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Få nu lægebilens tal på bordet

Forside: Byggeleder Esben Schmidt, DONG Energy A/S

I disse dage bliver placeringen af et af Djurslands
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Sig goddag til Mette Skipper
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delebørn – lægebilen – igen diskuteret. I alskens
medier kan man læse og høre kommunernes
Færgevej 1 · Grenaa · www.mercatus.dk

midtbane mænd og kvinder argumentere for,
hvor bilens fremtidige placering bør være:
Norddjurs vil bibeholde lægebilens nuværende
udkørselsplacering i Grenaa og Syddjurs vil have

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

den til Kolind.

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

VVS-installation

kommende for alle og bl.a. med det hurtigt ekspanderende erhvervsliv på Grenaa Havn yderst

per møller

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

relevant. Derfor må man spørge til baggrunden
for de argumenter, der bliver lagt til grund for
lægebilens placering.

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

Argumenterne synes i høj grad at være funderet
på sognerådsholdninger frem for analyser af

www.permoeller.dk

konkrete tal for bilens kørsel.
Forhåbentlig lægger Regionsrådet de kolde facts

GMC

Tal med os om...
•
•
•
•

nansiering
investering
leasing
forsikring

m i l j ø c e r t i f i k a t

på bordet, når så vigtig en beslutning tages.
Det handler trods alt ofte om liv og død. Derfor
må f.eks.antallet af udrykninger til livstruende
tilfælde fordelt geografisk betyde mere end
sympatisk politik.
Lægebilens placering er vigtig, med det er
beslutningsgrundlaget også.

Redaktionen

www.djurslandsbank.dk

- hvordan får min virksomhed det?
Torsdag den 5. januar 2012 kl. 15-17
i administrationsbygningen, Kirkestien 1, Allingåbro

Din lokale installatør

GMC Miljøcertifikat er det lokale alternativ til de internationale miljøcertificeringer, og en lang række virksomheder har allerede opnået miljøcertifikatet - og dermed valgt at tage ansvar for det lokale miljø.

Hvorfor miljøcertifikat?

Norddjurs Kommune har efter en udbudsrunde valgt Væksthus
Midtjylland til at varetage den lokale erhvervsservice. To opera
tører havde givet bud på opgaven, der indtil nytår varetages af
kommunens egen afdeling for Kultur og Udvikling.

Den lokale DONG-chef er lokal
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I en tid hvor mange kommer langvejs fra for at være med til at
sætte havmølleparken på plads, er manden på stedet, ham der
skal styre processen frem til mål, såmænd fra Vejlby. Han har
prøvet det før ude i Europa. Så det skal han nok klare igen. Og
om halvandet år – eller deromkring – skal han lave noget andet.

På Østerallé 8 i Ebeltoft ligger RevisionsGruppen. Der har den
ligget siden 1982. Tidligere var den en del af Revision Øst. Der
er sket nogle justeringer, men det er samme ejer og de samme
medarbejdere, som betjener kunderne på Djursland.

Annoncer: Mercatus Reklamebureau A/S, tlf. 86 30 06 19.

•Blåt stempel, der efterfølgende kan anvendes i din markedsføring.

Oplag: 2.300 elleve gange årligt. ISSN1903-3613.

•Virksomhedens miljønøgletal kan bruges til at opnå driftsbesparelser.

Natur- og Miljøafdelingen
Carsten T. Willadsen, tlf. 8959 4004
ctw@norddjurs.dk

Væksthuset overtager erhvervsservice9

Redaktion: Lars Chalmer Rasmussen (ansv.), Jens Nikolajsen og
journalist Jørgen Peter Thygesen. Send gerne stof: Mercatus Reklamebureau eller redaktion@erhvervdjursland.dk

•Udvikling af miljøhandlingsplan for virksomheden.

Tilmelding/yderligere oplysninger:

L-Tek i Nørager har vist, at virksomheden i løbet af dens korte
levetid konstant har været i stand til at absorbere kvalificeret
arbejdskraft. I 2010 var der registreret 35 medarbejdere på virksomheden. I år er tallet det dobbelte. Faktisk 75 med det løse.
Og det går stadig fremad.

Udgiver: Mercatus Reklamebureau A/S, Grenaa tlf. 86 30 06 19.

•Konverter obligatorisk miljøkontrol til assistance i miljørigtig adfærd.

Processen med at opnå miljøcertifikatet tager ca. et år.
Miljøkontoret coacher (gratis) virksomheden gennem forløbet.

En hektisk hverdag med ledende stillinger i detailhandelen var
dagligdagen for hende i mange år. Men hun var begyndt at
spekulere på, om det ikke snart var på tide at skifte til noget
nyt. Et sprængt korsbånd satte en dato på et skifte. Fra nu af
skulle hun sidde mere på en kontorstol end løbe rundt i butikker. Hun er faldet for reklamebranchen, hvor hun også kan
bruge sit kreative talent.

L-Tek mangler folk med færdigheder 8
Diskussionen om lægebilens placering er ved-

Informationsmøde

Er fredagsøllen død?

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

Nimtofte
Tlf. 86 39 81 07

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, „Jobudsigt Norddjurs“ er udarbejdet i samarbejde med
Jobcenter Norddjurs, „Ajour – økonomi“ er udarbejdet i samarbejde med Danske Bank
og „Synspunkt“ er et debatindlæg, der udtrykker skribentens personlige holdning.
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Fuglsøcentret solgt

Er fredagsøllen død?

Har de nu også fjernet fredagsøllen
i firmaet…. Hva er den af? Er det
motion det hele? Er lokale arbejds
pladser blevet kedeligere, mere
politisk korrekte? Vi har spurgt en
række lokale virksomheder om
deres holdning til begrebet fre
dagsøl. Er den fjernet til fordel for
motionsmaskiner og frugtordning?
Er den OK? Hvordan sikrer de, at
det sociale/kollegiale fællesskab
trives og udvikles?

Fredagsøllen har tabt terræn
Er fredagsøllen død i Djurslands
Bank?
Ja og nej; den lever i bedste
velgående i nogle af bankens
afdelinger, mens den i andre er
afgået ved døden.
Og det skyldes nok ikke alene
indførelsen af sunde frugter og
smoothies.
Årsagen skal snarere findes i, at der
er så mange andre tilbud, der dækker den sociale side af kollegasammenholdet.
Vi har både festforening, kunst
forening, Young Network og
uformelle „klubber“ blandt nogle
af medarbejderne. Derudover ar-
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rangerer vi både medarbejderdag
med afsluttende fest, DHL-stafet
for både gående og løbende samt
efterårsfest for alle medarbejdere.
Så selvom fredagsøllen har tabt
terræn, hentes det hjem via andre
sociale arrangementer.
Dorte Vestergaard,
HR-chef, Djurslands Bank

