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Lufthavnsbestyrelse professionaliseret
Den af Aarhus, Randers, Favrskov, Nord- og Syd-
djurs kommuner ejede Aarhus Lufthavn A/S har 
efter forslag fra DI suppleret sin otte mand store 
bestyrelse med tre erhvervsfolk fra det Østjyske 
erhvervsliv.

Umiddelbart virker det som en lille ting, men i en 
tid hvor det er lovlig praksis, at kommunerne må 
eje anparts- og aktieselskaber, der f.eks. udøver 
forsyningsvirksomhed, er det et vigtigt signal 
og af stor betydning, at repræsentanter for en 
primær kundegruppe kommer med i kontroltår-
net – en praksis, også Billund Lufthavn har.

Indsættelsen af professionelle erhvervsfolk i 
bestyrelsen betyder, at lufthavnen vil sætte mere 
fokus på erhvervslivets behov, at ledelsen og 
den øvrige bestyrelse får mere erfarne sparrings-
partnere og at der kommer bidrag fra folk, der 
lever af at lede en virksomhed. 

En anden effekt er imidlertid også, at der sker 
en væsentlig opblødning af det forhold, at det i 
dag alene er kommunalbestyrelsesmedlemmer, 
der er bestyrelsesmedlemmer i det kommunalt 
ejede selskab. Det indebærer en risiko for at pos-
ten alene beklædes af egne økonomiske årsager, 
at der kan træffes “politiske-studehandler” og 
at der er mulighed for inhabilitet og indgåelse af 
aftaler uden for forvaltningslovens rækkevidde.

Lufthavnen har – også set med erhvervsøjne – 
med bestyrelsen i spidsen truffet en fornuftig og 
visionær beslutning. 
Mon ikke den kommende generalforsamling kan 
finde et egnet Djursland-medlem til den sidste 
bestyrelsespost?

Redaktionen

Målrettet erhvervsudvikling  4
i Norddjurs? 
Ved et flot fremmøde i Kattegatcentret kunne Norddjurs Kom-
mune, Erhvervs-panelet, Region Midt og LB Analyse i slutningen 
af marts udstikke nogle bud på de muligheder, der kan være for 
Norddjurs i fremtiden. Der var ingen færdige løsninger. Men der 
blev anvist nogle veje. Nogle af nøgle-ordene var gode ramme-
betingelser, stedbundne ressourcer, samarbejde, styrkepositioner, 
udviklingskræfter og ildsjæle.

Nu skal humlebien op at flyve 6
Det har været en svær tid. Men økonomien er på plads 
og en 10-års plan er lavet. Man går nu fra projekt til drift. 
Man går mod lysere tider. Der kommer til at ske ændringer, 
men det grundlæggende kvalitetsniveau 
røres der ikke ved.

Han giver ikke op 8
Som tidligere sportsmand på topplan har han lært at kæmpe 
for at vinde. Han har lært at holde fokus. Det har han taget med 
sig over i erhvervslivet. Med en anderledes baggrund, som ikke 
har været præget af høje teoretiske uddannelser, har han som 
praktiker nået langt. 
I dag er han administrerende direktør for Sapa Profiler A/S i 
Grenaa. 

 

Fornæs i jubilæumsgave  10
Profil: Djurslands arkitekt- og ingeniørvirksomhed Arkikon 
fylder 25 og flytter til sin nye base på Fornæs, Jyllands 
østligste arbejdsplads.

Ajour – kalender – navne – 12
selskaber – regnskaber
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H.J.Hansen Genvinding A/S I Rugvænget 31 I 8500 Grenaa I Tlf. 86 32 15 36 I www.hjhansen.dk

H.J.Hansen kan hjælpe dig med alt inden for:

Køb af jern- og metalskrot

Jern- & metalskrot, farligt affald, skrotbiler, maskinanlæg, 
miljøproblematiske råvarer og AGA luftarter.
Lad os løse din affaldsopgave! 
Ring og få et uforpligtende tilbud.

Tlf. 86 32 11 11 · www. papirgaarden-grenaa.dk

HP Officejet 8500A Plus
Økonomisk trådløs multifunktionsprinter!

Kom ind
og hør 

nærmere

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.
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Mols-Linien 
dropper aftenture
Økonomisk trængte Mols-Linien planlægger at 
begrænse de daglige afgange mellem Ebeltoft og 
Sjællands Odde. Det betyder ingen afgange og 
ankomster efter kl. 15. Afgangene fra Ebeltoft kl. 
15 og 17 og ankomsterne fra Sjællands Odde kl. 
16 og 19 risikerer nu at blive historie.  

Erhvervsforening i Syd 
nærmer sig 200 medlemmer
Et år efter at Syddjurs Erhvervsforening har set 
dagens lys, kunne formanden Claus Kæstel ved 
generalforsamlingen berette, at medlemstallet nu 
nærmer sig 200. Specielt er det gået stærkt efter 
at Syddjurs Kommune og Syddjurs Erhvervsfor-
ening indgik en samarbejdsaftale om udførelse 
og drift af erhvervsservice. Start- og vækstpakker 
og virksomhedsprogrammer har udløst aktiviteter 
for over 2 mio. kr. i Syddjurs. Ud over hoved-
kontoret i Hornslet er der nu skudt kontaktcentre 
op i Ebeltoft, Ryomgård og Rønde.  

Siemens på Grenaa Havn
Siemens Wind Power har nu lejet sig ind på 
Grenaa Havn med et sammenlagt areal på 
130.000 kvm. Det store område skal bruges til 
forberedelse og samling af de godt 100 vind-
møller, der skal stilles op. Aftalen løber over 18 
måneder, mens møllerne etableres på havet. Der-
med er også et længerevarende slagsmål mellem 
flere jyske havne bragt til ende. Ikke mindst har 
Aarhus Havn været en hård modstander.

Norddjurs 
mod prisdumping
Norddjurs er nu med blandt de kommuner der 
indfører arbejdsklausuler i kontrakterne. Det er 
klausuler, der kræver, at der bliver arbejdet efter 
regler, der svarer til de lokale, faglige vilkår. 
Indførslen af arbejdsklausuler er en støtte til 
det danske arbejdsmarked og et initiativ mod 
udhulning af danske lønninger og arbejdsforhold. 
Andre kommuner med en arbejdsklausul er 
blandt andet Silkeborg, Viborg, Randers, Odense 
og København.

Nybyggeri sikrer plads
til Kirkens Korshær
Genbrugsbutikken på Øster Allé i Ebeltoft har 
gennem det seneste års tid lidt alvorligt under 
betydelige pladsproblemer. Et nybyggeri på 720 
kvm er ved at skyde op ved siden af den nuvæ-
rende butik og det sikrer både større salgsareal 
og lagerkapacitet. 
Kirkens Korshær har i Ebeltoft 20 frivillige med-
arbejdere der indtil nu har kunnet sende 800.000 
kr. til humanitært arbejde.

