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Sæt turbo på bedring af erhvervsklimaet

Erhvervslivets Organisation DI, har netop 

offentliggjort en meget grundig sammenlig-

ning af landets kommuners erhvervsvenlig-

hed. Placeret som nr. 47 og 84 ud af 96 

kommuner for henholdsvis Norddjurs og 

Syddjurs er et klart gult kort og simpelthen 

ikke godt nok.

Kommunerne bør omgående – som Svend-

borg der scorede pladsen som næstværst 

–  gå i dialog med det lokale erhvervsliv og 

DI, som har mange gode eksempler på, 

hvad kommunerne konkret kan gøre for at 

forbedre sig.

Det er afgørende for en positiv erhvervsud-

vikling af Djursland, at kommunerne leverer 

varen. Uanset om det handler om udbud af 

erhvervsgrunde, hurtig byggesagsbehand-

ling, kontinuerlig dialog med erhvervslivet 

eller andre af de 44 forskellige parametre 

undersøgelsen afdækker.

Undersøgelsen er et godt udgangspunkt for 

kommunens topfolk at ruske op i rækkerne 

og sætte aktiviteter i gang. Det vil være 

mere end pinligt, utilstrækkeligt og vækst-

dræbende igen at havne så langt nede på 

skalaen ved næste undersøgelse.
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Nu skal slikposerne udskiftes med poser med gulerødder og 
andre sunde snack produkter. Denfood er en nystartet virksom-
hed med et godt kapitalgrundlag, der har sat sig for at ændre på 
vore spisevaner. Ikke mindst over for børn og unge. 
Et spændende eventyr har taget sin begyndelse.  

Stadig gazeller på Djursland 6
Også på Djursland slagtes gazellerne, for med kun 1051 gazel-
levirksomheder på landsplan, nærmer nedgangen sig 60 % i 
forhold til 2009. Der er i år tæt ved 300 gazeller færre i Region 
Midtjylland. På Djursland er der i år 12 gazeller. Sidste år 23. 
Og året før 28.  
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Profil: Frem over samles alle erhvervskompetencerne ét sted på 
Djursland. Erhvervsrådgiverne vil i endnu større omfang tage 
ud og møde kunderne, hvor de er. Tilgængeligheden skal øges 
generelt, ligesom uopfordret kundekontakt, der kan være med til 
at skabe værditilvækst for kunden, vil blive helt almindeligt.  
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Hans Ulrik Jensen havde af egen erfaring og på tætteste hold, 
oplevet hvordan en stor virksomhed kunne gå i opløsning ved 
ejerens død. At sikre sin virksomhed, hvad angår ejerskab og 
lederskab, har derfor været et væsentligt incitament i op-
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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

BygherrerådgivningBygherrerådgivning
ProjektledelseProjektledelse
ProjektstyringProjektstyring
RådgivningRådgivning
ProjekteringProjektering

Stationsplads 4
8500 Grenaa                  
Tlf. 8630 0355

Åboulevarden 18 
8000 Århus C                  

Tlf. 8625 3355              

www.lb-consult.dkwww.lb-consult.dk

Din lokale installatør

Trekanten 44 B
8500 Grenaa
Tlf. 86 32 32 99

Kådhøjvej 12
8530 Hjortshøj

Tlf. 86 24 90 99

BP Electric A/S

Kval i tet  t i l  t iden

www.bpelectric.dk
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Gør det sunde valg nemt! – hedder 
det i filosofien bag virksomheden. 
Det handler om gulerødder – eller 
orangerødder, som de også kaldes 
– og på sigt handler det om sund 
snack i forbrugervenlige emballager 
med flere grøntsager som f.eks. 
blegselleri, ærter, cocktailtomater og 
orangerødder. Evt. sammen med en 
dip produceret af yoghurt. Lige til at 

tage med, og lige til at spise. I bilen, 
foran fjernsynet og hvor man ellers 
har lyst til lidt lækkert. 

Gulerødder, som virksomheden 
selv producerer, sker på lejet jord. 
Der forarbejdes både økologiske 
og traditionelt dyrkede gulerødder. 
”Det er udsøgte sorter, som er me-
get velsmagende, og som vi dyrker 
på de lejede arealer. Det har vist sig, 
at vi kun kan dyrke gulerødder på en 
mark hvert fjerde år, derfor kan det 
ikke betale sig for os at eje jorden,” 
siger direktør Lasse Sindal. 

Han er medejer af virksomhe-
den og har været med fra starten i 
februar i år. Han er 31 år og har en 
baggrund som cand. mag. i sam-
fundsfag, men har arbejdet i gartne-
ribranchen i mange år. Hovedsagelig 
i gartneriet på Gl. Estrup, hvor han 
har været medejer. 

”Hvis man vælger meget søde og 
spisevenlige gulerødder, vil man op-
dage, at de er meget skrøbelige og 
derfor lidt besværlige at håndtere, så 
vi skal være ekstra opmærksomme 
under hele forløbet fra opgravning 
over vask til pakningen,” fortæller 
han. 

Stor kunde
Denfood har indgået en aftale med 
Dansk Supermarked, som tæller 
Føtex, Netto og Bilka. Her leverer 
virksomheden gulerødder i forskel-
lige pakkestørrelser og altså ikke 
blot i snackposer. Det har naturligvis 
bevirket, at man er kommet godt 
fra start. På nuværende tidspunkt er 
der 45 ansatte, hovedsagelig i pak-
keafdelingen i Arlas gamle lokaler 
på Aastrupvej i Grenaa. Men Lasse 
vurderer at markedet er på vej til at 
blive meget større. ”I Danmark er 
vi langt bagefter f.eks. Holland og 
Tyskland. Mindst 20 år. Så vi ser lyst 
på fremtiden.”

En anden slags virksomhed
”Denfood skal ikke kun være 
kendt for at levere unikke, sunde 
og velsmagende produkter. Vi vil 
også være kendte for at have vor 
egen kultur her i virksomheden. 
Vi vil være mere udadvendte, vi 
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Tal pænt til dine gulerødder
vil være det første firma inden for 
gartneribranchen, som alle kender 
på navnet. Vi vil gå langt for at 
imødekomme såvel kunders som 
forbrugers ønske, og det er i hvert 
fald et område, hvor gartneribran-
chen traditionelt ikke har været 
særlig fleksibel. Humoren skal bane 
vejen også ud til kunderne. Og så 
behandler vi hinanden godt og or-
dentligt her på stedet. Det får vi det 
bedre af, og jeg er sikker på, at når 
vi også behandler vore gulerødder 
godt, skånsomt og med omtanke, så 
bliver de sundere og mere velsma-
gende. Vi taler simpelthen pænt 
også til gulerødderne.” 
Virksomheden ejes af Stig Bjerring, 
som sammen med et par kolleger 
solgte Spectronic for nogle år siden. 
Desuden erhvervsmanden Rasmus 
Erik Simonsen, Allingåbro, der mest 
er kendt ude omkring for kreaturhan-
del, og som leverer vaskefaciliteter-
ne til grøntsagerne. Jens Riemann 
Lindholt, der er tysker og kender 
den tyske detailhandel og som har 
arbejdet i gartneriet på Gl. Estrup. 
Og endelig Lasse Iver Sindal.

Direktør Lasse Sindal, Denfood A/S.

Vi er langt bagefter f.eks. 
Holland og Tyskland. 

Mindst 20 år. 

Stort 
udvalg af udvalg af 
Konnerup Konnerup 
Chokolade Chokolade 
Fra 100.- kr.Fra 100.- kr.

Gavekurv/kasse
Pakkes efter ønske
Eks. Kr. 500,-

Ølkurv/kasse
Pakkes efter ønske 
Eks. Kr. 350,-

Summerbird
Chokolade-
gaveæske
Fra. Kr. 79,-

Cognac
10 år
1. cru
i gaveæske
Kr. 350,-

Kusmi teaKusmi tea
Flere varianter
250 gr.
Fra Kr. 164,-Fra Kr. 164,-

Nørrebakke 8 · Ebeltoft
Tlf. 86 34 43 31

info@hos-walter.dk 
www.hos-walter.dk

Den personlige firmagave - Vælg frit blandt et væld af varer fra hele kloden. 

