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Din lokale installatør
El-installation
Automation
IT-netværksløsninger
Industriservice
Solceller
Sikringsanlæg

Trekanten 44 B
8500 Grenaa
Tlf. 86 32 32 99

Nimtofte
Tlf. 86 39 81 07

Balle
Tlf. 86 33 72 73

BP Electric A/S

Deres garanti for 
kompetence og engagement

www.bpelectric.dk

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

Bent Klausen Aps

MURERFIRMA

Torvet 15-17
Telefon 45 12 35 40

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

TEAM ERHVERV 
OG VÆKST  
ønsker erhvervet  

GODT NYTÅR

Vi takker for det gode 
samarbejde og ser frem 

til nye spændende 
møder i 2018

Bo Kristensen
M: 2135 3657

Bine Boldsen 
M: 2167 1822

Informationsmøde

onsdag den 17. januar 2018 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?

Claus Tjørnelund, Frederiksen A/S,
fortæller om sine erfaringer med GMC Miljøcertifikat

http://www.bpelectric.dk
http://www.bentklausen.dk
mailto:ctw@norddjurs.dk
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Fregat Fiskeeksport i Grenaa 
eksporterer til hele Europa og har 
specialiseret sig i et højprismarked, 
hvor kunderne efterspørger friske 
fisk og gerne betaler prisen. Det er 
nærmest umuligt at lave budgetter, 
da en række ukendte faktorer som 
kvoter, politikere og vind og vejr spil-
ler ind på markedet.

Mange kunder i Sydeuropa vil se 
hoved og gæller på fisken, og kan 
de ikke få den 
helt friske fisk, 
køber de ikke 
den næstbedste 
men venter, til 
de kan få det, de 
vil have.

Store skibe betyder ældre fisk
Opkøbere i alle danske fiskerihavne 
gennemgår fangsten tidligt om 
morgenen, og når de otte ansatte i 
Grenaa møder ind kl. 6, får de mel-
dinger om dagens fisk og beslutter 
så, hvad der skal satses på og købes 
denne dag.

„Jeg køber både ind til ordrer og 
spekulerer i markedet,“ fortæller en 
af indehavererne af Fregat Fiskeeks-
port, Flemming Hjørringgaard. „Det 
vi køber i dag, har kunderne helt ned 
til Nordfrankrig i morgen, mens de 
sydligste kunder må vente et døgn 
mere.“

Kvotekongers opkøb af fiskekvo-
ter betyder, at fiskene fra Danmark 
er blevet ældre. „Tidligere fik den 
enkelte fisker en gratis kvote af 
samfundet for at varetage samfun-
dets interesse i samfundets fisk. Nu 
handles kvoterne, så de få scorer 
kassen.“

Flemming kunne sælge mange 
flere friske fisk, hvis blot han kunne 
skaffe dem. „Når en stor „fiskefa-
brik“ har været på havet i ni dage, 

har den masser af gamle fisk med 
hjem. Der var en af de både i Thybo-
røn i går, og vi købte ikke ét kilo af 
dem. Da friske fisk indbringer 30-40 
procent mere, ville flere og mindre 
fiskefartøjer være en gevinst for os 
alle – på nær de få mangemillionæ-
rer med deres store både.“

Du skal selv styre salget
Flemming er uddannet shippingman 

i Skagen og har 
altid arbejdet 
i branchen. 
Han fik arbejde 
ved Thorfisk i 
Grenaa, og da 
virksomheden i 
1998 blev solgt, 

startede han Fregatfisk sammen 
med Niels Østergaard Nielsen. „Vi 
er nu begyndt at købe friske fisk på 
Færøerne og får også lidt fra Norge 
og Island.“ En del af de jomfruhum-
mere der landes 
i Grenaa bliver 
også solgt via 
Fregatfisk. „Jeg 
sælger meget 
på vores navn. 
Fregat er stærkt brand i Sydeuropa, 
og det er dansk fisk også, selvom 
det er for nedadgående.“ 

Fregatfisk har helt fravalgt brug af 
agenter. „Vores erfaring er, at agen-
ter og mellemmænd måske er en 
løsning til at komme ind på et mar-
ked, men vil du have succes, skal du 
enten kunne styre det hjemmefra 
eller have dit eget kontor i landet. 
Vi har en rigtig tæt kontakt til vores 
kunder, møder dem på messer og 
besøger dem og hilser på og sørger 
for at hilse på den nye mand og får 
opbygget et personligt kendskab til 
indkøberne i de forskellige lande.“

Flemming råder nye eksportvirk-
somheder til at satse på de nære 
relationer. „Knyt nogle få kunder til 
dig og byg ud fra dem. Er I på god 
talefod, kan du altid spørge ind til et 
nyt kundeemne i landet og høre de-
res mening om det. For 20 år siden 
fandt jeg også nye kundeemner via 
ambassaderne, men i dag bruger 
jeg netværket.“

Sælgerne på kontoret i Grenaa 
taler kundens sprog flydende, 
da mange af kunderne ikke taler 
engelsk. Der findes ikke nogen 
specifik uddannelse, og Fregatfisk 
bruger 2-3 år på selv at oplære en 
medarbejder.

„Der sidder mange rundt om 
i Europa, der er specialiseret i at 
bedrage, og de findes også i andre 
brancher.

Kan du ikke sikre dit tilgodeha-
vende ved enten forsikring, bank-
garanti eller forudbetaling, er det 

bedre ikke 
at handle. 
Det har 
kostet mig 
nogle mio. 
kroner at 

nå til den erkendelse.“ Årene 
med eksport har fyldt lasten 
godt op med viden om em-
net, men ingen har søgt 
gode råd om det. „Jeg 
har også mange gode 
kontakter i de enkelte 
lande men har ikke ople-
vet andre virksomheder 
spørge ind til det.“

Mogens Greve,  
mogens@mercatus.dk

Made in Djursland

KVOTEKONGER HÆVER 

GENNEMSNITSALDEREN  
PÅ FISK

  DER VAR EN AF DE 

BÅDE I THYBORØN I GÅR, 

OG VI KØBTE IKKE ÉT KILO 

AF DEM

  KNYT NOGLE FÅ 
KUNDER TIL DIG OG BYG 
UD FRA DEM
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Fiskeeksportør må hele 

tiden indrette sig og være 

klar til at svømme mod 

strømmen for at overleve.

Indehaver Flemming Hjørringgaard, Fregat Fiskeeksport
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I nogle år arbejdede Jeppe Friis 
Knudsen som autolakerer i Auning. 
Interessen for specialbiler og viljen 
til at ville det bedste fik ham til at gå 
i lære som pladesmed for at få kend-
skab til arbejdet helt fra bunden. 
Han skulle ikke bruge svendebrevet 
til noget – og fik det ikke. Men han 
lærte noget. Og det har mange, 
også prominente 
personer verden 
over, siden nydt 
godt af. Såle-
des har mange 
møbler på 
luksusbåde og i 
lejligheder ved 
nogle af verdens 
absoult mest kendte personer været 
en tur omkring Dansk Special Lake-
ring i Thorsager. Jeppe har dog fået 
„mundkurv på“ om navnene.

Biler i Aarhus og  
specialopgaver i Thorsager
Jeppe startede i 2006 Dansk Spe-
cial Lakering i Auning, hvor idéen var 
lakering af specialbiler og motorcyk-
ler. „Arbejdet udviklede sig hurtigt 
til også at omfatte autoskader, og 
i 2008 flyttede jeg fra Auning og 
købte Thorsager Autolakering for at 
få mere plads,“ fortæller Jeppe. I 
en nystartet afdeling i Aarhus, skal 
der primært laves billakeringer, også 
autoskader, mens specialopgaverne 
laves i Thorsager. „Meningen er, at 
de ti ansatte skifter mellem de to 
arbejdspladser alt efter behov.“

For år tilbage malede han motor-
cykler for den danske motorcykel-
producent, Lauge Jensen, og har 
blandt andet malet en til kronprin-
sen. Tennisspilleren Caroline Wo-
zniacki og fodboldspilleren Wayne 
Rooney designede hver sin motor-
cykel, der blev malet i Thorsager og 
solgt til velgørende formål via 
Kids Aid.

Der blev virkelig 
arbejdet 

med detaljerne, ikke mindst Roon-
eys spillertrøje, der blev arbejdet 
ned over tanken og lakeret ovenpå, 
selv om nogen mente, at det var en 
umulig opgave

Video gik amok på Facebook
„Jeg arbejdede nogle år på at finde 
frem til at lave den helt rigtige 

kromlakering, 
og det lykkedes 
til sidst.“ Louise 
Larsen har ar-
bejdet sammen 
med Jeppe i syv 
år og siger, at 
han er perfektio-
nist til finger-

spidserne, og at det næstbedste 
ikke er godt nok for ham. „Han er 
en af de få i verden, der kan lave en 
kromlakering, så den holder.“

En godt fire minutter lang video 
på Facebook for nogle år siden af 
en kromlakering af en fælg satte for 
alvor gang i de specielle lakeringsop-
gaver. „Videoen har omkring 6 mio. 
visninger, og vi har 32.000 følgere 
på Facebook. En senere video af 
to medarbejdere, der spartler et 
folkevogns-
rugbrød, har 
nået 500.000 
visninger.“ Ingen 
af de ansatte 
er eksperter i 
Facebook, men videoerne har bare 
ramt lige i plet.

En kendt designer, som blandt 
andet leverer møbler til verdens 
største luksusyachter, så videoen 
med fælgen og er nu blandt kun-
derne og får lakeret designermøbler 
i Thorsager.

„Da vi fik denne kunde, fulgte 
der også et stort forarbejde. Hvad 
skal det holde til af vind og vejr, 
og hvordan arbejder træet. Jeppe 

overlader ikke noget til tilfæl-
dighederne og prøvede 

rigtig mange 

produkter af. Vi sælger flid, grun-
dighed og kvalitet. Alle har adgang 
til de samme produkter, men der er 
ikke mange, der kan lave det som 
os – med vores forskellige små 
hemmeligheder.“

Mange nej’er til nye kunder
Jeppe fortæller, at det vælter ind 
med mails fra hele verden om 
kromlakeringen på Facebook. „Vi 
har sagt nej til rigtig mange opgaver 
fra udlandet, da vi simpelthen ikke 
har tiden og har et generelt pro-
blem med at få gode autolakerere.“ 
Blandt de ansatte er der to tidligere 
samt to nuværende lærlinge. Der 
bliver også takket nej til flere danske 
opgaver, som ikke kan løses inden 
for kundernes tidsrammer. „Men 
vi ved, at bilerne er stabile, mens 
udenlandske storkunder gør os 
sårbare.“

Efter en kæmpeordre til en luksu-
syacht tog alle ansatte i 2016 til en 
årlig bådmesse i Monaco for at se 
det færdige resultat. „Der er meget 
„træls“ arbejde i en sådan ordre, så 
det var både godt og motiverende 
for alle at komme ned og se resul-

tatet. Vi så også 
Anders Kirks 
båd, hvorpå der 
i en montre var 
en af de motor-
cykler, vi havde 

malet.“
Den mærkbart mest tilfredse 

kunde var en sælger af Scandia 
lastbiler, der ville have en gammel 
motor malet i krom til udstillings-
brug. „Da den beskidte motor an-
kom, stod vi alle bare og kiggede og 
tænkte, at det ikke kunne lade sig 
gøre. Men det kunne det, og vi har 
da aldrig før oplevet en så glad og 
tilfreds kunde.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

LAKERINGER FRA THORSAGER  

SUSER VERDEN RUNDT

  VI SÆLGER FLID, 
GRUNDIGHED OG 
KVALITET

  VIDEOEN HAR 
OMKRING 6 MIO. 
VISNINGER, OG VI HAR 
32.000 FØLGERE PÅ 
FACEBOOK
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Evner kombineret med 

usædvanlig vilje til at 

ville det bedste gør 

niche til et levebrød.

Indehaver Jeppe Friis Knudsen, Dansk Special Lakering
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750 SLIKPOSER  
KAN IKKE TAGE FEJL

Formand Hanne Sloth, Ebeltoft Handelsstandsforening
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Når juletræet tændes i 

Ebeltoft strømmer folk til 

i årets ellers meget stille 

periode.