Vi har en formuleret en-øls
politik
Fredagsøllen er ikke helt død, vi får
ofte en øl sammen om fredagen, så
det er med opbakning fra ledelsen,
og næsten hele banden er med på
den. Vi er ikke så mange, og kun
mænd ansat, så det gør det måske
lettere.
Vi har en formuleret en-øls politik, og det kan være fredag eller i
forbindelse med et arrangement.
Vi holder også en sommerfest og
julefrokost med koner/kærester.
Vi er sponsor i Pavillonen, hvor en
del af aftalen er, at medarbejderne
kan benytte sig af husets tilbud,
og mange medarbejderne er rigtig
glade for det.
Jeg mener, det er vigtigt at dyrke

det sociale fællesskab på arbejds
pladsen, og jeg vil gerne have
overskud til flere aktiviteter. Jeg tror
på, at det sociale har meget at sige,
når man skal holde på sine medarbejdere i dag.
Frederik Høgh Brandstrup,
Grenaa Hydraulik A/S

Vi gi’r én fredagsøl hver fredag
Vi har I vores håndværksvirksomhed
en god og afslappet holdning til
fredagsøl. Hver fredag er firmaet
vært ved én øl på firmaets adresse.
De af personalet, der har lyst og tid
kommer gerne til fredags øl, hvor
der så bliver diskuteret alt mellem
himmel og hav.
De erfaringer vi som virksomhed
har med det er kun positive, fordi
man får snakket om mange ting.
Efter en travl uge og op til en weekend trænger vi alle til at mødes
evt. omkring en øl. Vi tager også
gerne en gang om året en tur ud og
bowler eller lignende.
Så alt i alt har vi et godt sammenhold i firmaet.
Henrik Møller, VVS Per Møller
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Den traditionelle fredagsøl har vi
ikke tid til i dag
I arbejdstiden er der ikke noget
der hedder spiritus. Der er nogen
af de yngre medarbejdere, der får
en øl i frokoststuen, cirka hver 3.
eller 4. fredag. Det er på deres eget
initiativ, for egen regning, og det er
kun én genstand – de skal kunne
køre herfra igen. Så den traditionelle fredagsøl i firmaregi er der ikke
noget af. Det har vi ikke tid til i dag.
Det er vigtigt, at vi har noget socialt
sammen uden for arbejdstid. Derfor
har vi en firmatur en gang eller to
om året. Somme tider er vi med
til sommerarrangementer f.eks.
firmasport i Nørager og Stenvad. Vi
har også spillet golf i år. Hvis nogen
får en idé til et eller andet, så er vi
klar til at bakke op og være med til
at arrangere.

Vi mødes under andre former
end lige i arbejdstøjet
Vi har jo den holdning, at alkohol er
totalt forbudt i firmaet.
Hvis der skal alkohol på bordet, så
er det mig, der sætter det på.
Det sker, at vi får en fredagsøl en
gang imellem, men kun een. F.eks.
hvis vi har haft en god uge, der har
været fødselsdag, vi har fået en stor
ordre eller hvis vi bare synes, vi har
fortjent den. Det er ikke så tit det
sker, fordi vores folk kommer hjem
på alle mulige tidspunkter om fredagen. Nogle kører direkte hjem.
Fredagsøllen er nok lidt død her,
men medarbejderne knokler røven
ud af bukserne – så vi er nødt til
at have det sociale med i så stort
omfang som muligt. Det er en klar
fordel, at vi mødes under andre former end lige i arbejdstøjet. Vi laver
derfor andre fælles aktiviteter: Julefrokosten står for døren – det gør vi
hvert år med personale og påhæng.
Vi kører gocart en eller to gange
om året – vi kører om firmamesterskabet. Så griller vi lidt bagefter og
hygger os lidt. Vi bowler f.eks. også
en gang i mellem.

Peter Klemmensen,
Midtdjurs Traktorlager

Direktør Jørgen Nielsen,
FinDan Køle- og El-Teknik A/S

NU OGSÅ CONTAINERPLADS PÅ GRENAA HAVN!
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MANDSKABS CONTAINERE

TELEFON +45 21 40 79 55
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DJURS WIND POWER

INDUSTRI OG MALINGS-BLANDEUNIT
MED VARME OG VENTILATION

E-MAIL: KIO@DAVAI.DK
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Leverandøren
leverer stadig

Leverandøren A/S i Glesborg er den ene af de
syv virksomheder, der blev kåret som årets
gazelle på Djursland. Men da virksomhedens
ejer, Jan Petersen, pludselig døde i sommer,
kunne meget gå galt. Men virksomheden bliver
nu ført videre af bestyrelsesmedlem og tidligere
medejer af Spectronic, Stig Bjerring, og produktionschef på virksomheden, Kim Pej. ”Det skulle
være Jan Petersen, der sad her og fortalte. Men
vi er stolte over, at gøre det her til virkelighed i de
ellers trængte tider,” siger Kim Pej.

Syddjurs Udviklingspark
i nye faciliteter

I øjeblikket er Syddjurs Udviklingspark ved at
flytte ind i kommunens materielgård i Hornslet.
Parken har tidligere haft adresse på Sortevej i
Hornslet, men det lejemål er opsagt. Det nye
lejemål træder i kraft ved årsskiftet. Udviklingsparken er base for en række mindre virksom
heder, der deler sekretariat m.m. Samtidig løser
parken opgaver for Syddjurs Kommune. Det
gælder eksempelvis servicering af erhvervslivet
generelt samt forarbejdet til etablering af en
videnpark i kommunen.

Nyt iværksættermiljø

SALG OG UDLEJNING AF ALLE FORMER
FOR CONTAINER LØSNINGER.

MOBILE INDUSTRI KØKKENER

Det kuldsejlede Fuglsøcenter har fået ny ejer.
Centret er overtaget af Hermod Ejendomme A/S
i Aarhus, hvis direktør er den lokale erhvervsmand Odd Sinding, der selv er bosat på Mols.
”Jeg holder meget af Mols Bjerge og Mols i det
hele taget, så denne gang er der også stærke
følelser med i investeringen,” siger Odd Sinding.
Hermod Ejendommme vil gerne skabe et levende vindue for Mols. ”Størrelsen og kvaliteten
af Fuglsøcentrets bygningskompleks er en indbydende ramme til at skabe sammenhængskraft
i de mange muligheder, der er i området,” siger
han.
Den endelige profil for centret er endnu ikke fastlagt. De nye ejere, som også tæller Lauge Dehn,
påtænker at etablere en dialoggruppe bestående
af lokale interesser i området.
Fuglsøcentret, der de senere år har haft det
svært, blev i september sat til salg for 30 mio. kr.

The Ranch hedder det nye iværksættermiljø
for spiludviklere. Det er et miljø for unge spil
udviklere, der vil skabe deres egen fremtid i
verdens største underholdningsindustri.
Mere end 250 unge mennesker, der brænder for
at udvikle deres spil, studerer til daglig på Viden
Djurs’ spilrelaterede uddannelser i Grenaa, via
ikke mindst Game-IT College. Disse unge mennesker får nu mulighed for at nedsætte sig i dette
vækstmiljø. The Ranch blev officielt åbnet den 9.
november.

