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Handl på Ja til Kattegatbroen
Der var efterspørgsel på Ja-hatte på det
infrastrukturmøde Djursland Erhvervsråd
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havde kaldt sammen til på Højskolen på

Autoriseret forhandler og samarbejdspartner for Hydra-Grene A/S

Kalø. Vi kan som erhvervsliv kun klappe i

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

hænderne og opfordre politikerne til at gøre

Hydraulikslanger med indstik fremstilles mens du venter eller på
bestilling.

alt, hvad der er i deres magt for hurtigst mu-

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

ligt, at få banet vejen for en Kattegatbro.
Enigheden blandt de fremtrædende Djursland-politikere – de to borgmestre og to Fol-
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ketingsmedlemmer – rakte heldigvis også
til at etableringen af den faste forbindelse
UDLEJNING

er vigtigere end om placeringen får sit ene
Personale

brohoved på Djursland eller ej.

Udlejning af kvalificeret personel på kort- og langtids basis. Vi kan tilbyde
personel indenfor flg. kategorier:
Smede/maskinarbejdere

Industri- og marinemalere - sandblæsere

Svejsere Mig/Mag – Tig

QC & QA inspektører indenfor stål og malings
tilsyn

Bro specialister
Alpinister level I , II & III

kio@davai.dk

·

+45 21 40 79 55

·

www.davai.dk

Trafikministeriet har anslået, at det vil være
37 % dyrere at gå i land på Djursland end
en forbindelse via Samsø. Hvis linieføringen
Odden-Glatved derfor skal være et realistisk
bud, skal der ualmindelige gode argumenter
på banen, ligesom der skal skabes alliancer

LAGERLOKALER TIL LEJE

og afsættes ressourcer til at sælge budska-
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Når den nyudnævnte direktør stikker pengene i egen lomme,
og når ejeren rejser 180 dage om året, så kan det gå rigtig galt.
Det gjorde det for 3C Agro i Grenaa. Men med en resolut
indgriben og hjælp fra Early Warning ser en skummel historie
ud til at ende godt.

Early Warning er en organisation, der ledes af Væksthus Midtjylland i Århus og er lokaliseret i de fem væksthuse landet over.
Den har til formål at hjælpe kriseramte virksomheder til at
overleve eller til at lukke på en ordentlig måde.

Fra kælderbutik i Århus til en større, velrenommeret virksomhed
med eget domicil i Hornslet. Fem gange i træk er virksomheden
kåret som gazelle. I dag er der 16 ansatte og omsætningen vil
nok ende omkring 65 mio. kr. for 2010.

Projektmageren
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Egentlig er han blevet pensionist i år. Men ildsjælen Palle Erik
Rasmussen er der nok ikke så mange, der kan stoppe. Projekter,
nye opgaver og udvikling har bidt sig fast i ham. I 18 år var han
leder af Grenaa Tekniske Skole. Nu farter han Djursland rundt og
er med til at sætte nye ting i værk.

Fremtrædende politikere fra Djursland går ind for en fast forbindelse over Kattegat – uanset hvor den kommer til at ligge. Det
blev slået fast på Djursland Erhvervsråds infrastrukturmøde på
Højskolen på Kalø.

bet.

i den gamle papfabrik i Grenaa
Boax Ejendomme råder over lager- og kontorlejemål i alle størrelser, der kan skræddersys til præcis dit behov.
Der er mulighed for både korttidslejemål og normale lejemål.

Ja-hattene er et godt udgangspunkt og en

LAGER – LAGERHALLER – GARAGER – DEPOTER

uundværlig del af det rigtige arbejdstøj.

Fra mindre lagre og op til 2.000 m . Kan efter behov være højloftede op til 12 meter. Pris fra 15 kr./m .
Indendørs opbevaring af campingvogne samt depotrum til møbelopbevaring og lign.
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Redaktionen

.

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

Profil: Revisionsgruppen er det nye navn for fusionen mellem
Revision Øst og Økoflex. Den nye virksomhed er suverænt Djurslands største lokale revisionshus.
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AKTUELT:
Hal på 100 m2, hal på 300 m2 og hal på 2.000 m2.
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Lejepriser er pr. måned excl. drifts- og forbrugsudgifter.

eller od@boax.dk
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udvikling af velbeliggende ejendomme.
Vi har en solid egenkapital og mere end 15
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-udlejning. Vi er aktuelt på udkig efter ejendomme med udviklingspotentiale.
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Bo havde større aktiviteter ude i verden. Blandt andet var det planen, at
der skulle oprettes en filial i England.
Et nyt pengeinstitut blev kontaktet,
og det var helt fantastisk, hvad den
bank kunne afsætte af ressourcer.
Det var næsten for meget af det
gode, bemærker Bo.
På et tidspunkt blev der hævet
over 100.000 kr. på kontoen, som
Bo ikke mente han havde signeret.
Han fik kontakt med sin eksterne
bogholder, og snart begyndte der
at tegne sig et noget uhyggeligt
billede. Der var taget af kassen,
og direktøren var den skyldige. I et
samarbejde med advokaten blev

Når den nyudnævnte direktør stikker pengene i egen
lomme, og når ejeren rejser 180 dage om året, så kan det
gå rigtig galt. Det gjorde det for 3C Agro i Grenaa. Men
med en resolut indgriben og hjælp fra Early Warning ser
en skummel historie ud til at ende godt.

henseende. Men ved et tilfælde
fortalte en kammerat ham om Early
Warning.
Early Warning blev kontaktet. To
dage senere stillede der to mand.
Det var konsulent Niels Ole Hansen
og den frivillige Kurt Karlsen, der i
forvejen havde sine rødder i landbruget. Så kom der struktur i tingene.
Der blev lagt en plan. Man skulle
finde ud af, hvad man ville. Skulle
virksomheden erklæres konkurs.
Skulle man stifte et nyt firma. Eller
skulle man forsøge at skaffe ny kapital og så fortsætte. Man valgte som
udgangspunkt det sidste. Advokaten
blev kontaktet, og der blev aftalt

villig familie og en dejlig kæreste. Til
gengæld har jeg afdraget 600.000
kr. på min gæld siden 1. marts til 15.
september. Og om et par år er jeg
gældfri. Men det undrer mig egentlig, at Early Warning er så ukendt for
de fleste. Blandt andet mener jeg
da, at de lokale erhvervsråd eksempelvis kunne gøre opmærksom på
denne gratis ordning. Kurt Karlsen
har jeg nu som frivillig de næste to
år. Jeg kan trække lige så meget på
ham, som jeg har brug for.”
Historien ser nu ud til at ende
godt. Bagefter har han kontaktet
direktørens tidligere arbejdsgivere
igen. De to af dem nævnte, at han

