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Lukkelovens død giver
medarbejdere ændret fritid
Spiludvikling kan blive en
superchance for Djursland
Lykke er kun øjeblikke
Skal du ha’ en
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Din lokale installatør
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Telefon 86 32 20 11
Telefax 86 32 36 16
www.kvistjensen.dk
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BP Electric A/S
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8500 Grenaa
Tlf. 86 32 32 99
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Tlf. 86 39 81 07
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HAR DU EN IDÈ
TIL ET ARRANGEMENT I MILJØFORUM?
Vil du gerne vide, hvad der sker i Miljøforum?
– gå ind på vores hjemmeside
mfnorddjurs.dk
hvor du kan få mere at vide, melde dig til (gratis)
– og hvor du kan komme med forslag til
arrangementer

Miljøforum Norddjurs Erhverv er et samarbejde mellem interesserede virksomheder i Norddjurs og Norddjurs
Kommune med henblik på at formidle erfaringsudveksling og viden om reduktion af virksomhedernes miljøbelastning og forøgelse af produktiviteten. Denne formidling sker primært ved erfaringsudveksling i de enkelte udviklingsgrupper (interessegrupper) og ved afholdelse af diverse arrangementer - typisk fyraftensmøde, hvor alle
kan deltage. Miljøforum Norddjurs Erhverv afløser det tidligere UGE (Udviklingsforum for Grenaa's Erhvervsliv).
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Forside: Administrerende direktør Poul Reinholdt, DMP Mølleservice.

Udlicitering har potentiale
Udlicitering er, når en kommune overdrager en
ydelse til ekstern leverandør, typisk efter udbud.
Kommunen har stadig ansvaret.
En opgørelse fra november 2011 fra Dansk Byggeri med udgangspunkt i kommunernes regnskaber fra 2010 konkluderer betydeligt potentiale
i yderligere udlicitering af opgaver fra kommunerne, alene på vej- og parkområdet.
I hele Danmark ligger den såkaldte PLI procent
på området på 36,6%, hvor potentialet beregnet
til at være 92,1%. Altså et betydeligt merudliciteringspotentiale, hvor effektiviseringsgevinsten
beregnes til 6,8 mia. kr.
På trods af stort potentiale, er kommunernes
udliciteringsgrad på vej- og parkopgaver nærmest
gået i stå med en beskeden stigning på 0,2%.
I Norddjurs ligger procenten på området pt. på
kun 32% med en potentiel effektiviseringsgevinst på 6,9 mio kr., mens den aktuelle procent i
Syddjurs hedder 50,6% med et potentiale på 3,3
mio kr.
Kun fantasien sætter grænsen for kommunernes
udlicitering. Selvfølgelig skal mulighederne afprøves. F.eks. høster Syddjurs store milionbeløb på
udlicitering af plejeboliger de næste fire år, mens
udlicitering af lønadministrationen blev opgivet
igen pga. for meget ekstra administration.
Vi lever af de private virksomheder, også på
Djursland. Derfor skal de to kommuner udnytte
mulighederne for udlicitering bedst muligt, også
selvom de kan få knubs på vejen.
Med fokus på best practice, læring og effektivisering kan vi gennem udlicitering få bedst mulig
service for de investerede kommunale kroner.
Redaktionen

Lukkelovens død giver 
medarbejdere ændret fritid
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Den 1. oktober i år afskaffes lukkeloven, som erstattes af en
helligdagslovgivning. Det betyder, at butikkerne kan holde åbent
døgnet rundt hele året, minus i alt 13 helligdage. Både Coop,
Dansk Supermarked og De Samvirkende Købmænd (Rema 1000,
Spar og Super Best) har allerede meldt ud, at mulighederne vil
blive udnyttet.

De går i skole om dagen og er spiludviklere om aftenen, om
natten og i weekenderne. Det handler om kvikke unge mennesker, der er i gang med at uddanne sig til digitale grafikere,
designere, programmører og projektledere. Og så brænder de
for spiludvikling. I efteråret fik de faste rammer i The Ranch på
Stadion Allé i Grenaa.
Når man er født i 1950, har man oplevet kæmpe omvæltninger,
som det næppe er de senere generationer forundt. De mange
nationale og internationale konflikter. Arbejderbevægelsens og
socialismens storhed og fald. Rockmusikkens barndom. Nu sidder han som administrerende direktør i en virksomhed i voldsom
fremgang. I orkanens øje. Men han skulle egentlig blot have
haft et pensionistjob.

Helnan Marina Hotel 
– den oversete perle på Djursland
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På Kystvejen i Grenaa ligger der et første klasses, dansk hotel
med en international standard. Ombygget og renoveret for
over 50 mio. kroner siden hotelkongen Enan Galaly overtog
det i 2005. Med et køkken i mesterklassen og et topmoderne
wellness center. Til forkælelse og afslapning midt i eller efter
konferencer og kongresser, kurser og møder. Helnan Marina
Hotel er stor fleksibilitet og imødekommenhed. Det er stedet,
hvor alt kan lade sig gøre.

Skal du ha’ en professionel bestyrelse?12
Et aktieselskab skal have en bestyrelse. Det er et lovkrav, men
det er egentlig ikke det væsentligste. En bestyrelse skal helst
være en ressource, der støtter, vejleder og kontrollerer. En
kritisk og konstruktiv mod- og medspiller, når det for eksempel
gælder strategi og økonomi på det overordnede plan. Mange
nøjes med en tantebestyrelse. Det kan være far, mor, tante
Anne og onkel Georg. Det er billigere. Men har de nu også den
fornødne erfaring og viden? Hvordan ser deres kompetenceprofiler mon ud?

