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HAR DU EN IDÈ 
TIL ET ARRANGEMENT I MILJØFORUM?

Vil du gerne vide, hvad der sker i Miljøforum?

– gå ind på vores hjemmeside

mfnorddjurs.dk

hvor du kan få mere at vide, melde dig til (gratis) 
– og hvor du kan komme med forslag til 
arrangementer

Miljøforum Norddjurs Erhverv er et samarbejde mellem interesserede virksomheder i Norddjurs og Norddjurs 
Kommune med henblik på at formidle erfaringsudveksling og viden om reduktion af virksomhedernes miljøbe-
lastning og forøgelse af produktiviteten. Denne formidling sker primært ved erfaringsudveksling i de enkelte ud-
viklingsgrupper (interessegrupper) og ved afholdelse af diverse arrangementer - typisk fyraftensmøde, hvor alle
kan deltage. Miljøforum Norddjurs Erhverv afløser det tidligere UGE (Udviklingsforum for Grenaa's Erhvervsliv). www.mfnorddjurs.dk

 

Torvet 3, 8500 Grenaa · www.jobnet.dk

Benyt dig af jobkonsulenternes viden om de 
forskellige job-ordninger, når du har behov 
for en ny medarbejder.

Kontakt os på 8959 2000
eller jobcenter@norddjurs.dk

På udkig efter ny medarbejder?

Revalidering

Voksenlærling

Lærling/elev

LøntilskudsjobFleksjob

Virksomhedspraktik

Ordinært job

Skånejob

Torvet 15-17
Telefon 45 12 35 40

Få en bank, der 
forstår din situation 
og giver dig overblik

http://www.mfnorddjurs.dk
http://www.jobnet.dk
http://www.kovsted.dk
http://www.danskebank.dk
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I 1975 begyndte Nils Erik Aamann-
Christensen at dyrke økologiske 
grøntsager på biogartneriet Holke-
gaard tæt ved Ree Park Safari. 
Grøntsagerne blev solgt til restau-
ranter og specialbutikker i Aarhus, 
og sideløbende lavede han også 
hudplejeprodukter med grøntsag-
saft fra egen produktion – blandt 
andet gulerodscremen på tube, som 
stadig laves.

„På opfordring fra en landmand 
lavede jeg i 1984 et produkt, han 
kunne bruge til køer med yver-
betændelse,“ fortæller indehaver 
af Nardos A/S i Knebel, Nils Erik 

Aamann-Christensen. Landmanden 
blev rigtig glad for det, og mange an-
dre landmænd købte det også. „Fra 
slutningen af 80’erne var jeg i 10-12 
år med på Agromek, og det var der, 
udlandet fik øje på mine produkter.“

Betalte lærepenge
Nogle af de lærepenge Nils Erik 
Aamann-Christensen i den periode 
betalte, handlede om kontrakter 
med udenland-
ske distributører.

„Det er vigtigt 
at sikre dig, 
at du ikke er 
begrænset af 
dine kontrak-
ter. Du skal 
have mulighed for at komme ud af 
kontrakten, hvis distributøren ikke 
opfylder betingelserne eller udnyt-
ter mulighederne. Vi blev låst af 
kontrakterne og var forhindret i at 

sælge til nogen, vi ellers gerne ville 
have samarbejdet med. Pas på med 
eneforhandlingskontrakter, lav dem 
med korte løbetider, evaluer, og lav 
så måske en ny.“

Nardos A/S har 12 ansatte og 
eksporterer til store dele af verden.  
I de 1.400 m2 i Knebel laves produk-
ter til personlig pleje, produkter til 
husdyrbesætninger og kæledyr og 
tilskudsfoder til malkekvæg.

Tidligere var 
eksporten cirka 
80 procent, 
mens det i dag 
er cirka halvde-
len, og hoved-
parten er land-
brugsprodukter, 

da eksportmarkedet for hudplejepro-
dukter er meget vanskeligere.

„Jeg handler helst med nogen, 
der ikke er for store, og som ser en 
idé i vores produkter og er klar til at 

DET STARTEDE MED  

GULERØDDER  
FRA MOLS  
PÅ TUBE

Iværksætter på Mols 
sælger i dag produkter til 
mennesker og dyr rundt 
om i verden.

  DET ER VIGTIGT AT 
SIKRE DIG, AT DU IKKE 
ER BEGRÆNSET AF DINE 
KONTRAKTER
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bruge tid og kræfter på markeds-
føringen. Jeg går meget ind for orga-
nisk vækst, hvor man stille og roligt 
bygger det op.“

Takkede ja til hjælp
Selv om det er forbundet med 
omkostninger, takkede Nils Erik 
Aamann-Christensen ja, da Vækst-
hus Midtjylland på et tidspunkt 
tilbød at hjælpe. 

„Vi har én lille kunde i USA, og via 
en amerikansk konsulent tilknyttet 
den danske udenrigstjeneste arbej-
des der nu på at få flere kontakter.“

Konsulenten har lovet til foråret at 
lave en tur rundt til de nye kontakter, 
og Nils Erik Aamann-Christensen 
overvejer nu også at gå med i et 
projekt i Australien.

„I modsætning til tidligere har 
jeg i dag kun rosende ord at sige 
om udenrigstjenestens hjælp. Det 
har udviklet sig meget i den rigtige 

retning, og jeg anbefaler at gøre 
brug af den.“

Mindre serier interessant  
for iværksættere
Nardos A/S kan godt lave store 
serier men foretrækker at lave de 
mindre. Det benytter en række 
iværksættere 
sig af, og flere 
af dem sælger 
også deres 
produkter under 
eget firmanavn 
til udlandet.

„Jeg er lidt af 
en råvarenørd. 
Derfor er jeg 
også interes-
seret i at snakke med ham, der for 
nylig tilbød mig olivenolie fra hans 
egen lille lund i Spanien. Og for at 
samarbejde med de somaliere fra 
København, der i denne uge var på 

besøg for at få os til at lave en pro-
duktserie, hvor der indgår produkter, 
de importerer fra Sydafrika.“

For at have nogen at sparre med 
om eksport og mange andre ting, 
kom Nils Erik Aamann-Christensen 
med i et Plato netværk på Djursland. 
„Det skulle forløbe over to år, men 

vi holdt sam-
men i 14 år, og 
det gav bare så 
meget. I 2007 
ansatte jeg 
direktør Mogens 
Varsted. Vi sup-
plerer hinanden 
rigtig godt, og 
i dag er det 
ham, jeg spiller 

ping pong med. Han har desværre 
valgt at gå på pension til sommer, 
så jeg arbejder nu på at finde hans 
afløser.“

DET STARTEDE MED  

GULERØDDER  
FRA MOLS  
PÅ TUBE

  I MODSÆTNING 
TIL TIDLIGERE HAR JEG 
I DAG KUN ROSENDE 
ORD AT SIGE OM 
UDENRIGSTJENESTENS 
HJÆLP

Indehaver Nils Erik Aamann-Christensen, Nardos A/S
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UDFORDRINGEN SKAL SES I 

RETTE PERSPEKTIV

Fabriksdirektør Rune Engell-Hansen, De Danske Gærfabrikker A/S
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Grenaa lever i en vis udstrækning 
stadig under at blive „snakket ned“ 
på grund af fortiden, selv om der 
faktisk er sket, og sker, meget posi-
tivt i disse år.

Fabriksdirektør for De Danske 
Gærfabrikker i Grenaa, Rune Engell-
Hansen, fik på et tidspunkt besøg af 
et TV-hold, der 
kom for at lave 
historien om 
konsekvenserne 
af manglen på 
arbejdskraft i 
området.

„De måtte 
ændre vinklen, 
da jeg ikke kunne give dem noget til 
den historie,“ fortæller Rune Engell-
Hansen. Han bor i Harlev vest for 
Aarhus. „Turen til Grenaa varer cirka 
55 minutter, hvilket ikke er meget 
mere, end jeg skal bruge på at køre 
gennem Aarhus i myldretiden.“

Ansøgere til akademiker- og leder-
stillinger på gærfabrikken kommer 
ofte fra Aarhus. „Fordi det er svært 
at finde ægtefællejob, foretrækker 
mange at pendle.“

Rune Engell-Hansen fortæller, at 
gærfabrikken aldrig har takket nej 
til opgaver på grund af mangel på 
arbejdskraft. „Men rekruttering kan 
ind imellem godt være udfordrende, 
og vi må selvfølgelig forholde os til 
muligheden for, at situationen om 
nogle år kan være en anden.“

Investerer i fremtiden
Det går økonomisk godt for gærfa-
brikken, som sidste år investerede 
25 mio. kr. i virksomheden og i år 40 
mio. kr.

„Vores ejere viser med investerin-
gerne, at de tror på det. Også selv 
om en del af vores 85 medarbejdere 
er oppe i årene, 
og generations-
skiftet er en af 
de udfordringer, 
der venter for-
ude.“

Det skal ses i 
lyset af, at kvali-
ficerede medar-
bejdere med de rette kvalifikationer 
ikke ligefrem hænger på træerne. 

„Men det er måske værd at have i 
baghovedet, at vi ikke får en sværm 
af ansøgninger. Så job- og karriere-
mulighederne er gode hos os.“

Eksempelvis kan et igangværende 
forprojekt om spraytørring i løbet af 
et par år skabe behov for seks nye 
operatører.

Gærfabrikken har en i lære som 
procesoperatør og håber på at op-

rette yderligere et par elevstillinger 
i løbet af 2017. Lige nu arbejdes der 
på en opgraderingsplan, hvor der de 
næste par år sendes medarbejdere 
på industri- og procesoperatør ud-
dannelse.

„Vi skal også tage vores del af 
ansvaret og bidrage til uddannelsen 

af fremtidens 
arbejdskraft, og 
vi hører generelt 
gerne fra job-
søgende. Selv 
om vi er rigtig 
glade for dem, 
der prioriterer 
os på trods af 

kørselsafstanden, vil vi også gerne 
have flere medarbejdere med bopæl 
i lokalområdet.

Synlighed og skolesamarbejde
Norddjurs Kommune deltager i et 
fireårigt projekt om opkvalificering af 
naturfaglærere til fremtidens folke-
skole. Samarbejde med virksomhe-
der gør undervisningen autentisk, 
og gærfabrikken er med i projektet, 
hvor den skal arbejde sammen med 
Auning Skole.

Projektet ledes af Naturvidenska-
bernes Hus i Bjerringbro, og et af 
målene er også at åbne unges øjne 
for naturfag, teknologi og lokale 
jobmuligheder ved at skabe tættere 
relationer til lokalsamfundet.

„Vi bruger flere kræfter på at 
markedsføre os både regionalt og 
lokalt for blandt andet at lave om på 
billedet hos dem, der stadig ser os 
som en gammel støvet fabrik, der 
laver små, firkantede gærpakker. 
Bagegæret udgør kun en mindre del 
af produktionen, og selv om fabrik-
ken er verdens største producent 
af vingær, ligger størstedelen af 

produktionen på 
andre produkter 
indenfor bioin-
gredients.“

Rune Engell-
Hansen siger, 
at det generelt 
også handler om 
vedholdende 

at fortælle de gode historier. Vores 
image er vigtigt for at tiltrække med-
arbejdere og flere arbejdspladser til 
området.

„Jeg prioriterer at tage aktivt del i 
Erhverv Grenaa og i ambitionen om 
at arbejde sammen og løfte i flok. 
Der er nogle rigtig fine ambitioner 
for Grenaa og områdets erhvervsliv. 
Vores store udfordring er så at få 
sat handling bag ordene og få skabt 
endnu mere fremdrift.“

Erhvervsudvikling

At skaffe kvalificeret arbejdskraft i Grenaa er 
en udfordring og ikke et decideret problem.

