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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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For det første kunne han – trods sin egen
tidligere skepsis – konstatere, at medlemsopbakningen fra hele Djursland til foreningen
er markant og at der dermed ikke kan stilles
spørgsmål ved, at det er Djursland Erhvervsråd,
der udgør Djurslands erhvervsrepræsentation.
Det er meget positivt – og udtryk for sund fornuft og handlekraft – at den kunstige opsplitning,
dannelsen af de to kommuner medførte, ikke har
slået rødder i erhvervskredse.

Hold dit næste møde i fred og ro – og CO2-frit!

Hans Jørgen Pedersen

På den netop overståede generalforsamling i
Djurslands Erhvervsråd fokuserede formand
Harald Grønlund på to væsentlige lokale erhvervsforhold.

På KALØVIG Center byder vi velkommen til alle slags møder, kurser, uddannelser, fester og private sammenkomster.
Samtidig har vi fokus på forhandling og konflikthåndtering. Her samles viden og aktiviteter om moderne forhandlingsmetoder.
Ny viden – på et sted, hvor man stadig kan fornemme stemningen fra tiden som et af landets første badehoteller.
Her er 26 værelser, 3 mødelokaler med plads til 10-60 mennesker, dejlig mad, fred og ro, himmel og hav. Vores jord- og solvarmeanlæg sørger for varmt vand og passende temperaturer til vores gæster – og gør energiforbruget fuldstændig CO2-frit.
Et særligt mødested!
KALØVIG Center · Præstekravevej 46 · 8410 Rønde · Tlf. 86 37 11 55 · Mail@kalovigcenter.dk · www.kalovigcenter.dk

For det andet langede han ud efter kommunalpolitikerne fordi Erhvervsrådet ikke sidder med
ved bordet hos Djurslands Udviklingsråd (DUR).
Som han sagde: “Hvordan kan man være et
udviklingsråd, når man end ikke vil delagtiggøre
repræsentanter for det lokale erhvervsliv?”
Det er et spørgsmål DUR skal forholde sig til.
Djurslands udfordringer er så store, at det er bydende nødvendigt, både at trække i samme retning og at udnytte de ressourcer, der er tilstede.

Trinidad i
nye farver

Det giver derfor ingen mening, at ekskludere
erhvervslivets repræsentant, med mindre DUR i
praksis er et organ, hvor de to kommuner internt
sliber kanter og ikke er et reelt udviklingsorgan
for det samlede Djursland.

Redaktionen

Med de 9 nye farver,
findes Trinidad nu i
12 farvede udgaver
www.papirgaarden-grenaa.dk
Tlf. 8632 1111 · Århusvej 146 · 8500 Grenaa
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Hvad gør man i en virksomhed, når der er splid blandt medarbejderne. Fyrer man et par stykker og håber, at det går over?
Eller tager man virkelig fat i problemet?
Med hjælp fra en erhvervspsykolog forsøger vi her at afdække
problematikken og give et par råd om, hvad der kan gøres.

Worth Keeping ved Kolind er en mindre virksomhed med et unikt
produkt. Salget er gået fint i Danmark. Nu skal det prøves af ude
i den store verden, og meget tyder på, at det bliver en succes.
Men al begyndelse er svær. Derfor har virksomheden først hentet
hjælp hos Syddjurs Udviklingspark og senere hos Væksthus
Midtjylland.

Han fik aldrig en gymnasial uddannelse.
Til gengæld fik han set verden. Det kan man som bekendt også
blive klogere af. Født på en bondegård for 60 år siden i Trustrup.
Bondemand med betydelige afstikkere. Amerikansk gift. Har
dreven egen konsulentvirksomhed. Nu er han administrerende
direktør for DBH Technology og Danish Biofuel i Grenaa.

Djursland mangler børnefamilier
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Cheføkonom Steen Bocians budskab til Djursland var klart, da
han gav 60 erhvervsfolk en temperaturmåling på såvel den
internationale, den danske og den djurslandske økonomi: Hvis
Djursland skal udvikle sig, skal jorden på halvøen gødes kraftigt
for ressourcestærke børnefamilier.
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Talkompagniet kan klare det meste 15
Profil: Flere og flere mindre virksomheder finder ud af, at det
er en rigtig god idé at slippe af med det administrative. I stedet
bliver der tid og kræfter til det, de er gode til. Overlad bogholderi, regnskab, fakturering, debitor- og kreditorstyringen til folk,
der har forstand på det.

Ajour – kalender – navne –
selskaber – regnskaber

16

Anholt Havvindmøllepark

18

Udgiver: Mercatus Reklamebureau A/S, Grenaa tlf. 86 30 06 19.
Redaktion: Lars Chalmer Rasmussen (ansv.), Jens Nikolajsen og
journalist Jørgen Peter Thygesen. Send gerne stof: Mercatus Reklamebureau eller redaktion@erhvervdjursland.dk
Annoncer: Mercatus Reklamebureau A/S, tlf. 86 30 06 19.
Oplag: 2.300 elleve gange årligt. ISSN1903-3613.
Tryk / distribution: Grefta Tryk A/S, tlf. 86 32 29 22 / Post Danmark
til samtlige postregistrerede firmaer, forretninger og kontorer på
Djursland.
Tekst, foto og annoncer må ikke benyttes erhvervsmæssigt uden skriftlig tilladelse fra
redaktionen. Der må citeres fra magasinet med kildeangivelser efter gældende regler.
»Profilen« er betalt indlæg, »Ajour – økonomi« er udarbejdet i samarbejde med Danske
Bank og »Synspunkt« er et debatindlæg, der udtrykker skribentens personlige holdning.

2

www.erhvervDJURSLAND.dk · juni 2011

www.erhvervDJURSLAND.dk · juni 2011

Leder - Indhold

3

der er splid blandt medarbejderne.
Fyrer man et par stykker
og håber, at det går over?
Eller tager man virkelig
fat i problemet?
Med hjælp fra en erhvervspsykolog
forsøger vi her at afdække
problematikken og give et par
råd om, hvad der kan gøres.

Alle virksomheder med én eller flere
ansatte skal senest hvert tredje år
udarbejde en arbejdspladsvurdering.
En APV. Det er en samlet oversigt
over arbejdsmiljøet på en arbejdsplads både på det fysiske og det
psykiske område. En APV er altså
et værktøj, som virksomheden kan
bruge til at sætte arbejdsmiljøet i
system, og som kan bidrage til et
godt arbejdsmiljø. Og fordelene er
indlysende: Et godt arbejdsmiljø
kan blandt andet medføre mindre
sygefravær, mindre udskiftning af
medarbejdere, færre omkostninger
som følge af ulykker og så en arbejdsglæde, der øger motivationen
og produktiviteten. Derfor kan der
være penge i at have et godt sammenhold, hvor trivsel og effektivitet
går hånd i hånd.
Som mennesker er vi forskellige
Som udgangspunkt skal vi erkende,
at vi er forskellige som mennesker.
Og her er der mindst tre typer på en
normal og lidt større arbejdsplads.
Det er dem, der er sags- og nytteorienterede. De har blik for detaljen

og de er målrettede. De er jordnære,
og så har de mindre behov for at
markere sig socialt. En anden type
er de relationsorienterede. De udviser social ansvarlighed med fokus
på følelser og fællesskabet. De er
hensynsfulde og udadvendte. De er
gode til at fungere som integratorer.
Endelig er der de forandrings- og
udviklingsorienterede. De har fokus
på helheder, værdier og visioner.
De er ustrukturerede, og så er de er
kreative og iderige. De lægger vægt
på personlig anerkendelse, og så er
de gode til at miste jordforbindelsen.
Er man udpræget den sidste type,
vil det nok være en udfordring at
samarbejde med den første, der er
jordnær og detaljeorienteret. Men
hver type har brug for de to andre på
den velfungerende arbejdsplads.
Ifølge erhvervspsykolog Michael
Munch-Hansen fra Knebel, der har
gjort det til sit speciale at arbejde
med trivsel på arbejdspladsen, så
er det ikke kun individer, men også
afdelinger, der kan have deres egen
profil. Der er forskel i kulturen i en
salgsafdeling, et bogholderi og en