Ajour – kalender –
selskaber – regnskaber
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Lukkelovens død giver
medarbejdere ændret fritid
Den 1. oktober i år afskaffes lukkeloven, som erstattes af en
helligdagslovgivning. Det betyder, at butikkerne kan holde åbent
døgnet rundt hele året, minus i alt 13 helligdage. Både Coop, Dansk
Supermarked og De Samvirkende Købmænd (Rema 1000, Spar og
Super Best) har allerede meldt ud, at mulighederne vil blive udnyttet.
Anderledes familiemønster
Størstedelen af de ansatte i dansk
detailhandel er under 40 og der er
overvægt af kvinder. Med de nye
åbningstider bliver det for nogle en
ny udfordring at planlægge arbejdsog familieliv. Det kan på nogle dage
blive svært at nå daginstitutionen
inden lukketid. Til gengæld udløser
de “skæve” arbejdstider fritid på
hverdage, hvor der så bliver mulighed for øget samvær med børnene.
Der er på nuværende tidspunkt ikke
planer om at gøre pasningsordnin-

gerne i de to Djurslands kommuner
mere fleksible – og det er endnu
meget usikkert, hvor stort behovet
vil blive.
Syddjurs har forsøgt
Chef for daginstitutionsområdet i
Syddjurs Kommune, Kenneth E.
Petersen, fortæller: “Da Ebeltoft var
en selvstændig kommune, havde
vi i slutningen af 90‘erne, fordi vi
var en fri-kommune og måtte holde
længere åbent også om søndagen,
problematikken oppe at vende. Vi

kørte et enkelt forsøg, hvor daginstitutioner var åbne efter kl. 17.00.
Samtidig spurgte vi forældrene om
behov for pasning i weekenden.
Der var ikke tilslutning, 1-2 havde
måske et behov, men løste det selv.
Selvom det var tilbage i slut 90‘erne,
blev erfaringen taget med i kommunesammenlægningen. Derfor har vi
på nuværende tidspunkt ikke drøftet
det overhovedet”.
Måske børnepasning i
virksomheden
I USA er børnepasningsforanstaltninger på virksomhederne et relativt
udbredt fænomen. Måske ser de
store dagligvarekæder muligheder i
at etablere et alternativt børnepasningssystem, for de medarbejdere,
der får nye behov i forhold til arbejdstider. John Sørensen, varehuschef i Kvickly Grenaa fortæller: “Vi
har 30.000 ansatte i Coop, og jeg
kan godt se, der kan være problemstillinger forbundet med lukkelovens
afskaffelse. Men vi har på nuværende tidspunkt ikke overvejet selv
at tilbyde vores ansatte børnepasning. Jeg mener, det bør være en
kommunal opgave. Men viser det
sig, at der er et behov, kunne man
måske forestille sig et samarbejde
mellem de Coop butikker, der er
på Djursland. For den enkelte butik
lokalt tror jeg ikke, det kan lade sig
gøre”. John Sørensen ser tilbuddet om børnepasning til de ansatte,
som et supplement til at fastholde
dygtige medarbejdere.

Varehuschef John Sørensen, Kvickly Grenaa.
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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)

Nimtofte

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
5 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 særdeles flotte 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.

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

www.syddjurs.dk
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Spiludvikling kan blive en super
Søren Hansen, der blandt andet
er innovationschef for 3D College,
GameIT og Dania Games med et
samlet antal studerende på over
300, siger det således: ”The Ranch
er ingen legestue. Det er blodig
alvor. For at komme med i projektet
her, skal de studerende ikke blot
vise, at de har et talent for at udvikle
digitale spil, de skal også kunne
sandsynliggøre, at de har en kommerciel tilgang til opgaverne. Blandt
andet ved at have udarbejdet en
forretningsplan. Der er tale om unge
mennesker mellem 17 og 25 år. De
har den fordel, at de endnu ikke har
sat sig i gæld og andre forpligtelser
i form af bolig, bil og familie. Derfor
kan de lettere etablere sig som
selvstændige iværksættere.”
Søren Hansen fortæller videre, at
netop spiludvikling er kendetegnet
ved, at stort set alle er selvstændige. Lønmodtagere, sådan i gængs
forstand, er der ganske få af. Det
betyder, at fremtidens vindere inden
for branchen i høj grad skal være
selvdrevne. Man skal ikke forvente,
at der kommer nogen for at sparke
én i gang. I hvert fald ikke efter, at
de har forladt The Ranch.
Et 3-årigt projekt
The Ranch er sat i gang med EUmidler, der dækker driftsudgifterne
frem til efteråret 2014. De udvalgte
er en flok, der er i gang med forskellige it-uddannelser under Viden
Djurs i Grenaa, der samlet set er
ideelle for at kunne udvikle digitale
spil på et professionelt niveau.
Selve forløbet er en såkaldt strategisk satsning på tre områder: Selve
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spiludviklingsdelen. En internationaliseringsproces, der er nødvendig,
da det er i den store verden, man
skal kunne bevise, at projekterne
kan bære. Og endelig iværksætterdelen. Det er almindelig forretningsførelse. Bogholderi, moms og andet
administrativt som skal til, for at
man kan drive en mindre virksomhed. Alle elementer bliver løbende
integreret i undervisningen.
Til The Ranch er der knyttet en
bank, en advokat og en række
konsulenter og mentorer, der skal
stå de studerende bi fra udviklingsprocessen og frem til færdige og
salgbare produkter.
Den første succes er allerede
hjemme. ClearCut Games, der er
etableret af fem studerende, har udgivet det første spil – CADO - som
et app til Apples iPhone og iPad.
Som mentor for ClearCut Games,
der lige er blevet et ApS, står den
århusianske kæmpesucces, Kiloo
Games, der har slået sig fast på det
internationale plan. Virksomheden
tror på det unge firma. ”De lytter
til hvad vi siger, og de gør, hvad vi
aftaler,” som Kiloo Games har sagt
til Søren.
ClearCut Games er nu på bedding med et nyt spil. Navnet er
MINNOW, som bliver støttet med
100.000 kroner af Det Danske
Filminstitut.