Borgmester Jan Petersen brød sig 
i sin indledningstale ikke om ordet 
udkantskommune om Norddjurs. 
Efter hans mening tilhører kommu-
nen det østjyske vækstområde med 
Grenaa Havn, Danish Biofuel og 
med mange indpendlere af ledere 
og videnspersoner som nogle af 
de faktorer, der kan være med til at 
udvikle kommunen.  

Lars Møller, som repræsentant for 
Erhvervspanelet, gjorde opmærk-
som på, at det skulle være nem-
mere for erhvervslivet at gebærde 
sig, Norddjurs skal ikke blot være 
en bosætningskommune. Der skal 
samarbejdes på kryds og tværs af 
erhvervslivet og det offentlige. ”Vi 
skal trække på samme hammel. Vi 
skal være bedre til at understøtte 
hinanden,” sagde han.

Anders Hermansen fra Region 
Midt fortalte om baggrunden for 
analysen, der tager udgangspunkt 
i seks ”udkantskommuner” samt 
Holstebro og Syddjurs. Han talte om 
en erhvervsstrategi, der skal sørge 
for udvikling i hele området. Han 
fortalte, at de gode ansøgninger 
til offentlige midler som f.eks. fra 
Vækstfonden hovedsageligt kom-
mer fra de store byer i området og 
fra store virksomheder eller instituti-
oner. Dermed bliver de mindre kom-
muner ofte overset. Naturligvis fordi 
de mindre kommuner og de mindre 
virksomheder ikke har kapaciteten 
til at skrue de gode ansøgninger 
sammen, men her kan Region Midt 
være behjælpelig.  

Hvor er kompetencerne?
Indlægget med Stefan Brendstrup, 
LB Analyse, der i regi af konsulent-
firmaet Damvad havde udarbejdet 
kommunenotatet, var helt centralt. 

Gode rammebetingelser er en 
forudsætning, fik vi at vide. Innova-
tion og iværksættertrang skal være 
til stede. Nogle regioner klarer sig 
bedre end andre. Vækstcentrene har 
mest succes. Derfor bliver de fleste 
penge også placeret der. Norddjurs 
er oppe imod at landbruget har 
færre beskæftigede og at industri-
erhvervet er ved at blive globaliseret.  

Eksportniveauet er lavt og ligeså er 
det med produktiviteten. Også på 
uddannelsesområdet sakker kom-
munen bagud. Og dette gab bliver 
større. 

Men blandt de erhverv synes 
bygge & anlæg, metalindustri og 
hotel & restauration at være mar-
kante. Det er hvad man kan kalde 
stedbundne ressourcer, og kan de 
aktiveres yderligere? Er markederne 
for disse erhverv generelt i opgang 
eller nedgang? 

Brendstrup var også inde omkring 
erhvervsturisme. Kan man udnytte 
vindmølleparken som en attraktion? 
Kan der skabes tilstrækkelig know-
how i Norddjurs og på Djursland 
omkring energi til at skabe en niche. 
    Selv om Norddjurs i forhold til 
resten af landet har et underskud 
af akademikere, så viser pendlings-
strømmene til området også, at 
akademikere og ledere i et bety-
deligt omfang pendler ind. Pend-
lingsstrømmene er vigtige at kigge 
nærmere på.

Hvis Norddjurs kommune skal ud-
vikle sig de kommende år, så hand-
ler det om at fokusere på udviklings-
kræfterne. Hvis de ikke er til stede, 
så glem det! Er kommunen god til 
at skabe rammer for erhvervslivet? 
Er man god til at samarbejde til alle 
sider? Sørger man for, at ildsjælene 
ikke spærres inde? 

Styrkepositionerne og potentia-
lerne skal aktiveres. Kan, vil og tør 
man i den forbindelse prioritere 
erhvervene? Og hvor skal finansie-
ringskilderne komme fra? 

Sammenfatning
Indlægget fra Stefan Brendstrup 
mundede ud i de højtuddannede 
pendler ind. Ledigheden er lav og 
arbejdsstyrken konstant. Men ud-
dannelsesniveauet er også lavt. Det 
samme er eksportniveauet. 

De erhvervspolitiske muligheder 
synes at centrere sig om havnen. 
Og de projekter, der er i gang der. 
Om turisme og erhvervsturisme. 
Om energi og miljø måske. Om 
der kan laves en erhvervsmæssig 
fokusering. Om der  skal laves en 
egentlig, målrettet tilflytterstrategi. 

Endelig skal der findes frem til driv-
kræfterne i kommunen. Hvor er ild -
sjælene? Hvem kan flytte noget? Og 
hvor henter man de økonomiske midler? 

Hvordan kommer man videre?
I forbindelse med den afsluttende 
kommentarrunde fik oplægsholder-
ne stillet det helt naturlige spørgs-
mål, hvordan man kommer videre. 

Ifølge Lars Møller vil man i såvel 
Erhvervspanelet som i kultur- og 
udviklingsudvalget tage rapporten 
op. Claus Hermansen vil sørge for 
hjælp til de rigtige ansøgninger til de 
rigtige projekter. Men Vækstfonden 
alene gør det ikke. Andre midler skal 
også findes.  

Morten Basse fra Djurs Wind 
Power gjorde opmærksom på, at 
havvindmølleparken ikke er nøglen 
til det hele. Det er snart slut, og så 
skal man i gang med noget andet og 
noget mere. Når parken står færdig, 
vil den kun give arbejde til omkring 
50 DONG-folk.
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AS Ved et flot fremmøde i Kattegatcentret 

kunne Norddjurs Kommune, Erhvervs-

panelet, Region Midt og LB Analyse i 

slutningen af marts udstikke nogle bud 

på de muligheder, der kan være for 

Norddjurs i fremtiden. Der var ingen 

færdige løsninger. Men der blev anvist 

nogle veje. Nogle af nøgle ordene var 

gode rammebetingelser, stedbundne 

ressourcer, samarbejde, styrkepositioner, 

udviklingskræfter og ildsjæle.

Målrettet erhvervsudvikling i Norddjurs?

Efter fremlæggelsen af notatet i 
Kattegatcentret giver formanden 
for Erhvervspanelet for Norddjurs 
Kommune, Lars Møller, udtryk for, 
at han er meget tændt på opgaven. 
”Men jeg erkender, at det bliver en 
udfordring at omsætte rapporten til 
aktiv handling. Men ved vort næste 
møde i Erhvervspanelet vil vi gå i 
gang med at analysere indholdet. 
Og vi vil så konkret som muligt 
forsøge at omsætte ordene til en 
handlingsplan. Men den er ikke lavet 
endnu.” 
   Økonomisk har man ikke mange 
midler at gøre godt med, men Lars 
håber på, at man kan finde nogle 
i regionen. ”Vi må se nærmere på 
vore styrker og svagheder,” siger 
han. Han tror på mulighederne på 
havnen, på turismen og erhvervstu-
rismen. Hvordan man kan omsætte 

vindmølleparken til erhvervsturisme.
    Han mener, at der er mange 
iværksættere i kommunen. De skal 
understøttes og der skal skabes 
gode betingelser for, at de kan sam-
arbejde på kryds og tværs. 
    Selv om han har taget Morten 
Basses ord til sig om, at vindmølle-
eventyret er slut, når den sidste 
mølle er sat op, så tror Lars Møl-
ler alligevel på, at projektet har 
været en god fødselshjælper til en 
række muligheder – og for en række 
virksomheder – inden for energi og 
miljø. 
     Med hensyn til det generelt lave 
produktionsniveau i kommunen, så 
forstår han det ikke rigtigt. Det giver 
ikke mening for ham. Men er der 
noget om snakken, så finder han det 
urovækkende.