Randers    Århus    Ebeltoft    Grenaa    Bjerringbro    Hammel  

svaneglas svansvansv eanean glas 

www.svaneglas.dk

svaneglas glas 
Glarmester
Når det uventede sker. Ruden er knust og skaden er sket. Eller når den 
gamle termorude er punkteret og trænger til udskiftning.

Glas og alufacader
Svane Glas har sin egen afdeling med kompetencer inden for fremstilling og 
montage af både større og mindre løsninger inden for glas- og alufacader.

Interiørglas og spejle 
Svane Glas tilbyder alle former for special glasløsninger til indendørs brug 
– til indretning og design i private boliger eller til erhvervsbyggeri.

Vinduer og døre 
Svane Glas forhandler og monterer vinduer og døre fra anerkendte 
danske producenter – både i træ, plast og træ/alu.

http://www.hos-walter.dk
http://www.revisionsgruppen.dk
http://www.svaneglas.dk
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Stadig gazeller på Djursland

Årets gazellevirksomheder kåres af 
Dagbladet Børsen og er virksomhe-
der i selskabsform, der i løbet af de 
seneste fire regnskabsår hvert år har 
haft en positiv vækst i omsætningen 
eller bruttoresultatet, og som samlet 
har fordoblet omsætningen eller 
bruttoresultatet i perioden.

   Tilbagegangen er lidt mindre 
end landsresultatet, men ikke 
meget. Der er naturligvis lyspunkter. 
Der er virksomheder på Djursland, 
som absolut ikke har noget at 
beklage sig over. Erhverv Djursland 
har talt med enkelte gazellevirksom-
heder, som har lidt svært ved at 
få armene ned. For det går faktisk 
ganske godt rundt omkring, hvis 
man ellers forstår at finde nicherne 
og holde fast i strategierne.  

Vi spreder os ikke
DMP-Mølleservice i Balle er den 
bedst placerede gazellevirksomhed 
på Djursland i år med en regional 

placering som nummer 13 på listen. 
På landsplan er den på listen over de 
100 bedst placerede virksomheder. 
Væksten har over de seneste fire år 
været 444,6 %. Årenes resultater 
fra 2007 er gået fra ca. 5,2 mio. 
til 11,4 i 2008 til næsten 18 mio. 
i 2009. Resultatet har i samme 
periode været 2,5, 4,2 og sidst 5,9 
mio. kroner. 

   Der er i dag 60 medarbejdere 
i virksomheden, og man servicere 
vindmøller over alt i Danmark. 
DMP-Mølleservice leverer desuden 
renoverede gear og enkelte andre 
hovedkomponenter til såvel hjem-
memarkedet som til stort set resten 
af Europa. Det har sikret et godt 
omdømme som et solidt og trovær-
digt firma, siger adm. direktør Poul 
Reinholdt Jensen.  

   Ifølge Poul Reinholdt Jensen 
skyldes den voldsomme fremgang 
tre væsentlige indsatsområder. ”For 
det første,” siger han, ”lægger vi 
vægt på en høj grad af kundeser-
vice. Servicen er helt i centrum 
hos os. Vi er hurtige til at rykke ud. 

Vore kunder skal være sikre på, at 
vi altid holder, hvad vi lover. Så har 
vi over årene sørget for, at vi har de 
bedste medarbejdere. Vi gør meget 
for at holde på dem. Vi har en god 
arbejdsplads. Og som det sidste 
punkt: Vi spreder os ikke! Vi ved, 
hvad vi er gode til. Det holder vi fast 
i. På den måde sikrer vi os, at vi hele 
tiden udvikler vores kompetencer i 
dybden.”  

Vi tager udgangspunkt 
i kundernes behov
Blach & Møller Gruppen i Hornslet 
– forkortet til BMG – er et handels-
firma og etablerede sig i august 
2004. Virksomheden er nummer 
14 på listen over gazeller i region 
Midtjylland og altså lige i hælene på 
DMP-Mølleservice. BMG består af 
BMG Agro og BMG Petfood. Agro-
delen opkøber afgrøder og sælger 
planteværn, gødning, såsæd, mi-
neraler og vitaminer til landbruget. 

BMG Petfood tilbyder hunde- og 
kattefoder til dyrlæger, dyrehandlere 
og farmshops. 

  Ifølge Søren Blach er der flere 
årsager til succesen: ”Vi tager pri-
mært udgangspunkt i kundernes be-
hov. Og hvis det lyder selvfølgeligt, 
kan jeg tilføje, at det gør ikke alle i 
branchen. Så er vi alle her på stedet 
indstillet på at yde en udstrakt og 
høj service hele vejen rundt. Vi har 
meget dygtige medarbejdere, som 
alle ved, hvad det drejer sig om. En-
delig har vi – og det helt fra starten 
– haft helt klare mål og værdier her i 
virksomheden. Vi ved, hvad vi vil, og 
hvor vi vil hen.” 
BMG har haft en vækst på 434,1 % 
gennem de seneste fire år. 

Vi har spredt aktiviteterne 
geografisk 
Apport Systems A/S, der også har 
en beliggenhed i Horsens, har haft 
en vækst over fire år på 292,7 % og 
er nummer 42 regionalt. Virksomhe-
den beskæftiger sig med logistik og 
lageroptimering. De nyeste teknolo-

gier inden for stemmestyring, streg-
koder og trådløs teknologi er med 
til at effektivisere rutinerne. Firmaet 
har udviklet WMS-systemet Apport 
Picking, som er et papirløst system 
til effektivisering af alle arbejdsgan-
gene på et lager. 

    Asger Sandberg Petersen er 
salgsdirektør i virksomheden, og 
han siger: Vi tog nogle strategiske 
beslutninger tilbage i 2008. Blandt 
andet besluttede vi at sprede vore 
aktiviteter til også at bevæge os in-
ternationalt. Det har vist sig at være 
en succes. Vi har på den måde fået 
rigtig godt fat i det norske marked, 
som har oplevet finanskrisen på en 
anden måde, end vi har i Danmark. 
Med til succesen regner vi også vo-
res fastpris-politik. Har kunden ind-
gået en aftale med os, så ved han 
også, hvad det koster i den sidste 
ende. Der kommer aldrig skrædder-
regninger fra os. Endelig benytter 
vi os af referencer. Èn ting er, hvad 

vi selv siger, men vi tror da også, at 
det er vigtigt for en potentiel kunde 
at høre, hvad vore kunder siger om 
os. Dem er de naturligvis velkomne 
til at kontakte. I samme forbindelse 
sender vi løbende nyhedsbreve ud 
med såkaldte casestories. Her kan 
vore forretningsforbindelser få et 
godt indblik i, hvordan vi løser opga-
verne ude hos kunderne.”

Se liste over Djursland-gazellerne på 
Ajour side 13.

Også på Djursland slagtes 

gazellerne, for med kun 

1051 gazellevirksomheder 

på landsplan, nærmer 

nedgangen sig 60 % i 

forhold til 2009. Der er 

i år tæt ved 300 gazeller 

færre i Region Midtjylland. 

På Djursland er der i år 12 

gazeller. Sidste år 23. 

Og året før 28. 
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Adm. direktør Poul Reinholdt Jensen, DMP-Mølleservice.

LAGER OG KONTORLOKALER TIL LEJE
i den gamle papfabrik i Grenaa

Boax Ejendomme råder over lejemål i alle størrelser, der kan skræddersys til præcis dit behov.
Der er mulighed for både korttidslejemål og normale lejemål.

KONTORLOKALERNE kan indrettes fleksibelt – helt efter dit ønske.
Vi har enheder op til 800 m2. Pris fra 40 kr./m2.

LAGERLOKALERNE kan efter behov være højloftede, op til 12 meter. Vi har enheder fra 100 m2 op til
5.000 m2 sammenhængende. Pris fra 15 kr./m2.
.

Vi har læssegrave på arealet og kan tilbyde udendørs opmagasinering af f.eks. trailere og containere.

Vi har bl.a. følgende lejere på området: Danguitar, AvXperten, Grenaa Transport, SCA Papir, Markman. KONTAKT ORLA DAMBO PÅ 

TLF. 86 211 216 / 2020 4407

eller od@boax.dk

AKTUELT:
200 - 450 m2 nyopførte kontorlokaler samt 500 - 2.500 m2 lagerlokaler.
Leje: kontor: 46 kr./m2 · lager 15 kr./m2
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Boax Ejendomme er et ejendomsinveste-
ringsselskab med fokus på investering i og
udvikling af velbeliggende ejendomme.
Vi har en solid egenkapital og mere end 15
års erfaring med ejendomsudvikling og 
-udlejning. Vi er aktuelt på udkig efter ejen-
domme med udviklingspotentiale.