produktion. Forskellighederne kan
være gavnlige, hvis man udnytter
den dynamik, der ligger her. Men
det kan også hurtigt gå hen og blive
ren dynamit. Og så går det skævt.
Udfordringen i Syddjurs Kommune
I et specialpædagogisk team i
Syddjurs Kommune havde man på
vanlig vis udfyldt en leder-trivselsundersøgelse, som nogenlunde svarer
til en APV. Resultatet var generelt
positivt, men der var områder, som
man ønskede at udvikle. Teamlederen, Lene Fuglsang Buhl, fandt ud
af, at der i temaet var ønsker om at
udvikle gensidig kommunikation og
at blive bedre til at håndtere uenigheder. Det skal med her, at medarbejderne arbejder det meste af tiden
ude på de enkelte daginstitutioner,
og de ses derfor sjældent. De er alle
en slags ”solister” og er derfor vant
til at arbejde alene.
Derfor blev Michael Munch-Hansen tilkaldt. Hans opgave blev nu at
koble teori med praksis.
Med gruppen gennemgik han,
hvordan uoverensstemmelser kan
danne udgangspunkt for både en
konflikt og en udviklende dialog.
Når det lykkes på en god måde, er
der masser af sparring og viden at
hente. Det er ofte nødvendigt for
medarbejderne af få nye vinkler på
deres arbejde. Det centrale værktøj
her, er at gå efter bolden og ikke
efter manden. Og selv om det lyder
simpelt, kan det ofte være svært
i virkeligheden, forklarer Michael
Munch-Hansen. På temadagen blev
der også talt en del om, hvilke typer
medarbejderne selv var, og ikke
mindst hvilke kvaliteter, der ligger i

at samarbejde med personer af en
anden type.
Der blev spillet et spil, hvor reglerne blev ændret undervejs - og man
ikke måtte tale sammen. Hvad gør
den enkelte medarbejder i den situation? Også denne øvelse er interessant. For hvad sker der? Trumfer
man sine egne regler igennem, eller
begynder man at snyde? Eller spiller
man efter de andres regler? Det var
spændende.
Efterspil
Lene Fuglsang Buhl fortæller efterfølgende, at medarbejderne var
glade og tilfredse med forløbet. Det
har givet dem inspiration til at blive
bedre til at kommunikere og til at
håndtere faglige uenigheder, siger
hun.
”Det at arbejde med forskellige
egenskaber, vi alle besidder, gav
god mening i forhold til at skabe
synlighed og respekt for den forskellighed, der er hos medarbejderne.
Dermed også mennesker generelt. Disse erfaringer kan bruges
både internt i teamet og naturligvis også eksternt i kommunen.
Det at der er flere perspektiver
på en sag, og det at arbejde med
forståelsen af, hvad det betyder
for uenigheder, og hvordan man
arbejder med disse, gav et godt og
fremadrettet perspektiv at arbejde
med. Michael Munch-Hansen er
som ekstern konsulent og facilitator
god til at inddrage eksempler på personalets praksisfortællinger i gennemgangen af teorien, hvilket gør
formidlingen levende og brugbar,”
siger Lene Fuglsang Buhl.

Journalist Jørgen Peter Thygesen, Mercatus Reklamebureau AS

Hvad gør man i en virksomhed, når

Generalforsamling i
Djurslands Erhvervsråd

På Djurslands Erhvervsråds generalforsamling,
slog formand, direktør Harald Grønlund fast, at
opbakningen til foreningen, som hele Djurslands
erhvervstalerør, ikke er til at tage fejl af:
”Det er netop den utrolig flotte opbakning, der er
os tildelt i tiden efter ”genfødslen” af DER. Vi var
af den overbevisning, at der ville ske et skred og
et tab af medlemmer pga den nyfødte ”kollega” i
Syddjurs, som vi forventede ville absorbere nogle
af vore medlemmer fra denne del af Djursland.
Det synlige resultat er, at der i forbindelse med
medlemskontingentopkrævningen ikke skete det
frafald vi forventede, og at vi rent faktisk har en
meget bred opbakning på hele Djursland, og det
skal i have en meget stor tak for her i dag.”
Der var mødt cirka 100 frem til generalforsamlingen, der blev holdt på Lübker Golf Resort.

Nu behandles byggesager
hurtigere i Syddjurs
I en pressemeddelelse fra Syddjurs Kommune
fremgår det, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på byggesager for april måned er på
27 dage. I starten af 2011 var den 39, så fremgangen er markant. Antallet af sager har over
perioden været stabilt.
Samtidig indføres der et servicemål om, at 90 %
af alle sager skal gives byggetilladelser inden for
fire uger, efter at kommunen har modtaget en
byggesag.

Sapa lukker i Grenaa

Den norskejede virksomhed, Sapa, der har
fremstillet aluminiumsprofiler i Grenaa i omkring
30 år, flytter hele produktionen til Sverige. 95
medarbejdere mister i den forbindelse deres job.
”Leverancerne kommer allerede i dag primært
fra Sverige, så dér skulle kunderne ikke kunne
mærke nogen forandring. Vi forventer samme
leveringstider som hidtil,” understreger adm.
direktør Henrik Futtrup ifølge Jern- og Maskinindustrien. Salgsafdelingen og administrationen
flytter formodentlig til Aarhus.

Andelskassen Norddjurs
omdannes til A/S
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Planerne om at omdanne Sammenslutningen af
Danske Andelskasser til et aktieselskab er nu ved
at være en realitet. For at fastholde en decentral
struktur deles afdelingerne op i seks regioner
med en regionsdirektør i spidsen. I andelskassen Østjylland vil Andelskassen Norddjurs indgå.
”Der er ingen tvivl om, at det er det rigtige at
gøre, når man kigger på de rationelle fordele ved
en omdannelse, der betyder, at vi kan skabe et
stærkere, men stadig solidt forankret lokalt pengeinstitut,” forklarer Jens J. Hald, der er formand
for Andelskassen Østjylland og næstformand for
Sammenslutningen af Danske Andelskasser.

Noter
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Anne Steen og Janne Damborg, Worth Keeping ApS.

Gammel Estrup
på frimærker

Post Danmark har lanceret et frimærke med
Gammel Estrup som motiv. Det indgår i serien
Danske Herregårde og har værdien 8 kr., der som
bekendt er prisen for et standarbrev pr. 1.4.2011.
Ud over Gammel Estrup indeholder den nye serie
Engelsholm Slot, Nørre Vosborg og Voergaard
Slot.

Flere kunder til
Djurslands Bank

På trods af økonomisk forsigtighed, har der i det
første kvartal været en solid vækst hos Djursland
Bank. Østjyderne har fået øjnene op for banken
på Djursland. ”Den økonomiske opbremsning har
medført, at banker og sparekasser må kæmpe
hårdt for at fastholde den eksisterende indtjening,” fortæller adm. direktør Ole Bak. ”Vi har
derfor stor fokus på at tiltrække nye kunder og
kan med glæde konstatere, at mange efterspørger en bank med vores profil.” Djurslands Bank
har i årets første kvartal realiseret et overskud på
bankens drift på 14,3 mio. kroner. Men Amagerbankens konkurs har reduceret overskuddet
med 10,3 mio. kr., så overskuddet før skat kan
opgøres til 4 mio. kr.

Fik experthjælp til exportstart
Worth Keeping ved Kolind er en mindre virksomhed med et unikt
produkt. Salget er gået fint i Danmark. Nu skal det prøves af ude i
den store verden, og meget tyder på, at det bliver en succes. Men
al begyndelse er svær. Derfor har virksomheden først hentet hjælp

Journalist Jørgen Peter Thygesen, Mercatus Reklamebureau AS

hos Syddjurs Udviklingspark og senere hos Væksthus Midtjylland.
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Anne Steen og Janne Damborg
har i årevis arbejdet på at udvikle
3D-teknikken. De etablerede Worth
Keeping ApS i 2009, men da havde
de forinden arbejdet i mindst fem år
på at forfine teknikken.
I dag producerer de postkort,
lejlighedskort og specialdesignede
kort til virksomheder. Foruden skilte,
direct marketing, materialer til messer – og alt muligt andet. Alt sammen i en 3D-kvalitet, der er bedre,
end hvad journalisten tidligere har
set. ”Det er det, der er hemmeligheden,” siger de samstemmende.
”Selv om teknikken har været kendt
i mange år, er der ikke mere end en