Lars Møller:

Jeg er tændt på opgaven

Stefan Brendstrup, LB Analyse.

Formand Lars Møller, Norddjurs Kommune.

Produktivitet 2008    Værditilvækst pr. beskæftigede (kr.) 
 

 Norddjurs Opland Norddjurs Yderkommuner
Råstofudvinding 688.183 988.997 683.496     
Føde-, drikke-, tobaksindustri 461.967 558.799 521.526
Træ- og papirind., trykkerier 421.027 471.629 456.413
Metalindustri 443.948 527.446 565.680
Elektronikind. og fremstilling 561.222 572.987 541.441
Øvrig industri 470.714 504.374 536.613
Energiforsyning 2.085.196 1.992.086 997.117
Vandforsyning, renovation 473.099 487.740 513.559
Bygge og anlæg 432.650 481.634 458.122
Handel 262.354 318.721 308.823
Transport 500.684 465.889 450.742
Hotel og restaurant 256.113 194.903 200.433
Information, kommunikation 280.815 628.601 340.507
Ejendomshandel og udlejning 423.801 783.488 448.124
Videnservice 202.713 544.807 513.543
Rejsebureauer, rengøring,
anden operationel service 113.300 227.955 320.447
Kilde: Damvad og Danmarks Statistik  
Note: oplandskommunerne er de kommuner der i tilfældet her grænser op til Norddjurs: Syddjurs, Randers og Århus. Yderkom-
munerne er de 21 kommuner, der af Indenrigsministeriet er defineret som sådanne.  
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Direktør Per Kærsgaard 
havde vel helst set en 
løsning, hvor alle dele på 
golfressortet var blevet 
samlet under én hat. 
Det har ikke helt kunne 
lade sig gøre. Well-
ness centret og den 
såkaldte Trent Jones 
Terrasse, hvor der skal 
bygges luksusboliger, 
forbliver uden for det 
nydannede selskab 
LGR Nimtofte Holding 
A/S. Det betyder dog 
ikke, at der ikke både 
kan og skal samarbej-
des. 

Under det nye holdingsel-
skab vil der være to ben: Det 

ene – Lübker Golf – har købt 
154 HA med golfanlægget, 
klubhuset, greenkeepergården 
og den tilhørende maskinpark. 
Dertil er der pålagt en forplig-

telse til at holde golfanlægget i 
international standard de kommende 
fem år. 

Det andet ben – Lübker Golf 
Resort – består bl.a. af M2-området 
med godt 100 byggegrunde, Square 
Apartments, et kommende byg-
geri med hotellejligheder, hvilket 
giver mulighed for at kunne opføre 
250 – 275 boligenheder i alt. Alt i alt 
har ejerne satset 65 – 70 mio. kr. i 
holdingselskabet. 

Kvalitetsniveauet holdes
”Der er 160.000 golfspillere i 
Danmark,” fortæller Per. ”I runde 
tal vurderer vi, at der højst er 5.000 
spillere, der er købere til en bolig på 
en golfbane til et beløb mellem 2,5 
og 6 mio. kr. Vi må jo ikke sælge til 
udlændinge. Det siger os, at vi er 
nødt til at tænke alternativt, hvis vi 
fortsat skal kunne sælge boliger her 
på stedet. Og det har vi naturligvis 
mange ideer til. Vi forestiller os, at 
flere familier kan gå sammen om en 
bolig, det kan være som time-share, 
eller det kan være en almindelig 
delebolig blandt familier, der kender 
hinanden – og endelig kan det da 
også være, at der skal bygges min-
dre boliger. Måske til priser omkring 
1,5 mio. kr. Disse tiltag vil kunne 
øge interessen. Men vi vil ikke gå i 
gang med billigt byggeri. Kvaliteten 
skal holdes hele vejen rundt.”

”Derudover skal der satses på 
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AS Det har været en svær tid. Men økonomien er på plads 

og en 10-års plan er lavet. Man går nu fra projekt til drift. 

Man går mod lysere tider. Der kommer til at ske ændringer, 

men det grundlæggende kvalitetsniveau 

røres der ikke ved.

Kvaliteten skal holdes 
hele vejen rundt.

Nu skal humlebien op at flyve

Direktør Per Kærsgaard, LGR Nimtofte Holding A/S. 

Noter

Samarbejde – ikke fusion
Fiskeriforeningerne i Bønnerup og Grenaa har 
inden for de seneste år fået et tæt samarbejde 
om bogholderi og andre praktiske forhold. ”Det 
er de samme problemer, vi bakser med, men 
jeg ved ikke, om foreningerne er modne til en 
fusion. Vi har fået startet, og vi har fået et godt 
samarbejde. Men foreningerne skal nok blive 
endnu fattigere, før det bliver en fusion,” udtaler 
Per Skødt Hansen, formand for fiskeriforeningen 
i Bønnerup. 

Jul uden julebelysning
Det er lykkedes for Handelscenter Grenaa at 
skrabe penge nok sammen til et juletræ i såvel 
2010 som i 2011. Norddjurs Kommune har ikke 
længere villet være med, da alle områder af 
kommune skal behandles ens. 
Værre ser det imidlertid ud med julebelysningen i 
indkøbsgaderne. Problemet er, at færre og færre 
af de handlende er villige til at spytte i kassen og 
deles om regningen. ”Vi synes, det er en skam, 
at ikke alle ser det som en fælles opgave at gøre 
byen så hyggelig som muligt i julen, men i stedet 
for siger, at man ikke længere vil betale, da der 
ikke hænger lys lige uden for ens egen dør,” 
siger Birgitte Buus, formand for Handelscenter 
Grenaa.

Ny by langs Kalø Bugt
Går alt efter planerne, så vil der i løbet af de kom-
mende år skyde en helt ny by op langs kysten 
ved Kalø Vig med Kalø Slotsruin, nationalparken 
Mols Bjerge og Aarhus som naboer. Byområ-
det skal have plads til mellem 3.000 og 10.000 
indbyggere. 
Kommunen er nu gået på jagt efter mulige inve-
storer og er kommet i dialog med flere. I første 
omgang præsenteres projektet som et debat-
oplæg. Siden skal man i kontakt med myndig-
heder, borgere, arkitekter og sociologer.

