.svendpilgaardautomobiler.dk
http://www.fooddiagnostics.dk
http://www.disu.com
http://www.friispedersen.dk
http://www.rhbilpleje.dk
http://www.boshcarservice.dk
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 FORNÆS APS SIDDER NU PÅ DEN  

GRØNNE (MILJØ)GREN

Daglig leder Peter Niemann, Fornæs ApS
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Gennem et års tid har Fornæs ApS 
og Boligselskabet B45 fra Grenaa 
sammen kørt parløb med Norddjurs 
Kommune for at gøre sig fortjente til 
at modtage kommunens GMC Miljø-
certifikat. Og midt i november kom 
certifikaterne i 
hus for begge 
virksomheders 
vedkommende.

„Vi har 
arbejdet med 
miljøforbedrin-
ger i mange år, så vi var i gang, da vi 
for et års tid siden gik ind i proces-
sen sammen med Norddjurs Kom-
mune,“ fortæller den daglige leder 
ved Fornæs ApS, Peter Niemann.

8-10 skibe om året
Fornæs ApS er det største firma i 
Norden, der hugger skibe op – og 
har 15.000 m2 lager under tag og 
cirka 50.000 m2 under åben himmel.

„Genbrug fylder rigtigt meget. 
Alt det vi plukker ud og som kan 
genbruges sættes til salg på nettet – 
og sælges til hele verden. Vi er også 
EU-godkendt til at tage imod skibe.“ 
Der ophugges 8-10 skibe om året, 
og ud over det som sælges, bliver 
det til 10-20.000 tons skrotjern 
årligt.

Sælger Keld Kokholm har siddet 
med i den 5-mandsgruppe, der 
sammen med Norddjurs Kommune 
har banet vejen frem mod certifika-
tet, der kan betegnes som en slags 
overbygning til de lovbestemte 

miljøkrav. „Vi er et langt stykke hen 
ad vejen selv været med til at sætte 
vores mål, og samarbejdet har været 
rigtig godt,“ fortæller Keld Kokholm.

Fornæs ApS og B45 startede pro-
cessen med kommunen samtidig, 

og Keld Kokholm 
var forud for 
det mildest talt 
skeptisk i forhold 
til at arbejde 
sammen med 
B45. „Det kan 

vi ikke bruge til en skid, vi er alt for 
forskellige,“ tænkte jeg dengang.

„Men vi kan godt bruge det til no-
get og har efterfølgende haft fint ud-
bytte af at supplere hinanden med 
de ting, vi hver især er gode til, for 
der er bare adskillige sammenfald af 
vores behov og 
interesser.“

Under proces-
sen har Fornæs 
ApS også fået 
kendskab til 
forskellige 
miljømæssige 
tilskudsmulig-
heder, som de 
ikke kendte til i 
forvejen – men 
allerede med fordel har udnyttet.

Glad for certifikatet
Peter Niemann fortæller, at det 
også i forhold til omverdenen har 
betydning, at Fornæs ApS har fået 
miljøcerfikatet, og at de er i fuld 

gang med at lave markedsførings-
materiale til hjemmesiden.

„Vi er en meget synlig virksom-
hed og er nogle gange genstand for 
snak i lokalområdet. Jeg har prøvet 
at have besøg af Ekstra Bladet, 
som efter et tip ville afsløre vores 
miljøsvineri, og jeg har hørt folk 
spørge, hvem vi har bestukket for at 
få miljøcertifikatet.“

To af de 20 ansatte har været på 
miljøkursus, som ikke var et krav, og 
som Fornæs ApS selv betalte.

„I 2013 brugte vi 17 mio. kr. af 
egen lomme på at indrette ophug-
ningspladsen på havnen,“ så snak-
ken kan godt ærgre Peter Niemann 
lidt.

Efter at have modtaget miljøcerti-
fikatet skal virksomheden fire gange 

årligt holde 
interne møder 
og tage hånd om 
det, der måtte 
være – og melde 
tilbage til kom-
munen.

Efter to år 
kommer der et 
miljøtilsyn, og er 
det tilfredsstil-
lende, går der 

tre år, før det sker igen.

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

 FORNÆS APS SIDDER NU PÅ DEN  

GRØNNE (MILJØ)GREN

Midt i november fik ophugningsfirmaet overrakt Norddjurs Kommunes 

GMC miljøcertifikat som bevis for sit arbejde med aktiv miljøledelse.

  SAMARBEJDET 

MED KOMMUNEN HAR 

VÆRET RIGTIG GODT

  I 2013 BRUGTE 
VI 17 MIO. KR. AF 
EGEN LOMME 
PÅ AT INDRETTE 
OPHUGNINGS-
PLADSEN
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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

VI GIVER DIG KVALITET 
TIL EN PRIS – DER HOLDER

Tel. 8833 4646 · www.lsalaw.dk

Kvalitet og Omtanke

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

• Reparationer  •  Service og eftersyn 

• Aircondition  •  Syn og skader

• Elektro  •  Hydraulik  •  Afbalancering 

• Marinemotorer og dele

• Laseropretning  •  E-handel 

• Lovpligtig eftersyn af materiel

 

DEN MODERNE LANDSBYSMED

• Diagnoseudstyr til fejlsøgning 

   og udlæsning af fejlkoder

 
• HoseDoctor - din nødservice til udskiftning af                

    slanger på stedet

Informationsmøde

onsdag den 11. januar 2017 kl. 13.00
Rådhuset Grenaa, Torvet 1

GMC Miljøcertifikat er det lokale alternativ til de internationale miljøcertificerin-
ger, og en lang række virksomheder har allerede opnået miljøcertifikatet - og der-
med valgt at tage ansvar for det lokale miljø.

Hvorfor miljøcertifikat?
•Konverter obligatorisk miljøkontrol til assistance i miljørigtig adfærd.
•Udvikling af miljøhandlingsplan for virksomheden.
•Blåt stempel, der efterfølgende kan anvendes i din markedsføring.
•Virksomhedens miljønøgletal kan bruges til at opnå driftsbesparelser.

Processen med at opnå miljøcertifikatet tager ca. et år. 
Miljøkontoret coacher (gratis) virksomheden gennem forløbet.

Tilmelding ikke nødvendig.

Yderligere oplysninger:
Erhverv- og Miljøafdelingen
Carsten T. Willadsen, tlf. 8959 4004
ctw@norddjurs.dk

m i l j ø c e r t i f i k a t
GMC
- hvordan får min virksomhed det?