ringssystemer og metoder, der skal
kunne indgå i undervisningsforløb
lige fra folkeskolen til universitetet.
På nuværende tidspunkt er man i
gang med at udvikle læringssystemer til medicinstudiet på Aarhus
Universitet. ”Problemet er blot,” siger Søren, ”at der ikke er så mange
penge i at udvikle serious games
til undervisning. Derfor er der en
tilbøjelighed til i øjeblikket at satse
mere på spil som underholdning.
Men det vil være en niche, der måske vil vinde frem de kommende år.
Især hvis det offentlige vil gå ind og
støtte, da meget forskning påpeger,
at det er en fantastisk måde at lære

Spil er læring
”Al spil er læring,” siger Søren.
”For at kunne spille skal man kunne
sætte sig ind i reglerne og rammerne. Det skal læres.” På sigt er
det også hensigten at skabe læwww.erhvervDJURSLAND.dk · marts 2012

De går i skole om dagen og er spiludviklere om
aftenen, om natten og i weekenderne. Det handler
om kvikke unge mennesker, der er i gang med
at uddanne sig til digitale grafikere, designere,
programmører og projektledere. Og så brænder de
for spiludvikling. I efteråret fik de faste rammer i The
Ranch på Stadion Allé i Grenaa.

rchance for Djursland
på, og fordi vi qua vores innovative
tankegang og pædagogiske traditioner har oplagte muligheder for at
lave banebrydende undervisningsspil i Danmark.”
Han appellerer i øvrigt til, at andre
virksomheder med talenter på
området henvender sig. Det kan der
måske komme noget spændende
ud af.

regner Søren med, at der er 10-15
virksomheder tilknyttet. ”Målet er
naturligvis at få en egentlig spilbranche på Djursland. Gerne en væsentlig niche til det øvrige erhvervsliv.
Og den niche skal bestå af dygtige
og selvstændige folk, der kender
betingelserne i branchen. Det skal
være snart. Det skal ikke være, når
de er blevet 35.”

Mål
I øjeblikket er der seks virksomheder i The Farm. De fleste er i
udviklings- og produktionsfasen.
Men det tegner godt. Og når projektet er afsluttet om små tre år, så

Mols-Linien stiger i kurs
Mols-Liniens nye gigantfærge har sendt rederiets
aktie op i kurs. På en uge er kursen mere end fordoblet. Fra omkring 12 kroner til 30. Rederiet har
lejet hurtigfærgen Norman Arrow, der er verdens
største færge, og som kan fragte 417 biler og
1200 passagerer. Den skal sejle på ruterne Sjællands Odde – Aarhus og Sjællands Odde – Ebeltoft. Færgen er lejet over en 10-årig periode.

Ingen beskatning af
mobil telefon
Multimedieskatten er som bekendt afskaffet og
beskatningen af fri telefon genindført. I Norddjurs
Kommune vil man ikke beskatte arbejdsmobiltelefoner, hvis den enkelte medarbejder underskriver en tro og love erklæring. Dermed skriver
medarbejderne under på, at telefonen kun bruges
arbejdsmæssigt. Uden underskrift bliver telefonen altså beskattet.

Erhvervsindsats forbedres
Borgmester Kirstine Bille og kommunaldirektør
Nich Bendtsen har besøgt 21 virksomheder i Syddjurs Kommune for at løfte kommunens erhvervs
indsats, der de seneste år fået en utilfredsstillende placering i målinger af erhvervsvenlighed.
“I økonomiudvalget har vi taget målingerne af
vores erhvervsklima til efterretning og besluttet
at gøre noget ved sagen. Derfor har vi lavet en
erhvervshandlingsplan for 2012, hvor erhvervsbesøgene er det første skridt ud af flere konkrete
indsatser. Besøgene hos de mange erhvervsvirksomheder har været meget lærerige – vi har fået
mange positive tilbagemeldinger, men også bud
på hvad vi kan gøre bedre, det tager vi med os”,
udtaler borgmesteren.

Unge ufaglærte skal på
skolebænken
3F Djursland og Jobcenter Norddjurs har fået
675.000 kroner af Beskæftigelsesregion Midtjylland, for at hjælpe den gruppe unge, der er under
30 og står uden arbejde. 3F indkalder ca. 65
ufaglærte unge til et stormøde den 8. marts. ”Det
er vigtigt at få de unge uddannet og få dem sendt
videre. De skal opkvalificeres, for om 10 – 15 år
er der ikke de job, deres forældre havde,” siger
Alice Krog fra Jobcenter Norddjurs.

Rekordstort antal ansøgere til
LAG midler

Innovationschef Søren Hansen, 3D College.
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”43 ansøgere søger om i alt 16,5 mio. kr. hos
LAG Djursland,” fortæller koordinator i LAG, Karen Just. Og med de store antal ansøgere, følger
et benhårdt prioriteringsarbejde for bestyrelsen,
for bevillingerne kan slet ikke følge med den
store interesse. ”Vi har i alt 3,5 mio. kr. til landdistriktsområdet og 1,4 mio. til fiskeriområdet til
uddeling over to ansøgningsrunder i 2012,” siger
bestyrelsesformand Flemming Petersen.

