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Havmølleprojekt skaber nye arbejdspladser

Erhvervsklima markant forbedret

»Livsglæden er det vigtigste«

Julegaveidéer & Julefrokost

I-Væksthuset i Kolind melder fuldt hus

Det handler om at overleve

http://www.erhvervdjursland.dk
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Havmølleprojekt skaber nye arbejdspladser 4
Jobudsigt Norddjurs: En stor ordre fra MT Højgaard Offshore til 
Apro i Grenaa i forbindelse med fundamenteringen af de kom-
mende 111 havmøller skaber 30-40 nye, lokale arbejdspladser. 
Morten Basse fra Apro og Jobcenter Norddjurs skal i den kom-
mende tid ud og afsøge markedet for kvalificerede folk.

Erhvervsklima markant forbedret 6
I en netop offentliggjort undersøgelse fra DI er Norddjurs 
Kommune gået fra en samlet plads som nummer 47 i 2010 til 
en plads nummer 27 blandt landets kommuner. I kategorien 
Kommunal sagsbehandling er Norddjurs den tredjebedste. Syd-
djurs har det sværere. Her er man gået fra nummer 84 til 82. 
Kommunes bedste placering er som nummer 11 i kategorien 
Arbejdskraft. 

»Livsglæden er det vigtigste« 8
Hun har altid boet på Djursland. Men tag ikke fejl af det. 
Hun og familien er internationalt orienterede. Ganske meget 
endda. Og så kører hun stadig på motorcykel, når hun har lyst. 
Interesserer sig for god mad, vin, fugle, flyvemaskiner – og 
 mennesker. Hun er SF’er. Og står i spidsen for Syddjurs Kommune.

Et moderne og knivskarpt  10
revisionsfirma med historie   
Profil: Revisionsfirmaet Knud Robæk’s Eftf. i Grenaa har haft 
udskiftning i ejerkredsen. Den nye partner og statsautoriserede 
revisor Morten Jarlund glæder sig til at møde kunderne. Han vil 
sammen med den  øvrige ledelse og medarbejderne fortsætte og 
 udbygge den professionelle rådgivning, hvor service og kvalitet 
skaber resultater og tryghed for mange af Djurslands større og 
mindre virksomheder. 

Julegaveidéer & Julefrokost 12

I-Væksthuset i Kolind melder fuldt hus 15
Få måneder er der gået fra idé til færdigt projekt. Den lokale 
iværksætter Henrik  Nielsen, HN Auto m.m., er kommet i mål 
med sit iværksætterhus. Fem små og mere eller mindre ny-
startede virksomheder har fået adresse på Højsletvej 1 i Kolind. 

Ajour – kalender – navne – 17
selskaber – regnskaber

Det handler om at overleve 16
Det gik godt for Camo Leathers A/S i Auning. Så godt, at Jør-
gen Birch besluttede at bygge nyt domicil i 2006. I 4. kvartal i 
2008 vendte verden. Siden har det været op ad bakke. Men fra 
foråret har de i et tæt samarbejde med Væksthus Midtjylland 
været i gang med at rette virksomheden ind efter nye tider.

Læs mere
di.dk/le

Erhvervsklimaet i kommunerne er afgørende for, at danske virk
somheder fremover kan klare sig i den internationale konkurrence. 
Og det har kommunerne og erhvervslivet en fælles interesse i. 

Lokalt Erhvervsklima 2011 kortlægger erhvervsklimaet i 96 
af Danmarks 98 kommuner. Resultaterne bygger på svar fra over 
4.700 virksomheder og data fra en række offentlige statistikker.

Lokalt Erhvervsklima 2011 er et værktøj for politikere, embeds
mænd og virksomheder i arbejdet med at skabe de bedst mulige 
betingelser for at drive virksomhed. 

Lokalt Erhvervsklima 2011 gør det muligt at sammenligne den 
enkelte kommunes præstationer med andre og se, hvor der i særlig 
grad er behov for initiativer.  

Lokalt Erhvervsklim
a 2011

LokaLt  
ErhvErvskLima

» Sammenligning af kommunerne på  
områder, der har betydning for erhvervslivet

1787 København V
di.dk
di@di.dk

Få Djursland på skinner

Den 1. oktober 2011 overgik driften på Grenaa-

banen til DSB’s nystiftede datterselskab DSB 

Aarhus Nærbane A/S, og fra 11. december 2011 

vil der køre direkte tog mellem Grenaa og Odder.

Men hele Letbane-planen er lagt på is pga. 

uenighed omkring betaling for udskiftning af de 

75% af skinnerne på Grenaa-banen, der ifølge en 

ny rapport kan forventes at være nedbrudte og 

stå for udskiftning.

Udskiftningen vil også betyde hurtigere tog 

mellem Grenaa og Århus. Lige nu bumler toget 

afsted med 75 km/timen på strækningen Grenaa 

– Ryomgaard. 

Hurtig adgang fra Djursland til Århusområdet er 

afgørende vigtig for erhvervsliv og bosætning 

på halvøen. Øges hastigheden til 100 km/timen, 

som på resten af strækningen, vil det være mu-

ligt at tilbagelægge turen på en time.

Hvis den nye regering mener noget med plan-

erne om at øge brugen af offentlige transport-

midler, er det bare med at få økonomien på 

skinner i en fart.

Redaktionen

Autoriseret forhandler og samarbejdspartner for Hydra-Grene A/S

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

Hydraulikslanger med indstik fremstilles mens du venter eller på 
bestilling.

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

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

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

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.

Søger du kapital eller
alternativ finansiering?

Kontakt Carsten Færge på tlf. 2026 1837

KAPITALBØRSEN
Bygaden 1, Rønde · Tlf. 7021 3344 · mail@kapitalborsen.dk · www.kapitalborsen.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

http://www.mercatus.dk
mailto:redaktion@erhvervdjursland.dk
mailto:redaktion@erhvervdjursland.dk
http://www.erhvervdjursland.dk
http://www.bygma.dk
http://www.grenaahydraulik.dk
http://www.kovsted.dk
http://www.hjhansen.dk
http://www.kapitalborsen.dk
http://www.kpmg.dk
http://www.blaabjergregnskab.dk
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han er heller ikke afvisende over for 
dygtige folk uden en egentlig formel 
uddannelse. Her spiller erfaring dog 
en vis rolle. 

Folkene, der skal ud og arbejde i 
Kattegat, skal forinden gennemgå 
en såkaldt offshore uddannelse. 
Det er absolut et job forbundet med 
mange sikkerhedsprocedurer. Så 
kurserne drejer sig om sikkerhed 
til søs, arbejde i højderne, diverse 
riggerkurser – og kurser omkring 
førstehjælp og brandslukning. Kurser 
der tilsammen tager omkring tre 
uger. 

Det handler om opkvalificering 
af medarbejdere. Det er her, at 
Apro og Jobcenter Norddjurs skal 
samarbejde om rekruttering og den 
nævnte opkvalificering. 

Projektsamarbejdet på Anholt 
Havmøllepark mellem MT Højgaard 
Offshore og Apro løber over 8-10 
måneder og er egentlig allerede 
begyndt, idet MT Højgaard Offshore 
er på vej til at flytte ind i Apros nye, 
såkaldte vindbygning på Grenaa 
Havn. Dette betyder faktisk også 
potentielle ordrer til andre lokale 
virksomheder.

Det bedste bud var lokalt 
Den daglige leder af MT Højgaard 
Offshore projekt i Grenaa, site 
manager Mads Tarp, er også tilfreds 
med samarbejdet i Grenaa. ”Der var 
flere kvalificerede bud på opgaven, 
men vi er rigtig glade for, at det 
bedste bud var lokalt. Vi ser frem til 
samarbejdet med Apro og er meget 
tilfredse med at være placeret tæt 
på vores underleverandør.” Endvi-
dere fremhæver Mads Tarp styrken 
i det lokale netværk Djurs Wind 
Power. ”Konceptet med at have en 
lang række af kvalificerede og dedi-
kerede virksomheder i Djurs Wind 
Power lige udenfor døren er utroligt 
stærkt. Det sparer os for tid og om-
kostninger. Når blot virksomhederne 
kan levere den rette kvalitet til den 
rette pris. Det er vi overbevist om, 
at de kan,” slutter Mads Tarp.