Journalist Jørgen Peter Thygesen, Mercatus Reklamebureau AS

Bo Varmdal etablerede 3C Agro i
januar 2007. En virksomhed, der beskæftiger sig med genetisk rådgivning på staldniveau, så grisene kan
produceres avlsmæssigt optimalt.
Konceptet tager udgangspunkt i fire
parametre: Foderforbrug, foderoptagelse, daglig tilvækst og kødprocent.
Kunderne er både danske og udenlandske. I dag arbejder virksomheden i 36 lande. Og ud over ugentlig
kontakt via internet, besøges landmændene to gange om året.
Det viste sig at virksomheden var
en rigtig god idé, og den voksede
hurtigt. Så hurtigt, at Bo i august
2009 ansatte en direktør foruden

Fik hjælp, da betroet medarbejder svindlede
de fire medarbejdere, han løbende
havde ansat lige op til august.
Direktøren, der var fra Nord-jylland var stor, jovial og helt nede på
jorden. En mand, man umiddelbart
havde tillid til. Og da Bo ringede
til hans tidligere arbejdsgivere, fik
han også fine skudsmål. ”Han er et
guldkorn,” var der en af de tidligere
arbejdsgivere, der sagde.
Bo rejste meget, men snart kom
der små gnidninger mellem direktøren og de øvrige medarbejdere.
Men Bo havde jo travlt ude i den
store verden.
Samtidig havde en lokal andelskasse meddelt, at den nok ikke var
den bedste samarbejdspartner, da

beviserne forelagt direktøren, der
uden en mine indrømmede det hele.
Han blev bortvist den 18. november
2009. Kort tid efter fandt man også
ud af, at han havde sminket budgetterne i forhold til den nye bank. Det
gav naturligvis også tumult.

møde med den nye bank. Heldet var
også, at der blev skaffet to kautionister. Og der blev lavet en fornuftig
aftale med pengeinstituttet. ”Men
det mærkelige var at banken ikke
var udelt positiv over, at jeg havde
koblet Early Warning på sagen. Og
jeg tolker det i dag som et tegn på,
at den ikke ønskede, at der kom
en uvildig partner ind i spillet, som
kendte alle reglerne. Mere vil jeg
ikke sige.”
”Men det har været hårdt,” erkender Bo Varmdal. ”F.eks. kunne jeg
for første gang ikke give mine børn
julegaver. Jeg har heller ikke hævet
løn siden slutningen af februar i år.
Jeg lever på en sten, og så af en vel-

Banken var ikke udelt positiv
over, at jeg havde koblet
Early Warning på sagen
Der gribes ind
Tabene viste sig at være langt
større, end det så ud til i første
omgang. Bo var på hælene i enhver

også der havde taget af kassen.
Men Bo erkender at han er helt
tilbage til start. Han er ene mand på
skansen igen.

F.eks. kunne jeg for første
gang ikke give mine børn
julegaver
Direktøren fra Nordjylland blev
aldrig politianmeldt. Da han ingen
penge har, så var det Bo Varmdal,
der selv skulle finansiere en eventuel retssag. Sådan er verden skruet
sammen.

Bo Varmdal, 3C Agro.
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Erhvervsudvikling
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Early Warning er en organisation, der ledes af
Væksthus Midtjylland i Århus og er lokaliseret i

Færgevej 1 · Grenaa · www.mercatus.dk

de fem væksthuse landet over. Den har til formål
at hjælpe kriseramte virksomheder til at overleve
eller til at lukke på en ordentlig måde. Men jo
tidligere ejeren ser og erkender krisetegn, jo større
er chancerne for overlevelse.

National projektleder Svend Røge, Early Warning.

Bygherrerådgivning
Projektledelse
Projektstyring
Rådgivning
Projektering

BP Electric A/S
www.bpelectric.dk
Trekanten 44 B
8500 Grenaa
Tlf. 86 32 32 99

Kådhøjvej 12
8530 Hjortshøj
Tlf. 86 24 90 99

Stationsplads 4
8500 Grenaa
Tlf. 8630 0355
Åboulevarden 18
8000 Århus C
Tlf. 8625 3355

Kvalitet til tiden

www.lb-consult.dk

Murerfirma RASMUS JAKOBSEN A/S
Totalentrepriser
Nybygning · Tilbygning
Omforandring · Reparationer
Murer-, beton-, og jordarbejde
Autoriseret kloakmester
Grave- og huggearbejde med miniged
Havnevej 80 · 8500 Grenaa
Tlf. 86 32 35 11/86 32 38 32
Biltlf. 23 31 48 40
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Gratis hjælp hvis din virksomhed er i krise
”Problemet er”, siger national projektleder Svend Røge fra sit kontor
i Århus, og som også tager sig af
virksomhederne på Djursland, ”at
mange virksomhedsindehavere først
erkender problemerne for sent. Man
bør simpelthen reagere allerede, når
de gule lamper lyser. Gerne før man
måske har sat huset som sikkerhed
blot for at kunne fortsætte en udsigtsløs drift i en kortere periode og
alligevel ende i en konkurs. Det kan
være svært at rumme psykisk, at det
er gået så galt. Ved at hjælpe indehaveren med at få fjernet det mere
følelsesladede omkring den konkurstruede virksomhed og få ham til
at se på sin virksomhed udefra, så
kommer handlekraften, og så kan vi
i mange tilfælde undgå en konkurs.
Ender man i en håbløs gældssituation efter en konkurs, er der mulighed
for at få en gældssanering på særligt
lempelige vilkår. Det kan føre til, at
man er gældfri allerede efter tre år.
Det kan de fleste leve med. Man
skal i øvrigt tænke på, at mange-
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virksomhedsindehavere er dygtige
fagfolk, der er innovative og som er
vant til at yde en indsats ud over det
sædvanlige. De er stræbsomme, og
de tager risici.”