WWW.DAVAI.DK
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Gratis klimaværktøj

En hektisk hverdag med ledende stillinger i detailhandelen var dagligdagen for

Et samarbejde mellem Syddjurs Kommune og
organisationen Klimabevidst.dk. tilbyder gratis
klimaværktøj til kommunens mange små- og
mellemstore virksomheder. Langt de fleste kan
spare mindst 30.000 kr. årligt, hvis de gennemfører klimavenlige tiltag.
Natur- og miljøchef Morten Hundahl udtaler: “Vi
er meget glade for samarbejdet og har udviklet
en brugervenlig hjemmeside med mere end 200
konkrete råd og vejledninger til at komme i gang.
Siden tager udgangspunkt i konkrete praktiske
råd, fordi det nogle gange kan være svært for den
enkelte virksomhed at komme i gang i en travl
hverdag.

hende i mange år. Men hun var begyndt at spekulere på, om det ikke snart var
på tide at skifte til noget nyt. Et sprængt korsbånd satte en dato på et skifte.
Fra nu af skulle hun sidde mere på en kontorstol end løbe rundt i butikker.
Hun er faldet for reklamebranchen, hvor hun også kan bruge sit kreative talent.

Journalist Jørgen Peter Thygesen, Mercatus Reklamebureau AS

Sig goddag til Mette Skipper
”Jamen,” siger Mette, ”mit liv var jo
butiksarbejde og håndbold. Stort set
ikke andet. Og selv om jeg synes, at
butiksarbejdet er afvekslende, og at
man kommer i kontakt med mange
mennesker hver dag, så var jeg
også ved at nå til et punkt, hvor noget nyt skulle ske for mig. Så da jeg
fik at vide, at jeg ikke længere måtte
løbe så meget omkring, indså jeg,
at nu var tiden kommet for mig til at
gå i gang med det, jeg havde drømt
om. Men jeg var naturligvis ked af,
at jeg måtte opgive håndbolden.
Mette havde i en årrække arbejdet som salgs- og afdelingsleder i
forskellige, større COOP butikker
i Midt- og Nordjylland. Hun havde
haft et stort ansvar i mange år. Hun
havde fået masser af erfaring. Hun
var i besiddelse af et stort salgstalent. Og så havde hun sit engagement og sin energi. Hun brænder
for det, hun beskæftiger sig med.
”Anderledes kan det ikke være,”
siger hun.

RÅD GIV E N D E

Kommunikation med mening
Hun tog fat i Mercatus i Grenaa.
Og efter nogle telefonsamtaler og
nogle møder lykkedes det Mette at
overbevise folkene hos Mercatus
om, at hende kunne de ikke undvære. Hun blev ansat som bureaukonsulent den 1. april i år.
I dag står Mette hovedsageligt for
salg og rådgivning i forbindelse med
annoncering i herværende medie,
Erhverv Djursland og Turistguiden
for Djursland. Desuden har hun fået
godt fat i det, der til daglig kaldes
on-line kommunikation. Det handler
især om, hvordan man på en nem
og billig måde kan kommunikere
gennem sociale medier som for
eksempel Facebook og Twitter.
”Jeg er med i udviklingsfasen i
alle medierne. Jeg føler, at jeg har
indflydelse, og at jeg bliver hørt,” siger hun. ”Særligt Erhverv Djursland
er jo et medie, der bliver mere og
mere attraktivt. Det er et magasin,
som kommer rundt på hele Djurs-

INGENIØRER

Danmarks næstbedste
mindre arbejdsplads

Bofællesskaberne Ålunden, Mellemgården og
Kløvervangen, alle en del af handicap og psykiatri
øst i Norddjurs kommune, er netop kåret til Danmarks næstbedste mindre arbejdsplads.
Team Ålunden består af tre bofællesskaber for
udviklingshæmmede og socialt udsatte unge,
heriblandt unge med ADHD og misbrugere. De
22 medarbejderes arbejde består i at skabe en
meningsfuld tilværelse for beboerne, ligesom de
ansatte også fungerer som bostøtte for cirka 75
borgere indenfor samme brugergruppe.

land. Næsten 80 % af erhvervslivet
kender det, og næsten 70 % læser
det hver gang eller ofte. Man kan
sige, at det magasin er med til at
holde sammen på Djursland. Det er
med til at skabe et fællesskab, og
det kan vi da kun være stolte af.”
Mette slår fast, at hun ikke er i
stand til at sælge noget som helst,
hvis der ikke er en god mening
med det. ”Der skal da være fornuft
i det. Hvis jeg henvender mig til et
kundeemne for at fortælle ham,
at han burde annoncere i eksempelvis Erhverv Djursland, så er det
da fordi, jeg er overbevist om, at
det kan betale sig for ham. Længere er den egentlig ikke. Jeg går
naturligvis ind og rådgiver og sørger
for, at det fungerer. I øvrigt har
jeg jo hele bureauet bag mig, hvis
behovet er der.”

Djuma udvider

På Djursland har Djuma Industri A/S taget første
spadestik til en stor udvidelse af virksomheden
ved Attrup i Ryomgård. Et nyt byggeprojekt
på 1.400 kvadratmeter vil øge virksomhedens
kapacitet væsentligt.
“Vi bygger en helt ny hal til klargøring af store
emner”, fortæller direktør Benny Behrens.
Firmaet er en af landets førende i overfladebehandling af stål og metal – lige fra sandblæsning
og industrimaling til lakering og metallisering.
Denne ekspertise har de senere år tilført Djuma
Industri A/S stadig flere opgaver for vindmølleindustriens sværvægtere.

Nyt isværk

Med støtte fra EU er der investeret 1 mio. kr. i
et nyt isværk i fiskerihavnen i Grenaa. Anlægget
har en døgnkapacitet på 5.000 tons is og anses
af formanden for Grenaa Fiskeriforening, Anders
Nymann Jensen, som helt nødvendig, hvis fiskerierhvervet skal overleve i havnen.