UDFORDRINGEN SKAL SES I 

RETTE PERSPEKTIV

  VI TAGER ANSVAR 
VED AT BIDRAGE 
TIL UDDANNELSEN 
AF FREMTIDENS 
ARBEJDSKRAFT

  JEG TAGER AKTIVT 
DEL I ERHVERV GRENAA 
OG I AMBITIONEN OM 
AT ARBEJDE SAMMEN 
OG LØFTE I FLOK
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Randers Kommune og Norddjurs 
Kommune er langt fremme med pla-
nerne om at gøre områder på begge 
sider af Randers Fjord til naturpark. 
For at opfylde betingelserne for en 
naturpark, er der en række krav, 
der skal opfyldes, og i forhold til 
erhvervs livet handler det om fokus 
på turistpotentialet. Det beskrevne 
mål er, at der på ti år skabes ti 
arbejdspladser.

Formanden for Kultur- og 
Udviklings udvalget i Norddjurs, Else 
Søjmark, er formand for Natur-
parkrådet. Hun siger, at Norddjurs 
har stort fokus på turisme, og at 
man ikke skal hænge sig i tallet ti, 
da der sagtens kan gemme sig flere 
arbejdspladser.

„Det kræver opbakning fra rele-
vante aktører at udvikle erhvervsmu-
lighederne, og der er mange 
følgevirkninger af flere besøgende i 
området,“ siger Else Søjmark.

„Vi er stadig i 
den indledende 
fase, men er der 
nogen, der har 
noget på hjerte 
eller gode idéer, 
hører jeg gerne 
fra dem, så det 
kan indgå i de 
videre overvej-
elser. Randers Fjord lever et ret 
usynligt liv, og både Randers og 
Norddjurs er klar til at arbejde for 
mere synlighed og mere aktivitet. 
Der er masser af potentiale til nye 
naturoplevelser.“

Naturparkplan til oktober
Med i projektet er, ud over de to 
kommuner, LAG Randers-Favrskov, 

LAG Djursland, Visit Randers og 
Destination Djursland. Det nedsatte 
Naturparkråd har Erhverv Randers 
og Djurslands 
Erhvervsråd som 
erhvervslivets 
repræsentanter. 
Det startede i 
2009-2012 som 
et pilotprojekt 
om naturparker, 
og da kriterierne 
for en naturpark 
fra efteråret 
2013 var klar, be-
gyndte det målrettede arbejde med 
at skabe Naturpark Randers Fjord. 

„Vi skal nu have lavet en natur-
parkplan og regner med at være klar 
til at ansøge om at få naturparken til 
oktober i år,“ fortæller projektkoordi-
nator fra Randers Kommune, Terese 
Scheller Sandvei.

Nordea-fonden gav i sommeren 
2013 tilsagn om støtte på 6,255 
mio. kr. Oprindeligt skulle forlø-
bet vare frem til sommeren 2017, 
men det bliver forlænget på grund 
af længere sagsbehandlingstider 
i forbindelse med udflytning af 
statslige arbejdspladser. Det skal 
politisk besluttes, hvordan Randers 
og Norddjurs kommuner fra og med 

2018 støtter 
naturparken.

Certificering af  
samarbejds
partnere
Naturparkom-
rådet på begge 
sider af fjorden 
er næsten 

udelukkende private arealer, og der 
er fra starten brugt mange ressour-
cer på samarbejdet med ejerne og 
med Kronjyllands Landboforening og 
Djursland Landboforening.

„Vi har et rigtig godt samarbede 
med de to landboforeninger. I 
modsætning til nationalparker er en 
naturpark ikke omfattet af en lov-
bestemmelse, så derfor får det hel-

ler ikke på samme måde konsekven-
ser for ejerne af naturarealerne,“ 
siger Terese Scheller Sandvei.

I januar 2011 
blev der inviteret 
til borgermøde, 
hvor også 
erhvervslivet var 
inviteret med. 
En af de arbejds-
grupper der 
dengang blev 
nedsat handlede 
om erhverv, 
men man kom 

frem til, at det på det tidspunkt var 
for diffust og for tidligt at snakke 
erhverv.

„Vi håber, at vi gennem arbejdet 
med etablering af naturparken får 
skabt nogle rammer, som erhvervs-
livet ser muligheder i. Der er meget 
fokus på lystfiskeri, og målet er, at 
naturparken skal være i top ti over 
lystfiskerdestinationer i landet.“

Der er allerede etableret sheltere, 
madpakkehuse og anløbsbroer, og 
der er lavet en app „Fiskesteder i 
Naturpark Randers Fjord“.

„Vi har i Naturparkrådet haft be-
søg af en repræsentant fra National-
park Mols Bjerge, der fortalte om 
deres certificering af samarbejds-
partnere. Til næste møde i slutnin-
gen af februar skal vi have et oplæg 
klar om, hvordan vi i naturparken 
certificerer partnere, produkter og 
fødevarer.“

Hvis nogen allerede nu har et pro-
dukt eller andet erhvervsrelateret, er 
man velkommen til at kontakte en af 
de to kommuner.

„Det kan både handle om noget 
nyt eller om at løfte noget eksiste-
rende.“

Der arbejdes målrettet 

mod at få en naturpark i 

områderne på begge sider 

af Randers Fjord.

NATURPARK SKAL LØFTE TURISMEN  
I RANDERS OG NORDDJURS

  DET KRÆVER 

OPBAKNING FRA 

RELEVANTE AKTØRER 

AT UDVIKLE ERHVERVS

MULIGHEDERNE

  MÅLET ER, AT 

NATUR PARKEN 

SKAL VÆRE I TOP 10 

OVER LYSTFISKER

DESTINATIONER I 

LANDET
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NATURPARK SKAL LØFTE TURISMEN  
I RANDERS OG NORDDJURS

Projektkoordinator Terese Scheller Sandvei, Randers Kommune
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Ford Cortina Lotus Mk2 trimmet til race
Årgang: 1979
Motor: 4 cyl. rækkemotor
 1599 kubik
Vægt: 875 kg
Div.: Overliggende knastaksel
 Tørsump smøring

For Keld Graabæk står der 
biler bag både livets største 
tragedie og et indholdsrigt 
arbejds- og fritidsliv.

Som 18-årig drømte Keld Graabæk 
om at køre race og havde både en 
Escort og en Cortina og var i lære 
som autoopretter. Men en skæbne-
svanger køretur i Aarhus med alt for 
høj hastighed vendte op og ned på 
mange ting. Han mistede herredøm-
met over bilen, og to unge medpas-
sagerer blev dræbt.

„Det har præget hele mit liv, og 
det tog mig mere end 15 år at lære 
at leve med det,“ fortæller Keld 
Graabæk.

„Efter ulykken flyttede jeg hjem 
til mine forældre. Jeg var flov og 
menneskesky og lukkede mig inde. 
Men en fantastisk læreplads ved 
Erik Dam i Risskov var sammen med 
faderen til en af de afdøde med til 
at trække mig ud af tomrummet og i 
gang med livet igen.“

I respekt for de afdøde og deres 
pårørende udlevede han ikke drøm-
men om at køre race, før han i 40-
års alderen købte en Cortina.

Classic Race i Cortina
„På nær et enkelt år har jeg væ-
ret med i Classic Race Aarhus fra 

begyndelsen. På ruten kører jeg 
blandt andet ad den vej, hvor ulyk-
ken skete, og det har været en svær 
overvindelse.“

Keld mener, at løbet i Aarhus har 
udviklet sig i en helt forkert retning.

„Alle os som var med til at starte 
det op er blevet kørt ud på sidelin-
jen, og i dag handler det mere om at 
give plads til „de fine“ med mange 
penge.“

I tiden omkring en skilsmisse 
købte han i 2010 den Cortina, han 
nu bruger til race og byggede yder-
ligere to, hvoraf den ene er solgt. 
„Den jeg kører race i, skal aldrig 
sælges, og jeg bliver ved med at 
køre, til jeg ikke kan mere.“

Keld skønner, at han har brugt i 
omegnen af 2.000 timer på at bygge 
Cortinaen i to tempi, og det bliver i 
snit til fire løb om året. „Når opbyg-
ningen er lavet ordentlig, er der ikke 
den store løbende vedligeholdelse.“ 

Keld Graabæk havde tidligere 
Rønde Autohandel i Rønde, hvor 
han i sine velmagtsdage solgte 550 
biler årligt. Men en dag gad han ikke 
mere og solgte forretningen.

„Jeg kunne mærke, at jeg meget 
hellere ville skrue i biler end sidde 
på en stol og administrere.“

Og det gør Keld så i Rønde 
Autohandel i Mørke, hvor han både 
sælger almindelige biler og klargør, 
sælger og udlejer biler til ræs.

ET LIV MED BILER  

PÅ GODT OG ONDT
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Ny rute HornsletEbeltoft
SYDDJURS  De to byer er ved årsskiftet blevet 
bedre forbundne med en ny tværgående busrute. 
Den fungerer som en almindelig busrute under 
Midt Trafik, og den stopper i byerne Hornslet, 
Mørke, Rønde, Feldballe og Ebeltoft. 

Ændring skal styrke 
beskæftigelsesindsats 
NORDDJURS  For at imødekomme et støt 
stigende behov for at sikre virksomhederne den 
rette arbejdskraft har Norddjurs Kommune ændret 
i organisationen, så erhvervsområdet er flyttet fra 
udviklingsområdet til arbejdsmarkedsområdet.
„Erhvervsudviklingen arbejder traditionelt med 
virksomhedernes udvikling og rammevilkår og 
arbejdsmarkedsindsatsen med borgernes adgang 
til jobs, forsørgelse og rådighed for arbejdsmar-
kedet. Men der er behov for fokus på flere vinkler 
i den sammenhæng og også behov for en højere 
grad af koordination, når man tager med i betragt-
ning at erhvervslivet i stigende grad har udfor-
dringer med at ansætte de rette kvalifikationer,“ 
fortæller kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt.
I samme forbindelse er stillingen som arbejds-
markedsdirektør ændret til erhvervs- og arbejds-
markedsdirektør, ligesom der skal ansættes en ny 
miljø- og kulturdirektør.

Stop i Thorsager og Hessel
DJURSLAND  Det er besluttet at Letbanen skal 
stoppe i Thorsager og Hessel, og de to kommuner 
har vedtaget at etablere stationer blandt andet 
med parkeringsfaciliteter for både biler og cykler.

Huller i mobildækningen
DJURSLAND  Reno Djurs har i samarbejde med 
sine to ejerkommuner anvendt ti skraldebiler til at 
måle mobildækningen på Djursland. Undersøgel-
sen viser flere huller i de forskellige selskabers 
netværk.
I en fælles udtalelse, siger de to borgmestre: „Vi 
vil bruge de opdaterede kort over mobildæknin-
gen til dialogen med de konkrete teleudbydere. 
Formålet er at få sat flere mobilmaster op på 
Djursland og vi vil også løfte sagen politisk. I 
vores samarbejde i Region Midt har vi allerede 
opfordret ministeren på området, til at sikre at 
brugerne kan anvende flere mobilnetværk, der 
hvor signalet er svagt.“
Se kortet på http://www.syddjurs.dk/mobilkort

MolsLinien skaber lokale job
ØSTJYLLAND  Til maj udvider Mols-Linien med 
endnu en hurtigfærge, der kommer til at sejle på 
mellem Aarhus og Odden. KatExpress 3 løfter an-
tallet af daglige afgange til 30 overfarter, og med 
de ekstra afgange følger behovet for yderligere 50 
hænder. „Langt de fleste nye medarbejdere skal 
findes i Østjylland,“ fortæller marketingchef i sel-
skabet, Mikkel Hybel. „Ud af vores 330 medarbej-
dere, er mere end 80 procent bosat i Østjylland.“
Derudover lægger de årligt ordrer for et større to-
cifret millionbeløb hos over 100 østjyske leveran-
dører, som leverer varer, viden og serviceydelser.