 

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

http://www.boax.dk
http://www.permoeller.dk
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Frem over samles alle erhvervskompetencerne ét sted på Djursland. 

Erhvervsrådgiverne vil i endnu større omfang tage ud og møde kunderne, 

hvor de er. Tilgængeligheden skal øges generelt, ligesom uopfordret 

kundekontakt, der kan være med til at skabe værditilvækst for kunden, vil 

blive helt almindeligt. Det vil banken gerne testes på. 

Danske Bank øger 
erhvervsindsatsen

I en tid, hvor alt bliver mere og 
mere komplekst, og hvor kunderne i 
stigende grad betjener sig selv, har 
Danske Bank på Djursland fundet 
det rigtigst at samle bankens fire 
erhvervsrådgivere i Grenaa.

 ”Vi gør det af flere årsager,” siger 
direktør Johnny Kjærgaard. Dels vil 
vi med flere kompetente rådgivere 
altid kunne give en hurtig tilbage-
melding, når der er behov for det. 
Endvidere vil flere rådgivere med 
hver deres spidskompetencer inden 
for erhvervsrådgivning på erhvervs-
området, endnu bedre være i stand 
til at give den optimale rådgivning. 
Vi er simpelthen overbeviste om, at 
det her absolut kommer kunderne 
til gode.”

 

Synlige fordele
Som en del af en større bank med 
væsentlige erhvervsmæssige relatio-
ner og med kontakter ud til resten af 
verden er Danske Banks erhvervs-
afdeling på Djursland en sparrings-
partner, det kan betale sig at se 
nøjere på. Som Johnny Kjærgaard 
siger: ”Vi er jo det man, med et 
moderne udtryk, kan kalde et One 
Point of Entry. Vi kan det hele. Man 
behøver ikke at gå andre steder 
hen, heller ikke hvis det handler om 
eksempelvis realkredit eller pension. 
Derfor kan vi opbygge stærke rela-
tioner kunden og os imellem.

Øverst fra venstre: 
Direktør Johnny Kjærgaard , Karen Løcke 
Laursen, Peter Thøgersen og Henrik Faarup.

Øget professionalisme
”Det, at vi samler erhvervskompe-
tencerne i et rådgivningscenter ét 
sted på Djursland, vil også betyde 
øget professionalisme og bedre 
service i vores rådgivning. Med et 
samlet team på fire rådgivere kan vi 
både være ude hos kunderne, give 
telefonisk rådgivning og være i stand 
til at sparre internt for at finde den 
bedste løsning for kunden. Samtidig 
får kunderne mulighed for at ønske 
en anden rådgiver, hvis der derved 
kan opnås et bedre match, målt 
både på kompetencer og kemi.

Den individuelle rådgivning
”Men først og fremmest vil vi være 
det lokale pengeinstitut,” siger 
Johnny Kjærgaard med overbe-
visning. ”Vi vil bestræbe os på at 
kunne levere individuelle forslag og 
løsningsmodeller til den enkelte kun-
de. Ser vi en mulighed, som kunden 
kan drage fordel af, kontakter vi ham 
pr. telefon. Vi har kompetencerne på 
højeste niveau. Det skal vore kunder 
bestemt kunne drage fordel af. Vi 
vil gerne opfordre nye som gamle 
kunder til at teste os på det.

   Men banken har også andre 
idéer. Frem over har man planer om 
at tilbyde relevante netværksmøder 
omkring aktuelle erhvervsemner. 
F.eks. temperaturen på den øko-
nomiske udvikling. ”Vi vil være så 
udadvendte og informative som 
muligt. Og nu hvor vi har hele Djurs-
land som opland, tror vi på, at vi kan 
samle interesse om en lang række 
emner, der er relevante for såvel 
området som for hele erhvervslivet 
lige nu og her. Vi vil være superaktu-
elle og nærværende,” slutter Johnny 
Kjærgaard.

Profil

Vi vil med flere kompetente 

rådgivere altid kunne give en 

hurtig tilbagemelding

Først og fremmest vil vi være 

det lokale pengeinstitut
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”Da jeg startede for mig selv i 1978, havde jeg måtte 
love min kone, Mie, at jeg kun ville bygge min murer-
forretning op til, at den kunne beskæftige 4 - 5 mand. 
Ellers havde jeg vist ikke fået lov til at gå i gang. Men 
jeg indrømmer i dag, at jeg nok også på det tidspunkt 
havde større ambitioner. Men begyndelsen var hård. 
Typehusfirmaerne gik ned på stribe, og jeg følte, at jeg 
måtte springe fra isflage til isflage for at overleve. Jeg 
mistede da også en del penge på en enkelt debitor – og 
kassekreditten var lille.” 
 I begyndelsen af 80’erne kom der dog fart over feltet. 
Hans Ulrik Jensen havde fundet ud af, at det var en god 
idé at byde ind på større offentlige byggerier. ”Her var 
pengene i det mindste mere sikre.”
 Han fandt også ud af, at hvis han skulle drive virk-
somheden til noget, så måtte han fokusere lige så 
meget på ledelsesdelen som på den faglige side. Han 
tog et 2-årigt modul hos DA, hvor han bl.a. lærte om 
virksomhedsledelse, økonomi og erhvervsjura. Og han 
fandt ud af, at han ikke kunne klare hele virksomheden 
selv. Han måtte finde én at dele den med. Han måtte 
sikre virksomheden. 
 Hans egen far havde opbygget en stor murerforret-
ning i Pindstrup med omkring 100 medarbejdere. Da 
han døde i 1962, hvor Hans Ulrik blot var ni år, så han 
hvordan en stor, veldreven virksomhed pludselig kunne 
forvandle sig til en virksomhed i forfald. Moderen 
havde ingen baggrund eller erfaring i af drive virksom-
heden videre.  

Hjælpen kom udefra
Først i 80’erne, fik han en lærling ind, som hurtigt viste 
sig at være noget særligt. Hans navn var Bent Johnsen. 
”Han var en knalddygtig lærling, han var udpræget 
tillidsskabende og pligtopfyldende. Ham kunne jeg 
allerede på et tidligt tidspunkt sende helt til København 
for at løse selvstændige opgaver,” siger Hans Ulrik med 
et smil.  
 Bent Johnsen bestod sin svendeprøve med sølv. Og 
efter et par år som svend fortsatte Bent på Byggetek-
nisk Mesterskole. Han kom hjem som projektleder i 
firmaet, og i 1991 blev han ligestillet partner med Hans 
Ulrik Jensen. I 2001 overtog han den daglige drift af 
virksomheden. 

Organisationsarbejdet
Tidligt var Hans Ulrik blevet optaget af organisations-
arbejdet. Han er i dag bl.a. næstformand i Dansk Byg-
geri, formand for Byggeriets uddannelser og formand 
for Dansk Byggeris uddannelsesudvalg. Han sidder i 
repræsentantskabet i Djurslands Bank. Og så er han 
syns- og skønsmand og faglig dommer i voldgifter. 
Opgaver han holder af, og som han i dag bruger ca. 
halvdelen af tiden på. ”Så er det jo godt at vide, at der 
er styr på hjemmefronten. Godt hjulpet af dygtige med-
arbejdere og en dygtig ledelse,” siger han. 