A/S

Kvadrat Skulpturpark
Jord- & Kloakarbejde . Belægningsarbejde

Stationsplads 4,

8500 Grenaa

- Tlf. 8630 0355

Åboulevarden 18, 8000 Aarhus C - Tlf. 8625 3355
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Erhvervsudvikling

Aut. kloakmester
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Mette Skipper, Mercatus Reklamebureau A/S.
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Den dansk-islandske kunstner Olafur Eliasson
bliver bagmanden bag et haveanlæg ved Kvadrat
i Ebeltoft. Parken kommer til at bestå af træklynger, stier og kæmpestore spejle, der er lagt på
jorden.
Der har været arbejdet på projektet i en årrække
og der bliver offentlig adgang til anlægget, der
forventes indviet til maj.
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L-Tek mangler folk med færdigheder
Norddjurs Kommune har efter en udbudsrunde valgt Væksthus
L-Tek i Nørager har vist, at

Midtjylland til at varetage den lokale erhvervsservice. To operatører

virksomheden i løbet af dens
korte levetid konstant har været

havde givet bud på opgaven, der indtil nytår varetages af kommunens

i stand til at absorbere kvalifi-

egen afdeling for Kultur og Udvikling.

ceret arbejdskraft. I 2010 var der
registreret 35 medarbejdere på
virksomheden. I år er tallet det
dobbelte. Faktisk 75 med det løse.
Og det går stadig fremad.
Siden starten i 2004 har L-Tek haft
succes. Efter en kort nedgang i
2009, hvor vindmøllebranchen, som
virksomheden dengang var mere
afhængig af end i dag, også lod sig
mærke med finanskrisen, var der i
2010 igen gang i hele produktions
apparatet. Det sidste år er omsæt
ningen fordoblet. Og væksten
fortsætter i 2011.
Vindmøllebranchens midlertidige
problemer for et par år siden lærte
direktør Lars Nielsen, at det nok kan
betale sig at sprede sine aktiviteter
ud på forskellige kundetyper. ”Vi har
fået nye kunder af mange forskel
lige slags. Og der er også nogle, der
er kommet tilbage, efter at de har
prøvet dem, der var 20-30 % billigere, og som så knækkede nakken.”
Ifølge Lars Nielsen står leverancer
til vindmølleindustrien stadig for
cirka halvdelen af omsætningen.

Direktør Lars Nielsen har bevidst undgået at ansætte sælgere. Hos L-Tek har såkaldte
L-Teknikere ansvaret for al kundekontakt – og deres fokus på at løse kundens behov er
krumtappen i virksomhedens vækst.

L-Tek producerer færdige komponenter til mølletyper i mange
størrelser. Men ellers er spred
ningen stor. Over de seneste par
år har produktflowet ændret sig, så
virksomheden i dag fortrinsvis laver
små serier.
Kundetryghed giver fortsat
vækst
Alle kunder hos L-Tek får tildelt
en L-Tekniker, der er ansvarlig for
kundekontakt, sparring om løs
ningsmuligheder og processtyring. Den model har sammen med
stort engagement resulteret i den
markante vækst i virksomheden,
der har specialiseret sig i laserskæring og bukning.
”Fremtiden ser fornuftig ud for
os. Vi vil løbende ansætte flere folk.
Vi har jo mange dygtige håndvær
kere her på Djursland. Men vi kan

egentlig godt tænke os, at flere
folk med en længerevarende uddannelse vil henvende sig. Dem
får vi også brug for i fremtiden. Vi
udbygger ikke længere med samme
hastighed som tidligere. Men vi
har stadig løbende brug for dygtige
folk.“
„Herhjemme er en faglært uddannelse stadig en fandens god
ballast, og dem kan vi ikke undvære.
Og slet ikke i vores virksomhed,”
siger han. ”Men vi skal være mere
styrende på teknologisiden. Så de
kommende medarbejdere vil typisk
også være i besiddelse af noget,
der nærmer sig en højteknologisk
viden. Derfor er det vigtigt, at såvel
vores nuværende som kommende
medarbejdere til stadighed får tilført
viden på forskellig vis. Vi gør vores
til, at det kan lade sig gøre.”

„Vi er inde i en relativ positiv fase,
hvad angår det erhvervsmæssige
aktivitetsniveau,“ fortæller udvalgsformand Lars Møller, Norddjurs
Kommune. „Jeg mener vores
erhvervsservice er lykkedes med
mange projekter, men det er klart,
at vi ønsker at fastholde det høje
aktivitets- og beskæftigelsesniveau

det nye samarbejde, har Væksthus
Midtjylland primært sat to kontaktpersoner på opgaven. „Vi har valgt
en mand og en kvinde, en økonom
og en ingeniør, en med erfaring i
veletablerede virksomheder og en
med iværksættererfaring“, fortæller
direktør Erik Bistrup, Væksthus
Midtjylland om de to. Væksthuset,

Vejen til gratis vejledning og kompetent sparring bliver lettere med den
nye ordning. „Der bliver kun én kontakt, idet vores to folk både vil være
at finde på vores kontor i Aarhus
og på en lokal adresse i Norddjurs,
hvor de vil supplere de eksisterende
kommunale udviklingskonsulenter“,
forklarer Erik Bistrup.

Væksthuset overtager erhvervsservice
som bl.a. havmølleprojektet i den
kommende periode giver.“
Det er derfor planen at priori
tere den lokale erhvervssrevice,
så den geares op. „Om et par år
er havmølleparken en realitet og
mange af de arbejdspladser opbygningen har skabt, forsvinder
igen. Det er derfor nu, vi
skal i gang med at støbe
kuglerne til erhvervsprojekter, der på sigt kan gene
rere nye arbejdspladser“,
vurderer Lars Møller om
baggrunden for skiftet.

der er en institution under Region
Midt, driver også lokal erhvervs
service for fire andre kommuner i
Regionen.

Styrkelse
Lars Møller ser det nye tiltag, der
starter 1. januar og kører i tre år,
som en klar styrkelse af indsatsen.
„Vejen til den specialiserede rådgivning bliver klart lettere, og hos
Væksthuset står 30 konsulenter til
rådighed med et meget bredt felt
af kompetencer“, uddyber Lars
Møller. Det bliver på samme måde
nemmere at komme i dialog med
de konsulenter, der beskæftiger sig
med erhvervsstøtteordningerne.

Direkte kontakt
Ud over de to kommunalt
ansatte erhvervskonsulenter, der fortsætter i

udvalgsformand Lars Møller, Norddjurs Kommune
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I en tid hvor mange kommer langvejs fra for at være med til at sætte
havmølleparken på plads, er manden på stedet, ham der skal styre
processen frem til mål, såmænd fra Vejlby. Han har prøvet det før
ude i Europa. Så det skal han nok klare igen. Og om halvandet

Journalist Jørgen Peter Thygesen, Mercatus Reklamebureau AS

år – eller deromkring – skal han lave noget andet.
Esben Schmidt er 54 år. Han er født ved Albøge,
men flyttede kort tid efter til Ramten. Han er det, der
hedder tillært smed, som han så supplerede med en
uddannelse som maskintekniker. Det var i 1983.
Efter et års tid som maskintekniker hos Grundfos i
Bjerringbro kom han til Per Udsen i Grenaa. Den virksomhed, der er i dag er kendt som Terma. Her havde
man på daværende tidspunkt nogle F-16 kontrakter, og
man lavede også dele til luksusflyet Golfstream. Her
var han i 12 år, inden han kom til Nordtank i Balle.
Nordtank fusionerede kort efter til NEG Micon – og
i 2004 fusionerede virksomheden med VESTAS. Her
sluttede han i juli 2010, hvor han skiftede over til sit
nuværende job hos DONG Energy, hvor han sidder i
ledelsesgruppen for Anholt Havmøllepark.
Projektleder i Europa
Det startede egentlig for alvor med, at han var i
Tyskland for NEG Micon for at lukke nogle besværlige
projekter dernede. Senere blev han VESTAS’ projektdirektør for havbaserede mølleparker i England og Holland. Det sidstnævnte projekt opførte DONG Energy
sammen med en lokal partner. Men ellers har turen
over årene også gået til Italien, Frankrig og Spanien. Altid hårdt arbejdende og altid på hoteller, hvor han stort
set kun opholdt sig, når han skulle sove. Typisk var han
hjemme hos familien i weekenderne.
Det blev sammenlagt til 5-6 år i udlandet, anslår
Esben. Men det var også i de år, hvor han lærte at klare
tingene på stedet. Det var her, han fik sin basale viden
og erfaring med, hvordan man styrer et mølleprojekt fra
start til slut. Og det er formodentlig også den baggrund, der gør, at han sidder i den stilling, han gør i dag.

