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Stationsplads 4    •  8500 Grenaa     •  Tlf. 8630 0355

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

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

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

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

Besøg vores stand på  
forårsmessen i Grenaa Idrætscenter  

den 11. og 12. marts

INTRODUK
TIONS

TILBUD!
Køb din Bodyfriend President 

massagestol for 

995 kr./md.

i 24 måneder, excl. moms

Torvet 3, 8500 Grenaa · www.jobnet.dk

Find småjobs i din virksomhed. Du kan ansætte 
en medarbejder helt ned til en time om ugen. 
Virksomhedskonsulent Mathilde Sambleben 
hjælper med at finde den rette.

Kontakt Mathilde på 2021 1982 
eller mats@norddjurs.dk

PUDS BRILLERNE og find småjobs

Varepakning

Håndværkerhjælp

Malearbejde

KantinehjælpOprydning

Hjælp ved sygdom

Pedelopgaver

Bilvask
…

http://www.djurslandsbank.dk
http://www.lb-consult.dk
http://www.jobnet.dk
http://www.bolighuset-grenaa.dk
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DJURSLAND
KLOAK-SERVICE
ApS v/Ulrik Sinding

RYOMGÅRD
TØMMERHANDEL & BYGGECENTER

Vestergade 108 - 8550 Ryomgård - Tlf. 87 74 12 34
www.vorupgruppen.dk
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Fotografer og grafikere Anne Steen 
og Janne Damborg startede virk-
somhed sammen i 2004, hvor de 
specialiserede sig i at fotografere 
dyr. I 2009 startede de så Worth 
Keeping ApS med 3D kort, og 
eksporten var tænkt ind i det fra 
starten med hjælp fra Væksthus 
Midtjylland.

„Væksthus 
Midtjylland har 
virkelig været 
en stor hjælp for 
os,“ siger Janne 
Damborg. „Det 
gælder både 
organisering og 
opstart af virksomheden og det ef-
terfølgende arbejde med at komme 
ud over landets grænser.“

Troede på det fra dag et
Anne og Janne har troet på det fra 
dag et men måtte dog stoppe op, 
da de blev spurgt: „Er I klar til suc-
ces?“ Ved nærmere eftertanke var 
det ikke lige tilfældet, og så gik der 
et halvt år med at få lager/lagersty-
ring, administration og specialpro-

grammeret hjemmeside m.m. på 
plads.

„I Danmark var vi som noget af 
det første ude på alle posthuse og 
ville gerne finde 
noget parallelt 
med det, hvor 
også sprog og 
mentalitet m.m. 
spillede sammen med os. Vi valgte 
via eksportrådgivning fra vækst-
huset at starte med Schweiz og 
købte en eksportpakke med hjælp, 
eksportrådgivning og opsøgning af 
kontakter.“

Deres erfaring i dag er, at det 
er rigtig vigtigt at få stillet alle de 
rigtige spørgsmål og være meget 
konkrete for at finde de bedste 

kundeemner. 
„Der skal også 
være god kemi, 
og vi skal kunne 
mærke både 
engagement og 
fælles værdier, 
da vi går efter 

langvarige samarbejder.“

Har lært af erfaringen
Af bitter erfaring har Anne og Janne 
også lært om vigtigheden af at 
vælge en distributør, der ikke selv 
har en produktion, som distributøren 
har større interesse i. „Vi vil være 
distributørens flagskib. Vi skal være 
skarpe på kontrakterne om blandt 
andet, hvad de må, hvilke rettighe-
der de får, og hvor meget de mini-

mum skal købe for at få eneret i et 
givent marked. Med i overvejelserne 
har også været, om vi skal satse 
på ét produkt til brug i alle lande, 

eller om det 
skal tilpasses de 
enkelte lande. Vi 
har holdt fast i 
formatet 15x15 

cm, men laver forskellige motiver.“
Anne Steen siger, at det er vigtigt, 

om du vælger at konkurrere på pris 
eller kvalitet, og at distributøren skal 
passe ind i dit valg. „Vi har valgt 
kvaliteten og bæredygtigheden, og 
derfor er en billigere kortproduk-
tion i Kina uinteressant for os.“ De 
mødtes med tre kundeemner på 
den danske ambassade i Schweiz 
og besluttede sig for en af dem. En 
god beslutning, da salget har været 
konstant stigende fra starten. Siden 
er Holland, Norge, Finland, USA, 
Polen og Mexico også kommet med 
i kundegruppen. Alle efter at de selv 
har henvendt sig.

„Tyskland har drillet os. Vi fik 
startet med en forkert type distri-
butør, og desuden viste det sig, at 
tyskerne var overraskende langt 
bagefter med IT. Mange havde ikke 
hjemmeside, og telefon og fax var 
stadig hverdag, mens vi ikke ejede 
en fax. Men vi prøver til igen.“

Fra 3D til 4D
3D kortene blev i 2015-16 til 4D. 
Ved at downloade den gratis app, 
4Dscan, til mobilen, kan du ved at 

VEJEN TIL EKSPORT  
HAR VÆRET KORT
Worth Keeping ved 

Kolind koncentrerede 

fra dag et indsatsen om 

eksport af 3D kort.

  VÆKSTHUS 
MIDTJYLLAND HAR 
VIRKELIG VÆRET EN 
STOR HJÆLP FOR OS

  VORES STÆRKE 

SIDE ER VORES IDÉER
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holde mobilen op foran et 3D-kort 
nu se en video med motivet. Men 
der gemmer sig rigtig mange flere 
muligheder i app’en, som også kan 
anvendes på almindelige tryksa-
ger og emballager til blandt andet 
markedsføring. Coop bruger den 
på mælkekartoner, Aqua d‘Or på 
vandflasker og Folkekirken til konfir-
mandkort. 

„Vores stærke side er vores idéer. 
De står i kø, og vi håber, at ligesom 
vi i Danmark er kendt på 3D områ-
det, også bliver det med 4D. Vi har 
prøvet så meget, at vi nu selv kører 
forløbet og følger vores egen ma-
vefornemmelse. Vi har nemlig også 
prøvet at få forkerte råd, som har 

kostet, og det har vi lært meget af.“ 
Konceptet med 4Dscan er paten-
teret, og Worth Keeping fik i januar 
overrakt Djurslands Erhvervsråds 
Erhvervspris 2017.

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

Fotografer og grafikere Anne Steen og Janne Damborg, Worth Keeping ApS
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Djurs Sommerland har 26 fastan-
satte håndværkere og 14 funktionæ-
rer samt cirka 600 sæsonarbejdere. 
Der var 1.400 ansøgere til de 600 
sæsonarbejdsstillinger i 2017, hvoraf 
der kun skulle ansættes 80 af de 
unge. 60-70 af sæsonarbejderne er 
seniorer, og her var der kun brug 
for to nye blandt de 24 ansøgere til 
seniorjob.

„Vi har alle faggrupper blandt 
vores ansatte håndværkere, og den 
faste stab arbejder næsten ude-
lukkende med vedligeholdelse af 
bygninger og forlystelser, mens en 
stor del af det nye bliver lavet af un-
derleverandører fra lokalområdet,“ 
fortæller direktør i Djurs Sommer-
land, Michael B. Nielsen, og siger 
videre, at han får en del uopfordrede 
ansøgere fra både håndværkere og 
administrationsfolk.

„Jeg tror, at mange værdsæt-
ter den alsidige arbejdsplads. Det 
betyder nok også noget, at mange 

på forhånd har en mental relation til 
Djurs Sommerland og forbinder det 
med noget positivt. Vores generelle 
arbejde med det gode image smitter 
af på mulighederne for at skaffe nye 
medarbejdere, 
og samtidig gør 
vi meget for at 
være en god 
arbejdsplads.“

Overbyder 
aldrig
Michael siger, at 
han aldrig går ud og henter folk ved 
andre eller overbyder. „Vi kører efter 
overenskomsten på markedsvilkår 
og slår stillingerne op, hvis de ikke 
besættes via uopfordrede ansøgnin-
ger. Den medarbejder, som kommer 
til dig for en 5’er mere, rejser også 
fra dig for en 5’er mere.“

For fire år siden mistede Djurs 
Sommerland en del medarbejdere. 
„Det er simpelthen for dyrt at 

skulle finde nye og lære dem op. 
Derfor ansatte vi flere ledere, som 
også kan være med til at motivere 
medarbejderne. Vores ansatte 
fungerer meget selvstændigt, så det 
er vigtigt med den daglige sparring, 
og i dag ser vi, at det har båret frugt 
med flere synlige ledere.“

Djurs Sommerland som arbejds-
plads er en kultur. Man skal kunne 
lide at arbejde med mennesker, 
mens de har fri og er glade. „Det 
er stærkt vanedannende med al 

den glæde på 
arbejdspladsen. 
Men vi stiller 
også krav efter 
rekrutterings-
konceptet „The 
Best of The 
Best“. For at 
kunne tilbyde 

vores gæster det bedste, skal vi 
også have de bedste medarbejdere 
til det, vi gør. Alle skal fungere som 
et team, der behandler både gæster 
og hinanden ordentligt.“

I sæsonen er der nogle daglige 
ting, der skal være i orden og et be-
redskab, der skal være klar. „Derfor 
er vi i den periode afhængige af  
egen håndværksmæssig arbejds-
kraft. På trods af sommertravlheden 

 

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

Djurs Sommerland vægter personaleplejen 
i bestræbelserne på at tiltrække de bedste 
medarbejdere.