Uddannelse og udvikling
Formodentlig er det kun ganske få håndværkervirksom-
heder, hvor man taler som hos HUJ A/S om værdiba-
seret ledelse. Uddannelse har lige fra starten været 
en væsentlig del af virksomheden. Man sætter mål på 
ledelse, fokus på processer, man laver tilfredsheds-
analyse både blandt medarbejdere og kunder. Et 
professionelt managementfirma, Bülow Management, 
er her med i forløbene. ”Det er vigtigt, at såvel med-
arbejdere som mellemledere er helt med på, hvad det 
er, vi vil,” siger Hans Ulrik. ”Vi vil da f.eks. vide, om 
vore medarbejdere trives og har det godt. Det er vigtigt 
for os, at kunne holde på den gode arbejdskraft. Vi vil 
fremstå som en god, spændende og troværdig virksom-
hed i udvikling.”
 Senest er begrebet empowerment blevet indført. Det 
handler grundlæggende om at give den enkelte med-
arbejder mulighed for at handle selv. At tage ansvar for 
sine opgaver. På den måde frigøres projektlederne for 
en del arbejde, som så kan overføres til andre opgaver.  
 ”Det er heller ikke en dårlig forretning at have lærlin-
ge. Men det kræver, at vi arbejder med dem. De får en 
introduktion til, hvad uddannelsen og arbejdet indebæ-
rer. Og så får hver lærling en mentor, en dygtig svend, 
som følger den enkelte gennem hele uddannelsen.  
 For tiden er der 18 lærlinge ud af ca. 100 medarbej-
dere. Hvert år tager HUJ 5 - 6 nye lærlinge ind. ”Er der 
arbejde i en virksomhed til det, så handler det jo om at 
have livlinje til faget. Det er da en forpligtelse.”

Privatliv
Hans Ulrik er 58 år. Han vil hverken kaldes direktør eller 
entreprenør. Han er murermester. Han er gift med Mie, 
der er sygeplejerske. Sammen har de to børn: En datter 
på 32, der er gået i moderens fodspor som sygeplejer-
ske og så en søn på 27, der er cand. jur. og arbejder i 
Søfartsstyrelsen. ”Jeg har aldrig bygget forretningen op 
med den tanke, at mine børn skulle overtage virksom-
heden. De skal naturligvis vælge det arbejde og det fag, 
som de har det bedst med.”
 Og så spiller han og konen golf. ”Men det bliver til for 
lidt. Alt for lidt. Måske bliver det til lidt mere den dag, 
jeg vælger at forlade arbejdsmarkedet for at gå på pen-
sion. Vi har et sommerhus ved Gjerrild Nordstrand, og 
så cykler vi hvert år nede i Sydeuropa sammen med en 
halv snes gode venner. Det har vi gjort i mange år, og 
det nyder vi. Om vinteren er vi nogenlunde det samme 
hold, der tager på skiferie i Østrig. Et stille og roligt 
sted, hvor der er fantastisk gode pister og hyggelige 
omgivelser. Og så rejser vi i kraft af mit organisatoriske 
arbejde også en del.”

Murermesteren fra Auning
Hans Ulrik Jensen havde af egen erfaring og på tætteste hold, oplevet hvordan en 

stor virksomhed kunne gå i opløsning ved ejerens død. At sikre sin virksomhed, 

hvad angår ejerskab og lederskab, har derfor været et væsentligt incitament i 

opbygningen af en af landsdelens store entreprenørvirksomheder.

Murermester Hans Ulrik Jensen, HUJ A/S.
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Faldende byggeaktivitet giver 
markant underskud hos Corus

“Hele pakken” skal 
give Grefta Tryk vækst

Britisk chef for 
Cobham
Peter Lyhne Uhrenholt, der 
for få måneder siden erstat-
tede Kim Lehman i spisen for 
Cobham (Spectronic), er nu 
selv blevet afløst af britiske 
Steve Callaghan. Den nye 
adm. direktør er bestyrelses-
formand i det britiske moder-
selskab Cobham Surveillance.

26. oktober 2010
Generalforsamling.
Info: Ebeltoft Håndværker- og Borger-
forening.

28. oktober 2010
Kl. 19.00-21.30 Infrastruktur på 
Djursland. Lars Bager, LB Consult og 
fremtidsforsker Jesper Bo Jensen, 
panel med Leif Lahn Jensen, Kim 
Christiansen, Jan Petersen og Kirstine 
Bille.
Sted: Europahøjskolen ved Kalø.
Info og tilmelding: Helle Kroer Nielsen, 
tlf. 8636 3911 eller mail, hkn@new-
world.dk

30. oktober 2010
Kl. 16.00-19:00 Iværksættercafe.
Har du spørgsmål til advokat, revisor, 
SKAT, A-kasse eller erhvervskon-
sulent? Så mød op til rådgivercafé i 
Grenaa.
Sted: Kystvejens hotel i Grenaa.
Tilmelding ikke nødvendig.
Info: Lene Bachmann 8959 4074. 

18. november 2010
Kl. 16.00-18:00 Virksomhedsbesøg  
hos Kvadrat A/S. Rundvisning ved dir. 
Mads Nygaard og orientering med 
nyt fra Syddjurs Erhvervsforening til 
medlemmerne.
Sted: Kvadrat A/S, Ebeltoft.
Tilmelding senest 15. november 2010 
hos Syddjurs Erhvervsforening, 
tlf. 8880 9980 eller mail 
info@syddjurserhvervsforening.dk

Alle data er indhentet i perioden 
27.08.2010 - 30.09.2010. 
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen 
og NN Markedsdata. 
Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

Eurotech Ebeltoft ApS
Martin Hansens Vej 21, 8400 Ebeltoft
Periode: 01.05.09 - 30.04.2010
Bruttofortjeneste 2,2 (2,6)
Resultat før skat 0,2 (0,2)
Egenkapital 2,6 (2,6)
Antal ansatte - (5)

Fpa Ejendomme A/S
Kirkegade 21, 8963 Auning
Periode: 01.04.09 - 31.03.10
Bruttoresultat -0,4 (7,0)
Resultat før skat -3,7 (-4,2)
Egenkapital -0,6 (3,0)
Antal ansatte - (28)

Gert Jakobsen Transport ApS
Hornbjergvej 51, 8543 Hornslet
Periode: 01.05.09 - 30.04.10
Bruttofortjeneste 13,4 (16,6)
Resultat før skat 0,3 (0,9)
Egenkapital 2,6 (2,9)
Antal ansatte 23 (27)

Grefta-Tryk A/S
Markedsgade 41, 8500 Grenaa
Periode: 01.07.09 - 30.06.2010
Bruttofortjeneste 5,2 (6,4)
Resultat før skat -1,1 (-0,7)
Egenkapital 0,5 (1,4)
Antal ansatte - (14)

L.B. Stanseforme ApS
Sletten 18, 8543 Hornslet
Periode: 01.07.09 - 30.06.10
Bruttofortjeneste 4,1 (4,5)
Resultat før skat 0,2 (0,5)
Egenkapital 2,2 (3,5)
Antal ansatte - (-)

Leverandøren A/S
Rimsøvej 12, 8585 Glesborg
Periode: 01.01.09 - 31.12.2010
Bruttofortjeneste 5,8 (4,3)
Resultat før skat 0,2 (-0,1)
Egenkapital 1,4 (1,2)
Antal ansatte - (-)

Mols-Linien A/S
Færgevejen 60, 8400 Ebeltoft
Periode: 01.01.09 - 31.12.09
Bruttofortjeneste 673,9 (788,4)
Resultat før skat -2,3 (-52,7)
Egenkapital 354,4 (338,0)
Antal ansatte 430 (479)

Rygaard Transport & Logistic A/S
Nordhavnsvej 28, 8500 Grenaa
Periode: 01.07.09 - 30.06.2010
Bruttofortjeneste 155,0 (170,2)
Resultat før skat 12,3 (22,7)
Egenkapital 56,5 (57,4)
Antal ansatte 255 (262)

Schjerning Farver A/S
Østeralle 21, 8400 Ebeltoft
Periode: 01.07.09 - 30.06.10
Bruttoresultat 6,6 (6,2)
Resultat før skat 0,9 (0,3)
Egenkapital 2,0 (1,3)
Antal ansatte - (17)

Skandinavisk Dyrepark A/S
Nødagervej 67B, 8560 Kolind
Periode: 01.05.09 - 30.04.10
Bruttofortjeneste 6,5 (7,2)
Resultat før skat 0,5 (0,7)
Egenkapital 5,8 (7,1)
Antal ansatte 10 (11)

Svend Pilgaard Automobiler A/S
Saabydalvej 2, 8550 Ryomgård
Periode: 01.05.09 - 30.04.10
Bruttoresultat 6,9 (7,6)
Resultat før skat 0,0 (0,9)
Egenkapital 7,5 (7,5)
Antal ansatte - (-)

Wernerfelt A/S
Energivej 10, 8500 Grenaa
Periode: 01.07.09 - 30.06.2010
Bruttoresultat 4,1 (5,5)
Resultat før skat 0,3 (0,7)
Egenkapital 2,7 (2,4)
Antal ansatte - (7)

Witehauz ApS
Mortenskærvej 5, 8420 Knebel
Periode: 01.07.09 - 30.06.10
Bruttofortjeneste 0,8 (1,0)
Resultat før skat 0,4 (0,2)
Egenkapital 0,6 (0,4)
Antal ansatte - (-)

Direktør Andrew Robert Black 
forventer svagt stigende 
byggeaktivitet i Danmark og 
Tyskland inden for selskabets 
segmenter, og det regner han 
med vil medføre øget om-
sætning og et bedre resultat i 
regnskabsåret 2010/11.