COK bedst
En undersøgelse af danske udbyderes omdømme 
foretaget af analyseinstituttet Voxmeter place-
rer COK på førstepladsen som uddannelses- og 
kursusudbyder.
Undersøgelsen har målt uddannelses- og kursus-
udbydernes omdømme ved at spørge personale-/
uddannelsesansvarlige i den offentlige sektor, om 
de vil benytte udbyderen som fremtidig leveran-
dør. Her er over 60 pct. af de adspurgte positivt 
indstillet over for at benytte COK i fremtiden. 

Djurs Sommerland nr. 1
Titlen som Nordens bedste sommerland er gået 
til Djurs Sommerland. Kåringen er foretaget 
af svenske barnsemester.se og afgørelsen er 
bestemt af 70.000 børnefamilier, hvor forlystel-
sesparken opnåede 41% af stemmerne i sin 
kategori.

bedre konference- og hotelfacilite-
ter. Mange af de besøgende til vort 
golfanlæg, kommer jo typisk et par 
dage ad gangen. Ikke sådan som på 
golfbanerne tæt på store byer. Man-
ge af vore gæster skal både have et 
sted at bo og et sted at spise.” 

De fremtidige byggerier skulle 
gerne udføres som joint ventures 
med ingeniører, arkitekter, bygmes-
tre og ejendomsmæglere. ”Vi tror, 
at samarbejdsaftaler også på det 
plan er vejen frem for os,” siger 
han. ”Der skal jo heller ikke bygges 
i morgen.”

Per Kærsgaard bemærker, at 
der blandt lokalbefolkningen på 
Djursland er kommet interesse 
for at kunne afholde familiefester, 
bryllupper, jubilæer og den slags i 
de attraktive omgivelser. ”Jeg tror 
faktisk, der i starten var mange, der 
var bange for, at vi var alt for dyre. 
Sådan er det ikke. Slet ikke længere. 
Vi er bestemt realistiske.” 

Nye folk på banen
Per Kærsgaard mener, at det har 
været en hård tid for alle medarbej-
derne. Men nu er en smidig orga-
nisation ved være på plads. Der er 
kommet en stærk økonomimand, en 
erfaren golfmanager og en dygtig 
restaurationschef til. ”Stemningen 

her på stedet er blevet meget bedre. 
Både blandt gæsterne, forretnings-
forbindelserne og personalet er 
humøret steget mærkbart.”

Danmarks bedste
Golfbanen, som er kernen i det 
hele, skal nu markedsføres for alvor. 
”Men vi har råd til, at banen også i 
de kommende år giver underskud. 
Det budgetterer vi med. Til gengæld 
skal vi gerne kunne sælge nogle 
huse. Vi ved dog også, at interes-
sen for vort anlæg er stigende. 
Ud over, at vi er det bedste anlæg 
i Danmark, så er vi også det 14. 
bedste i Europa. Det er en utrolig 
flot placering. Det betyder da, at alle 
de gode golfspillere i Danmark skal 
besøge os mindst én gang om året. 
Dertil kommer tyske, svenske og 
norske golfspillere. Og alle mulige 
andre. Jo, vi tror på fremtiden. For 
nu skal humlebien op at flyve,” siger 
Per Kærsgaard. 

Af større begivenheder i år er 
Challenge Touren i august, som 
bliver ”presented by Thomas Bjørn”.

Vi har råd til, at banen også 
i de kommende år giver 

underskud.
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Henrik Futtrup er stadig en ung mand. For 43 år siden 
blev han født i Horsens, som var præget af statsfængs-
let og rockermiljøet og den tunge industri, der svinede, 
og som bestemt ikke gjorde byen kønnere. Byen 
minde de lidt om Østeuropa dengang i 60’erne. Nu er 
den helt anderledes. Fængslet er flyttet, byen har et 
godt handelsliv, så nu er det en by med succes. 

Danmarksmester som 12-årig
Første gang han fik en badmintonketsjer stukket i 
hånden, og det var en billig og skrabet model fra Metro, 
bankede han én af dem, der spillede på hold. En uge 
efter havde han fået en rigtig ketsjer. 

Det viste sig, at han var et talent med en ketsjer. Og 
så begyndte det at gå stærkt for ham. Han vandt sit 
første danmarksmesterskab som 12-årig. Som 16-årig 
tog han alene til København for at gå på Gentofte 
Studenterkursus, som var det første idrætsgymnasium 
i Danmark. Her mødte han de bedste inden for bordten-
nis, tennis og badminton. Her fik han masser af træning 
og en masse rejser. ”Vi rejste Europa tyndt, og jeg var i 
London mindst 30 gange i den periode,” siger han.

Gennem karrieren blev det til fem danmarksmester-
skaber, to nordiske mesterskaber og så et uofficielt 
europamesterskab i 1984.

”Men,” siger Henrik Futtrup, ”idræt på topplan med-
fører også store afsavn. Friheden er begrænset. Der var 
ikke noget med at gå ud med venner i weekenderne. 
Ingen bajere om lørdagen. Der skulle trænes, formen 
skulle holdes ved lige hele tiden. Og op til store stæv-
ner skulle der ydes en ekstra indsats.”  

Efter sin studentereksamen kom han i lære i da-
værende Provinsbanken i Horsens. Han blev uddannet 
med speciale i finansielle kalkulationer. Det hedder 
trading i dag. 

På guideskole
I 1991 havde han fået nok. Af det hele. Han drop-
pede job, badminton, lejlighed og kæreste og tog på 
guideskole på Mallorca. Han havde overhovedet ikke 

nogen som helst sikkerhed for, at han efterfølgende 
blev ansat. Hans konservative far var bestemt ikke glad 
for det. Men han gjorde det. Og så begyndte et nyt, 
spændende liv. 

Efter tre måneder som guide, havde man fundet ud 
af, at han kunne noget med penge, og så blev han ud-
nævnt til kassemester. Senere var han med til at åbne 
Alanya i Tyrkiet som ny destination. Og så fortsatte han 
som destinationschef i spansktalende områder. 

I 1993 havde han mødt sin kommende kone, som 
var norsk stewardesse og som fløj for Spanair. Derfor 
begyndte han også at tænke på et lidt mere borgerligt 
liv, om man så må sige. 

De flyttede til Norge, hvor han havde fået job hos 
SAS. Det var i 1996. Der blev de til 1998, hvor Henrik 
nu havde fået arbejde hos OK a.m.b.a. i Århus. Og så 
byggede de et norsk bjælkehus i Ebeltoft. ”Her er der 
en smuk natur og så er der i kraft af det kuperede ter-
ræn måske også lidt Norge over det,” siger Henrik med 
et stort grin.    

Et nyt liv begynder 
Hos OK gik det også godt. Han begyndte som salgs-
konsulent. I 2000 blev han udnævnt til markedschef og 
blev sat i gang med at bygge elektricitetsmarkedet op, 
som var blevet givet frit på det tidspunkt. Det arbejde-
de han med til 2005, hvor han blev øverst ansvarlig 
inden for salg. Ansvarsområderne var tung transport og 
industrimarkedet. 