Noter
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Når man er født i 1950, har man oplevet kæmpe omvæltninger, som
det næppe er de senere generationer forundt. De mange nationale og
internationale konflikter. Arbejderbevægelsens og socialismens storhed og
fald. Rockmusikkens barndom. Nu sidder han som administrerende direktør i
en virksomhed i voldsom fremgang. I orkanens øje. Men han skulle egentlig

Journalist Jørgen Peter Thygesen, Mercatus Reklamebureau AS

blot have haft et pensionistjob.
Han hedder Poul Reinholdt. Født og opvokset i Hasselager ved Århus, hvor faderen var bager. ”Jeg har ikke
spist kager siden jeg var 15 år,” hævder han. Han kom
på handelsskolen i Hans Broges Gade i Aarhus, hvor
han mødte sin senere kone, Anne Marie, og hvor han
købte sin tobak i specialbutikken overfor. Senere kom
han på handelshøjskolen. Og i 1976 blev han cand.
merc. i organisation og regnskabsvæsen.
Han kom til Per Udsen Co. Aircraft Industri i Grenaa,
hvorfra han dog tog en afstikker til Nordjylland med
bopæl i Hjørring fra 1979 til 1982. Her arbejdede han
for Lee Cooper Jeans og Ginge Raadvad i Brønderslev.
Han kom tilbage til Per Udsen og kunne arbejde videre
med de kontrakter, han var påbegyndt tre år tidligere,
og som førte til ordrer på dele til F16 flyene. ”Jeg opdagede, at det var en helt anden verden, jeg var vendt
tilbage til. Spændende mennesker og spændende
udfordringer.”
Men freden brød som bekendt ud i 1989, og i 1991
kom den første golfkrig. Begge dele var ikke godt for
flyindustrien. Hverken den militære eller den civile.
Familiefirmaet Per Udsen blev overtaget af Terma. Det
var i 1999.
”Jeg foretrækker små virksomheder, hvor man taler
sammen,” siger han. Og så kom han til Spectronic.
”Her var der tre direktører, tre ejere, skægge mennesker, der var vidt forskellige, men som komplementerede hinanden i en utrolig grad. Firmaet var i kæmpevækst, så det endte med, at virksomheden blev solgt til
det engelske Cobham med en god fortjeneste.”

Når vi har det sjovt, og kunderne
har det godt, så er det bestemt til at
holde ud.
You Will Never Walk Alone
I 2008 skiftede han til DMP Mølleservice i Balle. Igen
som økonomichef eller CFO, som det også kaldes. Her
er der fire ejere, der alle er dygtige vindmøllefolk og
helst vil beskæftige sig med det. Pouls opgave blev så
at styre finanserne og it. ”Det skulle jo egentlig være
et pensionistjob,” siger han med et grin. ”Jeg var kommet i en alder, hvor man skal passe på sig selv.”
Men igen var der tale om en virksomhed i voldsom
vækst. Og snart blev han udnævnt til administrerende
direktør. ”Det er en vækst, der mere eller mindre
er kommet af sig selv. Og det har samtidig vist sig
at være en god forretning. Når vi har det sjovt, og
kunderne har det godt, så er det bestemt til at holde
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ud.” Han funderer lidt. ”Vi har her i virksomheden to
værdibegreber, kan vi kalde det. Det lever og arbejder
vi efter. Det ene hedder: You Will Never Walk Alone,
og her tænker vi på kunderne. De skal føle sig trygge
ved, at vi servicerer deres møller. Det andet hedder: Vi
skal opføre os ordentlig i alle sammenhænge. Overfor
kunder, leverandører og medarbejdere. Det er jo en
sund og god leveregel.”

Lykke er kun
Vinterbadning er ren sundhed
Poul Reinholdt, der er mest til klassisk og jazz, fortæller, at han i 2003 var til en Poul McCartney koncert i
Parken. Her blev der også spillet en masse Beatlesnumre. ”Og her midt blandt tusinder af andre dukkede
minderne op. Jeg var tilbage i 60’erne. Bogstaveligt
talt. Pigerne, duftene, lydene, musikken. Jeg blev grebet af en kæmpe lykkerus. En lykkerus, der naturligvis
altid kun varer i øjeblikke.”
”Jeg er blevet bedre til at passe på mig selv. Jeg
spiller tennis hver onsdag eftermiddag fra kl. 14-16.
Nogle pensionist-frynsegoder skal man da ha‘. Alkohol
drikker jeg kun ved særlige lejligheder. Det bliver til 5-6
gange om året. Jul, nytårsaften og et par fødselsdage.
Det har jeg det også godt med.”

Jeg blev grebet af en kæmpe
lykkerus. En lykkerus, der naturligvis
altid kun varer i øjeblikke.
Og så vinterbader – eller helårsbader - han og Anne
Marie. Hver lørdag og søndag året rundt. Så får journalisten et længere foredrag om vinterbadningens fantastiske virkning på krop og sjæl: Vinterbadning holder
insulinen nede, den styrker blodcirkulationen og så
frigør badningen en masse endorfiner. Det giver masser af energi. Så der er egentlig ingen grund til ikke at
gå i gang med det. ”Man skal ikke som uprøvet kaste
sig ud i det kolde hav. Det kan man få hjerteslag af.
Man skal gradvist vænne kroppen til, at vandet bliver
koldere.”
Indtil vinterbaderne i Grenaa får en badebro, så er
de det, Poul vil kalde hard core vinterbadere. Dvs. at
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de går fra stranden og ud i vandet. Det tager jo lidt tid.
Ikke noget med et hurtigt gys fra en badebro.
At engagere sig lokalt
Da Poul Reinholdt var ved at være for gammel til at
være medlem af Junior Chamber, og som i øvrigt har
givet ham et godt netværk, valgte han – i stedet for
at blive medlem af f.eks. Rotary – at engagere sig i
idrætslivet. Det var en måde at sige tak for, at hans
egne børn, der i dag er 30 og 32, kunne deltage i et
aktivt idrætsliv i Grenaa.
I 2006 blev han kåret som årets idrætsleder. Men
han har også beskæftiget sig med budget og udvikling i
Folkeoplysningsudvalget. Her har han været formand af
to omgange. Folkeoplysningsudvalget beskæftiger sig
med idræt, spejder, kultur og aftenskoler.