  DEN MEDARBEJDER, 
SOM KOMMER TIL DIG 
FOR EN 5’ER MERE, 
REJSER OGSÅ FRA DIG 
FOR EN 5’ER MERE

Møder, 
kurser & 
konferencer

Dronningens Ferieby har 
en smuk fællesbygning på 
1.000 m2 med moderne og 
lyse lokaler. Ideelle rammer 
for generalforsamlinger, 
foredrag, konferencer, 
workshops og fester. 

Servicemindet personale 
med øje for specielle behov 
og fleksibilitet.

RING OG HØR OM MULIGHE-
DERNE. VI GIVER OGSÅ MEGET 
GERNE EN RUNDVISNING.

» Kaffe/te med boller

» Lækker frokostbuffet  
 inkl. 1 øl/vand

» Kaffe med hjemmebag 

» Frugt/snacks, isvand  
 under hele forløbet

Pr. person ........... kr. 519,-

Overnatning v/2 
personer i bolig
Pr. person fra ..... kr. 550,-

Dronningens Ferieby 1 • 8500 Grenaa •  tlf. 8758 3650 • dronningensferieby.dk

Priseksempel

Mødestedet 
uden forhindringer

http://www.permoeller.dk
http://dronningensferieby.dk
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er det dog også muligt for ansatte i 
et vist omfang at holde sommerferie 
med familien. Vi er nødt til også at 
tænke den form for trivsel ind i det.“

Personale og image skal plejes
Generelt mener Michael, at det er 
op til hver enkelt virksomhed på 
Djursland at gøre sig attraktiv for at 
tiltrække arbejdskraft. „Det er en 
rigtig god idé at se på, hvordan du 
kan skille dig ud, når du søger folk. 
Vi har eksempelvis brugt videoer 
til at fortælle om Djurs Sommer-
land som arbejdsplads.“ Men også 
stillingsannoncens udformning skal 
nøje gennemtænkes, og virksom-
hedens image skal plejes. „Tænk 
virkelig over det hele og gør noget 
utraditionelt. Det smitter af med 
medarbejdere, der kan lide at være 
der.“ For unge 
sæson arbejdere 
handler det 
både om at 
tjene penge 
og at have det 
sjovt, når de 
bruger ferien på 
at arbejde. „At 
vi sørger for sociale arrangemen-
ter og viser, at vi værdsætter de 
unge er med til at skabe det gode 

arbejdsmiljø.“ Nogle af de 
fastansatte arrangerede 
for nylig selv en week-
endtur med 16 deltagere 
for at se Disneyland 
Paris. „Forrige tirsdag 
inviterede vi alle seniorer 
til kaffe og rundstykker og 
en rundvisning, selv om 
de ikke er ansatte nu. De 
bliver godt behandlet og er 
en del af det hele. En strate-
gisk tilgang til personale pleje 
giver pote på den lange bane, 
hvor en kultur bygges op.“

Mogens Greve,  
mogens@mercatus.dk

EN FORNØJELSE  
AT ARBEJDE I EN FORLYSTELSESPARK

  EN STRATEGISK 
TILGANG TIL 
PERSONALEPLEJE GIVER 
POTE PÅ DEN LANGE 
BANE

Direktør Michael B. Nielsen, Djurs Sommerland
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For år tilbage havde 63-årige bog-
handler i Hornslet, Bjarne Pedersen, 
tænkt tanken om at gå på pension 
som 60-årig, men krisen vendte 
op og ned på både muligheder og 
tanker.

„Jeg ændrede i 2008 butikken fra 
at være privat 
ejet til to ApS’er, 
et driftsselskab 
for butikken og 
et selskab for 
ejendommen. 
Køb af en butik 
er en stor mund-
fuld, og delingen 
giver bedre muligheder.“

Rent praktisk kan det også være 
en fordel af have mulighed for at 
overtage en butik som et ApS med 
samme CVR nummer og en lang 
række aftaler og godkendelser m.m. 
der kører videre, så man slipper for 

et omfattende arbejde med at koble 
en ny person på.

Hellere sælge end  
fejre fødselsdag
For 3½ år siden blev butikken sat til 
salg gennem boghandlerkæden, og 
der blev forhandlet med tre interes-
serede, uden at det førte til noget. 
„Jeg havde måske heller ikke hjertet 
helt med og havde ingen planer for, 
hvad jeg ellers skulle lave. Men for 
et års tid siden meldte følelsen sig 
af, at jeg havde tabt gnisten og ikke 

rigtig gad mere.“
Udsigten til 

butikkens 50-års 
fødselsdag i maj 
2016 og usikker-
heden om frem-
tiden gjorde, at 
Bjarne droslede 
fødselsdagen 

ned og satte turbo på salget via flere 
kanaler.

„Flere henvendte sig, men det 
blev ikke til mere, så jeg forsøgte 
med en omtale i Lokalavisen og et 
skilt på gaden. Der var interesserede 
men ikke en køber. Nogle ville gerne 

købe butikslokalet, men det har 
hele tiden betydet meget for mig at 
bevare boghandlen her i Hornslet. 
Til sidst valgte jeg dog alligevel at 
opsige personalet for at afvikle bu-
tikken efter at have fået julehandlen 
med.“ Men 14 dage efter opsigel-
serne kiggede Søren Henriksen ind i 
boghandlen.

Skrev under efter  
juletræstændingen
„Jeg så om sommeren salgsskiltet 
ved boghandlen, og det satte en 
masse tanker i gang, for jeg havde 
faktisk flere gange joket med, at jeg 
godt kunne tænke mig en boghan-
del,“ fortæller Søren Henriksen, der 
oprindelig er uddannet købmand. 
Senere tog han så en studenterek-
samen, blev markedsøkonom og 
arbejdede siden med indkøb forskel-
lige steder.

Midt i oktober snakkede Bjarne og 
Søren sammen for første gang, og 
samme fredag som byens juletræ 
blev tændt, skrev de 25. november 
under, om søndagen blev lageret 
talt op, og 1. december stod Søren i 
sin egen butik, efter at Bjarne havde 

BOGHANDLER HAR ENDNU  

IKKE LAGT BØGERNE PÅ HYLDEN
Efter at have solgt Hornslet Bøger & 

Papir møder man stadig boghandler 

Bjarne Pedersen i butikken.

  DET HAR HELE 
TIDEN BETYDET MEGET 
FOR MIG AT BEVARE 
BOGHANDLEN HER I 
HORNSLET

Bjarne Pedersen og indehaver Søren Henriksen, Hornslet Bøger & Papir
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Velbesøgt nytårskur i Mørke
MØRKE  Omkring 120 deltagere deltog i årets 
nytårskur i Syddjurs. „Jeg oplevede en god 
stemning og en masse god netværkssnak på 
vores nytårskur. Nytårskuren er vigtig, fordi 
den giver mulighed for at politikere, erhvervsliv, 
distriktsråd og kommunens administrative ledelse 
mødes. Her er der mulighed for uformelle snakke, 
det er med til at fastholde en positiv dialog hen 
over året,“ udtaler borgmester Claus Wistoft, 
Syddjurs Kommune.

Nyt investeringsselskab vil 
skabe arbejdspladser på Djursland
DJURSLAND  “Vækst på Djursland“ hedder nyt 
investeringsselskab, der vil skabe flere, lokale 
arbejdspladser. Bag investeringsselskabet står 
direktør Lene Skovsgaard, team2, statsautoriseret 
revisor og partner Gert Foldager, Ernst & Young 
P/S og partner og advokat Jørgen Steffensen, 
Lindhardt Steffensen, der mener, at de traditio-
nelle finansieringskilder som penge- og realkredit-
institutter er for tilbageholdende med lån til 
virksomheder i provinsområderne.
„Vi kunne se, at der var behov for at tænke i nye 
baner. Baggrunden for etableringen af investe-
ringsselskabet er, at vi vil skabe vækst i antallet af 
lokale arbejdspladser, enten gennem udvikling af 
eksisterende virksomheder eller ved tiltrækning af 
nye,“ fortæller Gert Foldager.