Den 1. januar 2009 fik han sit nuværende job som 
direktør for Sapa Profiler i Grenaa. Også her går det 
godt. Han bliver dagligt udfordret – og det har han det 
rigtig fint med.  

Badminton er for længst lagt på hylden. Han dyrker 
spinning. Og så dyrker han skisport i Norge flere gange 
om året sammen med hele familien, som i dag også 
består af en datter på 9 og en søn på 12.

Ud over sit job i Grenaa, sidder Henrik Futtrup i en 
del bestyrelser og så netværker han. ”Jeg er faktisk 
god til at netværke. Jeg er med i flere – også et i Norge 
– og jeg har også selv startet et netværk op. Selv om 
jeg har lagt topidrætten væk, så bruger jeg da stadig 
kroppen meget. Jeg har stadig behov for at holde mig 
i gang fysisk. Og det, jeg aldrig glemmer som idræts-
mand på topplan, er, at jeg har lært at kæmpe. Jeg 
giver ikke op.”

Det jeg aldrig glemmer som idræts-

mand, er, at jeg har lært at kæmpe.
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Som tidligere sportsmand på topplan har han lært at kæmpe for at vinde. 

Han har lært at holde fokus. Det har han taget med sig over i erhvervslivet. 

Med en anderledes baggrund, som ikke har været præget af 

høje teoretiske uddannelser, har han som praktiker nået langt. 

I dag er han administrerende direktør for Sapa Profiler A/S i Grenaa. 

Han giver ikke op
adm. dir. Henrik Futtrup, Sapa Profiler A/S 
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Fornæs i jubilæumsgave
Man kan faktisk blive yngre, jo 
ældre man er. Arkikon er et godt 
eksempel: Efter det sidste år at have 
tilknyttet fem nye unge medarbej-
dere, er gennemsnitsalderen nu 
nede på 35.

Arkikon er altså en ung jubilant, 
men i et teknologisk perspektiv 
repræsenterer de 25 år en hel 
evighed. Det gamle tegnebord er 
for længst endt på lossepladsen og 
erstattet af en naturlig nysgerrighed 
for de nye teknologiske muligheder, 
fremtidsrettet tilpasningsevne, og 
veldefinerede værdier.

Den dynamiske udvikling kan 
mærkes. Patriciervillaen på havnen i 
Grenaa er blevet for trang og det nye 
fremtidige domicil på Fornæs bliver 
nu Arkikons særlige jubilæumsgave. 
Her vil de 13 medarbejdere få ud-
viklingsmuligheder, havluft og smuk 
natur et stenkast fra Kattegat. Nu 
ser teamet frem til at invitere kunder 
og samarbejdspartnere indenfor i 
et levende fagmiljø på Jyllands øst-
ligste punkt.

Arkitekter og ingeniører 
fra starten
Navnet Arkikon er kun tre år gam-
melt. Tidligere hed virksomheden 
Glindvad & Jeppesen, der i 1986 
blev startet af Tommy Glindvad og 
Ib Jeppesen. De så tidligt en niche 
i at udnytte fordelene ved at lade 
arkitekter og ingeniører arbejde 

Vi trives bedst, når vi som 

totalrådgivere får mulighed 

for at styre ofte komplekse 

byggeprojekter helt i mål.

Vi kan mærke stor interesse 

for vores koncept, hvor funk-

tionel arkitektur skabes af 

arkitekter og ingeniører, der er 

vokset op med at samarbejde.
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Djurslands arkitekt- og ingeniørvirksomhed Arkikon fylder 25 og 

flytter til sin nye base på Fornæs, Jyllands østligste arbejdsplads.

sammen. Samarbejdet er gennem 
årene blevet forfinet, så kunderne i 
dag kan drage den fulde fordel.
I 2008 kom generationsskiftet med 
det nye navn og med designchef 
Thomas Enevold og teknisk chef Bo 
Rasmussen i spidsen. Med optagel-
sen i år af tegnestuechef Jesper 
Riise Hauskov som partner, ledes 
virksomheden i dag af et kompetent 
og effektivt trekløver.

Funktionel arkitektur
”Vi kan mærke stor interesse for 
vores koncept, hvor funktionel 
arkitektur skabes af arkitekter og 
ingeniører, der er vokset op med at 
samarbejde. Med funktionel arkitek-
tur mener vi, at den arkitektoniske 
løsning skal bidrage til at stimulere 
og udvikle definerede aktiviteter og 
processer. Samtidig skal både øko-
nomi, miljø, teknik og æstetik ses i 
sammenhæng.

Vi ser æstetik som en vigtig del 
af funktionen, fordi vi ved, hvordan 
arkitektur kan stimulere menneskers 
trivsel og effektivitet. Arkitekturen 
repræsenterer desuden for mange 
virksomheder og organisationer et 
vigtigt signal overfor markedet”, 
forklarer Thomas Enevold.

Dialog som basis
Det handler om at skabe de “rig-
tige” kvadratmetre til en konkurren-
cedygtig totalpris. Her er de afledte 

Partnerne i Arkikon (fra venstra mod højre) 
designchef Thomas Enevold, 

tegnestuechef Jesper Riise Hauskov og 
teknisk chef Bo Rasmussen,

driftsomkostninger også et væsent-
ligt punkt, ikke mindst set i lyset af 
de stigende energipriser og behovet 
for miljørigtig adfærd. Den optimale 
løsning er et resultat af tæt dialog 
med bygherre og gennem forståelse 
for projektets faglige funktioner. 
Skoler, kontorer, fabrikker, hoteller, 
svømmehaller, varmeværker, kultur-
huse, klinikker, boliger, terminaler 
og produktionslokaler stiller alle sine 
helt individuelle krav til funktion. 
Derfor er evnen til at lytte til bygher-
rer og brugergrupper måske lige så 
vigtig som selve fagligheden.

Med udgangspunkt i funktion, 
fleksibilitet og miljø har Arkikon 
ambitioner om at skabe arkitektur 
for fremtiden. 

Opgaverne er mange, visionerne 
klare. “Vi trives bedst, når vi som to-
talrådgivere får mulighed for at styre 
ofte komplekse byggeprojekter helt i 
mål” siger Thomas Enevold. 

Arkikons egen udviklingsproces 
nyder godt af samme planmæssige, 
målrettede logik. Det lover godt for 
fremtiden.

Virksomheden indbyder senere på 
foråret til jubilæumsreception i de 
nye lokaler.

Vi ser æstetik som en vigtig 

del af funktionen fordi vi ved, 

hvordan arkitektur kan 

stimulere menneskers trivsel 

og effektivitet.
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Volumen giver flere 
kølige kroner i kassen

Få relevante indlæg 
optaget gratis i Ajour. 