Når banken forlanger
øget sikkerhed,
bør du være på vagt
Kend faresignalerne
Ofte er man som virksomhedsindehaver klar over, at noget er galt uden
at man nødvendigvis behøver at kigge på kassekreditten eller på ordretilgangen. Men når kassekreditten
vokser uden at det skyldes kraftig
vækst, bør advarselslamperne være
tændt, siger Svend Røge. Også når
banken forlanger øget sikkerhed,
bør man være på vagt. Her skal man
ikke gå i panik og måske pantsætte
privatboligen umiddelbart.
Andre faresignaler er, at man har
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problemer med at afregne skat og
moms. Omsætningen falder. Indtjeningen ligeså.
Og hvor er revisoren henne i alt
det her? Har han sørget for kompetent rådgivning, da faresignalerne
begyndte at dukke op?
Er der flere ejere, kan problemerne måske også skyldes en uklar ledelse. Hvem har ansvaret for hvad?
”Rundbordsledelse i krisetider dur
ikke”, siger Røge. ”Og så skal der
helst sidde eksterne og professionelle folk i en eventuel bestyrelse.”
Når skaden er sket
Early Warning består af erfarne
konsulenter, kyndige folk, der er
gode sparringspartnere, når der
er problemer. Der ud over trækker
organisationen på en lang række
kompetente frivillige, der som oftest
har en baggrund som erhvervsleder eller ejer af en virksomhed. En
kombination, der har vist sig at være
særdeles levedygtig.
”Det viser sig ofte, at der er flere

muligheder end den virksomhedsindehaveren måske forestiller sig i
første omgang: Den store konkurs.
Det kan være en akkordordning med
sine kreditorer. Virksomheden kan
sælges eller rekonstrueres, der kan
fusioneres og dele kan sælges fra.
Der er altså flere muligheder inden
man nødvendigvis behøver at dreje
nøglen om. Hvis man opfører sig or-

Der skal helst sidde eksterne
og professionelle folk i
bestyrelsen

Journalist Jørgen Peter Thygesen, Mercatus Reklamebureau AS

Din lokale installatør

dentligt, så kan man hurtigt komme
på banen igen. Også som selvstændig. Man skal blot gemme 30.000
under hovedpuden eller på anden
vis kunne fremskaffe pengene til at
kunne indgive en konkursbegæring,
hvis det er den vej løsningen går.
Og husk: Det er ingen skam at gå
konkurs i dag. Det er faktisk en ærlig
sag.”

Erhvervsudvikling
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Fra kælderbutik i Århus til
en større, velrenommeret
Færgevej 1 · Grenaa · www.mercatus.dk

virksomhed med eget
domicil i Hornslet.

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

Fem gange i træk er virksomheden kåret som gazelle.
I dag er der 16 ansatte og
omsætningen vil nok ende
omkring 65 mio. kr. for
2010.

Henrik Thorup, EDC Møllers Ejendomskontor.

”Jamen,” siger Claus Beck, medindehaver med ansvar for indkøb og
personale, ”vi bestræber os jo på at
gøre tingene bedre og bedre år for
år. Vi øger hele tiden serviceniveauet. Vi ser på, hvad man gør af gode
og fornuftige ting i andre brancher.
Vi henter inspiration. Vi sender
merchandisere ud i cykelhandlernes
butikker og sørger bl.a. for, at vore
varer står pænt og ordentligt med
prismærkning osv. Butikkerne sparer
energi og arbejdskraft, og det har
begge parter fornøjelse af.”
Så lægger han heller ikke skjul på,
at importen består af kvalitetscykler
og reservedele fra Tyskland. ”Den
gode og høje kvalitet har afgjort
også betydning.”

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 miljøbelastning og forøgelse af produktiviteten. Denne formidling sker primært ved erfaringsudveksling i de enkelte udviklingsgrupper (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).
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Vækst på Djursland

www.mfnorddjurs.dk
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Fra lille til stor
Bike Toyz blev stiftet af Alan Wolk
i 1986. Og det var vist planen, at
forretningen nogenlunde skulle blive
på det beskedne niveau, den var på i
starten. Men det var også tiden midt
i firserne, hvor mountain bikes blev
voldsomt populære. Så virksomheden voksede næsten helt af sig selv.
I 2005 købte to ambitiøse med-arbejdere sig ind i. Det var Claus Beck
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og Thomas Holst. Så begyndte det
at gå rigtigt stærkt. Man begyndte
også på det svenske marked. I 2007
var omsætningen 18 mio. kroner. I
2009 var den 48. Og i 2010 bliver
den i omegnen af 65 mio. kroner.
”Men i 2008 havde vi et voldsomt
tab på en enkelt kunde. Det kunne
ses i regnskabet, men ellers har
vi i mange år holdt en årlig vækst
på omkring 30 %.”, siger Claus
Beck. ”Cykelbranchen har ikke på
samme måde som mange andre
brancher haft en nedgang på grund
af finanskrisen,” supplerer Claus.
”Nedgangen har været omkring 7
%, Det er hovedsageligt gået ud
over salget af hverdagscykler med
7 gear og til en pris på omkring
4.000 kroner. Vore cykler koster
typisk 7.000, og her har der været
fremgang hele tiden. Det hænger
naturligvis også sammen med, at
der i dag er meget mere fokus på
sundhed og velvære.”
Strukturtilpasninger
”Når du spørger til, om vi har foretaget os nogle tilpasninger i forbindelse med finanskrisen, må jeg svare
nej. Men vi har måttet foretage en

række tilpasninger løbende i kraft
af, at virksomheden er vokset så
voldsomt, som den er. Ingen af os
tre er fødte eller naturlige ledere.
Og ingen har erfaring med en større
virksomhed. For få år siden kunne vi
og medarbejderne sætte os ned og
sludre om tingene. Det er der ikke
rigtig tid til og fornuft i længere. Her
har vi måttet udvikle os. Nogen skal
jo afstikke kursen. Men vi har også
gode eksterne rådgivere som f.eks.
en professionel revisor og en god
bank, der forstår, hvad vi har gang i.”

Ingen af os tre er fødte
eller naturlige ledere

Journalist Jørgen Peter Thygesen, Mercatus Reklamebureau AS

Det cykler bare for Bike Toyz

Claus Beck fortsætter: ”Der er
ca. 800 cykelhandlere i Danmark.
Omkring halvdelen handler vi
reservedele med. Og så har vi 80
egentlige forhandlere af vore cykler.
Dem passer vi på. Har vi først opbygget et godt forhold til en kunde,
så gør vi meget for at holde på ham.
Uanset om der måske kommer en
større cykelhandler i nærheden. Vi
opfører os simpelthen ordentligt. Og
det bliver vi ved med.”

Vækst på Djursland
Profil
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Projektmageren

Egentlig er han blevet pensionist i år. Men ildsjælen Palle Erik Rasmussen er der nok ikke så
mange, der kan stoppe. Projekter, nye opgaver og udvikling har bidt sig fast i ham. I 18 år var
han leder af Grenaa Tekniske Skole, hvor han udviklede og udvidede. Nu farter han Djursland

Palle Erik Rasmussen, PR-Development.
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Personprofil
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Den første del af hverdagen ligger fast: Ned til skudehavnen i Ebeltoft kl. 7 til et frisk bad. Sommer som
vinter. Om så isen skal slås i stykker først. Derefter
går turen som regel forbi et træningscenter, alt imens
den grovvalsede havregryn med mælk og måske en
anelse sukker venter. Så er der lagt en god bund for en
virksom dag, siger han.
Vi sidder og snakker på terrassen på en fantastisk
smuk oktoberdag ved hans sommerhus i nærheden af
Øer og med en havudsigt, der næsten gør ondt. Her
bygges der om og til i disse dage. Her har han tænkt
sig at tilbringe resten af sin tid på denne jord. I selskab
med konen Erna Lai og ofte i selskab med deres fælles
børn på 37 og 40 år og børnebørnene, der er fra 2 til 12
år. Når der ellers er tid til det.

et grillfrit område med frisk luft. Det er nu videreudviklet til GameIT, som er lidt genialt. Her bliver der undervist i spiludvikling. I dag er spiludvikling jo stuerent. Det
er jo nærmest blevet en industri her til lands.”
Palle fortæller dog også om projekter, der ikke blev
til noget. Han nævner i den forbindelse en fiskeriskole,
som skulle åbne, da fiskeriet så allerværst ud. Det hører
med til spillets regler. Sådan er det bare.