Østjyske iværksættere er stærke
ØSTJYLLAND  Virksomhedernes overlevelses-
rater i Business Region Aarhus er høje sammen-
lignet med de øvrige vækstområder. Det viser en 
analyse af nye tal fra Danmarks Statistik. Tallene 
viser også, at andelen af nye virksomheder i 
forhold til den samlede virksomhedsbestand i 
Business Region Aarhus er den højeste blandt 
vækstområderne uden for Hovedstaden.
„Vi kan se en løbende fremgang i antallet af virk-
somheder, der bliver etableret i Business Region 
Aarhus, og en høj andel af dem består efter fem 
år. Vi kan dermed forvente, at det bliver ved med 
at give udslag i flere arbejdspladser, så vi kan be-
stemt være stolte af iværksætterne i Østjylland,“ 
siger Claus Wistoft, formand for Business Region 
Aarhus og borgmester i Syddjurs Kommune.

Sammen om bedre erhvervsservice
ØSTJYLLAND  11 østjyske kommuner er gået 
sammen om at styrke rekrutteringsservicen over 
for erhvervslivet, så det bliver mere effektivt og 
mindre besværligt for virksomhederne.
Skanderborg, Norddjurs, Syddjurs, Horsens, 
Aarhus, Randers, Silkeborg, Hedensted, Odder, 
Samsø og Favrskov Kommune står bag den nye 
aftale, som skal sikre, at alle virksomheder vil 
blive kontaktet inden for 24 timer efter hen-
vendelse, for at aftale den ønskede service fra 
jobcentrene. Den efterfølgende hjælp kan både 
være i form af rådgivning og en liste med et 
antal relevante kandidater, som virksomheden 
kan kalde til jobsamtale. Eller hjælp til alternative 
løsninger som virksomhedspraktik, løntilskud og 
opkvalificering.

www.erhvervDJURSLAND.dk · februar 2017

stået der som ejer de forudgående 
35 år. En del af handlen er, at Bjarne 
de første tre måneder arbejder 20 
timer om ugen primært for at hjælpe 
Søren i gang og lære ham op.

„Der er bare 
så mange prak-
tiske og tidskræ-
vende ting af få 
på plads med 
leverandører, 
registreringer, 
godkendelser og 
overflytninger 
m.m. Heldigvis 
er Bjarne rigtig 
god til at lære fra sig, og han forstår 
også at give gode råd og samti-
dig give slip for at lade mig træffe 
beslutningerne. Men ellers ville det 
heller ikke være gået.“ 

Kendt personale betyder meget
Søren og Bjarne har haft en snak 
om, at Bjarne fortsætter efter udlø-
bet af de tre måneder og ansættes 
på 20 timer ugentligt.

„Vi har en god kemi, og jeg kan 
stadig lære meget af Bjarne. En 
af de tre ansatte fandt nyt arbejde 

efter opsigelsen, men de to andre 
er her stadig og er både dygtige og 
selvkørende, hvilket også er en stor 
hjælp for mig. I forhold til kunderne 
er jeg sikker på, at det har en positiv 

betydning, at 
de møder det 
samme perso-
nale.“

Set i bak-
spejlet nævner 
Bjarne især én 
ting, der kunne 
have været gjort 
anderledes for at 
gøre overtagel-

sen nemmere.
„Det havde været bedre med 

længere tid mellem underskriften på 
handlen, til Søren overtog butikken. 
Søren kunne så være startet i min 
butik for at lære i stedet for at starte 
på bar bund i sin egen butik, hvor 
jeg nu hjælper ham.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

BOGHANDLER HAR ENDNU  

IKKE LAGT BØGERNE PÅ HYLDEN

  DET HAVDE 
VÆRET BEDRE MED 
LÆNGERE TID MELLEM 
UNDERSKRIFTEN PÅ 
HANDLEN, TIL SØREN 
OVERTOG BUTIKKEN
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Morten Jarlund
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Michael Iuel
statsaut. revisor

Mikkel Thybo Johansen
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• 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

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

VW 1200
Årgang: 1954
Teknik: 4 cylindret  
 boxermotor
 28 hk
Topfart: 120 km/t
Kørt: 112.000 km

KENDER NÆSTEN  

ALLE HESTENE PÅ SIN VW
80-årige Svend Pilgaard 
bruger om sommeren 
sin gamle VW med 28 
hk til hverdagens ture i 
nærområdet.

http://www.robaek.dk
http://www.kattegatteknik.dk
http://www.renodjurs.dk
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Det er lige før at Svend Pilgaard 
kender navnet på hver enkelt af de 
28 heste i sin grønne VW 1200, der 
står opstaldet for vinteren i en tør 
hal i Ryomgård. I hallen har Fol-
kevognen selskab af fire af Svend 
Pilgaards fem 
andre gamle 
biler. Og de har 
alle selskab af 
andre gamle 
biler, blandt 
andet nogle tilhørende den tidligere 
fodboldspiller, Martin Jørgensen.

En af Svends gamle biler, en Audi, 
står i udstillingslokalet ved Svend 
Pilgaard Automobiler A/S i Ryom-
gård, som Svend Pilgaard stadig er 
medejer af, og hvor han stadig går til 
hånde med forskellige jobs.

Renoveringen stod på i ti år
„Bilen var den første VW, der blev 
solgt i Holstebro,“ fortæller Svend 

Pilgaard. „Jeg købte den 27/10 1997 
og brugte sammen med en ældre 
mekaniker ti år på at skille den totalt 
ad og renovere den. Den var i rigtig 
dårlig forfatning.“

Mens Svend Pilgaard fortæller, 
sidder han og 
bladrer i mappen 
med papirerne 
på både denne 
og hans øvrige 
biler. En mappe, 

der ikke kommer frem hver dag og 
derfor lige tager en smule af op-
mærksomheden. Men så dukker der 
også et A4 ark frem med et oprids 
af folkevognens historie, en fotokopi 
af et gammelt foto af bilen og dens 
første ejer i Holstebro, og flere an-
dre fotos og beskrivelser m.m.

„Der havde på et tidspunkt været 
brand i kabinen, så indtrækket var 
ikke originalt. Det tog mig lang tid at 
finde det i Tyskland, og da jeg først 

havde det, kostede syningen og 
monteringen 22.000 kroner oveni. 
Men nu er bilerne også som de skal 
være, og i dag bruger jeg ikke tid på 
dem, men nyder dem bare.“

Fem af Svends seks biler kørte 
han ture i sidste år, og folkevognen 
bruger han i sommerperioden til 
hverdagens almindelige kørsel i 
lokalområdet. „Den har bedst af ikke 
at køre mere end 80 km i timen, 
men det er nogle gange fristende at 
trykke lidt hårdere på speederen.“ 
Han har også tre motorcykler, hvoraf 
han i 2016 kørte sommerture på 
de to. „Især den gamle NSU med 
sidevogn bruger jeg en del.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

KENDER NÆSTEN  

ALLE HESTENE PÅ SIN VW

  BILEN VAR DEN 
FØRSTE VW, DER BLEV 
SOLGT I HOLSTEBRO
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Idéen tog form, efter at Elcon i 
2013-14 tog et alvorligt kig på, hvor 
mange folkeskoleelever der er i 
landet, og hvor meget tallet vil falde 
i de kommende år. Det blev sat i 
forhold til de forholdsvis mange af 
Elcons elektrikere, der lige så stille 
bliver tyndere og tyndere i hårtop-
pen, og så besluttede man at gøre 
noget anderledes for lærlingene.

„Vi ville skabe en bredere og 
bedre uddannelse end den eksiste-
rende på Teknisk Skole, og vi ville 
give lærlingene tryghed og vished 

for praktiktid ved os,“ fortæller re-
gionschef Torben Kristensen, Elcon 
Grenaa A/S.

„Vi har lavet vores egne skole-
moduler kun for Elcons lærlinge, og 
vi tilkøber ekstra skoletid for dem. 
Desuden har vi vores egen lands-
dækkende lærlingeklub.“

Han siger, at alle Elcon afdelinger 
også deltager på 
EUD messer og 
to gange årligt 
kigger ind på de 
tekniske skoler 
under grundfor-
løbet.

„For år tilbage 
skulle vi ud 
og fiske nye 
lærlinge frem, mens vi nu får mange 
ansøgninger.“

Djurs Wind Power tog tråden op
På nær det første år har Torben 
Kristensen alle årene siddet med i 
bestyrelsen for Djurs Wind Power. 