Seniorleder Alice Krog fra Jobcen-
ter Norddjurs ser frem til et godt og 
udbytterigt samarbejde med Apro, 
MT Højgaard Offshore og andre 
virksomheder, der i den kommende 
tid skal ud og finde dygtige folk til 
havmølleprojektet.

Da MT Højgaard Offshore fik til op-
gave af DONG at levere og installere 
111 fundamenter til de kommende 
møller, blev den sendt i udbud 
blandt indenlandske og udenlandske 
selskaber. I hård konkurrence vandt 
Apro opgaven. ”Vores force var 
blandt andet, at vi bestemt regner 
med, at vi kan finde en stor del af 
de rette folk lokalt. Vi skal ikke ud og 
finde dem alle ude i den store ver-
den, og så have dem fløjet ind. Det 
udgør en klar fordel,” siger salgs- 
og udviklingschef Morten Basse 
Jensen fra Apro. 

Opgaven 
I øjeblikket er der ved at blive pro-
duceret 111 såkaldte monopæle. Det 
er rør, der skal bankes ned i havbun-
den. Sammen med dem fremstilles 
111 overgangstykker, som monteres 
på monopælene og danner vind-
møllernes fundament. Produktionen 
sker hos Bladt Industries i Aalborg. 

Et mindre antal nye folk fra Apro 
skal i den forbindelse til Aalborg, 
hvor de skal klargøre elementerne til 
sejladsen ned til Grenaa Havn. 

Midt december ankommer 
installationsskibet Svanen fra det 
hollandske selskab Ballast Nedam. 
Besætningen – kaptajnen og de 
øvrige søfolk – følger skibet. Mens 
det øvrige mandskab – riggerne – 
leveres af Apro. 

Senere dukker et andet hollandsk 
skib, Jumbo Javelin, op. Det skib 
skal med det danske mandskab stå 
for monteringen af overgangsstyk-
kerne.  

Jobbet 
Ifølge Morten Basse, handler det 
om at finde smede, elektrikere, 
kranførere og lignende. Altså 
fortrinsvis faglært personale. Men 
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En stor ordre fra MT Højgaard 

Offshore til Apro i Grenaa i for-

bindelse med fundamenteringen 

af de kommende 111 havmøller 

skaber 30-40 nye, lokale arbejds-

pladser. Morten Basse fra Apro 

og Jobcenter Norddjurs skal i den 

kommende tid ud og afsøge mar-

kedet for kvalificerede folk.

Havmølleprojekt skaber nye arbejdspladser
  

Velbeliggende erhvervsgrunde 
sælges billigt 

I Syddjurs Kommune har vi attraktive 
erhvervsgrunde til salg
 
- tæt på Aarhus
- med god infrastruktur
- med kort afstand til Grenaa og Randers
-  med god beliggenhed i eksisterende, 

driftige erhvervsområder
-  med fine forbindelser til ind- og udland 

via hurtigfærge og fly (til København 
på under hhv. 3 timer og 2 timer)

Ved flere af udstykningerne har du 
selv indflydelse på grundstørrelsen.

Tirstrup, Gråskegårdevej 
7 grunde fra 190.960 kr. Tæt på 
lufthavnen, Ebeltoft og Grenaa

Ebeltoft, Julius Kajus Vej
2 grunde fra 298.000 kr.
Tæt på lufthavn og Sjælland via færge

Hornslet, Sletten
2 grunde, til 90 kr. m2 
Tæt på E 45, nærbane og Aarhus

Hornslet, Holmagervej
grunde til 90 kr. m2. Tæt på E 45, nærbane 
og Aarhus

Rønde, Tyrrisvej
3 eksklusive grunde med flot havudsigt til 135 kr. m2 
Tæt på Djurslands-motorvejen

Thorsager, Industrivej/Nørregade 
til 75 kr. m2 - centralt i forhold til Østjylland

Kolind, Romlehøjvej
10 grunde fra 395.000 kr. - centralt på Djursland

Se mere på 
www.syddjurs.dk/erhvervsgrunde

Her ud over har vi storparceller  
i Nimtofte, Mørke, Kolind, Ryomgård, Lime og Rønde 
til tæt bolig-bebyggelse – klyngehuse, rækkehuse m.v. 
til priser fra 62 kr. m2 til 630 kr. m2. 
Flere med landskabs- og havudsigt.

Syddjurs Kommune er også en billig 
bosætningskommune, som ligger tæt på 
Aarhus og centralt i Danmark med fine 
transportforbindelser til hele landet.

www.syddjurs.dk

Hovedgaden 77 · 8410 Rønde · tlf.  87 53 50 00
syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk

Nimtofte

Udviklingschef Morten Basse Jensen, Apro A/S.

http://www.syddjurs.dk
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Vil doble medlemstallet
Fra begyndelsen af marts til sensommeren er 
Syddjurs Erhvervsforenings medlemstal vokset 
fra 176 til 225. ”Når medlemstallene fra Syddjurs 
Erhvervsforening og Syddjurs Udviklingspark 
lægges sammen med modtagerne af nyhedsbrev 
med videre, har vi samlet en løbende dialog, infor-
mation og arrangementer for mere end 850 iværk-
sættere og virksomheder. primært for Syddjurs,” 
forklarer erhvervsdirektør Søren R. Holm fra Syd-
djurs Udviklingspark. Syddjurs Erhvervsforening 
samler både iværksættere, ildsjæle, foreninger og 
virksomheder inden for alle brancher.  

Huspriserne steg i Syddjurs
I 47 af 91 kommuner fik hussælgerne i år højere 
priser end lige efter finanskrisen. Boligsælgerne 
nord for København, Syddjurs og Lemvig kom 
bedst ud af nedturen ifølge en opgørelse for 2. 
kvartal 2011. Den største udvikling på boligmarke-
det fik Rudersdal Kommune, hvor stigningen var 
31,3 % i forhold til 1. kvartal 2009. Men sælgerne 
i Syddjurs og i Lemvig fulgte godt efter med stig-
ninger mellem 24 og 26 %. Nederst ligger kom-
muner som Odsherred, Ringsted og Gribskov.

Haahr benzin i Grenaa
Benzinkongen Olaf Haahr har netop åbnet en 
discount-tankstation i Grenaa. Det er den 31. ud 
af planlagte 50. 
Selvom Olaf Haahr er godt oppe i 70’erne er han 
stadig på højeste oktan. Han solgte sit imperium i 
2004 til Statoil. Men efter et par år kunne han ikke 
længere holde sig i ro. Han gik i gang igen. Ved 
årets udgang vurderes det ifølge Børsen, at Haahr 
sidder på omkring 3 % af det danske marked for 
benzin og diesel.

Mols-Linien skærer i Ebeltoft
I vintermånederne bliver Mols-Linien et sjældent 
syn i Ebeltoft. Selskabet skærer voldsomt ned 
på trafikken, så der på hverdage samt lørdage 
kun bliver to daglige afgange og to ankomster på 
Djursland. ”God nat og sov godt, Ebeltoft. Den 
her vinterfartplan ligner i den grad begyndelsen til 
enden for færgefart i Ebeltoft. Og det er katastro-
falt for såvel handelslivet i Ebeltoft som Djursland 
i almindelighed,” siger formand Hanne Sloth fra 
Ebeltoft Handelsstandsforening.

Apro vinder netværkspris
Entreprise Europe Network har hædret den Djurs-
land baserede virksomhed Apro som vinder af 
Network Star Award i kategorien New Horizons. 
Prisen blev uddelt på en konference i Warszawa 
med deltagelse af over 800 delegerede fra 47 
lande.
Baggrunden for den fornemme hæder er joint 
venture samarbejdet Cosalt Wind Energy, sam-
men med den engelske partner Cosalt plc, EEN 
netværkspartnerne Targering Innovation fra Eng-
land og Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande.