Noter

Stationsplads 4    •  8500 Grenaa     •  Tlf. 8630 0355

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

Tel. 8833 4646 · www.lsalaw.dk

Kvalitet og Omtanke

DJURSLAND
KLOAK-SERVICE
ApS v/Ulrik Sinding

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

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

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

10 års erfaring med at køre med  

mobil afvander og kombi-slamsuger

HENRIK KROG

http://www.lb-consult.dk
http://www.lsalaw.dk
http://www.u-sinding.dk
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For et år siden stod tiden i flytnin-
gens tegn, da Varo Specialmaskiner 
A/S rykkede fra Tingvej i Hornslet 
til bygningerne, 
hvor Hornslet 
Møbelfabrik tidli-
gere holdt til.

„Gennem mit 
virke i Dansk 
Industri har jeg 
i en årrække 
været meget i 
dialog med Syd-
djurs Kommune, og der er virkelig 
sket meget i den tid,“ fortæller 
direktør Niels Jensen fra Varo. „Vi 
har i forbindelse med flytningen 
fået en helt fantastisk behandling af 
kommunen.“

Netop dialogen er et af fiks-
punkterne i Syddjurs Kommunes 
erhvervshandlingsplan 2016-17, 
hvor kommunen har som mål at 
leve op til princippet om „no wrong 
door“ og være en imødekommende 
myndighed.

Koordineringen fungerer
„Før flytningen mødtes jeg med 
Teknisk Afdeling og fik masser af 
god og kvalificeret støtte og spar-
ring, som gjorde det hele nemmere, 
også med byggesag og miljø- og 
brandforhold.“ En stor del af den 
løbende kontakt er gået gennem 
erhvervskoordinator Bo Nymark Kri-
stensen. „Jeg ringer bare til ham, og 
så finder han den eller de personer, 
jeg har brug for at snakke med.“

At målingerne, når man tager 
pulsen på erhvervslivets tilfredshed, 
ikke helt går kommunens vej mener 
Niels Jensen skyldes, at en del 

dømmer kommunen ud fra, hvordan 
det var, og hvordan de tror det er, 
fordi de ikke for nylig har haft en ak-

tuel sag. „Prøv 
dig frem i stedet 
for at hænge 
dig i fortiden og 
lytte til rygter. 
Du skal i dialog 
med kommunen 
for at opdage, 
hvor godt det 
fungerer. Før i 

tiden anbefalede jeg ikke andre at 
flytte hertil, men det gør jeg nu.“ 
Niels Jensen siger, at flere blandt 
de ansatte er flyttet til Syddjurs, og 
at det er hans indtryk, at de har det 
godt med at bo i kommunen.

Godt med én kontaktperson
Også i forhold til arbejdskraften er 
Niels Jensen tilfreds og siger, at 
samarbejdet med Jobcentret er 
blevet rigtig godt.

„I dag bruger 
man mere tid 
på at prøve at 
forstå os, og vi 
har et fint sam-
arbejde, også 
når det gælder 
flygtninge og 
mennesker fra 
de svagere grup-
per. Vi har kontakt med én mand i 
Jobcentret, som kender huset og er 
med til at kvalitetssikre samarbej-
det.“

Samarbejdet om aktivering og job 
med løntilskud har ført til varige an-
sættelser, og Niels Jensen forudser, 
at flere er på vej.

„Vi går ind i det, fordi vi også har 
den holdning, at vi vil være bidrag-
ydende til det omgivende samfund.“

Nemmere at flytte læreren
Niels Jensen fortæller, at det for 
dem som går på sprogskole har 
været problematisk at forene det 
daglige arbejde med skolen, da 
sprogtimerne også har ligget i dag-
timerne. Ingen bil og kun få penge 
har ikke gjort det nemmere.

„Jeg mener ikke, at en sproglæ-
rers arbejdstid skal være afgørende 
for, om vi lykkes med integrationen. 
Kommunen har lyttet og taget det til 
sig, og der er blevet flyttet undervis-
ningstimer til andre tidspunkter.“

Niels Jensen går dog gerne endnu 
længere for at få det til at fungere 
endnu bedre.

„Vi er flere virksomheder i Horn-
slet, som har tilbudt at køre sprog-
læreren her til os, frem for at alle de 
fremmedsprogede skal transportere 

sig til ham/
hende.“

Varo tilbyder 
at påtage sig 
værtsrollen og 
ser endnu en 
fordel i det.

„En medar-
bejder som har 
svært ved det 

danske ville vokse i rollen som vært, 
hvis vedkommende skal tage sig af 
læreren og de øvrige sprogelever 
– og vise sin arbejdsplads frem for 
dem.“

VARO HAR 

TRYKPRØVET 
DIALOGEN 

MED SYDDJURS
Flytningen væk fra Hornslets bymidte har været en positiv 

oplevelse for Varo Specialmaskiner A/S.

  FØR I TIDEN 

ANBEFALEDE JEG IKKE 

ANDRE AT FLYTTE 

HERTIL, MEN DET GØR 

JEG NU

  JEG RINGER BARE 

TIL HAM, OG SÅ FINDER 

HAN DEN ELLER DE PER

SONER, JEG HAR BRUG 

FOR AT SNAKKE MED
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Direktør Niels Jensen, Varo Specialmaskiner A/S
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Hos revisor-
firmaet Kvist 
& Jensen har 
det ihvertfald 
altid været et 
mantra. Det er 
deres erfaring, 
at kunderne får bedre resultater af 
løbende samarbejde og af, at revi-
sorerne tager aktiv del i det lokale 
erhvervsliv. 

Fællesskab og generationsskifter
„Vi er som de øvrige erhvervsdri-
vende en del af det lokale forret-
ningsliv, og derfor udvikler vi os og 
tilpasser os situationen for at være i 
trit med udviklingen og en aktiv del 
af fællesskabet,“ siger partner og 
reg. revisor ved Kvist & Jensen, Tor-
ben Thomsen.

„Vi søger 
f.eks. fælles-
skabet i Erhverv 
Grenaa. Stats-
aut. revisor 
Aksel Peder-
sen, som blev 
ansat hos os 
pr. 1.oktober 
2016, sidder 
med i bestyrelsen i den nye lokale 
erhvervsforening.“

En af de fælles opgaver som Kvist 
& Jensen ser på Djursland er gene-
rationsskifter. „Både for den enkelte 
erhvervsdrivende/virksomhed og 
for området, betyder det meget, 
hvordan man griber det an. Jo før 
du begynder at forberede dig på et 
generationsskifte, jo større er mulig-
hederne for et godt og gnidningsløst 
forløb.“

Både ansatte og ledere fra de 
store årgange begynder i horison-
ten at kunne ane afslutningen på et 
langt arbejdsliv.

„At give sig selv et år eller to til at 
forberede et generationsskifte kan 
der i enkelte tilfælde godt komme 
noget godt ud af, men der skal 
mere tid til for at finde den optimale 
model og have den nødvendige 
forberedelsestid.“

Der skal blandt andet tages stilling 
til virksomhedsstruktur, virksom-
hedsform, ejerforhold, eventuel 
professionel bestyrelse, og om 
enkeltpersoner skal klædes på til 

at kunne tage 
over. Og ikke 
mindst for dem 
som forlader 
arbejdmarkedet, 
er pensionsfor-
holdene også 

vigtige.

Generalister med faglig bredde
Partner og statsaut. revisor, Bo 
Andersen siger, at man hos Kvist & 
Jensen er generalister med en faglig 
bredde, og at der faktisk også er lidt 
psykologi i arbejdet – ikke mindst 
ved generationsskifter.

„Det er et af de områder, hvor 
også følelser kan have afgørende 
indflydelse på, hvad du ønsker, og 
hvordan du ønsker det løst.“ Netop 

fordi følelser 
kommer i spil, er 
det for nogen så 
ømtåleligt, at det 
gør det svært at 
træffe en beslut-
ning. „Her og nu 
er det måske 
nemmest at 
udskyde 
overve-

jelserne, men jeg vil kraftigt 
anbefale, at man som ejer 
tager fat i udfordringen 
i rigtig god tid. Det er 
også her, vi med et 
godt kendskab til 
både virksomheden 
og den nuværende 
ejerstruktur – også på 
det personlige plan, 
kan give en god spar-
ring, så både ejerne 
og virksomheden 
kommer styrket ud af 
processen.“

Sparring giver  
bedre overblik
Ligesom kunderne rådes til 
at forberede generationsskif-
terne i god tid, forbereder Kvist & 
Jensen sig i god tid på udsigten til 
de forestående generationsskifter.

„Vores tilpasning af virksomheden 
drejer sig blandt andet om at have 
ressourcerne og være forberedt på 
at kunne håndtere de forventede 
opgaver.“ Generelt tager vi helst en 

løbende sparring med alle kunder. 
„Det giver os et bedre overblik 
og større mulighed for at yde den 
bedste rådgivning. Der er mange 
mindre virksomheder i området, 
hvor revisionsydelser og rådgivning 
sagtens kan kombineres med nogle 
timers ugentlig bogholderihjælp. Vi 
lærer vores kunder bedre 
at kende, og ved en 
fast aftale skabes 
både de bedste 
betingelser for 
rådgivningen og den 
bedste mulighed 
for at tage eventu-
elle problemer 
eller udfordringer 
i opløbet.“

 VI ER SOM DE ØVRIGE 

ERHVERVSDRIVENDE 

EN AKTIV DEL AF DET 

LOKALE FORRETNINGSLIV

 JO FØR DU BEGYNDER 
AT FORBEREDE ET 
GENERATIONSSKIFTE, 
JO STØRRE ER 
MULIGHEDERNE FOR ET 
GNIDNINGSLØST FORLØB
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KENDSKAB,  

KENDSKAB  
OG KENDSKAB

Hvor ejendomsmæglerne 

taler om beliggenhed, er 

det for revisoren kendskab, 

der er i centrum. Kendskab 

til kunden, kendskab til 

det lokale erhvervsliv og 

kendskab til gældende 

lovgivning.

Partnere og statsaut. revisor Bo Andersen og reg. revisor Torben Thomsen, Kvist & Jensen
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KOBLER POTENTIALET I  
ERHVERVSUDVIKLING MED REKRUTTERING

Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektør Michael Engelsbæk, Norddjurs Kommune



www.erhvervDJURSLAND.dk · januar 2017 17Advertorial

Da Michael Engelsbæk startede 
som arbejdsmarkedsdirektør i Nord-
djurs Kommune, kom han i maj 2015 
med den programerklæring i dette 
magasin, at han 
ville gå i spidsen 
for at etablere 
et meget stærkt 
samarbejde mel-
lem arbejdsmar-
kedsafdelingen 
og erhvervs-
afdelingen. Det samarbejde bliver 
nu helt formaliseret, da han pr. 1. 
januar i år har overtaget det over-
ordnede ansvar for begge afdelinger 
og har fået stillingsbetegnelsen er-
hvervs- og arbejdsmarkedsdirektør.