Jeg håber, at jeg kan blive ved med
at arbejde til jeg bliver 88.
Den sparsomme fritid
Esben er gift med Anni, der er skolelærer. Sammen
har de to sønner på 25 og 19 år og en datter på 14. For
mange år siden købte de en lille landejendom, som
senere blev skiftet ud med Annis fars fødehjem. En
møllegård, der har været ejet af familien i 4-5 generationer. En bondegård, der er stykket sammen af seks

10

Personprofil

mindre ejendomme, og som i dag er på 80 HA. Her er
hverken køer eller grise. Ikke engang en hund vistnok.
Men der er planteavl. Og den gård driver Esben sammen med sønnerne.
I det hele taget holder Esben Schmidt af at arbejde.
”Jeg tænker hverken på pension eller efterløn. Jeg
håber, at jeg kan blive ved med at arbejde til jeg bliver
88,” siger han.
Han er kasserer i en forældreforening i en skole. Han
går lidt på jagt med sønnerne. Det bliver nu ikke til så
meget. Men i uge 7 sker der noget hvert år. Da drager
hele familien på skiferie. De seneste mange år er turen
gået til Livigno i Norditalien. ”Jeg er ikke speciel god,”
hævder Esben, ”men jeg står da på alle pister uanset
farve.“

Samfundsmæssigt er det bestemt en
fordel med lokal arbejdskraft.
”Sommerferien går som regel med høstarbejde,”
fortæller Esben, ”så det er ikke så ofte vi kommer på
ferie på den tid af året. Men når vi holder ferie, uanset
om det er vinter eller sommer, så vil vi bo godt. Vi kan
lide komfort. Vi har ikke behov for at leve et spejderliv,
når vi holder ferie. Vi vil have service og gode faciliteter.”
Godt med lokal arbejdskraft
Esben Schmidt glæder sig over, at der bliver plads til
en god del lokal arbejdskraft i forbindelse med opførelsen af havmølleparken. ”Samfundsmæssigt er det
bestemt en fordel med lokal arbejdskraft. Og de der
midlertidigt flytter til området får hotellerne og andre
forretningsdrivende hovedsagelig en fordel af. Lige
nu er vi vel 10-12 mand på selve projektet. Men fra 1.
januar – og i hvert fald fra sommeren næste år og et år
frem, vil der vel være 3-400 beskæftigede direkte på
havmølleprojektet. Det klinger så ud i løbet af 2013.
Og snart er det hele forbi.”
Læs personprofil i næste nummer:
Tømrermestrene Jan Allermann og Klaus
Allermann, Aalsrode Tømrerfirma A/S
Byggeleder Esben Schmidt, DONG Energy A/S
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Den lokale DONG-chef er lokal

På Østerallé 8 i Ebeltoft ligger RevisionsGruppen. Der har den
ligget siden 1982. Tidligere var den en del af Revision Øst. Der
er sket nogle justeringer, men det er samme ejer og de samme

sen. ”Derfor har vi for kort tid siden
tilsluttet os Kreston Danmark. Det
er et landsdækkende samarbejde
mellem 41 uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder,

Det har vi valgt, fordi det giver
vore kunder – store som små –

medarbejdere, som betjener kunderne på Djursland.
I en kort periode, det var fra 1.
august 2010 til 1. juli 2011, blev virksomheden drevet i et samarbejde
med RevisionsGruppen i Grenaa.
Men da ejerne i Grenaa overdrog
deres del af firmaet til KPMG,
valgte statsautoriseret revisor Aage
Madsen at køre virksomheden i
Ebeltoft videre som et selvstændigt revisionsfirma under navnet
RevisionsGruppen, Statsautoriseret
Revisionsvirksomhed.

virkelig godt. Medarbejderne har
været ansat i adskillige år, et par
stykker mere end 25, og har derfor
en god baggrund for en løbende og
kvalificeret dialog med kunderne.
Aage Madsen beskriver kundesammensætningen som især mindre og
mellemstore virksomheder – ikke
bare fra Syddjurs, men også fra
Norddjurs Kommune. Nogle kommer også fra resten af Danmark.
”Vi har dygtige
folk ansat, som

løbende både bliver efteruddannet og også videreuddannet. For
eksempel til HD i regnskabsvæsen,
til cand. merc. aud. – og endelig til
statsautoriseret revisor.”

den bedst mulige service.
som igen er en del af Kreston
International, som er repræsenteret
i mere end 95 lande. Det har vi
valgt, fordi det giver vore kunder –
store som små – den bedst mulige

Landsdækkende samarbejde
”Vi skal sikre os, at vi både nu og i
fremtiden kan indfri kundernes krav
og forventninger,” siger Aage Mad-

service. Vi kan blandt andet trække
på specialister inden for skatte- og
momslovgivningen. Vi er som stats
autoriserede revisorer underkastet
en lovpligtig kvalitetskontrol af
Revisortilsynet, og derfor anvender
vi i det daglige arbejde det såkaldte
Kreston-kvalitetssikringssystem,
der medvirker til at sikre, at vort
arbejde altid udføres med den høje
kvalitet, der kræves. Endelig gennemfører Kreston et omfattende
efteruddannelsesprogram.”
Aage Madsen siger, at de ved
samarbejdet med Kreston opnår det
store revisionsfirmas fordele – samtidig med, at de bevarer den mindre
virksomheds fleksibilitet, effektivitet
og i høj grad personlige service.
Han henviser til at alle kan gå
ind på firmaets hjemmeside
www.RevisionsGruppen.
dk, hvor der er oprettet et
link til Kreston. Her kan
man slå op på den

seneste udgave af RevisorPosten,
og man kan finde tidligere og helt
nye skatteinformationer.
Assistance efter behov
Aage Madsen gør opmærksom
på, at alle kunder kan få den hjælp,
de har behov for. ”Vi har mange
kunder, der foretrækker, at vi også
hjælper dem med bogføringen og
momsregnskabet direkte i deres
egen virksomhed. Vi kan komme
forbi en gang om ugen, eller når
der er behov for det. Vi hjælper
med budgetterne. Vi giver økonomisk rådgivning. Er man nystartet,
så er vi specialister i at sætte den
nye virksomhed godt i gang. Vi er
kort sagt alt det, som vores kunder
har brug for. Vi er en solid partner
med en solid viden. I hvert fald på
det økonomiske område. Og nogle
gange også lidt til,” slutter Aage
Madsen.