Erhvervsudvikling

håndfuld i verden, der har mulighed
for og viden nok til at producere 3D i
en kvalitet som vores.”
Da udviklingsdelen var tilendebragt, tog de med tasken i hånden
ud på simpel kanvas. Post Danmark
blev hurtig én af kunderne. Men
også Formland-messen i Herning
var med til at sætte skub i salget.
I løbet af et halvt år, havde de fået
omkring 300 forhandlere, fortæller
de. Hovedsagelig danske, selvom
messen i Herning også havde givet
dem udenlandske kontakter.
Klar til vækst
De erkendte på et tidligt tidspunkt

deres begrænsede eksportmæssige erfaring. I hvert fald, hvis de
ville vokse, og vokse på en ordentlig
og forsvarlig måde. Så de tog en
kontakt til Christian Lindekilde hos
Syddjurs Udviklingspark, som kunne
se potentialet i virksomhedens produkter. Han førte dem i løbet af kort
tid videre til Væksthus Midtjylland,
hvor man tog fat i virksomheden
fra bunden af. Tovholderen her blev
Troels Peter Gade, men der stødte
løbende specialister til.
Det handlede om at gøre virksomheden klar til vækst. Her var der
flere ting, der skulle gøres. Først og
fremmest skulle der foretages en
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varemærkeregistrering og produktet
– eller rettere produktionsmetoden
– skulle patentanmeldes på verdensplan. En advokat skulle ind og
hjælpe med at få styr på kontrakterne, og en professionel bestyrelse
skulle etableres.
Valg af eksportmarkeder
Der skulle udarbejdes en strategi
for, hvilke lande der kunne være
interessante at kigge nærmere på.
Og der skulle udarbejdes en plan for
rækkefølgen.
Schweiz blev valgt som det land,
hvor man ville begynde. Blandt
andet fordi det befolkningsmæssigt ligger nogenlunde på linje
med Danmark, og fordi man har en
posthusstruktur, som minder en del
om den danske. Ambassaden blev
sat på opgaven, og man blev enige
om, at markedsanalysen skulle være
så praktisk anvendelig som muligt.
Ikke for megen desk research her,
men en undersøgelse i marken over,
hvad de schweiziske indkøbere og
den schweiziske befolkning mente
om produkterne.
Undersøgelsen forløb positivt, og
eksporten er nu sat på skinner. De
første kontrakter er underskrevet, og
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Mols Bjerge firstmover
salget er gået i gang.
Det næste marked er Tyskland,
og her er der tale om en væsentlig
større mundfuld. Det har medført
ansættelsen af en eksportsælger
med et godt kendskab til de tysktalende lande. De første møder er
aftalt i Hamborg.
Samarbejdet med
Væksthus Midtjylland
Troels Gade fra Væksthus Midtjylland understreger, at virksomhedens
idégrundlag er helt essentielt, når
det handler om at udarbejde en
vækststrategi. ”Virksomheden skal
have fokus på forretningsudviklingen. Og her kan vore start- og
vækstpakker være en rigtig god
hjælp,” understreger han. ”Worth
Keepings salgsstruktur skal løbende
tilpasse sig den strategiske udvikling
af eksportmarkederne. Men også
likviditeten til den fortsatte vækst,
skal der være styr på. Man kan
faktisk dø af succes. Det er vigtigt at
pointere, at fokus på strategien skal
bevares. At man tager sig tid til den.
For dagligdagens gøremål kan så let
gå hen og tage overhånd. Jeg vurderer Worth Keeping som en virksomhed med et stort potentiale.”

Som nogle af de eneste i verden har to danske
nationalparker nu sat fokus på fødevarernes
potentiale i nationalparker.
En ny analyse viser, at der både er stor opbakning
og mulighed for at udvikle fødevarepotentialet
i Nationalpark Mols Bjerge og den kommende
Nationalpark Skjern Å.
Ifølge analysen er de generelle markedstrends og
forbrugerinteresser stærke argumenter for, at de
to nationalparker skal arbejde med fødevarer og
fødevareproduktion og ikke mindst indtænke det
som en del af deres oplevelsestilbud.
Analysen konkluderer, at der er solid grobund for
både at udnytte de allerede eksisterende potentialer til at skabe fødevarerelaterede oplevelser
samt for at skabe nye, økonomisk bæredygtige
produkter og nicher i parkerne.

Internationalt træf i pinsen

Round Table i Grenaa, der er en del af en international netværksstruktur, samler henover pinsen
medlemmer fra hele Europa. Der er tale om mere
end 100 hovedsagelig erhvervsmænd op til 40 år
fra vidt forskellige faggrupper. Erfaringen viser,
at de med en god oplevelse bag sig ofte vender
tilbage med resten af familien. Og muligheden
for, at der ved samme lejlighed også knyttes
forretningsmæssige kontakter er oplagt. ”Det er
klart noget, der ses frem til. Det bliver helt afgjort
weekendens højdepunkt,” udtaler formand Tom
Bang Sørensen.

Noter
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Til gengæld fik han set verden. Det kan
man som bekendt også blive klogere af.
Født på en bondegård for 60 år siden
i Trustrup. Bondemand med betydelige
afstikkere. Amerikansk gift. Har
dreven egen konsulentvirksomhed.
Nu er han administrerende
direktør for DBH Technology
og Danish Biofuel i Grenaa.

Det stod vist bondemand på ryggen af Svend Brandstrup Hansen, da han gik ud af skolen i 9. klasse. Og
sådan begyndte det også. Han havde dog fundet ud af,
at en del af praktikken lige så godt kunne læres i udlandet. Derfor valgte han som ganske ung mand at rejse til
Tyskland et års tid for at lære, hvordan de greb landbrug
an på de kanter. Det blev han bidt af. Og snart gik turen
til England, hvor han fortsatte sin praktikperiode. I East
Anglia mødte han en kollega, der var blevet så godt
gift, at han rigeligt kunne købe sig en landbrugsbedrift
i Skotland. Han var blot ikke så god til det der praktiske.
Men det var Svend, så han rejste med og var med til at
bygge en ny bedrift op.
I den periode rejste han ofte ud. Nordirland, Ulster,
var et af rejsemålene. Et land, som virkede tilbage
stående, som en rejse 30 år tilbage i tiden.
Senere gik turen til Israel, hvor han mødte sin kommende kone Gail. Hun var amerikaner og læste hebraisk. Snart gik turen sammen med Gail til USA, hvor han
yderligere fik udbygget sin landbrugserfaring. Det var
på den tid, han gik med hestehale.
I Danmark havde han indimellem rejserne nået at gå
på såvel Hammerum som Bygholm landbrugsskoler.
Nogle ophold han i tilbageblik også beskriver som
almendannende. Her blev der ikke alene sat fokus på
det faglige.

Faglighed kan man altid lære.

med til at oprette ADDA, som i dag finansieres af
DANIDA, og som går ud på at give afrikanske bønder
hjælp til selvhjælp. Men faderen blev syg. ”Jeg havde
simpelthen ikke samvittighed til at rejse ud under de
omstændigheder,” fortæller han.
Han nåede også at komme ind i kommunalpolitik for
Venstre i Grenaa Kommune, og i perioden op til kommunesammenlægningerne var han viceborgmester.
”Hvis jeg ikke var så godt gift, som jeg er, ville alt det
her aldrig være gået. Det er Gail, der har trukket læsset
på hjemmefronten,” siger Svend og ser ud til at mene
det. Han har sammen med Gail fået fire børn, hvoraf de
to er tvillinger. Alle børnene er tosprogede, og det kommer dem til nytte i dag.
I 2003 solgte han gården, som i mellemtiden var vokset fra ca. 35 HA til 120. Han havde oprettet Brandstup
Consult, der rådgiver inden for energi og miljø. De nye
gøremål har dog sat firmaet på stand by.

Journalist Jørgen Peter Thygesen, Mercatus Reklamebureau AS

Han fik aldrig en gymnasial uddannelse.