„På et tidspunkt spurgte jeg, om vi 
ikke også skulle gøre noget særligt 
for lærlingene i Norddjurs.“

Dermed var frøet sået til Lærlin-
geklub Norddjurs, der i september 
2016 inviterede lærlinge i hånd-
værks- og jern/metal virksomheder 
til det første netværksmøde. „Tilslut-
ningen overgik alle forventninger, da 

der dukkede 67 
lærlinge op. Vi 
have regnet med 
20-25 stykker.“

Andreas 
Kristensen er en 
af de otte lær-
linge ved Elcon 
Gren aa, og alle 
otte var med 

den første gang.
„Vi introducerede os for hinanden 

og fortalte om, hvad vi laver,“ fortæl-
ler han. „Jeg har flere kammerater, 
der arbejder andre steder, og det er 
rigtig godt at mødes på den måde, 
så vi alle kender hinanden bedre, 

 DJURS WIND POWER HAR BLÆST TIL  

LÆRLINGENETVÆRK
Et netværk for lærlinge 

startet af Djurs Wind 

Power skal gøre 

Norddjurs til en endnu 

bedre arbejdsplads.
  TILSLUTNINGEN 

OVERGIK ALLE 

FORVENTNINGER, 

DA DER DUKKEDE 67 

LÆRLINGE OP

Lærling Andreas Kristensen, Elcon Grenaa
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når vi mødes rundt på arbejdsplad-
serne.“ Det gav også ti nye face-
bookvenner.

„En som jeg kendte lidt før i 
tiden men ikke har mødt længe, er 
smede lærling ved HSM. Vi opda-
gede, at vi faktisk har fælles interes-
ser og snakker nu sammen flere 
gange om ugen.“

Bred det ud til hele Djursland
Torben Kristensen siger, at det 
kræver udvikling at gøre arbejdsplad-
serne til et rart sted at være, og at 
det kommer Norddjurs til gode, når 
de unge kommer rundt i andre dele 
af landet og fortæller, hvor godt de 
har det. „Vi kommer til at mangle 
arbejdskraft, og også derfor er det 
nu, vi må gøre noget. Det primære 
er at opbygge et godt sammenhold 
blandt alle de unge.“

Når Djurslands to erhvervsforenin-
ger efter planen slår sig sammen i 
februar, mener han, at det er oplagt 
at tage tråden op og enten brede 

lærlingeklubben ud til hele Djursland 
– eller lave en tilsvarende i Syddjurs.

„Jeg kender ikke til lærlingenet-
værk på tværs 
af faggrænser 
andre steder i 
landet, og tilsva-
rende netværk 
blandt de fag-
lærte ville også 
være et stort 
plus for Djurs-
land. Jo bedre vi 
kender hinanden, jo bedre kan vores 
arbejdspladser fungere.“

Til netværksmøde  
med 25 lærlinge
Erhverv Djursland kiggede ind ved 
Ålsrode Smede- og Maskinfabrik 
A/S, hvor 25 lærlinge i slutningen af 
januar var med til det andet net-
værksmøde. På det første møde 
valgte de unge en række emner til 
de kommende møder, og denne dag 
står der „Effektiv kommunikation og 

møde med andre“ på dagsordenen 
den første time, før der sluttes af 
med en rundvisning på virksomhe-

den.
Underviseren 

var mødt op i 
stiv jakkesæt og 
indledte snakken 
med at bruge 
mange fine ord, 
som de unge 
ikke kendte. Og 
så var der ellers 

lagt op til de unge om at kigge indad 
og se og mærke efter vigtigheden 
af, hvordan de møder verden og 
kollegaerne rundt om på Djurslands 
arbejdspladser.

Næste netværksmøde er ved 
Dong torsdag 30. marts. Djurs 
Wind Power sender invitationer 
til virksomhederne i Norddjurs, og 
desuden annonceres mødet forskel-
lige steder.

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

 DJURS WIND POWER HAR BLÆST TIL  

LÆRLINGENETVÆRK
  JO BEDRE VI 

KENDER HINANDEN, 

JO BEDRE KAN VORES 

ARBEJDSPLADSER 

FUNGERE
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Syddjurs Kommune ønsker i forhold 
til borgere og alle andre at fremstå 
som en samarbejdspartner, der er 
parat til at hjælpe og til at arbejde for 
en løsning af eventuelle problemer.

„Et nej betyder ikke nødvendigvis 
lukning af en sag eller en henven-
delse. Vi arbejder meget på, at Syd-
djurs følger et 
nej op og hjæl-
per med at finde 
en anden måde 
at løse sagen 
på.“ Det siger 
borgmester 
Claus Wistoft, 
som understre-
ger, at Syddjurs 
lægger vægt på 
at være en både synlig og konstruk-
tiv samarbejdspartner, både når 
det gælder kommunens borgere og 
erhvervsliv m.m., som det gælder i 
forhold til andre som eksempelvis 
Business Region Aarhus. 

Resultater i  
Business Region Aarhus
Af erhvervshandlingsplanen for 
2016-17 fremgår det, at målet for 
Syddjurs er at være med til at præge 
erhvervsudviklingen både lokalt, 
regionalt og internationalt, og at 
man således prioriterer samarbejdet 
i Business Region Aarhus højt. 12 
østjyske kommuner arbejder her 
sammen for at have et fælles talerør 
i forhold til Christiansborg, men sø-
ger også at finde sammen om andet 
og mere end det. Således blev man 
i efteråret enige om, at virksomhe-
derne først skal stille økonomisk 
sikkerhed for en opgave, når entre-
prisesummen overstiger en million 
kroner. Før det svingede beløbet 
i kommunerne mellem 250.000 
kroner og en million kroner.

„Vi indgik i 
efteråret også 
en samarbejds-
aftale med 
det Regionale 
Arbejdsmarkeds-
råd i Østjylland 
om sikring af nemmere adgang til 
flere medarbejdere og om udveks-
ling af viden.“

Der blev inden årsskiftet des-
uden indgået samarbejdsaftale 
med Aarhus Universitet. Foruden at 
samarbejde om forskningsprojekter 
skal kommunerne også hjælpe med 
at finde arbejde til medrejsende 
partner/ægtefælle.

„Lige nu arbejder vi på at kunne 
give erhvervslivet i de 12 kommuner 

samme ret til at benytte genbrugs-
pladserne i kommunerne.“

Samarbejdet skal give mening
En aftale som eksempelvis den med 
samme betingelser for sikkerheds-
stillelse kræver vedtagelse i hvert 
enkelt byråd. „Skal Business Region 

Aarhus lykkes på 
lang sigt, er det 
vigtigt, at også 
byrådene føler 
ejerskab. Ser vi 
på arbejdsmar-
kedet, er det 
blevet ander-
ledes. Der er 
3.500 flere, som 
pendler ud fra 

Djursland, end for ti år siden, og vi 
må derfor også organisere os ander-
ledes. Samarbejdet skal bare give 
mening, og vi tager selvfølgelig ikke 
initiativerne fra de enkelte byråd.“

Business Region Aarhus har et 
sekretariat på tre medarbejdere på 
Aarhus Rådhus. Kommunerne bidra-
ger til samarbejdet med 10 kroner 
for hver af de 960.000 borgere i de 
12 kommuner. Formandsposten går 
på skift, og i 2017 og 2018 vareta-
ges den af Syddjurs Kommune – og 
altså nu Claus Wistoft. Borgme-
strene mødes hver anden måned, 
og senere i år holdes der et stor-
møde som det, der i oktober 2016 
blev holdt for alle byrådene.

„I forhold til Christiansborg har 
vi indgået aftale med bureauet 
Primetime om rådgivning om det 
strategiske arbejde, da vi har behov 
for nogen, der hele tiden er tæt på 
og er ajour med, hvad der rører sig 
blandt politikerne.“ Claus Wistoft 
siger videre, at det også er vigtigt 
at sikre kontinuiteten i arbejdet og 
blandt andet tage højde for den ud-

skiftning blandt 
borgmestrene, 
der følger af et 
kommunalvalg.

„Vi arbejder 
kun med de sa-
ger, vi er enige 

om, da vi på nogle områder også er 
konkurrenter. Vores største fælles in-
teresse lige nu er E45, og sammen 
med to andre borgmestre skal jeg 
26. januar til møde med transport-
ministeren om en masterplan for 
E45 fra Vejle til Randers Syd. Hvori-
mod spørgsmålet om politiskolens 
placering ikke er på dagsordenen i 
Business Region Aarhus.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

ET NEJ  
 ER VEJEN TIL EN   

 ANDEN  
 LØSNING
Syddjurs Kommune arbejder 

meget med dobbeltrollen 

som både myndighed og 

serviceudbyder.

  SKAL BUSINESS 
REGION AARHUS 
LYKKES PÅ LANG SIGT, 
ER DET VIGTIGT, AT 
OGSÅ BYRÅDENE FØLER 
EJERSKAB

  VORES STØRSTE 

FÆLLES INTERESSE LIGE 

NU ER E45
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Borgmester Claus Wistoft, Syddjurs Kommune
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Man kan ikke fortælle om personen, varehuschef i 
Kvickly Grenaa Peter Taulbjerg, uden også at kende lidt 
til hans karriereforløb.

Peter er 48 år, bor i Skanderborg og er gift med 
Lisbeth, som arbejder i Horsens. De har en dreng på 17 
år og en pige på 18.