Finde nicher og skaffe  
medarbejdere
Det er målet at skabe større 
sammenhæng mellem erhvervs-
indsatsen for virksomhederne og 
arbejdsmarkedsindsatsen. Mellem 
virksomhedsudvikling og rekrut-
tering. „Vi skal have fokus på at 

skaffe virksomhederne den 
arbejdskraft, de har behov for,“ 
siger Michael. „Vi kommer 
nu til at fokusere mere på 
de lokale brancher, hvor vi 
i Norddjurs er stærkest og 
hvor der er forgæves rekrut-
teringer. Vi er i forvejen 
meget opsøgende hos 
virksomhederne, så vi får 
helt styr på, hvad deres 
behov er. Vi skal udvikle 
de styrkepositioner, vi har 
på erhvervsområdet og 
hvor vi har et potentiale 
og så skal vi sikre, at de 
virksomheder får den 

nødvendige arbejdskraft med de 
rette kompetencer.“

Den viden i rygsækken betyder 
også et lidt ændret fokus for Michael 

& Co i forhold til 
de ledige. „Vi vil 
fremover have 
mere fokus på, 
hvor behovet for 
arbejdskaft er til-
stede i virksom-
hederne. Det er 

så her, vi vil sætte ind ift. den ledige. 
Vi skal have mere fokus på branche-
skift, også selvom nye job måske er 
længere nede på interesselisten.“

Vækstklynger skal understøttes
Michael vil samarbejde med 
erhvervslivet for at identificere og 
udvikle lokale vækstpotentialer. „Vi 
skal arbejde mere med udvikling af 
de vækstklynger, hvor vi allerede 
har gode forudsætninger for vækst. 
Her taler jeg 
f.eks. om game-
industrien, hvor 
vi eksempelvis 
kan understøtte 
udviklingen af 
nye virksomhe-
der indenfor spilbranchen. Det er 
en langsigtet proces, hvor vi skal 
hjælpe med at udvikle den arbejds-
kraft, der bliver behov for fremadret-
tet.“

Internt teamwork vigtigt
Norddjurs Kommune har allerede 
samlet virksomhedskonsulenterne 
på arbejdsmarkedsområdet. „Der 
er mange aktører, der har kontakt 
til virksomhederne, og det vil være 
en vigtig opgave at sørge for, at 

vores kontakt til dem er koordineret. 
Vores ambition i den fusionerede 
forvaltning er at kunne tilbyde 
virksomhederne en en-strenget og 
sammenhængende rådgivning, hvor 
virksomhedsudvikling, kompetence-
udvikling og rekruttering af arbejds-
kraft med de rigtige kompetencer 
hænger naturligt sammen.“

Den nye forvaltning startede den 
1. januar i år, men Michael er helt 
på det rene med, at det tager tid, 
før kulturer og samarbejdsmønstre 
kommer til at fungere fuldt ud på 
tværs. Derfor vil der også gå lidt tid 
inden den nye forvaltning har fundet 
sine egne ben og de nye tilbud vil nå 
virksomhederne.

Rekruttering på tværs  
af kommuner
Der er netop indgået et samarbejde 
mellem de 11 kommuner i Business 
Region Aarhus om at rekrutterings-

indsatsen også 
skal foregå 
på tværs af 
kommune-
grænserne. En 
aftale, som Mi-
chael er meget 

tilfreds med. „Med det samarbejde 
kan vi bedre tiltrække kvalificerede 
medarbejdere til de aktuelle behov 
i virksomhederne. Arbejdskraft 
kender som bekendt ikke til kom-
munegrænser. Derfor skal vores 
konsulenter også vende sig til at 
kikke ud over Norddjurs, når de skal 
finde en konkret medarbejder til en 
virksomhed.“

KOBLER POTENTIALET I  
ERHVERVSUDVIKLING MED REKRUTTERING

I Norddjurs peger flaskehalsen på opkvalificering, så virksomhederne 

kan få medarbejdere med de rigtige kompetencer.

  VI SKAL UDVIKLE 
DE STYRKEPOSITIONER, 
VI HAR PÅ 
ERHVERVSOMRÅDET

  VI SKAL HAVE 

MERE FOKUS PÅ 

BRANCHESKIFT
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MEDARBEJDERNE NÆRMEST  

GÅR PÅ (SPILDE)VANDET

Direktør Palle Lyngsø Mikkelsen, AquaDjurs A/S
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Ordet fyring bruges ofte i forbin-
delse med udvikling og ikke mindst 
effektiviseringer, men sådan har 
det ikke været ved AquaDjurs A/S, 
der har været gennem omfattende 
forandringer. Et 
antal stillinger 
er ikke blevet 
genbesat, når 
folk er gået på 
efterløn eller 
pension, men 
ingen er blevet 
fyret. I dag er der 22 ansatte.

„Jeg har kun været her i otte år, 
så for mig har forandringerne måske 
været nemmere at vænne sig til end 
for dem, der har været her i 25 år,“ 
siger kloakmester Jakob Storgaard.

Stor frihed under ansvar
„Måden det er tacklet på, har været 
helt fantastisk. Vi har stort set fået 
det, som vi gerne vil have det, og 
jeg sikker på, at også dem der har 
været her længere end mig i dag er 
meget tilfredse med resultatet.“

En del af forløbet har handlet om 
efteruddannelse, og Jakob Stor-
gaard er blevet aut. kloakmester, rør-
lægger, aut. rottebekæmper og har 
deltaget på en række andre kurser.

„Vi arbejder nu i teams og har fået 
meget større an-
svar – og frihed 
til at disponere 
arbejdstiden. 
Jeg har små 
børn som skal 
hentes, og det 
indpasser jeg 
selv, ligesom der 
er mulighed for 
at holde fri en dag, hvis du arbejder 
mere de øvrige dage.“

Jakob Storgaard føler sig også 
tryg i de nye rammer. „Er du utryg 
ved en opgave, kan du altid sige det, 
og så findes der en løsning på det.“

På forkant med fremtiden
AquaDjurs A/S har siden 2010 ar-
bejdet på at udvikle og effektivisere 
spildevandshåndteringen i monopol-
virksomheden, så man i Norddjurs 
er på forkant med fremtiden. Det 
handler om at få mest muligt ud af 
investeringerne og at drifte bedst 
muligt. I 2008 besluttede man at 
ville gå fra otte til et rensnings-
anlæg, og det mål blev nået primo 
2015 (bortset fra Anholt).

„I 2011-12 lavede vi en målret-
tet handlingsplan i forhold til de 

nye rammebetingelser, vi kunne se 
komme, og for ikke så længe siden 
blev den nye handlingsplan 2016-20 
godkendt,“ fortæller direktør i Aqua-
Djurs A/S, Palle Lyngsø Mikkelsen. 

Der er 1.000 km 
ledninger, 225 
pumpestationer 
og 75 bassiner. 
„Alle rutiner i 
forhold til drift 
og kundehånd-
tering m.m. blev 

gået igennem, og der blev lavet en 
udviklingsplan. Vi har brugt mange 
ressourcer på efteruddannelse og 
på at løse opgaver på andre måder. 
Det har handlet om at ændre en 
kultur, og i dag giver det mening. At 
ordet fyring ikke har været i spil har 
også været gavnligt for forløbet.“

Udpeget til frontselskab
Der er loft på, hvor meget der 
må opkræves ved kunderne, og 
der er fastsat forskellige effekti-
viseringskrav. Nogle af disse krav 
udregnes individuelt i forhold til de 
frontselskaber, der gør det bedst. 
Og Aqua Djurs gør det så godt, at 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
netop har udpeget AquaDjurs til 
frontselskab i 2017 sammen med 

spildevands-
selskaberne 
i Nyborg og 
Lemvig. „Da vi 
ikke må gene-
rere overskud, 
kommer det 
hele kunderne 
til gode. Hvis 
alle gør som de 

bedste, er der virkelig mange penge 
at spare for samfundet.“

Palle Lyngsø Mikkelsen nævner 
som eksempel virksomhederne 
Norway Seafood, Nordgroup OW 
A/S og DS Smith Packaging Den-
mark, der tilsammen sparer cirka 
1 mio. kr. årligt i forhold til 2014. 
„På den måde er vi også med til at 
understøtte erhvervsudviklingen i 
Norddjurs Kommune.“

Kerneforretningsområderne 
er rensning af spildevand samt 
vandforsyningen i den vestlige del 
af kommunen. Cirka 90 procent af 
anlægsinvesteringerne og mere end 
halvdelen af driften er udliciteret, 
og AquaDjurs har mere end 200 
samarbejdspartnere. „Det lokale 
samarbejde fylder meget i vores 
strategiplan.“

MEDARBEJDERNE NÆRMEST  

GÅR PÅ (SPILDE)VANDET

En større effektivisering ved AquaDjurs A/S har været 

til gavn og glæde for både virksomhed og ansatte.

  MÅDEN DET 
ER TACKLET PÅ, 
HAR VÆRET HELT 
FANTASTISK

  HVIS ALLE GØR 

SOM DE BEDSTE, ER 

DER VIRKELIG MANGE 

PENGE AT SPARE FOR 

SAMFUNDET
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„Efter et længere forløb på Job centret 
kredsede talen om førtidspension, 
men det var ikke lige mig,“ fortæller 
42-årige Michael Thygesen, der er 
udlært smed og arbejder i et såkaldt 
småjob hos L-tek A/S i Nørager.

I hans tilfælde er der tale om et 
fleksjob: „Min henvendelse til L-tek 
endte med, 
at jeg i 2011 
startede hos 
dem 12-14 timer 
om ugen. Jeg 
har osteoporose, 
men håber og 
tror på at have 
mange år i mig 
endnu. Som jeg 
har det i dag, er det ikke ringere, end 
hvis jeg havde gået hjemme.“

Michael laver værktøjer og hjæl-
per med forskellige andre opgaver. 
„I perioder har jeg også en lærling 
med og sætter tiden af til det.“

Spørg en Michael
Michael er taknemlig for at have fået 
chancen ved L-tek. „Jeg vil rigtig 

gerne bidrage til, at virksomheden 
også får noget ud af at have mig 
ansat.“

Og måske er det lige netop 
medarbejdere som Michael Thyge-
sen, der rundt om kan åbne dørene 
for endnu flere af de småjob, som 
andre personer står og mangler, og 

som det tillige 
med kan være 
en gevinst for 
arbejdsgiveren 
at få besat.

„Jeg laver 
blandt andet 
nogle beslag, 
hvor der skal 
meget lidt til, 

for at de kommer retur. Med en 
hjælpende hånd kunne der spares 
tid ved at nedsætte antallet af retur-
neringer. Jeg ser flere andre steder, 
hvor det også kunne være både en 
mulighed og en hjælp.“

Og det skulle være mærkeligt, 
om der ikke på andre virksomheder 
også går „en Michael“ rundt med 
fingeren på småjobpulsen.

MICHAEL SER  

SMÅJOB  
SOM ANDRE EFTERLYSER

Medarbejdere „på gulvet“ 

kan være med til at spotte 

småjob i virksomheder 

rundt om på Djursland. Det 

kan både virksomheder og 

borgere få stort udbytte af.   MED EN HJÆLPENDE 

HÅND KUNNE VI 

SPARE TID VED AT 

NEDSÆTTE ANTALLET 

AF RETURNERINGER

Smed Michael Thygesen, L-tek A/S
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Motiveret og veloplagt
HR ansvarlig ved L-tek, Randi Lund 
Nielsen, fortæller at Michael arbej-
der på lige vilkår med de øvrige – 
blot på nedsat tid.

„Han er sjældent syg og møder 
motiveret og veloplagt, og jeg ser 
det bestemt ikke kun som en hjælp 
til Michael. Det er også en fordel at 
kunne holde på en dygtig medarbej-
der, som blot arbejder færre timer. 
Fordelene er 
større end ulem-
perne ved den 
skæve arbejds-
tid.“

Hun siger 
også, at hun 
sagtens kan 
forestille sig, at 
der rundt om 
findes masser af 
småjob, man ikke lige tænker over 
kan passes af en anden, så man 
undgår at trække på egne ressour-
cer. „Hvis den/de rigtige personer 
er der, har vi bestemt også plads til 
flere. Men det er en betingelse, at 

det er den rette person, der pas-
ser til den konkrete funktion, og 
som falder godt ind med de øvrige 
ansatte.“

En forpligtelse at give  
nogen muligheden
L-tek får jævnligt uopfordrede hen-
vendelser fra folk, der er på udkig 
efter arbejde, og som efter et besøg 
på virksomheden senere dukker op 

sammen med 
en person fra 
Jobcentret. 

„Vi takker 
nej til mange 
af dem, og vi 
siger ja tak til 
mange. For 
tiden har vi tre i 
arbejdsprøvning 
og to i virksom-

hedspraktik. Det er en god måde at 
starte på, hvor vi har mulighed for at 
se hinanden an, uden at det koster 
os noget. Men vi tror altid på dem, 
vi tager ind – og bruger ressourcer 
på dem.“

En stor del af dem, der er i virk-
somhedspraktik, ender med at blive 
ved L-tek i et job på normale vilkår.