Vi har dygtige folk ansat, som
løbende både bliver efterud
dannet og også videreuddannet.
”Det er vores vurdering, at
vores kundesammensætning her i
Ebeltoft passer bedre til et mindre
lokalt forankret revisionsfirma. Vi
har simpelthen valgt at drive vores
virksomhed på den nærhed, som et
firma af vores størrelse kan tilbyde
kunderne,” siger Aage Madsen.
Han henviser blandt andet til, at
mange af de 11 medarbejdere, der
arbejder i firmaet, kender kunderne

RevisionsGruppen, Ebeltoft er en solid partner
Revisor Peter Kjeldsen og Statsautoriseret revisor Aage Madsen, RevisionsGruppen
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E. Møllers Auto
Randersvej 2 Grenaa
Tlf. 8632 6566
Salg & udlejning

www.BoschCarService.dk

ønsker alle
læsere, partnere og kunder rigtig

glædelig jul
og godt nytår

– og ser frem til
et fortsat godt samarbejde
i 2012
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Djursland har eksportpotentiale
Med 21,7 % af den samlede danske eksport, er Midtjylland den region,
der næst efter Region Hovedstaden sender flest varer ud over landets grænser.
Og siden årtusindeskiftet er de midtjyske virksomheders andel af den samlede eksport endda øget,
især fra større virksomheder. Det viser den seneste opgørelse fra eStatistik.
”Danmark er mere afhængig
af eksport i dag end nogensinde før. Det økonomiske
uvejr i Europa og krisen i den
danske økonomi har gjort det
nødvendigt for virksomhederne at se ud over landets
grænser for at afsætte deres
varer”, siger filialdirektør i
Danske Bank Grenaa afdeling
Johnny Kjærgaard.

Udnyt væksten i
fjerne markeder
Erhvervslivet på Djursland er
præget af små og mellem
store virksomheder. Det
ligger godt i tråd med, at de
små virksomheder ifølge
statistikken generelt fylder
mere i provinsen. Statistikken viser også, at de små

virksomheder der ligger vest
for Storebælt er bedre til at
eksportere end de, der ligger
øst for bæltet.
“På Djursland er vi vant til
at tænke i eksport. Meget
tyder på, at vi over de
kommende år vil opleve, at
væksten i den vestlige verden
bliver mere beskeden. Derfor
skal vi vænne os til at tænke
længere ud end vi har gjort
tidligere, og rette blikket
mod Østeuropa, Asien og
Sydamerika,” spår Johnny
Kjærgaard.
I følge filialdirektøren skal
virksomhederne lære at udnytte væksten på de lidt fjernere
markeder langt bedre. For
selvom flere virksomheder
på Djursland allerede eksporterer til de fjernere markeder,
så er der fortsat meget at
arbejde med på den front
– for eksport og internationalisering er ifølge Johnny
Kjærgaard helt afgørende for
mange virksomheders fremtidige muligheder.

Fokuser på
internationalisering
De nyeste eksporttal fra
Danmarks Statistik viser
på trods af det økonomiske
uvejr i Danmark, og især i
Sydeuropa, rigtig gode takter.
Siden september måned
sidste år er eksportordrerne
steget med hele 28 procent
og er dermed stort set tilbage
på samme niveau som før
krisen.
”Der er ingen tvivl om,
at de virksomheder, som
tænker i internationale baner,
står stærkt i forhold til deres
generelle vækstmuligheder,”
siger Johnny Kjærgaard.
I 2010 udgjorde Danmarks eksport mere end 50
procent af bruttonationalproduktet. Det vidner om, at
virksomhedernes evne til at
tænke internationalt og sælge
deres produkter i udlandet
er en stærk drivkraft i dansk
økonomi. Op mod 70 procent af den danske eksport
kommer imidlertid fra virk-

somheder med flere end 100
ansatte. Og i det lys opfordrer
filialdirektøren især de mindre
og mellemstore virksomheder
på Djursland til at sætte
ekstra fokus på internationalisering, hvis de vil sætte fart
på omsætningen.
Gode muligheder
for finansiering
Filialdirektøren peger
desuden på, at der eksisterer
offentlige støtteordninger,
som i høj grad kan være med
til at sætte skub i de internationale ambitioner.
”For at optimere den danske konkurrenceevne giver
både Eksport Kredit Fonden
og Vækstfonden nogle gode
muligheder, der hjælper virksomhederne med at skaffe
finansiering. Initiativer som
endnu flere virksomheder og
banker bør gøre brug af,” slår
Johnny Kjærgaard fast.

Ajour – økonomi

Revisionsfirmaet Kovsted
& Skovgård med kontorer i
Ebeltoft, Rønde og Aarhus,
har optaget statsautoriseret
revisor René Ferrer Ruiz (34)
som partner. Han udgør således ledelsen sammen med
de oprindelige ejere Henning
Kovsted og Johnny Skovgård.
René er uddannet revisor på
Handelshøjskolen i Aarhus har
arbejder for Deloitte i København og Aarhus afdeling,
ligesom han underviser på
Handelshøjskolen Aarhus
Universitet.

den Thomas Farstad, der er
koncernchef i Aker Seafoods,
er indtrådt i selskabets
bestyrelse, sidstnævnte som
bestyrelsesformand.
Morten Hyldborg Jensen,
Poul Aage Petersen, Rami
Haug Khorym (Norge) og
Johannes Palsson (Norge)
er alle samtidig udtrådt af
bestyrelsen.

Alle data er indhentet i perioden
29.10.2011 - 29.11.2011.
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen
og NN Markedsdata.
Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

Ø Bent Silberg‘s Møbelsnedkeri ApS
Tved Bygade 2, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31.05.2011
Bruttofortjeneste
0,0
(0,1)
Resultat før skat
-0,3
(-0,1)
Egenkapital
5,3
(5,6)
Antal ansatte
0
(1)
Bright Star Fireworks Import A/S
Fruerlundvej 1, Fruerlund, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31.05.2011
Bruttofortjeneste
1,2
(1.1)
Resultat før skat
0,6
(0,7)
Egenkapital
-5,1
(-3,9)
Antal ansatte
0
(3)
Bolighuset Grenaa ApS
Trekanten 10, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31.05.2011
Bruttofortjeneste
2,1
(2,1)
Resultat før skat
0,3
(0,4)
Egenkapital
0,8
(0,8)
Antal ansatte
4
(5)

Thorfisk

Nordmanden Frode Mikkelsen
(47) (billedet) er ny adm. dir.
hos Thorfisk, hvor han har
afløst Poul Aage Petersen.
Frode Mikkelsen kommer fra
en stilling som salgsdirektør i Aker Seafood, der ejer
Tjorfisk. Han og landsman-

Alu-Comp A/S
Rolshøjvej 19, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30.06.2011
Bruttofortjeneste
3,9
(3,4)
Resultat før skat
1,8
(1,3)
Egenkapital
0,8
(0,8)
Antal ansatte
(15)
Grefta-Tryk A/S
Markedsgade 41, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30.06.2011
Bruttofortjeneste
4,3
(5,2)
Resultat før skat
0
(-1,1)
Egenkapital
0,6
(0,5)
Antal ansatte
7
(15)

Nye selskaber
Norddjurs
34043736
34046964
34051798
34053936

WUPZI TRANSPORT ApS...............................................................
PRIP ApS............................................................................................
PINK NOSE REKLAME OG KOMMUNIKATION ApS...................
EURO PORT & CLAIMS HANDLING ApS......................................

