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Hjælp til regnskab
og administration?

SAVO Ikon
– Læn dig tilbage
og nyd forskellen…
Savo Ikon er inspireret af funktionalisme og
enkelt design. Stolserien har en spænende
udformning, fordi vi tænker lidt anderledes.
Savo Ikon kan leveres med det bløde og
behagelige sæde, Vikon®-sæde, som er 50 %
tykkere end et standard sæde. Sædet former
sig efter kroppen og opleves som blødt og
samtidigt støttende. En unik siddeoplevelse,
der skal prøves.

Du kan outsource opgaverne til vores
faglærte medarbejdere efter dit behov,
så du kun betaler efter timeforbrug.
Kontakt os og få et konkurrencedygtigt
tilbud på en fleksibel og personlig løsning på dine opgaver. Arbejdet udføres
efter dit ønske hos dig eller på vores
kontor.

Kom ind og prøv SAVO Ikon hos:

www.papirgaarden-grenaa.dk
Tlf. 8632 1111 · Århusvej 146 · 8500 Grenaa

Klintevej 14 • 8500 Grenaa • Telefon: 31 14 89 80
E-mail: cn@talkompagniet.com
www.talkompagniet.com

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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www.mfnorddjurs.dk
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Skab udvikling med
professionel bestyrelse

Forside: TV-vært Anna Louise Thranæs Didriksen, TV2 Østjylland

I dette og sidste nummer af Erhverv Djursland
har vi skrevet om professionelle bestyrelser i en
række Djurslandske SMV‘er. Kun omkring hver
tiende ejerledede virksomhed i Danmark har en
professionel bestyrelse og noget tyder på, at
tallet for Djursland måske er lavere.

Det er en kendsgerning at den gennemsnitlige
vækst i virksomheder med professionelle
bestyrelser er langt kraftigere end i selskaber,
hvor bestyrelsen består af ejere, ægtefæller og
familiemedlemmer.

Netop det at de eksterne bestyrelsesmedlemmer
alene er med i bestyrelserne på grund af deres
kompetencer og erfaringer, giver helt nye øjne på
virksomheden, udfordrer den daglige ledelse og
inspirerer den.

Der er derfor gode grunde til som virksomhedsejer, at overveje at danne en professionel
bestyrelse og vi håber at de erfaringer der er viderebragt i magasinet, kan være med til at sætte
fokus på fordelene ved en aktiv professionel
bestyrelse og på den måde være med til at skabe
vækst på Djursland.
Redaktionen
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Man kan tale om en professionel bestyrelse, når den – også består af eksterne medlemmer, der er engageret og betalt for
at medvirke til at styre en fortsat udvikling i virksomheden. De
eksterne medlemmer har ofte kompetencer, der supplerer direktionen. Det skal være en ressource. På Djursland synes det som
om, der er langt mellem disse bestyrelser. Erhverv Djursland har
talt med et par virksomheder, der aktivt bruger deres bestyrelser
– og har gavn af det.

Mød skolelæreren, der elsker at formidle og fortælle gode
historier. Og blev kendt for det. 16 år på TV2 Sporten. Nu på
TV2 Østjylland, hvor hun blandt andet laver Vild med Dyr. Hun
bor langt fra købmanden midt på Djursland sammen med mand,
børn, heste og en hund – og har det dejligt.

Decoplant sørger for 
plantemiljøet i virksomhederne

10

Medarbejdere og forretningsforbindelser får noget smukt at se
på. Et kreativt og individuelt plantemiljø skaber trivsel, godt
humør og et sundere indeklima. En professionel planteservice
kan være med til at skabe en virksomhed et nyt og bedre image.
Og så er det nemt, og prisen er bestemt overkommelig.

Så er det slut med de kunstigt lave  13
priser på leasing- og demobiler
Indtil for kort tid siden blev ca. halvdelen af alle nye person- og
varebiler solgt som leasing- eller demobiler. Men nu er det altså
slut med det, Skat kalder uhensigtsmæssig brug af mindstebeskatningspriser. Erhverv Djursland har derfor bedt KPMG i
Grenaa hjælpe med at forklare, hvad det så betyder.

Skulle det være en elbil?

16

Ajour – kalender – navne –
selskaber – regnskaber

19

Der er stadig langt mellem elbilerne på Djursland og i resten
af landet. Ifølge Ingeniøren har de i alt ni selskaber, der sælger
elbiler i Danmark, på et helt år blot solgt 376. Erhverv Djursland
har kigget lidt på sagen. Været omkring en virksomhed, som har
to elbiler i fast arbejde og talt med et par bilforhandlere.
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Østerbrogade 16
8500 Grenaa
Telefon 86 32 20 11
Telefax 86 32 36 16
www.kvistjensen.dk
grenaa@kvistjensen.dk