„Vi besætter ikke ledige job med 
folk i prøvning, men vi anser det 
som en forpligtelse at være med 
til at give nogen muligheden på 
arbejdsmarkedet, ligesom vi anser 
det for en forpligtelse at være med 
til at uddanne lærlinge.“

  DET ER OGSÅ EN 
FORDEL AT KUNNE 
HOLDE PÅ EN DYGTIG 
MEDARBEJDER, SOM 
BLOT ARBEJDER FÆRRE 
TIMER

HR ansvarlig Randi Lund Nielsen, L-tek A/S

Man kan ansætte en medarbejder i et småjob helt ned 
til en time om ugen eller en eftermiddag om måneden.

Eksempler på småjobs:
Oprydning, eks. på byggepladser, i kantine, garderobe
Vaske firmabiler, rengøring
Malearbejde
Vedligeholde grønne arealer
Pakning af varer
Køkken/kantinehjælp, eks. opvask, rengøring af 
grøntsager
Pedelopgaver
Medhjælper til håndværker
Ekstra hånd ved sygdom
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Formændene fra Djurslands to 
største erhvervsforeninger, Ole 
Sørensen og Rasmus Henriksen, 
mener det igen er på tide at samle 
erhvervslivets kræfter på Djurs-
land, efter kommunalreformen for 
omkring ti år siden bl.a. førte til dan-
nelsen af Syddjurs Erhvervsforening. 
„Sammen skal vi være en stærk for-
ening, der samler al erhvervsaktivi-
tet på Djursland. Vores ambition er, 
at vi i 2020 skal være 900 medlem-
mer i den nye forening. Vi vil dække 
alle typer virksomhedsaktivitet, 
herunder detailhandelen, som i dag 
ikke er så godt repræsenteret i vores 
samlede medlemskreds.“

Satser stort på erhvervsnetværk
Alle medlemmer i den nye forening 
skal tilbydes deltagelse i en eller flere 

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

Bent Klausen Aps

MURERFIRMA

· Kraner
· Autolifte
· Trucks

· Spil
· Pumper
· Gear

· Løftegrej
· Ventiler
· Cylindre

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

virksomheder på 
genbrugsstationerne
 
i 2017

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

til virksomhedsejere

Ved du, at virksomheder kan benytte genbrugsstationerne på Djursland?
 
I 2017 kan du aflevere op til 2 tons affald knyttet til hvert køretøj, du tilmelder. 
Det koster 610 kr. uden moms pr. køretøj. Køretøjet må veje op til 3.500 kg plus 
en eventuel trailer.
 
Du kan læse mere og tilmelde din virksomhed på www.renodjurs.dk. 
Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe eller skrive til os.

venlig hilsen
Reno Djurs

Bestyrelserne for Djurslands 

Erhvervsråd og Syddjurs 

Erhvervsforening anbefaler 

begge etablering af en fælles 

forening, når de indkalder 

til generalforsamling i de to 

foreninger i februar.

ERHVERVSFORENINGER VIL FUSIONERE

http://www.bentklausen.dk
http://www.grenaahydraulik.dk
http://www.renodjurs.dk
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netværksgrupper. „Vi vil facilitere og 
igangsætte relevante netværk for 
virksomhederne, der kan give reelt 
udbytte,“ for-
klarer Rasmus, 
der også rækker 
hånden ud til 
samarbejde med 
lokale erhvervs-
foreninger og 
handelsstands-
foreninger. „Vi 
vil gerne tilbyde 
administrativ hjælp både til dem og 
til vores egne netværksgrupper. På 
den måde bliver det også nem-
mere at koordinere aktiviteterne og 
optimere de frivillige ressourcer, der 
stadig bliver behov for. Men vi har 
alle travlt i hverdagen i vores egen 
virksomhed, så jeg tror, det er vigtigt 
at vi ikke behøver at bekymre os om 
det administrative, men kan koncen-
trere os om at tænke udvikling af 
fællesskabet og foreningen. Vi skal 
kunne tilbyde faglig inspiration og 
sparring, når vi mødes. Vi skal være 
erhvervslivets dynamo for udvikling 
og vækst, bl.a. gennem samarbejder 
og kompetenceudvikling.“

Fælles talerør
Udadtil, både i forhold til de to 
kommuner og til det øvrige politi-
ske landskab, vil den fusionerede 

forening også være stærkere, mener 
Ole Sørensen, der er formand for 
Djurslands Erhvervsråd. „Jeg tror 

på, at vi sam-
men taler med 
en kraftigere 
stemme og 
dermed får 
virksomhederne 
både en bedre 
dialog og større 
indflydelse, uan-
set om emnet 

er erhvervsvenlighed lokalt eller det 
drejer sig om at skubbe på for at 
forbedre infrastrukturen. Specielt ift. 
infrastrukturen er der, både når vi 
taler om mobilitet til og fra Djursland 
og når det drejer sig om digital infra-
struktur, behov for kraftige forbed-
ringer, hvis de 
lokale virksom-
heder skal have 
mulighed for 
at udvikle sig 
tilstrækkeligt. 
Det er et emne, 
vi længe har 
haft kraftigt fokus på i Djurslands 
Erhvervsråd, og jeg vil gøre mit til, at 
det får endnu mere fokus i 2017.“

Sammenhængende plan
Bestyrelserne for de to foreninger 
har gennem de sidste måneder af 

2016 sammen gennemført et suc-
cesrigt forløb, bl.a. gennem work-
shops, hvor de er blevet enige om 
fælles mission, vision og strategi. 
„Jeg har oplevet processen som 
rigtig positiv og konstruktiv. Der 
er kommet masser af gode idéer 
og muligheder ud af vores fælles 
snakke, som både Rasmus og jeg 
glæder os til at løfte sløret for til vo-
res generalforsamlinger, der begge 
finder sted den 7. februar. Jeg vil 
derfor opfordre alle til allerede nu at 
sætte kryds i kalenderen den tirsdag 
aften,“ slutter Ole.

Hvis de to generalforsamlinger 
forløber som bestyrelserne opfor-
drer til, er det planen at etablere den 
nye fælles forening samme aften. 
Der er således allerede nu forberedt 

forslag til nye 
vedtægter, og 
der er også en 
række nuvæ-
rende bestyrel-
sesmedlemmer, 
der vil stille sig 
til rådighed, når 

der skal vælges bestyrelse til den 
nye forening, så kontinuiteten sikres.

ERHVERVSFORENINGER VIL FUSIONERE
  VI SKAL KUNNE 

TILBYDE FAGLIG 

INSPIRATION OG 

SPARRING, NÅR VI 

MØDES

  JEG HAR OPLEVET 
PROCESSEN SOM 
RIGTIG POSITIV OG 
KONSTRUKTIV



I tiden op til kommunesammenlægningen 1. januar 
2007 var Kristian Krog nytilflyttet til Dråby og gik til 
mange møder og mødte en masse mennesker fra 
kultur- og handelslivet.

„Der blev snakket om, hvor kulturen skulle hen, og 
jeg meldte mig til at hjælpe den 
på vej,“ fortæller direktør i Ny 
Malt, Kristian Krog. „Vi holdt et 
møde, hvor jeg havde en snak 
med Hanne Sloth fra handels-
standsforeningen i Ebeltoft 
om at starte Jazz På Torvet. 
Og 2017 bliver den 12. sæson 
med sommerjazz under åben 
himmel.“

Handelsstandsforeningen finder økonomien, og 
Kristian hjælper til. „Det er en super god måde at koble 
handlen sammen med kulturen. Det har stor værdi 
at være med til at skabe noget for andre og noget til 
fremtiden. Noget som giver nyt liv og ny energi til men-
nesker i alle aldre.“

Efter jazzen kom Kulturministeriet
Kristian var endnu ikke færdig med studiet i kunst-
historie og musikvidenskab, og arbejdsmuligheder var 
ikke en del af overvejelserne dengang for lidt over ti år 
siden.

„Da jeg studerede i Aarhus var jeg med til at bygge 
et spillested op på universitetet 
og finde penge til det.

Sådan et sted manglede i 
Ebeltoft. Jeg havde en snak 
med kommunen, men vi kunne 
ikke finde lokaler til det bortset fra Tante Andante 
pavillonen, som skulle rives ned. Det går aldrig, sagde 
nogle, da vi var en flok frivillige, som gik i gang med 
istandsættelsen af pavillonen.“ I dag hedder stedet 
Ministeriet, og 7/7 2017 fejres ti års jubilæum.

„Det er bare vokset og vokset, og nu har vi cirka 100 
koncerter om året med bl.a. internationale navne. Jeg 
får betaling for syv timer om ugen men bruger mange 
flere, mens det meste iøvrigt kører frivilligt. Men kultur-
huset har vokseværk, og på et tidspunkt skal en ny 
ildsjæl tage over.“

Da Kristian var selvstændig i Kulturskrædderiet, kom 
han på et tidspunkt med i en tænketank for kultur. Her 

fødtes idéen til Den ny Maltfabrik, som i dag er godt på 
vej til at blive virkelighed.

„I starten var det også et frivilligt projekt, men det 
blev efterhånden vanskeligt at forene med mine andre 
jobs, så jeg skiftede til en fast ansættelse i maltfabrik-

projektet.

Kultur og inspiration
„I fritiden er jeg far for mine tre 
børn på 4, 7 og 9 år, men det er 
generelt lidt svært at fortælle 
om min fritid, da jeg ikke deler 
dagene op på den måde. Jeg 
er så privilegeret at have tiden 
fyldt op med det, jeg kan lide, 

og jeg oplever så meget godt. Når jeg rejser rundt i ver-
den og ser, hvad der rører sig andre steder, handler det 
således både om interesse for kulturen og om at hente 
inspiration til arbejdet med Maltfabrikken.“

Kristian er bidt af mad og elsker at gå på restaurant 
og besøge fødevaremarkeder af alle mulige slags. „Og 
jeg elsker mit eget komfur.“

Det sidste oplever facebookvennerne af og til, når 
de på facebook kan læse, at Kristian igen er kommet til 
at lave for meget mad, og at man er velkommen til at 
komme og hente aftensmaden ved ham i Dråby.

Lidt „rigtig“ fritid bliver det dog til, da Kristian sam-
men med børnene og hustruen Mette de seneste to år 

har fejret nytårsaften i familiens 
ødegård i Sverige – helt ude i 
skoven.

„Der er meget stille og 
meget smukt, og vi skal 

virkelig ud og kravle op på det højeste sted for 
måske at se en enkelt nytårsraket.“

Næste tur til ødegården bliver i 
vinterferien.

Der er sket meget siden Kristian Krog flyttede til Dråby med 

bagagen fuld af kulturinteresse.
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  DET GÅR ALDRIG, SAGDE 
NOGLE, DA VI VAR EN FLOK 
FRIVILLIGE, SOM GIK I GANG 
MED ISTANDSÆTTELSEN AF 
PAVILLONEN

  JEG ELSKER MIT EGET 
KOMFUR



KRISTIAN HAR SAT  
EN SOLID  
KROG  
I KULTUREN

Personprofilwww.erhvervDJURSLAND.dk · januar 2017 25

Direktør Kristian Krog, Den ny Maltfabrik
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Optimera har udviklet 
en app, så du kan tage 
Optimera med dig på 
din smartphone/tablet.
Kom ind til os og lad os 
hjælpe dig igang.