Ejerleder Ebbe Sørensen, Grenaa Motorfabrik,
fortæller om sine erfaringer med GMC Miljøcertifikat

http://www.permoeller.dk
http://www.bpelectric.dk
http://www.nyborg-s.dk
http://www.lsalaw.dk
http://www.tradium.dk
http://www.kattegatteknik.dk
mailto:ctw@norddjurs.dk
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FORSKUDSOPGØRELSE,  
JULEGAVER OG AKTIONÆRLÅN
Husk at tjekke, om forskuds-
opgørelsen skal ændres
De nye forskudsopgørelser for 2017 
kan du allerede nu finde i skatte-
mappen på www.skat.dk. Mange 
selvstændigt erhvervsdrivende 
har i år erfaret, at der ikke længere 
udsendes fysiske B-skatteopkræv-
ninger. Husk at disse skal nu findes 
i skattemappen, hvis du ikke er 
tilmeldt Betalingsservice. 

Selvstændige erhvervsdrivende 
kan have store udsving i indkomsten 
over årene. Derfor bør du som selv-
stændig altid vurdere, om forskuds-
opgørelsen skal ændres. 

Hvis du er hovedaktionær og har 
modtaget udbytte i 2015, vil dette 
udbytte blive forskudsregistreret 
for 2017. Du kan derfor få en høj 
trækprocent, hvis der er udbetalt 
store udbytter i 2015, så det kan 

også give grundlag for en ændring af 
forskudsopgørelsen.

Julegaver
Nu er det igen tid for overvejelser 
omkring julegaver. Hvis du som 
erhvervsdrivende ønsker at give 
dine medarbejdere en julegave, er 
reglerne og beløbsgrænserne for 
skattefrie julegaver de samme som 
sidste år. Virksomheden kan give en 
julegave på op til 800 kr. incl moms. 
Der er ikke fradrag for momsen. Der 
må ikke være tale om en pengegave 
eller gavekort. Sådanne vil uanset 
beløbsstørrelse være skattepligtige 
for medarbejderne. Hvis man ikke 
har givet andre gaver i året, vil der 
dog kunne gives julegaver på op til 
1.100 kr. uden beskatning for medar-
bejderen.

Der vil kunne gives et gavebevis, 
hvor arbejdsgiveren har givet mulig-
hed for at vælge blandt flere gave-

muligheder, som ikke kan veksles 
til kontanter. Dog kan sådanne 
gavebeviser ikke udstrækkes til 

at være et generelt gavekort 
til f.eks. butikker omfattet af 
en city-forening eller handel-
standsforening.

Pas på måske snarlig 
lovlige aktionærlån
Der har i medierne været 
artikler omkring et lovforslag 
fra 5. oktober om at lovlig-
gøre aktionærlån. Det har 
siden 1982 været ulovligt for 

hoved aktionærer at 
låne 

penge i deres eget selskab. Siden 
2012 har det endvidere haft den 
ubehagelige skattemæssige konse-
kvens, at et beløb, som hovedaktio-
næren har lånt ubetinget har skullet 
beskattes hos hovedaktionæren, 
som enten udbytte eller løn. 

Efter regeringens forslag kan 
aktionærlån være selskabsretligt 
lovligt, hvis fire betingelser er op-
fyldt. Disse betingelser er, at lånet 
skal kunne rummes indenfor de frie 
reserver i selskabet, lånet skal være 
ydet på markedsmæssige vilkår, le-
delsen skal have godkendt lånet, og 
selskabets skal have aflagt sit første 
årsregnskab. 

Disse betingelser vil kunne 
lovliggøre mange aktionærlån, og 
der vil således ikke længere være 
noget strafansvar for ledelsen for 
det ydede lån. Ligeledes vil der ikke 
skulle afgives en supplerende revi-
soroplysning herom. Dette er dog 
kun en selskabsretlig lovliggørelse.

„Advarslen“ i overskriften henvi-
ser imidlertid til, at skattereglerne 
ikke ændres samtidig. Det betyder, 
at såfremt en hovedaktionær lovligt 
låner eksempelvis 100.000 kr. i sit 
eget selskab, skal dette beløb fort-
sat beskattes som enten løn eller 
udbytte hos hovedaktionæren. 

Det er derfor min vurdering, at ho-
vedaktionærer fortsat nøje bør over-
veje, om et lovligt lån i eget selskab 
er et fornuftig disponering, idet de 
skattemæssige konsekvenser kan 
gøre et sådant udlån uinteressant.

Af Gert Foldager, statsaut. revisor,  
EY på Djursland
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Smag i Ebeltoft har åbent i turist-
sæsonen, og ud over det sælges 
der mad ud af huset til selskaber og 
virksomheder. Blandt andet laves 
der tre gange om dagen mad til 
filmhøjskolens 90 elever. Men inde-
haver Jakob Vinkler har også gang 
i rigtig meget andet og var med, 
da Syddjurs Kommune for nogle år 
siden tog initiativ til at samle lokale 
fødevareproducenter for at indlede 
et samarbejde med nationalparken. 
„Syddjurs såede frøene, som vi 

samlede op, og vi er i dag omkring 
20 i Molbordet. I relation til Syddjurs 
Kommunes erhvervshandlingsplan 
har vi blandt andet stort fokus på 
mulighederne i 2017, hvor Aarhus 
er Europæisk 
Kulturhovedstad. 
Djursland skal 
stå sammen, 
og Molbordet 
skal ikke til 
Aarhus. Det skal 
til gengæld vores gastronomiske 
turistkontor – for at fortælle om 
Djurslands mange arrangementer 
og fortræffeligheder, så gæsterne 
kommer til os.“

Ansat af 2017
Jakob Vinkler er ansat af 2017 som 
operatør for vækstlaget inden for 
gastronomi. Han er ikke udlært, men 
har arbejdet med faget, siden han i 
København var med til at starte Em-
merys. „Produktet er og skal være i 
orden, men jeg arbejder med mange 

andre kvaliteter i forhold til mad.“ 
Det afspejler sig i personalet ved 
Smag, der ud over kokken blandt 
andet også tæller en musiker, en 
maler og en danser. „Det kreative 

miljø er grobund 
for mange nye 
tanker og idéer.“ 
Som operatør 
har han sat tre 
projekter i søen, 
der alle er tænkt 

som bæredygtige og vedvarende – 
også efter 2017.