At leve sine drømme ud
Poul har naturligvis en gammel bil, som han skal lære
at skrue i. Det er den hedengangne Triumph TR6 fra
1969 med en 6-cylinders motor. Foreløbig går det vist
ikke for godt med skrueriet, men det skal han nok
komme efter. Det handler nemlig om at have nogle
drømme at forfølge.
Anne Marie og han rejser meget. Mens det her
læses, har ægteparret netop været i Miami en uge
efterfulgt af en uge i Cancun, Mexico, hvor han har
svømmet med delfiner.

øjeblikke

Administrerende direktør Poul Reinholdt, DMP Mølleservice.
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Helnan Marina Hotel
– den oversete perle
på Djursland
På Kystvejen i Grenaa ligger der et første klasses, dansk hotel med en
international standard. Ombygget og renoveret for over 50 mio. kroner siden
hotelkongen Enan Galaly overtog det i 2005. Med et køkken i mesterklassen
og et topmoderne wellness center. Til forkælelse og afslapning midt i eller
efter konferencer og kongresser, kurser og møder. Helnan Marina Hotel er stor
fleksibilitet og imødekommenhed. Det er stedet, hvor alt kan lade sig gøre.

10
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Journalist Jørgen Peter Thygesen, Mercatus Reklamebureau AS

Helnan Marina Hotel er en del af
en kæde på 15, skabt af danskegypteren Enan Galaly. Seks
hoteller i Danmark, fem i Egypten,
og et i Sverige, Tyskland, Østrig
og Marokko. Alle i en international
klasse, der signalerer høj kvalitet.
Hotellet har et enestående køkken,
hvor alt er hjemmelavet og som
samarbejder med Helnan Marselis i
Aarhus. Der er en udsøgt betjening,
værelser, der er indrettet med en
eksklusiv smag – og en række konference- og mødelokaler i størrelser,
der passer til ethvert arrangement.
Mange af dem med flot udsigt ud
over Kattegat.

Vi har virkelig lagt os i selen for
både at vise og fortælle, at vi
kan levere varen her i Grenaa.
”Ja, hvad kan man ønske sig
mere. Vi har virkelig lagt os i selen
for både at vise og fortælle såvel
erhvervslivet på Djursland som det
øvrige Danmark, at vi kan levere
varen her i Grenaa. Vi er et godt
bud på alle typer arrangementer,
hvor vi oveni kan give dem et twist
– ikke mindst i kraft af vor wellness
afdeling,” siger driftsdirektør for de
danske hoteller, Mark Nykjær-Fisher.
Luksus til fornuftige priser
”Vi er ikke dyrere end andre, og
det er der måske nogle, der har
troet. Men vi ligger på et meget
fornuftigt niveau med hensyn til alle
vore ydelser. Værelserne, maden,
konference- og mødelokalerne,
wellness-delen

er alle prismæssigt på et konkurrencedygtigt niveau,” fortsætter
Mark. ”Vi kan i nogen grad udnytte
stordriftsfordelene, da vi er mange
hoteller i kæden. Men specielt her,
vil vi naturligvis også gerne præsentere svømmebassinet, motionslokalet, underholdningsrummet med
billard, bordtennis og meget andet.
Dertil de muligheder vi har for at tilbyde forskellige former for massage
og andre behandlinger.”
Motion og wellness
”Vi er et team på to fysiurgiske
massører, én ergoterapeut og én
fysioterapeut,” fortæller indehaver
af Blue Wave Wellness, Daniel
Drews, der forpagter wellness afdelingen. ”Vi er i stand til at give en
lang række forskellige behandlinger
og massager. Fra 10 minutter og op
til 1½ time. Vi kan tilbyde forskellige former for salt-behandlinger og
bodyscrubs. Vi har sauna, spa og
boblebad. Vi har et dampbad, og vi
har et såkaldt hydro spa, der blæser
vand ind i stedet for luft. Det er en
ganske spændende oplevelse. Vi
kan sammensætte motionsprogrammer og behandlinger, så de passer
ind i et arrangement. Specielt vil jeg
da gerne i aktive pauser anbefale
Aqua Zumba, som normalt foregår
i bassinet, men som også sagtens
kan foregå på steder med fast grund
under fødderne.”
I en artikel i Ekstra Bladet for nylig, blev wellness afdelingen nævnt
som et ud af 10 centre i Danmark.

De kan lidt mere end de fleste.
Det benytter vi os naturligvis af.
Det gode køkken
”Alt er hjemmelavet,” siger daglig
leder af hotellet, Rafael Smidt.
”Også de søde sager og småkagerne, som er specielt eftertragtede. Men det skal ikke være nogen
hemmelighed, at når vi er i stand til
at levere en udsøgt middag eller en
frokost, så skyldes det vort samarbejde med kokkene på Helnan
Marselis. De kan lidt mere end de
fleste. Det benytter vi os naturligvis
af. Og låner dem til vore arrangementer her på stedet.”
Faciliteterne er i orden
79 værelser, som ikke mangler
noget. Heraf er de 10 junior suiter,
som er en slags ”minisuiter”. Der
er internet over det hele. Der er 12
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konferencerum i forskellige størrelser. Det største kan rumme omkring
360 personer. Restaurant og bar er
i top. Og udenfor ligger havet og
skoven. Der er masser stier, man
kan løbe eller gå på. Om sommeren
er der udendørs servering, så man
samtidig kan nyde den smukke
natur. Der er et ungt team til at
servicere det hele. Så Rafael siger:
”Ring da og få et tilbud. Også på
familiefesten.”