VVS-installation

per møller

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

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

www.permoeller.dk

Tal med os om...
•
•
•
•

RÅDG IVENDE

INGENIØRER

A/S

nansiering
investering
leasing
forsikring

Stationsplads 4,

www.djurslandsbank.dk

8500 Grenaa

- Tlf. 8630 0355

Åboulevarden 18, 8000 Aarhus C - Tlf. 8625 3355

Ny i Talkompagniet

SALG OG UDLEJNING AF ALLE FORMER
FOR CONTAINER LØSNINGER.
NU OGSÅ CONTAINERPLADS PÅ GRENAA HAVN!
MOBILE VÆRKSTEDER
LAGER CONTAINERE
MOBILE INDUSTRI KØKKENER
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DJURS WIND POWER
WWW.DJURSWINDPOWER.DK

MANDSKABS CONTAINERE
INDUSTRI OG MALINGS-BLANDEUNIT
MED VARME OG VENTILATION

E-MAIL: KIO@DAVAI.DK

TELEFON +45 21 40 79 55

WWW.DAVAI.DK

Murerfirma RASMUS JAKOBSEN A/S
Totalentrepriser
Nybygning · Tilbygning
Omforandring · Reparationer
Murer-, beton-, og jordarbejde
Autoriseret kloakmester
Grave- og huggearbejde med miniged
Havnevej 80 · 8500 Grenaa
Tlf. 86 32 35 11/86 32 38 32
Biltlf. 23 31 48 40
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Anja Ladefoged er tiltrådt som revisor
assistent hos Talkompagniet. Hun er
30 år, bor i Ålsø og er udlært revisor
assistent hos Revisionsfirmaet Villy
Pedersen I/S. Anja har desuden været
regnskabskoordinator hos Norddjurs
Kommune og har såldes stor erfaring
med alt fra erhvervsservice til udarbej
delse af regnskaber og budgetter samt
revision.

Klintevej 14 • 8500 Grenaa • Telefon: 31 14 89 80
E-mail: cn@talkompagniet.com
www.talkompagniet.com
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Grenaa som
Djurslands egnscenter
Politikerne i Norddjurs Kommune
har taget bladet fra munden og siger
nu lige ud, at en fokuseret indsats
for at udvikle og profilere Grenaa
som Djurslands egnscenter er
bydende nødvendig, hvis Aarhus og
Randers ikke skal løbe med den stigende andel af borgerne, der følger
urbaniseringstrenden.
Borgmester Jan Petersen fastslog
på den stort anlagte workshop med
tæt på 100 deltagere den 5. marts
i Grenaa, at kommunalbestyrelsen
i Norddjurs har valgt at sætte fokus
på udviklingen af Grenaa som Djurslands egnscenter. Og at der er afsat
betydelige midler til formålet i de
kommunale budgetter.
„Vi vil en by med industri, men
en ny og moderne industri“. Grenaa
har potentialet til det, vurderede han
og konkluderede, at man sagtens
kan være veluddannet uden at være
højtuddannet. Her ligger store ressourcer gemt i Grenaa.
Sociologen Henrik Dahl advarede
om, at man kan besøge Grenaa
uden at komme til Grenaa: Mange
besøger stranden eller Kattegatcentret og tager hjem igen – uden
at opdage, at der faktisk også er en
by. Han opfordrede til, at Grenaa-

området kobler sig på „den østjyske
millionby“, der dækker området
fra Randers til Haderslev og som
sammen med København er de to
områder i Danmark, der er i hastig
udvikling.
Grenaa‘s placering i danskernes
mentale geografi mener Henrik Dahl
kan strammes op: I 1800-tallet var
det Randers og Ålborg, der var de
to dominerende byer i Jylland. Men
Århus slog dem på det mentale
Danmarkskort ved først at få Verdensudstillingen i 1909 og senere
Århus Universitet. Det handler om
at tænke i attraktorer for Grenaa.
Havnen skal tiltrække den industrielle vækst, mens Kattegatcentret,
Museum Østjylland og Baunhøj
Mølle skal sikre oplevelses økonomisk vækst.
I selve workshoppen var der stor fokus på initiativer, der kan få de unge
til at flytte tilbage til Grenaa-om
rådet, når de er færdiguddannede.
Mest populært var projektet med
etablering af et såkaldt „ungdomsunivers“, som sammen med miljøet
omkring ungdomsuddannelserne
og i Pavillonen skal gøre det fedt at
være ung i Grenaa.

Daginstitutioner i udbud
Totalrådgivning på etablering af to daginstitutioner
i Grenaa og Auning sendes nu i udbud i Norddjurs
Kommune. Der skal etableres to nye daginstitutioner. Byggeriet ved Østre Skole i Grenaa skal
rumme ca. 150 børn, og i Auning skal der etableres en daginstitution til 120 børn.
Totalrådgivning på projektet bliver nu sendt i
offentligt udbud. Det bliver rådgivers opgave at
koordinere byggesagerne under hele planglægnings-, forslags-, projekterings- og udførselsfasen.

Syd har overhalet Nord
i antal husstande
10 af landets kommuner har en tilvækst på over
10 procent fra 2002 til 2012 ifølge friske tal fra
Danmarks Statitstik. Seks af dem ligger i Østjylland mens de fire er at finde på Sjælland. Landsgennemsnittet ligger på 5,5 procent.
Syddjurs har haft en tilvækst på 8,8 procent og
ligger dermed pænt over gennemsnittet. Norddjurs kan derimod kun nå op på 3,7 procent. I det
samlede felt ligger Syddjurs som nummer 19,
mens Norddjurs må nøjes med at være placeret
som nummer 65. I 2002 havde Norddjurs Kommune 17.126 husstande og Syddjurs 16.967. 10
år senere er tallene 17.764 og 18.457.