Det grænseløse køkken
Det grænseløse køkken hører til i 
træbygningen ved Maltfabrikken i 
Ebeltoft. „Køkkenet skal være med 
til at nedbryde det med, at vi i Dan-
mark sidder hjemme for os selv og 
spiser. Fællesspisningerne fortsæt-
ter i vinterhalvåret og ind i 2017, og 
både lokale, turister og folk fra det 
øvrige Djursland er inviteret med 
til bords.“ Køkkenet har tilknyttet 

Et særligt fokusområde i Syddjurs Kommunes 
erhvervshandlingsplan er innovativ udvikling 
og styrkelse af det lokale fødevareerhverv. 
Et godt eksempel udspringer fra et køkken 
i Ebeltoft, hvor der udvikles mange idéer 
om nye fællesretter og samspillet mellem 
madkultur, oplevelser og utraditionelle 
erhvervssamarbejder afprøves.

  SYDDJURS 
SÅEDE FRØENE, 
SOM VI SAMLEDE OP

Indehaver Jakob Vinkler, Smag
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flygtninge, og projektet er støttet af 
Syddjurs Kommune.

Fish-a-deli Circus
Tang og nye fiskearter kommer 
til, og dele af bifangsten må ikke 
længere kasseres. Et omrejsende 
madcirkus skal sætte fokus på det 
nye – på en ny måde. Hvor det 
ofte handler om udviklingen af nye 
produkter, handler det her også 
om at udforske 
rummet omkring 
maden.

„Der er ansat 
tre skuespillere, 
som bygger 
en 10-retters 
forestilling op 
om et cirkus fra 
1900-tallet – fra det absurde til det 
poetiske.“

LAG Djursland har givet tilsagn 
om støtte til arbejdet med at af-
sætte produkter, der ellers ikke kan 
afsættes. Kattegatcentret får flere 

lokale produkter i deres café – og ar-
bejder sammen med Karpenhøj om 
materiale til en kokkeskole i folke-
skolerne, der skal være klar i 2017.

The Catastrophic Meal
Et projekt i samarbejde med Vestjyl-
lands Højskole. Til februar giver 12 
professorer fra forskellige viden-
skabsområder deres bud på verden 
om 50 år. Ud fra det fortolker stjer-

nekokke fra hele 
verden fremti-
dens måltider 
– under hensyn 
til de forskellige 
problemstillin-
ger i forskellige 
verdensdele.

Projektet 
handler også om at udvikle katastro-
fale måltider til brug i andre sam-
menhænge, udvikling af materiale 
om det – og uddannelse af kokke.

„Sammen med Erhverv Aarhus 
har vi lavet speed-dating om både 

cirkus og det grænseløse køkken, 
hvor erhvervsfolk har kunnet byde 
ind med nye idéer. En af tankerne 
handler om at lade sponsorater af-
løse af et værdibaseret samarbejde. 
Vi har eksempelvis lånt en dyr ovn 
fra Randers gratis, og til gengæld 
har vi givet virksomheden nogle 
gode historier til deres markedsfø-
ring,“ forklarer Jakob.

„Det hele kickstartes næste år, og 
at Syddjurs Kommune også er gået 
med i 2017-arbejdet er med til at 
skabe mine muligheder.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

FØDEVARER  
SKAL OGSÅ SMAGE AF  

KULTUR

  VI HAR ET 
KREATIVT MILJØ, 
HVOR MANGE NYE 
TANKER OPSTÅR
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Bestyrelsen i Grenaa 

Varmeværk har i 

novemberkulden sat 

kursen mod en lun og 

CO2 neutral fremtid.

Direktør Søren Gertsen, Grenaa Varmeværk



www.erhvervDJURSLAND.dk · december 2016 25Advertorial

Et spadestik i den novemberkolde 
jord markerede fredag 11. novem-
ber starten på byggeriet af Grenaas 
nye varmeanlæg. Ved udgangen 
af 2017 forventer Grenaa Varme-
værk A.m.b.A at sende ny, billigere 
og mere miljøvenlig varme ud til 
brugerne.

Verdos iøjnefaldende bygning og 
80 meter høje skorsten og forbræn-
dingsanlæggets 50 meter høje skor-
sten samt bygningen rives ned – og 
erstattes af en ikke så iøjnefaldende 
20 meter høj nybygning og en 55 
meter høj skorsten. 

Klar næste vinter
Denne vinter bliver efter planen den 
sidste, hvor Grenaa Kraftvarmeværk 
leverer 60 % af varmen, Grenaa 
Forbrænding 35 % og varmeværkets 
solvarmeanlæg 5 %.

Næste vinter skal det nye varme-
anlæg og solvarmeanlægget stå 
for varmeforsyningen, og indenfor 
en overskuelig fremtid forventes et 
nyt biogasanlæg også at bidrage til 
varmen.

„Biogasanlægget vil gøre det mu-
ligt i visse perioder at lukke helt ned 
for varmen i det 
nye, flisfyrede 
varmeanlæg,“ 
fortæller direktør 
i Grenaa Varme-
værk, Søren 
Gertsen.

Det nye 
varmeanlæg skal 
udelukkende 
fyre med skovflis, og som yderligere 
et bidrag til miljøet, kommer cirka 

halvdelen af flisen fra Djursland – og 
skal derfor ikke længere transpor-
teres væk fra området. Det vil være 
muligt at supplere med 10-15 % 
have- og parkaffald.

„På grund af beliggenheden tæt 
ved havnen har vi fået lovning på at 
kunne handle flis andre steder til un-
der markedsprisen, og Grenaa kan 
se frem til både 
en CO2 neutral 
fremtid – og 
10-15 % billigere 
varme.“

Søren Gertsen 
siger, at varme-
værket ser den kommende omfarts-
vej til havnen som et stort plus, da 
den gør det meget nemmere at 
drive anlægget.

Det nye varmeanlæg koster 165 
mio. kroner, og da Norddjurs Kom-
mune har stillet kommunegaranti for 
hele beløbet, kan anlægget finansie-
res med et billigt og fast forrentet 
lån. 

Lokale håndværkere
Murerfirmaet Rasmus Jakobsen 
A/S fra Grenaa kan med et bud på 

41 mio. kroner 
glæde sig over 
at stå for byg-
geriet.

„Vi er rigtig 
glade for, at op-
gaven løses af et 
lokalt firma – og 
for at der ude-
lukkende bruges 

lokal arbejdskraft fra Djursland. Det 
varmer også på beskæftigelses-

området.“ Varmeanlægget skal også 
bygges efter lokale tegninger – lavet 
af Arkikon.

Lukningen af Grenaa Forbrænding 
trækker efter ibrugtagningen dog lidt 
i den forkerte retning, da der ikke er 
beskæftigelse til alle da nuværende 
ansatte. Én går på pension, nogle på 
efterløn – og tre får job på det nye 

anlæg.
Der blev 

inden det første 
spade stik ansat 
en ny maskin-
mester, som 
skal følge byg-

geriet. Det nye anlæg kan drives af 
fire personer.