Den hårde vinter og de dårlige 
konjukturer har dykket både 
omsætning og indtjening hos 
Corus Byggesystemer A/S i 
Ebeltoft, der er en del af Tata 
Steel Europe, en af verdens 
førende stålkoncerner.
Således er omsætningen 
faldet fra 161 mio. kr. til 100 
mio. kr., mens bruttofortje-
nesten er faldet fra 40,7 mio. 
kr. til 23,9 mio. kr. Selskabet 
råder dog stadig over en solid 
egenkapital på godt 39 mio. 
kr.
Ebeltoft-filialen er den driven-
de kraft i opbygningen af en 
nordisk gruppe med søster-
selskaber i Norge og Sverige, 
som skal styrke koncernens 
markedsposition i Norden. 
En Hamborg-filial er frasolgt 
til en søsterfilial i Tyskland, 
der også er ejet af Tata-
koncernen. Corus i Ebeltoft 
skal stadig levere profilerne til 
tyskerne, så her forventes en 
styrket position med stigende 
afsætning.

Direktør Michael Scherer ser 
efter et par resultatmæssige 
magre år fortrøstningsfuldt på 
fremtiden for det familiedrev-
ne Grefta Tryk A/S: ”Vi har 
fået trimmet både organisa-
tion og maskinpark, så vi nu 
er rigtig godt gearet til at give 
kunden ”hele pakken” med 
opsætning, trykning enten 
digitalt eller i offset og den 
efterfølgende logistik med 
f.eks. adressering og distri-
bution.
Specielt trykkeriets digitalma-
skine giver større fleksibilitet 
– og her mærker vi væsentlig 
vækst.”
Michael Scherer forventer 
sorte tal på bundlinien i inde-
værende regnskabsår.

Nye selskaber

Norddjurs
33120753 HGH, GRENAA A/S  .................................................................................  30.08.2010
33146078 BROS WINE ApS  ...................................................................................... 31.08.2010
33147864 GRENAA EL-FORRETNING ApS  ............................................................  02.09.2010
33151063 DJURS ENTREPRENØRFORRETNING ApS  .........................................  08.09.2010
33152167 ApS AF 6/9-2010  ......................................................................................  09.09.2010
33153538 FISKERISELSKABET CAPELLA ApS  .....................................................  13.09.2010
33156405 MASTERLAB SOFTWARE ApS  .............................................................  16.09.2010
33155832 P.Q.H. ApS  ................................................................................................  16.09.2010
33161166 DJURSLANDS JAGT CENTER ApS  .......................................................  24.09.2010

Syddjurs
33145934 KRÆMMERHUSET EBELTOFT ApS  ....................................................... 31.08.2010
33149794 POINT OFF CARE MEDICAL ApS  ..........................................................  06.09.2010
33151373 JGO CONVERTING & TRADING ApS  ...................................................  08.09.2010
33156340 KMR-TRANSPORT ApS  ..........................................................................  16.09.2010
33164041 IVERSEN DAIRY CONSULT ApS  ............................................................  28.09.2010
33165064 C. JACOBSEN ApS  ..................................................................................  29.09.2010
33165897 HJØLLUND ApS  ......................................................................................  30.09.2010
33166001 JESPER KRUSE TRANSPORT ApS  .......................................................  30.09.2010

Konkurser, likvidationer og opløsninger

Norddjurs
30079493 ARKITEKTFIRMAET LYSHØJ & RØNNE APS  ......................................  30.08.2010 
27524346 MADSEN VIKAR OG MASKINSALG APS  ............................................  03.09.2010
27526888 VEJERBODEN APS  .................................................................................. 14.09.2010
26848385 ISAFOLD CARAVAN APS  .......................................................................  15.09.2010
26768195 MANIFESTO A/S  .....................................................................................  20.09.2010
31180473 ANTIKSTALDEN DJURS APS  .................................................................  22.09.2010

Syddjurs
29772649 JOVIL BYG APS  ........................................................................................ 27.08.2010
30496795 RANDERSVEJ 1, MØRKE APS ................................................................ 27.08.2010
30602684 MPIX APS  .................................................................................................  03.09.2010
30277511 TEAM GO RACING APS  ..........................................................................  03.09.2010
32451721 LRDK APS  .................................................................................................  09.09.2010
28490380 TAG- & FACADEKONSULENTERNE APS  .............................................  10.09.2010
17724592 N.I. BYGGEADMINISTRATION A/S  ......................................................  15.09.2010
18409682 J.L. TEX APS  ............................................................................................  20.09.2010
27445489 JYDSK OLIE ApS  .....................................................................................  20.09.2010
32451721 LRDK ApS  .................................................................................................  20.09.2010
20330546 YES OR NO APS  ......................................................................................  20.09.2010
30816935 SHORTCUT2INDIA A/S  ........................................................................... 27.09.2010
30578295 BYGMESTERVEJ - RINGE APS ..............................................................  29.09.2010

Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.

Lokalt erhvervs-klima halter

Nyt ejerskab i 
Nybolig Djursland

Gevinstpotentiale 
ved udlicitering

Indenrigsfly + 20%

Danica Print solgt

Dansk Industri har fremstillet 
et barometer, som rangerer 
96 af 98 kommuner i forhold 
til erhvervsklimaet i de enkel-
te kommuner. Undersøgelsen 
er baseret på 44 forskellige 
indikatorer, som stammer fra 
en række statistiske data og 
en stor spørgeundersøgelse 
blandt mere end 2.000 større 
og mindre virksomheder 
landet over. 
Virksomhederne har skullet 
vurdere kommunernes evne 
til at skabe gode forhold for 
erhvervslivet på ni forskellige 
områder. Her har blandt andet 
infrastruktur, lokale skatter, 
afgifter og kommunernes 
evne til at tiltrække den 

rigtige arbejdskraft spillet ind. 
Forhold, der naturligvis bety-
der noget, når virksomheder 
skal placere sig eller skal 
gennemføre større investerin-
ger. Billedet tyder klart på, at 
det er de mindre kommuner, 
der skaber de mest tilfredse 
virksomhedsejere. På lands-
plan er det de midtjyske 
kommuner som Ikast-Brande, 
Herning og Favrskov, der har 
lagt sig i spidsen som nr. 1, 
2 og 3. Dårligere står det til 
på Djursland, hvor Norddjurs 
Kommune har opnået en 47. 
plads – og Syddjurs må nøjes 
med en plads som nr. 84.  
Se undersøgelsen på www.
di.dk. Læs også leder.

Nybolig Djursland er blevet 
overtaget af Nybolig ved Chri-
stian Bjørn og Thomas An-
kersen, der i forvejen driver 
Nybolig mæglerforretninger i 
Randers, Århus, Hadsten og 
Viborg.
Ejendomsmægler Tommi 
Henriksen fra Nybolig Djurs-
land fortsætter som medejer.
Nybolig Landbrug er også 
blevet en del af forretningen. 

Norddjurs Kommune er den 
kommune i landet, der kan 
hente procentvis flest penge 
på udlicitering. Det peger 
Dansk Byggeri på, efter de 
har offentliggjort en analyse 
af kommunernes effektivi-
tetsgevinst – baseret på 2009 
tal.
Norddjurs kan frigøre 24 mio. 
kr. mens Syddjurs kan hente 
9.5 mio. kr.