Jeg har lært at vælge
mine kampe med omhu.
Tavshed er guld
”Man skulle nok have lært at holde sin mund,” funderer
Svend. ”Det er nok først her i en ret sen alder, at jeg
har lært ikke altid at sige alt, hvad jeg mener. Det har
jeg fået mange klø for gennem årene. Jeg er nok blevet
uvenner med mange. Én af de episoder jeg husker fra

Jeg suger viden som en svamp
Vild med viden
”Faglighed kan man altid lære,” mener Svend. Hans
problem var snarere, at han var gået glip af så meget
andet – selv om om han rejste rundt i verden. Selv om
han mødte mange spændende mennesker og kulturer.
Han følte, at han savnede almen viden og dannelse.
Noget han kompenserede for. Han læste alt, hvad han
kunne komme i nærheden af. Han suger viden til sig
som en svamp, fortæller han. Det har han altid gjort.
”Jeg er overbevist om, at havde jeg taget en længerevarende uddannelse, så ville jeg have været bedre til at
strukturere og analysere. Det har jeg efterhånden fået
lært mig selv. Blandt andet ved at se på, hvordan unge
akademikere griber sagen an. Det er dog ikke altid, jeg
fortæller dem, at jeg lærer af dem,” siger han grinende.
Hjem igen til Trustrup med sin Gail og sin hestehale
for at overtage fødegården. Det var i 1979. Men han
havde svært ved at holde sig i ro på Damgård. Snart var
han i gang med projekter i Kina. Snart var det Vietnam,
det handlede om. Sammen med Gail havde han også
planer om, at rejse til Afrika. Han var i den forbindelse

Adm. dir. Svend Brandstrup Hansen, DBH Technology og Danish Biofuel.
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min tid som politiker, var da møllen i Grenaa brændte,
og forsikringssummen på 13 mio. kr. blev udbetalt. Jeg
kunne finde mange andre og meget bedre formål for de
penge end at opføre en ny mølle. Møller er der jo nok
af i Danmark. Da blev jeg bestemt ikke populær. Jeg vil
sige, at jeg har lært at vælge mine kampe med omhu,
nu hvor jeg er ved at blive voksen.”
Tid til ensomhed
Sidste år gik han alene tværs over Skotland. Fra Fort
William i vest til Inverness i øst. Det tog ni dage. ”Jeg
crawlede fra pub til pub,” siger han muntert. ”Jeg møder altid nogle spændende mennesker. Og så kan jeg
lide ensomheden på de daglige vandringer. Jeg møder
normalt så mange mennesker, at jeg har behov for at
være alene med mellemrum. I år er det meningen, at
jeg vil gå tværs over Nordirland. Det område jeg rejste i
for mange år siden. Nu har jeg lyst til at se det igen. På
den langsomme måde. Det glæder jeg mig til.”
Mens dette læses har hele familien netop været på
ferie i Toscana. Det hører også med.

Personprofil
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Cheføkonom Steen Bocians budskab til Djursland var klart, da han gav 60
erhvervsfolk en temperaturmåling på såvel den internationale, den danske og den
djurslandske økonomi: Hvis Djursland skal udvikle sig, skal jorden på
Østerbrogade 16
8500 Grenaa
Telefon 86 32 20 11
Telefax 86 32 36 16
www.kvistjensen.dk
grenaa@kvistjensen.dk

halvøen gødes kraftigt for ressourcestærke børnefamilier.

Færgevej 1 · Grenaa · www.mercatus.dk

Djursland mangler børnefamilier

AUTOREKLAME

Steen Bocian slog fast, at tendensen er, at stadig flere børnefamilier
vil bo i storbyerne. Især de storbyer,
der kan tilbyde dem nogle ordentlige
faciliteter. Det handler bl.a. om attraktive institutioner, skoler og ungdomsuddannelser. Det handler også
om en bred vifte af kvalificerede fritidstilbud. Steen Bocians gode råd til
politikerne er her, at de sætter fokus
på optimeringen af overgangen fra
folkeskolen til ungdomsuddannelserne. Her er det muligt at komme til at
gøre en afgørende forskel, uden at
det behøver at vælte de skrøbelige
budgetter. Det gode råd til virksomhederne er at sørge for at levere de
elev- og praktikpladser, der er behov
for. Ellers er risikoen, at de unge forlader Djursland, inden de har skabt
sig det sociale netværk her, der kan
sandsynliggøre, at de vender tilbage
til halvøen efter de har uddannet sig.

Bøhl Skilte & Solfilm pakker professionelt din bil ind. Giv din bil et farveskift i en
periode på op til 10 år og bevar den kostbare originallak. Supplér evt. med dekoration.
Vi fremstiller alle former for selvklæbende foliedekorationer i gennemfarvet PVC,
med op til 10 års holdbarhed.

SOLFILM

Bøhl Skilte og Solfilm monterer professionelt solfilm i biler.
Vi har mange års erfaring på området, og kan derfor tilbyde montering af solfilm til
konkurrencedygtige priser. Vi monterer både hjemme og „ude af huset“.
Ring eller mail til os for for yderligere information!

Stadionvej 4 · 8570 Trustrup · Tlf. 87 59 21 27 · hb@bohlskilte.dk · www.bohlskilte.dk

LAGERLOKALER TIL LEJE
i den gamle papfabrik i Grenaa
Boax Ejendomme råder over lager- og kontorlejemål i alle størrelser, der kan skræddersys 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.

Cheføkonom Steen Bocian, Danske Bank.

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

ELT
AKTU å

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

p
Hall2er 00 m2
,3
100 m 00 m2 .
og 2.0
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Lejepriser er pr. måned excl. drifts- og forbrugsudgifter.

KONTAKT ORLA DAMBO PÅ
TLF. 86 211 216 / 2020 4407

Befolkningstilvækst

Vækst i antal arbejdspladser 2006-2009

eller od@boax.dk
Boax Ejendomme er et ejendomsinvesteringsselskab med fokus på
investering i og udvikling af velbeliggende ejendomme.
Vi har en solid egenkapital og
mere end 15 års erfaring med ejendomsudvikling og -udlejning. Vi er
aktuelt på udkig efter ejendomme
med udviklingspotentiale.
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Der skal skabes
flere arbejdspladser
Vindmølleeventyret på Grenaa
forventer Steen Bocian primært vil
have en betydning i byggeperioden.
Hvis nogle af de ”tidsbegrænsede”
medarbejdere skal blive her efterfølgende, kræver det aktiv omstilling.
Der skal skabes flere attraktive arbejdspladser, især for veluddannede
borgere, hvis Djursland skal være et
vækstområde i fremtiden.
Der er i perioden 2006-2009 skabt
lidt flere arbejdspladser på Djursland. I Norddjurs 0,7% og i Syddjurs
1,5%. Men landsgennemsnittet er
2,8% og i Aarhus er tallet 4,7%. Det
er altså essentielt at sætte ind her.
Hvis arbejdspladserne er der – og

de ”ordentlige faciliteter” samtidig
er til stede, vil det ifølge Danske
Bank cheføkonomen også være
muligt at få en god del af de nye
medarbejdere til at bosætte sig på
Djursland.
Pendlingsvillighed
hos højtuddannede
Men også selvom ønskejobbet
f.eks. ligger i Aarhus kan det lykkes
at få de veluddannede og ressourcestærke børnefamilier til at flytte til
Djursland. Rigtig mange vil nemlig
være villige til at acceptere transporttiden til Århus, hvis de kan få
opfyldt deres øvrige ønsker. Og her
kan de lavere boligomkostninger
være med til at kompensere for
ulempen ved ikke at bo i storbyen.
Vækst af
pasningskrævende borgere
Der er ifølge befolkningsprognoserne frem til 2040 en lille befolkningstilvækst i begge kommuner. I Norddjurs lidt under (+5%) og i Syddjurs
lidt over (+12%) landsgennemsnittet
(+9%). Til sammenligning forventes
tilvæksten i Århus at blive 24%.
Men væksten på Djursland kommer
primært i form af ældre udenfor
arbejdsmarkedet, hvis kommunerne
ikke gør noget. Samtidig falder antallet af borgere i den arbejdsdygtige
alder (20-64 år) markant. Til sammen betyder udviklingen en eklatant
bombe under de kommunale
budgetter i de kommende år, da den
markante tilvækst af ældre vil øge
kravene til de i forvejen svulmende
og sårbare sociale budgetter.
Illustrationer: Danske Bank.
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Hold firmaets næste
frokostmøde i repræsentative
omgivelser med en
fantastisk udsigt over
Kattegat

Smagen af fortidens danske
køkken
– historiske omgivelser med
lerfade og brændekomfur
Prøv museets nye koncept og få
unikke smagsoplevelser, sjovt
samvær og viden om dansk
madhistorie.
Virksomheder og foreninger
tilbydes en oplevelse i DET
HISTORISKE KØKKEN.
Sammen skal vi tilberede
mad efter meget gamle
danske kogebøger.
Ingredienserne høster vi
i Den Landbobotaniske
have, hvor der dyrkes
gamle sorter af danske
kultur- og nytteplanter. Sorter
som er ukendte, men smager ”af
oldemors have”! Dagen krydres
med fortællinger om det historiske
danske køkken – og her venter gode
historier, som for længst er gået i
glemmebogen!