Norddjurs bliver
klimakommune
Norddjurs Kommune og Danmarks Naturfredningsforening har indgået en klimakommuneaftale. Norddjurs’ CO2-udslip skal nedbringes med
mindst to procent om året frem til år 2017. Klima
handlingsplanen vil blive udarbejdet i løbet af
2012 og vil indeholde forslag til energirenovering
af kommunale bygninger, opstilling af solcelleanlæg – blandt andet på taget af rådhuset – udskiftning af gadebelysning og med andet. Præsident
for Danmarks Naturfredningsforening, Ella Maria
Bisschop-Larsen, er glad for at kunne byde Norddjurs velkommen til klimaholdet blandt 72 øvrige
klimakommuner af landets 98 kommuner.

Ny prioritering af
byggesager i Syddjurs
Syddjurs Kommune har ændret prioriteringen af
byggesager pr. 1. marts. Det betyder, at ansøgninger, der ved modtagelsen har alle nødvendige
bilag, færdigbehandles umiddelbart efter modtagelsen. Samtidig er behandlingen ændret, så
det nu er den samme byggesagsbehandler, der
skal færdiggøre, som gennemgår den indsendte
ansøgning. Afdelingschef Tine Degn Rasmussen
siger i den forbindelse: „Sørg for at undersøge
alle forhold, inden du sender din ansøgning ind
og vedlæg fuld dokumentation. Er du i tvivl, så
kontakt en professionel rådgiver – eller bed kommunen om en forhåndsdialog.“
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Direktør Ebbe Sørensen, A/S Grenaa Motorfabrik

Journalist Jørgen Peter Thygesen, Mercatus Reklamebureau AS

Når en professionel bestyrel
Bestyrelsen skal kunne noget
andet end jeg selv
A/S Grenaa Motorfabrik har eksisteret i mere end 100 år. Man producerer og reparerer i dag blandt andet
skibsmotorer, reduktionsgear og
propelleranlæg. Så længe direktør
Ebbe Sørensen kan huske, har der
altid været knyttet en professionel

„Det er også vigtigt, at der ikke er
nogen familiemæssige eller andre
personlige relationer involveret.“
bestyrelse til direktionen. Ud over
direktøren er der en jurist og en
ingeniør fra en anden branche i
bestyrelsen. „Jeg kræver først og
fremmest,“ siger Ebbe Sørensen,
„at de kan noget andet end jeg selv.
Det er også vigtigt, at der ikke er
nogen familiemæssige eller andre

personlige relationer involveret. Jeg
synes, at jeg får megen relevant
sparring og input. Ved at have folk
udefra undgår man mange ting, men
da også, at vi, der lever i virksomheden i vor egen lille verden, får
et frisk pust udefra. Også i dagligdagen. En objektiv og professionel
indsigt uden bindinger gør, at vi kan
komme langt.“
En god ressource at trække på
Vahle Døre og Vinduer A/S flyttede
for et par år siden fra Følle til Mørke.
Herfra producerer virksomheden
fortsat specialfremstillede indvendige døre og facadedøre. Ifølge
direktør Ole Mølby, fik Vahle sin
første professionelle bestyrelse i
2007. I forbindelse med en ændring
af distributionsmåden, blev bestyrelsen tilpasset i 2010. Ole Mølby er

glad for sin bestyrelse, der består af
fem personer. „Det er ikke kun ved
vores formelle møder, jeg har gavn
af dem. Det er også i det daglige,

„Det er indsigtsfulde folk, der
kender både produkterne og
kundesegmenterne.“
når der opstår et behov,“ siger han.
„Det er indsigtsfulde folk, der kender både produkterne og kundesegmenterne. Det er en god ressource
at kunne trække på.“
Jeg savnede support til butikken
B Cool Consult A/S i Grenaa tilbyder
uafhængig konsulentbistand og
service inden for alle former for
køleanlæg, opgradering af air-condition, proviantanlæg, reefer skibe og
fiskefartøjer. „Jeg har kun haft en

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
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Man kan tale om en professionel bestyrelse, når
den – også - består af eksterne medlemmer, der
er engageret og betalt for at medvirke til at styre
en fortsat udvikling i virksomheden. De eksterne
medlemmer har ofte kompetencer, der supplerer
direktionen. Det skal være en ressource. På
Djursland synes det som om, der er langt mellem
disse bestyrelser. Erhverv Djursland har talt med
et par virksomheder, der aktivt bruger deres
bestyrelser – og har gavn af det.

lse giver mening
professionel bestyrelse i omkring
tre år,“ siger direktør Palle Bendix.