Det er primært væksten af 
indenrigstrafikken, der i sep-
tember er vokset med godt 
20 %, der har givet Aarhus 
Lufthavn den passagermæs-
sigt bedste måned siden 
oktober 2003.
De i alt 58.266 passagerer 
gav en samlet vækst på 12 
%, hvor feriecharter tegner 
sig for 15 %. Samtidig har 
udenrigs rutetrafikken konso-
lideret sig på et højt niveau, 
på små 21.000 rejsende.
Lufthavnen anfører selv, at 
de positive tal ikke mindst 

kan tilskrives den forbedrede 
tilgang til lufthavnen, udløst 
af den endelige færdiggørelse 
af Djursland Motorvejen – en 
forbedring der styrkes yderli-
gere, når vi medio november 
ibrugtager den nyanlagte 
vestlige adgangsvej. Vejen 
fører fra Kolind krydset, ved 
motortrafikvejens afslutning, 
direkte til P-området ved 
terminalbygningen. E45, af-
kørsel Århus Nord, vil dermed 
være kun 25 min. og et enkelt 
lyskryds fra Aarhus Lufthavn.

Skomø A/S i Ebeltoft har 1. 
september overtaget Danica 
Print som er leverandør af 
profiltøj med egne broderi-
maskiner og tryk karrusel for 
direkte tryk på tøj.
To medarbejdere og maskin-
parken er flyttet til Skomø 
der i forvejen beskæftiger 
omkring 24 medarbejdere.

Djursland-Gazeller 2010 

 Nr. i Vækst Virksomhedsnavn By Omsæt./ Antal
 Region i %   Bruttores. ansatte
Midtjyll.    i 1.000 kr.

 13 444,6 Dmp-Mølleservice ApS Balle  17922  *)
 14 434,1 Blach & Møller Gruppen A/S Hornslet  5693 7
 18 398,4 Gl. Estrup Gartneri A/S Auning  20584 13
 37 302,6 Cheminor A/S Hornslet  2363 0
 42 292,7 Apport Systems A/S Hornslet  7615  13
 92 189,0 Lykkegården Holding ApS Auning  3355 - *)
 97 184,0 BB Kommunikation ApS Hornslet  1755 3
 112 170,2 Dansk Vilomix A/S Mørke  59577 50 *)
 192 122,2 Houlberg & Wittrup A/S Auning  15970 37
 204 116,6 Auning Traktor- og Maskinværksted A/S Auning  2461 5
 228 104,9 Kattegat Seafood A/S Grenaa  12738 61 *)
 236 103,4 Byggefirmaet Jan Østergaard ApS Hornslet  1794 3 *) 

 *) Angiver at virksomheden også sidste år blev kåret som Gazelle. 

 Kilde: Dagbladet Børsen.

Corus Byggesystemer A/S
Kaarsbergsvej 2, 
8400 Ebeltoft 

Periode 01.04.09 - 31.03.10

Bruttofortjeneste 23,9 (40,7)
Resultat før skat -9,9  (-0,3)

Egenkapital 39,1 (46,6)

Antal ansatte 62  (74)
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

Færgevej 1 · Grenaa · www.mercatus.dk

Foto: Corus ByggeSystemer

http://www.mercatus.dk
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Vi har været glade for at 
få set på vores virksomhed 

udefra af nogle 
professionelle folk.

”Når vi laver en ny platform for 
kommunikation, tager vi udgangs-
punkt i det bestående forretnings-
grundlag og kigger på både virksom-
heden og det marked den skal agere 
i,” uddyber Lars. ”Hvilke styrker 
og ressourcer har virksomheden 
og er der trusler, der lurer lige om 
hjørnet? Hvad er unikt og hvorfor 
skal kunderne handle i netop den 
virksomhed?”

Strategien munder altid ud i nogle 
meget konkrete anbefalinger med 
forslag til aktiviteter og virkemidler, 
uanset om det drejer sig om en 
virksomhed, der skal sælge billetter 

”Mange virksomheder springer lidt 
fra sten til sten i deres kommunikati-
on med budskaber, der lige tilpasses 
fra situation til situation,” fortæller 
Jens Nikolajsen fra Mercatus Rekla-
mebureau, der har hjulpet adskillige 
virksomheder og organisationer på 
Djursland med at udarbejde en kom-
munikationsplatform. 

”Det handler i høj grad om at 
holde fokus på det, der er vigtigt og 
konsekvent gentage og holde fast i 
de budskaber, der understøtter den 
overordnede strategi. For eksempel 
husker alle det helt enkle og i årtier 
gentagne budskab fra Lars Larsen: 
»Jeg har et godt tilbud til dig.« Det 
rammer hovedet på sømmet, fordi 
det cementerer, at Jysk er et billigt 
sted at handle”, slår Lars Chalmer 
Rasmussen fra bureauet fast.

Læg en strategi
At det er klogt at lægge en strategi 
for sin kommunikation understreges 
af den kendsgerning, at det er umu-
ligt at ikke-kommunikere. ”Kommu-
nikationsplatform lyder måske lidt 
fancy for nogle, men i virkeligheden 
erfarer de, at det bliver meget nem-
mere at lave stærk og genkendelig 
kommunikation, når grundlaget er 
blevet defineret. Platformen bliver 
på den måde virksomhedens helt 
grundlæggende fundament for dens 
fremtidige strategiske, idémæssige 
og visuelle marketingaktiviteter”, 
forklarer Jens.

eller en organisation, der skal flytte 
holdninger.

Fik et godt indspark
Processen foregår i et tæt samar-
bejde mellem bureau og kunde. 
EDC Møllers Ejendomskontor i 
Grenaa er én af de virksomheder, 
som Mercatus har hjulpet med at få 
sat en strategi op for deres kom-
munikation. ”Vi har været glade for 
at få set på vores virksomhed udefra 
af nogle professionelle folk,” siger 
statsautoriseret ejendomsmægler 
og medindehaver Henrik Thorup. ”Vi 
er jo vanemennesker, så det at vi har 
fået et opløftende indspark udefra af 
nogle professionelle mennesker, der 
ved, hvad det handler om, har været 
opløftende. Nu har vi fået sat vores 
udadvendte aktiviteter i system. Vi 
taler nu f.eks. om indstik, om artikler 
og nogle bedre annonceprofiler. Og 

De fleste virksomheder og 

organisationer kan få stort 

udbytte af, at have en fast 

defineret platform for deres 

kommunikation. 

Er CVR nummeret under tre 

år gammelt, er der oven i 

købet 50% støtte at hente 

til ekstern rådgivning.

så glæder vi os naturligvis til at se, 
hvad vi får ud af det.” 

Få tilskud til processen
Alle med et CVR nummer der er 
yngre end tre år eller har ændret 
i ejerkredsen, har mulighed for at 
få tilskud til processen. ”Vi har 
lavet en totalløsning, hvor vi også 
hjælper med at indhente tilskud til 
rådgivningen, som søges gennem 
kommunernes erhvervsafdelinger 
og Væksthus Midtjylland,” forkla-
rer Lars Chalmer. ”Der kan søges 
maksimalt 50% af 40.000 kr. Og det 
kan være en rigtig god start på en ny 
begyndelse og en bedre fremtid for 
virksomheden.”

Der er også muligt at søge til 
eksempelvis teknologivurdering og 
-udvikling, ledelse og personalefor-
hold, økonomistyring og finansiering 
og produkt- og designbeskyttelse.

Autoriseret forhandler og samarbejdspartner for Hydra-Grene A/S

Lagerfører bl.a. ABB el-motorer, pumper, lejer, ventiler, fittings, 
slangeindstik og slanger.

Hydraulikslanger med indstik fremstilles mens du venter eller på 
bestilling.

Afhentning af indleverede reparationer til Grene Industri-service A/S
sker tirsdag og torsdag morgen, andre reparationer og certificering 
foretages på eget værksted.

I D E  –  K O N S T R U K T I O N  –  D I M E N S I O N E R I N G  –   P R O D U K T I O N

Ka lo r i e ve j  1  ·  T l f  8632 7344  ·  www.g r enaahyd r au l i k . d k

RUSTFRIT STÅL  ·  REPARATION  ·  MONTAGE

- Ring og få et uforpligtende tilbud!

Fabrikvej 9 · 8500 Grenaa · Tlf. 87 58 18 00 · e-mail lb@aalsrode.dk · www.aalsrode.dk

• Smede- og maskinarbejde.

• Jern- og rørkonstruktioner.onstruktioner..

• Pladearbejde og maskin-
  bygning efter opgave.