Hold firmamøder i
anderledes omgivelser
med plads til action og
aktiviteter.
Vi sørger for god
forplejning, som kan
suppleres med aktiviteter
til pauserne f.eks. dykning
med hajer, en rundvisning
blandt hajer og fisk, eller hvad
med en tur i havkajak?
Kontakt os for et tilbud.
Tlf. 8758 0517
www.kattegatcentret.dk/firma.asp

Lars Lilholt 2011
Årets firmaudflugt
Tag hele firmaet til årets
sommerudflugt i Meilgaard
Slotspark. Sommerkoncerten er
en af Djurslands absolutte topbegivenheder. Gå ikke glip af en
herlig fælles oplevelse og en kanon
koncert med et af landets suverænt
bedste livebands.
Fi-Fi Dong (Gasolin kopiband)
varmer op.

Tlf. 8648 3444
www.gl-estrup.dk

Lars Lilholt Band med Copenhagen
Drummers, fredag den 22. juli i
Meilgaard Slotspark. Parken åbner
kl 17.00.
Mad og drikkevarer skal købes i
parken.
Billetter: SuperBrugsen og Kvickly
på Djursland/Randers

Gjerrild Kro
Gjerrild Kro er en hyggelig,
traditionel dansk kro, som er
velegnet til mindre møder og
kurser, hvor det at komme
tættere på hinanden er
en ikke uvæsentlig del af
arrangementet.
Vi kan tilbyde guidede turer i
området, golfarrangementer,
cykelture, fisketure etc. Kom
med idéen, og vi hjælper
med at udføre den!
Vi sætter en ære i, at
vores gæster altid får, god,
veltillavet mad.

Pavillonen
Djurslands kulturelle mødested benyttes
også til konference, møder, kurser,
præsentationer, receptioner, festligheder
og meget mere.
Tilbud på Heldagsarrangement med
morgenmad, frokost samt
kaffe og kage til
favorabel pris.

Tlf. 8638 4020
www.gjerrild-kro.dk

Tips til firmature og -arrangementer
Kystvejens Hotel og
Konferencecenter
– Den kommunale højskole

Hold dit næste
arrangement i
kulturelle
omgivelser.
Tlf. 8632 1633
www.pavillonen.dk

Hvordan får vi rystet medarbejderne, afdelingen eller ledergruppen lidt
bedre sammen? Hvad skal til, hvis vi skal udfordres på vore personlige

Det naturlige samlingssted når du
skal afholde møder og konferencer
med deltagere fra hele Danmark.
Vi tilbyder topmoderne 100%
formålsindrettede konference
faciliteter i klassiske rammer – tilsat
moderne mødefaciliteter på det
smukke Djursland med kort afstand
til lufthavn, færge og motorvej.

grænser – eller hvis vi skal kunne grine sammen i hele gruppen?
Hvordan får vi fælles oplevelser i nye rammer, som vi kan bygge videre
på i hverdagen? Tør vi afprøve utraditionelt samarbejde i anderledes
omgivelser?
Den klassiske firmaskovtur er da stadig en mulighed, hvis medarbej
dernes teamspirit skal et nøk opad. Men faktisk er der på Djursland
rigtig mange muligheder for at tilføje virksomhedens næste persona

Tlf. 8959 5959
www.kysthotellet.dk

learrangement en ekstra dimension. Find inspiration her  og hold øje
med fortsættelsen i næste nummer af magasinet.
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Flere og flere mindre virksomheder finder ud af, at det er en rigtig god idé at slippe af med
det administrative. I stedet bliver der tid og kræfter til det, de er gode til. Overlad bogholderi,
regnskab, fakturering, debitor- og kreditorstyringen til folk, der har forstand på det.
Det er budskabet fra Talkompagniet i Grenaa.
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Talkompagniet kan klare det meste
”Man betaler kun for det, man har
behov for,” fortæller Christina Just
Nielsen. Hun er indehaver, revisor
og HD(R) – og har siden nytår drevet
selvstændig virksomhed på adressen Klintevej 14 i Grenaa sammen
med økonomiassistent Pia Thomsen
og økonomielev Michelle Møller.
”Vi har både store og små kunder.
Deres behov strækker sig fra en halv
times assistance om måneden til
den virksomhed, der har fravalgt alt
administrativt bøvl og dermed trækker på os på fuld tid,” siger hun.
En god investering
”Vi beskæftiger os med alt inden
for administration og bogholderi.
Vi sørger for, at momsen bliver
indberettet til tiden. Vi kan ligeledes
sørge for at rykke deres kunder
for betaling samt assistere med at
sætte deres egne regninger til betaling. Vi klarer lønningsregnskabet,
og vi kan styre den økonomiske del
af eksempelvis byggeprojekter via
projektmodulet i økonomisystemet.
Vi skriver da også gerne et brev og
tager telefonen, hvis der er behov
for det,” påpeger Christina.
Mange års arbejde med mange typer kunder og brancher har givet en
betydelig erfaring og indsigt, hvilket
har betydet, at Talkompagniet ved
hvor fejlene oftest opstår. ”Generelt
kan man måske sige, at detailhandlen kan have problemer med korrekt
opgørelse af varelageret på grund af
mange periodeforskydninger. Måske

er varerne kommet før fakturaen.
Ofte kan det også handle om at
vide, hvad man må købe ind for. Fejler det her, så ryger avancen, da et
for stort indkøb betyder, at varerne
skal sælges på udsalg.”
Restauratøren og håndværkeren
kan så have andre udfordringer. For
restauratøren kan det handle om
dækningsgrader. Hvad skal en bøf
koste? Hvor meget svind er der?
Kasseopgørelsen kan ofte også
mangle. Det samme problem kan
håndværkeren have. Håndværksmesteren må også beskæftige sig med
projektstyringer og opgørelser af
igangværende arbejder. ”Generelt vil
jeg sige, at vi er hurtige til at komme
ind til kernen af et problem. Vi kan
komme med forslag til forbedringer, som kan hjælpe kunden i den
rigtige retning, og så kan vi få det
regnskabsmæssige til at glide. Det
er helt sikkert en rigtig god investering. Vi er sikre på, at det får chefen
til at sove bedre om natten,” siger
Christina med et stort smil.
Fra budgettet til årsregnskabet
”Vi kan være med hele vejen. Og
hvor der kræves assistance fra en
registreret eller en statsautoriseret
revisor, kan vi gøre hele regnskabet
klar til revision og underskrift. Det
gør papirarbejdet billigere.”
Christina gør opmærksom på,
at en del af tiden går med egentlig rådgivning. ”Vi kan være gode
sparringspartnere, når budgetterne

skal lægges og investeringer skal
foretages, men vi tøver heller ikke
med at få andre øjne ind over i form
af eksempelvis en advokat eller en
revisor. Alt efter opgavens art. Vi
er ærlige over for vore kunder. Vi
involverer os i hver eneste sag, og
vi snakker dem ikke efter munden.
Det får vores kunder til at føle sig
trygge.”
Talkompagniet som sygevikar
Er der længerevarende fravær i
virksomhedens bogholderi på grund
af sygdom, ferie eller barsel, kan det
ofte være en god ide at overdrage
den funktion til Talkompagniet. ”Vi
kan træde til fra dag et, og blive
der til virksomhedens bogholder er
tilbage på arbejdspladsen igen.” Ved
at samarbejde med Talkompagniet,
skal man ikke tænke på sygdom,
barsel, ferier eller opsigelsesvarsler.
I øvrigt gør Christina opmærksom
på, at der er flere kunder, der har lavet faste prisaftaler med dem. ”Det
gør vi gerne, men ændrer vilkårene
sig, virksomheden vokser måske,
skal vi naturligvis tale om det igen,”
siger hun.
”Vi er fleksible. Vi er stort set til at
få fat på altid. Man kan ringe til os
når som helst. Man kan aftale møder uden for normal kontortid, hvis
det passer bedst ind. Og man kan
altid få et helt uforpligtende møde
med os. Det koster ikke noget. Så
det er bare at tage telefonen,” siger
Christina Just Nielsen.