Fra påske og frem til efterårsferien 
er der masser af mennesker i Ebel-
toft, men så tynder det ud i kun-
der og gæster, og at gøre byen til 
julebyen på alles ønskeliste er endnu 
ikke slået igennem. Men dagen, 
hvor juletræet tændes, er krydset af 
i mange kalendere og bakkes op af 
familierne og cirka 750 børn i den 
sliksultne alder, der giver adgang til 
en af julemandens slikposer.

„Selv med årets dårlige som-
mer kan vi næsten ikke ønske os 
bedre besøgstal end denne sæson,“ 
siger formand for Ebeltoft Handels-
standsforening, Hanne Sloth. „Der 
har været rigtig mange danskere og 
nordmænd, og 
tyskerne er også 
vendt tilbage.“ 

Mange men-
nesker var der 
også til efter-
årets Ebelfestival. Hanne kunne 
dog rigtig godt tænke sig flere 
mennesker i byen i vinterhalvåret, 
og mener, at en væsentlig årsag 
til stilheden er, at færgen nu ligger 
stille til 23. marts 2018. „Den dår-
lige infrastruktur gør det umuligt at 
drive hotel og kursusaktiviteter, og 
sommerhusejere fra Sjælland drop-
per weekendturene til Ebeltoft i vin-
terhalvåret. Før i tiden var der også 
mange mennesker i gaden på denne 
tid af året. Og vi behøver ikke den 
nyeste luksusfærge. Hvis ikke Mols-
linjen vil, må vi bare have fundet en 
anden til at sørge for en regelmæs-
sig forbindelse året rundt.“

Udlejerne sidder  
med nøglen til løft
At Ebeltoft har et stort udvalg af 
forskellige butikker fremhæver 
Hanne som noget meget positivt 
og understreger, at hun på ingen 
måde ønsker at være sortseer, 
da der sker 
meget positivt 
i Ebeltoft. „Jeg 
bruger bare 
lejligheden her 
til også at pege 
på det, jeg også 
går og tænker 
lidt på nu, hvor der er bedre tid til 
det.“

Der er næsten ingen tomme bu-
tikker, men der er kommet nogle til, 
som kun har åbent i sæsonen, og 
en del af butikkerne er ikke medlem 
af handelsstandsforeningen.

„Hverken kommunen eller 
foreningen kan gøre noget ved 
sæsonlukning eller medlemsskab, 
men det kan udlejerne. Det ville 

give et stort løft 
til byen og mu-
lighederne, hvis 
udlejerne kræ-
ver, at lejerne 
tager del i det 

fælles handelsliv, og at butikken har 
åbent mindst 11 måneder om året.“ 
Hanne siger, at der blandt handels-
standsforeningens 100 medlemmer 
blandt andet er turistattraktioner og 
håndværkere m.m., mens omkring 
50 butikker ikke er med.

„Jeg mener, at butikkerne burde 
være de første, selv om de faktisk 
er de dårligste til at bakke op. Folk 
tror, at det er kommunen, mens det 
i virkeligheden er handelsstands-
foreningen, der sørger for PR, info, 
underholdning, julebelysning og lys 
ved strandvejen m.m. Det er ikke 
fair, at nogle butikker betaler, mens 
andre blot skummer fløden.“

Flyt posthuset  
og lad os nyde udsigten
Uanset hvem der ejer slagterigrun-
den midt i byen, så Hanne gerne, 
at kommunen gik ind som en aktiv 
medspiller og sørgede for en mid-
lertidig forskønnelse af „losseplad-

sen“ med lidt 
beplantning og 
en grillplads på 
udsigtsstedet.

„Jeg har i 
mange år også 
efterlyst en 
bynær strand. 

Når du er i udlandet, er det noget 
af det første, du kigger efter. Det 
gør man så stadig forgæves her. Vi 
fik Horisonten, fordi der lige var en 
pose penge til det. Men jeg mangler 
visioner om andet og meget mere.“ 
Hun nævner blandt andet posthuset 
der nærmest ligger i strandkanten 
og stjæler udsigten. „Flyt det dog til 
et andet sted.“

En ung tilflytter har for nylig 
foreslået, at der 23. december skal 
hygges med kor og julehygge ved 
byens juletræ. „Han vil selv forsøge 
at arrangere noget, og jeg håber 
virkelig, at han lykkes med det. Ebel-
toft er altså ikke kun gamle menne-
sker. Også omkring Maltfabrikken er 
der mange unge, der engagerer sig 
og tager aktivt del i lokalområdet. 
Og jeg er sikker på, at det ikke bliver 
mindre i årene fremover.“

Hanne er en af de ildsjæle, der har 
svært ved at sige nej og ofte har lige 
så svært ved at lade de gode idéer 
ligge, selv om der langt fra altid 
følger hjælpende hænder med dem. 
„Jo mere vi står sammen, jo bedre 
er det, og jo mere udvikler vi os.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

  JEG HAR I MANGE 
ÅR OGSÅ EFTERLYST EN 
BYNÆR STRAND

  JO MERE VI STÅR 

SAMMEN, JO BEDRE 

ER DET, OG JO MERE 

UDVIKLER VI OS
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 DET HAR ALDRIG GÅET BEDRE
Design- og handelsvirksomheden 
Allsize Company Group er for 
første gang blevet Gazelle. En 
bedrift virksomhedens dåbsattest 
ikke har gjort lettere. Firmaet, 
der blev grundlagt i 1998, har 
siden designet og handlet med 
tøj i store størrelser og er i dag 
markedsledende i Europa.

Det er med andre ord en rum tid 
siden stifter og partner Jesper 
Rasmussen så den niche i 
tøjmarkedet, som stadig er kernen 
i virksomheden. „Der er ingen tvivl 
om, at vi er super stolte af at være 

blevet Gazelle,“ fortæller han og 
minder om, at det er sværere at 
blive, når virksomhederne vokser. 
„Når du er nyetableret, skal der 
forholdsvis små tal til at leve op til 
betingelserne som Gazelle.“

Ny strategi
For fem år siden ansatte Allsize 
Company Group Ole Dam som 
administrerende direktør. „Vi blev 
samtidig enige om at igangsætte en 
ny startegi, hvor vi ville længere ud 
og satse specifikt på store markeder 
som Tyskland og USA,“ forklarer 
Jesper. „Det blev til en meget 
målrettet satsning blandt andet 
med messedeltagelse i Las Vegas, 

Chicago og New York. Det har, 
sammen med en intern indsats med 
etablering af salgskontor i Bredgade 
i København og opkøb, båret frugt.“ 
Strategien har betydet, at der er 
tegnet kontrakt med en række store 
amerikanske kæder.

Næste skud er at bevæge sig ind 
på markedet for regular størrelser. 
„Vi har oplevet en klar efterspørgsel 
og har tegnet de første kontrakter, 
hvor vi skal levere kollektioner til 
efteråret 2018.“

Også intern effekt
„Der er ingen tvivl om, at det er 
et bevis udadtil for, at det går godt 
og dermed har betydning at blive 
Gazelle. Men det er også super godt 
indadtil, fordi vi kan sige tak til med-
arbejderne og vise dem, hvad deres 
arbejde rent faktisk betyder.“ 

De fleste af de 35 medarbejdere 
arbejder i Grenaa. „Vi lider en lille 
smule af vores placering, fordi der 
kan være mere prestige i at ligge i 
København, men vi er repræsenteret 
i 35 lande i 340 butikker og derfor 
meget internationale.“

Jesper håber at kunne gentage 
kåringen. „Vi vil gøre alt for at blive 
Gazelle igen, og det er ikke ureali-
stisk med det, vi aktuelt har gang i.“

Djursland-Gazeller

DJURSLAND-GAZEL LER

DJURSLAND
KLOAK-SERVICE
ApS v/Ulrik Sinding

• Slamsugning
• Spuling
• TV-inspektion
• Water-Jetting

• Betonsanering
• Tørstofsugning
• Slamafvanding
• Industrispuling 0-3000 BAR

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

Grundlagt i 1964 

– STADIG DANSK  

OG LOKALEJET

Stifter og partner Jesper Rasmussen, Allsize Company Group

http://www.u-sinding.dk
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SVÆRT AT FÅ DE RETTE FOLK
For tredie år i træk er Rytters 
Tømrerfirma ApS, lokaliseret 
midt på Djursland, blevet 
Gazelle. Ejerleder Mathias Rytter 
har præsteret en stille og rolig 
vækst med stort fokus på at 
finde de rigtige medarbejdere.

„Vi har redet videre på samme 
bølge, hvor vi stadig har fokus på 
god service,“ fortæller han om bag-
grunden for virksomhedens succes. 

I dag tæller tømrerfirmaet et par og 
tyve medarbejdere, hvoraf en del er 
lærlinge.

Uddanner dem selv
Ifølge Mathias er den største udfor-
dring suverænt at skaffe kvalificeret 
arbejdskraft. „Der er godt gang i 
byggeriet, og vi har ikke svært ved 
at skaffe arbejde.“ For et par år si-
den etablerede han Rytters Tagpap 
ApS, der har specialiseret sig i tag-
dækning med pap. „Det kaster også 
nogle ekstra almindelige tømrerop-
gaver af sig, når vi er ude at lægge 
tag, så vi på den måde indirekte får 
mere arbejde ind.“

En fyldt ordrebog er i dag ikke 
nok til succes og vækst, mener 
han. „Arbejdet skal jo udføres på 
en tilfredsstillende måde. Vores 
strategi er selv at uddanne så 
mange som muligt, og derfor har 
vi lige for tiden seks lærlinge. Det 
er mange i en virksomhed af vores 
størrelse,“ siger han og fortæller, 
at der er mange unge, der løbende 
søger læreplads. „Vi prøver dem 
af og spotter lynhurtigt, om de har 
det i sig og brænder for faget. De 
skal være engagerede, ellers kan 
det være ligemeget, for så bliver de 
aldrig rigtig gode.“

Sociale arrangementer
De, der gennemfører den knap 
fire år lange uddannelse, har gode 
chancer for at blive i virksomheden, 
hvis de har lyst. „De er så præget 
af den måde, vi gør tingene på, 
og passer ind i det, jeg kalder for 
vores familie.“ Med den betegnelse 
hentyder han til, at alle medarbej-
derne kender hinanden på kryds og 
tværs. Et andet middel til at holde 
på medarbejderne er ifølge Mathias 
at afholde fælles sociale aktiviteter. 
„Vi gennemfører en del fælles arran-
gementer som gokartløb, fællesspis-
ning og weekendture, som skaber 
glæde og gejst. Jeg synes, at der 
skal være nogle gulerødder, når de 
gør det godt.“

Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk

Djursland-Gazeller

DJURSLAND-GAZEL LER

Sådan defineres  
en Gazelle-virksomhed
• A/S eller ApS (Pengeinstitutter er 

undtaget kravet).
• Min. 1 mio. kr. i omsætning eller 

0,5 mio. kr. i bruttoresultat.
• Minimum fire regnskaber skal 

være offentliggjort. Regnskabs-
perioder på under 12 måneder i 
udgangsåret, og over 12 måneder i 
slutåret, frasorteres.

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

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

Ejerleder Mathias Rytter, Rytters Tømrerfirma ApS
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· 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.:

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

Tel. 8833 4646 · www.lsalaw.dk

Kvalitet og Omtanke

http://www.grenaahydraulik.dk
http://www.jobnet.dk
http://www.lsalaw.dk
http://www.ey.com/dk
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VW 1200
Produktion: 1960
Teknik: 4-cylindret  
 luftkølet  
 boksermotor
 1192 ccm
 34 hk
 Baghjulstræk
Topfart: 110 km/t
0-100 km/t: ca. 40 sekunder
Kørt: 130.000 km

Efter syv år ved fritidshusene i 
Sverige er familiens bobbel nu 
i Danmark og får snart danske 
plader.

Indehaver af AM Handel & Service 
og Vm Engineering og Hydraulik i 
Grenaa, Viggo Meyer, købte for 12 år 
siden fritidshus i det nordlige Sverige 
og har siden købt to mere i samme 
område. Det ene skal dog sælges 
igen. „Jeg gik efter et sted med jagt 
og fiskeri, og det fandt jeg,“ fortæller 
Viggo. 

Hele familien, hustruen Alice og 
deres tre børn, er vildt forelskede i 
stedet, og børnene har part i husene.