Drømmen var et ingeniørstudie kombineret med 
elitehåndbold i Skanderborg 
Håndbold. Men da han trak et 
lavt nummer ved forsvaret og 
blev værnepligtig, vendte det op 
og ned på meget.

Vejen gik forbi sergentskolen 
i Sønderborg og senere tre år 
på Hærens Officersskole på 
Frederiksberg Slot, et hårdt 
studie med mødepligt 32-34 timer om ugen. Herfra gik 
turene hjem til Jylland og kæresten Lisbeth i Aarhus og 
til to ugentlige håndboldtræninger i Skanderborg, mens 

nogle af de 40 ugentlige timers lektier blev lavet i toget. 
Efter halvandet år måtte håndbolden lægges på hylden.

Udvikling og værdi giver mening
Det blev til 6½ år ved forsvaret med blandt andet 
udstationering i Litauen og otte måneder på det første 
Nato-hold i Bosnien i 1996.

„Alt var kaos, og miner var skyld i, at ikke alle mine 
200 soldater vendte hjem med livet i behold.“

Siden startede den civile karriere med personale-
chef i Føtex, lederudviklingskonsulent, HR manager i 
henholdsvis Silvan og Vikan og headhunter af ledere på 
visitkortet, inden han i sommeren 2012 blev varehus-
chef i Kvickly Grenaa.

„Det er Grenaas bedste ar-
bejdsplads,“ siger Peter, der på 
4. år også sidder med i Cityfor-
eningens bestyrelse i Grenaa. 
Fællesskab og det at skabe 
værdi for og med andre men-
nesker og grupper går igen i alt, 
hvad han foretager sig arbejds-
mæssigt og i fritiden. „At være 

med til at udvikle og gøre det bedre, giver mening for 
mig. Vi skal glæde os til hverdagen og er selv ansvarlige 
for, at vi møder den med et smil.“

ET LIV MED  
FÆLLESSKAB OG  
FULD FART PÅ
Varehuschefen i Kvickly Grenaa 
møder dagen med et smil og 
overkommer mere end de fleste.

  VI SKAL GLÆDE OS TIL 

HVERDAGEN OG ER SELV 

ANSVARLIGE FOR, AT VI 

MØDER DEN MED ET SMIL

Varehuschef Peter Taulbjerg, Kvickly Grenaa
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Aktivitet og sport
Jo mere aktivitet og sport i ungdomsårene, jo bedre, og 
det gjaldt både fodbold, håndbold, tennis, skisport og 
lystfiskeri.

„Det fysiske fylder stadig meget. Jeg løber 2-3 
gange om ugen, træner fitness, siger ikke nej til en god 
tenniskamp, træder ture på racercyklen, spiller golf og 
er på skitur 2-3 gange om året.“

Hele familien er vilde med 
håndbold og sport. Datteren har 
spillet meget håndbold, sønnen 
går på Skanderborg Håndbold 
Elite Akademi, og Lisbeth har 
spillet 200 divisionskampe.

Peter har trænet mange eliteungdomshold i Skan-
derborg, sidder i ungdomsudvalget og er ansvarlig for 
drengene i Skanderborg Håndbold Elite Akademi. „Jeg 
arbejder ikke under 50 timer om ugen, så nogle af 
løbeturene foregår kl. 23 om aftenen, og det sker også 
jævnligt, at det er mig, der kl. 23 lukker fitnesscentret.“

Dagen efter journalistens besøg i Kvickly stod han for 
et tre-dages lederudviklingsarrangement på ski, og han 
arrangerer en årlig golfturnering. „Og jeg gør hvad jeg 
kan for også selv at vinde den.“ Alt gør han helst sam-
men med andre, og det er i fællesskabets energier, han 
henter motivationen og inspirationen.

Peter har svært ved at ligge stille, også på ferieturene 
ned i varmen. „Badehåndklædet ved stranden giver 
mig lejrkuller. Der skal ske noget, så jeg bruger tiden på 
at hente is, spille bold i poolen, løbe, træne fitness og 
spille golf, men fruen nyder at læse og slappe af.“

Familiehunden måtte aflives 21. december, men en 
lille 8 uger gammel hundehvalp har allerede fundet sit 

nye drømmehjem og er ved at 
lære om renlighed.

Den kan se frem til et herligt 
hundeliv helt på linje med den 
nu forhenværende familie- og 
delehunds.

„Den var med på løbeture, 
blev kastet i vandet, svømmede, kørte med i rutche-
banen og meget, meget mere.“

Som delehund levede den det vilde liv med sports-
familien i Skanderborg, mens den ved svigerforældrene 
i Haderslev nød roen og hyggen.

„Den lille nye hund får samme afvekslende liv 
skiftevis med nogle uger eller en måned ved os og ved 
svigerforældrene.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

  BADEHÅNDKLÆDET 

VED STRANDEN GIVER MIG 

LEJRKULLER
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aalsrode.dk

Jesper Stagegaard, Ree Park, om Ålsrode

Den vigtigste ting er den der følelse af, at de 
synes, det er sjovt at være med til at løse opgaverne.

Vi har en samarbejdspartner, der går op i det, vi 
går op i. Et ord er et ord – det holder hver gang.

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. 
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Tlf: 87 53 50 00
Erhvervsservice Syddjurs

Tlf: 70 15 16 18

 
 

Syddjurs 
Kommune

Team Erhverv 
& Vækst

Jobcenter 
Virksomheds-

service

Erhvervs-
service 

Syddjurs

Følg Syddjurs Kommune på 

Vi står sammen om at hjælpe din virksomhed – og det er helt gratis!

Jobcenter Virksomhedsservice 
hjælper din virksomhed med 
rekruttering og fastholdelse af 
medarbejdere samt støtte-
ordninger.

Vi:
– Dækker alle brancher
– Arbejder på tværs af 

kommunegrænser
– Omfatter større og mindre 

virksomheder

Team Erhverv og Vækst hjælper 
din virksomhed med at finde vej til 
den rette afdeling og medarbejder 
i Syddjurs Kommune og besvarer 
spørgsmål om Erhvervspuljen.

Erhvervsservice Syddjurs 
understøtter din virksomhed med 
uvildig vejledning og sparring om 
forretningsudvikling og vækst.

http://www.rjakobsen.dk
http://aalsrode.dk
http://www.tradium.dk
http://kovsted.dk
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Ifølge syndacast.com vil 74% af al internettrafik i 2017 bestå af video 
indhold. Derfor bør du begynde at lægge en strategi for, hvordan du vil 
bruge video i din markedsføring. Er du ikke overbevist endnu? Så får du 
her fem overbevisende argumenter:

1. Vis dit kerneområde
Sørg for at blive ekspert indenfor 
din branche. Dermed positione-
rer du dig ved at lave indhold, 
som interesserer dine kunder og 
brugere. Er der mange andre i din 
branche, der allerede laver video, 
så differentier dig, så dine kunder 
kan huske dig. 

2. Skab varige relationer
Gennem indhold, der er relevant 
for din målgruppe, kan du skabe 
gode relationer til dine kunder og 
en masse engagement. På læn-
gere sigt vil gode videoer hjælpe 
dig med at konvertere seere til 
betalende kunder. 

3. Vær visuel og levende
Det er sådan, at vi mennesker 
har nemmere ved at relatere til et 
produkt eller virksomhed gennem 
mennesker. Se bare på Adidas og 

Nike, der bruger stjerneatleter til at 
sælge deres produkter.

4. Boost dit indhold med video
Indhold med video når oftest me-
get længere ud over rampen end 
andre former for indhold. Det skyl-
des at brugerne foretrækker video 
indhold. Facebook er f.eks. et af 
de sociale medier, der favoriserer 
video indhold. 

5. Følg tendensen
Mange brugere med en 
smartphone mener, at video er 
det oplagte valg, når de skal kigge 
nærmere på et produkt eller en 
virksomhed, da det er nemt og 
hurtigt. 

Vil du se konkrete eksempler på, 
hvordan du kan bruge video i din 
markedsføring, så læs vores blog 
på www.mercatus.dk

VIDEO BOOMER I 2017 
- KOM MED FRA START

Tre år med flere gæster
GRENAA  I Kattegatcentrets 24 år lange historie, 
er det aldrig før sket, at der tre år i træk har været 
noteret fremgang i besøgstallet. Men ved årets 
udgang stod det klart, at en årelang nedadgående 
besøgskurve for alvor er vendt.
„Vi har i fællesskab gjort meget ud af, at fortælle 
den positive historie om Kattegatcentret, og det 
er utroligt vigtigt, at vi fortsætter med det,“ for-
tæller direktør i centret Bjarne Klausen.
I 2016 har også Sveriges største feriehjemmeside 
Barnsemester.se kåret centret til Nordens Bedste 
Akvarium. Afstemningen var baseret på stemmer 
fra folk i hele Skandinavien.