„Jeg savnede simpelthen en support til butikken udefra. Der er jo
mange ting, jeg ikke ved noget om.“
Bestyrelsen består af seks personer.
Om dem siger han: „De skulle være
i stand til at sætte sig ind i virksomheden, dens produkter, mål og
strategier. I min bestyrelse har jeg
blandt andet en advokat, en branchemand og en leder af en større
virksomhed. Dem kan jeg altid ringe
til og spørge. Der går sjældent en
uge, hvor jeg ikke har fat i én af
dem. Det koster ikke ekstra, og de
er afgjort pengene værd.“
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Økonomiudvalget i Syddjurs Kommune har sagt
god for, at Netto flytter fra sin nuværende placering i Ebeltoft til en placering i den nordlige del
ved Vibæk Strandvej. Der er lavet et lokalplansforslag, som giver mulighed for en dagligvarebutik
på 1000 kvadratmeter og et samlet butiksareal på
1600 kvadratmeter. Der er borgermøde om sagen
den 11. april.

Samarbejde med jobfirmaer
skaber utilfredshed
Flere fagforeninger og LO Djursland er stærkt
utilfredse med en eller flere af dele af Syddjurs
Kommunes partnerskab med to private jobfirmaer. Men på trods af kritikken fra baglandet vil
hverken SF eller Socialdemokratiet uden videre
skifte spor. Kirstine Bille afviser helt og holdent
kritikken.
Dansk Metal Århus finder det usmageligt at
lade private firmaer indgå i indsatsen omkring
afgørende beslutninger i sygedagpengesager
efter modellen No cure – no pay. „At lade private
tjene på borgeres sygdom og ulykke er stærkt
bekymrende. Det er en skæv udvikling, som vil
underminere det danske velfærdssystem,“ siger
afdelingsformand Finn Andersen.

Ferieby skal revitaliseres

„Der går sjældent en uge, hvor jeg
ikke har fat i én af dem.“

Netto flytter

Tag • Gulve • Sokler • Haller

Eigil Fischers Ferieby ved Femmøller skal
gennemgå en større kulturel fornyelse med
udgangspunkt i stedets særlige arkitektoniske,
kulturhistoriske og landskabsmæssige værdier.
Realdania-fonden har netop bevilget 125.000
kroner til en forundersøgelse. Også tre historiske
bygninger ved Fjellerup Strand får et lignende
beløb til videreudvikling. Begge ideer er oplagte
bud på, hvordan stedbundne potentialer kan være
med til at styrke livskvaliteten lokale i Danmarks
yderområde, siger Hans Peter Svendler, direktør i
Realdania i en pressemeddelelse.

Kvadrat Danmarks Sundeste
Virksomhed
Kvadrat A/S er kåret som Danmarks Sundeste
Virksomhed 2012. Prisen er vundet på et stærkt
motionsfokus og en imponerende involvering af
medarbejderne.
„Det er stort at få sådan en pris og et godt
bevis på, at vi har gjort en forskel og er på rette
spor. Men det er også forpligtende og giver os
lyst til at fortsætte indsatsen, for vi må ikke hvile
på laurbærrene,“ siger direktør hos Kvadrat A/S,
Mette Bendix.
„Sundhed er vigtigt for os, fordi vi gerne vil
sikre, at medarbejderne trives. Det har en stor
betydning for hele arbejdspladsen, at medarbejderne er motiverede for at komme af sted om
morgenen og er glade på jobbet. Og så giver det
et lavere sygefravær, men det er faktisk sekundært for os.“
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TV-vært Anna Louise Thranæs Didriksen, TV2 Østjylland
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Personprofil
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Mød skolelæreren, der elsker at formidle og fortælle gode historier. Og blev
kendt for det. 16 år på TV2 Sporten. Nu på TV2 Østjylland, hvor hun blandt
andet laver Vild med Dyr. Hun bor langt fra købmanden midt på Djursland

Journalist Jørgen Peter Thygesen, Mercatus Reklamebureau AS

sammen med mand, børn, heste og en hund – og har det dejligt.
Anna Louise Thranæs Didriksen fra Hvinningdal ved
Silkeborg havde vel tænkt sig at blive skolelærer. I
hvert fald blev hun lærer fra Jonstrup Seminarium på
Sjælland i 1991. Et seminarium, som Bertel Haarder
kort tid efter fik lukket.
Hun havde linjefag i engelsk og idræt, og dengang
„kunne man fodre svin med de fag,“ fortæller hun. Så
hun hoppede fra vikarjob til vikarjob uden dog at være
mere arbejdsløs end højst en måned ad gangen. Hun
underviste blandt andet på Hillerød Tekniske Skole,
„hvor en spade blev kaldt for en spade.“ På et tidspunkt var hun inde og undervise bosniske flygtninge i
dansk. I nærheden lå TV2, hvor de søgte en sportsjournalist, som gerne måtte have en anden baggrund end
den traditionelle. Line Baun Danielsen skulle afløses.
Det var Anna Louises mormor, der havde hørt i radioen,
at man manglede en speaker til sporten. Det skulle da
prøves. Så hun købte en hårbørste hos Netto på vejen
og stillede op til casting. Det var så det, tænkte hun.
Men hun blev bedt om at komme igen. Og igen. Til
sidst skulle hun til en samtale med det nærmeste, man
vist kunne komme på Gud i den branche: Morten Stig
Christensen. Hun fik en årskontrakt. Hun var brændt
igennem på skærmen og var blevet valgt ud af 400
ansøgere. Det var i 1994.
Nu med familie
De næste fire år pendlede hun fra København til
Odense. Men så skete der det, at hun på en skiferie i
Norge i 1998 bogstavelig talt løb ind i Ronni Didriksen
fra Djursland. Giftede sig fire måneder senere. Flyttede
en kort periode i lejlighed i Grenaa, men byggede så et
lille hus i Daugaard ved Vejle. Aalsrode Tømrerfirma,
Claus og Bo Allermann, Ronnis gamle venner, skulle
naturligvis bygge det. Her fik hun sine skove, og Ronni
fik sit hav. Og børn begyndte at komme til.
Nedtur
Anna Louise havde netop fået sit andet barn i efteråret
2002. Der var gang i den på alle fronter. Et liv i overhalingsbanen. Børn, mand og arbejde. Alt skulle passes.
Boller til fødselsdage. Hun ville bestemt ikke falde af
på den på grund af to børn.