„Havde vi ikke været så engage-
rede i vores virksomheder, boede 
hele familien i Sverige. Der er 
minedrift i området og nemt at få 
arbejde.“

Købt for otte år siden
For otte år siden købte Viggo den 
VW 1200, der nu har været i Dan-
mark et års tid og snart får danske 
plader på. „Jeg fandt den på nettet. 
Bilen havde altid været i samme fa-
milie, og ejeren, der havde arvet den 
fra sine bedsteforældre, renoverede 
den i 1993. Den stod stille i en lang 
periode, og på de usaltede veje i 
nordsverige ruster bilerne ikke som 
i Danmark, så det har ikke været 
nødvendigt for mig at lave noget ved 
den.“

Boblen blev brugt som sommerbil 
i Sverige, hvor Viggo også har to 
snescootere, da han om vinteren går 
på jagt og isfisker. „Ved det ene hus 
holder der en Opel Kadett Berlina 
årgang 82, der skal laves i stand, og 
jeg vil nu forsøge at finde en gam-
mel Volvo til det andet hus.“

Har for travlt til at skrue
Viggo har hjemme i Danmark også 
nogle gamle knallerter og en Nim-
bus – og har netop købt en meget 
rådden Mascot, der er udset til at 
skulle fungere som reklamebil for 
virksomheden. „Problemet er bare, 
at jeg har for travlt til at skrue.“ Han 
har tidligere været stressramt og 
kender til vigtigheden af at give sig 
selv lov til at slappe af. 

Fra Gøteborg er der 12-15 timers 
kørsel til fritidshusene, og Viggo er 
i Sverige 5-6 uger om året. „Når jeg 
skyder en stor elg, bliver opsatsen 
skåret i stykker og brugt som hun-
defoder. Vi er rigtige jægere og går 
efter kødet, og så bliver der også 
fanget nogle store laks. Det er bare 
livet.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

SVENSK BOBBEL  
HAR SKIFTET NATIONALITET
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FORRETNING  
OG KUNST  
KAN SKABE 
VÆRDI OG  
FORANDRING
Erhvervsfolk og kreative sjæle fik på årets Made 

By Djursland hos Kvadrat i Ebeltoft en regulær 

saltvandsindsprøjtning i, hvordan kunst kan 

udvikle deres virksomheder. 150 deltagere tog 

udfordringen op og gik klogere hjem.
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Omdrejningspunktet var mad-
kunst, scenerne et beduintelt, 
en cirkusmanege og et kig- og 
fodringshul. Reglerne var simple: 
Vær stille og åbn sanserne. 
Ikke lige hverdagskost for 
erhvervsledere, men ikke desto 
mindre lod deltagerne sig forføre 
på rejsen mellem de forskellige 
oplevelsesrum.

Opleves med hjertet
Bag Made By Djursland står Viden 
Djurs og Business Djursland og i år 
var programmet lagt i hænderne på 
Jakob Vinkler fra Smag i Ebeltoft, 
der sammen med kaospilot Morten 
Nottelmann skulle inspirere under 
temaet: Hvordan kunst kan udvikle 
din virksomhed.

„Kunst opleves ikke med hjernen, 
men med hjertet og maven,“ slog 
Morten fast som optakt til rundtu-
ren, der bød på tre spektakulære 
indslag. Det utopiske madunivers 
indbød til at skabe sit eget kunst-
værk på en tallerken, hvor malingen 
på paletten bestod af madvarer. 

Fish-á-deli Circus
I cirkusmanegen opførtes dele fra 
Fish-á-deli Circus, der på en skæv 
måde formidler nogle af fiskerier-
hvervets udfordringer. „Vi prøver her 
at udfordre mennesket som vanedyr 
ved at lave nye retter af fisk, der nor-
malt ikke ses på spisebordet, men 

som smager rigtig godt,“ forklarer 
Jakob, der dermed åbner op for 
det kreative og undersøgende som 
kontrast til erhvervslivets konkrete 
processer og strategier. 

Madeksperimentet Colapse of 
the Mom, hvor deltagerne med 
hovederne stukket ind i et lukket 
telt, var tredie stop. Her blev de 
fodret med både mad og åndelig 
føde i form af dans. 

Kvadrat viste vej
Som afslutning på arrangementet 
fortalte senior marketing project ma-
nager Anna Borcher Iversen, Kvadrat 
A/S, hvordan virksomheden bruger 
kunst og kultur aktivt. „Det har væ-
ret helt oplagt for os, at lægge hus 
til det her arrangement, for design 
og kunst er en dybt forankret del af 
vores DNA. Vi følger med i, hvad der 
rør sig i kunstens verden, og bruger 
det både eksternt og internt,“ 
forklarede hun. „Vi sørger for at alle 
vores medarbejdere får nogle fælles 
kunstoplevelser sammen, og det er i 
høj grad med til at tage dem et step 
op, når de taler med kunderne.“ 
Eksternt står virksomheden for 
en lang række temaudstillinger og 
events rundt om i verden med både 
etablerede og upcoming kunstnere.
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Helt vildt overraskende
Freelance designer Eva Ingemar fra Hylle-
sted deltog i Made By Djursland for første 
gang i år. „Jeg synes det var godt og 
rigtig sjovt at bruge maden på den måde. 
Det var vildt overraskende at skulle stikke 
hovedet ind i et telt og grænseoverskri-
dende at blive madet. På samme måde 
var det helt anderledes, end jeg havde 
forventet at skulle spise malerierne.“ 

Eva, der har tidligere været partner i 
Eva og Claudi, fremhæver også, at det 
bidrog til stemningen, at turen rundt på 
Kvadrat foregik i mørke. „Havde der været 
lys, var jeg bare blevet helt optaget af alle 
tekstilrullerne på lageret.“

„Jeg har lært, at man ikke skal være 
bange for at kaste sig ud i noget uventet, 
og det har åbnet mine øjne for, at tingene 
nødvendigvis ikke er, som de ser ud til. 
Og så kunne jeg rigtig meget forestille 
mig at være med igen.“

En rigtig fin måde at mødes på
Advokat Jørgen Lindhardt Steffensen, 
Lindhardt & Steffensen Advokater i 
 Grenaa, har deltaget i alle tre Made By 
Djursland. „Arrangementet er en enestå-
ende mulighed for at møde andre, der 
driver virksomhed på Djursland og på 
den måde få indblik i, hvordan status og 
udvikling er i andre brancher. At der også 
deltager politikere, gør det muligt at tage 
temperaturen på det aktuelle politiske 
landskab.“

„Til forskel fra de tidligere arrange-
menter, hvor der var mere rendyrkede 
erhvervsfaglige indslag, havde denne her 
event mere kunstnerisk og kulinarisk ka-
rakter, og det var nyskabende,“ fremhæ-
ver han, og tilføjer, at det er udviklende at 
få oplevelser med hjem, man ikke havde 
forventet sig. „Jeg deltager helt sikkert 
igen næste år.“

Inspirerende med  
en kærlig lussing
„Jeg blev virkelig overrasket over hvor 
professionelt arrangementet var,“ starter 
CEO Jørgen Keinicke, Keinicke ApS 
i Ebeltoft. „Ikke at jeg havde dårlige 
forventninger, men jeg deltager i mange 
af den slags ting i hele kongeriget, og det 
her var toppen. Det var fantastisk organi-
seret og gennemtænkt,“ roser han.

„Især kunne jeg godt lide vekselvirk-
ningen mellem selvoplevelserne på egen 
krop og bagefter Julianas indlæg. Jeg 
havde aldrig hørt hende før, men hun 
formåede i den grad at give en kærlig lus-
sing. Hold kæft, det var inspirerende.“

Også afslutningen med Kvadrats indlæg, 
fandt Jørgen spændende. „Jeg blev både 
stolt og varm om hjertet for sikke en lokal 
kapacitet. Jeg fik i virkeligheden tre gange 
gode oplevelser, der passede fint sammen 
og med en rød tråd gennem det hele.“

Se flere billeder på  
facebook.com/MadebyDjursland/
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I HAR HELE PAKKEN
Men hvorfor ved I det ikke selv? 
Programdirektør Juliana Engberg 
for Aarhus 2017 var helt klar 
i mæglet, da hun i et indlæg 
på Made By Djursland pegede 
på at udnytte de muligheder, 
der allerede eksisterer i nye 
kombinationer for at brande 
området.

„Jeg er sikker på, at I i dag har 
oplevet ting, I ikke forventede,“ 
lagde hun ud og pegede på, at hun 
så rigtig mange muligheder for ud-
vikling for det lokale erhvervsliv. „De 
indlæg, Jakob Vinkler og kompagni 
har bidraget med til Aarhus 2017, er 
noget af det mest innovative, jeg har 
mødt.“ Og netop at skrue tingene 
sammen på nye måder, mener hun, 
kan åbne op for et voksende mar-
ked. „Der er stor efterspørgsel efter 
short break markedet, hvor travle 
folk med god økonomi efterspørger 
kvalitetsoplevelser. Det er ikke nok 
at tænke, „vi har jo tyskerne“.“ 

Romantik, gastronomi  
og eventyr
„Går folk på restaurant, fordi de er 
sultne?,“ spurgte Juliana og gav selv 
svaret: „De kommer for at prøve 

noget nyt og spændende. I skal lære 
andre om jeres kultur, og I har al-
lerede hele pakken, I er bare ikke så 
gode til at fortælle historien.“

Programdirektøren viste en 
række eksempler på egne, der ved 
gentænkning og nye kreative tiltag, 
har løftet erhvervslivet, turismen og 
dermed hele økonomien i området. 
„Gør som dem. Håndpluk de pragt-
fulde ting, I har og kan, og vis dem 
frem,“ rådede hun. „Hvorfor bruger 
I for eksempel ikke Filmhøjskolen 
til at lave film, der eksponerer jeres 
fantastiske produkter og område? 
Det er virkelig op til jer selv,“ slut-
tede hun.

Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk
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Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

Trekanten 44 B
8500 Grenaa
Tlf. 86 32 32 99

Nimtofte
Tlf. 86 39 81 07

BP Electric A/S
www.bpelectric.dk

Lindgaard Nielsen
Torvet 15-17
Telefon 45 12 35 40

GREFTA TRYK A/S

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

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

Højsletvej 12 · 8560 Kolind · 8639 2177 / 4013 5177

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

Tel. 8833 4646 · www.lsalaw.dk

Kvalitet og Omtanke

Kvalitet til tiden – ring 86 32 38 88

Bent Klausen

ausen
STER

Tlf. 8638 1160        www.bentklausen.dk 

Bent Klausen Aps

MURERFIRMA

www.mfnorddjurs.dk

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

Julegaver der glæder 2 gange
Aura * Hush * Joey Moe * Burhan G

Hugo Helmig * Poul Krebs * Jesper Binzer
Copenhagen Drummers * Smokie * Jan Gintberg

❋ ❋ ❋ 

Stavnagervej 8 · 8250 Egå · Tlf.: 86 22 62 88
www.koleteknik.dk · sa@koleteknik.dk

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

Vi ønsker alle 

læsere, partnere og kunder rigtig

glædelig jul 

og godt nytår

– og ser frem til et fortsat  

 godt samarbejde i 2018

TØMMERHANDEL OG BYGGECENTER

Stationsplads 4 · 8500 Grenaa

Tlf 87 99 35 10 · www.andelskassen.dk
Porte og kraner
www.apro.dk

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

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

Garant Grenaa Gulvcenter
Rugvænget 23 · 8500 Grenaa

Tlf: 86 32 54 44 · grenaa@garant.nu

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

www.grenaa-transport.dk

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

70 33 33 33

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

www.noergaardteknik.dk 

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

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

Salg, service og reparation 
af autocampere

www.PB-Autocamper.dk
    

alle kan være med

www.primanet.dk www.rejsecenterdjursland.dk

REJSECENTER DJURSLAND
Forretningsrejser, personaleforening, 

teambuilding, brancheforening
Vi er behjælpelige

Aarhus Airport tlf. 70 275 270
Kontakt Ret & Råd Djursland på tlf. 70 27 84 84

AUT. EL-INSTALLATØR

Tlf. 86 33 45 55

ApS

Rugvænget 12A · 8500 Grenaa

Saabydalvej 2 · 8550 Ryomgård
Tlf. 8639 4099

www.svendpilgaardautomobiler.dk

– fordi viden skaber værdi…

Grenaa 86 32 12 77
Ebeltoft 86 34 38 22

www.fooddiagnostics.dk

Alt i vognmandskørsel
Kraner fra 14 - 150 t/m

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

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

E. Møllers Auto
Randersvej 2 Grenaa

Tlf. 8632 6566

www.BoschCarService.dk
Salg & udlejning

 