Undersøgelsen er baseret på i alt 44 
forskellige indikatorer, som stammer 
fra en lang række statistiske data og 
en stor spørgeskemaundersøgelse 
blandt virksomheder i 96 kommu-
ner. 4752 virksomheder har besvaret 
undersøgelsen. 

Det overordnede formål med 
undersøgelsen er at sætte fokus på 
de lokale rammevilkår og at under-
støtte dialogen mellem kommu-
nerne og virksomhederne. Både om 
de overordnede erhvervsvilkår, men 
også om de mere specifikke. De 
11 kategorier, som kommunerne er 
målt på i spørgeskemaundersøgel-
sen, er vist i skemaet. 

Erhverv Djursland været ude og 
spørge et par nøglepersoner i begge 
kommuner. 

Tingene kommer ikke af sig selv
Kommunaldirektør Jesper Kaas 

Schmidt, Norddjurs Kommune, 
mener, at en af grundene til den 
fine placering især i forhold til sidste 
år i høj grad skyldes, at man skal 
arbejde for tingene i kommunen. 
”Er der nogle der vil bygge, er der 
nogle, der vil udvide virksomheden, 
så rykker vi ud med det samme,” 
siger han. ”Vi har også ændret 
organisationen, så der er tæt dialog 
mellem de involverede afdelinger. 
De sidder stort set samme sted. Og 
det betyder noget,” siger han. På de 
lidt svagere områder er der punkter 
som rammevilkår, infrastruktur og 
transport, image og private leveran-
dører. Omkring det med infrastruk-
turen, mener kommunaldirektøren, 
at det er forhold, der i nogen grad 
er uden for kommunens kontrol. 
Private leverandører er Jesper Kaas 
Schmidt åben over for. ”Vi er abso-
lut ikke berøringsangste. Men det er 

jo også et politisk spørgsmål. Vi har 
da også været ude for, at ingen har 
budt ind. Med hensyn til eksempel-
vis madservice, så var vi billigere 
end de private.” 

Norddjurs er trådt ud af skyggen
Søren Fischer, formand for DI i 
Randers-Norddjurs, er fuld af lovord. 
”Det er godt at se, at Norddjurs 
har kunnet løsne sig. Dermed viser 
kommunen, at den er det, den skal 
være: Et servicecenter for borgerne. 
Det viser, at det politiske system 
fungerer. Nu er Norddjurs trådt ud 
på solsiden. Den tror på sig selv. 
Kommunen beviser, at det ikke er 
helt umuligt at forbedre sit erhvervs-
klima markant. Og det skaber natur-
ligvis arbejdspladser. For det er jo 
sådanne ting erhvervslederne kigger 
efter, når de skal etablere sig eller 
udvide eksisterende virksomheder.” 
– På spørgsmålet om, hvad han 
mener om de punkter, hvor kommu-
nen scorer længere ned ad skalaen, 
svarer han: ”Jamen, det viser jo blot, 
at der er plads til forbedringer. Der 
skal jo hele tiden ske forbedringer. 
Se hvordan de gør i Ikast-Brande, 
som har førstepladsen.” 

Plads til forbedringer i Syddjurs
”Jo dårligere ens udgangspunkt er, 
jo mere plads er der til forbedrin-
ger,” siger næstformand i Dansk 
Industri i Østjylland og direktør for 

I en netop offentliggjort undersøgelse fra 

Dansk Industri er Norddjurs Kommune gået 

fra en samlet plads som nummer 47 i 2010 

til en plads nummer 27 blandt landets 

kommuner. I kategorien  kommunal sags-

behandling er Norddjurs i dag den tredje-

bedste. Syddjurs har det sværere. Her er 

man gået fra en plads som nummer 84 

til en plads som nummer 82.  Kommunes 

 bedste placering er som nummer 11 i 

 kategorien Arbejdskraft. Norddjurs har forbedret sit erhvervsklima markant 
De 11 kategorier, som kom
munerne er målt på i spørge 
skema  undersøgelsen, er: 
• Overordnet vurdering af 
   erhvervsvenlighed
• Kommunale rammevilkår
• Infrastruktur og transport
• Arbejdskraft
• Kommunal sagsbehandling
• Skatter, afgifter og gebyrer
• Fysisk planlægning
• Brug af private leverandører
• Kommunens image
• Kommunens velfærdsservice 
• Information og dialog med      
   kommunen
Hent raporten: 
http://di.dk/le/Download_og_del/
Pages/downloadogdel.aspx

Vi tilbyder:
 • Attraktiv beliggenhed
 • En fuldt udstyret kontorplads
 • Internetforbindelse
 • Kaffe - og meget af det
 • Sparringsmøder hver måned
 • Mødelokale
 • Mulighed for undervisningslokale
 • Fredagsøl
... og så tilbyder vi adgang til vores kunder!

Sammen kan vi løfte opgaver som det ville være 
umuligt for os at byde på som enkeltvirksomheder.

Skal du sidde et sted hvor du både har arbejdsro, 
mulighed for sparring og hvor du kan finde nye kunder?

Midt i Grenaa ligger en kreativ oase, hvor små og meget små virksomheder har mulighed 
for at udvikle sig. Kontorfællesskabet MindWare er et fællesskab bygget på tanken om at 
dele og deltage.

Vi er alle kreative virksomheder som arbejder med illustration, medieproduktion, kursus-
virksomhed, coaching, tekstudarbejdelse og sociale medier. Vi udvikler hinanden mens vi 
udvikler os selv - det er grundtanken.

Hvad enten du vil have et skrivebord hos os - eller om du blot vil være en del af familien. 
Så er MindWare noget for dig der arbejder med hovedet.

Følg os på Facebook
Scan koden eller søg på 

Kontorfællesskabet MindWare

Varo A/S i Hornslet, Niels Jensen. 
Ikke uden humor. ”Men jeg ved, at 
der både politisk og administrativt 
er en stor vilje til at komme op ad 
skalaen. Det er jo en meget vigtig 
opgave, den her. Men jeg er opti-
mist, så jeg er da sikker på, at vi i de 
kommende år vil opleve betydelige 
forbedringer. Mit forslag er i øvrigt, 
at man her i Syddjurs drager på stu-
dietur ud til de fem bedste kommu-
ner for at lære noget om, hvordan de 
griber det an.” 
  
Vil forøge dialogen 
”Det tager lang tid at ændre et 
dårligt image,” siger kommunaldi-
rektør i Syddjurs Kommune, Nich 
Bendtsen. ”Vi vil forøge dialogen 
med såvel borgere som erhvervsliv i 
den kommende tid. Lige nu skal jeg 
sammen med borgmesteren ud og 
besøge 23 udvalgte virksomheder 
for at høre, hvor vi rent faktisk skal 
forbedre os. Vi har også en løbende 
dialog med Syddjurs Erhvervsfor-
ening. Internt går vi da også efter 
at skabe er bedre erhvervsklima. Vi 
skal lære at forklare os bedre. En ny 
erhvervspolitik er på vej. Så vi har 
egentlig mange aktiviteter i gang, 
der skal forbedre erhvervsklimaet i 
kommunen. Og nu med hensyn til 
den kommunale byggesagsbehand-
ling, så kan jeg da sige, at vi nu er 
nede på 4-6 uger.”

LokaLt  
ErhvErvskLima

» Sammenligning af kommunerne på  
områder, der har betydning for erhvervslivet

Kommunaldir. Nich Bendtsen, Syddjurs KommuneDirektør Søren Fischer, Randers Tandhjulsfabrik A/S Direktør Niels Jensen, Varo A/SKommunaldir. Jesper Kaas Schmidt, Norddjurs Kommune

Blandt andet gennem etablering af 
et miljøledelsessystem GMC, Grønt 
Miljø Certifikat, er det lykkedes for 
Norddjurs Kommunes miljøafdeling 
at „opdrage“ Kommunens virksom-
heder til at udføre en egenkontrol, 
som minimerer deres ressource-
forbrug og miljøbelastning. I praksis 
betyder det, at miljøafdelingen mere 

bliver opfattet som sparringpart-
ner for virksomhederne end som 
vagthund.