„Fremtiden er sikret mange år 
frem, og det er ikke umuligt, at 
endnu flere kan få glæde af den lave 
pris. Vi er i hvert fald klar til dialog, 
hvis byer indenfor en radius af 10-15 
km har/får lyst til en snak om mulig-
hederne.“

Inden spaderne blev stukket i 
jorden for at markere starten på 
byggeriet, bød Søren Gertsen de 
fremmødte velkommen, mens der 
var taler af borgmester Jan Petersen 
og formand for varmeværkets besty-
relse, Kent Soelberg.

„Jeg er helt sikker på, at de lokale 
håndværkere nok skal sørge for 
godt håndværk og god kvalitet. De 
får jo også selv fornøjelse af resul-
tatet,“ sagde Kent Soelberg, inden 
spaderne kom i jorden – og pølse-
vognen åbnede.

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

GRENAA: EN VARM BY FÅR 

NYT LOOK

  GRENAA KAN 
SE FREM TIL BÅDE 
EN CO2 NEUTRAL 
FREMTID – OG 10-15 
% BILLIGERE VARME 

  DET VARMER 
OGSÅ PÅ BESKÆF-
TIGELSESOMRÅDET
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ET LIV MED MASSER AF  

MOTION OG  
MÅLSPARK

Adm. direktør Benny Kristensen VAM A/S 
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„Jeg tænker af og til på de mange frivillige, som hjalp 
og bar mig i de unge år,“ fortæller Benny Kristensen.

„De ydede en imponerende indsats, og jeg synes 
nogle gange, at man er tilbøjelige til at glemme disse 
menneskers store arbejde.“

Efter fodbolden i Vorup FB, rykkede han ind til Ran-
ders Freja, hvor han dengang havde Maciej Masyniuk 
som målmandstræner, der siden blev en legende som 
målmandstræner i AGF.

„Maciej har en fantastisk per-
sonlighed, som jeg er taknemlig 
for, at have haft så mange gode 
timer sammen med i Freja.“

Byttede fodboldstøvler med job
Benny Kristensen blev i 1979 udlært som tømrer og ar-
bejdede som sådan i nogle år – også i udlandet. Siden 
tog han en byggeteknisk uddannelse og blev færdig i 
1989.

Det var omkring det tidspunkt, at han skiftede til Ran-
ders Freja – og blandt andet spillede med Lars Elstrup. 
Men han måtte efter noget tid erkende, at der ikke var 
plads til både karriere og fodbold på højt niveau.

Efter en del overvejelse valgte Benny at stoppe med 
fodbolden for at satse på et job med fast indtægt og 
mulighed for at videreudvikle den faglighed, han havde 
med sig fra sit seneste studie. 

Fodboldstøvlerne blev lagt på hylden til fordel for et 
job som byggeleder vekslende 
mellem Norge, Sverige og 
Tyskland. 

„I 1991 blev jeg gift, og min 
kone og jeg blev forældre til 
vores første barn. Familien rykkede med udlands, og vi 
var på farten et år og havde lejligheder i Oslo, Gøte-
borg, Stockholm og Malmø, hvor jeg havde nogle lange 
dage med masser af arbejde.“

Efter en spændende og travl tid i udlandet, valgte 
Benny og hustruen at flytte tilbage til Danmark.

Her blev Benny ansat som formand i entreprenør-
firmaet Svend og Erik Pedersen i Ørsted, hvor han var 
i syv år, inden han blev ansat som afdelingschef ved 
Arkil A/S i Randers – og nu siden 1. juni 2007 har været 
adm. direktør for VAM A/S. 

Motion med familien
Benny og hustruen bor på 19. år i Harridslev – men har 

for nylig købt en byggegrund i 
Assentoft. 

„Min søn Marc arvede min 
interesse for målmandsspillet, 
og jeg trænede ham, da han i 

ungdomsårene spillede i SMIF og senere Freja.“
Inden Marc lagde støvlerne på hylden, var han med i 

truppen, da Hobro IK rykkede i Superligaen.
I dag er det motion, der fylder meget for Benny og 

resten af familien – også som en fælles familieaktivitet. 
Kvalitetstid de alle sætter stor pris på og prioriterer højt. 

„Haven var sjovere, da børnene var små. Mine børn 
på 24 og 25 år bor heldigvis tæt på, og de har sammen 
med min kone trukket mig med ind i de motionsaktivi-
teter, som ingen af os i dag kan undvære.“

Ved siden af motion med familien nyder Benny 
landevejene og skovens natur på enten racercykel eller 
mountainbike. Han er blandt andet med i Bike Network 
Randers, hvor beslutningstagere mødes på cyklerne 
og snakker erhverv – og kobler fra i hinandens gode 

selskab.
„Der er tidligere A-ryttere 

iblandt, så det nytter ikke noget 
at stille op med tunge ben og et 
gammelt vrag af en cykel.“

For ikke så længe siden blev også Mallorcas fortræf-
feligheder opdaget, set fra en cykel, og den næste 
udenlandske cykeltur er plottet ind i kalenderen.

„Familie, arbejde og motion er mit liv i dag.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

For Benny Kristensen, adm. direktør i entreprenørfirmaet VAM A/S i Vester 

Alling, har først fodbold og siden motion fyldt rigtig meget i fritiden. 

Gennem mange år var han 1. målmand på ungdoms- og seniorhold i Vorup 

FB, hvor han brugte mange timer på grønsværen.

  HAVEN VAR SJOVERE, 
DA BØRNENE VAR SMÅ

  FAMILIE, ARBEJDE OG 
MOTION ER MIT LIV I DAG
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Syddjurs Kommune
Chef for ledelsessekretariatet 
Brian Slot (55) er stoppet. Han 
er tiltrådt en lignende stilling i 
Randers Kommune.

Kanne Prisen
Tidligere bankdirektør i Djurs-
lands Bank Ole Bak har fået 
Grenaa Håndværker og Indu-
striforenings årlige pris, Kanne 
Prisen. Formanden tømmer-
mester Klaus Allermann roste 
Ole Bak for at have støttet op 
om mange byggerier i byen.

Advokat Thomas Christensen
I et kontorfællesskab Ko-
lind Midtpunkt har advokat 
Thomas Christensen åbnet 
advokatkontor. Han er cand.
jur. fra Aarhus Universitet og 
har været advokatfuldmæg-
tig hos Ret & Råd i Grenaa, 
ligesom han har arbejdet hos 
forskellige advokatfirmaer i 
Aarhus og Nuuk.