VI RYKKER HURTIGT UD, 
NÅR DU HAR BEHOVET

Nordhavnsvej 12 · 8500 Grenaa · www.amhs.dk

Nygårdsvej 31a · 8570 Trustrup · Tlf.: 41 18 35 41
www.rytters-toemrer�rma.dk

http://www.activ-rengoering.dk
http://www.bpelectric.dk
http://www.elcon-as.dk
http://www.gertsvith.dk
http://www.jons-el.dk
http://www.lsp-kjaer.dk
http://www.norddjursoppbygg.dk
http://www.pb-autocamper.dk
http://www.rytters-toemrerfirma.dk
http://www.svendpilgaardautomobiler.dk
http://www.amhs.dk
http://www.businessdjursland.dk/
http://www.grefta.dk
http://www.kattegatseafood.dk
http://www.lsalaw.dk
http://www.autohus.dk
http://www.ritek.dk
http://www.andelskassen.dk
http://www.lindgaard-nielsen.dk
http://www.ey.com/dk
http://www.grenaahydraulik.dk
http://www.kattegatteknik.dk
http://www.friispedersen.dk
http://www.primanet.dk
http://www.roendespar.dk
http://www.permoeller.dk
http://www.rejsecenterdjursland.dk
http://www.koleteknik.dk
http://www.vorupgruppen.dk
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Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

Trekanten 44 B
8500 Grenaa
Tlf. 86 32 32 99

Nimtofte
Tlf. 86 39 81 07

BP Electric A/S
www.bpelectric.dk

Lindgaard Nielsen
Torvet 15-17
Telefon 45 12 35 40

GREFTA TRYK A/S

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

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

Højsletvej 12 · 8560 Kolind · 8639 2177 / 4013 5177

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

Tel. 8833 4646 · www.lsalaw.dk

Kvalitet og Omtanke

Kvalitet til tiden – ring 86 32 38 88

Bent Klausen

ausen
STER

Tlf. 8638 1160        www.bentklausen.dk 

Bent Klausen Aps

MURERFIRMA

www.mfnorddjurs.dk

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

Julegaver der glæder 2 gange
Aura * Hush * Joey Moe * Burhan G

Hugo Helmig * Poul Krebs * Jesper Binzer
Copenhagen Drummers * Smokie * Jan Gintberg

❋ ❋ ❋ 

Stavnagervej 8 · 8250 Egå · Tlf.: 86 22 62 88
www.koleteknik.dk · sa@koleteknik.dk

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

Vi ønsker alle 

læsere, partnere og kunder rigtig

glædelig jul 

og godt nytår

– og ser frem til et fortsat  

 godt samarbejde i 2018

TØMMERHANDEL OG BYGGECENTER

Stationsplads 4 · 8500 Grenaa

Tlf 87 99 35 10 · www.andelskassen.dk
Porte og kraner
www.apro.dk

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

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

Garant Grenaa Gulvcenter
Rugvænget 23 · 8500 Grenaa

Tlf: 86 32 54 44 · grenaa@garant.nu

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

www.grenaa-transport.dk

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

70 33 33 33

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

www.noergaardteknik.dk 

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

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

Salg, service og reparation 
af autocampere

www.PB-Autocamper.dk
    

alle kan være med

www.primanet.dk www.rejsecenterdjursland.dk

REJSECENTER DJURSLAND
Forretningsrejser, personaleforening, 

teambuilding, brancheforening
Vi er behjælpelige

Aarhus Airport tlf. 70 275 270
Kontakt Ret & Råd Djursland på tlf. 70 27 84 84

AUT. EL-INSTALLATØR

Tlf. 86 33 45 55

ApS

Rugvænget 12A · 8500 Grenaa

Saabydalvej 2 · 8550 Ryomgård
Tlf. 8639 4099

www.svendpilgaardautomobiler.dk

– fordi viden skaber værdi…

Grenaa 86 32 12 77
Ebeltoft 86 34 38 22

www.fooddiagnostics.dk

Alt i vognmandskørsel
Kraner fra 14 - 150 t/m

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

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

E. Møllers Auto
Randersvej 2 Grenaa

Tlf. 8632 6566

www.BoschCarService.dk
Salg & udlejning

 

VI RYKKER HURTIGT UD, 
NÅR DU HAR BEHOVET

Nordhavnsvej 12 · 8500 Grenaa · www.amhs.dk

Nygårdsvej 31a · 8570 Trustrup · Tlf.: 41 18 35 41
www.rytters-toemrer�rma.dk

http://www.skovplanteskolenholmegaard.dk
http://www.apro.dk
http://www.findan-as.dk
http://www.kbtryk.dk
http://www.malerfirmamadsen.dk
http://www.norgaardteknik.dk
http://www.rhbilpleje.dk
http://www.aalsrode.dk
http://www.toyota-grenaa.dk
http://www.davai.dk
http://www.fooddiagnostics.dk
http://www.grenaa-transport.dk
http://www.kolind-tomrer-murer.dk
http://www.bentklausen.dk
http://www.papirgaarden-grenaa.dk
http://www.robaek.dk
http://www.mercatus.dk
http://www.montoren.dk
http://www.boschcarservice.dk
http://www.garant.nu/butik/garant-grenaa
http://www.kovsted.dk
http://www.mfnorddjurs.dk
http://www.rygaard.com
http://www.stenaline.dk
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De 18 minkgårde på Djursland bidra-
ger pænt til de to kommunekasser 
og den fælles økonomi med 261.000 
solgte skind sidste år og en om-
sætning på 68,5 mio. kroner. Hvert 
år fra 10. november til 10. decem-
ber, når vinterpelsen er allerbedst, 
aflives de cirka syv måneder gamle 
mink, så skindene til februar er klar 
til den første af årets fem auktioner 
i det andelsejede pelsauktionshus 
Kopenhagen Fur. Det er verdens 
største med en markedsandel på 
60 procent og en årlig omsætning 
i 15/16 på 6,3 mia. kroner. 17 mio. 
af de 27 mio. årligt solgte skind er 
danske, og Danmark står for 1/3 
af verdensproduktionen. 6.000 
mennesker er direkte beskæftiget i 
pelsdyrerhvervet i Danmark. 

Det hele bobler lige nu
„Kun en lille del af skindene købes 
af danskere, mens resten går til 
udlandet,“ fortæller minkavler og 
formand for Djursland og Omegns 

Pelsdyravlerforening med i alt 32 
minkavlere, Søren Sodemann. Han 
producerer selv 30.000 mink årligt i 
Castor Mink og er i skrivende stund 
midt i årets travleste periode. I den 
måned, hvor minkene aflives, sup-
pleres han selv og hans forældre 
samt de tre ansatte af otte andre 
medarbejdere.

Med sine 90 
år er minkavl i 
forhold til det 
øvrige landbrug 
et ungt erhverv. 
Minkene kom til 
Danmark under 
landbrugskrisen 
i 30’erne, og målt i procent er det 
i dag det største eksporterhverv til 
Kina.

Auktionshuset i Glostrup blev 
etableret i 50’erne. „Det var en god 
fremtidssikring, at man allerede 
dengang tænkte stort. I dag har vi i 
Dansk Pelsdyravlerforening des-
uden 11 store foderfabrikker og en 

velsmurt organisation til at tage sig 
af salg, markedsføring, rådgivning, 
service m.m.“

Sørens forældre startede som 
minkavlere i 1957 og er stadig 
aktive. „Det hele bobler lige nu, hvor 
vi har rigtig travlt og ser frem til den 
første auktion og den første indika-
tion af vores indtægt for det seneste 

års arbejde.“ Sø-
ren viser rundt 
i raskt tempo 
efter mange kilo-
meters træning, 
da der er 3 km 
gange i husene 
med mink, 

der alle besøges mindst tre gange 
dagligt.

En femtedel af dyrene bruges 
som avlsdyr til næste års produk-
tion. „Jeg er grundig med at spotte 
avlsdyrene, da vi skal have fuldstæn-
dig styr på dem, inden vi begynder 
at aflive.“ At lave den bedste pels 
er et miks af mange ting, hvor ikke 

  FORENINGENS 

SUCCES SKYLDES I 

VÆSENTLIG GRAD VORES 

FOKUS PÅ DYRENE

Minkavler og formand, Søren Sodemann, Djursland og Omegns Pelsdyravlerforening
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mindst dyrenes pasning og sortering 
har stor betydning.

Godt sammenhold  
i lokalforeningen
„Foreningens succes skyldes i væ-
sentlig grad vores fokus på dyrene 
samt sammenhold og videndeling 
avlerne i mellem,“ siger den stolte 
formand. „I 
indeværende 
sæson har vi 
haft hele tre ud 
af landets 1.500 
avlere med i top 
ti i de respektive 
skindtyper.“ Der 
sælges også et 
stort antal avls-
dyr fra Djursland 
til både ind- og 
udland.

Hvad mange måske ikke lige 
tænker over er, at minkavl er en 
bæredygtig produktion, hvor stort 
set intet går til spilde. „En minkkåbe 

er organisk og holder i mindst 40 år. 
Fedtet fra skindene bruges til biodie-
sel og kroppene til kød- og benmel.“

Over en 3-årig periode bliver 
alle Europas minkgårde certificeret 
under navnet Wellfur, så forbru-
gerne ved, at skindene lever op 
til kravene for produktionen. De 
første i Danmark certificeres i 2019. 

„Produktionen i 
Europa er meget 
ensartet og lever 
i alle lande op til 
gældende krav.“ 
De 32 minkav-
lere i Djursland 
og Omegns 
Pelsdyravler-
forening viser 
gerne rundt, hvis 
man blot lige i 

forvejen aftaler tid for et besøg.

Vild med dans i minkkåber
Årets lokale højdepunkt er lørdag 
27. januar, hvor Østjylland inviteres 

til gratis modeshow i Pavillonen 
i Grenaa. „Minkbeklædning fra 
Kopenhagen Fur Studio og Ole B. 
Christensen i Spørring vises frem 
af blandt andet deltagere i Vild med 
dans.“ Der bydes på gratis kaffe, 
kage og et lille glas. Der vises også 
arbejder af nye unge designere fra 
hele verden.

 „Ved samme lejlighed kårer vi 
avlernes bedste skind. De indleverer 
bundter á tre skind i forskellige kate-
gorier, og otte dommere fra hele lan-
det bruger en dag på at indrangere 
skindene. De besøgende har også 
mulighed for en snak med avlerne.“ 
Ærespræmierne er skænket af 
Djurslands erhvervsliv.

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

MINKSKIND  
FRA DJURSLAND HITTER  

VERDEN OVER
Lokale minkavlere er med til at gøre Danmark til 

en af verdens største producenter af minkskind.

  MINKBEKLÆDNING 
FRA KOPENHAGEN 
FUR STUDIO OG OLE B. 
CHRISTENSEN I SPØRRING 
VISES FREM AF BLANDT 
ANDET DELTAGERE I VILD 
MED DANS
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MILJØ HANDLER OGSÅ OM AT  

SÆTTE I SYSTEM

Indehaver Claus Hyldahl, Grenå Spåntagning og adm. chef Claus Tjørnelund, Frederiksen A/S
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I en travl hverdag kan det være 
svært at afse tid til opgaver ud over 
produktion og drift af virksomheden. 
Alligevel siger de to virksomheder 
fra Grenaa med henholdsvis 24 
og 20 ansatte, Frederiksen A/S og 
Grenå Spåntagning ApS, at det på 
flere måder har været givtigt for 
dem gennem 2017 at have deltaget 
i en miljøcertificeringsproces. GMC 
Miljøcertifikatet er en opkvalificering 
af den lovbefalede egenkontrol og 
er i den første periode gældende 
i to år, hvorefter det skal fornyes 
hvert 3. år.