Et konkret resultat af indsatsen er, 
at Norddjurs af de lokale virksomhe-
der er blevet vurderet til at være den 
næstbedste kommune i landet til 
„kompetent og hurtig sagsbehand-
ling på miljøområdet“.

Nummer to på miljøområdet

http://www.miwa.dk
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Hun har altid boet på Djursland. Men tag ikke fejl af det. 

Hun og familien er internationalt orienterede. Ganske meget endda. 

Og så kører hun stadig på motorcykel, når hun har lyst. Interesserer sig for 

god mad, vin, fugle, flyvemaskiner – og mennesker. 

Hun er SF’er. Og står i spidsen for Syddjurs Kommune.

»Livsglæden 
er det 

vigtigste«

Borgmester Kirstine Bille, Syddjurs Kommune.

Kirstine Bille blev født i Lyngby i 1960 som nr. to i en 
børneflok på fem. Resten var drenge. Hun voksede op 
i Trustrup og bor nu sammen med sin mand i Balle. 

Selv da hun læste engelsk på universitetet, blev hun 
boende på Djursland. ”Jeg havde ikke råd til andet,” 
siger hun. Først med toget ind til Aarhus. Senere fik 
hun anskaffet sig en motorcykel. 

Mens hun læste, havde hun sideløbende forskellige 
jobs. Det var i den forbindelse hun som ufaglært tjener 
løb ind i den ufaglærte kok, Peter Vingerhoets, på 
Hvide Kok i Drammelstrup. Datoen husker hun: Det var 
den 17. juni 1983.

Peter, der er fra Belgien, havde haft et lektorat i tysk 
og nederlandsk på Aarhus Universitet. Peter Vinger-
hoets blev senere translatør i hollandsk/flamsk med 
eget firma i Balle. ”Vi er begge meget sproghistorisk 
interesserede. Det er en interesse, vi plejer i fæl-
lesskab.” 

Parret fik en datter, der i dag er 23 år. Opvæksten 
i det internationale sprogmiljø synes at have forplan-
tet sig. Hun rejste til Kina og underviste kineserne i 
 engelsk i to år. Senere blev hun rejseleder for FDM 
samme sted. Og nu taler og skriver hun flydende man-
darin. Men hun blev forelsket i en australier med en 
akademisk udannelse. Men på grund af 24-års reglen 
bor de i dag i Jönköbing. Gode uddannelser eller ej. 

     

Det gode humør
Blandt Bille fra Balles interesser uden for politik er 
fug le. Hun har en fuglekikkert stående på borgmester-
kontoret. Hun har også en del håndholdte kikkerter 
placeret strategisk rundt omkring. Hun kan høre – og 
se – når der er kommet en fremmed fugl ind i hendes 
have. De sidste 10 år har hun brugt tid på at se og lytte 
til fugle. ”Jeg har altid observeret verden. Den evne 
har jeg altid haft. Og jeg tror, at det er i den forbindel-
se, at jeg har fået interessen for fugle.”  

Interessen for fugle har nu ikke stækket Kirstine 
Billes interesse for mennesker og jordnære ting som 
god mad og god vin. Hun nyder livet, fornemmer man. 
”Jeg vil hellere have det sjovt end det modsatte,” 
siger Kirstine med overbevisning. ”Jeg besidder en 

grundlæggende optimisme. Det er en god egenskab 
at have. Ikke mindst som borgmester.” Hun fortæller, 
at hun kan lide at bruge sit gode humør under møder, 
der er ved at blive lidt kedelige. ”Så laver jeg lidt sjov. 
Men det er da ikke altid, at det falder i god jord. Og der 
er da emner, der er for alvorlige og ikke lægger op til 
morsomheder.”   

Kirstine og Peter rejser meget. Europa er nærmest 
som deres egen baghave. Ikke mindst Peters tilknyt-
ning til Belgien betyder naturligvis meget. Men det 
er da også blevet til et par ture til Kina, da datteren 
arbejdede der. 

Denne lidt spinkle kvinde interesserer sig både for 
flyvemaskiner og motorcykler. Interessen for flyve-
maskiner har hun efter sin far, fortæller hun. Det er da 
også af ham, hun i dag låner en motorcykel, når hun 
får behov for luft under vingerne. Han har to. Det var i 
øvrigt først i en alder af 60 år, at han fandt ud af, at han 
ville til at køre på motorcykel – og fik kørekortet til det. 

Om at brænde for noget
”Man skal have respekt for borgmesterembedet,” 
siger hun. ”Det er den folkelige garant for, at det går 
ordentlig til.”

Kirstine meldte sig ind i SF i 1981, men det var først 
i 2002 at hun kom i byrådet. I mellemtiden havde hun 
beskæftiget sig med bestyrelsesposter inden for for-
eningslivet. Hovedsagelig idræt og ungdom. 

I mange år var hun faglærer på Grenaa Tekniske 
Skole inden hun fik borgmesterposten. Før den tid var 
hun ungdomsskoleleder på Rosmus Skole. 

I dag brænder hun for at udvikle sin kommune. Her 
er erhvervslivet en vigtig aktør. ”Det kan godt være, 
at vi ikke har så mange akademikere på Djursland. Til 
gengæld har vi mange dygtige faglærte håndværkere. 
De kan rigtig meget, og dem skal vi satse på.”

Af overordnede mål har hun tre: Syddjurs Kommune 
med 3.000 medarbejdere skal være verdens bedste 
arbejdsplads. Kommunens økonomi skal på plads. 
Og som det sidste ønske er målet, at de fire gamle 
kommuner skal integreres bedre i den nye Syddjurs 
Kommune. 

Jeg besidder en grundlæggende 
optimisme. Det er en god egenskab 

at have. Ikke mindst som borgmester.

Vi har mange dygtige faglærte hånd-
værkere. De kan rigtig meget, og dem 

skal vi satse på.

Østerbrogade 16
8500 Grenaa
Telefon 86 32 20 11 
Telefax 86 32 36 16
www.kvistjensen.dk
grenaa@kvistjensen.dk Tag • Gulve • Sokler • Haller

http://www.kvistjensen.dk
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Et moderne og knivskarpt revisionsfirma med historie

Historien om Knud Robæk’s Eftf. 
Statsautoriseret Revisonsaktie sel-
skab – i dag: Godkendt Revisions-
aktieselskab – går helt tilbage 
til 1936, hvor Tage Andersen 
etablerede virksomheden i Ryom-
gaard. 

Gennem årene er selskabet vok-
set i god ro og orden, kan man sige, 
således at det i dag er det største 
revisionsselskab – med domicil 
alene på Djursland. Her er der 20 

erfarne og dygtige revisorer. Og ud 
over kontoret i Grenaa har selskabet 
også et kontor i Rønde. 

Firmaet har løbende haft gene-
rationsskifter. Senest har Jens 
Aarøe, der netop er fyldt 60 år, 
forladt firmaet for at nyde den tredje 
alder. I dag består indehaverne af 
registreret revisor Jytte Nautrup, 48 
år og partner fra 2004, statsauto-
riseret revisor Michael Iuel, 42 år og 
partner fra 2003 – og endelig som 

ny partner den 39-årige statsauto-
riserede revisor Morten Jarlund. 
Det er med andre ord et ungt team, 
der i dag står ved roret i selskabet. 

Fra Nordjylland til Djursland
Morten Jarlund kommer fra en 
stilling hos Deloitte i Aalborg. Han 
blev statsautoriseret revisor i 2009. 
Ud over at han har beskæftiget sig 
med revision og regnskab for både 
store og små virksomheder, har han 
ved siden af revisionsarbejdet også 
fungeret som ekstern lektor ved 
Aalborg Universitet og blandt andet 
undervist cand. merc. aud.- stude-
rende i regnskab og koncernregn-
skab, ligesom han internt har under-
vist på Deloittes Audit Academy i 
regnskab og revision. Her har man 
altså en person, der har en betyde-
lig praktisk og teoretisk indsigt i 
revision og regnskab. Noget der 
utvivlsomt vil tilføre Knud Robæk’s 
Eftf. yderligere kompetencer. 