• Industrimontage
  og reparationer.

CNC-skæring, plasma/autogen
(skærebredde/skærelængde: 2.500x5.000 mm).

CNC-styret kantpresse
(235 tons pressetryk/4.100 mm bukkelængde).

CNC-bearbejdningscenter
24 værktøjer (X 1.120, Y 510, Z 510).

2 CNC    v  andskæremaskiner
med 4 skærehoveder for abrasiv skæring.
Borde: 2.000x4.000 mm og 4.200x6.700 mm

Østerbrogade 16
8500 Grenaa
Telefon 86 32 20 11 
Telefax 86 32 36 16
www.kvistjensen.dk
grenaa@kvistjensen.dk

www.djurslandsbank.dk

•   nansiering 
•  investering
•  leasing
•  forsikring

Tal med os om... 

Murerfirma RASMUS JAKOBSEN A/S

Havnevej 80 · 8500 Grenaa
Tlf. 86 32 35 11/86 32 38 32

Biltlf. 23 31 48 40

Totalentrepriser
Nybygning · Tilbygning

Omforandring · Reparationer
Murer-, beton-, og jordarbejde

Autoriseret kloakmester
Grave- og huggearbejde med miniged

Sæt kommunikation på dagsordenen

Henrik Thorup, EDC Møllers Ejendomskontor.

Erhvervsudvikling
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http://www.grenaahydraulik.dk
http://www.aalsrode.dk
http://www.u-sinding.dk
http://www.kvistjensen.dk
http://www.danskmetal.dk
http://www.djurslandsbank.dk
http://www.greniko.dk
http://www.rjakobsen.dk
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Citronmarineret laks
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Summerbird 
chokoladefonduesætchokoladefonduesæt
Lav nem dessert hele året: Lav nem dessert hele året: 
Dyp frisk frugt og evt. 
marcipan i smeltet 
chokolade fra 
Summerbird eller 
Valrhona. Julekonfekten 
får også et ekstra, nemt 
pift her.
Lavet i porcelæn 
og opvarmes med 
fyrfadslys.
Pris for sæt med 2 stk.: 
kr. 179,20 + moms.
Rabat ved større antal.

Tlf. 8634 4331, 
www.hos-walter.dk

Smag Djursland
kunstkalendere med logo
Nu kan du få inspiration til at 
tilberede nogle af de mange 
fødevarer, Djursland bugner af. I 
en ny Smag Djursland Kalender 
giver seks professionelle lokale 
kokke deres bud på, hvordan 
du kan anvende lokalt ”råstof” 
til at fremtrylle nye og bedre 
smagsoplevelser. Kalenderen er 
samtidig en eksklusiv kunstkalender 
med unikke reproduktioner af 12 
lokale kunstnere.
Pris med eget logo fra 79 kr. excl. 
moms.
Stor reklameværdi + fuldt fradrag.

Tlf. 8630 0619, 
www.mercatus.dk

Bestil og betal taxa’en on-line 
og spar op til 20%
Hvis du ved, hvornår du skal bruge 
en taxa, er det nu slut med at 
vente på den, selv når du vil hjem 
fra julefrokosten midt i december. 
Lokale taxabestilling.dk (tidl. Taxa 
Djurs) har udviklet det nye koncept, 
der også sikrer dig en fast, lav 
pris på taxaturen, inden du tager 
hjemmefra. Indtil 1. november er 
der endda mulighed for at spare op 
til 40%.

Tlf. 8710 1010, 
www.taxabestilling.dk

Gavekurve
Egenimporteret, 
originalaftappet 
kvalitetsvin til en gros kvalitetsvin til en gros 
pris, der ikke forhandles pris, der ikke forhandles 
i supermarkeder og i supermarkeder og 
kædebutikker, kan kædebutikker, kan 
pakkes i gavekurve pakkes i gavekurve 
med f.eks. håndlavet med f.eks. håndlavet 
chokolade, pesto, 
toscansk olivenolie, toscansk olivenolie, 
havsalt med krydderurter, havsalt med krydderurter, 

bruchetta og håndlavet bruchetta og håndlavet 
grissini.

Få evt. vinetiket eller 
trækasse med logo. 

Lorentsens Vinforsyning kan Lorentsens Vinforsyning kan 
pakke og levere til modtagere pakke og levere til modtagere 

over hele landet fra dag til dag.over hele landet fra dag til dag.

Tlf. 8634 3772, 
lorentsens-vin.dklorentsens-vin.dk

Juleøl gavekasserJuleøl gavekasser
Djurs Bryghus kan lave Djurs Bryghus kan lave 
virksomhedens helt egen juleøl-virksomhedens helt egen juleøl-
gavekasse, evt. også med logo.gavekasse, evt. også med logo.
Bryghuset tilbyder to forskellige Bryghuset tilbyder to forskellige 
gavekasser med enten tre eller fem gavekasser med enten tre eller fem 
forskellige øl, f.eks. Classic, Søren forskellige øl, f.eks. Classic, Søren 
Kanne (7,9%) og mørk øl (5%). Kanne (7,9%) og mørk øl (5%). 
Pris pr. kasse fra 104 kr. excl.  moms. Pris pr. kasse fra 104 kr. excl.  moms. 
Tillæg for eget logo. Tillæg for eget logo. 
Vælg mellem pap og trækasse.Vælg mellem pap og trækasse.

Tlf. 8615 4565, Tlf. 8615 4565, 
www.djursbryghus.dkwww.djursbryghus.dk

Julekurve fra Kama Kaffe
Vi er specialister i firma- og julekur-
ve i alle prisklasser.
Hos Kama Kaffe holder vi jul hele 
året rundt. Alle julevarerne er i hus 
og de brændte mandler og julevinen 
står klar.

Tlf. 8632 2699, 
www.kama-kaffe.dk

Julegaver 2010 Julegaver 2010

Tips til firma-julegaverTips til firma-julegaver

http://www.djursbryghus.dk
http://www.hos-walter.dk
http://www.mercatus.dk
http://www.hos-walter.dk
http://www.mercatus.dk
http://www.taxibestilling.dk
http://lorentsens-vin.dk
http://lorentsens-vin.dk
http://lorentsens-vin.dk
http://www.djursbryghus.dk
http://www.kama-kaffe.dk
http://www.kama-kaffe.dk
http://www.taxibestilling.dk
http://www.taxibestilling.dk


1918 www.erhvervDJURSLAND.dk · oktober 2010 Julefrokost 2010 www.erhvervDJURSLAND.dk · oktober 2010 

johnsen.dk

Kystvej 26
DK-8500 Grenaa
T +45 8959 5959
www.kysthotellet.dk
reception@kysthotellet.dk  

Ky s t v e j e n s H ot e l
o g  k o n f e r e n c e c e n t e r

Lad rammerne på Kystvejens Hotel  og Konferencecenter danne en perfekt ramme 
om firmaets  julefrokost 2010. I  vælger dagen og sammen f inder vi  l ige de rammer 
der gør jeres  fest  t i l  årets  fest .  Vi serverer julebuffet  i  jeres  lokale,  kun for jer.

VI sIDDer KLar 
24 TImer oG 
GLæDer os TIL aT 
reserVere pLaDs 
TIL jeres juLefesT. 
på TeLefon 8959 5959.på TeLefon 8959 5959.