Send stof til: 
info@erhvervdjursland.dk

Alle data er indhentet i perioden 
26.02.2011 - 25.03.2011. 
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen 
og NN Markedsdata. 
Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

A/S Grenaa Skibsværft Jens Vester 
og Sønner
Nordhavnsvej 12, 8500 Grenaa
Periode: 01.10.2009 - 30.09.2010
Bruttofortjeneste 6,8 (6,0)
Resultat før skat 0,3 (-0,3)
Egenkapital 0,9 (0,8)
Antal ansatte 23 (-)

Byggefirmaet Knakker & Nielsen ApS
Kattegatvej 12, 8500 Grenaa
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Bruttofortjeneste 1,7 (2,0)
Resultat før skat 0,0 (-0,1)
Egenkapital -0,1 (-0,1)
Antal ansatte 5 (6)

Campo Grafisk ApS
Torvegade 3, 8963 Auning
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Bruttofortjeneste 3,1 (2,9)
Resultat før skat 1,3 (1,2)
Egenkapital 2,0 (1,9)
Antal ansatte 3 (3)

Dansk Landbrugs IT A/S
Føllevej 5, 8410 Rønde
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Bruttofortjeneste 3,2 (2,4)
Resultat før skat 0,3 (0,3)
Egenkapital 1,1 (0,9)
Antal ansatte 3 (4)

Dansk Landbrugsformidling A/S
Føllevej 5, 8410 Rønde
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Bruttofortjeneste 0,3 (0,5)
Resultat før skat -0,2 (0,1)
Egenkapital 1,0 (1,2)
Antal ansatte 1 (1)

Datagraf A/S
Energivej 75, 8963 Auning
Periode: 01.10.2009 - 30.09.2010
Bruttofortjeneste 31,5 (27,6)
Resultat før skat -4,2 (-26,8)
Egenkapital 11,6 (15,5)
Antal ansatte 152 (170)

Davai Denmark ApS
Rugvænget 20, 8500 Grenaa
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Bruttofortjeneste 0,1 (11,2)
Resultat før skat 0,6 (1,1)
Egenkapital 0,3 (0,1)
Antal ansatte 0 (19)

Davai Denmark A/S
Rugvænget 20, 8500 Grenaa
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Bruttofortjeneste 12,8 (-0,1)
Resultat før skat 1,2 (-0,1)
Egenkapital 1,7 (-0,5)
Antal ansatte 15 (-)

Entjj A/S
Violvej 1, 8400 Ebeltoft
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Bruttofortjeneste 11,8 (12,5)
Resultat før skat -1,7 (-2,9)
Egenkapital 7,6 (9,2)
Antal ansatte 35 (32)

Grenaa Bil-Center A/S
Fasanvej 40, 8500 Grenaa
Periode: 01.10.2009 - 30.09.2010
Bruttofortjeneste 10,9 (9,5)
Resultat før skat 0,4 (0,0)
Egenkapital 14,6 (14,5)
Antal ansatte 27 (21)

Direktør Henrik Lund Rasmus-
sen har haft succes med at 
fusionere sin virksomhed SA 
Køleteknik med AL Køletek-
nik i Skødstrup. Selvom den 
samlede omsætning er faldet 
med ca. 2 mio. kr. til ca. 17,5 
mio. kr., har de i alt 15 med-
arbejdere formået at forbedre 
resultatet fra et lille minus til 
et plus på 1,5 mio. kr. før skat.
Resultatet er opnået med 
uændret bemanding, så det 
har stillet krav til effektivise-
ring og godt købmandsskab 
at nå så langt. Han er da også 
selv tilfreds med resultatet:
”Vi har haft nogle store 
projekter, hvor vi har kunnet 
presse vores indkøbspriser – 
og i det hele taget giver vores 
større volumen mulighed for 
bedre priser generelt hos 
kølegrossisterne. Det gør os 
både mere konkurrencedyg-
tige – og resulterer i et bedre 
dækningsbidrag”, forklarer 
Henrik.

Virksomheden har stadig 
afdelinger både i Grenaa og 
Skødstrup og kunderne er 
supermarkedskæder, regio-
ner, kommuner samt en lang 
række private erhvervskunder 
– herunder restauratører i alle 
størrelser lige fra fra den lille 
kromand, og rederierne. Cirka 
halvdelen af omsætningen er 

Nye selskaber

Norddjurs
33511388 GPG ApS  ...................................................................................................  08.03.2011
33581440 TP BYGGERÅDGIVNING ApS  ................................................................. 24.03.2011
 
Syddjurs
33508964 DANSK TOJEXPORT APS  ......................................................................  03.03.2011
33574363 BUHL OG HILDEN APS  ............................................................................ 15.03.2011

Konkurser, likvidationer og opløsninger

Norddjurs
26768195 MANIFESTO A/S  ...................................................................................... 28.02.2011
30004051 2 COOL APS  .............................................................................................. 10.03.2011
29179905 M4M APS ................................................................................................... 10.03.2011
29401438 GAJU RIDEUDSTYR APS  ........................................................................ 14.03.2011
49143710 VILLY RASMUSSEN APS  ......................................................................... 18.03.2011

Syddjurs
32556701 NORDICON PRODUCTION APS  ............................................................. 02.03.2011
66023915 H. MADSEN & CO. APS  ..........................................................................  03.03.2011
30602684 MPIX APS  .................................................................................................  04.03.2011
30899776 BUTIK ROSENVINGE APS  ...................................................................... 14.03.2011
30737040 DAMWIS APS  ........................................................................................... 14.03.2011
31081742 BYGGESELSKABET AF 01-01-2008 A/S  ................................................ 18.03.2011
29535620 SONNICHSEN APS  .................................................................................. 24.03.2011 

Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.

Ajour 

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 udgivel-
sesdagen til din emailadresse 
som pdf-fil.

Tilsendt udgave:
Få Erhverv Djursland leveret di-
rekte 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 
info@erhvervdjursland.dk
Priser er excl. moms.

Ny direktør 
hos COK
Ib Oustrup er udpeget til ny 
direktør i COK. Han kommer 
fra en stilling som adm. dir. i 
Ingeniørforeningen IDA, hvor 
han siden 2000 har arbejdet 
med foreningens kommer-
cielle aktiviteter og med 
udvikling af ingeniørernes 
efteruddannelse. Ib Oustrup 
har tidligere været socialdirek-
tør, vicekommunaldirektør og 
kommunaldirektør i henholds-
vis Næstved kommune, Suså 
kommune og Faxe kommune.

Direktørskifte 
hos Mols-Linjen

Søren Jespersen (52) er 
udnævnt til direktør for Mols-
Linien A/S. Han har siddet i 
rederiets bestyrelse et år, et 
job, han nu fratræder. Søren 
Jespersen har tidligere haft 
ansvaret for DFDS Seaways 
og SAS’s globale salgsor-
ganisation. Han bor privat i 
København og har tidligere 
haft sommerhus i Ebeltoft.
Søren overtager roret efter 
dm. dir. Preben Wolf (67), der 
har været direktør for Mols-
Linien siden 1997.