Landbrug & Fødevarer
Formand for Djursland Land-
boforening, Hans Gæmelke, 
er i et kampvalg blevet gen-
valgt til Primærbestyrelsen for 
Landbrug & Fødevarer for en 
to-årig periode. Han har sid-
det i Primærbestyrelsen i de 
seneste tre år. Bestyrelsens 
overordnede opgaver er at 
varetage danske landmænds 
erhvervspolitiske, faglige, so-
ciale og kulturelle interesser.

Kolind 
Fjernvarmeværk a.m.b.a.
Atle Madsen er startet som 
driftsleder af Kolind Fjern-
varmeværk a.m.b.a. Han er 
uddannet kølemaskinist i 
Norge, der er en kombination 
af køletekniker og maskinme-
ster. Alte afløser Jens Ove 
Nielsen der i en periode har 
vikarieret som driftsleder.

Kruset
Knud Thomsen er startet i et 
samarbejde med forpagter 
af Kruset Dorte Pedersen 
om at åbne spiserestaurant 
på stedet. Han har tidligere 
blandt andet drevet Fjellerup 
Strandkro.

Djursland Landboforening
Sabrina Brohus (33) er startet 
som journalist hos Djursland 
Landboforening, hvor hun 
får ansvaret for foreningens 
interne og eksterne kom-
munikation. Sabrina har i de 
seneste tre år arbejdet hos 
Jyske Medier, nu en del af 
Jysk Fynske medier.

Få relevante indlæg 
optaget gratis i Ajour. 

info@erhvervdjursland.dk

Grenaa Havn A/S – rig-vedligehold
To gratis arrangementer på Kystvejens 
Hotel og Konferencecenter, Kystvej 26, 
8500 Grenaa.
Få mere viden om det marked, 
fremtidsmuligheder og forventninger til 
underleverandører.
8/12 kl. 13.30-16.30 kommer det 
nationale videnscenter for offshore, 
Offshore Energy og fortæller 
om markedet for vedligehold og 
dekommissionering af borerigge/dele 
heraf. 
12/12 kl. 14-17 kommer en af de 
store leverandører i markedet: 
Semco Maritime A/S fortæller om 
leverandørkrav, konkurrenceparametre 
og muligheder. Her vil også være 
mulighed for at holde et kort møde 
med Semco Maritime og præsentere 
den enkelte virksomhed (kræver 
særskilt tilmelding).
Tilm.: dwp@djurswindpower.dk

Overbliksseminar
6. december 2016, kl. 8.30-11.30, 
Kystvejens Hotel og Konferencecenter, 
Kystvej 26, 8500 Grenaa.
Få en opdatering fra EY på skat, moms 
og regnskab. Hør Anders Drejer, 
professor ved Institut for Økonomi 
og Ledelse ved Aalborg Universitet 
give sit bud på overgangen fra 
industrisamfund til vidensamfund, og 
hvad der kommer til at ske i fremtiden.
Arr.: EY, gratis
Tilm.: www.ey.com/dk/overbliksseminar.
Info: Teresa Rainnie Ølund teresa.
oelund@dk.ey.com / tlf. 7323 4590

Nytårskur
6. januar kl. 7:30-9:30, Syddjurs 
Udviklingspark, Fabriksvej 5, 8544 
Mørke. Borgmester og direktion 
ønsker erhvervslivet godt nytår. Div. 
faglige oplæg samt mulighed for 
networking. Morgenbrød og kaffe.
Arr./Info: Syddjurs Erhverv / 
tlf. 2167 1822

Nytårskur & Erhvervspris 2017
6. januar kl. 14-16
Mød bl.a. borgmestrene Claus Wistoft 
og Jan Pedersen, der bringer en up-
date på tingenes tilstand.
Arr.: Djurslands Erhvervsråd

Arbejdsmøde om genanvendelse
25. januar 2017 kl. 16:00-19:00 på 
Kystvejens Hotel og Konferencecenter, 
Kystvej 26, 8500 Grenaa.
Ser din virksomhed muligheder inden 
for genanvendelse? Og arbejder 
du inden for eksempelvis jern- og 
metalbranchen? 
Hør Grenaa Havn fortælle hvilken rolle 
genanvendelse vil spille fremadrettet 
i havnens forretning, mød andre der 
også arbejder med genanvendelse, og 
få en snak med politikere fra Norddjurs 
Kommune.
Arr.: Norddjurs Erhverv
Tilm.: hak@norddjurs.dk

Kommunen som kunde
1. februar 2017 kl. 16-19
Fokus på hvilke udbud og licitationer 
fra Norddjurs Kommune, og hvordan 
man som virksomhed får kommunen 
som kunde.
Nærmere info følger

Netværksmøde fødevarer
8. februar 2017 kl. 15.45-18.00 hos 
Lallemand A/S, Bredstrupvej 33, 8500 
Grenaa.
Program følger. 
arr.: Business Region Aarhus i 
samarbejde med Agro Food Park.
Tilm.: hak@norddjurs.dk

Årligt dialogmøde med 
erhvervslivet 
8. marts 2017 kl. 16-19
Nærmere info følger

GMC Miljøcertifikat 2016
Boligselskabet B45 og For-
næs Ship Recycling er blevet 
tildelt det eftertragtede miljø-
certifikat for første gang.
I alt ti virksomheder har i år 
opnåt Norddjurs Kommunes 
GMC Miljøcertifikat, hvoraf 
to er nytildelinger og otte er 
fornyelser. Uddelingen blev 
fejret på rådhuset i Grenaa, 
hvor borgmester Jan Petersen 
roste virksomhederne for 
deres miljøindsats. 
De otte der er blevet re-
certificeret er: A/S Grenaa 
Motorfabrik, Fjordcenteret, 
Grenaa Hydraulik A/S, GSM 
Maskinfabrik A/S, JKJ Ståltek-
nik ApS, L-tek A/S, Interna-
tional Furniture A/S, Ålsrode 
Smede-og Maskinfabrik A/S.