Det bliver synligt  
og håndgribeligt
„Forløbet betyder blandt andet, at 
meget bliver sat i system, og at vi 
forpligter os til at overholde nogle 
datoer,“ siger indehaver af Grenå 
Spåntagning, 
Claus Hyl-
dahl. „Der 
bliver gjort 
noget ved 
det i ste-
det for, 
at den 

ene dag blot går efter den 
anden. Når der kommer 

en konsulent ind over 
og besparelserne 

kommer på bordet, 
bliver det meget 
synligt og hånd-
gribeligt.“ Ingen 
af de to virksom-
heder har haft 

problemer med 
overholdelse af 

miljøreglerne.
„Det skal jo 

være i orden, og 
vi kan lige så godt 
samarbejde med 
kommunen om det. I 
stedet for at kræve, er 
det mere blevet noget 
med at snakke om det. 

Bare det at få lagt miljømøder ind i 
allerede fastsatte møder og få det 
planlagt og struktureret er så godt.“

At læse varme, el og vand af en 
gang om må-
neden, ligesom 
derhjemme, 
er en del af 
øvelsen. „Når 
vi bliver holdt 
op på det, er 
vi også mere 
opmærksomme 
på at analysere 
tallene. Det er jo ikke et lovkrav 
at skulle spare, men når vi kan 
begynde at se noget ud af tallene, 
begynder vi også at arbejde med 
mulighederne for besparelser.“

Medarbejderne tager ansvar
Også medarbejderne involveres i 

forbindelse med 
GMC Miljøcerti-
fikatet, og adm. 
chef i møbel-
producenten 
Frederiksen A/S, 
Claus Tjørnelund 
siger, at de både 

kan se problemerne og har idéerne. 
„Vi fik to nøglemedarbejdere med, 
som blot betingede sig, at de ikke 
ville skrive noget. De var håndvær-
kere, og skriveriet var ikke dem.“

At huske at slukke for en maskine 
eller at lukke portene er både enkelt 
og givtigt. „Står to porte åbne 
samtidig, så en kold vind tømmer de 
6.000 m2 for varm luft, koster det 
altså penge at få rummet varmet op 
igen, så det handler måske om en 
automatisk portåbner.“ 

Ved en gennemgang af bygnin-
gerne i procesforløbet, så nye øjne 
også, at der kunne gemme sig en 
varmebesparelse i at mure de to 
porte til, der alligevel aldrig blev 
brugt. „GMC har været med til at 
sætte skub på, og arbejdsmiljømæs-
sigt betyder det også forbedringer.“ 

Mere fokus på fremtiden
Virksomhederne holdes op på at 
pege på fremtidige besparelsesmu-
ligheder. „Vi er ved at se på, hvor-

dan maskinen 
selv kan finde 
den optimale 
udskæring af en 
træplade for at 
få mindst muligt 
spild.“

Ved Grenå 
Spåntagning har 
man besluttet 

næste år at se nærmere på mulighe-
derne i en spånpresser til affalds-
produkterne. „Vi kan måske få fem 
kroner for et kg jernspåner og otte 
kroner, hvis de er presset til briket-
ter, hvor olien er ude af dem. Der 
kan også spares penge på transport 
af briketter i stedet for spåner.“ Den 
dyre olie, der hænger i spånerne og 
presses ud, kan måske genbruges, 
men andre faktorer, som eksempel-
vis støj, skal også med i overvejel-
serne.

„Man kan ikke bare tage en be-
slutning om det. Der er mange be-
regninger at tage højde for. Måske vi 
ender med bare at skulle gøre nogle 
ting anderledes uden nødvendigvis 
at lave briketter. Det må tiden vise.“

De to Claus’er siger samstem-
mende, at de nu med god samvittig-
hed kan sige, at de har gjort noget 
rigtigt. „Det er godt at få tænkt 
nogle tanker om fremtiden, som vi 
måske ikke selv havde fundet på at 
tænke.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

Miljøcertifikat i Norddjurs Kommune sætter både 

miljø og besparelser ind i mere faste rammer.

MILJØ HANDLER OGSÅ OM AT  

SÆTTE I SYSTEM

  NÅR VI BLIVER HOLDT 

OP PÅ DET, ER VI OGSÅ 

MERE OPMÆRKSOMME PÅ 

AT ANALYSERE TALLENE

  DET ER GODT AT FÅ 

TÆNKT NOGLE TANKER 

OM FREMTIDEN, SOM VI 

MÅSKE IKKE SELV HAVDE 

FUNDET PÅ AT TÆNKE
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Efter en måneds praktik blev Iben 
Jensen i oktober fastansat ved 
softwarevirksomheden Monosoft 
i Grenaa efter at have været uden 
arbejde et halvt år. Iben kan arbejde 
16-18 timer ugentligt, men har indtil 
videre 8 arbejdstimer om ugen. Hun 
er oprindeligt udlært i en sportsfor-
retning, men arbejdede som post, 
da hun i 2004 blev påkørt og fik 
piskesmæld. 

Fleksjobberen giver  
sammenhængskraft
„De opgaver, som er svære at nå i 
det daglige kan løses af en fleksjob-
ber, og fleksjobberen kan være den 
medarbejder der gør, at kollegerne 
kan koncentrere sig om deres ker-
neopgaver. Skriv det ned som I har 
svært ved at nå og søg en fleksjob-

ber til at løse 
det,“ siger Iben. 
„Uanset om det 
er administra-
tion, vedligehol-
delsesopgaver 
eller hvad I nu 
har brug for.“ Iben fortæller, at hun 
har haft et fint samarbejde med 
Jobcentret og er glad for igen at 
kunne bidrage til arbejdsmarke-
det. „Det har givet mig selvtilliden 
tilbage, at der er brug for mig“, siger 
hun. 
 
Det er blevet enkelt at  
have en fleksjobber ansat
Iben er glad for, at det for godt et 
par år siden også rent administrativt 
blev meget bedre og nemmere for 
arbejdsgiverne efter at fleksjoblov-

givningen blev 
ændret i 2013.

„Jeg får to 
lønsedler hver 
måned. En fra 
min arbejdsgiver 
og en fra kom-

munen. Det kører helt automatisk 
og min arbejdsgiver udbetaler bare 
lønnen, fuldstændig som hvis jeg var 
ansat på almindelige vilkår.“

En virksomhed i  
rivende udvikling 
Da Iben startede hos Monosoft, var 
der allerede en fleksjobber ansat 
til at varetage firmaets marketing-
opgaver. „Jeg fik Iben anbefalet 
gennem vores netværk, der vidste 
at vi havde rygende travlt,“ forkla-
rer indehaver Jimmy Borch, der 

Indehaver Jimmy Borch og fleksjobber Iben Jensen, Monosoft

  SKRIV DET NED SOM 

I HAR SVÆRT VED AT NÅ 

OG SØG EN FLEKSJOBBER 

TIL AT LØSE DET
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startede alene for tre år siden og nu 
har ni ansatte. Inden årets udgang 
er der to IT-udviklere mere. Kun fem 
virksomheder i verden laver samme 
type programmer. „Vi er i en op-
startsfase og kunne godt have fem 
udviklere mere, men det må vente 
lidt endnu, da indtægterne først 
kommer hen ad vejen og skal op i 
en vis størrelse, inden jeg ansætter 
flere. „Vi er som en stor familie og vi 
respekter hinanden for dem vi er og 
det vi er gode til. 
Det er en stor 
lettelse for mig 
at jeg nu f.eks. 
kan sende bilag 
og andre admini-
strative opgaver videre til Iben, hun 
gør en positiv forskel i forhold til min 
arbejdsbyrde.“  

En fordel for alle
Jimmy mener, at når man har brug 
for flere hænder uden at kende det 
nøjagtige behov, er det en kæmpe 
fordel at kunne ansætte en i et 
fleksjob med færre timer og så 
justere timerne op hen ad vejen. Det 
giver en fleksibilitet som vil være en 
styrke for enhver virksomhed.

„Det er godt at kendskabet til 
fleksjobordningen udbredes, så 
flere virksomheder finder ud af, hvor 

enkelt det er 
blevet at have 
en fleksjobber 
ansat. Man 
kan kontakte 
Jobcentret 

direkte med en jobbeskrivelse og 
det er en nem måde at få oprettet 
en stilling på.“

Iben bekræfter, at hun er blevet 
taget godt imod i en rummelig 
virksomhed, og hun opfordrer andre 
virksomheder til slå fleksjob op. 
„Der er stort set ingen jobannoncer 
efter fleksjobbere her i området. Det 
foregår næsten udelukkende via net-
værk eller uopfordrede ansøgninger. 
Flere opslag ville være et kæmpe 
løft til fleksjobområdet, til gavn for 
både virksomheder og fleksjob-
bere.“

Hvis man som virksomhed nu er 
blevet inspireret til at overveje en 
ansættelse i et fleksjob eller et små-
job, hjælper Jobcentret gerne med 
både proces og udvælgelse, uden 
det koster noget.

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

TÆNK 
FLEKSJOBBER 
OG FRIGØR TID TIL ANDET
Travlhed på arbejdspladsen kan være guld 

værd for fleksjobberen uden arbejde.

  HUN GØR EN POSITIV 
FORSKEL I FORHOLD TIL 
MIN ARBEJDSBYRDE
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SKOLEBESØG  
PÅ EN ARBEJDSPLADS I BAGHAVEN

Vilomix i Lime investerede 

nogle timer i 30 skoleelever 

og deres åbenlyse 

engagement i den lokale 

virksomhed.

HR chef Maj Schøler Fausing, adm. direktør Peter Iversen og marketingschef Anne Sørensen, Vilomix
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Blandt de ti virksomheder i Syddjurs 
Kommune, der havde sagt ja til at 
være med i HOP-IN projektet for 
skoleelever fra ti klasser, var produ-
centen af vitamin- og mineralblan-
dinger til dyr, Vilomix i Lime. Som et 
led i en temauge kom 30 elever fra 
7. klasse på Ådalsskolen på besøg 
sammen med tre lærere. 

Målet var at give eleverne indsigt 
i produktionserhvervets muligheder 
og vilkår for at inspirere til at vælge 
en erhvervsret-
tet ungdomsud-
dannelse direkte 
fra grundskolen 
og få øjnene op 
for lokale job- og 
karrieremulig-
heder inden for 
det erhvervsfaglige område. At flere 
elever efterfølgende har søgt fritids-
job ved Vilomix vidner om en positiv 
oplevelse, og virksomheden ser 
også tilbage på nogle udbytterige 
timer i selskab med de unge. 
 
Foran 1-0 inden start 
„Har eleverne fået lige så meget 
ud af det som os, har det været 
godt,“ siger adm. direktør Peter 
Iversen. „Vi har behov for kvalifice-
ret arbejdskraft, 
så det var også 
en investering 
på den lange 
bane.“ Han 
havde givet 
opgaven med at arrangere dagen 
videre til marketingschef Anne 
Sørensen og HR chef Maj Schøler 
Fausing. 

„Vi fik kantinen til at lave noget 
lækker mad, så med pølsehorn, ka-
nelsnegle og juice m.m. førte vi 1-0 
allerede inden vi fik startet,“ fortæl-
ler Maj. „Efter at Peter havde budt 
velkommen, fortalte Anne og jeg 
under overskriften „Fra ornesæd til 
vitaminblandinger“ lidt om virksom-
heden og kom ind på blandt andet 
indkøb, salg, logistik, produktion og 
slutprodukter.“ 

De havde ikke tidligere haft 
skolebesøg og var spændte på 
forløbet og besøget af 30 unge med 
mobiltelefonerne groet fast til hån-
den. Oplægget var to timers besøg, 
men med de unges engagement og 
spørgelyst blev det nærmere de tre 
timer. 