Erhvervsfolk i 
Aarhus Lufthavn 
bestyrelse
Den kommunalt ejede Aarhus 
Lufthavn har udvidet sin 
bestyrelsen med tre medlem-
mer. To nye lokale erhvervs-
folk er valgt: Kim Boyter, Pres-
salit A/S og DI Østjylland, og 
finansdirektør Jan Nordstrøm, 
Danish Crown A/S. Et tredje 
medlem forventes valgt ind i 
forbindelse med selskabets 
ordinære generalforsamling.

Med en vækst på 45% i 
 udenrigs-rutetrafikken fik 
Aarhus Lufthavn en samlet 
fremgang i marts på små 14%.
Baggrunden for den gode 
udvikling i udenrigs-rute 
flyvningen er dels, Ryanairs 
”tyvstart” på sommer fartpla-
nen, med åbning af Barcelona 
og Malaga ruterne en måned 
tidligere end sidste år, dels 
at lufthavnen i månedens løb 
kunne byde velkommen til 
to nye udenrigsruter. British 
Airways ruten til Helsinki, 
befløjet af Sun-Air of Scandi-
navia, og Wizzairs rute til 
Gdansk i Polen.

En positiv udvikling i ferie-
charter på godt 14% tilskrives 
at Århus Charter har haft en 
god måned, samt Star Tours 
nye serie til Gran Canaria.
Indenrigsflyvningen, der gen-
nem længere tid har været i 
konstant vækst, har i marts 
måned kun haft en megen 
beskeden vækst på 0,3%. 
Med den varslede forøgede 
kapacitet på indenrigsruten, 
i form af øgede frekvenser, 
forventer lufthavnen i løbet 
af kort tid, igen at se pæne 
vækstrater i dette segment.

Direktør Henrik Lund Rasmussen, Sa-Al Køleteknik ApS.

God marts i lufthavnen

tilbudsarbejde, mens resten 
er ren service på eksisterende 
anlæg. Til gengæld fylder 
private kunder ikke ret meget 
i hverdagen.

Lovgivning hjælper
”Tingene er vendt lidt tidlige-
re i vores branche end i byg-
gebranchen. Vi er bl.a. hjulpet 
godt på vej af ny lov givning, 
så omkonverteringer til 
naturlige kølemidler er blevet 
fremrykket: 1. april blev stats-
afgiften på HFC-kølemidlerne 
hævet med 50%. Samtidig er 
der generelt mere og mere 
fokus på energioptimering i 
virksomhederne. Her er vi en 
af de brancher, der har mulig-
hed for at udvikle os”.

Virksomheden har som kun 
den tredje kølevirksomhed i 
landet netop investeret i et 
nyt servicesystem, som gør 
dagligdagen endnu mere 
effektiv: ”Systemet sparer 
mange tunge papirgange – og 
husker os samtidig på at få alt 
faktureret. Jeg regner faktisk 
med, at det kan spare en 
fuldtidsmedarbejder i timer, 
så vi bl.a. kan få tid til at få 
fulgt op på de ting, der ligger 
og hænger”.

Henrik Lund Rasmussen 
forventer at komme ud med 
et endnu bedre resultat i år. 

26. maj 2011
Kl. 18.00. Djurslands Erhvervsråd 
holder generalforsamling hos Lübker.
Efter generalforsamlingen er der 
middag og derefter får vi besøg af 
Jakob Haugaard, som vil holde et 
foredrag med temaet: forandring.
Glæd dig til en spændende aften 
sammen med ægtefællen og sæt 
derfor allerede nu X i kalenderen.
Sted: Lübker Golf Resort.
Arr. Djurslands Erhvervsråd.
Tilmelding: invitaion sendes ud til 
medlemmer ultimo april.

Medarbejderstaben bliver 
stabil i år, men også det tal 
skulle meget gerne stige i 
årene fremover.

Revisor økonomi-
direktør

Statsautoriseret revisor 
Martin Nielsen er startet som 
økonomidirektør i metalvirk-
somheden L-Tek, hvor han 
skal være højre hånd for både 
bestyrelse og ledelse. Han 
kommer fra en stilling som 
revisor og partner i Revisions-
gruppen. 

Ny SuperBrugs-
mand
Leif Fisker Jensen (32) har 
afløst Per Pedersen som 
brugsuddeler i SuperBrugsen 
i Glesborg. Leif kommer fra 
en lignende stilling i Lystrup.
Per Pedersen har været udde-
ler i Glesborg siden 1984 hvor 
han overtog en brugs på 500 
m2 med en årlig omsætning 
på 14 mio. kr. Leif overtager 
en brugs på 1.200 m2 med en 
omsætning på 90 mio. kr.

Erhvervs-
bestyrelse

På Syddjurs Erhvervsfor-
enings generalforsamlingen 
blev formand Claus Kæstel 
(billedet), Christplant A/S, 
Bent Lerke Kris tensen, XL-
Byg Ryomgaard og Henrik 
Nielsen, HN-Auto, Kolind alle 
genvalgt til bestyrelsen.

Sa-Al Køleteknik ApS
Nordhavnsvej 24, 
8500 Grenaa

Ejere: Henrik Lund Rasmus-
sen Holding ApS, m.fl.

Periode: 
01.01.2010 - 31.12.2010

Bruttofortjeneste 2,8 (0,8)
Resultat før skat 1,5 (-0,2)

Egenkapital 4,6 (1,7)

Antal ansatte 15 (-)
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

Nye i bank-
repræsentantskab
Peter Zacher Sørensen, 
Carsten Siegumfeldt og Lars 
Møller Klemmensen er alle 
nyvalgte til Djurslands Banks 
repæsentantskab, der også 
genvalgte Karen Margrethe 
Olesen og Poul Erik Sørensen 
som hhv. formand og næst-
formand.

mailto:info@erhvervdjursland.dk
mailto:info@erhvervdjursland.dk
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LAGERLOKALER TIL LEJE
i den gamle papfabrik i Grenaa

Boax Ejendomme råder over lager- og kontorlejemål i alle størrelser, der kan skræd-
dersys til præcis dit behov. Mulighed for både korttidslejemål og normale lejemål.

LAGER – LAGERHALLER – GARAGER – DEPOTER
Fra mindre lagre og op til 2.000 m2. Lofthøjde op til 12 meter. Pris fra 15 kr./m2.
Indendørs opbevaring af campingvogne samt depotrum til møbelopbevaring og lign.

Vi har læssegrave og tilbyder udendørs opmagasinering af f.eks. trailere og containere.

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

Lejepriser er pr. måned excl. drifts- og forbrugsudgifter.

KONTAKT ORLA DAMBO PÅ 

TLF. 86 211 216 / 2020 4407

eller od@boax.dk

Boax Ejendomme er et ejendoms-
investeringsselskab med fokus på
investering i og udvikling af velbe-
liggende ejendomme.
Vi har en solid egenkapital og
mere end 15 års erfaring med ejen-
domsudvikling og -udlejning. Vi er
aktuelt på udkig efter ejendomme
med udviklingspotentiale.

AKTUELT
Haller på

100 m2, 300 m2

og 2.000 m2.