Lettere at finde læreplads
ØSTJYLLAND  Det er blevet lettere for unge i 
Østjylland at finde en læreplads. Virksomheder 
i Region Midtjylland har lavet en fjerdedel af alle 
uddannelsesaftaler inden for bygge- og anlægs-
uddannelser i 2016.
En optælling fra oktober viser, at der er lavet 1220 
uddannelsesaftaler mellem elever og byggevirk-
somheder i regionen i løbet af 2016. Det svarer til 
en fjerdedel af alle aftalerne indgået på landsplan 
og er 48 flere aftaler end samme tid sidste år.
„Det viser, at de lokale håndværksvirksomheder 
er optimistiske i forhold til deres økonomi og 
tror på, at de kan tilbyde lærlinge udfordringer 
nok,“ siger formand for Dansk Byggeri Østjylland 
Michael Ancher.

Internationalt fokus på velkomstcenter 
KALØ  En af verdens mest besøgte hjemmesider 
om arkitektur, med mere end to millioner følgere, 
har præsenteret tankerne bag Nationalpark Mols 
Bjerges planlagte velkomstcenter.
Til siden ArchDaily.com udtaler partner og arkitekt 
Poul Scülein fra Arkitema Architects, der vandt arki-
tektkonkurrencen: „Vi har ikke designet en bygning 
i traditionel forstand. Vi har designet en integreret 
del af landskabet. Vi har på sin vis genspejlet det 
omgivende bakkede landskab i bygningen, og vi 
er begejstrede for at fortsætte arbejdet med dette 
projek.“ Bestyrelsen for Nationalpark Mols Bjerge 
forventer at kunne påbegynde byggeriet i 2018.

Flere mødeturister til Djursland
DJURSLAND  Turismeomsætningen er i frem-
gang på Djursland, med en årlig vækst (2008-13) 
på mere end 3% og en stigning i det samlede 
antal overnatninger på 1,6% fra 2014-15. Både 
overnatnings- og oplevelsesstederne har imid-
lertid ledig kapacitet i skuldersæsonerne, og 
Destination Djursland vil derfor tiltrække flere 
mødeturister.  
„Vi har hvert år rigtig mange mødeturister på 
Djursland, hvilket vi er utrolig glade for, men vi 
kan også fornemme, at de ikke når at opleve så 
meget andet end det mødested, hvor de er til 
møde. Derudover viser udenlandske undersøgel-
ser, at mødeturisten i langt højere grad end tidli-
gere faktisk rigtig gerne vil kombinere sit faglige 
ophold med oplevelser udenfor mødelokalet,“ 
fortæller turismedirektør Flemming Rasmussen, 
Destination Djursland.

KLUMME – KOMMUNIKATION

Af digital medierådgiver Lykke Kroer 
 Bertelsen, Mercatus Reklamebureau A/S

Lykke er kandidat i retorik fra Aarhus 
 Universitet og uddannet Online Marketing 
Manager.
www.mercatus.dk · lykke@mercatus.dk

Tel. 8833 4646 · www.lsalaw.dk

Kvalitet og Omtanke

http://www.lsalaw.dk
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Dansk Landbrugsmuseum
Fusionen mellem Dansk Jagt- 
og Skovbrugsmuseum i Hørs-
holm og Dansk Landbrugsmu-
seum i Auning har betydet, 
at museet har ændret navn 
til Det Grønne Museum. Det 
kommer til at formidle viden 
og historier om jagt, skov, 
landbrug og madkultur fra 
bygningerne ved Gl. Estrup. 
„Vi tager det bedste fra de 
to museer, og publikum 
kan glæde sig til et levende 
museum, hvor vi løbende vil 
videreudvikle vores udstil-
linger. Derudover vil vi styrke 
Skoletjenesten med nye un-
dervisningstilbud, der sætter 
fokus på jagten og skoven,“ 
siger museumsdirektør 
Peter Bavnshøj, Det Grønne 
Museum.

Tvis Køkkener 
Køkkenforhandleren på 
Trekanten 44 i Grenaa, som 
de senere år har haft et 
andet køkkenbrand på butiks-
facaden, er skiftet til Tvis 
Køkkener som leverandør 
og samarbejdspartner. Niels 
Melin Nielsen står i spidsen 
for forretningen suppleret af 
Christine Bjerregård. De er 
begge erfarne inden for køk-
kenbranchen, og har begge 
mange år på bagen som 
indretningskonsulenter. 
„Efter en rigtig god snak med 
Tvis Køkkener blev vi enige 
om at starte et samarbejde. 
Brandets kvalitet og sortiment 
passer godt til vores køkken-
butik og den kundegruppe 
vi har,“ fortæller Niels Melin 
Nielsen.

Lakexperten Grenaa
SM Autolakering A/S har 
ved årsskiftet overtaget alle 
aktiviteter i lakeringsfirmaet 
Allak på Teknologivej i Gre-
naa, der vil blive drevet videre 
samme sted, og med samme 
medarbejdere, under navnet 
SM Lakering Aps. SM Autola-
kering har i år eksisteret i 40 
år, og beskæftiger i dag otte 
medarbejdere. Firmaet har de 
sidste 14 år været ejet af Lars 
og Søren Madsen. 

Woodshade Organics
Den økologiske chokoladepro-
ducent Woodshade Organics 

i Vrinners har ændret fokus 
og satser fremover primært 
på eksport til det europæiske 
gourmet-segment. Det bliver 
under det nye navn Mols 
Organic.
„Vi har allerede aftaler i stand 
med distributører i Norge, 
Sverige, Tyskland og Græken-
land, som er klar til at aftage 
vores produkter. Vi har også 
en fod inde i Frankrig, og vi 
tyvstartede med at præsen-
tere emballager og koncept
på SIAL-messen i Paris i okto-
ber, hvor det blev rigtig godt 
modtaget,“ fortæller direktør 
Aksel Rømer.

Nordisk Tang
Sammen med Ebeltoft Gaard-
bryggeri åbner Nordisk Tang 
til marts butik i Berlin. Det 
sker i indkøbscentret Bikini 
Berlin i nærheden af Berlin 
Zoo. Centret er et koncept 
mall med særligt fokus på 
design og kvalitetsfødevarer. 

DS Smith
Deku-Pack Gruppen og dens 
selskaber Pro Display A/S, 
Deku-Stans A/S, Emballage-
form ApS, DM Plast ApS 
samt Vejle Print A/S har 
skiftet navn til DS Smith. Det 
er startskuddet på en ny og 
forstærket displayforretning, 
der samler styrkerne fra to 
nøgleaktører på det danske 
marked for display- og embal-
lageløsninger under samme 
navn.
„Vores nye samlede display-
forretning består af en bred 
vifte af specialister inden for 
alle områder af salg, udvikling 
og produktion af displays og 
POS-løsninger. Herudover 
har vi i DS Smith Gruppen et 
stort internationalt netværk, 
der stiller den nyeste viden, 
inspiration og værktøjer til 
rådighed,“ siger Display & 
Development Director Lars 
Østerby, DS Smith.
DS Smith er repræsenteret 
i 36 lande og beskæftiger 
26.000 mennesker, heraf ca. 
680 i Danmark fordelt på ni 
lokationer.

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:
Region Hovedstaden: Her falder boligpriserne

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 2,9% -11,3%

Syddjurs Villa/Rækkehuse -1,9% -1,8%

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
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Villaer/Rækkehuse

Kilde: Boligsiden.dk

Salgspris pr. kvm.
Villaer/Rækkehuse

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

Medlemsmøde Erhverv Grenaa 
23. februar kl. 08.00-09.30 i 
Pavillonen, Kærvej 11, 8500 Grenaa.
Info: www.erhvervgrenaa.dk
Gæster velkomne
Tilm.: ah@erhvervgrenaa.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 i Nautilus, 
Kattegatcentret, Færgevej 4, 8500 
Grenaa.
For lokale virksomheder, med-
lemmer af erhvervs- og handels-
stands foreninger, repræsentanter fra 
arbejdsmarkedets parter samt andre 
erhvervsinteresserede.
Hvordan kan vi sammen styrke vækst 
og fremskridt på erhvervsområdet? 
Hvilke tiltag skal igangsættes for at 
sætte turbo på udviklingen? Hvor står 
vi i kommunen særligt stærkt og hvad 
skal til for at vi i fællesskab kan styrke 
vores position på disse områder?
Mød lokale kommunalbestyrelses-
medlemmer, deltag i debatten og 
bidrag til at vi sammen kan styrke 
erhvervslivet. 
Gratis. Kommunen er vært ved buffet.
Tilm.: hak@norddjurs.dk / 8959 4080.