Optimera Løgten
Hjelmagervej 6 - 8541 Skødstrup
Tlf: 74 12 86 30
Mail: logten@optimera.dk

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

SAVNER DU ET ANSIGT PÅ DIN RÅDGIVER

Lars Pagter
Tlf. 87581338

Lisbeth Grauballe Bendtsen
Tlf. 87581339

Ole Bonde
Tlf. 87581330

Hos os får du:
· Gratis netbank

· Ingen automatiske kunde- 
eller kontogebyrer

· Personlig erhvervsrådgiver 
– med lokalt kendskab

· Hurtige beslutninger

http://www.optimera.dk
http://www.roendespar.dk
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Nye selskaber
Cvr nr Selskabsnavn ................................................................................................ Reg.dato
38269291 SM LAKERING APS ...................................................................................20.12.2016
38236369 GRENAA AKUPUNKTUR IVS .................................................................... 07.12.2016
38233807 ALL SOL NRG 8 IVS ..................................................................................06.12.2016
38233769 ALL SOL NRG 7 IVS ..................................................................................06.12.2016
38233718 ALL SOL NRG 6 IVS ..................................................................................06.12.2016
38233629 ALL SOL NRG 5 IVS ..................................................................................06.12.2016
38233548 ALL SOL NRG 4 IVS ..................................................................................06.12.2016
38233432 ALL SOL NRG 3 IVS ..................................................................................06.12.2016
38233181 ALL SOL NRG 2 IVS ..................................................................................06.12.2016
38233122 ALL SOL NRG 1 IVS ..................................................................................06.12.2016
38232096 ALL NRG SOL APS ....................................................................................06.12.2016
38209264 LARS ANDERSEN TRANSPORT APS ...................................................... 25.11.2016
38208497 UDVIKLINGSSELSKABET GH A/S ........................................................... 25.11.2016
38198165 SALLING IVS .............................................................................................. 22.11.2016
38196499 UDVIKLINGSSELSKABET AF 16/11-2016 A/S ..........................................21.11.2016
38270486 ANDERS BACH ENTREPRENØR APS ......................................................20.12.2016
38264303 DAVINCI IVS .............................................................................................. 19.12.2016
38264141 BASIC BYTES IVS ...................................................................................... 18.12.2016
38258877 SMV CAPITAL II APS................................................................................. 15.12.2016
38257293 AMBER GROUP APS ................................................................................ 15.12.2016
38255266 DIN ANLÆGSGARTNER APS ................................................................... 14.12.2016
38254472 RITA APS .................................................................................................... 14.12.2016
38241591 VR 62 APS ..................................................................................................09.12.2016
38239945 RYOMGÅRD MULTIHAL IVS ....................................................................08.12.2016
38235680 MANITEK APS ........................................................................................... 07.12.2016
38217879 ARTISKOKKEN APS .................................................................................. 30.11.2016

Selskabsændringer
28684843 MFT APS ................................................ 09.12.2016 VIRKSOMHEDEN ER OPLØST
35680608 DJURS VINIMPORT IVS........................ 25.11.2016 VIRKSOMHEDEN ER OPLØST
31184118 AK. INDUSTRISERVICE APS ...................... 24.11.2016 VIRKSOMHEDEN OPLØST
26989485 NORDISK ENGINEERING APS ................... 24.11.2016 VIRKSOMHEDEN OPLØST
34716641 FIREWORKS DENMARK IMPORT APS ........20.12.2016 LIKVIDATION VEDTAGET
36721081 JAKOB JESPERSEN APS ............... 14.12.2016 OPLØSNING AF VIRKSOMHEDEN
32073174 LÆGERNE VED HASLE TORV VED ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE 
 METTE ODBORG APS ...................................12.12.2016 LIKVIDATION VEDTAGET 
36684704 GRØN ENERGI TEKNIK IVS .......................11.12.2016 KONKURSDEKRET AFSAGT
29691207 APPLICATA APS ..........................................09.12.2016 VIRKSOMHEDEN OPLØST
31763649 BRDR. FRIIS PEDERSEN TRANSPORT A/S 09.12.2016 VIRKSOMHEDEN OPLØST
38138901 ERRI APS .................................................... 09.12.2016 OPLØST VED ERKLÆRING
31945259 JMR GROUP APS ........................................08.12.2016 VIRKSOMHEDEN OPLØST
31945348 ANPARTSSELSKABET AF 27/1 2009 .........08.12.2016 VIRKSOMHEDEN OPLØST
34608989 IMA CONSULT 2007 APS ......................... 07.12.2016 KONKURSDEKRET AFSAGT
10024021 SANDLY APS ...............................................04.12.2016 VIRKSOMHEDEN OPLØST
33151764 PICEA POTTEPRODUCENT S.M.B.A  ................................26.11.2016 VIRKSOMHEDEN ER OPLØST
35049932 MOTION N‘ PASSION APS ......................... 26.11.2016 VIRKSOMHEDEN OPLØST
73579112 PB CONSULT & ENGINEERING A/S .......... 22.11.2016 VIRKSOMHEDEN OPLØST
36712562 STOVING IVS ............................................. 22.11.2016 KONKURSDEKRET AFSAGT

Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.

Sostrup Slot & Kloster
Charlotte Hansen (45) er 
tiltrådt som administrator på 
Sostrup Slot. Hun har mere 
end 25 års erfaring fra Hotel 
& Restaurationsbranchen, og 
det er Charlottes opgave at 
løfte visionen om at få Sos-
trup Slot på landkortet som et 
professionelt mødested med 
plads til refleksion og fordy-
belse. Hun er samtidig ansat 
til at optimere driften og sikre 
kvaliteten med gæsteservice og 
opkvalificering af personalet.

Ådalsskolen
Morten Rahbek Borup er 
udpeget som ny leder af 
Børne huset Ådalen og Ådals-
skolen i Skørring, der har ca. 
300 elever og 50 ansatte.
Skole- og Dagtilbudschef Per 
Viggo Larsen udtaler: „Jeg 
glæder mig meget over, at vi 
med Morten får en solid og 
dygtig leder, der har fokus på 
læring, trivsel og udvikling for 

alle børn 0-18 år i skolens di-
strikt. Der har været et stærkt 
og kompetent udvalg af an-
søgere, og med Morten ved 
roret får vi således en leder, 
der vil samarbejdet om den 
fortsatte udvikling af både 
dagtilbuds- og skoledelen.“

Syddjurs Biblioteker
Claus Pettersson (47) er 
tiltrådt som biblioteksleder for 
Syddjurs Biblioteker. Han er 
uddannet Cand. Oecon og har 
seneste været beskæftiget 
som chef for kulturinstitutio-
nen „Fængslet“ i Horsens. 
Om valget siger Kenneth Jen-
sen, chef for Kultur, Plan og 
Erhverv „Claus er en spæn-
dende profil som kan føre bib-
lioteket ind i fremtiden. Bib-
lioteket er under forandring, 
og vi har med Claus fået en 
kapacitet, der kan navigere i 
en tid med store omstillinger 
på biblioteksområdet.“

Med valget af Claus Petters-
son har administrationen 
valgt en tydelig kulturprofil. 
Formålet er at støtte det fort-
satte arbejde med at udvikle 
bibliotekstilbuddene og sam-
tidig understrege bibliotekets 
markante og synlige rolle som 
en af de store kulturudbydere 
i Syddjurs Kommune.

BP Electric A/S
Overmontør Bjørn Johansen 
er indtrådt som medejer 
af virksomheden BP Elec-
tric A/S, hvor han bl.a. får 
ansvaret for servicedelen. De 
øvrige ejere er firmaets adm. 
dir. Jan Baand og formand for 
bestyrelsen Esben Møller.

MENY Grenaa
Slagtermester Rene Høyer 
fra MENY i Grenaa er valgt 
som årets madarbejder sam-
men med delikatesseleder 
Heidi Lerkenfelt og souschef 
Mathias Neumann Olsen. De 
tre er udvalgt blandt kædens 
mere end 5.500 ansatte, og 
de tre vindere har ydet en helt 
ekstraordinær indsats i årets 
løb for netop deres butik.

Norddjurs Kommune

Trine Grejsen (45) er tiltrådt 
som chef for kultur, biblioteker 
og fritid i Norddjurs. Hun har 
været leder af egns- og kom-
munearkivet i Grenaa siden 
2004, er uddannet historiker 
og har i 2016 afsluttet den of-
fentlige lederuddannelse.
„Jeg er glad for, at vi har 
fundet en chef med de rette 
kompetencer, baggrund og 
lokalkendskab. Med Trine 
i spidsen for området vil vi 
kunne styrke og udvikle Nord-
djurs’ profil som en attraktiv 
kultur- og fritidskommune“, 
udtaler kommunaldirektør 
Jesper Kaas Schmidt. 

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? Arbejder du 
inden for ex. jern- og metalbranchen? 
Hør hvilken rolle genanvendelse 
fremadrettet vil spille i Grenaa Havns  
forretning, mød andre, der arbejder 
med genanvendelse, og få en snak med 
politikere fra Norddjurs Kommune.
Arr.: Norddjurs Erhverv
Tilm.: hak@norddjurs.dk

Jobs på Djursland
16. januar kl. 17.00-20.00, Tradium, 
AMU-Centervej 2, Pederstrup, Kolind.
Nye jobs på Djursland. Er det industri, 
grøn energi, vindmøller, turister 
der skal satses på? Hvordan ser I 
Djurslands muligheder?
Oplæg og debat. Mød forbunds for mand 
Per Christensen, 3F, forbundsformand 
Kim Simonsen, HK, borgmester 
Claus Wistoft, Syddjurs Kommune, 
kommunalbestyrelsemedlem Torben 
Jensen, Norddjurs Kommune, 
næstformand Kirsten Nielsen Sørensen 
samt Folketingsmedlem Leif Lahn Jensen.
Arr. LO Djursland. Gratis (incl. 
spisning), tilm. ikke nødvendig.

Move For Life
30. januar kl. 17-19, Caféen på 
Kulturhotellet, Hovedgaden 10, 8410 
Rønde. Workshop hvor der arbejdes 
med og udvikles idéer til events, speed 
date og netværking. Jeg har en idé – 
kom og vær med! Jeg kan bidrage og 
leder efter nogle at samarbejde med!
Jeg har ikke en konkret idé, men vil 
gerne være med til at lave en event!
Arr.: Syddjurs Kommune og DGI
Info/tilm.: frist 26. jan. tste@syddjurs.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.

Generalforsamlinger i Djurslands 
Erhvervsråd og Syddjurs Erhvervsforening 
7. februar. 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/Agro 
Food Park. Tilm.: hak@norddjurs.dk

Iværksætterkursus
Start: 28. februar 18.30-22.00, 
Hornslet Idræts- & Kulturcenter, 
Stadionvej 4, 8543 Hornslet.
Et gratis forløb for iværksættere uanset 
om du overvejer eller allerede er i 
gang. Nyttig viden om udvalgte emner. 
Kurserne dækker de grundlæggende 
discipliner inden for virksomhedsstart 
og -drift.
Modul 1, 28. februar: Forr.plan/strategi
Modul 2, 7. marts: Juridiske forhold
Modul 3, 14. marts: Markedsføring
Modul 4, 21. marts: Salg og service
Modul 5, 28. marts: Økonomi
Modul 6, 4. april: Finansiering
Arr.: Erhvervsservice Syddjurs, 
Væksthus Midtjylland m.fl.
Tilm.: senest 21. februar 12.00

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

Foto: Bent Kjeldsen
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ALLAK GRENAA APS
Teknologivej 14, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 0,7 (0,7)
Resultat før skat -0,0 (0,1)
Egenkapital 0,1 (0,2)
Antal ansatte 3

AM AUTO SERVICE APS
Sjellebrovej 2, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste -0,1 (0,1)
Resultat før skat -0,3 (-0,2)
Egenkapital -0,4 (-0,2)
Antal ansatte 3

AM PM APS
Gyvelskrænten 5, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 0,9 (0,9)
Resultat før skat 0,1 (0,1)
Egenkapital 0,3 (0,2)
Antal ansatte 3

ANHOLT 
 VOGNMANDSFORRETNING APS
Ageren 9, 8592 Anholt
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 1,5 (1,8)
Resultat før skat 0,2 (0,4)
Egenkapital 2,1 (1,9)
Antal ansatte 3

APS HALLING AUTOOPHUG. 
KNUD KOUSTRUP
Sønderskovvej 35, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 2,5 (2,8)
Resultat før skat -0,2 (0,0)
Egenkapital 1,0 (1,1)
Antal ansatte 9