Bygherrerådgivning
Projektledelse
Projektstyring
Rådgivning
Projektering

Stationsplads 4
8500 Grenaa                  
Tlf. 8630 0355

Åboulevarden 18 
8000 Århus C                  

Tlf. 8625 3355       

www.lb-consult.dk

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

Systematisk Vedligehold
Byggesagsstyring
Energimærkning
Projektledelse

Hans Jørgen Pedersen
Rådgivende Ingeniør & Energikonsulent

Lyngdalvej 39 · 8500 Grenaa · Tlf. 86309066
www.greniko.dk · E-mail: mail@greniko.dk

 

VVS-installation

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

 

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

www.permoeller.dk www.djurslandsbank.dk

•   nansiering 
•  investering
•  leasing
•  forsikring

Tal med os om... 

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

Grenaa Hydraulik A/S
Kalorievej 1, 8500 Grenaa
Periode: 01.10.2009 - 30.09.2010
Bruttofortjeneste 4,4 (8,1)
Resultat før skat -1,9 (-0,0)
Egenkapital 0,5 (2,0)
Antal ansatte 18 (14)

GSM Maskinfabrik A/S
Kattegatvej 14, 8500 Grenaa
Periode: 01.10.2009 - 30.09.2010
Bruttofortjeneste 8,0 (8,3)
Resultat før skat 0,9 (0,7)
Egenkapital 2,2 (2,0)
Antal ansatte 20 (22)

HSM Industri A/S
Bredstrupvej 50, 8500 Grenaa
Periode: 01.10.2009 - 30.09.2010
Bruttofortjeneste 60,7 (78,9)
Resultat før skat 0,6 (13,0)
Egenkapital 13,3 (20,8)
Antal ansatte - (147)

Johnsen Offset A/S
Bakkehegnet 1, 8500 Grenaa
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Bruttofortjeneste 21,8 (22,9)
Resultat før skat 0,5 (0,1)
Egenkapital 4,3 (4,5)
Antal ansatte 35 (-)

Kamf A/S
Hornbjergvej 71, 8543 Hornslet
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Bruttofortjeneste 13,3 (9,5)
Resultat før skat 2,6 (0,7)
Egenkapital 5,4 (3,9)
Antal ansatte 24 (20)

Knud Robæk’s Eftf. Statsa. Rev.as.
Østergade 9, 8500 Grenaa
Periode: 01.10.2009 - 30.09.2010
Bruttofortjeneste 10,2 (10,3)
Resultat før skat 0,9 (1,6)
Egenkapital 1,6 (1,6)
Antal ansatte 35 (21)

Lb-Consult A/S
Stationsplads 4, 8500 Grenaa
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Bruttofortjeneste 9,2 (8,7)
Resultat før skat 1,3 (0,2)
Egenkapital 2,9 (2,3)
Antal ansatte 14 (15)

MN Jord & Belægning ApS
Kirkevej 9, 8544 Mørke
Periode: 01.10.2009 - 30.09.2010
Bruttofortjeneste 1,4 (0,9)
Resultat før skat -0,1 (-0,7)
Egenkapital -0,4 (-0,4)
Antal ansatte 3 (-)

Ret & Råd Djursland A/S
Østergade 7, 1., 8500 Grenaa
Periode: 01.10.2009 - 30.09.2010
Bruttofortjeneste 3,0 (9,9)
Resultat før skat 0,3 (0,2)
Egenkapital 0,7 (0,5)
Antal ansatte 15 (21)

Stevnhoved A/S
Grenaavej 41, 8500 Grenaa 
Periode: 01.10.2009 - 30.09.2010
Bruttofortjeneste 16,3 (13,4)
Resultat før skat 0,3 (-0,9)
Egenkapital 1,2 (1,1)
Antal ansatte 21 (20)

Ørsted Telte A/S
Søndervangen 1A, 8950 Ørsted
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Bruttofortjeneste 17,6 (18,3)
Resultat før skat 0,9 (1,5)
Egenkapital 4,6 (4,0)
Antal ansatte - (18)

Eva & Claudi A/S
Sindalsvej 21, 8240 Risskov

Ejere: Pia Claudi Holding ApS 
og Ingemar Holding ApS

Periode: 
01.01.2010 - 31.12.2010

Bruttofortjeneste 9,4 (7,9)
Resultat før skat 4,4 (2,8)

Egenkapital 8,8 (6,5)

Antal ansatte 9 (10)
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

Auning Kart Park A/S
Drammelstrupvej 1, 
8961 Allingåbro

Periode: 
01.10.2009 - 30.09.2010

Bruttofortjeneste 0,6 (0,4)
Resultat før skat -0,2 (-0,6)

Egenkapital 0,3 (0,5)

Antal ansatte - (0)
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

Vækst i kvalitetsmodetøj
Fire årlige forudbestilte kol-
lektioner af modetøj til kva-
litetsbevidste piger er Eva & 
Claudi’s formel for vækst i et 
vanskeligt marked. Produktio-
nen foregår alene hos under-
leverandører og selskabet har 
derfor ingen egenproduktion. 
Når hele produktionen tilret-
telægges, så den passer med 
de avgivne ordrer, er der gode 
chancer for et pænt resultat.
Direktør Pia Bentsen Claudi 
Larsen er da også tilfreds 
med resultatet på 4,4 mio. 
kr. mod sidste års 2,8 mio. 
kr. Resultatet her 20 år efter 
virksomhedens start er nået 
på baggrund af en 19% højere 
bruttofortjeneste på trods 
af, at medarbejderantaller er 
faldet fra 10 til 9.

Michael Nielsen og Ole Nør-
gaard er som ulønnet direk-
tion sammen med resten af 
bestyrelsen i Auning Kart Park 
trukket kraftigt i arbejdstøjet 
for at få positiv økonomi i 
driften på Danmarks bedste 
udendørs gokortbane. Da 

plan for 2011, som sammen 
med en stærk budgetstyring 
vil give en langt bedre drift-
økonomi, så der forventes et 
positivt resultat i næste års 
regnskab.

resultatet stadig er negativt, 
er de ikke tilfredse med resul-
tatet, selv om det er forbedret 
væsentligt i forhold til sidste 
år. Bestyrelsen har udarbejdet 
en detaljeret markedsførings-

Djurslands gokartbane på ret spor

http://www.boax.dk
http://www.lb-consult.dk
http://www.rjakobsen.dk
http://www.greniko.dk
http://www.permoeller.dk
http://www.djurslandsbank.dk
http://www.aalsrode.dk
http://www.kvistjensen.dk
http://www.lambertsen.nu


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:

HAR DU EN IDÈ 
TIL ET ARRANGEMENT I MILJØFORUM?

Vil du gerne vide, hvad der sker i Miljøforum?

– gå ind på vores hjemmeside

mfnorddjurs.dk

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

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

 

Din lokale installatør

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

 

http://www.vorupgruppen.dk
http://www.vorupgruppen.dk
http://www.mfnorddjurs.dk
http://www.revisionsgruppen.dk
http://www.bpelectric.dk