Syddjurs
34044538
34056889
34058059

PV-SUN ApS..................................................................................... 03.11.2011
CRYOTECH ApS................................................................................ 24.11.2011
J. AARØE STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB... 28.11.2011

02.11.2011
08.11.2011
15.11.2011
18.11.2011

Mg Miljøservice ApS
Lerbakken 46 Følle, 8410 Rønd
Regnskabsafslutning 30.06.2011
Bruttofortjeneste
3,0
(3,9)
Resultat før skat
0,4
(0,3)
Egenkapital
0,2
(0,2)
Antal ansatte
3
(7)

Grenaa-Transport A/S
Bredstrupvej 27, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30.06.2011
Bruttofortjeneste
1,7
(2,6)
Resultat før skat
0
(-0,8)
Egenkapital
0,5
(0,5)
Antal ansatte
7
(7)
Vandmand A/S
Adelgade 29, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30.06.2010
Bruttofortjeneste
6,7
(6,4)
Resultat før skat
0,7
(0,8)
Egenkapital
2,0
(2,0)
Antal ansatte
10
(10)
Djursland Fodbold Club Elite A/S
Ydesvej 2, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31.07.2010
Bruttofortjeneste
0,2
Resultat før skat
0
Egenkapital
0,5
Antal ansatte
1
Pro Pack A/S
Østeralle 4, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30.06.2010
Bruttofortjeneste
3,2
(2,8)
Resultat før skat
0,8
(0,8)
Egenkapital
1,9
(1,3)
Antal ansatte
3
(0)
Skov-Link A/S
Kattegatvej 3, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30.06.2010
Bruttofortjeneste
3,2
(2,8)
Resultat før skat
0,6
(,5)
Egenkapital
1,9
(1,3)
Antal ansatte
3
(0)

Få relevante indlæg
optaget gratis i Ajour.
Send stof til:
info@erhvervdjursland.dk

Konkurser, likvidationer og opløsninger
Norddjurs
31895863
31895995
10085624
32774881
21678406
32360491
33037988
30348281
31184355
31276101
10155843
31631904
21597104

FLEXI CONSULT ApS........................................................................ 11.11.2011
FLEXI INVEST ApS............................................................................ 11.11.2011
MURERMESTER ELGAARD PETERSEN ApS................................ 16.11.2011
AGRODEN DK ApS........................................................................... 18.11.2011
MINDCOM ApS.................................................................................. 21.11.2011
OPENHOUSE ApS............................................................................. 21.11.2011
VERTIGO DANMARK ApS................................................................ 21.11.2011
ØSTJYSK TRÆTRANSPORT ApS................................................... 21.11.2011
TN SERVICE, STENVAD ApS.......................................................... 22.11.2011
TROLDEN ApS.................................................................................. 22.11.2011
LASTBIL STEWIE A/S...................................................................... 24.11.2011
SERVICEFIRMAET MIDTJYLLAND ApS........................................ 28.11.2011
SKANSEVEJENS BYGGESELSKAB ApS....................................... 28.11.2011

Syddjurs
29527296
CIGO TECH ApS................................................................................ 02.11.2011
31852439
MN JORD & BELÆGNING ApS...................................................... 02.11.2011
30709713
ESTATE BYG ApS............................................................................. 08.11.2011
70015110
ATLANTA OFFICE PRODUCTS ApS............................................... 10.11.2011
31892600
FØROYA BJÓR ApS.......................................................................... 10.11.2011
31609062
HANSEN MONTAGE ApS................................................................. 11.11.2011
76820716
FINN DAVID HANSEN A/S................................................................ 17.11.2011
29527636
KOMPL. AF 28/4 2006 ApS.............................................................. 18.11.2011
25185102
EPCO BYGNINGSENTREPRISE A/S................................................ 21.11.2011
31300967
KJÆRS BYGGESERVICE ApS.......................................................... 21.11.2011
25464087
J A CONSULT ApS........................................................................... 22.11.2011
27640222
JA GRUPPEN ApS............................................................................ 22.11.2011
30272358
STJERNE HUSE ApS........................................................................ 22.11.2011
28277598
NORDICON DANMARK ApS........................................................... 28.11.2011
Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.

Filialdirektør Johnny Kjærgaard, Danske Bank Grenaa Afdeling
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Jule- og medlemsmøde
8. december 2011
Kl. 18.00-21.00. Jule- og medlems
møde med Ulrik Wilbek: „Ledelse,
motivation og opbygning af teams.“
Efterflølgende julefrokost.
Sted: Hotellet, Rønde. Pris 150/300 kr.
Arr. Syddjurs Erhvervsforening
Tilmelding: tlf. 8880 9951.
Havets ressourcer som forretning
24. januar
Kl. 14-17. 3 Temamøde: Hvordan
omsætter vi havets ressourcer
til forretning. Iværksætteri og
forretningsudvikling indenfor
udnyttelse af havets ressourcer:
fødevarer, turisme, energi og miljø.
Sted: Kattegatcentret, Grenaa.
Arr. Norddjurs Erhverv m.fl.
Tilmelding: 8959 4080.
Nabomarkederne i Norden
26. januar 2012
Kl. 13.30 til 17.00. Eksportseminar,

hvor du og din virksomhed kan høre
mere om mulighederne på de nordiske
nabomarkeder. Repræsentanter fra
ambassaderne i Norge, Sverige,
Island, Finland og Baltikum vil være til
stede ved seminaret og præsentere
potentialet i deres respektive
markeder.
Sted: Randers Erhvervs- & Udviklings
råd, Randers.
Arr. Eksportrådet m.fl.
Tilmelding: tw@reu.dk
Norddjurs Erhvervspanel
2. februar 2012
Kl. 17-19.00. Temamøde
Norddjurs Kommunes erhvervsservice
og -udviklings aktiviteter.
Bl.a om erhvervsservice ved
Væksthus Midtjylland, fokuseret
iværksætteriindsats.
Sted: Kattegatcentret, Grenaa.
Arr. Norddjurs Erhverv m.fl.
Tilmelding: 8959 4080.