BLIKKENSLAGERFIRMA ERNST 
MEYER APS HORNSLET
Sletten 3, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 1,6 (2,1)
Resultat før skat -0,4 (0,3)
Egenkapital 3,2 (3,2)
Antal ansatte 4

BMJ BYGGESELSKAB 2003 APS
Sletten 20, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 0,3 (-0,6)
Resultat før skat 0,1 (-0,7)
Egenkapital 1,5 (1,4)
Antal ansatte 3

BNCBYG APS
Markskellet 4, 8585 Glesborg
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 1,1 (0,8)
Resultat før skat 0,0 (0,1)
Egenkapital 0,6 (0,3)
Antal ansatte 3

BRO DISPLAY A/S
Åstrupvej 30, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 17,3 (14,7)
Resultat før skat 5,7 (4,4)
Egenkapital 6,0 (1,6)
Antal ansatte 14

Albohus A/S
Partnerkredsen omkring Albo-
hus A/S har holdt skiftedag, 
idet Murerfirmaet Rasmus 
Jakobsen A/S er blevet 
erstattet af Murerfirmaet 
Bent Klausen ApS. Rasmus 
Jakobsen har valgt, at foku-
sere på den stigende vækst 
i kerneområderne i sin egen 
virksomhed, og derfor var det 
det helt rigtige tidspunkt for 
murerfirmaet at træde ud af 
samarbejdet.
„Albohus er en attraktiv og 
oplagt samarbejdspartner for 
os, da vi har kvaliteten til fæl-
les. Albohus bygger unikke og 
lækre huse, og det vil vi gerne 
bidrage til med vores eksper-
tise inden for murerfaget. Og 
så har vi jo også kærligheden 
for håndværket til fælles,“ for-
tæller Jan Klausen, indehaver 
af Murerfirma Bent Klausen 
ApS.

Ebeltoft VVS
Finn Poulsen VVS i Gravlev er 
fra årsskiftet blevet en del af 
Ebeltoft VVS, der holder til i 
Erhvervsparken i Ebeltoft. Det 
er dermed den femte lokale 
VVS-virksomhed, som bliver 
en del af Ebeltoft VVS, der 
også består af H.J. Jensen –
VVS, Hyllested VVS, Blichfeld 
VVS samt Kongsgårde VVS. 
Alle fra adressen Erhvervspar-
ken 4, 8400 Ebeltoft. 
Den tidligere indehaver Finn 
Poulsen fortsætter på nedsat 
tid i virksomheden, der i alt 
har ti medarbejdere.

Grenå Bageri ApS
Efter knap to år har ejerne 
af Grenå Bageri ApS valgt 
at dreje nøglen i forbindelse 
med årsskiftet. Det er bl.a. 
problemer med at financiere 
en renovering af bageriet, der 
er baggrunden for beslut-
ningen. 

Scanpan A/S
Lokalerne, der tidligere rum-
mede Datagraf i Auning, er 
blevet overtaget af Ryom-
gaard baserede Scanpan A/S. 
Produktionen af pander og 
andet køkkengrej fortsætter i 
de nuværende lokaler i Ryom-
gaard, mens der skal være 
færdigvarelager i Auning. På 
sigt er det ligeledes planen 
at salgsafdelingen skal huses 
her.

Ebeltoft Bilsyn
Grenaa Synshal har overta-
get Ebeltoft Bilsyn, hvor de 
tidligere ejere Tina og Jesper 
Bech efter tyve år med bilsyn, 
har valgt nye udfordringer. 
Grenaa Synshal, som drives af 
Henrik Svendsen, beskæftiger 
i alt tre medarbejdere, der vil 
veksle mellem de to lokalite-
ter i Ebeltoft og Grenaa.

JMC Auto ApS
Ved årsskiftet er AutoMester-
værkstedet på Stockfleth-
svej i Ebeltoft flyttet til nye 
lokaler på A. Knudsensvej 
og har samtidig skiftet navn 
til Ebeltoft Autoteknik ApS. 
Bag virksomheden står Jens 
Mejlgaard Christensen.

Aarhus Lufthavn A/S
Aarhus Kommune bliver frem 
over storaktionær i lufthavnen 
med en ejerandel på over 
90%. Det betyder samtidig 
farvel til Favrskov og Randers 
Kommuner som medejere og 
med Norddjurs og Syddjurs 
Kommuner som ligevær-
dige mindretalsaktionærer. 
Ændringen i ejerkredsen sker 
for at give lufthavnen bedre 
udviklingsmuligheder.

En ny flyrute Aarhus-Prag 
åbner i maj 2017. Den sætter 
Østjylland i forbindelse med 
destinationer i både Europa, 
Mellemøsten og Asien.
„Det er lykkedes os at til-
trække en særdeles attraktiv 
rute, der giver østjyderne 
let adgang til Prag – en by, 
der optræder på UNESCOs 
Verdensarvsliste og samtidig 
er et hotspot for international 
erhvervsturisme,“ siger Peter 
Høgsberg, der er lufthavns-
direktør i Aarhus Airport.

Fuldtidsledige
% af arbejdsstyrken 
(foreløbige) efter område, 
alder og køn.
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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:
Efter eksplosiv prisstigning er boligmarkedet igen stabilt

Boligsidens Markedsindeks november 2016

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 -5,1% -11,6%

Syddjurs Villa/Rækkehuse 3,8% -0,8%

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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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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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.
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Aarhus Lufthavn A/S 
Lufthavnens passagertal er i 2016 total set steget ved 5%.

Trafik 2015 2016 %
Rutetrafik indenrigs 198.098 194.783 -1,7
Rutetrafik udenrigs 129.636 158.086 +21,9
Chartertrafik 34.777 27.743 -20,2
Anden trafik 2.325 2.542 +9,3
Total 364.836 383.154 +5,0
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BYGGEFIRMAET PETER PRÆST APS
Rugvænget 11, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 1,0 (0,7)
Resultat før skat 0,0 (-0,0)
Egenkapital 0,2 (0,5)
Antal ansatte 3

CAFÉ LECOQ APS
Fuglslev Bygade 9, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 2,2 (3,8)
Resultat før skat 0,4 (0,8)
Egenkapital 2,3 (2,0)
Antal ansatte 13

CHR. RASMUSSEN 
 TANDLÆGEANPARTSSELSKAB
Skovvej 11, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 30-9-2016 
Bruttofortjeneste 3,0 (3,0)
Resultat før skat 0,2 (0,3)
Egenkapital 0,7 (0,6)
Antal ansatte 3

DCHH APS
Birkevej 9, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 0,8 (6,2)
Resultat før skat 2,6 (4,3)
Egenkapital 8,2 (6,3)
Antal ansatte 7

DEKUSTANS A/S
Åstrupvej 30, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 29,7 (29,0)
Resultat før skat 12,1 (11,4)
Egenkapital 21,3 (11,9)
Antal ansatte 40

DJEBOLIG APS
Århusvej 22, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 1,9 (1,3)
Resultat før skat 0,5 (0,3)
Egenkapital 21,1 (20,8)
Antal ansatte 7

DJURS SOMMERLAND A/S
Randersvej 17, 8581 Nimtofte
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 127,5 (100,5)
Resultat før skat 52,0 (29,7)
Egenkapital 159,4 (122,8)
Antal ansatte 35

DJURSLAND ISOLERING APS
Egevej 18, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 0,7 (0,9)
Resultat før skat -0,0 (-0,1)
Egenkapital -0,1 (-0,1)
Antal ansatte 7

DM PLAST APS
Åstrupvej 30, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 3,0 (3,2)
Resultat før skat -0,3 (-0,3)
Egenkapital -0,2 (0,0)
Antal ansatte 7

DYRLÆGEGRUPPEN 
 ØSTDJURSLAND A/S
Fabrikvej 10, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2016 
Bruttofortjeneste 4,3 (4,6)
Resultat før skat -0,3 (0,2)
Egenkapital 0,2 (0,8)
Antal ansatte 11

EMBALLAGEFORM APS
Åstrupvej 30, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 2,6 (2,9)
Resultat før skat -0,1 (0,0)

Egenkapital 0,6 (0,7)
Antal ansatte 6

EMERGENCY LIGHT.DK APS
Primulavej 29, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 2,0 (1,1)
Resultat før skat 0,6 (0,3)
Egenkapital 2,2 (1,9)
Antal ansatte 3

FAB APS
Torvet 11, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 0,7 (0,6)
Resultat før skat 0,0 (0,1)
Egenkapital -0,1 (-0,1)
Antal ansatte 15

FINN POULSEN VVS APS
Gravlev Bygade 7, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 1,1 (1,1)
Resultat før skat 0,1 (-0,2)
Egenkapital 0,3 (0,2)
Antal ansatte 3

FINN RANDRUP. TØMRER OG 
SNEDKERFORRETNING A/S
Tværvej 9, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 1,3 (1,4)
Resultat før skat -0,4 (-0,3)
Egenkapital 1,1 (1,6)
Antal ansatte 7

FISCHER THORUP BYG APS
Nauhøjvej 23, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 2,8 (0,4)
Resultat før skat 1,3 (0,1)
Egenkapital 1,2 (0,2)
Antal ansatte 7

FLEMMING NIELSEN APS
Søparken 9, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 1,3 (1,7)
Resultat før skat 0,1 (0,5)
Egenkapital 1,5 (1,5)
Antal ansatte 3

FØLLE ELSERVICE A/S
Lerbakken 23, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 9,0 (7,4)
Resultat før skat 2,9 (1,8)
Egenkapital 4,4 (2,4)
Antal ansatte 15

GGROUP APS
Rådmandsvej 22, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 2,0 (2,8)
Resultat før skat 0,9 (0,9)
Egenkapital -1,6 (-2,2)
Antal ansatte 3

G.M.T. APS
Frejasvej 15, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 0,7 (0,8)
Resultat før skat 0,2 (0,8)
Egenkapital 23,8 (23,7)
Antal ansatte 15

GONGE DANMARK APS
Holmagervej 4, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-9-2016 
Bruttofortjeneste 1,6 (1,4)
Resultat før skat 0,4 (0,2)
Egenkapital 1,7 (1,5)
Antal ansatte 7

GREFTATRYK A/S
Markedsgade 41, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2016 

Bruttofortjeneste 4,1 (4,1)
Resultat før skat -0,0 (0,1)
Egenkapital 1,3 (1,3)
Antal ansatte 9

GRENAA LASTVOGNSSERVICE APS
Rugvænget 38, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 0,3 (0,3)
Resultat før skat 0,0 (0,1)
Egenkapital 2,9 (2,9)
Antal ansatte 3

GRENAA MURER OG TØMRER
FORRETNING A/S
Frejasvej 15, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 3,4 (3,0)
Resultat før skat 0,1 (0,1)
Egenkapital 1,3 (1,2)
Antal ansatte 7

GSM MASKINFABRIK A/S
Kattegatvej 14, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2016 
Bruttofortjeneste 15,0 (13,3)
Resultat før skat 3,3 (2,6)
Egenkapital 4,6 (3,7)
Antal ansatte 23

H. HOFFMANN A/S
Søholtvej 11, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 1,0 (0,8)
Resultat før skat 0,0 (0,0)
Egenkapital 1,2 (1,2)
Antal ansatte 7

HAVNEVEJENS FRISØRSALON APS
Havnevej 57, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 0,0 (0,3)
Resultat før skat -0,0 (0,0)
Egenkapital 0,1 (0,1)
Antal ansatte 3

HORNSLET BOGTRYKKERI APS
Tingvej 36, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 0,8 (0,9)
Resultat før skat 0,1 (0,0)
Egenkapital 0,2 (0,1)
Antal ansatte 7

KJÆRSGAARD DEVELOPMENT APS
Engdraget 4, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 0,7 (0,1)
Resultat før skat 0,1 (0,0)
Egenkapital 1,8 (1,7)
Antal ansatte 3