Overraskende spørgelyst  
og engagement 
Produktkonsulent Randi Thomsen 
gik mere i detaljer med nogle af 
emnerne og satte forskellige ting i 
perspektiv i forhold til det kendte. 
„Hvor mange pakker cornflakes spi-
ser en ko om dagen, og hvor mange 
mælkekartoner kan en ko dagligt 
fylde op.“ 

Anne fortalte om marketing, bran-
ding, digitalisering, brug af medierne 

og om messer. 
„De unge var 
ikke spor bange 
for at stille 
spørgsmål. Vi 
var meget over-
raskede over 
både spørgelyst 

og engagement,“ siger Anne. Alle 
de gule veste måtte findes frem, da 
eleverne også fik en rundvisning i 
produktionen. „Vi gik efter at give 
dem en totaloplevelse af, hvordan vi 
med vores forskellige arbejdsvinkler 
bidrager til et effektivt landbrug, der 
er meget andet og mere end land-
manden i stalden og på marken.“ 

Børnene kendte Vilomix som den 
store bygning, de jævnligt kom forbi 
uden at kende noget særligt til. „Det 

var også en form 
for lokal bran-
ding for os. Det 
er faktisk sjæl-
dent, at lokal-
området kigger 

ind som i dette tilfælde. Det er mere 
i form af erfa-møder o.l., der nogle 
gange kommer besøg udefra.“ 

Besøget sluttede med at finde 
mobiltelefonerne frem igen, da 
eleverne skulle bruge dem til at 
besvare ti spørgsmål på quizplatfor-
men Kahoot. Eleverne skulle efter 
besøget hjem på skolen og arbejde 
med et virksomhedsprodukt, der 
til slut skulle præsenteres for en 
dommerkomité i Rønde. „Vi havde 
lidt svært ved at få øje på koblingen 
fra besøget og det, de skulle hjem 
og arbejde med. Men det betyder 
ikke noget for vores gode oplevelse, 
og vi er klar igen, hvis den næste 7. 
klasse også vil på besøg.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

  HAR ELEVERNE FÅET 

LIGE SÅ MEGET UD AF DET 

SOM OS, HAR DET VÆRET 

GODT

  DET VAR OGSÅ 
EN FORM FOR LOKAL 
BRANDING FOR OS
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FARVEL TIL BANKFAMILIE OG  

GODDAG TIL ORLOV

Bagerst f.v. Emil Heberg, Vivi Norman, John Cramer, Peter Runo Elsnab,  
Nicolai Bjørnager Kristensen, Mette Haahr og Stine Hjarnø Jørgensen, Nordea Randers
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At det ikke er helt nemt at tage 
afsked med 88 kollegaer og en 
arbejdsplads, der fungerer som én 
stor familie opvejes i høj grad af at 
skulle være sammen med sin egen 
familie. Ledelsen i Nordea tog godt 

imod land-
brugschef 
Stine Hjarnø 
Jørgen-
sens idé/
ønske om 

otte ugers orlov for sammen med 
familien at se på landbrug i New 
Zealand. Så ved indgangen til 
julemåneden vinker hun farvel til 
kollegaerne og drager 4. december 
af sted på seks ugers rejse sammen 
med mand og tre børn på 8, 11 og 
13 år.

Glæder sig til jul i badebukser
„Min mand driver et landbrug i 
Harridslev,“ fortæller Stine. „Vores 
tur forener faglighed og interesse, 
og jeg har lavet nogle besøgsaftaler 
hjemmefra.“ Lektiebøgerne pakkes 
med i kufferten, og børnene glæder 
sig til en jul i badebukser.

„Efterhånden som det rykker 
tættere på, begynder det dog også 
at gå op for dem, at de ikke får 
julemåneden i Danmark med, og at 
deres bedsteforældre ikke er der. 
Men vi har lovet at julepynte den 
autocamper, vi lejer.“ Mens julen 
nok fylder mest for børnene, kred-
ser en stor del af forældrenes tid og 
tanker meget om alt det praktiske. 
„Indflyvningen til at skulle trække 
stikket i otte uger er ret hård, og jeg 
tror, at hele familien først begynder 
„at lande“ og slappe af, når vi letter 
med flyet mod New Zealand.“

Tager imod gæster på skift
Stine fortæller om turen i mødelo-
kalet ved Nordea i Randers, hvor 
hun ved det sidste ledermøde inden 
afrejsen har sat julegodter på bor-
det. Snakken går blandt andet om 
det „familiebånd“ der er kollegaerne 
imellem, og hvordan man også øn-
sker at møde kunderne på lige fod.

Banken er i fire etager, og 
det store kompetencecenter for 
landbrug og dets 30 medarbejdere 
breder sig over to af etagerne og 
servicerer området fra Vejle til 
Skagen og ud til den jyske højderyg. 
„Vi arbejder tæt sammen med de 
fire øvrige enheder – servicefilial, 
bankrådgiverne, erhvervsafdelingen 
og investeringsafdelingen.“

En stor del af medarbejderne i 
Stines afdeling har også en land-
brugsuddannelse. „Så her ved vi, at 
årets traktor 2018 er en Valtra.“

Banken har defineret sine værdier 
som passion, mod, samarbejde og 
ejerskab. „Det er en stor styrke, at 

vi er så mange forskellige samlet. 
Der er altid en god kollega i ryggen.“ 
Leder af erhvervsafdelingen, Mette 
Haahr fortæller, hvordan medar-
bejdere tages ud af den normale 
arbejdsrytme for på skift, to timer 
ad gangen, at være den, der ved 
indgangsdøren tager imod kunderne 
og hjælper dem. „Vi ser også vores 
kunder som vores gæster, og vi er 
klar til at møde dem når som helst 
og hvor som helst.“

Banken investerer i Randers
Blandt andet i takt med at brug af 
kontanter falder meget, ændrer 
arbejdsmønstret sig også hele tiden. 
„Mobilepay, applepay, kontaktløs 
og dankort m.m. – der sker bare så 
meget hele tiden. Vores forretning 
flytter sig væk fra dem, der kom-
mer i banken for at hente penge.“ 
Således kan man nu ringe til banken 
24/7 året rundt og/eller kontakte 
banken via Facebook og/eller chat. 
„Vi lægger skinnerne, mens toget 
kører, og vi skal hele tiden flytte 
os. Når ikke mindst de unge kunder 
ønsker hastighed, må vi give dem 
det.“

En stor del af opgaverne kan også 
klares digitalt. „I nogle tilfælde er 
det både hurtigere og nemmere 
for kunden at møde banken via et 
skærmbil-
lede og få 
hjælp den 
vej, men 
vi kommer 
også gerne 
på besøg.“ 

Afdelings-
leder i Private Banking, Peter Runo 
Elsnab, fortæller om efterspørgslen 
efter blandt andet investeringsråd-
givning uden for normal åbningstid. 
„Vi har i Private Banking (investe-
ringsafdeling i Randers) valgt at have 
åbent fra kl. 8-20 i hverdagene og 
i weekenden fra 10-16 lørdag/søn-
dag – og afholder møderne når og 
hvor kunden har lyst,“ fortæller han. 
Disse møder foregår primært som 
online møder, hvor kunden sidder 
derhjemme eller i sommerhuset og 
kan se med på skærmen.

„Vi har for ikke så længe siden 
bygget om for et stort beløb, da vi 
tror på Randers, og gennem Nordea 
Fonden har vi støttet forskellige pro-
jekter her i området med 2 mio. kro-
ner i 2017. Men vi vil faktisk gerne 
støtte det gode liv endnu mere og 
tager rigtig gerne imod ansøgninger. 
For at undgå unødig tidsforbrug 
kan du via nordeafonden.dk inden 
24 timer få en forhåndsmelding om 
udsigten for din gode idé.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

Landbrugschef ønsker 

i starten af december 

kollegaerne god jul og 

rejser til new Zealand 

for at se på landbrug.

FARVEL TIL BANKFAMILIE OG  

GODDAG TIL ORLOV

  VORES TUR 
FORENER FAGLIGHED 
OG INTERESSE

  VI LÆGGER SKIN-

NERNE, MENS TOGET 

KØRER, OG VI SKAL 

HELE TIDEN FLYTTE OS
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Som direktør i Djurslands Bank og fan af AGF ved Lars 
Møller Kristensen noget om bank på godt og ondt.

Mens arbejdstiden både må og skal handle om bank, 
måtte der ved de 5-6 årlige besøg på tribunen i Aarhus 
godt være lidt mindre bank – til 
AGF. „Du er bankdirektør 24/7 
og med til mange forskellige 
arrangementer. På stadion i Aar-
hus er jeg oftest sammen med 
kunder og gæster.“

Djurslands Bank var med til 
at etablere talentsamarbejdet 
mellem Djursland og AGF. „Vi var i mange år ret tæt på 
talentudviklingen, og jeg undrer mig ofte over AGF’s 
resultater, når jeg tænker på det store talentarbejde 
og har set, hvor mange talenter der vitterligt er på 
Djursland. Både i Randers og AGF har man alt for lidt 
tålmodighed med egne talenter frem for at købe sig til 
spillere udefra.“

Han sammenligner fodbolden med bankverdenen. 
„Det kræver tid og tålmodighed at udvikle både spillere 
og medarbejdere.“

Arbejde til håndværkergenet
Allerede som 14-årig begyndte ledergenet at udvikle 
sig, og som fodboldtræner i ungdomsårene blev det 

blandt andet til et Jysk Mesterskab til de 8-10-årige 
fodbolddrenge. „Siden jeg var 30 år har jeg så været 
leder på jobbet. Jeg er altid gået efter at være både 
ordentlig og retfærdig, men også efter at få indflydelse 

i kraft af mit engagement.“
Lars er født og opvokset i Give 

og var den første i familien med 
studentereksamen. Som 20-årig 
flyttede han til Kolding, tog HH 
og blev derefter elev i Sparekas-
sen Bikuben i 1981. En del af 
fritiden blev brugt på et medbyg-

gerhus, hvor han blandt andet selv lagde tag på.
Som 24-årig rykkede Lars som mange andre jyder til 

København, og fik job på hovedkontoret og læste om 
aftenen på Handelshøjskolen. Blandt de mange jyder 
var Lene fra Aalborg, som han i dag er gift med, og 
sammen har de børnene Henrik og Stine.

Efter et tilbud om en stilling som regionssouchef i 
Vejle og med et ønske om at vende „hjem“ til Jylland, 
blev der sagt farvel til København og goddag til et hus i 
Vejle, som Lars også lige skulle lave lidt om på.

Tre år senere kom der tilbud om en større stilling i 
Varde-Ølgod, så farvel til Vejle og goddag til en byg-
gegrund i Varde – dog ikke med så meget medbyg som 
i Kolding.

For Lars Møller Kristensen er bank noget han 

støder rigtig meget på i både arbejdstid og fritid.

  DET KRÆVER TID 
OG TÅLMODIGHED AT 
UDVIKLE BÅDE SPILLERE OG 
MEDARBEJDERE

Direktør Lars Møller Kristensen, Djurslands Bank
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Familielanding i Rønde
„Der skete meget i bankverdenen og BG Bank, hvor jeg 
fra 1998 til 2003 stort set fik nyt direktørjob hvert år. 
Selv om det var både turbulent og spændende, søgte 
jeg i 2003 til Djurslands Bank, hvor jeg som underdi-
rektør kørte et godt parløb med Ole Bak, til han gik på 
pension i 2016, og jeg så blev adm. direktør.“

Ved jobskiftet flyttede familien i Rønde ind i deres 
første nybyggede „gør det ikke selv“ hus. Stine skulle 
starte i folkeskolen, Henrik i 6. klasse, og Lene skulle 
på arbejde i Danske Bank i Aarhus.

„Ikke så længe efter flytningen synes Lene, hun ville 
købe et ældre sommerhus i Ebeltoft. Vi brugte nogle år 
på at sætte det lidt i stand, og da det var færdigt, synes 
hun så, vi skulle udskifte det med et nyt. Men det 
gamle var nu heller ikke godt, og vi ville gerne kunne 
bruge det hele året.“

Flere venner fra forskellige 
egne af landet hænger stadig 
ved, blandt dem fire par tilbage 
fra ungdommens fodboldtid.

„For godt ti år siden kom jeg 
med i bestyrelsen for Rønde 
Fjernvarme og var formand i 
syv år.“ Lars er nu med i bestyrelserne i Bankdata, JN 
Data og i Erhverv Grenaa. Sidstnævnte var han med 

til at starte op og er næstformand, mens han har orlov 
fra Rotary Rønde, da mødetiden passer dårligt med 
bankens bestyrelsesmøder.

„Jeg går hver morgen tur med vores 12 år gamle 
hund og løber 5 km 1-2 gange om ugen. Jeg har det 
rigtig godt bagefter men er desværre endnu ikke nået 
dertil, hvor jeg også nyder løbeturen.“

Familien har altid rejst meget, og mens computer og 
mobil er lukket ned, bliver der i ferien tid til at læse 3-4 
bøger.