Medlemsmøde Erhverv Grenaa 
30. marts kl. 08.00-09.30 i Pavillonen, 
Kærvej 11, 8500 Grenaa.
Info: www.erhvervgrenaa.dk
Gæster velkomne
Tilm.: ah@erhvervgrenaa.dk

Borgermøde om Erhvervspolitik
6. April 2016 kl. 17-19 på Kystvejens 
Konferencecenter, Kystvej 26, 8500 
Grenaa.
Åbent møde om Norddjurs Kommunes 
Erhvervspolitik. Kom og giv dit input 
til fremtidens erhvervsudvikling og 
deltag i dialog med interesserede 
virksomheder og lokalpolitikere.
Tilm.: hak@norddjurs.dk / 8959 4080.

Medlemsmøde/Generalforsamling 
Erhverv Grenaa 
27. april kl. 08.00-09.30 Pavillonen, 
Kærvej 11, 8500 Grenaa.
Info: www.erhvervgrenaa.dk
Tilm.: ah@erhvervgrenaa.dk

Færgevej 1 · Grenaa
www.mercatus.dk

http://www.mercatus.dk
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Alle data er indhentet i perioden 
20.12.2016 - 25.01.2017
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen, 
NN Markedsdata. Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

ABILDGAARD TRUSTRUP APS
Nygårdsvej 2, 8570 Trustrup
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 0,5 (0,5)
Resultat før skat 0,2 (0,2)
Egenkapital 2,5 (2,3)

ALBERTINELUND CAMPING A/S
Albertinelund 3, 8585 Glesborg
Regnskabsafslutning 30-9-2016 
Bruttofortjeneste 2,3 (2,0)
Resultat før skat 0,1 (-0,1)
Egenkapital 1,5 (3,4)

ANNI’S BLOMSTERVÆRKSTED APS
Jernbanegade 22B, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-9-2016 
Bruttofortjeneste 1,0 (1,0)
Resultat før skat -0,1 (0,0)
Egenkapital -0,4 (-0,4)

ARKITEKTFIRMA APS POUL ERIK 
CLAUSEN ARKITEKT MAA
Ny Lufthavnsvej 21, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-9-2016 
Bruttofortjeneste 2,1 (2,6)
Resultat før skat 0,0 (0,1)
Egenkapital 0,3 (0,4)

BP ELECTRIC A/S
Trekanten 44B, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2016 
Bruttofortjeneste 13,9 (9,9)
Resultat før skat 0,4 (-1,6)
Egenkapital 0,2 (-0,6)

CAMPEN MACHINERY A/S
Sletten 8, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-9-2016 
Bruttofortjeneste 12,3 (17,0)
Resultat før skat 3,9 (6,9)

Egenkapital 4,9 (7,1)
Antal ansatte 11

CM MATLAB APS
Frederikslundvej 8, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 30-9-2016 
Bruttofortjeneste 1,4 (1,4)
Resultat før skat 0,2 (0,4)
Egenkapital 0,6 (0,7)

CON PRO 
- CONCRETE PROJECTS APS
Græsbjergvej 21, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30-9-2016 
Bruttofortjeneste 1,7 (1,5)
Resultat før skat 0,2 (0,2)
Egenkapital 0,9 (0,9)

EBELTOFT STRAND A/S
Ndr. Strandvej 3, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-9-2016 
Bruttofortjeneste 6,0 (6,1)
Resultat før skat -1,7 (-0,9)
Egenkapital 1,2 (2,3)
Antal ansatte 

EIGIL SØRENSEN. KOLIND APS
Bredgade 10, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-9-2016 
Bruttofortjeneste 0,5 (0,5)
Resultat før skat 0,0 (-0,0)
Egenkapital 0,7 (0,7)

FORLAGET VISTOFT APS
Havvej 32, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30-9-2016 
Bruttofortjeneste 1,5 (1,4)
Resultat før skat 0,3 (-0,5)
Egenkapital 3,5 (3,7)

GERT JAKOBSEN TRANSPORT APS
Hornbjergvej 51, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-4-2016 
Bruttofortjeneste 13,4 (12,9)
Resultat før skat 1,5 (1,3)
Egenkapital 6,0 (4,7)

GRENAA BOWLINGCENTER A/S
Østerbrogade 6, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2016 
Bruttofortjeneste 1,7 (1,6)
Resultat før skat 0,2 (0,1)
Egenkapital 0,9 (0,9)
Antal ansatte 4

HVIDBJERG SERVICE APS
Grødehøjvænget 13, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2016 
Bruttofortjeneste 1,1 (1,1)
Resultat før skat 0,0 (0,1)
Egenkapital 0,1 (0,1)

KNEBEL AUTOSERVICE APS
Holmbjergvej 31, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30-9-2016 
Bruttofortjeneste 2,1 (1,9)
Resultat før skat 0,4 (0,2)
Egenkapital 1,3 (1,0)

KNEBEL DRILLING A/S
Industrivej 20, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 30-9-2016 
Bruttofortjeneste 8,5 (8,2)
Resultat før skat 0,2 (0,1)
Egenkapital 6,2 (6,5)

KVIST & JENSEN, GRENAA STATS-
AUTORISEREDE REVISORER A/S
Østerbrogade 16 1, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2016 
Bruttofortjeneste 8,0 (5,1)
Resultat før skat 1,4 (0,7)
Egenkapital 2,2 (1,3)
Antal ansatte 10

NORDISK MUR & 
FLISESERVICE APS
Toftevej 28, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-9-2016 
Bruttofortjeneste 1,7 (1,4)
Resultat før skat 0,1 (0,4)
Egenkapital 0,5 (0,7)
Antal ansatte 4

TANDLÆGE HANS CONRAU APS
Cikorievej 18, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2016 
Bruttofortjeneste 3,0 (1,6)
Resultat før skat 1,4 (0,1)
Egenkapital 3,5 (2,5)

TREND MOGENSEN APS
Hvedevej 27, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-9-2016 
Bruttofortjeneste 0,4 (0,4)
Resultat før skat 0,0 (0,0)
Egenkapital 0,3 (0,3)

VANDTECH APS
Knebel Bygade 40A, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30-9-2016 
Bruttofortjeneste 4,8 (4,6)
Resultat før skat 2,3 (1,8)
Egenkapital 5,4 (5,1)

VARO PAKKESYSTEMER A/S
Sletten 8, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-9-2016 
Bruttofortjeneste -0,2 (-1,4)
Resultat før skat -1,7 (-2,9)
Egenkapital 1,1 (1,2)
Antal ansatte 2

VARO SPECIALMASKINER A/S
Sletten 8, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-9-2016 
Bruttofortjeneste 28,6 (31,8)
Resultat før skat 0,3 (4,8)
Egenkapital 14,6 (14,0)
Antal ansatte 60

VIGGO JENSEN 
GRENAA HAVN APS
Strandgade 14, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2016 
Bruttofortjeneste 0,6 (0,7)
Resultat før skat -0,4 (-0,1)
Egenkapital 1,2 (1,6)

KLUMME – FORSIKRING

Vi oplever flere danske 
agenturer for udenlandske 
forsikringsselskaber, der 
tæppebomber forsikrings-
markedet med billige, 
men uholdbare forsikrings-
løsninger. 

Sidst har vi oplevet at 
25.000 private forsikrings-

kunder pludselig stod uden 
dækning da Gable  Insurance 
gik konkurs. Dette  selskab 
stod bag  Husejernes 
Forsikring, der solgte 
ejerskifte forsikringer til 
dumpingpriser.  Udenlandske 
forsikringsselskaber er ikke 
nødvendigvis omfattet af 
den danske garantiordning 
og kunderne har jo forud-
betalt flere års forsikrings-
præmie. Heldigvis gik 
regeringen og forsikrings-
branchen ind og lavede en 
aftale for de kunder, der er 
kommet i klemme. 

Regeringen havde nok 
ikke gjort det samme, hvis 
det var erhvervsvirksomhe-
der, det gik udover. 

Ofte hører jeg erhvervs-
ledere stolte fortælle, at de 
er forsikret hos Lloyds of 
London og noget mere sik-
kert findes da ikke! 
– Hvad er Lloyds? 
Det startede som en kaffe-
bar, der var mødested for 
forretningsmænd. Siden 
har det udviklet sig og er i 
dag et af verdens førende 
forsikringsmarkeder, hvor 
man kan forsikre næsten 
alle risici. Coverholder at 
Lloyds betyder blot at man 
har et agentur og Lloyds 
har mange tusinde med-
lemmer. De hæfter ikke for 
hinanden! Hvad nu med det 
kommende Brexit? Skades-
behandlingen oplever vi 
også mange gange kritisa-

bel, når det foregår igennem 
Coverholdere. 

Dansø har valgt ikke at 
have agenturer, men vi er 
nogen gange tvunget til 
at bruge agenturer. Det er 
derfor vigtigt at informere 
om risikoen. Danske forsik-
ringsselskaber kan også gå 
konkurs. Det har vi jo ople-
vet med de store forsikrings-
selskaber Baltica og Hafnia. 
De blev reddet ved opkøb 
af deres på dette tidspunkt 
meget små kolleger, Codan 
og Tryg, der i dag er førende 
på markedet. 