Særlig miljøindsats
Det oprindelige miljøledel-
sesdiplom blev ønsket af 
nogle virksomheder i Grenaa 
i slutningen af 1990‘erne. I 
tæt samarbejde mellem tre 
virksomheder og kommunen 

blev miljøledelseskonceptet 
udviklet og det første miljø-
ledelsesdiplom blev uddelt 
den i juni 2000.
Gennem årene har diplomet 
vist sig at være et stærkt 
og seriøst dokument, der 
blandt andet har betydet, 
at en række virksomheder 
med udenlandske kunder har 
kunnet anvende det i deres 
markedsføring. Derfor var det 
nødvendigt at opgradere det 
til et egentligt miljøcertifikat.
Det har til formål at dokumen-
tere, at virksomhederne ikke 
blot overholder miljøreglerne, 
men også yder en særlig 
miljøindsats. De skal i deres 
interne miljøorganisation 
have et løbende overblik over 
miljøpåvirkninger, og sikre at 
medarbejderne er involveret i 
miljøarbejdet.
Certifikaterne gælder for 
tre år, dog skal førstegangs-
virksomheder recertificeres 
allerede efter to år.
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Refurb
Hornslet baserede Refurb, 
der renoverer og sælger brugt 
it-udstyr, har på konferencen 
Forum for Bæredygtige Indkøb 
modtaget Grøn Indkøbspri-
sen 2016. I begrundelsen for 
valget hedder det at „Refurb 
bidrager til miljøet ved at 
aftage brugt it fra virksomhe-
der og kommuner og forlænge 
produkternes levetid, hvilket 
er vigtigt for at reducere de 
negative miljøeffekter og et 
vigtigt skridt i den rigtige ret-
ning af cirkulær økonomi.“

Gjerrild vandrerhjem
Med ordene fra Danhostel 
Danmarks Vandrerhjem: „Dan-
hostel Gjerrild, der har særligt 
fokus på forplejning og altid 
sætter en ære i at servere god 
og velsmagende mad for de-
res gæster,“ fik vandrerhjem-
met midt i november æren af 
titlen som „Årets Mesterkok.“

Nordea Rønde
Nordeas filial i Risskov kom-
mer fra årsskiftet også til at 

rumme Hornsletsafdelingen, 
der dermed lukker ned i 
Hornslet. Der vil fortsat være 
en hæveautomat i byen og 
sidste åbningsdag er den 16. 
december.

Eminas Køkken
Edina Hajdarevic (27) står bag 
caféen Eminas Køkken på 
Fasanvej i Grenaa, der tilbyder 
burek-brød med fyld. 
Burek kan bedst sammen-
lignes med tærte, og den er 
lavet af tynd filodej med fyld 
af f.eks. fars, ost, kartoffel 
eller spinat.

Randers Social- og 
 Sundhedsskole
Skolens afdeling i Grenaa 
stopper ved årsskiftet med 
at uddanne pædagogiske 
assistenter. Det er den nye 
dimensioneringsaftale om, 
hvor mange uddannelses-
pladser der er til rådighed for 
kommende elever på Randers 
Social- og Sundhedsskole, 
der kraftigt reducerer skolens 
aktiviteter. 

„Vi er ramt hårdt, og der er en 
kedelig situation at skulle sige 
farvel til gode kolleger. Men vi 
er udfordret på en lang række 
parametre: der kommer en 
markant adgangsbegrænsning 
på grundforløbet til den pæda-
gogiske assistentuddannelse 
og mere end en halvering af 
pladserne på uddannelserne til 
social- og sundhedshjælper og 
pædagogisk assistent. Oveni 
kommer forringelserne på 
taxametertilskuddet“, udtaler 
Maria Dyhrberg Rasmussen, 
direktør på Randers Social- og 
Sundhedsskole.

Gårdbryggeriet
Det tidligere Blå Jens er 
overtaget af Morten „Kok“ 
Pedersen. Det skal fungere 
som café og ølbar. Morten 
kommer fra en stilling som kok 
i Ree Park.

Milan’s
Milan Issa, der driver Salon 
Milan på Fuglevænget i Gre-
naa, har åbnet kiosken Milan’s 
i lokaler ved siden af salonen.

Mols-Linien
Rederiet har i årets første tre 
kvartaler overførte 883.024 
personbiler, hvilket er 9,7 pct. 
flere end i samme periode 
sidste år. I samme tidsrum 
voksede antal overførte per-
sonbilsenheder, hvor lastbiler, 
busser og andre køretøjer er 
inkluderet og omregnet, med 
7,2 pct. til 993.654 enheder. 
Antallet af passagerer vok-
sede fra 2 mio. til 2,1 mio.

Område Auning og Allingbro
En del af socialområdet i 
Norddjurs Kommune, Om-
råde Auning og Allingåbro har 
vundet prisen som Danmarks 
bedste offentlige Arbejdsplads 
og blev nummer tre plads i 
kategorien Danmarks bedste 
mindre Arbejdsplads. 
Arbejdspladsen dækker over 
fire bofællesskaber, to dagtil-
bud og et bostøtteteam for 
voksne udviklingshæmmede.

12 Gazeller på 
 Djursland i 2016
Der er reduktion i antallet af 
Gazeller på Djursland, der er 
faldet fra 15 sidste år til 12 i 
år, eller 20 pct.
Den udvikling går stik imod  
den overordnede tendens 
i Midtjylland, hvor antallet i 
år er steget fra 380 til 451 
gazellevirksomheder, eller en 
forøgelse på godt 18 pct.

Fire nye med
I forhold til sidste år, er fire 
virksomheder nye på listen, 
heriblandt Hanstholm Losse-
kompagni ApS, der topper 
med en flot vækst på lige 
godt 440 pct.
Nye på listen er også Veg-
gerslev Landbrugs/Maskin-

service ApS som nummer tre 
med en vækst på knap 260 
pct., Gl. Estrup Gartneri A/S
med 123 pct. og Murerfirmaet 
Bent Klausen ApS i Ørum 
med næsten 110 pct. vækst.

Det er Dagbladet Børsen der 
siden 1995 hvert år har iden-
tificeret Danmarks vækstelite, 
og gazellen er med tiden 
blevet en del af det danske 
sprog som et synonym for 
virksomheder i vækst.
Udvælgelsen gennemføres 
af Greens Analyseinstitut og 
kriterierne er objektive og 
bygger på data fra Bisnode 
Credit A/S.Sådan defineres en gazelle-virksomhed

• A/S eller ApS (Pengeinstitutter er undtaget kravet).
• Min. 1 mio. kr. i omsætning eller 0,5 mio. kr. i bruttoresultat.
• Minimum fire regnskaber skal være offentliggjort. Regnskabs-

perioder på under 12 måneder i udgangsåret, og over 12 måneder 
i slutåret, frasorteres.

• Der skal være vækst i omsætningen/bruttoresultatet i hvert af 
regn skabsårene. Summen af det primære resultat skal være 
positivt. 

• Omsætningen/bruttoresultatet skal mindst være fordoblet i løbet af de 
seneste fire år.