Fra Jydsk Telefon til Grenaa Tekniske Skole
Palle er uddannet centralmekaniker. En uddannelse, der
var moderne længe før computerne fik deres indtog i
telebranchen. Men han lærte noget grundlæggende
om teknik, og lidt senere lærte han også noget om at
undervise, om ledelse og om administration. ”Det var
en berigende tid,” siger Palle. ”Jeg lærte en masse,
og den baggrund har været godt for mig senere hen.”
Han sluttede hos Jydsk Telefon som områdechef på
Djursland.
”Jeg havde fået en grundig baggrund hos Jydsk Telefon,” fortæller han. ”Og da muligheden for at jeg kunne
bliver leder af Grenaa Tekniske Skole bød sig til, slog
jeg naturligvis til. Efter egen vurdering havde jeg alle
forudsætninger for at bestride jobbet. Men jeg var da
også klar over, at med en placering på den yderste del
af Djursland skulle der arbejdes, hvis der skulle mere
end de 100 lokale elever ind på skolen, vi havde på det
tidspunkt. Der var simpelthen ikke så mange kunder,
og derfor måtte vi finde på noget, der kunne trække
såvel elever som dygtige medarbejdere til området. Det
lykkedes over al forventning. Vi fik fat i dygtige lærere,
der både var fagligt dygtige, og som også kunne tænke
strategisk og brænde for opgaven. Den proces er jeg
glad for, at jeg har været med til at sætte i gang. Men
det var ikke det eneste: Vi blev også nødt til at tænke
ret utraditionelt. Det lykkedes at få etableret Fodboldskolen sammen med Per Bjerregaard og Brøndby IF.
Egentlig satte vi processen i gang, før vi var helt sikre
på, at det kunne lykkes for os. I starten og det var i
1994, var der 50 elever. I dag er der vel omkring 100.
Elever der alle betaler godt og vel 40.000 om året for
ophold og fodboldtræning. Ligeledes fik vi sat gang i et
IT-college efter nogenlunde det samme koncept. Også
her er der i dag omkring 100 elever, der selv betaler
for en del af det hele. Sjovt er det i den forbindelse at
nævne, at vi fik den lokale boligforening til at bygge
ungdomsboliger til de – muligvis! – kommende elever i

Hvad så?
Palle Erik Rasmussen stoppede på Grenaa Tekniske
Skole som 62-årig. Andre interesser og andre projekter skulle plejes og prøves af. Nu arbejder han som
konsulent og rådgiver for det private og det offentlige.
Han har gennem flere år haft et godt samarbejde med
Væksthus Nordjylland, som er gode til at fremskaffe
EU-midler til området nordpå. Men nu er det mere det
lokale, der trækker i ham. Han har kompetencer inden
for flere områder og han er f.eks. behjælpelig med at
søge offentlige midler, når der er gode initiativer, der
skal prøves. Der er små og store projekter imellem
hinanden. Kendt er ikke mindst SmagDjursland, som
han udvikler sammen med Djursland Landboforening
og hvor man har kontakter ud til mere end 100 producenter af lokale fødevarer fra frugt og grønt – til fisk og
kød og godt lokalt øl. Produkter, der skal brandes over
for den lokale befolkning, turister og andre, der vil have
sunde fødevarer med smag. Endelig nævner Palle et
hemmeligt projekt, som der hverken må snakkes eller
skrives ret meget om. Men det handler vistnok om
et projekt, hvor bl.a. Videnskabsministeriet, Alexandra Instituttet og DTU er involveret. Der skal udtages
patenter, og hvis det hele lykkes, så kan det gå hen og
blive en spændende og omfattende sag.
Jo, sådan går hverdagen for Palle. Ikke mange dage
er ens, og som regel er der altid en udfordring et eller
andet sted. Noget der skal tænkes igennem, noget der
skal løses. Så han har egentlig ingen planer om at gå på
traditionel pension. Han tænker ikke engang i de baner.
Også på det mere personlige plan søger han stadig
efter udfordringer. Noget der kan holde ham i vigør.
Øverst på listen står kite surfing. Altså en mellemting
mellem windsurfing, snowbording og paragliding. En
spændende sportsgren, hvor især hoppene op til ti
meter over havoverfladen efter sigende skulle være
sjove. Han skal lige igennem et kursus, men så skulle
han være parat også til det.
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Jeg var klar over, at med en placering
på den yderste del af Djursland,
skulle der arbejdes.

Personprofil

Journalist Jørgen Peter Thygesen, Mercatus Reklamebureau AS

rundt og er med til at sætte nye ting i værk for offentlige og private virksomheder.
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Fremtiden er faglært
De to jobcentre deltager i den
landsdækkende kampagne for
voksenlærlinge, Fremtiden er
faglært.
Kampagnebussen har været
på besøg i Ebeltoft, Auning
og Grenaa, hvor mange
mødte op og var interesseret
i at høre om mulighederne for
at dygtiggøre sig via en faglig
uddannelse.
Efter et par år med krise er
ønsket om at dygtiggøre sig
blevet meget nærværende.
Mange ufaglærte job er
forsvundet og kommer ikke
tilbage – derfor vil de fremtidige job på Djursland kræve
uddannede medarbejdere.
”Prognoser viser, at vi i
Region Midt- og Nordjylland
alene kommer til at mangle
20.000 faglærte hænder allerede i 2015, samtidig med at
flere og flere ufaglærte jobs
forsvinder – en udvikling der

Årets varehuschef

også får gevaldige negative
konsekvenser for Syddjurs
Kommunes industrivirksomheder. Derfor er indsatsen på
voksenlærlinge-området så
vigtig, og vi satser i Syddjurs
stærkt på voksenlærlingeordningen som middel til at
vende udviklingen i mere positiv retning”, udtaler arbejdsmarkedskonsulent Peder
Jensen, der er koordinator for
kampagnen.