Morten er født og opvokset i 
Hjørring, han er gift med Heidi og 
har fire sønner i alderen 5 til 16 år. 
Hele familien har netop bosat sig i 
Rønde. 

På spørgsmålet om, hvorfor 
denne flytning, så er svaret fra 
nordjyden Morten, at han i lang tid 
har haft lyst til at komme tættere på 
kunderne og menneskene bag, end 
man normalt kommer i de store re-
visionsselskaber. I den langsigtede 
strategi har det også været ønsket 
om at være tættere på børnene, når 
de vokser op og tager uddannelser. 
Morten tror ikke, at hans børn vil 
vende tilbage til det nordjyske og 
bosætte sig der efter endt uddan-
nelse. Så hellere prøve at imødegå 

det - og bosætte sig midt i det 
jyske. Og midt i det jyske kan for 
Morten ikke været ret mange andre 
steder end på Djursland. 

Den anden partner, Jytte Nau-
trup, som bor i Grenaa, er i øvrigt 
vestjyde. Det er kun Michael Iuel, 
der kan kaldes for en ægte djurs-
lænding. Her er han født og har bo-
pæl på Meilgaard Slot. Han har dog 
tidligere arbejdet for Ernst & Young i 
såvel Aarhus som København. 

Nærhed til kunderne 
”Vi er – og vi vil fortsat være – kend-
te for at give en høj service og for 
at kunne levere rigtig god kvalitet 
til konkurrencedygtige priser. Vi har 
baggrunden for det. Vi ajourfører 
løbende vores viden. Vi har nogle 
dygtige medarbejdere, der har 
været hos os i mange år. Vi har 
netop fejret et 25 års medarbejder-
jubilæum for 8. gang her i huset. Til 
nytår har vi en medarbejder, der har 
været hos os i 40 år. Vi er lykkelige 
for den stabilitet og den loyalitet, vi 
finder blandt medarbejderne,” siger 
Jytte Nautrup og fortsætter: ”Den 
store medarbejderstab betyder 
også, at vi har kompetencer inden 
for alle brancher. Vi har forsynings-
selskaber, investorer, landmænd, 
håndværkere, læger, advokater, 

ingeniører, detailhandlere og mange 
flere. Vi har kunder i det meste af 
landet. Også nogle i udlandet.”

”Bliver vi kontaktet af en kunde, 
tilstræber vi at vende tilbage 
samme dag. Vi gør meget ud af at 
servicere vore kunder. Vores mål er 
at være på forkant med tingene. Kan 
vi se en ny mulighed for en kunde, 
så er det os, der kontakter ham. 
Kunderne er ofte meget tæt knyttet 
til os,” fortsætter Michael. ”Vi er 

blandt andet mange gange med, når 
kunderne skal i banken, ligesom vi 
bliver taget med på råd ved større 
investeringer. Eller når datteren for 
eksempel skal have en ejerlejlighed 
i Aarhus. I mange tilfælde er vi en 
slags familiedoktor, sådan i god, 
gammeldags forstand. Kunderne 
kan bare ringe, så er vi der.”  

”Og endelig,” slutter Michael: 
”med vores sammensætning kan 
vi tilbyde det samme som de store 
revisionsselskaber på markedet 
og til virkelig konkurrencedygtige 
priser. Det skyldes blandt andet, at 
vi ikke driver virksomheden fra dyre 
ejendomme og ikke skal bidrage til 
en hovedafdeling. Vi er lidt mere 
beskedne, men vi er jo også fra 
landet af,” siger han med et smil.

Revisionsfirmaet Knud Robæk’s Eftf. i Grenaa har 

haft udskiftning i ejerkredsen. Den nye partner og 

statsautoriserede revisor Morten Jarlund glæder 

sig til at møde kunderne. Han vil sammen med 

den  øvrige ledelse og medarbejderne fortsætte og 

 udbygge den professionelle rådgivning, hvor service 

og kvalitet skaber resultater og tryghed for mange 

af Djurslands større og mindre virksomheder. 
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Indehavere statsaut. revisor Morten Jarlund, reg. revisor Jytte Nautrup og statsaut. revisor Michael Iuel, Knud Robæk’s Eftf.
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Julefrokos
t

KALØVIG Center · Præstekravevej 46 · 8410 Rønde
Tlf. 86 37 11 55 · mail@kalovigcenter.dk · www.kalovigcenter.dk

KALØVIG Center ligger midt mellem himmel og hav i smukke 
omgivelser og med den dejligste havudsigt – den ideelle 
ramme for kurser, uforstyrrede møder og hyggelige 
personaledage.

Hold dit næste møde i fred og ro
– måske i vores nye trætophus?

Se mere på www.kalovigcenter.dk 
og følg os på Facebook. 

I maj 2011 har vi bygget et helt 
unikt mødelokale: Det fineste 
trætophus otte meter oppe i 
vores største bøgetræ. Her kan 
små grupper tænke store tanker 
– med højt til himmelen og med 
fuglesang omkring sig. 
Trætophuset kan bruges hele 
året, da det både er isoleret og 
opvarmet.

TIL HAM
Julekurve og vingaver i alle prisklasser, tilpasset lige netop dig.

TIL ALLE

TIL HENDE

Tlf. 8669 4966· www.woodshade.dk · mail@woodshade.dk

Julefirmagaver 
– vi kan pakke efter ønske

Woodshade Organics er 
fuld af knebelgode 
smagsoplevelser.  Alle 
råvarer er af højeste 
kvalitet fra de bedste 
certificerede økologiske 
producenter. 

Der er garanti for 
ganefryd og et stort 
udvalg af julefirmagaver.
Kom og besøg vores 
økologiske delikatesse-
butik Knebelgodt i 
Vrinners.

Kontakt os for yderligere information og tilbud!
Skindergade 5      Tlf. 3514 1114
8400 Ebeltoft      smag@mad.dk
www.smagshjemmeside.dk

En Julekurv fra Smag – er en æstetisk oplevelse. Hjemmelavede 
specialiteter og julebag fra Smags Køkken, lokale og internationale 
specialiteter og drikkevarer - tilsat chokolade og lidt næstekærlighed.

– Vi gør en dyd ud af at hjælpe modtageren af kurven, med at kunne bruge 
specialiteterne i forbindelse med madlavningen.

“Det er min erfaringer fra de elever, jeg har haft på mine
madhold og forskellige workshops, at mange har et utal 
eddiker og eksotiske specialiteter stående, de ikke aner 
hvad de skal stille op med” 
– Jakob, kok hos Smag.

Derfor følger der et inspirationshæfte med en gavekurv
fra Smag – med informationer og opskrifter fra Smags
kokke – så Julegaven kan komme til at vække glæde!

”Julen har bragt….” en gavekurv fra Smag

P.s. Stadig ledige datoer for Julefrokost fra Smag 
– vi kan også hjælpe med lokaler i forskellige størrelser

Når du vil give dine kunder eller personale en oplevelse!

Har I set vores smukke selskabslokaler?

Prøv en alternativ julefrokost
med vinsmagning og besøg i 
vores eksklusive vinkælder. 