Økonomielev Michelle Møller, økonomiassistent Pia Thomsen og
indehaver, revisor og HD(R) Christina Just Nielsen, Talkompagniet.
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Ny hydraulik
direktør

DER-pris til Djurs Sommerland

Alle data er indhentet i perioden
30.04.2011 - 30.05.2011.
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen
og NN Markedsdata.
Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

Frederik Høgh er tiltrådt
stillingen som adm. dir. på
Grenaa Hydraulik. Frederik er
maskiningeniør og kommer
fra en stilling som supervisor
fra National Oilwell Varco. Her
arbejdede han på sites og fabrikker i det meste af verden,
hvor opgaven var at kvalitetssikre hydraulik-opbygning
og produktion af forskelligt
udstyr til borerigge.
Han overtager stillingen efter
John Ole Jensen, som nu er
værkstedschef.

Ny i Djurslands
Erhvervsråd

Carsten B. Jakobsen er af en
enstemmig generalforsamling
valgt til bestyrelsen for Djurslands Erhvervsråd. Han er
centerchef for Fuglsøcentret
& DGI Karpenhøj Natur- og
Friluftscenter. Carsten afløser
økonomidirektør Kirsten
Schmidt, Grenaa Havn.
Den øvrige bestyrelse fortsætter: direktør Harald Grønlund, Flex-line, arkitekt Poul
Erik Clausen, direktør Johnny
Fravn, Wicadan, direktør Ole

Nørgaard, Nørgaard Teknik og
advokat Elisabeth Hartlev, Advokatfirmaet Lars Meilvang.
Desuden har LO og DA to
repræsentanter i bestyrelsen.

Ny i lufyhavn

Valget faldt på Torben Bold
sen som den tredie erhvervsrepræsentant til lufthavnens
bestyrelse. Han er aktuelt
kendt som formand for bestyrelserne Randers Regnskov
og Radio ABC A/S.

Ny i Ryomgård
Daniel Laursen, Blomsten &
Co har erstattet Niels Peter
Rasmussen, Estate Kolind i
Ryomgård Erhvervsforenings
bestyrelse.

Djurs Sommerland er blevet
hædret med årets erhvervspris af Djurslands Erhvervsråd. Det skete på generalforsamlingen, der mønstrede
omkring 100 deltagere i Lübker Golfresort.
”I har ikke alene trodset
krisen og holdt damp under
kedlerne. I har også formået
at udvikle konceptet og styrke
forretningen,” sagde formanden for erhvervsrådet, Harald
Grønlund, ved udnævnelsen.
Prisen var desuden begrundet
med den brandingværdi Djurs
Sommerland har for Djursland
samt de to brødre Henrik og
Michael Nielsens formidable
forvaltning af arven efter de-

res far, der døde i 1996.
Som meget unge overtog
de sommerlandet med en
aggressiv investeringspolitik,
der har vist sig at resultere i
stigende besøgstal år efter år.
De vil videreføre strategien
med investeringsplaner for
150 mio. kr. de næste fem år.
Henrik Nielsen sagde:
”Investeringerne er nødvendige for at sikre vores eksistens
og vores mulighed for at vækste. Vi håber på et besøgstal
på over 700.000 i løbet af fem
til seks år.”
Sidste år satte besøgstallet
rekord igen igen med 575.000
gæster.

Glidende skifte

PhotoCare i Grenaa har igang
sat et glidende generationsskifte, idet Peter og Lene
Weje Nielsen har optaget
Mikkel Weje Nielsen (26)
som medejer af virksomheden. Skiftet vil ikke kunne
mærkes for kunder eller
medarbejderstab, idet den
daglige drift af butikken kører
fuldstændig uændret videre.

Nye selskaber
Norddjurs
33641443 FALBY ApS ................................................................................................ 04.05.2011
33647077 SUNPARTS ApS ........................................................................................ 12.05.2011
33649320 EMERGENCY LIGHT.DK ApS .................................................................. 17.05.2011
33745893 HANSEN FURNITURE ApS ...................................................................... 19.05.2011
33650140 ANDELSKASSEN NORDDJURS’ FOND ................................................. 26.05.2011
33749104 STS TRANSPORT OG LOGISTIK ApS .................................................... 26.05.2011
Syddjurs
33642350 DENTCARE SERVICE I/S ......................................................................... 05.05.2011
33645015 BYSTRANDS ApS ..................................................................................... 10.05.2011
33645392 SCAN CONSTRUCTION ApS .................................................................. 10.05.2011
33749147 HANDELSSELSKABET PP & CO. ApS EBELTOFT ................................. 26.05.2011
33748493 MULDNÆS ApS ........................................................................................ 26.05.2011

Konkurser, likvidationer og opløsninger
15. juni 2011
Kl. 16.30. Tag med Syddjurs Erhvervsforening på ”virksomhedsbesøg” på
GlasmuseetEbeltoft, hvor dir. Dagmar
Brendstrup fortæller om kunst,
udstilling. turisme og ikke mindst drift
af et kreativt museum.
Sted: GlasmuseetEbeltoft.
Arr. Syddjurs Erhvervsforening.
Tilmelding: www.syddjurserhverv.dk
senest d. 10. juni kl. 12.00.
Info:Hanne Madsen, tlf. 8880 9980.
16. juni 2011
Udkants-knusere. Indlæg af knusende
gode iværksættere og et par politikere.
Sted: Bønnerup.
Arr. og info: Djurslands Erhvervsråd.
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24. august 2011
Kl. 16.30. Innovation, kreativitet,
teknik og masser af vand. Syddjurs
Erhvervsforening afholder et
virksomhedsarrangement, der er lidt
udover det sædvanlige. I forlængelse
af besøget vil adm. dir. Henrik B.
Nielsen fortælle om udviklingen og
driften af Djurs Sommerland.
Sted: Djurs Sommerland.
Arr. Syddjurs Erhvervsforening.
Tilmelding: www.syddjurserhverv.dk
senest d. 18. august kl. 12.00.
Info:Hanne Madsen, tlf. 8880 9980.

Norddjurs
32363520 SERVICEFIRMAET MIDT- OG VESTJYLLAND ApS .............................. 02.05.2011
21062073 FONTUS DANMARK A/S . ....................................................................... 06.05.2011
17225332 DATOSELSKABET AF 3. MAJ A/S .......................................................... 11.05.2011
27480519 ENTREPRENØRFIRMA K. OG G. MØLLER ApS . ................................... 12.05.2011
31334349 ALLINGÅBRO HOTEL SMBA ................................................................... 16.05.2011
29934843 F H SPÅNTAGNING ApS .......................................................................... 16.05.2011
15251107 FISKERNES SAMLECENTRAL I GRENAA ApS ..................................... 23.05.2011
26472415 ANDELSKASSEN NORDDJURS .............................................................. 24.05.2011
Syddjurs
29527296 CIGO TECH ApS ....................................................................................... 03.05.2011
29536090 BLAABJERG ROLNER & SONNICHSEN ApS ...................................... 06.05.2011
29535612 ROLNER ApS ............................................................................................ 06.05.2011
21432946 GOLD MINE ApS ....................................................................................... 12.05.2011
26985595 HANBJERG ApS ....................................................................................... 19.05.2011
18431238 REJSEAGENTERNE ApS . ........................................................................ 19.05.2011
12156146 ADRESSEAVISEN KALØ VIG ApS ........................................................... 27.05.2011
Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.
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Huj A/S
Energivej 22, 8963 Auning
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Bruttofortjeneste
11,7
(10,3)
Resultat før skat
0,3
(-1,3)
Egenkapital
11,2
(11,0)
Antal ansatte
83
(72)

Allsize Company A/S
Rugvænget 22, 8500 Grenaa
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Bruttofortjeneste
7,9
(6,7)
Resultat før skat
-0,4
(-2,7)
Egenkapital
7,2
(7,5)
Antal ansatte
15
(-)

Jiffy A/S
Industrivej 4, 8550 Ryomgård
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Bruttofortjeneste
1,4
(4,9)
Resultat før skat
-2,8
(0,3)
Egenkapital
11,5
(13,6)
Antal ansatte
35
(40)