GLæDeLIG juL
oG

GoDT nyTår

BuffeT
 Hjemmelavet julesild med karrysalat
 Gravad laks med sennepsdressing
 Grønlandske rejer med æg, mayonnaise og citron
 rødspættefilet med remoulade
 Lun leverpostej med champignon og bacon
 julesylte med sennep og rødbeder
 Gammeldags æbleflæsk
 julemedister med sønderjysk grønlangkål
 Helstegt svinekam med orange/nellike marinade
 sprødstegt andesteg med brunede kartofler, 

 svesker og rødkål
 ris á la mande med lun kirsebærsauce ris á la mande med lun kirsebærsauce r
 udvalg af husets oste, frugter, knas og nødder

TILLæG
 fadøl, vand og vine ad libitum til kl. 01:00 pr. pers. Kr. 295,-
 enhedspris på drinkskuponer stk.  Kr. 25,-

 (dækker 1 fadøl, vand eller glas vin)
 25% rabat på 1/1 fl. snaps og bitter.

 natsuppe pr. pers. Kr. 65,-
 Levende musik fra Kr. 5000,-
 jukeboks fra Kr. 2500,-

juLesTemnmnm InG
påpåp

D
en

Gam
Le ”HøjsKoLe”

6 m. Højøjø T juLeTeTe rærær
oVoVo eVeV r 100 LeVeVe eVeV nDe LyLyL sysy

oG Tonernrnr e frarar fLyLyL GyGy
LeLeL

TeTe

ByDyDy er VeVeV LKoKoK mmenene

Kr. 285,- pr. pers. inkl. kaffe og the. minimum 20 kuverter

julegaveløsningFREMTIDENS

SØNDERGADE 2 · 8500 GRENAA · TLF. 86 32 19 00

Sammeeeeeennnnnnnnsssssssssææææææææææætttttttt ddddddddiiiiiinn eeeegggggggeeeeeeennnnnn 
B2222BBBBBBBBBB øøøøøøøøønnnnnnnnssssssskkkkkkeesssseeeeeeeddddddddddddddddeeeeellllll  

eeeeeeeeffffffffftttttttteeeeeeeerrrrrr pprrrrriiiiiisssssseeeeerrrr ooooooggggggg  
øøøøøønnnssssskkkkkkeeeeerrrrr  pppppppååååå

www.fi rmajulegaven.com
tttttiil  ddddddiinneeee  mmmmmeeeeeddddaarrrbbbeejjddeeerreee

RRRRRRiiiinnnnngg ffffffooooorrr nnnnnnæææærrmmmeerreee 
iiiinnnnnnfffffoooo pppppåååå

86 32 57 00

Julefrokost 2010

Citronmarineret laks

med æblekompot og jomfruhummer December
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Bli’ SmagDjursland partner
Hvis du er producent eller forar-
bejder af fødevarer på Djursland, 
kan du blive partner i SmagDjurs-
land.

Flere end 100 er allerede med!

Du kan få hjælp til at udvikle dine 
produkter og til at komme i kon-
takt med et stort marked.

Send en mail til 
info@smagdjursland.dk eller ring
Christian Thomsen, 4045 6281
Palle Erik Rasmussen, 2127 4499

http://www.kysthotellet.dk
http://www.meilgaard-slotskro.dk/
http://www.firmajulegaven.com
http://www.mercatus.dk
http://www.smagdjursland.dk


BYGGECENTER

DEWALT BOREMASKINE
DC740KA. Kraftfuld 10 mm,12 Volt 
bore-/skruemaskine. Inkl. 2 stk. NiCd 1.3 Ah

DANCOOK
GRILLBRIKETTER 

APOLLO
Ægte Brasiliansk hængekøje, 
fremstillet i 100% bomuld med 
stander i imprægneret fyr. 
Justerbar,stabil og let 
at fl ytte rundt med. 
L/B 320/140 cm.

1499,-
SPAR 500,- Ti
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WEBER GASGRILL Q320 LTD 
Med grillareal på 46x56 cm, 2 brændere af rustfrit stål, 
brødhylde, indbygget termometer, elektronisk tænding, 
          1 grill-out lys på håndtaget, låg og bund af støbt aluminium.

VILD
PRIS

GAS OPFYLDNING
10 ELLER 11 KG

129,-

New York
havemøbelsæt
Stor fl ot bord i smartwood, 
100 x 200 cm inkl. fl etstole 
i polyrathan. Sort stel.

SOMMERUDSALG
XL-BYG Vorup, Ryomgård, Mariager,

Hadsund, Thorsø og Ø. Tørslev

Springtime parasol
Ø 3 m. Med 8 ribber og 2-delt
træstok på 48 mm. Vælg 
mellem off-white og sort.

299,-
SPAR 200,-

699,-
SPAR 450,-

Partner plæneklipper
Selvkørende, med elstart og bioklip.

MED LYS
I HÅNDTAG,

brødholder samt 

stegekurv

2899,-
SPAR 1000,-

EL-START OG 
STOR 625 MOTOR

KAP-/GERINGSSAV KGS 216
Præcist lejret trækfunktion. 
“laser” for præcise snit og indbygget lys (lampe).

LEGEHUS
TOGVOGN
Plus. 140 x 220 cm. Umalet.

1.499,-
SPAR 1500,-

1.299,-
SPAR 750,-

10 KG

5995

SPAR 40,-

BORD + 6 STOLE

3995,-
Spar 3000,-

INKL. SORT SÆDEHYNDE

INKL. 2 BATTERIER

VILD
PRIS

DANMARKS
BILLIGSTE

2199,-
SPAR 800,-

RYOMGÅRD
TØMMERHANDEL & BYGGECENTER

Vestergade 108 - 8550 Ryomgård - Tlf. 87 74 12 34
www.vorup-gruppen.dk

Åbningstider
i Byggemarkedet:

Mandag-fredag .............. 9.00-17.30
Lørdag .......................... 8.00-13.00

Åbningstider
i Tømmerhandlen:

Mandag-fredag .........7.00-17.30
Lørdag .....................8.00-13.00

Mandag-fredag ....................... 9.00-17.30

Lørdag ........................................ 8.00-13.00

1. søndag i md. .................... 10.00-15.00

Mandag-fredag .....................  6.30-17.30

Lørdag ......................................  8.00-13.00

1. søndag i md. ..................  10.00-15.00

Åbningstider i 
Byggemarkedet:

Åbningstider i 
Tømmerhandlen:

2 slags sild med karrysalat og løgringe serveret ved gæsten

Friske fi skefi lét’ m. remoulade og citron
Hel dampet laks m. mayonnaise, kaviar og rejer

Luksus tarteletter m. høns i asparges
Ferskrøget laks m. lun fl ødespinat 

Honningglaceret skinke m. grønlangkål
Oksetyndstegsfi lét m. svampecreme og små kartofl er

Ribbenssteg m. brunede kartofl er
Julemedister m. rødbeder

Lun leverpostej m. ristede champignons og bacon
Andebryst m. vanillemarinerede svesker

Julesalat m. soltørrede tranebær, valnødder, 
æble og appelsin. 

Gammeldags æblekage
Ris a la mande m. lun kirsebærsauce
Osteanretning m. nødder og fi gner.

Frugtfad.

(ex. drikkevarer)

Overnatning 
incl. morgenmad 

i forbindelse med julefrokosten
Pr. pers. i dobbeltværelse 

kr. 300,00
Enkeltværelse 

kr. 400,00.

Kystvej 1 · 8500 Grenaa

Tlf. 8632 2677
www.hotelgrenaahavlund.dk

admin@hotelgrenaa.dk
Ring gerne, hvis I ønsker at holde julefro-

kost en anden dato og/eller evt. for jer selv.

”Ud af huset – alle dage ex. 

søndag” Min 10 kuverter

·  Frisk fi skefi lét m. remoulade 

og citron

· Ferskrøget laks m. urtecreme

. Ribbenssteg m.rødkål

·  Honningmarineret 

skinke m. brunede kartofl er 

og grønlangkål 

·  Ris a la mande m. 

kirsebærsauce 
kr. 165,00.

Julefrokost 2010

Hoedvej 53      8444 Balle      Telefon 86 33 70 12       www.hoedkro.dk

U D  A F  H U S E T :

Julebuffet 1
(ved minimum 10 personer)

Hvide sild med karrysalat • Gravad laks 

med sennepsdressing • Fiskefi let med re-

moulade og citron • Tarteletter med høns i 

asparges • Ribbensteg med rødkål • Medi-

sterpølse med grønlangkål og brunede kar-

tofl er • Brød og smør • Ris a la 

mande med kirsebærsauce

Pris pr. couvert

 168,-

Traditionelt 
Julebord

incl. øl, vin, vand + kaffe 
og lækker julebag

Kun 388,-

Start kl. 18.30 - 01.00

Fredag den  26. november*
Lørdag den  27. november
Fredag den   3. december*
Lørdag den   4. december
Fredag den  10. december
Lørdag den  11. december
*Alt udsolgt

Julefrokost 2010

Musik ved Allan Aabenhuus tofl er • Brød og smør 

mande med kirsebærsauce

Pris p

http://www.vorupgruppen.dk
http://www.hotelgrenaahavlund.dk
http://www.hoedkro.dk