„Men dengang var det tabu at
gå ned med flaget.“
Det startede med en lungebetændelse, som ikke
kunne slås ned. Hun kunne ikke tage sig sammen til
noget som helst. Der måtte lægehjælp og en rokade til.
Ronni solgte noget af sit firma fra, og flyttede resten
hjem i privaten. Arbejdsplads, familie og venner udviste
stor forståelse. TV2 gav hende orlov. Og det hjalp alt
sammen. To måneder senere var hun tilbage. Jo, hun
skulle tage det mere med ro. „Jeg er dog stadig ikke
god til at sige fra,“ siger hun. Hun holdt i perioden efter
en række foredrag om sin nedtur og tilbagekomst. Det
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hjalp også at få talt om det. „Men dengang var det tabu
at gå ned med flaget.“
Forandring
Den 6. juni 2010 sagde Anna Louise op i Odense.
Familien var et år forinden flyttet til Djursland. De lange
ture på arbejde blev for meget. Men hun havde ikke et
andet job på hånden. TV2 havde foreslået hende at tale
med en erhvervscoach. Det viste sig at være en rigtig
god idé. Hun fik rede på, hvordan man definerer sig
selv. Hun fik bedre styr på, hvad hun egentlig kunne.
Hun kunne strukturere, kommunikere og nå frem til
resultater, fandt hun ud af. Hun kunne holde foredrag,
og hun kunne selvfølgelig undervise. Men hun kunne jo
egentlig også godt lide at lave fjernsyn. Og hun havde
jo sit gode netværk i TV2. En dag midt i sommerferien
i 2010 ringede nyhedschef Nick Horup fra TV2 og fortalte, at de manglede en vært til at dække festugen fra
Store Torv i Aarhus.
På TV2 er hun stadig. Mest kendt for tiden er Vild
med Dyr. Men hun er også begyndt på et program, der
hedder Mød din Mad, som sendes på TV2 Østjyllands
døgnkanal. Mange af producenterne af fødevarer i
programmet er fra Djursland.
Om at være kendt
Anna Louise, Ronni og deres tre børn bor rigtig godt i
et stort, lyst og nyopført stuehus på en højtbeliggende
ejendom med postnummeret Balle. Grunden er købt af
Aalsrode Tømrerfirma, og det nyopførte hus har de selv
stået for entreprisen af.

„Jamen, jeg er da mere tryg ved at
lave fjernsyn end for eksempel at
skulle holde et foredrag.“
Solen skinner den dag vi mødes. Udenfor går hunden
og trisser rundt, og de tre heste i folden ser ud til at
nyde årets første forårsdag. Ovre i staldbygningen har
Ronni sin virksomhed, VIP-booking.com, som ser ud til
at gå rigtig godt. De velvoksne Audier på gårdspladsen
kunne tyde på det.
Vi taler lidt om at lave fjernsyn og det at være kendt.
„Jamen, jeg er da mere tryg ved at lave fjernsyn end
for eksempel at skulle holde et foredrag. Man kan jo
ikke forholde sig til en million seere. Men man kan gøre
noget andet. Jeg tænker tit på, at det er min gamle far,
jeg fortæller noget til. Og det hjælper. Jeg havde nogle
praktikanter for nogen tid siden. Vi talte om det, at hver
gang man rynker på næsen, så er der nogle tusinder,
der bemærker det. Det vænner man sig til. Herregud,
det er da bare fjernsyn. Og med hensyn til det at være
kendt, så har jeg kun positive erfaringer. Faktisk så får
jeg gode idéer til indslag fra folk, når jeg står henne i
Brugsen.“

Personprofil
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Journalist Jørgen Peter Thygesen, Mercatus Reklamebureau AS