Camo Leathers A/S
Industrivej 24, 8963 Auning
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Bruttofortjeneste
3,1
(4,0)
Resultat før skat
-0,4
(0,0)
Egenkapital
2,1
(2,0)
Antal ansatte
7
(10)

Milliken Denmark ApS
Fabriksvej 5, 8544 Mørke
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Bruttofortjeneste
15,9
(16,1)
Resultat før skat
0,7
(0,4)
Egenkapital
21,3
(40,9)
Antal ansatte
34
(39)

Crisplant Manufacturing A/S
Sletten 9, 8543 Hornslet
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Bruttofortjeneste
-0,2
(-1,3)
Resultat før skat
-1,9
(-3,3)
Egenkapital
5,8
(7,3)
Antal ansatte
(40)

Mols-Linien A/S
Færgevejen 60, 8400 Ebeltoft
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Bruttofortjeneste
207,1
(285,7)
Resultat før skat
-80,9
(-2,3)
Egenkapital
285,0
(354,4)
Antal ansatte
394
(430)

Dansk Vilomix A/S
Sjellebrovej 10, 8544 Mørke
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Bruttofortjeneste
76,0
(59,6)
Resultat før skat
46,7
(35,8)
Egenkapital
71,5
(61,5)
Antal ansatte
60
(50)

Murerfirmaet Nyborg Sørensen ApS
Ramten Hedevej 19, 8586 Ørum Djurs
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Bruttofortjeneste
5,6
(5,1)
Resultat før skat
0,6
(-0,1)
Egenkapital
6,4
(6,1)
Antal ansatte
(11)

Djurs Byg ApS
Kanneshøjvej 20, 8585 Glesborg
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Bruttofortjeneste
2,4
(2,2)
Resultat før skat
0,3
(0,0)
Egenkapital
1,0
(0,8)
Antal ansatte
(4)

Ree Park - Ebeltoft Safari ApS
Generatorvej 8D, 2730 Herlev
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Bruttofortjeneste
6,9
(4,0)
Resultat før skat
-4,7
(-5,6)
Egenkapital
5,0
(-1,8)
Antal ansatte
35
(34)

DMP-Mølleservice ApS
Nyballevej 8, 8444 Balle
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Bruttofortjeneste
24,3
(17,9)
Resultat før skat
13,9
(7,9)
Egenkapital
21,0
(11,6)
Antal ansatte
61
(-)

Rosenholm Køleteknik A/S
Fabriksparken 14, 2600 Glostrup
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Bruttofortjeneste
-0,4
(1,1)
Resultat før skat
-2,3
(-0,5)
Egenkapital
1,1
(2,8)
Antal ansatte
8
(8)

Ema’s A/S
Ellekrogen 4D, 8500 Grenaa
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Bruttofortjeneste
3,4
(3,9)
Resultat før skat
-0,5
(0,3)
Egenkapital
1,6
(2,2)
Antal ansatte
(8)

Röchling Meta-Plast A/S
Tøjstrupvej 31, 8961 Allingåbro
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Bruttofortjeneste
8,9
(8,0)
Resultat før skat
1,3
(-1,1)
Egenkapital
12,6
(11,4)
Antal ansatte
35
(-)

Grenaa Bilhus A/S
Trekanten 8, 8500 Grenaa
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Bruttofortjeneste
10,2
(8,4)
Resultat før skat
0,5
(-2,5)
Egenkapital
-3,7
(-4,0)
Antal ansatte
21
(23)

Scanpan A/S
Industrivej 49, 8550 Ryomgård
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Bruttofortjeneste
34,4
(26,3)
Resultat før skat
8,3
(3,0)
Egenkapital
32,3
(25,4)
Antal ansatte
101
(92)

Grenaa Havn A/S
Neptunvej 1, 8500 Grenaa
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Omsætning
39,7
(40,7)
Resultat før skat
19,0
(11,7)
Egenkapital
116,0
(97,0)
Antal ansatte
22
(22)

Sparekassen Djursland
Langgade 42, 8961 Allingåbro
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Bruttofortjeneste
60,2
(65,9)
Resultat før skat
-6,5
(11,7)
Egenkapital
169,2
(172,2)
Antal ansatte
47
(47)

Grønfeld Cement & Byggeshop A/S
Smedebakken 1, 8400 Ebeltoft
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Bruttofortjeneste
4,2
(4,5)
Resultat før skat
0,4
(0,9)
Egenkapital
2,9
(4,2)
Antal ansatte
7
(6)

Tage Thomsen A/S
Østervangsvej 1, 8961 Allingåbro
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Bruttofortjeneste
17,5
(15,1)
Resultat før skat
3,3
(1,5)
Egenkapital
12,5
(11,2)
Antal ansatte
35
(35)
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Leverandøren i
Glesborg stormer frem
Fra 0,2 mio. kr. til 2,7 mio.
kr. i resultat før skat på eet
regnskabsår. Det har kabelvirksomheden Leverandøren
præsteret i 2010. Direktør
Jan Petersen er da også godt
tilfreds med resultatet, der
er skabt på baggrund af en
næsten fordobling af såvel
dækningsbidrag som medarbejderstyrke:
”Vi har i 2010 hjulpet
Vestas med en større ud
viklingsopgave, som bl.a.
omhandler outsourcing til
billigere produktionslande. Vi
har arbejdet sammen med
Vestas de seneste syv år –
og gør det stadig, men den
store opgave i 2010 betød
ansættelse af en lang række
nye medarbejdere konkret til
det projekt. Opgaven er nu
planmæssigt afsluttet og vi er
tilbage på den mere normale
medarbejderstyrke med 2223 ansatte.”
Leverandøren har to afdelinger: En der tager sig af den
faste serieproduktion og en,
der fungerer som kundernes
udviklingsafdeling – og som
er klar, når der er behov for
en hurtig reaktion. ”Det kan
f.eks. være en leverance fra et
af de billige produktionslande,
der ikke var i orden. Så kan
vi træde hurtigt til. Eller det
kan være en specialopgave
for Grundfoss, som vi hjælper
ad hoc. Vi har også en del
elektronik-kunder i landbru-

get. I det hele taget har vi stor
spredning på brancher. Måske
en af årsagerne til, at vi ikke
har mærket meget til krisen
hos os”, konkluderer Jan
Petersen.
Leverandøren har fokus
på at hjælpe kunden med at
producere det rigtige produkt/
stik, som også kan produceres hos andre leverandører.
Derfor kommer kunderne
som regel via mund-til-mund
metoden: ”De skal nok finde
os, selvom vi ikke gør så meget opmærksom på os selv”,
forklarer han.
Jan Petersen ser også lyst
på fremtiden: ”Vi mærker
stigning og fremgang hos
kunderne. Så jeg forventer,
at vi vækster lidt igen efter
sommerferien, så vi kan følge
med efterspørgslen. Dog
bliver resultatet i 2011 mindre,
da det flotte 2010-resultat for
en stor dels vedkommende
skyldes opgaven for Vestas”,
slutter han.
Leverandøren A/S
Rimsøvej 12, 8585 Glesborg
Ejer:
Jbp Holding Glesborg ApS
Periode:
01.01.2010 - 31.12.2010
Bruttofortjeneste 11,1
Resultat før skat
2,7

(5,8)
(0,2)

3,3

(1,4)

35

(20)

Egenkapital
Antal ansatte

Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)
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at udnytte dette forhold, er parken
udformet geometrisk, så den tager
højde for denne vindretning.
Hovedkontrakterne på plads
Kontrakter for 8 mia. kroner er på
plads. Det svarer til 80 % af den
samlede anlægssum.
De indgåede kontrakter omfatter
leverancer og installation af møllerne, fundamenter og kabler. Kontrakterne har været i udbud i henhold til
EU’s forsyningsvirksomhedsdirektiv,
hvor en bred kreds af leverandører
har haft mulighed for at byde ind på
opgaverne.
Ud over Siemens, der skal levere
møllerne, skal A2SEA fra Fredericia
med eget installationsfartøj stå for
opførelsen af møllerne, MT Høj-

gaard skal bygge fundamenterne
og Nexans Deutchland skal sørge
for forbindelseskablerne. Visser &
Smit Marine Contracting fra Holland
skal installere forbindelseskablerne
og endelig har GEO fra Kgs. Lyngby
stået for de geotekniske og geofysiske undersøgelser af jordbunden.
Anlægsarbejdet i Kattegat begynder ved årsskiftet med installation af
fundamenter efterfulgt af kabellægning og montering af de 111 møller.
Den første strøm skal leveres inden
udgangen af 2012 – og hele parken
skal være køreklar i løbet af efteråret
2013.
DONG’s lokale kontor er blevet
det tidligere havnekontor ved Nordre
Kajgade. Havnens kontor er flyttet
ud på adressen Neptunvej 1