„Mit og Lenes næste projekt er at få skabt tid til at 
kunne begynde at spille golf sammen. Men netop tiden 
er den største udfordring, så lad os nu se, hvornår vi 
kommer på græs“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

ET LIV  
FYLDT MED 

BANK

  JEG GÅR HVER MORGEN 
TUR MED VORES 12 ÅR 
GAMLE HUND OG LØBER 5 KM 
1-2 GANGE OM UGEN
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Karpenhøj Naturcenter

Jørgen Lund Møller (58) har 
valgt at stoppe som leder for 
Karpenhøj Naturcenter pr. 1. 
december 2017. Han er blevet 
tilbudt en stilling i Vestjylland, 
som har fokus på formidling. 
Jørgen har tidligere været 
akvarie- og dyreparkschef på 
AQUA i Silkeborg og direktør 
for Kattegatcentret i Grenaa. 
Karpenhøj Naturcenter forventer 
at ansætte en ny leder pr. 1. 
februar 2018.

Kattegatcentret

Helle Hegelund Knudsen (51) 
tiltræder som ny direktør for 
Kattegatcentret i Grenaa den 1. 
december 2017 og skal dermed 
stå i spidsen for realiseringen 
af en ambitiøs masterplan. 
Hun er cand. scient. i biologi 
og kommer fra en stilling som 
teknisk chef og koncernledelse 
i Skanderborg Kommune og har 
tidligere været leder i det råd-
givende ingeniørfirma NIRAS. 
„Jeg glæder mig helt utrolig 
meget til at stå i spidsen for 
Kattegatcentret og til samarbej-
det med både medarbejdere 
og bestyrelsesmedlemmer. 
Jeg kender Kattegatcentret 
som et sted med fokus på 
seriøs formidling, spændende 
forskningssamarbejder og gode 
familieoplevelser.“

Realdania
Hans-Ulrik Revsbech Jensen, 
murermester og medejer af 
entreprenørvirksomheden 

HUJ A/S, er valgt til Realdanias 
repræsentantskab i Aarhus 
på valgmøde d. 2. november 
2017. Realdania arbejder med at 
skabe livskvalitet gennem det 
byggede miljø, og foreningen 
har cirka 148.000 medlemmer.

Apro Danmark
Henning Larsen er tiltrådt som 
servicechef hos Apro Danmark 
i Grenaa. Henning har bred erfa-
ring indenfor skibskraner, som 
han har tilegnet sig fra arbejde 
i det meste af verden. Han 
tilfører dermed et nyt område til 
Apro Danmark.

Det Grønne Museum
Anne Bjerrekær (55) tiltræ-
der som ny direktør for Det 
Grønne Museum 1. januar 
2018, efter direktør gennem 
18 år Peter Bavnshøj har 
valgt at træde tilbage. Anne 
er cand.phil. i forhistorisk 
arkæologi og kommer fra en 
stilling som chef for Horsens 
Museum. 
„Jeg blev meget, meget glad, 
da jeg hørte, at jeg var valgt 
til at stå i spidsen for Det 
Grønne Museum fremover, 
og jeg glæder mig i samme 
målestok, som et lille barn 
glæder sig til juleaften.“

Grenaa Håndværker- 
og Industriforening 

Prisen som Årets Kanne er i 
år blevet tildelt kulturhusleder 
Jesper Jul fra Pavillonen i Gre-
naa af Grenaa Håndværker- og 
Industriforening. Formand 
tømrermester Klaus Aller-
mann begrunder valget med 
den indsats Jesper gør for at 
få gjort Grenaa kendt ud over 
Djurslands grænser.

Åbylægerne
Praktiserende læge Anna 
Weibull har modtaget Halfdan 
Mahler Prisen for sin mange-

årige indsats i arbejdet med 
palliation i almen praksis. 
Anna blev speciallæge i almen 
medicin i 1995 og har taget 
specialistuddannelsen i palliativ 
medicin. Hun arbejder til dagligt 
ved Åbylægerne i Grenaa, 
samtidig med at hun efterud-
danner andre praktiserende 
læger. Prisen uddeles for 27. 
gang af Praktiserende Lægers 
Organisation og Dansk Selskab 
for Almen Medicin. Med prisen 
følger 35.000 kr.

Nationalpark Mols Bjerge
Miljøministeren har udnævnt de 
første otte bestyrelsesmedlem-
mer for nationalparken. Udover 
den nyudnævnte bestyrelses-
formand, landmand Jørgen 
Blach, er Thorkild Danielsen 
fra Friluftsrådet, Else Brask Sø-
rensen fra VisitDenmark, Jens 
Bjørn Andersen fra Danmarks 
Jægerforbund, Margit Røgind 
fra Danmark Naturfrednings-
forening, Rita M. Buttenschøn 
fra Dansk Botanisk Forening, 
Jens Søgaard fra Landbrug 
og Fødevarer, Kit Purup fra 
Dansk Skovforening og Søren 
Rasmussen fra Naturstyrelsen 
udpeget. Efter kommunalvalget 
udvælges en repræsentant 

fra Syddjurs Kommune. Når 
bestyrelsen har konstitueret sig, 
vil den nedsætte et national-
parkråd, hvorfra et medlem 
ligeledes skal repræsenteres i 
bestyrelsen.

Specma Hydraulic A/S

Michael Boserup har over-
taget Specma Hydraulic A/S 
som eneejer. Han skifter 
samtidig navnet til det 
tidligere Komponenthuset.
Virksomheden forhandler 
med udgangspunkt på Grenaa 
Havn blandt andet pneuma-
tiske og hydrauliske kompo-
nenter. Dermed har han købt 
den tidligere svenske partner-
virksomhed Specma og to 
tidligere kolleger ud.

Nye selskaber
Cvr nr Selskabsnavn ................................................................................................ Reg.dato
39020637 Archon Interactive IVS ............................................................................... 19.10.2017
39012537 H&L Rengøring / IVS .................................................................................. 16.10.2017
39007835 JMKH IVS ................................................................................................... 13.10.2017
39007746 PVKH IVS ................................................................................................... 13.10.2017
38993496 MGA IVS ....................................................................................................08.10.2017
38978160 GoalShelter ApS .........................................................................................02.10.2017
38977687 Golasso Exchange ApS..............................................................................02.10.2017
38953990 SM Byg og Montage IVS .......................................................................... 22.09.2017
39009080 Pro-tektive IVS ........................................................................................... 13.10.2017
38990608 TC Group IVS ..............................................................................................06.10.2017
38989286 HM Projects IVS.........................................................................................06.10.2017
38986899 Sloth Jensen VVS ApS ..............................................................................05.10.2017
38979035 BNT ApS .....................................................................................................02.10.2017
38969056 JFM Consult IVS ....................................................................................... 28.09.2017
38966235 Emmery Skin Care IVS ..............................................................................27.09.2017

Selskabsændringer
38004549 Milan‘s ApS ............................................................ 19.10.2017 Konkursdekret afsagt
26876788 ØSTJYSK BIOBRÆNDSEL ApS ..............................13.10.2017 opløst ved erklæring
31781752 EGLU LIVING A/S .............................................. 12.10.2017 virksomheden er opløst
36977035 SBC Transport IVS .............................................27.09.2017 virksomheden er opløst
37156876 K. Ulstrup Holding IVS ...............................................................................27.09.2017
36555971 MUTE-IT IVS ......................................................24.09.2017 virksomheden er opløst
37882062 Ebeltoft Parkhotel Drift ApS .................................. 17.10.2017 Konkursdekret afsagt
37252832 Komt ApS ............................................................... 13.10.2017 Konkursdekret afsagt
35205330 DIT BUSSELSKAB ApS ..........................................13.10.2017 virksomheden opløst
14790802 TJERRILD BYGGESERVICE ApS.............................13.10.2017 opløst ved erklæring
24991547 L. SIMONSEN, KOLIND ApS ..................................12.10.2017 Likvidation vedtaget 
28670958 CPM MANUFACTURING A/S ................................12.10.2017 virksomheden opløst
36046783 MULTI BEREGNER- & PROJEKTERINGSSERVICE IVS ..12.10.2017 virksomheden opløst
36029501 IVAR NESHEIM IVS ................................................12.10.2017 virksomheden opløst
36712562 Stoving IVS ..............................................................12.10.2017 virksomheden opløst
36922257 Bysmeden ApS ........................................................ 11.10.2017 Likvidation vedtaget
35237321 MOKT ApS ............................................................. 10.10.2017 Konkursdekret afsagt
37473006 Authentic.dk ApS .................................................... 09.10.2017 opløst ved erklæring
31779278 BB SMEDE OG MONTAGE ApS ...........................06.10.2017 Konkursdekret afsagt
31268486 COMLOGIC ApS ..................................................... 05.10.2017 opløst ved erklæring
27919979 AMBUNANGA ApS ................................................ 22.09.2017 opløst ved erklæring

Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.
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Udviklingsprogrammet Industri 4.0
August 2017 frem til august 2019
Udviklingsprogrammet skal styrke 
vækst og innovationskraften 
blandt små og mellemstore 
virksomheder inden for energi, 
landbrug, produktion og fremstilling 
i Region Midtjylland. Det skal ske 
gennem øget samarbejde mellem 
virksomheder og videninstitutioner 
i innovationssamarbejder, der gør 
virksomhederne i stand til at udnytte 
deres potentiale inden for Industri 4.0.
Info: www.industry40.au.dk

Håndværkermøde
1. december kl. 7:30-9:30, Kultur 
Hotellet, Hovedgaden 10, 8410 Rønde.
Syddjurs Kommune og Dansk Byggeri 
inviterer til det årlige møde for lokale 
håndværksvirksomheder, hvor der 
orienteres om kommende kommunale 
bygge- og anlægsopgaver m.v. I år vil der 
også være fokus på den samarbejdsaftale, 
som Syddjurs Kommune har indgået med 
Dansk Byggeri og andre partnere.
Tilm.: bokr@syddjurs.dk

Informationsmøde LAG Djursland
5. december kl. 19:00-21:00, Mørke 
Hallen, Drosselvej 1, 8544 Mørke
LAG Djursland inviterer til 
informationsmøde vedr. ansøgning 
til LAG- og FLAG-projekter med 
ansøgningsfrist d. 1. februar 2018.
Tilm.: koordinator@lag-djursland.dk

Nytårskur
5. januar 2018 kl. 14:00-16:00, historisk 
lokalitet følger.
Arr. Business Djursland.

Landbrugsmessen 
Gl. Estrup
Djursland Landboforening over-
tager ledelsen af sekretariatet 
for Landbrugsmessen Gl. Estrup 
efter Det Grønne Museum.

Turismekonferencen 2017
Region Midtjylland belønner 
turistaktører fra regionen ved 
en prisuddeling. Hovedprisen 
er TurismeVÆKSTprisen, hvor 
Nationalparken Mols Bjerge 
er nomineret. Det Grænse-
løse Køkken, Sostrup Slot & 
Kloster, Fonden Destination 
Djursland samt 
René Povlsen, 
købmand i MENY, 
Rønde, er nomine-
ret til temapriserne 
‚Kulturturisme 
som ny vej til 
vækst og udvik-
ling‘ og ‚Innovation 
i turismen‘. Det er 
regionsrådet, der 
vælger vinderne 
af de tre priser og 
kåringen sker den 
16. januar 2018.

Viden Djurs fejrer 125 år
GRENAA  Som led i fejringen af Viden Djurs’ 125 års jubilæum 
mødte godt 40 virksomheder op til virksomhedsbrunch på Viden 
Djurs. Brunchen var samtidig startskuddet til dagen, hvor de 
studerende præsenterede Innovationsugens resultater, som nogle 
af de inviterede virksomheder var dommere for. Årets tema for 
Innovationsugen var Innovation via Digitalisering, og gæsterne 
fik bl.a. også oplevet robotten Peppers live og hørt om skolens 
samarbejde med den unge iværksættervirksomhed Ahoot, der har 
udviklet et helt nyt matematikspil. Innovationsugen fik ligeledes 
besøg af udenrigsminister Anders Samuelsen, der blev vist rundt 
og fik snakket med eleverne om deres projekter.
I forbindelse med jubilæet har uddannelsesinstitutionen udgivet 
bogen Fra PC til Digital Læring, der beskriver skolens sidste 25 års 
udvikling.