Vinoteket · Storegade 6 · 8500 Grenaa · www.Vinimpo.dk

Henvend dig med 
dine ønsker

Ring 8638 6618 og 
spørg efter Rise

Eller send en mail 
til bkt@vinimpo.dk

Firmafrokoster og Firmamiddage
med besøg i vores eksklusive vinkælder

Vi har også specialøl og 
lækre chokolader

– en eksklusiv 
gaveide

Julegaver og Firmagaver 
med vinbeskrivelser

http://www.helnan.info
http://www.kalovigcenter.dk
http://www.kama-kaffe.dk
http://www.woodshade.dk
http://www.smagshjemmeside.dk
http://www.vinimpo.dk
http://www.oestergadesslagter.dk
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En nydelig reception, et velindrettet 
fælleskøkken, og så en række større 
og mindre lokaler, danner rammen 
om et nystartet projekt i Kolind. 
Et synligt hus, nemt at finde, hvis 
det lige er en regnskabskyndig, en 
knivsliber, en skrædder, en samtale-
terapeut eller en fysioterapeut, man 
søger. Forskellige forretninger, der 
er bemandet med folk, der brænder 
for iværksættertanken. Så det skal 
nok gå. ”Det er en kæmpestyrke, 
at vi er så forskellige. Andre kan 
se muligheder, som jeg ofte ikke 
selv kan se. Og så stjæler vi jo ikke 
kunder fra hinanden,” siger Jane 
Blaabjerg fra Blaabjerg Regnskab og 
Bogføring. Og her kan vi lige så godt 
starte:

Henrik talte godt om projektet
Jane Blaabjerg, der har en HD-R i 
bagagen, laver regnskaber og styrer 
bogholderiet for en række mindre 
virksomheder. Hun er nystartet som 
iværksætter og var tidligere ansat 
i et større revisionsfirma. Ud over 
kontoret i Kolind har hun også en 
del af et kontorfællesskab i Aarhus. 
Der er hun én dag om ugen. ”Henrik 
tænker jo store tanker. Han har et 
godt netværk, Det var et spænden-
de projekt, han der havde sat i gang. 
Og han talte godt for projektet. Så 
jeg var egentlig med fra starten, 
siger Jane Blaabjerg. Hun kan ikke 
helt leve af det endnu, men det går 
stærkt fremad. Så hun regner be-
stemt med, at det kommer. ”Jeg er 
meget konkurrencedygtig. Jeg har 
jo få omkostninger.” 

Her er det sjovt
Fysio- og kropsterapeut Mette Degn 
Larsen med firmaet Djurs Fysiotera-
pi har været i gang som selvstændig 
i fem år. Tidligere havde hun en kli-
nik i Bredgade. ”Jeg kender Henrik 
i forvejen, så valget var nemt. Her 
er der noget bedre forhold. Og så 
er det da sjovere at være sammen 
med andre i et fællesskab,” siger 

Mette. Hun arbejder blandt andet 
med voksne, der har svært ved at 
passe deres arbejde. Hun arbejder 
derfor med både krop og psyke. 
Folk, der har ondt i krop og skuldre. 
Men også dem, der lider af stress 
og depressioner. 

En moderne skærslipper 
Lars Andreasen med firmaet Kniv-
sliberiet er den eneste, der ikke 
direkte har et lokale i huset. Til 
gengæld har han en varevogn, der er 
indrettet som et værksted til at slibe 
knive og sakse. Han har i øvrigt et 
job ved siden af. Han er oprindelig 
uddannet som skytte, og det har 
han været i 20 år. ”Jeg har gennem 
årene deltaget i en del slagtninger. 
Og da man som bekendt skal bruge 
knive til det, udviklede sliberiet sig 
over årene, og jeg fik mere og mere 
grej til formålet,” siger Lars. Han 
kører rundt til de professionelle 
køkkener i området. Kantiner og 
restauranter – og slagterier. Efter-
hånden har private husstande også 
meldt sig. Og har man 10 knive, så 
kommer skærslipperen forbi. Ellers 
afleverer man blot sine knive på 
Højsletvej. 

Godt at være hjemmefra
Annette Sørensen fra Sørensens 
Systue, SøSy, kunne sådan set lige 
så godt arbejde hjemmefra. Men 
hun føler sig tiltrukket af samværet 
i huset. ”Det er godt at have nogen 
at sparre med, og så præsenterer 
mine ting sig også bedre her,” siger 
hun. Hun flyttede ind allerede den 
1. maj. Hun har sat sig på et såkaldt 
dobbelt lokale, og det ser ikke ud til 
at være for meget. ”Lejen er fornuf-
tig,” nævner hun. Annette Sørensen 
beskæftiger sig med reparationer, 
omforandringer og nysyninger. 

Når livet ikke fungerer
Annette Aagaard er oprindelig 
uddannet ergoterapeut. Men har 
løbende videreuddannet sig til psy-

koterapeut. Hun har senest arbejdet 
i psykiatrien i Rønde. Hun tilbyder 
individuelle samtaler, afklaringsfor-
løb, familie- og gruppesamtaler. I 
et narrativt forløb, siger hun. Det 
betyder noget i retning af en fortæl-
lende form. Det handler om at få 
livet til at fungere igen. Om hvordan 
man strukturerer sit liv og sin daglig-
dag. Annette henvender sig både til 
erhvervsvirksomheder med med-
arbejdere med problemer som til 
private. ”Jeg kan lide at være en del 
af et fællesskab. Jeg kan godt lide at 
være her. Og Henrik er jo en driftig 
mand med et stort netværk.”

I-Væksthuset i Kolind melder fuldt hus

Få måneder er der gået fra idé til færdigt 

projekt. Den lokale iværksætter Henrik 

 Nielsen, HN Auto m.m., er kommet i mål 

med sit iværksætterhus. 

Fem små og mere eller mindre nystartede 

virksomheder har fået adresse på Højsletvej 

1 i Kolind.
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Vi leverer 
også julefrokost 

ud af huset!

Cognac
10 år
1. cru

i gaveæske
Kr. 350,-

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

Summerbird
Chokolade-
gaveæske
Fra. Kr. 79,-

Nørrebakke 8 · Ebeltoft
Tlf. 86 34 43 31

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

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

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

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

• Sildebord
• Laksebord
• Fiskeplatter
• Super lækre røgvarer
•  Stort udvalg af forskellige 

fiskeanretninger...

Julefrokost

Kig forbi butikken og lav din egen kombination...

YOU NAME IT – VI ”FISKER” DET!

Søndre Kajgade 4 • DK-8500 Grenaa • Tlf. 8632 1470
ulrik@friskfisken.dk • heine@friskfisken.dk • www.friskfisken.dk

• Sildebord
• Laksebord
• Fiskeplatter
• Super lækre røgvarer
•  Stort udvalg af forskellige 

fiskeanretninger...

Julefrokost

Kig forbi butikken og lav din egen kombination...

YOU NAME IT – VI ”FISKER” DET!

Søndre Kajgade 4 • DK-8500 Grenaa • Tlf. 8632 1470
ulrik@friskfisken.dk • heine@friskfisken.dk • www.friskfisken.dk

Fra venstre: Annette Aagaard, Lars Andreasen, 
Mette Degn Larsen, Jane Blaabjerg og Annette Sørensen.

http://www.auningkro.dk
http://www.hos-walter.dk
http://www.revisionsgruppen.dk
http://www.grenaaliftudlejning.dk
http://www.friskfisken.dk
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Handel Syddjurs er navnet 
på den nye paraplyorgani-
sation, der forener syv 
lokale handelsstands- og 
erhvervs foreninger. Målet 
med foreningen er at holde 
handlen inden for kommune-
grænsen og de repræsenterer 
områderne Ebeltoft, Hornslet, 
Kolind, Mørke, Nimtofte, 
Ryom gård og Rønde.
Det er også muligt for detail-
butikker der ligger uden for 
områder med en handels-
standsforening, at melde sig 
ind i den nærmeste forening 
til et særligt oplandskontin-
gent, så alle kommunens 
handlende får mulighed for 
at komme med i Syddjurs 
Handel.
Foreningens nye forretnings-

fører, Hother Hennings, 
udtalte på den stiftende 
generalforsamling, at den nye 
forening skal fungere som et 
reelt alternativ til større byer 
og storcentre, men lagde 
samtidig vægt på, at der 
stadig vil være konkurrence 
mellem de deltagende byer.
”Vi skal ud og fortælle, at 
Syddjurs er et stærkt handels-
område“, slog han fast.
En af foreningens første op-
gaver er at etablere et fælles 
gavekort, der kan benyttes i 
alle medlemsbutikkerne lige-
som en fælles hjemmeside er 
under opbygning.
Syddjurs Kommune har støt-
tet projektet med 75.000 
kr., der i alt har et budget på 
245.000 kr.