Decoplant sørger for
plantemiljøet i virksomhederne

10

Medarbejdere og forretningsforbindelser får noget
smukt at se på. Et kreativt og individuelt plantemiljø
skaber trivsel, godt humør og et sundere indeklima.
En professionel planteservice kan være med til at
skabe en virksomhed et nyt og bedre image. Og så er
det nemt, og prisen er bestemt overkommelig.
Decoplant A/S i Galten servicerer
omkring 1400 danske virksomheder
og offentlige institutioner på landsplan. Virksomheden blev stiftet af
Claus Stoustrup i 1988 og skiftede i
1998 navn til det nuværende. I dag
er der beskæftiget 26 medarbejdere.
Ud over hovedkontoret i Galten
har virksomheden i dag en afdeling
på Sjælland. Men de uddannede

Profil

gartnere, der betjener kunderne, bor
alle i umiddelbar nærhed af deres
områder. På Djursland hedder manden på stedet John Borup. Ud over
at være en dygtig gartner, er det
også ham, der som „rullende konsulent“ og idémand tager sig af al
rådgivning, tilbudsgivning, og hvad
der ellers følger med til at være i
nærheden af kunderne. Det er John
Borup, der kigger på de fysiske for-

hold for etablering af plantemiljøer.
Lysforhold – eksempelvis – der kan
stille krav til planternes evne til at
leve under måske mindre ideelle forhold. Men der findes planter til stort
set alle placeringer. Det handler blot
om at vide, hvilke muligheder der er
på et pågældende sted.
Tilsyn og vedligehold
Decoplant tilbyder 100 % gro-garanti for de indendørs planter, som
virksomheden servicerer. Derudover
indeholder en serviceordning vanding og gødskning, afvaskning og
afpudsning, beskæring, udskiftning
af pyntesten og rengøring af plantekrukker og –kummer. Det betyder at
firmaernes planter og krukker altid
fremstår friske, rene og smukke. „Vi
leverer naturligvis altid kun sunde
og raske planter. Og vi sørger for, at
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Direktør Claus Stoustrup, Decoplant A/S

de er placeret rigtigt. Det betyder,
at vi altid er i stand til at kunne give
en gro- og plantegaranti til vore
kunder,“ fortæller Claus Stoustrup.
Byt til nyt
Claus fortsætter: „Som noget
ret nyt, er vi nu også begyndt at
tilbyde vore kunder en ombytning af
eksisterende planter mod et mindre
honorar. Er man blevet træt af sine
nuværende planter, så tager vi
dem tilbage og skifter dem ud med
det, man gerne vil have. Når vi kan
gøre det på attraktive vilkår, skyldes det, at vi gensælger planterne
som second-hand. Nu også fra vor
nylig etablerede Pot og Plante butik
tæt på Bilka i Tilst. Det som nogle
kunder har set sig mætte på, kan
for andre være lige det, de søger.
Det kan man vel kalde en win-win
situation.“
Flotte krukker og kummer
Ifølge Claus Stoustrup, er krukker
og kummer lige så vigtige som
planterne. „Det handler jo om helhedsindtrykket. En smuk plante i en
grim krukke er vel ikke sagen. Det
omvendte heller ikke. Vi anbefaler
bestemt vore kunder at tænke det
hele sammen, når de vælger en ord-
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ning med os. Vi har mange smukke
og dekorative blomsterkrukker, som
er fra vor egen produktlinje i Vietnam. Det har vist sig at være en stor
succes. Planterne kommer i øvrigt
fra næsten alle egne af Europa.“

„Det som nogle kunder har set
sig mætte på, kan for andre
være lige det, de søger.“
Eje eller leje
Decoplant kører efter to ordninger.
I det ene tilfælde ejer kunden selv
planterne og krukkerne. Så betaler
man et fast beløb for pasningen.
Den anden ordning går ud på, at
man lejer planterne og krukkerne.
Så betaler man et fast beløb som
indeholder såvel pasning som leje
af det hele. I nogle tilfælde vælger
virksomhederne at leje i starten – og
går så på et tidspunkt over til at eje.
Hvad enten man beslutter sig for
det ene eller det andet, så følger
garantierne med.
Claus fortæller i sammenhængen
her, at der er en såkaldt planteberegner på hjemmesiden, som man
eventuelt kan benytte sig af.

Byd naturen indenfor
Decoplant er medlem af Brancheforeningen af Indendørs Beplantningsfirmaer (BIB), som er det
faglige forum for virksomheder, der
beskæftiger sig professionelt på
området. BIB stiller krav til medlemmernes faglige kunnen, og at der
udføres fagligt korrekt arbejde. Det
betyder også, at man ved uoverensstemmelser altid kan gå til BIB’s
ankenævn.

„Vi ved fra en norsk
undersøgelse, at det også
sænker sygefraværet.“
„Vi har erfaringen med at sætte
planter og krukker dekorativt op. Så
farver og former matcher hinanden.
Det er med til at skabe et inspirerende arbejdsmiljø. Og vi ved fra
en norsk undersøgelse, at det også
sænker sygefraværet. Planter er jo
naturens egne luftrensere. Desuden
mindsker de indholdet af CO2, da
de grønne planters fotosyntese
sammen med vand og lys forbruger
CO2. Så det er bare med at byde naturen indenfor,“ slutter en smilende
Claus Stoustrup.