KLINIK HELSENGREEN APS
Birkevej 9, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste -0,2 (-0,1)
Resultat før skat -1,0 (3,6)
Egenkapital 15,8 (17,0)
Antal ansatte 3

KOED TØMRER OG 
 BYGGEFORRETNING APS
Tornhøjvej 7, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 0,8 (1,0)
Resultat før skat -0,3 (0,2)
Egenkapital 0,1 (0,3)
Antal ansatte 7

KOLIND TØMRER OG 
 MURERFORRETNING APS
Højsletvej 12, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 3,4 (4,4)
Resultat før skat 0,2 (0,3)
Egenkapital 1,0 (0,8)
Antal ansatte 3

LYKKELUND MURERFORRETNING APS
Lykkenvej 7, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 1,5 (0,9)
Resultat før skat 0,5 (0,3)
Egenkapital 3,2 (2,8)
Antal ansatte 3

MALERFIRMA MADSEN APS
Rugvænget 17, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 5,0 (4,8)
Resultat før skat 0,0 (-0,2)
Egenkapital -0,5 (-0,5)
Antal ansatte 13

MORTEN KNUDSEN STÅL OG 
 MASKINTEKNIK APS
Auningvej 89C, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 7,8 (6,0)
Resultat før skat 0,5 (0,5)
Egenkapital 3,0 (2,6)
Antal ansatte 8

ONTECH MONTAGE APS
Øster Allé 16, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 0,5 (0,7)
Resultat før skat 0,1 (0,0)
Egenkapital 0,2 (0,1)
Antal ansatte 3

R.C. HOLM A/S
Skovbakkevej 50, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 3,3 (2,7)
Resultat før skat 1,6 (0,9)
Egenkapital 8,6 (7,3)
Antal ansatte 3

RESTAURANT KAHYTTEN. 
 GRENAA APS
Havneplads 1, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 0,4 (0,3)
Resultat før skat 0,2 (0,1)
Egenkapital 0,1 (-0,0)
Antal ansatte 3

RØNDE INDUSTRITEKNIK A/S
Ydesmindevej 1, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-9-2016 
Bruttofortjeneste 4,5 (4,3)
Resultat før skat 0,4 (0,7)
Egenkapital 1,5 (1,5)
Antal ansatte 7

SERVICE CENTER. GRENAA APS
Århusvej 19, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2016 
Bruttofortjeneste 0,0 (0,2)
Resultat før skat 0,0 (0,0)
Egenkapital 0,1 (0,1)
Antal ansatte 3

SIMAS  FILTERS A/S
Rugvænget 10, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 7,7 (7,4)
Resultat før skat 1,9 (2,1)
Egenkapital 4,9 (3,5)
Antal ansatte 11

SKOVPLANTESKOLEN 
 HOLMEGAARD A/S
Hovedvejen 5, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 2,7 (2,4)
Resultat før skat -0,1 (-0,4)
Egenkapital -0,0 (0,1)
Antal ansatte 3
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Sat i verden for at hjælpe skilsmissebørn

Direktør Tanja Graabæk, Hvert 3. Barn ApS

Hvert 3. Barn ApS
Søndervang 34, 8444 Balle

Regnskabsafslutning 30-6-2016

Bruttofortjeneste 1,2 (0,6)

Resultat før skat -0,2 (-0,1)

Egenkapital -0,3 (-0,1)

Antal ansatte 6
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)
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Underskud i de tre første år 
i Balle-virksomheden „Hvert 
3. barn“ bliver næste år afløst 
af balance. Formålet med 
virksomheden er at gøre en 
forskel for skilsmisseramte og 
opbrudte familier – og særligt 
de involverede børn.

Som firmanavnet indikerer, le-
ver hvert 3. barn i en opbrudt 
familie. Direktør, jurist og 
medejer Tanja Graabæk har 
selv, som de øvrige jurister 
i virksomheden, arbejdet i 
både Statsforvaltningen og 
Ankestyrelsen. „Den bag-
grund betyder, at vi kender 
motorrummet begge steder 
og ved, hvordan møtrikkerne 
fungerer. Det er vigtig viden, 
for loven fortæller ikke meget 
om, hvordan børnesagerne 
håndteres administrativt, og 
man kan ikke læse sig til myn-
dighedernes tankegange no-
gen steder. Således opleves 
myndighederne som en lukket 
boks. Jeg mener faktisk, at 
systemet aktuelt understøtter 
konflikter mellem forældre. 
Derfor besluttede jeg mig for 

at blive selvstændig: Nu kan 
jeg koncentrere mig om at 
guide skilsmisseramte foræl-
dre i fællesskab, så konflikter 
undgås, og bistå forældre i op-
brudte familier med sager hos 
Statsforvaltningen, så fokus 
rettes mod børnenes behov. 
Men området kan ikke løftes 
juridisk alene. Børnepsykolo-
gisk rådgivning er en væsent-
lig del af at kunne hjælpe på 
rette vis. Netop derfor gyder 
vores særegne kobling af 
både jurister og psykologer 
ofte olie på vandene.“

Vokseværk
Kunderne kommer ifølge 
Tanja ofte via „word of 
mouth“. „Vi har været first-
movers på området, så det 
burde være op af bakke. Hel-
digvis er vores kunder dog så 
tilfredse, at de fortæller andre 
om, hvordan vi har hjulpet. 
Det breder sig rigtig hur-
tigt. Samtidig har vi indgået 
samarbejdsaftaler med nogle 
af landets dygtigste familie-
advokater, som vi også får 
henvisningskunder fra.“

Virksomheden har efter tre 
års underskud nu balance 
efter første halvår i det nye 
regnskab, og Tanja har store 
planer om at vokse med 
efterspørgslen, for behovet er 
ifølge hende stort: „Forældre 
føler sig ikke hørt, mødt og 
hjulpet af myndighederne, og 
at møde de behov er en væ-
sentlig del af vores koncept.“ 

Virtuel virksomhed
Kun Tanja og en yderligere 
medarbejder selv sidder på 
adressen i Balle. Resten af 
medarbejderne er spredt 
rundt om i landet, og næsten 
al rådgivning foregår over te-
lefonen. „Da jeg startede, tro-
ede jeg at videosamtaler ville 
blive det primære rådgivnings-
redskab, men det har vist sig 
at kunderne foretrækker tele-
fonisk rådgivning, selvom vi 
tilbyder både videomøder og 
at komme hjem til forældrene. 
Selv vores personalemøder 
foregår primært virtuelt.“ 
Fysisk mødes medarbejderne 
dog tre gange om året.

SKØDSTRUP TRÆDREJERI 
AF 1986 APS
Grenåvej 19C, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 6,5 (6,2)
Resultat før skat 0,6 (0,9)
Egenkapital 1,2 (1,5)
Antal ansatte 15

SOFFE APS
Markskellet 4, 8585 Glesborg
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 0,4 (0,6)
Resultat før skat 0,0 (-0,3)
Egenkapital -0,5 (-0,0)
Antal ansatte 3

SOUTH AFRICAN TRAVEL APS
Horstvedvej 5, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 0,6 (0,8)
Resultat før skat -0,1 (0,0)
Egenkapital 0,2 (0,3)
Antal ansatte 3

STENLØSE MARINE APS
Århusvej 22, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 1,5 (1,6)
Resultat før skat 0,1 (-0,8)
Egenkapital 4,9 (4,9)
Antal ansatte 3

TANDLÆGERNE I VIVILD APS
Nørregade 13A, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 7,6 (7,3)
Resultat før skat 3,6 (3,4)
Egenkapital 9,4 (7,6)
Antal ansatte 8

TONNY SLETSKOV VVS APS
Industrivej 4, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 0,0 (0,2)
Resultat før skat 0,1 (-0,2)
Egenkapital -0,1 (-0,2)
Antal ansatte 7

TØMRER OG SNEDKERFIRMAET 
LARS NIELSEN APS
Grønhøjvej 10, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 0,0 (2,8)
Resultat før skat 0,2 (0,4)
Egenkapital 1,0 (1,0)
Antal ansatte 7

VEJLE PRINT A/S
Åstrupvej 30, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 14,5 (13,7)
Resultat før skat 4,1 (3,2)
Egenkapital 7,0 (3,8)
Antal ansatte 16

VV ENTREPRENØR APS
Tingvej 55, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 1,1 (1,3)
Resultat før skat -0,1 (0,0)
Egenkapital 0,3 (0,3)
Antal ansatte 3
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Vælg en stærk
   samarbejdspartner

www.djurslandsbank.dk
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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

Sæt kryds i kalenderen d. 11. januar 2017 fra kl. 14.30 - 20 – hvor vi igen slår dørene op til en snak 
om højhastighedsbredbånd på Djursland. Det er åbent hus – så kom når det passer dig! 

Dagens agenda: 

• Opsamling på den statslige bredbåndspulje
• Hvem gik midlerne til? 
• Åben dialog: Evaluering af processen
• Bredbåndspuljen 2017
• Hvordan kommer vi i gang igen og hvordan 

understøtter vi hinanden bedst muligt?
• Kommunernes arbejde med udbredelsen 

af højhastighedsbredbånd

• Status – Hvad vil vi og hvad kan vi?
• Hvordan understøtter kommunen 

ambassadørerne bedst?
• Bredbåndsleverandørernes 

udbygningsplaner på Djursland
• Gennemgang af de kendte planer som 

udbyderne har på Djursland

Vi har oplæg hver anden time (kl. 15, kl. 17 og kl. 19), hvor vi gennemgår overstående punkter,  
men der er også plads til åben dialog. OBS: Oplæggende vil være enslydende. 

Vi glæder os til endnu en eftermiddag sammen med jer – de fantastiske ildsjæle og 
bredbåndsambassadører på Djursland. 

Stedet er Udviklingsparken, Fabriksvej 5, 8544 Mørke.  
Deltagelse er gratis – ingen tilmelding – alle er velkomne. 

Vi ses d. 11. januar 2017!

Med varme hilsner fra, Henrik Friis (friis@syddjurs.dk / 6012 3802) 
Maiken Sørensen (mbs@norddjurs.dk / 2939 6827)

www.djurslandonline.dk

INVITATION:
WORKSHOP OM HØJHASTIGHEDS
BREDBÅND PÅ DJURSLAND

OBS: Workshop var først planlagt 
til at ligge d. 30.11.16, men vi 
må desværre udskyde den til d. 
11.01.17, da vi efter en snak med 
Energistyrelsen kan konstatere, at 
alle midlerne i bredbåndspuljen 
ikke vil være fordelt før i løbet af 
december måned.

http://www.rjakobsen.dk
http://www.djurslandsbank.dk
http://www.garant.nu
http://www.djurslandonline.dk


 

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

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

Vi er parate til at hjælpe dig og din virksomhed ved bl.a. at

- bygge bro til myndighedsafdelinger og relevante 
samarbejdspartnere

- være din guide i det kommunale system

- understøtte erhvervsnetværk og projekter

- arrangere møder for erhvervslivet

- levere erhvervsrelevant information

Du kan læse mere om vores service på 
www.syddjurs.dk/teamerhverv

HJÆLP TIL 
VÆKST
Kontakt os, hvis du 
vil have hjælp til 
forretningsudvikling, 
finansiering, 
markedsføring etc.

Tlf. 7015 1618
www.essyddjurs.dk

TEAM ERHVERV OG VÆKST
– erhvervslivets kontakt til Syddjurs Kommune

Bo Kristensen 
Erhvervskoordinator 
T: 8753 5035  M: 2135 3657 
bokr@syddjurs.dk

Bine Boldsen 
Udviklingskonsulent 
T: 8753 6124  M: 2167 1822 
binb@syddjurs.dk

http://www.permoeller.dk
http://www.bpelectric.dk
http://www.aalsrode.dk
http://www.ey.com/dk
http://www.syddjurs.dk/teamerhverv
http://www.essyddjurs.dk