Profil
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Erhverv Djursland har henvendt sig
til advokat Niels Opstrup (H), der tidligere har siddet 17 år som formand
for Dansk Arbejdsgiverforening
Østjylland og som medformand
– sammen med borgmesteren – i
Erhvervskontaktudvalget i Aarhus
Kommune gennem 12 år. Opstrup
er partner i Delacour Dania Advokatpartnerselskab, der beskæftiger
knap 200 personer, heraf omkring
80 jurister.
I dag er han i bestyrelsen for 1520 større og mindre aktieselskaber
landet over. På Djursland er han
formand for bestyrelsen i Mercatus
Reklamebureau A/S og med i bestyrelsen for Lgr Nimtofte Holding A/S,
der driver Lübker Golf Resort.
Det er altså en erfaren herre, journalisten har aftalt møde med. Han
slår dog hurtigt fast, at det, at han
er advokat, ikke er vedkommende i
forhold til arbejdet i en bestyrelse.
”Det har intet at gøre med, at jeg er
jurist,” siger han. ”Jura kan man jo
købe sig til. Det er alene de kompetencer, erfaringer og menneskelige
egenskaber, som gør én egnet til at
sidde i en bestemt bestyrelse. Det
handler om at have forretningsmæssig tæft.”
Helikopterperspektivet
”Ved at have en professionel bestyrelse, får man input udefra. Man får
inspiration. Man kan pludselig spille
ping-pong med andre end dem,
man er vant til at spille sammen
med. Konkret kan det være, at man
ønsker at gå ud på nye markeder,
eller at man ønsker at foretage
nogle omfattende investeringer. Da
handler det om for en bestyrelse at
se tingene udefra – eller oppefra i et
helikopterperspektiv. De professionelle bestyrelsesmedlemmer er sat
på jorden for at se, om virksomheden i det hele taget kører fornuftigt
på såvel kort som længere sigt.
Man kan som bestyrelsesmedlem
i et aktieselskab sige indehaveren
eller direktøren imod. Det handler
dog om konstruktiv dialog og debat
med en anden eller andre personer.
Det kan kun være til virksomhedens
gavn. Og det er jo det, det hele
handler om. Det skal gerne være en
rigtig god investering at have professionelle folk i sin bestyrelse.”
”Selv om virksomheden kører
godt, kan det være en god idé at få
fat i nogle professionelle folk, der
ved hvad det drejer sig om. Så er
man også køreklar, når eller hvis der
kommer sværere tider.”
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Erhvervsudvikling

Hvordan kommer man i gang?
Overvejer man at skifte onkel Georg
ud eller supplere ham, kan man for
eksempel henvende sig til Væksthus Midtjylland, der blandt andet
rådgiver erhvervslivet i at etablere
en professionel bestyrelse. Man kan
også henvende sig til ASNET med
administration i Horsens. ASNETs
partnere er erfarne forretningsfolk,
har alle en bred ledelseserfaring og
besidder mange specifikke kompetencer. I det hele taget er der flere
muligheder. Ifølge Niels Opstrup, så
skal man sondere mulighederne i sit
eget netværk. ”Tal med nogle kolleger,” siger han. ”Men først og fremmest skal man nok gøre sig nogle
overvejelser om, hvad man har brug
for. Efter min mening, så bør man
starte med at få en generalist ind i
bestyrelsen. En kontrollerende og
strategisk tænkende person. Specialister kan man få ind, når behovet
kommer. Begynd med én person.
Stille og roligt. Men husk, at kemien
også skal være i orden. Hvis aktionærerne ønsker det, så kan man
altid fyre dem igen. Man kan altid
udskifte og udvide efter behov. Bestyrelsesmedlemmer sidder faktisk
temmelig løst. Men kontinuiteten er
efter min mening også væsentlig.”
Selv om man ikke er et aktieselskab, kan man altid oprette
en ”professionel bestyrelse,” et
såkaldt advisory board. Dette råd
kan ikke bestemme noget som
helst, men det kan være en rigtig
god inspirationskilde for ledelsen i
en virksomhed.
Hvad koster det?
Niels Opstrup mener, at langt
den væsentligste årsag til, at så
få mindre aktieselskaber har en
professionel bestyrelse simpelthen
er den, at ejeren eller ejerne ikke vil
have nogle udefra til at se sig over
skulderen. Andre skal ikke ind i ens
regnskaber og strategiske planer.
Den indstilling kan være ganske
farlig.
”Hvis man vil have en enkelt
person ind i sin bestyrelse skal man
nok regne med et sted mellem 30
og 50.000 kroner. Det baserer jeg
på, at der skal afholdes fire møder
om året, en generalforsamling og så
de månedlige kontroller af regnskabstallene. Så afhænger det også
af, om man er formand eller menigt
medlem. Og det gode råd er stadig:
Start stille og roligt.”
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Skal du ha’ en professionel bestyrelse?
Et aktieselskab skal have en bestyrelse. Det er et lovkrav, men det er egentlig
ikke det væsentligste. En bestyrelse skal helst være en ressource, der støtter,
vejleder og kontrollerer. En kritisk og konstruktiv mod- og medspiller, når det
for eksempel gælder strategi og økonomi på det overordnede plan. Mange nøjes
med en tantebestyrelse. Det kan være far, mor, tante Anne og onkel Georg. Det er
billigere. Men har de nu også den fornødne erfaring og viden? Hvordan ser deres
kompetenceprofiler mon ud?