Profil
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KÆMPE udvalg i varevogne
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Statsautoriseret revisorer Jesper Falk og Børge Hove, KPMG Grenaa

Så er det slut med de kunstigt lave
priser på leasing- og demobiler
Indtil for kort tid siden blev ca. halvdelen af alle nye person- og varebiler
solgt som leasing- eller demobiler. Men nu er det altså slut med det, Skat
kalder uhensigtsmæssig brug af mindstebeskatningspriser. Erhverv Djursland
har derfor bedt KPMG i Grenaa hjælpe med at forklare, hvad det så betyder.
Ind til det nye lovforslag trådte
i kraft var det muligt at beregne
registreringsafgiften på grundlag af
en såkaldt mindstebeskatningspris,
som var bilens importpris med et
tillæg på 9 %, som svarede til en
minimumsavance for importør/forhandler. Denne mindstebeskatningspris kunne så bruges som grundlag
for beregning af registreringafgiften,
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selv om den pågældende forhandler
eller det pågældende leasingselskab
var blevet faktureret en højere pris
ved købet.
Det er der nu sat en stopper for,
fortæller Jesper Falk og Børge Hove
fra KPMG. „For biler udtaget som
demo- eller leasingbiler, skal der nu
betales afgift af en værdi, der svarer
til en såkaldt almindelig pris for

det pågældende køretøj - og altså
ikke lavere end den pris forhandleren har givet for bilen,“ fortæller
de. Statsautoriseret revisor Børge
Hove fortsætter: „Før de nye regler
blev indført kunne forhandleren
beregne registreringsafgiften med
udgangspunkt i en pris lavere end
forhandlerens indkøbspris, og dermed modregne en negativ avance
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Journalist Jørgen Peter Thygesen, Mercatus Reklamebureau AS

Så er det slut med de kunstigt lave
priser på leasing- og demobiler
i registreringsgrundlaget. Hvis
eksempelvis den negative avance
udgjorde 20.000 kroner og forhandlerens „normalavance“ udgjorde
10.000 kroner, vil der i eksemplet
være sparet en registreringsafgift
på 54.000 kroner. Og det svarer
til 180 % af det nedsatte registreringsafgiftsgrundlag. Derfor havde
forhandleren et godt udgangspunkt
til at forhandle bytterprisen med en
kunde ved køb af en ny bil.“
For at undgå usikkerhed om, hvad
der er en „almindelig pris“ og dermed afgiftsgrundlaget, foreslås det,
at Skat offentliggør afgiftsgrundlaget
for hver enkelt bil, der skal afgiftsberigtiges. På den måde bliver der fuld
offentlighed om prissætningen. Men
ifølge KPMG vil denne offentliggørelse ikke give et entydigt svar på,
hvad der skal anses for en „almindelig pris“. Der kan jo stadig være
stor forskel på, til hvilken pris den
enkelte bil sælges hos den enkelte
forhandler. I loven er der dog taget

højde for at kunne fastsætte en
gennemsnitspris på baggrund af alle
anmeldelser for en given periode.
Men det vil til gengæld blive meget
omfattende, mener KPMG.
Hvad betyder reglerne?
Hos FDM har man undersøgt hvilke
konsekvenser de nye regler får.
Overordnet betyder det, at leasingydelserne for både private og
virksomheder stiger. Hvor meget er
usikkert, da leasingbiler i løbet af en
periode på eksempelvis tre år kun
når at betale 39 % af registreringsafgiften, hvis der benyttes flexleasing. Derfor får stigningen i registreringsafgiften næppe fuld effekt på
leasingydelsen. FDM vurderer endvidere, at effekten på privatleasing
og erhvervsleasing formodentlig vil
blive forskellig. De private vil nok gå
tilbage til at købe (brugte) biler. Hos
virksomhederne vil mange vælge at
gå en klasse eller to ned. Her bliver
både virksomheden og bilisten ramt.

Ifølge business.dk vurderer flere
bilselskaber, at skattestigningen
ikke bliver så stor. I runde tal regner
man med, at skatten stiger med 100
kroner netto for hver 10.000 kroner,
bilens skatteværdi stiger. Ifølge en
ny prisliste stiger en Ford Mondeo
2,0 diesel i Collection udgaven fra
256.000 koner til godt 290.000
kroner. Det giver en nettoskat i omegnen af 300 kroner om måneden.
En positiv sidegevinst er dog, at
markedsprisen bliver mere trans
parent.
For afgiftsgrundlaget for alle
solgte biler skal offentliggøres. Så
vil det blive muligt for alle at se,
hvad andre har betalt for en bestemt
model.
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Skal du præsentere et produkt, holde et møde eller forkæle dine
medarbejdere, så sørger vi for en god oplevelse fra start til slut.
Booking på telefon 30 58 12 34 alle hverdage mellem kl. 11-16.
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Skulle det være en elbil?
Der er stadig langt mellem elbilerne på Djursland og i resten af landet. Ifølge
Ingeniøren har de i alt ni selskaber, der sælger elbiler i Danmark, på et helt år
blot solgt 376. Erhverv Djursland har kigget lidt på sagen. Været omkring en
virksomhed, som har to elbiler i fast arbejde og talt med et par bilforhandlere.
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Journalist Jørgen Peter Thygesen, Mercatus Reklamebureau AS