Erhvervsforening
overtager

og fleksareal til cykler og
barnevogne.
”Desiro-toget er et let tog,
der er godt for miljøet, det er
hurtig til at komme op i fart
og til at bremse ned igen,
og det er et oplagt valg til
Grenaabanen, hvor der er en
forholdsvis kort afstand mellem stationerne,” siger han.
Motorerne er udstyret med
partikelfiltre, der reducerer
udledningen af partikler med
97 procent – svarende til 4,3
tons partikler årligt.

Foto: René Strandbygaard
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Få relevante indlæg
optaget gratis i Ajour.
Send stof til:
ajour@erhvervdjursland.dk

Nye tog til Grenaabanen
De gamle MR-tog – der er
fra halvfjerdserne og firserne
– udskiftes først i det nye år
med lette togsæt af typen
Desiro. Ifølge DSB’s direktør
for Fjern- & Regionaltog,
Frank Olesen, er Desiro-toget
et miljøvenligt tog med gode
køreegenskaber og forbedret
komfort til kunderne. De er
eksempelvis udstyret med
elektronisk trafikinformation,
klimaanlæg, store panoramavinduer og lavgulvsafdeling med handicaptoilet

Jens Friis, direktør for Kvickly
i Ebeltoft er af landets 85
Kvickly-direktører kåret til
årets varehuschef. Ud over
det økonomiske resultat, er
det lykkedes at gøre butikken
meget synlig i medierne.
Kvickly i Ebeltoft er i øvrigt
den forretning i kæden, der
sælger mest i uge 29 – en
indsats der kræver 120 medarbejdere.

Syddjurs Udviklingspark har
i efteråret styrket organisationen, så parkens hold nu
består af fire medarbejdere.
Rent organisatorisk vil der
ske en ændring, således at
personalet fra og med 2011
overgår til den medlems- og
brugerdrevet Syddjurs
Erhvervsforening.
Erhvervslivet i Syddjurs giver
pæne karakterer til udviklingsparken i en såkaldt tilfredshedsundersøgelse lavet i
2010. 37 virksomheder har
meldt tilbage, og deres dom
er ret entydig: Ti-med-pil-op.
Derfor anbefaler Syddjurs
Kommunes erhvervsafdeling,
at samarbejdet skal fortsætte.
Vejen er dermed banet for,
at en ny samarbejdsaftale for
perioden 2011 - 2013 snart
underskrives. Politikerne skal
årligt hive 700.000 kroner
op af kommunekassen for at
overholde aftalen.
”Vi er meget tilfredse med,
at kommunen er indstillet på
at lave en treårig aftale. Det
giver os den fornødne ro til
at planlægge, og det vil give
bedre resultater, fordi vores
arbejdsbetingelser bliver klart
bedre,” siger direktør Søren
Holm, Syddjurs Udviklingspark.

10. november 2010
Temamøde om e-handel og webshop.
ved Teknologisk institut og Delta.
Sted: Pakhuset på Grenå Havn.
Tilmelding nødvendig på
tlf. 8959 4080.
Info: Lene Bachmann.
16. november 2010
Kom og få et digitalt vitamintilskud til
din markedsføring. Praktiske tips til en
bedre hjemmeside. Oplæg ved Adam
Bindslev, Semiosis Formidling ApS.
Sted: CV2, Grenaa.
Tilmelding ikke nødvendig.
Info: Sheena Healy 8758 0415.
6. december 2010
Kom og hør, hvad du kan bruge den
kommunale Erhvervsservice til. Oplæg
ved Lene H. Bachmann, Erhvervsservice i Norddjurs Kommune. Vi følger op
med spørgsmål og diskussion.
Sted: CV2, Grenaa.
Info og tilmelding senest 10. november
2010 hos Sheena Healy, tlf. 8758 0415
eller mail sh@cv2.dk

Fortsat fremgang
i lufthavnen
Med en samlet fremgang
på små 20 % i passagertal
indskriver oktober sig dermed
samlet set som den bedste
måned i Aarhus Lufthavn
siden efteråret 2001, og isoleret set som den 3. bedste
måned nogensinde for udenrigs rute trafikken.
Tallene for indenrigs-,
udenrigs rute-, og charterpassagerer i oktober er på
henholdsvis 20, 17 og 29
procent og alle tre områder
bidrager dermed væsentligt til
væksten.
Lufthavnen tilskriver selv de
forbedrede trafikale adgangsforhold til hovedmarkeder
vest for lufthavnen, som
den væsentligste årsag til
fremgangen og de glæder
sig til i starten af december
at ibrugtage den Vestlige
Adgangsvej, der yderligere vil
reducere transporttiden.
Århus Lufthavn kan herefter
nås på 25 min., (og et enkelt
venstresving) fra E 45, afkørsel 46.

Færgevej 1 · Grenaa · www.mercatus.dk
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Alle data er indhentet i perioden
01.10.2010 - 01.11.2010.
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen
og NN Markedsdata.
Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