Advokat Niels Opstrup (H), Delacour Dania Advokatpartnerselskab
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Syddjurs Kommunes
indkøbspolitik og -praksis
26. marts 2012 kl 8.00 - 9.30
Orienteringsmøde, hvor vi også vil
orientere om lokale virksomheders
muligheder for at komme i betragtning
som leverandører.
Mødet henvender sig til alle lokale
virksomheder, der producerer eller forhandler varer og tjeneste-ydelser, som
anvendes af Syddjurs Kommune og af
de forskellige kommunale institutioner.
Sted: Administrationsbygningen, Lundbergsvej 2, Ebeltoft
Tilmelding: bokr@syddjurs.dk eller tlf.
8753 5035 senest onsdag d. 21. marts.
Eksportvækst - fra start til etablering
26. marts 2012
I samarbejde med Kapitalbørsen
inviterer Syddjurs erhvervsforening til
kickstartmøde omkring eksport.
Hvad er succesen med eksportvækst
afhængig af?
Driftfinansiering - hvordan kommer man
i gang? Gennemgang af arbejdsmetode
fra start til slut i en målrettet eksport-/
og finansieringsproces.
Konkrete cases og håndtering af de
mange ordninger, ansøgningsskemaer
m.v.
Workshop - 15 individuelle minutter pr.
deltager
Sted: Møllerup Gods, Rønde
Tilmelding: cf@kapitalborsen.dk
Pris: kr. 495 + moms (medlemmer af
Syddjurs Erhvervsforening)
Kl. 1.495 + moms (ikke-medlemmer af
Syddjurs Erhvervsforening)

Alle data er indhentet i perioden
27.01.2012 - 26.02.2012.
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen
og NN Markedsdata.
Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

Grenaa Bil-Center A/S
Fasanvej 40, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30.09.2011
Bruttofortjeneste
10,6
(10,9)
Resultat før skat
-0,5
(0,4)
Egenkapital
14,3
(14,6)
Antal ansatte
27
(27)
Grønfeld Byggecenter A/S
Smedebakken 1, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31.12.2011
Bruttofortjeneste
4,3
(4,2)
Resultat før skat
0,5
(,4)
Egenkapital
2,7
(2,9)
Antal ansatte
15
(7)
Knebel Drilling A/S
Industrivej 20, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 30.09.2011
Bruttofortjeneste
4,1
(3,1)
Resultat før skat
1,9
(,8)
Egenkapital
7,6
(7,2)
Antal ansatte
17
(17)
Pindstrup Mosebrug A/S
Fabriksvej 2, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 30.09.2011
Bruttofortjeneste
63,7
(59,3)
Resultat før skat
31,2
(27,2)
Egenkapital
168,5
(148,2)
Antal ansatte
79
(81)

Det vigtigste er variation
Hvordan man end udstyrer en
computerarbejdsplads, så skal man indbygge
muligheden for variation. At kunne skifte
mellem at stå og sidde i løbet af dagen, at
bruge et centreret musealternativ så man kan
arbejde skiftevis med højre og venstre hånd.
Kom og prøv i butikken
Tlf. 8632 1111
www.papirgaarden-grenaa.dk

14

Ajour

Perstrup på vej i plus og til salg

En vækst i omsætningen fra
63,2 mio. kr. til 88,6 mio.
kr. var ikke nok til at give
sorte tal på bundlinien. Men
resultatet på minus 13 mio.
kr. for betonelementfabrikken
på Djursland dækker ifølge direktør Niels Søndergaard over
både store ibrugtagnings
omkostninger i en ny produktionshal, nedskrivninger og
hensættelser, så det reelle
resultat er et driftsunderskud
på 4-5 mio. kr.
Han ser dog fortrøstningsfuldt
på fremtiden: „Vi mærker
fremgang og øget aktivitet,
selvom betingelserne i byggebranchen stadigvæk er svære.
Så vi regner med i 2012 at
lave et positivt resultat.“
Niels Søndergaard fortæller,
at virksomheden faktisk er sat
til salg. „Betonelementer er
ikke core business for vores
ejer Heidelberg Cement. Og
koncernen ønsker strategisk
at trække sig ud af ikke-core
forretningsområder. Derfor
er vi i øjeblikket i gang med
at lede efter en ny ejer til
virksomheden. Jeg forstår
godt beslutningen, for der er
en overkapacitet lige nu og
markedet er svært.“
Perstrup er med den nye
produktionshal til alle betonelementerne godt gearet til
at efterkomme kundernes

skiftende behov. „Hallen kan
løse mange flere opgaver, er
mere fleksibelt indrettet, og
har større kapacitet. Vi kan nu
løfte emner op til 40 tons og
kan håndtere emner, der er
meget større end vi har kunnet tidligere.“
Der har været kraftig nedgang
i produkterne til landbruget de
sidste to år og er det fortsat. Væksten skyldes efterspørgsel på produkter inden
for anlægssektoren, f.eks.
elementer til tunneller, tanke
til spildevand, regnvand, og
pumpehuse. Niels Søndergaard konstaterer, at der er
mere og mere fokus på at
lave hurtige løsninger, f.eks.
i vejbyggeriet. Her bliver
der i stigende grad anvendt
betonelementløsninger, for
at forstyrre trafikken mindst
muligt.

Perstrup Beton Industri A/S
Kringelen 4, 8560 Kolind
Ejer: Abetong Ab (Sverige)
Regnskabsafslutning:
31.12.2011
Bruttofortjeneste 25,2

(9,3)

Resultat før skat

-13,1 -(12,3)

Egenkapital

44,5 (60,4)

Antal ansatte

80

(69)

Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)
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Nye selskaber
Norddjurs
34218692
34221421
34221839
34221847
34226601
34227136
34278784
34351899

EMF ApS............................................................................................. 30.01.2012
CLEARCUT GAMES ApS................................................................... 02.02.2012
NORDDJURS EJENDOMSKONTOR ALLINGÅBRO ApS................ 02.02.2012
AABENRAA MURER- OG SANDBLÆSNING ApS........................... 02.02.2012
BJESIM A/S........................................................................................ 10.02.2012
DJURSLAND‘S TØMRERFORRETNING ApS.................................. 13.02.2012
DJURSLAND‘S AUTOGENBRUG ApS............................................. 21.02.2012
REKLAMEMAATTEN DANMARK ApS............................................ 23.02.2012

Syddjurs
34218803
34226814
34231141
34230684

KIVASOL ApS..................................................................................... 30.01.2012
SALESPASSION ApS......................................................................... 13.02.2012
BYGGEFIRMAET RINSEN & BECH ApS........................................... 20.02.2012
HARTVIG AUDIO ApS....................................................................... 20.02.2012