Fælles Syd-handelsstand Alle data er indhentet i perioden 
25.08.2011 - 29.09.2011. 
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen 
og NN Markedsdata. 
Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

B Cool Consult A/S
Nordhavnsvej 24, 8500 Grenaa
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Bruttofortjeneste 6,6 (6,9)
Resultat før skat 1,4 (2,2)
Egenkapital 5,1 (6,2)
Antal ansatte 8 (6)

VVS Per Møller ApS
Rugvænget 14, 8500 Grenaa
Periode: 01.07.2010 - 30.06.2011
Bruttofortjeneste 7,8 (8,1)
Resultat før skat 0,1 (-0,3)
Egenkapital 1,1 (1,0)
Antal ansatte 35 (35)

Carlo F. Christensen A/S
Kastbjergvej 15, 8585 Glesborg
Periode: 01.07.2010 - 30.06.2011
Bruttofortjeneste 3,7 (4,4)
Resultat før skat -0,2 (0,2)
Egenkapital 2,2 (2,3)
Antal ansatte 7 (7)

Schjerning Farver A/S
Østeralle 21, 8400 Ebeltoft
Periode: 01.07.2010 - 30.06.2011
Bruttofortjeneste 6,1 (6,6)
Resultat før skat 0,3 (0,9)
Egenkapital 1,9 (2,0)
Antal ansatte - (-) 

Knud Robæk’s Eftf.
Statsautoriseret revisor Mor-
ten Jarlund (39) er tiltrådt som 
partner i Knud Robæk’s Eftf. 
Statsautoriseret Revisions-
aktieselskab, der har kontorer 
i Grenaa samt i Rønde. 
Han kommer fra en stilling 
hos Deloitte i Aalborg, og 
han har i betydeligt omfang 
løbende undervist på Deloit-
tes Audit Academy. Endvidere 
har han fungeret som ekstern 
lektor ved Aalborg Universitet.
Morten overtager partner-
skabet efter statsautoriseret 
revisor Jens Aarøe (60), som 
fratræder firmaet i løbet af 
efteråret.

Globale økonomiske udfordringer &
Kommunernes udfordring i forhold 
til erhvervsservice
11. oktober 2011
Kl. 17.00-19.30. Temamøde  
Makroøkonom Jan Størup Nielsen om 
de globale økonomiske udfordringer, er 
kineserne ved at løbe med det hele?
Kommunaldirektør Henning Hansen 
Ikast-Brande kommune: Danmarks 
bedste erhvervsklima. Giver det me-
ning at have god erhvervsservice?
Sted: Nordea, Torvet 4, Grenaa. 
Arr. Nordea Grenaa & Djurslands 
Erhvervsråd.
Tilmelding: lene@djurslandserhvervs-
raad.dk, tlf. 2672 3503.

Teori U, lederskab der åbner 
fremtiden
17. november 2011
Kl. 17.30-19.00. Temamøde  
Den mest opsiktsvækkende teori 
og praksis i dette  årti om hvordan vi 
skaber innovative arbejdskulturer v/
chefkonsulent, Tina Bue, Ankerhus.
Sted: Kystvejens Hotel i Grenaa.
Arr. Norddjurs Kommune.
Tilmelding: tlf. 8959 4080.

Nye selskaber

Norddjurs
33877196  BRYG-SYNDIKATET ApS ...................................................................  30.08.2011
33883617  LYKKEGÅRDEN A/S ............................................................................. 09.09.2011
33883625  LYKKEGÅRDEN ØKO A/S .................................................................... 09.09.2011
33946406  KNUD ROBÆK‘S EFTF. GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB . 19.09.2011
33952155  SOLATEK A/S ........................................................................................  27.09.2011
33953100  COOL, NEXT GENERATION ApS ........................................................ 28.09.2011
33953135  TØMRERFIRMAET KLEINER MONTAGE ApS ................................... 28.09.2011

Syddjurs
33875894  JMC AUTO APS .................................................................................... 29.08.2011
33878001  EPH DRIFT APS ..................................................................................... 31.08.2011
33877625  LUNDBY MANAGEMENT APS ............................................................ 31.08.2011
33877765  MANUFACTURING HOLDING APS .................................................... 31.08.2011
33881525  MMF APS ...............................................................................................  07.09.2011
33946082  FLEX INDUSTRIES APS ....................................................................... 16.09.2011
33945965  TINGHUSET EBELTOFT A/S ................................................................ 16.09.2011

Konkurser, likvidationer og opløsninger

Norddjurs
10069262  MHA 267444 APS .................................................................................. 20.09.2011
28100620  SVEND SEVERINSEN A/S.....................................................................  27.09.2011
31606578  DOLCE LATTE APS ............................................................................... 29.09.2011
31325307  MS65 APS .............................................................................................. 30.09.2011

Syddjurs
15234547  EPCO DANMARK APS.........................................................................  25.08.2011
27683843  PIA PLET APS .......................................................................................  25.08.2011
28121377  SCANRING APS ...................................................................................  25.08.2011
66030911  SKANDI SALG A/S ..............................................................................  25.08.2011
29527636  KOMPL. AF 28/4 2006 APS .................................................................  26.08.2011
28695497  GOURMETFISK APS ............................................................................ 31.08.2011
10418593  GGHL AF 2011 A/S ...............................................................................  08.09.2011
32884253  ANPARTSSELSKABET JUUL & NØRGAARD ................................... 20.09.2011
29224137  TEAM-TO PROJEKTERING APS ......................................................... 20.09.2011
31502594  ID-INNOVATION A/S ............................................................................ 23.09.2011
26791243  IH. INTERNATIONAL TRANSPORT APS ............................................  27.09.2011
21278734  OPTIKERNE FRA STENVAD APS ........................................................  27.09.2011
15845945  SCANPURE ENGINEERING APS .........................................................  27.09.2011
21758183  VOLDUM ENTREPRENØR- & STÅLFIRMA APS ................................  27.09.2011
15706740  TANDLÆGESELSKABET HORNSLET TANDLÆGEKLINIK APS ..... 30.09.2011

Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.

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

 

Eurotech Ebeltoft ApS
Martin Hansens Vej 21, 8400 Ebeltoft
Periode: 01.05.2010 - 30.04.2011
Bruttofortjeneste 2,2 (2,2)
Resultat før skat 0,4 (0,2)
Egenkapital 2,6 (2,6)
Antal ansatte 3 (3)

Holmriis-Ebeltoft El-installation A/S
Østeralle 23, 8400 Ebeltoft
Periode: 01.05.2010 - 30.04.2011
Bruttofortjeneste 8,2 (8,2)
Resultat før skat -0,3 (-1,5)
Egenkapital -0,5 (-0,3)
Antal ansatte - (-)

Rygaard Transport & Logistic A/S
Nordhavnsvej 28, 8500 Grenaa
Periode: 01.07.2010 - 30.06.2011
Bruttofortjeneste 155,0 (170,2)
Resultat før skat 12,3 (20,7)
Egenkapital 56,5 (57,4)
Antal ansatte 255 (262)

Rinco Ultrasonics Danmark A/S
A. Knudsens Vej 9A, 8400 Ebeltoft
Periode: 01.07.2010 - 30.06.2011
Bruttofortjeneste 1,3 (1,0)
Resultat før skat -0,1 (-0,3)
Egenkapital 0,5 (0,6)
Antal ansatte - (3)

Gert Jakobsen Transport ApS
Hornbjergvej 51, 8543 Hornslet
Periode: 01.05.2010 - 30.04.2011
Bruttofortjeneste 14,1 (13,4)
Resultat før skat -0,1 (0,3)
Egenkapital 2,6 (2,6)
Antal ansatte 23 (23)

MOLS-LINIEN A/S
Færgevejen 60, 8400 Ebeltoft
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Bruttofortjeneste 207,1 (285,7)
Resultat før skat -81,0 (-2,6)
Egenkapital 285,0 (354,4)
Antal ansatte 394 (430)

„Vi skal altid være konkurren-
cedygtige, og så har vi fokus 
på at finde de brancher, der 
har aktivitet, når de private 
holder tænkepause“, forkla-
rer ejerleder Erik Pedersen, 
der driver sin virksomhed fra 
Ørsted sammen med sine to 
sønner Rasmus og Simon.