Bent Silberg’s Møbelsnedkeri ApS
Tved Bygade 2, 8420 Knebel
Periode: 01.06.09 - 31.05.2010
Bruttofortjeneste
0,0
(1,4)
Resultat før skat
-0,1
(-0,5)
Egenkapital
5,6
(5,7)
Antal ansatte
1
(-)
Holmriis-Ebeltoft El-installation A/S
Østeralle 23, 8400 Ebeltoft
Periode: 01.05.09 - 30.04.2010
Bruttofortjeneste
8,2
(11,0)
Resultat før skat
-1,5
(-0,8)
Egenkapital
-0,3
(0,8)
Antal ansatte
(-)
Ican A/S
Stationsvej 18, 8544 Mørke
Periode: 01.07.09 - 30.06.2010
Bruttofortjeneste
1,7
(3,3)
Resultat før skat
0,2
(1,0)
Egenkapital
2,5
(2,5)
Antal ansatte
7
(-)
Kvist & Jensen, Grenaa Statsautoriserederevisorer A/S
Østerbrogade 16 1, 8500 Grenaa
Periode: 01.05.09 - 30.04.2010
Bruttofortjeneste
5,0
(5,3)
Resultat før skat
-0,2
(0,3)
Egenkapital
0,5
(1,0)
Antal ansatte
10
(9)
Lykkegården ApS
Århusvej 23, Auning Mark
Periode: 01.05.09 - 30.04.2010
Bruttofortjeneste
13,2
(9,8)
Resultat før skat
-3,1
(-4,1)
Egenkapital
-3,7
(-1,1)
Antal ansatte
7
(5)
Mercatus Reklamebureau AS
Færgevej 1, 8500 Grenaa
Periode: 01.07.09 - 30.06.2010
Bruttofortjeneste
2,4
(2,2)
Resultat før skat
0,5
(0,0)
Egenkapital
1,4
(1,2)
Antal ansatte
(-)
Mols Multiservice ApS
Vrinners Bygade 11, 8420 Knebel
Periode: 01.07.09 - 30.06.2010
Bruttofortjeneste
1,8
(1,5)
Resultat før skat
0,4
(-0,4)
Egenkapital
0,2
(-0,2)
Antal ansatte
5
(5)
Rinco Ultrasonics Danmark A/S
A. Knudsens Vej 9A, 8400 Ebeltoft
Periode: 01.07.09 - 30.06.2010
Bruttofortjeneste
1,0
(1,3)
Resultat før skat
-0,4
(0,0)
Egenkapital
0,6
(0,9)
Antal ansatte
(3)
Scanding A/S
Djursgade 31, 8500 Grenaa
Periode: 01.07.09 - 30.06.2010
Bruttofortjeneste
2,2
(3,1)
Resultat før skat
-0,4
(0,0)
Egenkapital
0,8
(1,2)
Antal ansatte
7
(8)
Århus Charter A/S
Lille Torv 2, 8000 Århus C
Periode: 01.05.09 - 30.04.2010
Bruttofortjeneste
25,3
(31,6)
Resultat før skat
6,5
(13,4)
Egenkapital
10,0
(13,1)
Antal ansatte
39
(41)
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BK Teknik i nye markedssegmenter
BK Teknik A/S i Nørager
arbejder stadig primært med
smedearbejde, både som
projekterende og som underleverandør til større og mindre
opgaver. Men det sidste år
har ejerleder Bjarne Knudsen
anvendt store ressourcer på
virksomhedens nye produkter,
som han vurderer befinder sig
i en meget gunstig position:
”Nye markedssegmenter
inden for bygge og anlæg gør,
at vi nu kan se lys for enden
af tunnellen. Vi har samtidig udfaset produktionen til
underleverandører både i og
uden for Danmark, fordi vores
egen produktion simpelthen
ikke har været tilstrækkelig
rentabel.
Konkurrencen fra udlandet har
gjort det nødvendigt for os at
tilpasse prisparameteren, og
det har allerede nu givet gode
resultater. Vi får nu løst rigtig
mange opgaver væsentligt bil-

BK Teknik A/S
Auningvej 89B, Nørager, 8961
Allingåbro
Ejer: Bjarne Dahl Knudsen
Holding ApS
Periode 01.05.09 - 30.04.201
Bruttofortjeneste
Resultat før skat

8,3 (13,7)
1,6 (1,4)

Egenkapital

4,8

(6,0)

27

(30)

Antal ansatte

Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

Få dit eget eksemplar
Med et abonnement på Erhverv
Djursland får du information om
udviklingen på Djursland, nye
inputs og artikler samt kort nyt.
Gratis digital udgave:
Få Erhverv Djursland på udgivelsesdagen til din emailadresse
som pdf-fil.
Tilsendt udgave:
Få Erhverv Djursland leveret direkte til din privtadresse eller giv
medarbejderne et eksemplar.
Årsabonnement (11 numre) 250,5 årsab. (11 numre x 5)		 650,Bestil på 86 30 06 19 eller
abonnement@erhvervdjursland.dk
Priser er excl. moms.

ligere i udlandet Jeg er meget
tilpas ved fremtiden – og
glad for omstruktureringen.
Jeg regner med, at vi igen
kommer ud med overskud til
næste år.”
Virksomhedens ejendom er,
sammen med en væsentlig
del af de øvrige anlægsaktiver, efter regnskabsårets afslutning solgt til samarbejdspartneren L-Tek, der samtidig
har overtaget virksomhedens
svejsefolk. L-Tek løser herefter de svejseopgaver for BK
Teknik, der passer godt ind i LTeks produktion til industrien.
BK Tekniks bruttofortjeneste
er i sidste regnskabsår faldet
fra 13,7 mio. kr. til 8,3 mio.
kr. Men pga. omstruktureringen er det lykkedes for
Bjarne Knudsen og hans folk
at begrænse underskuddet til
1,2 mio. kr. efter skat mod et
tilsvarende overskud sidste år
på 1 mio. kr.

Nye selskaber
Norddjurs
33239734 ANHOLT TØMRERFIRMA ApS ................................................................
33238789 HVAC ENGINEERING A/S ........................................................................
33242263 BERG STÅLMONTAGE ApS . ...................................................................
33248857 HM RESEARCH ApS .................................................................................
33251076 VIND & SKOV ApS . ...................................................................................
33251114 M-WORKERS ApS .....................................................................................

04.10.2010
04.10.2010
07.10.2010
18.10.2010
20.10.2010
21.10.2010

Syddjurs
33167334 ACTOOM ApS . ..........................................................................................
33240341 HAIR BY ADELSBÖLL ApS . .....................................................................
33239424 JENS BRENDORP ApS .............................................................................
33163576 CIS TECHNOLOGIES ApS ........................................................................
33244975 MOLS BIOENERGI ApS ............................................................................
33245467 QUTHO A/S ...............................................................................................
33247192 BETA CARE ApS ........................................................................................
33253419 ZIROCCO ApS ............................................................................................

01.10.2010
05.10.2010
07.10.2010
11.10.2010
13.10.2010
13.10.2010
15.10.2010
26.10.2010

Konkurser, likvidationer og opløsninger
Norddjurs
12778597 ASX 14560 ApS .........................................................................................
26848385 ISAFOLD CARAVAN ApS . .......................................................................
30079493 ARKITEKTFIRMAET LYSHØJ & RØNNE ApS . ......................................
30514874 HELLAS ApS ..............................................................................................
29934843 F H SPÅNTAGNING ApS ..........................................................................

14.10.2010
15.10.2010
22.10.2010
22.10.2010
26.10.2010

Syddjurs
32361307 GREAT DANE FURNITURE ApS ..............................................................
30718933 KALØ ENTREPRENØRFORRETNING ApS .............................................
30543300 MUNKHOLM EL, AARHUS A/S . .............................................................
30272358 STJERNE HUSE ApS ................................................................................
21811580 DATRONIC ApS . ........................................................................................
29689709 SB SERVICE ApS . .....................................................................................
12611870 SVEND W. OLSEN ApS .............................................................................
30362810 HAYWARDANDERSEN ApS ....................................................................
10120314 DANSK ANDELSBOLIG BYG ApS ...........................................................
27908675 NYBYG ApS ...............................................................................................
26872839 THAILAND HOMES ApS ..........................................................................
31855020 LARS AAGAARD ApS ..............................................................................
30358589 VG SUPPORT ApS ....................................................................................
19396290 HANDELSSELSKABET AF 11.6.1996 A/S ..............................................
26625335 HANS HOLST A/S .....................................................................................

04.10.2010
04.10.2010
05.10.2010
05.10.2010
07.10.2010
07.10.2010
08.10.2010
11.10.2010
15.10.2010
15.10.2010
15.10.2010
20.10.2010
20.10.2010
26.10.2010
01.11.2010

Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.