Konkurser, likvidationer og opløsninger
Norddjurs
32787401
31606578
29408297
31058740
12907141
33590040
26327938
87328228
28482272
30729455
24244342

BØRNENES VERDEN ApS................................................................ 26.01.2012
DOLCE LATTE ApS............................................................................ 01.02.2012
IVERHUSET ApS................................................................................ 01.02.2012
A. M. KJEMTRUP‘S EFTF. ApS........................................................ 02.02.2012
AKTIESELSKABET AF 26. JANUAR 2012........................................ 02.02.2012
SELSKABET AF 26. JANUAR 2012 A/S............................................ 02.02.2012
PT 2001 ApS..................................................................................... 03.02.2012
CATCO ApS....................................................................................... 06.02.2012
GRENAA BILUDLEJNING ApS........................................................ 06.02.2012
GRENAA FJERNVARME SERVICE ApS.......................................... 06.02.2012
FINN THRUE PEDERSEN ARKITEKTKONTOR ApS........................ 27.02.2012

Syddjurs
26499240
32282830
32782256
26976499
29243301
29518858
20960477
27491898
32829155
66030911
30718933

JV INVEST ApS.................................................................................. 26.01.2012
A/S PERIDOT..................................................................................... 31.01.2012
FRK. FLORA ApS............................................................................... 31.01.2012
HEINRICH LAUSDAHL ApS.............................................................. 01.02.2012
KIDAN ApS......................................................................................... 01.02.2012
SYDDJURS BLIK ApS........................................................................ 01.02.2012
FRIIS PEDERSEN TRANSPORT ApS............................................... 06.02.2012
LAILA JENSEN ApS......................................................................... 06.02.2012
AIR MANAGER NE ApS.................................................................... 11.02.2012
SKANDI SALG A/S............................................................................. 16.02.2012
KALØ ENTREPRENØRFORRETNING ApS...................................... 17.02.2012

Ændringer i den
politiske struktur
Den politiske struktur i Norddjurs Kommune
skal ændres. Derfor er kommuen ved at lave et
beslutningsoplæg til politikerne, der indeholder
tre hovedpunkter: Hvor mange medlemmer skal
kommunalbestyrelsen fremover bestå af? Hvor
meget skal de aflønnes med? Og hvor mange udvalg skal der være? Kommunalbestyrelsen består
i dag af 27 medlemmer. Beslutningsoplægget
skal være færdig til august.

Mols-Liniens domicil
forlader Ebeltoft
Siden 1966 har rederiet haft hovedsæde på havnen i Ebeltoft. Nu forlader de 30 medarbejdere
Ebeltoft til fordel for Aarhus. Flytningen forventes
at ske tidligt på sommeren. ”Mols-Liniens lukning
af hovedkvarteret i Ebeltoft er uden tvivl et
tilbageskridt for Syddjurs. Helt overordnet mister
området en stor arbejdsplads. Samtidig udløser
lukningen følgevirkninger for lokale virksomheder,
som har løst opgaver eller leveret varer til færgeselskabets kontor. Endelig giver det en bekymring
for fremtidens færgedrift mellem Ebeltoft og
Odden,” siger formand for Syddjurs Erhvervsforening, Ole Brus Sørensen.

Verdo køber Grenaa
Kraftvarmeværk

Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.

Energiselskabet Verdo, der har hovedsæde i
Randers, har underskrevet en aftale med DONG
Energy om overtagelse af Grenaa Kraftvarmeværk. Overtagelsen vil ikke betyde noget for den
daglige drift. ”Verdo har stor erfaring med at drive
biomassefyrede kraftvarmeværker, og de vil fortsat sikre driften af hensyn til fjernvarmekunderne,
halmleverandørerne og de ni medarbejdere, der
er beskæftiget på værket,” siger Jens Erik Pedersen, direktør i DONG Energy.

PR Electronics vil
ekspandere i Kina

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

”Vi har forhandlere i 45 lande verden over, men
må erkende, at hvis det virkelig skal batte noget,
så må vi oprette et selskab og have vore egne
sælgere og teknikere ansat. I Kina ligger omsætningen i øjeblikket på beskedne 400.000 til
500.000 euro. I 2015 skulle vi gerne nå op på 4
mio. euro. Vi har ingen planer om at flytte produktionen derud, men har en klar forventning om at
en solid position i Kina kan styrke organisationen i
Danmark og bidrage med at opnå vore mål,” siger
adm. direktør Kim Rasmussen, PR Electronics.
PR Electronics omsætter kun 15 % herhjemme.
Resten eksporteres. Primært til Europa.

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

www.erhvervDJURSLAND.dk · marts 2012
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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

RÅD G IV E N D E

INGENIØRER

A/S

Tal med os om...
•
•
•
•

Stationsplads 4,

8500 Grenaa

- Tlf. 8630 0355

Åboulevarden 18, 8000 Aarhus C - Tlf. 8625 3355

nansiering
investering
leasing
forsikring

www.djurslandsbank.dk

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

RUSTFRIT STÅL · REPARATION · MONTAGE
• Smede- og maskinarbejde.
• Jern- og rørkonstruktioner.
onstruktioner..
• Pladearbejde og maskinbygning efter opgave.
• Industrimontage
og reparationer.

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

CNC-styret kantpresse
(235 tons pressetryk/4.100 mm bukkelængde).

CNC-bearbejdningscenter
24 værktøjer (X 1.120, Y 510, Z 510).

2 CNC vandskæremaskiner
med 4 skærehoveder for abrasiv skæring.
Borde: 2.000x4.000 mm og 4.200x6.700 mm

- Ring og få et uforpligtende tilbud!

Fabrikvej 9 · 8500 Grenaa · Tlf. 87 58 18 00 · e-mail lb@aalsrode.dk · www.aalsrode.dk