Selskabet har i 2010 
præsteret et resultat før skat 
på en rund million – og Erik 
Pedersen har også gode 
forventninger til 2011: „Mar-
kedet har stabiliseret sig igen, 
og der er masser af byde på 
lige nu. Kommunerne har haft 
meget i udbud i det sidste års 
tid og det har de stadigvæk. 
Samtidig er landmændene 
også begyndt at tjene penge, 
så jeg tror på, at der kommer 
flere opgaver fra dem også.“

I den her tid med stram 
udlånspolitik i bankerne ser 
Erik Pedersen det som en 
stor fordel, at virksomheden 

er selvfinansierende og det 
faktum, at han selv og hans 
sønner alle er ingeniøruddan-
nede, mener han også øger 
konkurrencekraften, både når 
der skal afgives tilbud og gen-
nemføres en opgave.

Virksomheden, der har en 
stabil arbejdsstyrke på 25-30 
medarbejdere, arbejder både 
som under- og hovedentre-
prenør på og i nærheden af 
Djursland.

Ingen byggekrise hos 
entreprenør Erik Pedersen

Witehauz ApS
Mortenskærvej 5, 8420 Knebel
Periode: 01.07.2010 - 30.06.2011
Bruttofortjeneste 0,6 (0,8)
Resultat før skat 0,0 (0,4)
Egenkapital 0,4 (0,6)
Antal ansatte 3 (3)

Attraktive ehvervslejemål
på Grenaa Havn

fleksibel indretning – op til max. •	
140 m2

lyse og regulære lokaler•	
adgang til fælles møde- og •	
præsentations-lokale, WC, 
fællesentré mv.
formidabel udsigt over havn og •	
Kattegat
masser af fri parkering•	

direkte adgang til overordnet •	
vejnet
aktivt hus med samarbejds-•	
muligheder (reklamebureau m.fl.)
attraktivt prisniveau•	

Kontakt havne- og terminalchef 
Inge Lise Riis, tel. 9620 0265
ingelise.riis@stenaline.com

Entreprenørfirmaet Erik 
Pedersen A/S
Kirkegade 1, 8950 Ørsted

Ejer: Erik Hou Pedersen 
Holding

Periode: 
01.01.2010 - 31.12.2010

Bruttofortjeneste 13,0 (11,5)
Resultat før skat 1,0 (0,2)

Egenkapital 12,8 (12,6)

Antal ansatte 27 (26)
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

http://www.mercatus.dk
http://www.mercatus.dk
http://www.mfnorddjurs.dk
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Det handler om at overleve
”Problemet er jo,” siger Jørgen 
Birch, ”at lædermøbler, i hvert fald i 
vores gode kvalitet, tilhører det lidt 
dyrere marked. I slutningen af 2008 
gik markedet fuldstændig i sort. Det 
danske marked faldt omkring 
40-50 %. Og selv om vi måske 
kunne ane, at det i efteråret 2010 
begyndte at se lidt bedre ud, så 
dykkede markedet igen. Vi blev altså 
nødt til at tænke mange ting om. 
Det første, vi gjorde, var at skære 
vor kollektion ned, så vi i dag har 
omkring 15. Det andet var at afsøge 
markedet for produkter, der kunne 
supplere vort program. I dag sælger 
vi også puder og plejemidler til 
læder.”

Kontakt til Væksthus Midtjylland
I februar måned tog Jørgen Birch 
kontakt med Væksthus Midtjyl-
land. Og efter nogle møder, hvor 
han blandt andet skulle gøre rede 
for virksomhedens idégrundlag, 
fremlægge forslag til den videre drift 
og i det hele taget kunne bevise, 

at der var fornuft i det alt sammen, 
blev han godkendt til at indgå i en 
ordning, der hedder VÆKSTmidt 
Accelerator.  Det er en ordning, der 
ifølge konceptet har til formål ”at 
skabe flere internationalt oriente-
rede virksomheder, der realiserer 
et internationalt vækstpotentiale og 
sætter virksomheden i stand til at 
udvikle klare markeds- og vækst-
strategier, at opbygge internationale 
netværk og accelerere international 
vækst og konkurrenceevne.”

Det er en ordning, hvor virksom-
heden afholder halvdelen af de 
reelle udgifter. ”En god ordning, der 
kan hjælpe umiddelbart, og som 
oven i købet er til en fornuftig pris,” 
siger Jørgen.  

Til at løse opgaven i et tæt samar-
bejde med Camo Leathers A/S blev 
virksomhedskonsulent Bent Arndt 
koblet på. Hans opgave har siden 
maj været at deltage i analysering, 
prioritering og vurdering af virk-
somhedens muligheder hen mod 
specifikke indsatsområder. 

Foreløbig har det handlet om at 
udvikle en vækststrategi omkring 
kontraktmarkedet gennem arki-
tekter, interiørbutikker og møbel-
polsterbranchen. At implementere 
nye produkter. At analysere mulige 
nye eksportmarkeder. At udarbejde 
behovsanalyser. 

Fremtiden
Om en måneds tid er opgaven løst 
for Bent Arndt. Et egentlig nyt for-
retningskoncept skal være kørende 
inden udgangen af 2011. Det bety-
der, at en salgsstrategiplan er klar, 
at man i virksomheden ved hvilke 
messer, man skal deltage i, hvordan 
produktsortimentet ser ud inkl. nye 
produkter, hvilke nye kundemulig-
heder og hvilke kundestørrelser, der 
skal arbejdes med, hvilke konkrete 
tiltag der i øvrig skal ske.

”Som verden ser ud nu, ser det 
fornuftigt ud,” siger de samstem-
mende. Og som Jørgen Birch siger: 
”Vi klarer os.”

Det gik godt for Camo Leathers A/S i 

Auning. Så godt, at Jørgen Birch beslut-

tede at bygge nyt domicil i 2006. 

I 4. kvartal i 2008 vendte verden. Siden 

har det været op ad bakke. Men fra foråret 

har virksomheden i et tæt samarbejde med 

Væksthus Midtjylland været i gang med at 

rette virksomheden ind efter nye tider. Direktør Jørgen Birch, Camo Leathers A/S og virksomhedskonsulent Bent Arndt, Væksthus Midtjylland.

www.djurslandsbank.dk

•   nansiering 
•  investering
•  leasing
•  forsikring

Tal med os om... 

 

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

kio@davai.dk    ·    +45 21 40 79 55    ·    www.davai.dk

Mobile værksteder

Lager containere

Mobile industri køkkener

Mandskabs containere

Industri malings blandeunit 
med varme og ventilation

SALG 
UDLEJNING

Salg og udlejning af alle former for container løsninger. Speciel opbygning
af 10-20-40" containere efter kundens ønske. 
Feks.:

Containere

 

Tøstrupvej 50 • 8581 Nimtofte • Tlf. 86 39 84 88
www.midtdjurstraktorlager.dk

GWT
G R E N E  W O R K W E A R  T E C H N I C A L

Arbejdsbeklædning og sikkerhedsfodtøj

Åbningstider: Mandag – Fredag kl. 7-17  Lørdag kl. 8-12

Din lokale installatør

Trekanten 44 B
8500 Grenaa
Tlf. 86 32 32 99

Nimtofte
Tlf. 86 39 81 07

BP Electric A/S

Kval i tet  t i l  t iden

www.bpelectric.dk

 

Bygherrerådgivning
Projektledelse
Projektstyring
Rådgivning
Projektering

Stationsplads 4
8500 Grenaa                  
Tlf. 8630 0355

Åboulevarden 18 
8000 Århus C                  

Tlf. 8625 3355       

www.lb-consult.dk

http://www.djurslandsbank.dk
http://www.u-sinding.dk
http://www.nyborg-s.dk
http://www.permoeller.dk
http://www.aalsrode.dk
http://www.davai.dk
http://www.midtdjurstraktorlager.dk
http://www.bpelectric.dk
http://www.lb-consult.dk


KÆMPE udvalg i varevogne

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:

http://www.autohus.dk
http://www.vorupgruppen.dk