Ajour
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Fremtrædende politikere
fra Djursland går ind for
en fast forbindelse over
Kattegat – uanset hvor
den kommer til at ligge.
Det blev slået fast på
Djursland Erhvervsråds
infrastrukturmøde på
Højskolen på Kalø.

Rådgivning i øjenhøjde

Rådgivende ingeniør Lars Bager, LB-Consult.

En Kattegatbro til Djursland har to hoveder
De to Djursland-borgmestre
Kirstine Bille og Jan Petersen
bakker begge op om en Kattegatbro. Det samme gør Leif Lahn
Jensen (S) og Kim Christiansen
(DF), der begge kommer fra
Djursland og sidder i Folketinget.
”Det kan godt være, at Århus og København kommer til at tage magten,
men så gælder det om at ”joine”
dem,” sagde Jan Petersen.
Der var enighed om, at Kattegatbroen kommer. Måske om 15, måske
om 25 år.
Overlever lufthavnen broen?
Vil Aarhus Lufthavn lukke, når
Kattegatbroen gør det nemmere
at komme til Kastrup? Eller vil den
blomstre, fordi sjællænderne vil
strømme til? Det var de to mest
markante scenarier, der blev debatteret af de indbudte politikere og
erhvervsfolk om fremtidens infrastruktur på Djursland.
”Jeg er varm fortaler for en Kattegatbro. Den vil være et kæmpeløft
for hele Danmark, men det vil også
blive døden for Tirstrup Lufthavn,”
tilføjede Kim Christiansen.
Alligevel lovede han at kæmpe for
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en motorvej til lufthavnen, og det fik
han Leif Lahn Jensens opbakning til.
”Uanset hvor Kattegatbroen kommer i land, så vil den styrke os, og
så gælder det om en hurtig forbindelse videre ud til lufthavnen. Den
skal nok overleve. Den vil bare få
mindre national trafik og mere international,” sagde han.
Lufthavnen lukker
Oplægsholderen, sociolog og forfatter Henrik Dahl, havde sine bekymringer på Djurslands vegne:
“En bro vil forstærke urbaniseringen.
Folk vil trække ind til storbyerne.
Århus bliver koblet på Ørestadsregionen, og det er rigtig godt for begge
parter, men jeg forstår ikke, hvordan
omegnskommunerne kan bakke op
om det. De får ingenting ud af det,”
sagde han med henvisning til, hvordan en øget infrastruktur historisk
set altid har forstærket urbaniseringen og medvirket til øget affolkning
af landet. Han anbefalede Djursland
at stå sammen og skabe mere end
bare infrastruktur, som kan tiltrække
virksomheder og borgere.
“Ellers er en motorvej til Grenaa
bare en motorvej væk fra Grenaa.”

Henrik Dahl var klart af den overbevisning, at lufthavnen i Tirstrup ikke
vil overleve en Kattegatbro.
Aarhus Lufthavn i centrum
Et fuldstændig modsat synspunkt
blev fremlagt af rådgivende ingeniør, Lars Bager, LB-Consult. Han
foreslår, at Djursland sammen med
Nordsjælland og det nordlige Jylland
skal se at komme i gear og arbejde
for, at Kattegatbroen skal gå fra
Odden til Glatved. Det vil give en
nordøstlig retning eller finger, som
man også kalder det, ud fra hovedstaden. Køretiden fra København ad
en motorvej over Tirstrup Lufthavn
til Århus vil blive nogenlunde den
samme som en forbindelse via
Samsø, men Randers og Nordjylland
vil få væsentligt kortere.
”Det vil placere Aarhus Lufthavn
i centrum af landet, og mange fra
Nordsjælland vil få kortere transporttid til Tirstrup end til Kastrup,” sagde
han.
Niras har for Trafikministeriet
anslået udgiften til en Kattegatbro
over Samsø til 100 mia. kroner. En
løsning over Djursland vil koste 137
mia. kroner.
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Revisionsgruppen er det nye navn for fusionen mellem Revision Øst og Økoflex.
Den nye virksomhed er suverænt Djurslands største lokale revisionshus.
Specialistviden
gi’r kompetent rådgivning
”Vi oplever en stigende efterspørgsel på rådgivning fra lokale små og
mellemstore virksomheder, hvilket
kræver flere ressourcer samt en
større specialiseret viden. Derfor ser
vi denne fusion som det perfekte
match” siger Børge Hove, der sammen med Jesper Falk Hansen og
Martin Nielsen nu udgør den daglige
ledelse i Grenaa-afdelingen, mens
Ebeltoft-afdelingen fortsat ledes af
Aage Madsen.

Vi har fokus på at opbygge
tætte relationer
Med i alt 37 medarbejdere på
Djursland, heraf seks statsautoriserede revisorer, kan alle kunder
trække på en bred specialistviden,
f.eks. inden for IT, selskabsret og
skat. ”Vi har fokus på at opbygge
tætte relationer til kunderne, så de
bliver trygge på økonomiområdet.
Vi følger med på sidelinien i det
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omfang virksomhederne efterspørger det. Det resulterer i en meget
virksomhedsspecifik rådgivning
i øjenhøjde”, konstaterer Jesper
Falk Hansen, der også pointerer, at
selv små virksomheder pga. den
stigende internationalisering ofte har
behov for meget konkret specialiseret rådgivning: ”lidt indkøb i f.eks.
Kina skal håndteres korrekt – og ligger ikke altid lige til højrebenet, hvis
man ikke besidder den fornødne
viden”.
Hvor skal økonomifokus være?
”Vi oplever for tiden stor tilgang af
iværksættere, og også her gør vi
meget ud af at komme ind i hjertet
af virksomheden for at kunne hjælpe
dem godt i gang – f.eks. med at
fokusere rigtigt på økonomisiden.
Specielt i startfasen er det vigtigt
med kontinuerlig opfølgning, så kursen kan ændres, så snart behovet
opstår. Rådgivning for/imod drift i
selskabsform er også jævnligt relevant. F.eks. kan det sagtens være en
fordel, at virksomheden bliver drevet
som privatejet,” forklarer Martin

Nielsen, der også har et par aktuelle
staldtips til de lokale virksomheder:
”Hvis du som mange økonomer
mener, renten snart er på vej op
igen, kan der være god fornuft i at
overeje et alternativ til F1-kreditforeningslånet. En evt. omlægning bør
selvfølgelig ske i nært samråd med
dit pengeinstitut.

Det kan være en fordel
med privateje
Den 20. november er det sidste
frist for frivillig indbetaling af a-conto
selskabsskat. Det kan godt betale
sig at gætte på, hvor virksomhedens
skat ender – og så få sendt det
evt. manglende beløb til Skat i tide.
F.eks. betyder de nye skatteregler,
at der skal betales skat af aktiestigninger, selv om aktierne ikke er
solgt. Men tag lige en snak med
din revisor, hvis du ikke føler, du har
overblikket selv.”