Djursland-Gazeller 2016
Nr. i

Midt-

jylland

Vækst

i %

Virksomhedsnavn By

36 440,3 Hanstholm Lossekompagni ApS Grenaa

*   77 282,9 Rytters Tømrerfirma ApS Trustrup

93 259,6 Veggerslev Landbrugs/Maskinservice ApS Grenaa

* 138 215,5 J.P. Holding ApS Trustrup

* 186 176,9 A. E. Maskiner ApS Ørsted

* 199 170,6 Gerstrøm Transport ApS Ryomgård

328 123,0 Gl. Estrup Gartneri A/S Auning

* 351 116,4 Davai A/S Grenaa

* 367 114,2 Café K ApS Auning

388 109,3 Murerfirmaet Bent Klausen ApS Ørum Djurs

* 396 107,4 Hjelm & Henriksen A/S Ebeltoft

* 436 102,0 Dansk Certifikatsvejsning ApS Grenaa

* Også Gazelle i 2015 Kilde: Dagbladet Børsen.

Færgevej 1 · Grenaa · www.mercatus.dk

http://www.mercatus.dk
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Alle data er indhentet i perioden 
18.10.2016 - 17.11.2016
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen, 
NN Markedsdata. Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

AKTIV SPORT APS
Knebel Bygade 38 St, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 2,9 (1,5)
Resultat før skat 0,9 (0,5)
Egenkapital 0,8 (0,2)
Antal ansatte 3

BM MASKINTEKNIK APS
Holmagervej 1A, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 3,5 (3,1)
Resultat før skat -0,3 (0,5)
Egenkapital 0,8 (1,4)
Antal ansatte 3

BOKAROS APS
Industriparken 16, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 2,5 (2,3)
Resultat før skat 0,6 (0,6)
Egenkapital 1,2 (1,7)
Antal ansatte 7

BSA MINI APS
Rugvænget 19A, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 1,5 (1,5)
Resultat før skat 0,1 (-0,0)
Egenkapital 0,9 (0,8)
Antal ansatte 7

BSA MINI II APS
Rugvænget 19A, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 0,5 (0,3)
Resultat før skat -0,1 (-0,2)
Egenkapital 0,1 (0,2)
Antal ansatte 7

C-TILSTED APS
Jernbanegade 5 1, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 6,9 (4,4)
Resultat før skat 1,1 (0,2)
Egenkapital 1,5 (0,6)
Antal ansatte 10

ERLING BACH PEDERSEN 
 ANPARTSSELSKAB
Vedøvej 5, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 1,8 (2,4)
Resultat før skat 0,3 (1,2)
Egenkapital 3,1 (4,9)
Antal ansatte 7

FRISØR GRO APS
Fynsgade 3, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 0,5 (0,6)
Resultat før skat 0,2 (0,1)
Egenkapital 0,3 (0,2)
Antal ansatte 3

GLESBORG MURERFORRETNING APS
Idrætsvej 8, 8585 Glesborg
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 1,0 (0,9)
Resultat før skat 0,3 (0,2)
Egenkapital 0,9 (0,7)
Antal ansatte 3

HEJLSBERG APS
Kastrupvej 18, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 0,7 (1,0)
Resultat før skat -0,2 (0,5)
Egenkapital 0,4 (0,7)
Antal ansatte 2

HÅRLOKKEN APS
Tingvej 23, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 0,7 (0,8)
Resultat før skat 0,1 (0,1)
Egenkapital 0,1 (0,0)
Antal ansatte 3

KIBO EJENDOM APS
Holger Drachmanns V 22, 8400 
Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-4-2016 
Bruttofortjeneste 3,4 (3,3)
Resultat før skat 1,1 (8,7)
Egenkapital 18,4 (17,1)
Antal ansatte 3

MOLS MULTISERVICE APS
Vrinners Bygade 11, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 3,1 (3,0)
Resultat før skat 0,8 (0,6)
Egenkapital 1,0 (0,9)
Antal ansatte 15

NARDOS A/S
Energivej 1, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 6,6 (6,4)
Resultat før skat 1,7 (1,6)
Egenkapital 3,8 (3,8)
Antal ansatte 15

PHOTO CARE GRENAA APS
Storegade 4, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 1,7 (1,7)
Resultat før skat 0,1 (0,0)
Egenkapital -0,1 (-0,2)
Antal ansatte 7

PR ELECTRONICS A/S
Lerbakken 10, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 110,3 (110,0)
Resultat før skat 20,3 (43,7)
Egenkapital 227,1 (214,9)
Antal ansatte 130

REKO A/S
Ebdrupvej 8B, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 3,5 (3,7)
Resultat før skat -0,5 (0,0)
Egenkapital 4,7 (5,0)
Antal ansatte 15

RINCO ULTRASONICS 
DANMARK A/S
Erhvervsparken 1, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 1,6 (1,7)
Resultat før skat 0,4 (0,3)
Egenkapital 1,4 (1,1)
Antal ansatte 3

TANDLÆGE SØREN HANSEN APS
Kannikegade 10, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 5,2 (2,7)
Resultat før skat 0,3 (-0,1)
Egenkapital 0,3 (0,1)
Antal ansatte 3

THORSAGER AUTO APS
Nørregade 9, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 1,2 (1,2)
Resultat før skat 1,0 (1,2)
Egenkapital 6,6 (6,1)
Antal ansatte 7

VANDMAND A/S
Adelgade 29, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 5,0 (6,2)
Resultat før skat -0,2 (0,6)
Egenkapital 1,8 (2,2)
Antal ansatte 15

WERNERFELT A/S
Energivej 10, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 8,0 (8,6)
Resultat før skat 1,7 (3,2)
Egenkapital 10,2 (9,4)
Antal ansatte 15

Nye selskaber
Cvr nr Selskabsnavn ................................................................................................ Reg.dato
38188836 Freelance Entreprenøren IVS .....................................................................17.11.2016
38167685 SvendE Consult IVS ................................................................................... 09.11.2016
38158708 BA Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab .......................................... 04.11.2016
38154303 E-Wind ApS ................................................................................................ 03.11.2016
38139150 Frisør Bønnerup Strand IVS .......................................................................28.10.2016
38174495 Hornslet Blomster. ApS ..............................................................................11.11.2016
38169726 Hornslet Boghandel ApS ........................................................................... 09.11.2016
38169688 Prixcom ApS .............................................................................................. 09.11.2016
38164384 Flint IvS ........................................................................................................07.11.2016
38161792 PINPOINT BIOMECHANICS IVS ...............................................................07.11.2016
38155431 Christian Hjelm Henriksen aps .................................................................. 03.11.2016
38153412 PINPOINT BIOMECHANICS IVS .............................................................. 02.11.2016
38138901 Erri ApS ......................................................................................................28.10.2016
38135295 Murermester Rasmus Christensen ApS ...................................................26.10.2016
38131478 Huntem IVS ................................................................................................25.10.2016
38125990 OSH Studios IVS ........................................................................................22.10.2016
38124269 JG Workers IVS .......................................................................................... 21.10.2016