Af Bent Ketelsen, Dansø 

 Forsikringsmæglere Djursland ApS 

www.dansoe.dk

DANSKE AGENTURER PÅ UDENLANDSKE 
FORSIKRINGSSELSKABER   – PAS PÅ!!!



22 www.erhvervDJURSLAND.dk · februar 2017Ajour

Nye selskaber
Cvr nr Selskabsnavn ................................................................................................ Reg.dato
38361465 Købmandsgården i Balle ApS ....................................................................25.01.2017
38354086 RUSO-Tech Smede & Industri ApS ...........................................................23.01.2017
38347403 Nordic Design by Thinnesen IVS ...............................................................19.01.2017
38340085 Dansk Feriehus Rengøring ApS ................................................................ 17.01.2017
38335537 Sølvbakkegård Agro ApS ...........................................................................16.01.2017
38331779 Ågaards Specialiteter IVS ..........................................................................13.01.2017
38314599 Holst IT IVS ................................................................................................08.01.2017
38305832 Tandlæge Mihai Tiberiu Marinescu Glesborg ApS ...................................04.01.2017
38295608 Djursbyg I ApS ...........................................................................................02.01.2017
38282883 Juul´s Bar Eftf. IVS .....................................................................................23.12.2016
38362151 MOVO IVS ..................................................................................................25.01.2017
38360981 SWAL APS .................................................................................................25.01.2017
38344285 JS Ejendomme Ebeltoft IVS ......................................................................18.01.2017
38343475 JS Ejendomsservice IVS............................................................................18.01.2017
38329766 Anlægsgartnerne Lundh IVS .....................................................................13.01.2017
38326856 Schou Klima Teknik ApS ............................................................................ 12.01.2017
38319884 Piccoli IVS ..................................................................................................10.01.2017
38292781 Tecca ivs .....................................................................................................30.12.2016
38278983 Jons El Eftf. A/S .........................................................................................22.12.2016
38278169 Alment praktiserende læge JLK ApS ........................................................22.12.2016
38276417 Irsumirsuarki ApS....................................................................................... 21.12.2016
38273981 Grönfeld Garden ApS ................................................................................. 21.12.2016

Selskabsændringer
33240600 N.I. APS ...................................................... 21.01.2017 KONKURSDEKRET AFSAGT
36561246 GRENÅ BAGERI APS ...........................17.01.2017 ANMODNING OM OPLØSNING
36927763 DANNEMAND APS .............................17.01.2017 ANMODNING OM OPLØSNING
35891927 VIP HUNTING APS ............................. 16.01.2017 ANMODNING OM OPLØSNING
37229105 WECALL IVS ....................................... 14.01.2017 ANMODNING OM OPLØSNING
27496962 LS AF 11/3 2015 APS ...................................29.12.2016 VIRKSOMHEDEN OPLØST
35864172 AWARECARE IVS ........................................ 27.12.2016 VIRKSOMHEDEN OPLØST
66102912 FF ALLINGÅBRO A/S .................................. 21.12.2016 VIRKSOMHEDEN OPLØST
29388903 STRATOSOL APS .......................................... 20.01.2017 LIKVIDATION VEDTAGET
33059019 ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER RLC APS 17.01.2017 OPLØST VED ERKLÆRING
37445118 KAJ HANSEN APS RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA 16.01.2017 ANMODNING OM OPLØSNING
36543191 STALD LYKKESTRUP DK IVS ............. 14.01.2017 ANMODNING OM OPLØSNING
36473061 WAVELAND APS ................................ 14.01.2017 ANMODNING OM OPLØSNING
37091979 MELON MANIA IVS ........................... 13.01.2017 ANMODNING OM OPLØSNING
31888468 V. A. INDUSTRI GULVE APS .......................05.01.2017 VIRKSOMHEDEN OPLØST
30691725 LIME SMEDIE OG INDUSTRISERVICE APS 05.01.2017 VIRKSOMHEDEN OPLØST
35231226 CARSHOP SILKEBORG APS ......................05.01.2017 VIRKSOMHEDEN OPLØST
30234421 BONDEJENSEN APS ..................................05.01.2017 VIRKSOMHEDEN OPLØST
28495188 MURER & ENTREPRENØR HAURBALLE APS 05.01.2017 VIRKSOMHEDEN OPLØST
35827854 CAFE STAY APS ........................................... 27.12.2016 VIRKSOMHEDEN OPLØST

Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.

Grenaa Havn A/S
Grenaa Havn har ansat 
Theis Gisselbæk (31) som 
forretningsudvikler. Han er 
uddannet indenfor transport-
branchen og har bl.a. arbejdet 
med projektspedition i olie-, 
gas- og vindsektoren for 
shippingvirksomheden Martin 
Bencher. Erfaringerne herfra 
tog han med, da han efterføl-
gende var med i opbygningen 
og udviklingen af virksom-
heden MHI Vestas Offshore 
Wind’s transportkoncepter og 
var projektansvarlig i forbin-
delse med den store irske 
Burbo Bank havmøllepark. 
Theis skal primært sætte 
fokus på de muligheder, 
Grenaa Havn har inden for 
bulk, projektlaster og vind-
møllesektoren.

VID Gymnasier
I kamp mod 80 andre grupper, 
har HTX eleverne Erik Bøn-
løkke Adamsen, Mads Hinge 
Åkerlund, Richard Lip og 
Patrick Juul Andersen, med 
deres idé til et demens ur, 
vundet Den Nationale Entre-
prenørskabsmesse i region 
Østjylland.
Uret skal monitorere hjerte-
rytme samt give alarm hvis 
den ældre borger falder, men 
vigtigst af alt skal det have 
en GPS-funktion, der med en 
grøn pil kan guide demente 
hjem til plejehjemmet, hvis de 
har fortvivlet sig væk.

Djurslands Erhvervsråd
På årets nytårskur i Jagtens 
Hus modtog Janne Damborg 
og Anne Steen Djurslands 
Erhvervsråds erhvervspris 
for deres 4D postkort. De to 
driver sammen virksomheden 
Worth Keeping i Kolind.
Spilvirksomheden Campfire 
Games, der drives af Emil 
Alexander Hansen og Mads 
Støjko Larsen, fik årets iværk-
sætterpris for deres spil War 
of Rights, der udspiller sig i 
den amerikanske borgerkrig.

Mange virksomhedsejere mener selv, 
at de er udødelige og derfor spekulerer 
de ikke i den daglige drift på, at der kan 
ske dem noget, og på hvordan virksom-
heden og de tilbageværende arvinger 
skal sikres.

Det er meget hårdt at miste et nært 
familiemedlem, men fuldstændigt uover-
skueligt samtidigt at stå med ansvaret 
for en virksomhed og dens ansatte. 
Det er derfor muligt at lave et såkaldt 
virksomhedstestamente i tilknytning til 
udarbejdelsen af sit private testamente.

Hvem skal drive virksomheden
Det betyder, at man som virksom-
hedsejer får stillet de rigtige spørgsmål 
og taget stilling til, hvordan der skal 

 disponeres den dag, man ikke er der 
længere. 
Det kan være, at man har en betroet 
medarbejder, som man ønsker skal 
til bydes at erhverve virksomheden 
af dødsboet. Dette kan foregå ved 
 succession, hvor den ansatte indtræder i 
afdødes skattemæssige stilling og køber 
aktierne ud af boet. 

Det kan også være, at man ønsker at ge-
nerationsskifte virksomheden med sine 
børn, eller blot ønsker at den skal sælges 
bedst muligt i fri handel med provenu til 
arvingerne. For at sikre virksomhedens 
værd er det også her vigtigt at tage 
stilling til, hvem der skal drive virksom-
heden i den mellemliggende periode før 
salget gennemføres.

HUSK DIT TESTAMENTE 
– DET ER VIGTIGT OGSÅ FOR DIN VIRKSOMHED

KLUMME – ADVOKAT

Af Mette Haase Lindhardt
Advokat (L) og partner hos Lindhardt  Steffensen 
Advokater A/S. Certificeret Voldgiftsdommer

Mette er desuden autoriseret bo bestyrer ved 
Skifte retten i Randers og rådgiver dagligt SMV-
virksomheder ligesom hun aktivt deltager i 
 advisory board- og bestyrelsesarbejde.
www.lsa-advokater.dk
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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

 

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

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

GARDINER OG  
SOLAFSKÆRMNING
– TIL ERHVERVSLIVET

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

Bestil uforpligtende  
rådgivning og opmålingsbesøg 

RING 86 32 54 44

http://www.mfnorddjurs.dk
http://www.bpelectric.dk
http://www.ey.com/dk
http://www.garant.nu


http://www.toyota-grenaa.dk
http://www.toyota-randers.dk