Skat iværksætter-kampagne
DJURSLAND  Skat har igangsat en ny kampagne målrettet 
iværksættere. På deres hjemmeside findes en overskuelig 
tjekliste med de vigtigste administrative opgaver for nye virk-
somheder. Her findes også vejledning til, hvordan virksomheder 
anvender fx Digital Post, NemID, regnskab og indberetninger til 
Skat. Der er derudover videoer, hvor andre iværksættere fortæl-
ler om deres erfaringer.

Fælles opgave at få unge til håndværksfagene
DJURSLAND  Aarhus Tech har indgået partnerskabsaftaler 
med Dansk Byggeri i bl.a. Nord- og Syddjurs kommuner. „Vi 
har en fælles sag,“ mener uddannelseschef Marianne Klitgaard 
Würtz, Aarhus Tech. „De unge, der ønsker en uddannelse inden 
for byggeri, vil vi hjælpe til det rette match. Vi hjælper elever, 
der har svært ved at finde praktikplads, med at sende deres 
elevprofil ud til virksomheder i deres lokalområde, og vi inviterer 
mestre til at komme på skolen og se de unge arbejde, ligesom 
vi underviser i at skrive ansøgninger.“
Formand for Dansk Byggeri Østjylland Michael Ancher peger 
også på, at partnerskabet giver gode muligheder for at arbejde 
sammen om at løse udfordringerne med at sikre kvalificeret 
arbejdskraft inden for byggeriet i fremtiden.

Letbanestation Hessel og Thorsager
DJURSLAND  De to nye stop på letbanen i henholdsvis Hessel 
(Grenaa) og Thorsager har haft første spadestik. Hos Terma i 
Grenaa er der stor tilfredshed med det nye stoppested, og HR 
direktør Kirsten Nielsen Sørensen forudser, at det bliver til stor 
fordel for virksomheden og dens medarbejdere med lettere 
tilgang til det østjyske bybånd.
Også i Thorsager har det i mange år været et stort ønske at få 
etableret et stop. Den nye station bliver oplyst og anlagt med 
perron i niveau med sporet, og med parkeringsplads og cykel-
parkering i terræn.

Fuldtidsledige
% af arbejdsstyrken 
(foreløbige) efter område, 
alder og køn.
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Find statistik om boligmarkedet

Velkommen til Boligsidens Markedsindeks, hvor du

kan finde statistik for forskellige boligtyper på

boligpriser, salgstid, nedslag og udbud fra de

seneste tre år. Her får du altså et værktøj til at

trække statistik om boligmarkedet, der kan

fortælle om nationale, regionale og lokale

tendenser.

Kan du ikke finde det, du søger, er du velkommen til

at rette henvendelse til presse@boligsiden.dk.

Boligsidens Markedsindeks

Læs seneste

pressemeddelelsen:

Salgstiden på ejerboliger stiger

Se nøgletal fra Boligsidens

Markedsindeks

Udbud Solgte

Brug menuerne 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:

Salgspris, kr. pr. m²

For område:

Vælg

(Du kan sammenligne op til fire områder)

Norddjurs × Syddjurs ×

For boligtype:

Vælg

(Du kan sammenligne op til tre boligtyper)

Villa/Rækkehuse ×

Salgspris, kr. pr. m² Graf Tabel

Område Boligtype Ændring måned Ændring år

Norddjurs Villa/Rækkehuse -2,3% 9,5%

Syddjurs Villa/Rækkehuse -2,9% 5,8%
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Alle data er indhentet i perioden 
23.10.2017 - 17.11.2017.
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen, 
NN Markedsdata. Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår) 

ALMA PROBERTY APS
Thorsgade 46, Thorsager, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste -0,4 (0,1)
Resultat før skat -0,4 (-0,4)
Egenkapital 2,0 (2,4)
Antal ansatte 3

ALU-COMP A/S
Rolshøjvej 19, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 4,6 (5,6)
Resultat før skat 2,3 (3,2)
Egenkapital 1,6 (0,8)
Antal ansatte 35

ANDERS ULRICHSEN APS
Østergade 20, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2017 
Bruttofortjeneste 1,8 (1,7)
Resultat før skat 0,3 (0,3)
Egenkapital 0,5 (2,1)
Antal ansatte 3

ANDIGÅRDEN APS
Andivej 30, Andi, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 1,4 (0,9)
Resultat før skat 1,4 (1,2)
Egenkapital 6,5 (5,5)
Antal ansatte 3

BYGGEFIRMAET PETER PRÆST APS
Rugvænget 11, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 0,8 (1,0)
Resultat før skat 0,0 (0,0)
Egenkapital 0,2 (0,2)
Antal ansatte 3

CARLO F. CHRISTENSEN A/S
Kastbjergvej 15, 8585 Glesborg
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 3,0 (3,4)
Resultat før skat 0,1 (0,6)
Egenkapital 2,5 (2,8)
Antal ansatte 7

CC APS
Kastbjergvej 15, 8585 Glesborg
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 0,3 (0,2)
Resultat før skat -0,2 (-0,2)
Egenkapital 0,3 (0,4)
Antal ansatte 3

ERIK A. MARCUSSEN GRØNFELD APS
Lyngsbækalle 5, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 0,0 (0,2)
Resultat før skat 0,0 (0,0)
Egenkapital 0,0 (-0,0)
Antal ansatte 3

GRENAA LASTVOGNSSERVICE APS
Rugvænget 38, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 0,7 (0,3)
Resultat før skat 0,3 (0,0)
Egenkapital 3,1 (2,9)
Antal ansatte 3

PHOTO CARE GRENAA APS
Storegade 4, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 1,6 (1,7)
Resultat før skat 0,0 (0,1)
Egenkapital -0,1 (-0,1)
Antal ansatte 7

PR ELECTRONICS A/S
Lerbakken 10, Følle, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 118,3 (110,3)
Resultat før skat 33,5 (20,3)
Egenkapital 182,9 (227,1)
Antal ansatte 130

RINCO ULTRASONICS DANMARK A/S
Erhvervsparken 1, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 1,2 (1,6)
Resultat før skat 0,1 (0,4)
Egenkapital 1,5 (1,4)
Antal ansatte 3

THORSAGER AUTO APS
Nørregade 9, Thorsager, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 1,4 (1,2)
Resultat før skat 1,1 (1,0)
Egenkapital 7,3 (6,6)
Antal ansatte 7

TREND MOGENSEN APS
Hvedevej 27, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-9-2017 
Bruttofortjeneste 0,7 (0,4)
Resultat før skat 0,1 (0,0)
Egenkapital 0,4 (0,3)
Antal ansatte 3

VV ENTREPRENØR APS
Tingvej 55, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-6-2017 
Bruttofortjeneste 1,3 (1,1)
Resultat før skat -0,1 (-0,1)
Egenkapital 0,2 (0,3)
Antal ansatte 3

Ejerleder Søren Ibsen, Aktiv Sport ApS

De to ægtefæller og ejer-
ledere af Aktiv Sport ApS i 
Knebel, Søren Ibsen og Linda 
Krohn Dehli, har gennem 
årene skabt en nicheforret-
ning, der gør hverdagen bedre 
for mange mennesker. Det 
skaber både glæde og positiv 
økonomi, hvor resultatet stille 
og roligt gennem de sidste tre 
år næsten er tredoblet til et 
plus på 1,3 mio. kr.

Sanseoplevelser
„Det hele startede med, at vi 
handlede med sportsudstyr. 
Vi driver en webshop og leve-
rer blandt andet til sportstera-
peuter,“ indleder Søren. „Det 
er varer ind og ud og ikke 
den store raketvidenskab.“ 
Kontakten til den terapeutiske 
verden blev imidlertid kimen 
til en helt ny niche. Med en 
baggrund som specialunder-
viser af hjerneskadede børn, 
så Søren potentialet i at levere 
og indrette sanserum.
„Vi har lavet over 200 rum i 
Danmark. Her kan for eksem-
pel demente og psykisk syge 
selv styre alle mulige beha-

gelige sanseoplevelser, der 
kan give dem gode oplevelser 
eller lindre deres symptomer. 
Der er flere eksempler på, at 
vores rum for nogle har bety-
det reducering af medicinfor-
brug.“

Ny idé og søsterselskab
„Selv om vi er langt foran vo-
res kolleger, er konkurrencen 
på det marked løbende blevet 
skærpet og det har nået et 
vist leje. Derfor designer vi nu 
udstyr og indretning af inter-
aktive projektioner.“ Anven-
delsesmulighederne er ifølge 
Søren meget brede. „Der 
er både en spøg og skæmt 
effekt, men også formidling, 
undervisning og behandling 
er åbenlyse brancher.“ Kort 
fortalt projekteres billeder, 
videofilm eller lyseffekter på 
en flade i et tomt rum. Ved 
berøring starter en action, der 
er bestemt på forhånd. „Hvis 
du for eksempel fejer hånden 
hen over Dirch Passer, får du 
ham at se Cirkusrevyen. Stort 
set alle fortæller bagefter, at 
de aldrig har oplevet noget 
lignende.“
Aktiviteten er lagt i søstersel-
skabet Aktiv Interaktiv ApS, 
der allerede ni måneder efter 
fødslen også har positive 
resultater. „Selvfølgelig vil vi 
gerne have, at det går godt 
økonomisk, men der ligger 
rigtig meget hjerte i det her. 
Vi får som medarbejdere 
nogle fantastiske oplevelser 
og ved, at vi flytter noget.“ 

Vi lægger rigtig meget hjerte i det

Aktiv Sport ApS
Knebel Bygade 38 St, 
8420 Knebel

Regnskabsafslutning 30-6-2017

Bruttofortjeneste 3,2 (2,9)

Resultat før skat 1,3 (0,9)

Egenkapital 1,6 (0,8)

Antal ansatte 3

Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)
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VVS-installation

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

 

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

www.permoeller.dk

Vælg en stærk
   samarbejdspartner

www.djurslandsbank.dk
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Hydraulikarbejde – også fremstilling 
og udskiftning af slanger på stedet
Skibsreparation og marineservice
Motorrenovering
Aircondition, service og reparation
Svejsning af stål, rustfri og alu
Reparation og salg af 
entreprenørmateriel
Stort og velassorteret lager

Nordhavnsvej 12 · 8500 Grenaa · www.amhs.dk

VI RYKKER HURTIGT UD, 
NÅR DU HAR BEHOVET

Byrådet i Syddjurs Kommune invite
rer hermed virksom heder, handels
standsforeninger, distriktsråd og 
øvrige samarbejds partnere til den 
årlige nytårskur for erhvervslivet.

Borgmesteren vil byde velkommen 
og ønske Godt Nytår. Herefter vil 
der være en række korte og inspi
rerende oplæg, hvorefter der er 
lagt op til networking og mulighed 
for at hilse på både politikere og 
kolleger fra erhvervslivet, ligesom 
kommunens direktion og ledelse vil 
være til stede.

Nytårskuren holdes fredag  
d. 5. januar 2018 kl. 7.30 – 9.30 
i Festsalen på Fuglsøcentret, 
Dragsmurvej 6, 8420 Knebel

NYTÅRSKUR  

for  

ERHVERVSLIVET  
2018

Byrådet er vært ved 
morgenkaffe og brød. Af 
hensyn til forplejningen 
bedes tilmelding foretaget til 
 erhvervsservice@syddjurs.dk 
senest tirsdag d. 2. januar kl. 12

http://www.permoeller.dk
http://www.djurslandsbank.dk
http://www.kovsted.dk
http://www.amhs.dk
mailto:erhvervsservice@syddjurs.dk


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

 

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.

Hos os får du: 
• Personlig erhvervsrådgiver 
• Lokalt kendskab 
•	Kunden	altid	i	fokus	
• Solidt branchekendskab 
•	Hurtig	beslutning	
• Ingen kunde- eller kontogebyr 

Lars Pagter 
Telefon	8758	1338 
Ole Bonde
Telefon	8758	1330
Anders Jelle 
Telefon	8758	1481
Lisbeth Grauballe Bendtsen 
Telefon	8758	1339

ERHVERVSRÅDGIVERNE
–	VI	STÅR	PÅ	TÆER	FOR	DIG	OG	DIN	VIRKSOMHED 

Rønde	Sparekasse
Hovedgaden	33,	8410	Rønde
Telefon	8637	1366,	www.roendespar.dk 

DIT lokale 
pengeinstitut	
– hvor DU er i 

centrum

http://www.mfnorddjurs.dk
http://aalsrode.dk
http://www.roendespar.dk