Profil
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Smag Djursland
kunstkalendere med logo

Vin fra danske
Ch. de Haux i Bordeaux

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.

Vin i Skoven udvælger selv vin på
slottene, så mange fås ikke andre
steder i landet.. Vinene på billedet er
specielt hjemtaget fra det anerkendte, danskejede Ch. de Haux i
Bordeaux. Vi har et stigende antal
økologiske vine. Du får personlig
rådgivning omkring dit vinvalg. Vi
pakker i gavekartoner eller trækasser og sender til hele landet fra dag
til dag.
Tlf. 8632 1992
www.viniskoven.dk

Tlf. 8630 0619,
www.mercatus.dk

Tips til firma-julegaver
2 FLASKER VIN
samt
RØR MED JULENS GODTER
er en af de ting man kan vælge når
du besøger butikken i Kannikegade i
Grenaa.

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

Lige nu er vi ude med stor flot
brochure - kan rekvireres i butikken.
Kama Kaffe har eksisteret siden
1968, og rister ca. 60 tons kaffe om
året.
Vi giver gerne et bud på jeres
julegaver til kunder og ansatte.

Tlf. 8615 4565,
www.djursbryghus.dk

Tlf. 8632 2699
www.kama-kaffe.dk

Summerbird
chokoladefonduesæt
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

Julegaver 2010
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Ribbenssteg m. brunede kartoﬂer
Julemedister m. rødbeder
Lun leverpostej m. ristede champignons og bacon
Andebryst m. vanillemarinerede svesker
Julesalat m. soltørrede tranebær, valnødder,
æble og appelsin.

incl. morgenmad
i forbindelse med julefrokosten
Pr. pers. i dobbeltværelse
kr. 300,00
Enkeltværelse
kr. 400,00.

I

I

I

Gammeldags æblekage
Ris a la mande m. lun kirsebærsauce
Osteanretning m. nødder og ﬁgner.
Frugtfad.

Ring gerne, hvis I ønsker at holde julefrokost en anden dato og/eller evt. for jer selv.

3ULVSUNXYHUWNU
(ex. drikkevarer)

Ky

aa
stve
j 1 · 8500 Gren
Tlf. 8632 2677

www.hotelgrenaahavlund.dk
admin@hotelgrenaa.dk

Julefrokost 2010
Traditionelt
Julebord

UD AF HUSET:

Julebuffet 1

(ved minimum 10 personer)

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

Hvide sild med karrysalat • Gravad laks
med sennepsdressing • Fiskefilet med remoulade og citron • Tarteletter med høns i
asparges • Ribbensteg med rødkål • Medisterpølse med grønlangkål og brunede kartofler • Brød og smør • Ris a la
mande med kirsebærsauce

388,-

Musik ved Allan Aabenhuus
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

Pris p
pr. couvert

G
n
I
sTemn

8444 Balle

Lad rammerne på Kystvejens Hotel og Konferencecenter danne en perfekt ramme
om firmaets julefrokost 2010. I vælger dagen og sammen finder vi lige de rammer
der gør jeres fest til årets fest. Vi ser verer julebuffet i jeres lokale, kun for jer.

BuffeT

TILLæG

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
udvalg af husets oste, frugter, knas og nødder

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,-

Ky s t v e j e n s H ot e l
www.hoedkro.dk

Du kan få hjælp til at udvikle dine
produkter og til at komme i kontakt med et stort marked.
Send en mail til
info@smagdjursland.dk eller ring

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

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

GLæDeLIG juL
oG
GoDT nyTår

johnsen.dk

Julefrokost 2010

pr. pers. inkl. kaffe og the. minimum 20 kuverter

og konferencecenter

Hvis du er producent eller forarbejder af fødevarer på Djursland,
kan du blive partner i SmagDjursland.
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Kr. 285,-

168,-

Telefon 86 33 70 12

Bli’ SmagDjursland partner

Flere end 100 er allerede med!
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Christian Thomsen, 4045 6281
Palle Erik Rasmussen, 2127 4499
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XL-BYG Vorup rsø og Ø. Tørslev
Hadsund, Tho
Partner plæneklipper
Selvkørende, med elstart og bioklip.

New York
havemøbelsæt
Stor flot bord i smartwood,
100 x 200 cm inkl. fletstole
i polyrathan. Sort stel.

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

299,-

MED LYSG,
I HÅNDeTrAsamt

DANMARKS
BILLIGSTE

2199,-

brødhogldekurv
ste

SPAR 800,-

SPAR 200,-

BORD + 6 STOLE

3995,-

VILD
PRIS

Spar 3000,-

EL-START OG
STOR 625 MOTOR

2899,SPAR 1000,FREMTIDENS

julegaveløsning
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.

www.ﬁrmajulegaven.com
DEWALT BOREMASKINE

til dine medarbejdere

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

699,-

Ring for nærmere
info på

INKL. 2 BATTERIER

861.299,32 57 00

SPAR 450,-

10 KG

5995
SPAR 40,-

SPAR 750,-

APOLLO

1.499,-

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

1499,SPAR 500,-

SPAR 1500,-

GAS OPFYLDNING
10 ELLER 11 KG

LEGEHUS
TOGVOGN

Plus. 140 x 220 cm. Umalet.

RYOMGÅRD
TØMMERHANDEL & BYGGECENTER

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

VILD
PRIS
129,-

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

Åbningstider i
Åbningstider
Byggemarkedet:

Åbningstider i

Åbningstider
Tømmerhandlen:
i Byggemarkedet:
i Tømmerhandlen:
Mandag-fredag ....................... 9.00-17.30 Mandag-fredag ..................... 6.30-17.30
Mandag-fredag.............. 9.00-17.30 Mandag-fredag .........7.00-17.30
Lørdag........................................ 8.00-13.00 Lørdag...................................... 8.00-13.00
Lørdag .......................... 8.00-13.00 Lørdag .....................8.00-13.00
1. søndag i md. .................... 10.00-15.00 1. søndag i md. .................. 10.00-15.00

Tilbudene gælder fra torsdag den 2. juli til og med søndag den 5. juli 2009. Forbehold for moms- og afgiftsændring, manglende og udsolgte varer samt billed- og trykfejl.

Samme
ensæt din egDANCOOK
en
GRILLBRIKETTER
B2
2B ønskesed
del
eKAP-/GERINGSSAV
fter priser ogKGS 216
Præcist lejret trækfunktion.
ønforskpræcise
er p
“laser”
snitå
og indbygget lys (lampe).

E
SÆDEHYND
INKL. SORT