Selskabsændringer
36890452 Clusive IVS ............................................................... 01.11.2016 opløst ved erklæring
33153538 FISKERISELSKABET CAPELLA ApS ....................26.10.2016 Konkursdekret afsagt
37250228 ALU-PV ApS ....................................................... 25.10.2016 virksomheden er opløst
12975686 TØMRER- OG SNEDKERFIRMA P.E. JENSEN ApS..01.11.2016  virksomheden opløst
32452469 BRØDRENE RYGGE ApS ......................................01.11.2016  virksomheden opløst
25075994 NBG VVS ApS ........................................................ 01.11.2016 Konkursdekret afsagt
36547715 YeastCyclone IVS ..................................................... 01.11.2016 opløst ved erklæring
20996196 VIGGO THOMASEN ApS ...................................... 28.10.2016 virksomheden opløst
35392564 THOMAS HOUGAARD NIELSEN ApS .................. 25.10.2016 opløst ved erklæring

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:
Københavnere spinder guld på ejerlejligheder

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 2,4% -3,0%

Syddjurs Villa/Rækkehuse 4,5% -5,2%

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

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:
Københavnere spinder guld på ejerlejligheder

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)

Salgstid Vælg

Norddjurs × Syddjurs ×

Vælg

Villa/Rækkehuse ×

Område Boligtype Ændring måned Ændring år

Norddjurs Villa/Rækkehuse 26,6% 7,6%

Syddjurs Villa/Rækkehuse -0,7% 8,3%
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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
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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:
Københavnere spinder guld på ejerlejligheder

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 2,4% -3,0%

Syddjurs Villa/Rækkehuse 4,5% -5,2%

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
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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
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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)

Salgstid Vælg

Norddjurs × Syddjurs ×

Vælg

Villa/Rækkehuse ×

Område Boligtype Ændring måned Ændring år

Norddjurs Villa/Rækkehuse 26,6% 7,6%

Syddjurs Villa/Rækkehuse -0,7% 8,3%
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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
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Sådan gør vi
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Salgstid
Villaer/Rækkehuse

Kilde: Boligsiden.dk

Salgspris pr. kvm.
Villaer/Rækkehuse

http://www.spardjurs.dk


Jysk Trykprøvning A/S
Møllevej 4A, 8420 Knebel

Regnskabsafslutning 30-6-2016

Bruttofortjeneste 3,0 (2,1)

Resultat før skat 1,1 (0,2)

Egenkapital 1,2 (0,3)

Antal ansatte 4
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

Møllevej 4A
8420 Knebel
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Hjemmeside: www.trykproevning.dk CVR-nr.: 30358678
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Netværk og planlægning er de 
vigtigste kodeord for  succes 
for Mols-baserede Jysk 
Trykprøvning, der sidste år 
øgede bruttofortjenesten med 
næsten 50% og fem-doblede 
resultatet.

Direktør Vivi Gilsager blan-
der sig med egne ord i en 
milliard ting. Hun er formand 
for brancheforeningen og er 
med i dialogen, når der skal 
skrives bekendtgørelser og 
laves ny lovgivning. „Hvis 
man er aktiv og synlig, bliver 
man budt med ved bordene. 
Det er egentlig banalt. Vi skal 
netværke og være synlige, 
også på byggepladserne, så 
kommer kontakterne.“

Effektiviteten er afgørende
Forøgelsen af bruttofortje-
nesten er realiseret med 
uændrede personaleomkost-
ninger. Det hænger ifølge 
Vivi sammen med, at der har 
været meget fokus på effek-
tivisering og planlægning af 
opgaverne. „Vi har fået det ry, 
at vi leverer til tiden. Det kan 
vi, fordi vi er meget velforbe-
redte, når vi går i gang med 
en opgave. Alt er aftalt på 

forhånd, når en bygning skal 
trykprøves. Vi ved altid, hvem 
der skal lave hvad og hvor 
udfordringerne ligger. Der er 
ingen, der klør sig i nakken. 
Det gør os konkurrencedyg-
tige.“

Nat- og aftenarbejde
Når en bygning skal tryk-
prøves, skal Vivis folk helst 
være alene, så der er ar-
bejdsro. „Især når det handler 
om meget store bygninger på 
f.eks. 50.000 m2 som DNY 
Skejby, arbejder vi meget 
om aftenen, om natten og 
i weekenden, når håndvær-
kerne holder fri. De fleste 
store opgaver løser vi udenfor 
normal arbejdstid, fordi det er 
mest effektivt for os.“

Størst i landet 
på trykprøvning
Der er masser af konkurren-
ter, men det er alle mindre 
virksomheder med en eller 
to medarbejdere. Hos Jysk 
Trykprøvning er der lige nu 
4,5 ansatte, og den volumen 
er vigtig, når de store opgaver 
skal løses. „Det giver os også 
stor fleksibilitet, både i for-
bindelse med haste opgaver 

og hvis en medarbejder 
bliver syg. Det gør os mindre 
sårbare.“

Det skal være sjovt
Vivi forventer fortsat vækst, 
både i omsætning, ind tjening 
og medarbejdertal. „Jo flere 
ansatte, jo nemmere bliver 
det. Vi tager også flere for-
retningsområder ind. Det 
er nemt både for os og for 
kunderne, at vi også kan 

udføre energimærkning, når 
vi alligevel er i bygningen. Jeg 
har også planer om at tage 
lydmålinger ind. Det område 
hænger naturligt sammen 
med vores opgaver, når vi 
alligevel er ude. Det skal blive 
ved med at være sjovt, og det 
er det for mig, når vi bliver 
ved med at udvikle virksom-
heden,“ slutter Vivi Gilsager.

Direktør Vivi Gilsager, Jysk Trykprøvning A/S

Der er ingen, 
der klør sig i nakken

www.erhvervDJURSLAND.dk · december 2016 31Ajour



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

 

Vælg en stærk
   samarbejdspartner

www.djurslandsbank.dk
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http://www.mfnorddjurs.dk
http://www.djurslandsbank.dk
http://www.kovsted.dk
http://www.essyddjurs.dk/tilmelding-til-nyhedsbrev/