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

GMC miljøcertifikat til
tre Djursland-virksomheder
Borgmester Jan Petersen kunne i sidste måned uddele GMC certifikat som symbol på den gennemførte
certificering i forhold til ordningens miljøstandarder til
Fannerup Bilcenter, Fjordcentret og Grenaa Hydraulik.
Han glædede sig over, at flere og flere virksomheder i
Norddjurs bliver miljøcertificerede og dermed forpligter
sig til at arbejde målrettet med miljøledelse.
For at få et grønt miljøcertifikat (GMC), skal virksomheden i samarbejde med kommunen gennemgå
alt fra simpel oprydning, korrekt håndtering af affald
og øvrige miljøforhold – til indarbejdelse af en aktiv
og bevidst holdning til ressourcer og miljø i virksom
hedens dagligdag.
Processen indtil certificering varer et lille års tid.
Og medarbejderne bliver involveret som ansvarlige
medspillere i virksomhedernes miljøforhold. Norddjurs
Kommune fungerer som vejleder og samarbejdspartner gennem hele forløbet.
”Kommunen er stolt af, at virksomheder på frivillig
basis kan gå helt i front, og være med til at forbedre og
lægge retningslinjer for miljøet. For en mindre kommunal indsats får Norddjurs Kommune meget mere miljø.
Det giver plads til en hurtigere behandling af de øvrige
tunge miljøsager, som for eksempel støj, jordforure
ning og klagesager”, fremhævede Jan Petersen i
forbindelse med overrækkelsen.
Virksomheder roser aktiv miljøledelse
GMC-systemet er en af baggrundene for, at Norddjurs
Kommune i Dansk Industri’s undersøgelse af det lokale

erhvervsklima, er blevet kåret som landets anden bedste til at varetage den kommunale indsats for kompetent og hurtig sagsbehandling på miljøområdet.
Flere erhvervsledere roser GMC projektet, f.eks.
udtaler direktør Ole Nørgaard, Nørgaard Teknik A/S:
„Vi er blevet opdraget til at få en anden holdning og vi
har fundet ud af, at der er penge i det skidt, hvis vi gør
det rigtigt. De kan godt komme og skælde os ud over
et eller andet, men vi gør det i sidste ende for vores
egen skyld“.
Kom til introduktionsmøde
I dag er der 25 virksomheder, der har et GMC Miljøcertifikat i kommunen. Men ambitionerne er langt større.
Derfor afholder Norddjurs Kommune et introduktionsmøde torsdag den 5. januar kl. 15 – 17 i administrationsbygningen i Allingåbro, hvor alle virksomheder er
velkomne.

Julestemning
– mellem himmel og hav

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

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, kursusvirksomhed,
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.
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.

Scan koden eller søg på
Kontorfællesskabet MindWare

HAR DU EN IDÈ
TIL ET ARRANGEMENT I MILJØFORUM?

Tag kollegerne med til Kalø Vig i december og del en
anderledes juleoplevelse med hinanden.

Vil du gerne vide, hvad der sker i Miljøforum?

I kan f.eks. starte dagen med at være arbejdssomme i et af
vores mødelokaler, spise god frokost og runde dagen af med
en gåtur i vintermørket – med varm kakao og julebag i
kurvene og levende lys i lanternerne.

– gå ind på vores hjemmeside

Hvis I er en ganske lille
gruppe, kan I sågar fejre julen
i vores nye trætophus! Der
kan I side op til fem mand, og
I bestemmer selv om I vil
arbejde eller la’ være!

Følg os på Facebook

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

Ring og fortæl os hvad I har
lyst til – så laver vi en fin aftale
med jer.
Se mere på www.kalovigcenter.dk
og følg os på Facebook.
KALØVIG Center · Præstekravevej 46 · 8410 Rønde
Tlf. 86 37 11 55 · mail@kalovigcenter.dk · www.kalovigcenter.dk
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Miljøforum Norddjurs Erhverv er et samarbejde mellem interesserede virksomheder i Norddjurs og Norddjurs
Kommune med henblik på at formidle erfaringsudveksling og viden om reduktion af virksomhedernes miljøbelastning og forøgelse af produktiviteten. Denne formidling sker primært ved erfaringsudveksling i de enkelte udviklingsgrupper (interessegrupper) og ved afholdelse af diverse arrangementer - typisk fyraftensmøde, hvor alle
kan deltage. Miljøforum Norddjurs Erhverv afløser det tidligere UGE (Udviklingsforum for Grenaa's Erhvervsliv).

www.erhvervDJURSLAND.dk · december 2011

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

Tag • Gulve • Sokler • Haller

G
L
A
S
D
U
R
SOMME
RUSTFRIT STÅL · REPARATION · MONTAGE

BYGGECENTER

• Smede- og maskinarbejde.

• Jern- og rørkonstruktioner.
onstruktioner..

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

ariager,
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XL-BYG VoruCNC-bearbejdningscenter
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• Industrimontage adsund
H
2 CNC vandskæremaskiner
og reparationer.
• Pladearbejde og maskinbygning efter opgave.

CNC-styret kantpresse

(235 tons pressetryk/4.100 mm bukkelængde).

24 værktøjer (X 1.120, Y 510, Z 510).

med 4 skærehoveder for abrasiv skæring.

Borde: 2.000x4.000
mm og 4.200x6.700 mm
Partner
plæneklipper
Selvkørende, med elstart og bioklip.

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

BORD + 6 STOLE

3995,-

- Ringparasol
og få et uforpligtende tilbud!
Springtime

DANMARKS
BILLIGSTE

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

2199,-

299,-

SPAR 800,-

SPAR 200,-

MED LYSG,
I HÅNDeTrAsamt

brødhogldekurv
ste

2899,-

Fabrikvej 9 · 8500 Grenaa · Tlf. 87 58 18 00 · e-mail lb@aalsrode.dk · www.aalsrode.dk
EL-START OG
STOR 625 MOTOR

VILD
PRIS

Spar 3000,-

SPAR 1000,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.

DANCOOK
GRILLBRIKETTER

E
SÆDEHYND
INKL. SORT

KAP-/GERINGSSAV KGS 216

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

699,-

10 KG

5995

INKL. 2 BATTERIER

1.299,-

SPAR 40,-

Køb af jern- og metalskrot

SPAR 450,-

SPAR 750,-

APOLLO

H.J.Hansen kan hjælpe dig med
alt inden for:
1.499,-

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

1499,SPAR 500,-

SPAR 1500,-

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

VILD
PRIS
GAS OPFYLDNING
10 ELLER 11 KG

LEGEHUS
TOGVOGN
H.J.Hansen
Genvinding A/S I Rugvænget 31 I 8500 Grenaa I Tlf. 86 32 15 36 I www.hjhansen.dk
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:

129,-

Åbningstider i

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

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

Præcist lejret trækfunktion.
“laser” for præcise snit og indbygget lys (lampe).