Journalist Jørgen Peter Thygesen, Mercatus Reklamebureau AS

Anholt Havvindmøllepark

Placering af møllerne på plads
Den præcise placering af de 111
møller ligger nu fast. Målet har
været, at optimere udformningen af
mølleparken teknisk og økonomisk,
så møllerne placeres, hvor det er
mest fordelagtigt, når det drejer sig
om vindretning og reduktion af CO2udledningen mest muligt.
Parken omfatter et 88 kvkm stort
område og er ca. 20 km lang og
op til 5 km bredt. Det store areal
betyder, at der bliver lav skyggevirkning mellem møllerne. Altså en
minimal påvirkning de enkelte møller
imellem. Afstanden fra Grenaa Havn
til de nærmeste møller bliver ca. 20
km.
Den fremherskende vindretning
i området er vestsydvest, og for

Tag • Gulve • Sokler • Haller

Tal med os om...
•
•
•
•

nansiering
investering
leasing
forsikring

Din lokale installatør
Bygherrerådgivning
Projektledelse
Projektstyring
Rådgivning
Projektering

www.djurslandsbank.dk

Få styr på det
administrative bøvl
Freelance bogholder – sekretær –
oversætter og rådgiver.

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

Kvalitet til tiden

Stationsplads 4
8500 Grenaa
Tlf. 8630 0355

Mere end 20 års praktisk erfaring.
Skaber orden på kaos og minimerer
bøvlet.

Åboulevarden 18
8000 Århus C
Tlf. 8625 3355
www.lb-consult.dk

www.assista.dk

AssistanceEkspressen

☎ 8639 8076 · Skalhøjvej 17 · 8581 Nimtofte

Murerfirma RASMUS JAKOBSEN A/S
Totalentrepriser
Nybygning · Tilbygning
Omforandring · Reparationer
Murer-, beton-, og jordarbejde
Autoriseret kloakmester
Grave- og huggearbejde med miniged

TIL SALG
Grenaa - Dagligvarebutik

Glesborg - Projektejendom til
kontor/butik/bolig

Grenaa - Investeringsejendom
på strøget

Bygningen fremstår indbydende i god stand
og med højt til loftet.

Flot to-delt rødstensejendom centralt
beliggende i Glesborg.

Flot ejendom i 3 plan med store facadevinduer
ud til strøget.

Ejendommen er velbeliggende med
omkringliggende beboelse, i nær tilknytning til
havnen samt facade mod Strandgade.

265 m2 erhvervsareal i stueplan samt 100 m2
delvis udnyttet 1. sal.

Butiksarealet samt ca. 190 m2 kælder er
udlejet til Kop og Kande. 1. og 2. sal står tom
til købers disposition.

Gode projektmuligheder til fremtidig
anvendelse som butik samt evt. beboelse.

3.735 m2 grund med tinglyst brugsret til
parkeringspladser foran ejendommen samt
tilkørsel og oplag bag ejendommen i
tilknytning til lager og kontor.

Havnevej 80 · 8500 Grenaa
Tlf. 86 32 35 11/86 32 38 32
Biltlf. 23 31 48 40

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

Køb af jern- og metalskrot

Forrentning ved fuld udlejning 8,71%

H.J.Hansen kan hjælpe dig med alt inden for:
Kalkværksvej 3A, Grenaa

Glesborg Bygade, Glesborg

Storegade 5, Grenaa

Kontantpris 8.500.000 kr.
Erhvervsareal 1.175 m2
Grundareal 3.735 m2

Kontantpris 1.250.000 kr.
Bruttoareal 365 m2
Grundareal 1.179 m2

Kontantpris 7.100.000 kr.
Bruttoareal 1.063 m2

Jern- & metalskrot, farligt affald, skrotbiler, maskinanlæg,
miljøproblematiske råvarer og AGA luftarter.
Lad os løse din affaldsopgave!
Ring og få et uforpligtende tilbud.
H.J.Hansen Genvinding A/S I Rugvænget 31 I 8500 Grenaa I Tlf. 86 32 15 36 I www.hjhansen.dk

Erhvervscenter Østjylland · Århus · ☎ 86190300 · www.homeerhverv.dk
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Få fibernet til erhverv

449,-

Fra kun

pr. md.

Markedets stærkeste internetforbindelse
NRGi Fibernet tilbyder netop nu fiberbredbånd til erhvervsvirksomheder i
Grenaa. Det betyder, at I kan få markedets stærkeste internetforbindelse til
meget attraktive kampagnepriser. Med en fiberforbindelse er virksomheden
sikret adgang til en lang række værdiskabende muligheder, fx billig IP telefoni.

G
L
A
S
D
U
R
SOMME

Uanset om I har et stort eller et lille internetbehov, er en fiberbredbåndsforbindelse den helt rigtige løsning. Fiberbredbånd er stabilt, fleksibelt og lynhurtigt
internet og kan tilpasses din virksomheds behov nu og i fremtiden.
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Vælg fibernet og få:

• IP telefoni til lavpris med besparelser på 35-65 %
• Teknologi gearet til fremtiden
• Garanteret hastigheder fra 5/5 Mbit/s – 1/1 Gbit/s
• Symmetrisk internethastighed
• Skalérbar løsning med plads til det hele

Fiberforbindelse fra 449,- pr. md.*

Lige nu tilbyder vi etablering til kampagnepriser og en fiberforbindelse fra kun
449,- pr. md. med ubegrænset forbrug. Vil du vide mere om,
hvordan du får glæde af fibernettets muligheder,
så kontakt din lokale erhvervsrådgiver
Stephan Wehrsdorf på 25 35 74 18
eller læs mere på nrgifibernet.dk

Viggo
Asmussen
Lasse Hansen
Bygningsinspektør,
rddjurs Kommune
Kommune
K
Privat parcelhusejerNorddjurs

Fibernet til

MED LYSG,
I HÅNDTA

DANMARKS
BILLIGSTE

SPAR 200,-

NRGi Fibernet A/S

EL-START OG
STOR 625 MOTOR

Spar 3000,-

til kampagnepriser

* Tilbuddet gælder udvalgte internethastigheder og er gældende til og med 1.
august 2011. Alle priser er vejledende og er eksklusiv moms. Med forbehold
for trykfejl, pris- og produktændringer uden varsel. For vilkår nrgifibernet.dk.

SPAR 800,BORD + 6 STOLE

Grenaa

Bjerrevej 139
8700 Horsens

Telefon 79 29 29 00
www.nrgi-fibernet.dk

Dusager 22
8200 Aarhus N

SPAR 1000,-

VÆR MED I
MILJØFORUMS UDVIKLINGSGRUPPER
E
SÆDEHYND
INKL. SORT

- og få udbytte af erfaringsudveksling og ny viden
Gruppen "Energi og vedligehold" holder næste
møde 5/9 på Grenaa Forbrændingsanlæg.

10 KG

INKL. 2 BATTERIER

Gruppen "Arbejdsmiljø" holder næste møde
7/9 hos Nørgaard Teknik i Auning.

SPAR 40,-

SPAR 450,-

SPAR 750,-

Meld dig til og APOLLO
få mere at vide på
Ægte Brasiliansk hængekøje,
www.mfnorddjurs.dk
fremstillet i 100% bomuld med
stander i imprægneret fyr.
Justerbar,stabil og let
at flytte rundt med.
L/B 320/140 cm.

SPAR 1500,-

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 udLEGEHUS
viklingsgrupper (interessegrupper) og ved afholdelse af diverse arrangementer
- typisk fyraftensmøde, hvor alle
TOGVOGN for Grenaa's Erhvervsliv).
kan deltage. Miljøforum Norddjurs Erhverv
afløser det tidligere UGE (Udviklingsforum
SPAR 500,Plus. 140 x 220 cm. Umalet.

RYOMGÅRD
TØMMERHANDEL & BYGGECENTER

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

Åbningstider i
Åbningstider
Byggemarkedet:

VILD
GAS OPFYLDNING
10 ELLER 11 KG

www.mfnorddjurs.dk

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