For omkring halvandet år siden
købte boligselskabet B45 i Grenaa
to brugte Mega el-minivarevogne
med tiplad. De er fra henholdsvis
2006 og 2007 og kostede dengang
godt 100.000 kroner stykket.
Boligselskabet administrerer og
vedligeholder knap 1400 boliger i
Grenaa området. For de to teamledere, Walther Eriksen og Morten
Hougaard, betyder det en dagligdag,
der er fyldt med masser af besøg
i ejendommene. Tidligere foregik
transporten med små minitraktorer
med dieselmotorer. Og de mange
stop og starter var hverken godt for
luften, naboerne eller motorerne.
De to små elbiler kan klare 30-35
km på en opladning og en marchhastighed på op til 45 km. Det er
tilstrækkeligt og fint i forhold til de
opgaver som Walther og Morten
skal udfører. „De er smarte og suveræne til vort behov,“ siger de. De
kører upåklageligt inden for de begrænsninger, der nu er. De eneste
tidspunkter, hvor der har været lidt
problemer er, når der har været hård
frost. Det sænker såvel hastigheden
som aktionsradiussen. Det skal man
så lige tage forbehold for.
Men de er begge enige om, at
signalværdien er rigtig god. „Vi er
jo et grønt boligselskab,“ siger de
samstemmende. „Hvis vi ikke skulle
gå foran, hvem skulle så.“ I øvrigt
mener de, at såvel hjemmehjælpere
som folkene på Grenaa Havn også
burde prøve at lade sig transportere
på el.
En tur i Citroen C-Zero
Hos Grenaa Bilcenter viser direktør
Alf Sørensen sin nyligt indkøbte
Citroen C-Zero frem. Den model
blev der solgt 107 af i 2011. Det er
en vogn, der er købt for, at den kan
vises frem, den kan prøvekøres, og
kunderne kan få den med hjem, når
deres egne er på værksted. Journalisten skal naturligvis også prøve den.
Og det var en fantastisk tur. Ingen
gearskift, ingen støj bortset fra
dækkene, en overraskende hurtig
acceleration, meget nem at køre. En
underlig fornemmelse, faktisk. Men
når nyheden ikke er ny længere, kan
man fundere over, om man kommer
til at savne motorlyden og gear
skiftet.
Alf fortæller, at bilen har en rækkevidde på omkring 150 km, når
man altså holder sig fra at sætte
gang i sædevarmere og aircondition. 150 km dækker nok de fleste
danskeres kørselsbehov. Prisen er
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omkring 220.000 kroner. Med en
lynlader kan den oplades 80 % på
30 minutter. En fuld opladning med
16 A tager 6 timer. Med 10 A 9
timer.
Renault er også med
Hos Pedersen & Nielsen fortæller
Jens Busk, at her har man endnu
ikke solgt nogen elbiler. Men han
fortæller, at Renault indtil nu har
brugt et beløb, der svarer til to
storebæltsbroer på at udvikle elbiler.
Der er et godt samarbejde i gang
med Better Place, som så småt er
gået i gang med at oprette batteriskiftestationer langs de danske hovedfærdselsårer. 20 stationer skulle
stå færdige her i april. Randers er
foreløbig den nærmeste.
Renault Kangoo Z.E. blev i øvrigt
kåret som årets varebil 2012. Det er
første gang en elbil er blevet kåret
af de danske motorjournalister.
Rækkevidden er ifølge oplysningerne 170 km og topfarten 135
km/t. Bilen kan oplades fra almindelig stikkontakt, men man anbefaler
opladning fra en ladestander med
16 A.
Hvor kommer strømmen fra?
Måske skal man klappe hesten
lidt. Forbedrede benzinbiler vil give
større klimagevinst end elbiler, som
i mange år frem vil køre på strøm
fra kulkraftværker. Det hævder det
uafhængige Öko-Institut i Tyskland,
som har udarbejdet en rapport for
det tyske miljøministerium.
I Danmark regner Energistyrelsen
med, at der vil være 119.000 elbiler
på de danske veje i 2020, og flere
danske eksperter læner sig op ad
den tyske undersøgelse. „Det er rigtigt, at gevinsten ved elbiler ser ud
til at blive meget lille, fordi benzinbiler får bedre og bedre teknologi,“
siger ingeniør Jørgen Horstmann,
konsulent for den danske energistyrelse og dansk repræsentant for
arbejdsgruppen for el- og hybridbiler
i Det Internationale Energi Agentur
(IEA). Hos Dansk Energi er man
uenig. Her afviser man i Nyhedsmagasinet Ingeniøren, at problemet
bliver stort, da Danmark vil have
70 % vedvarende energi i elsystemet i 2020 og ikke blot 20 % som
tyskerne.

Teamlederere Walther Eriksen og Morten Hougaard , B45

Direktør Alf Sørensen, Grenaa Bil-Center A/S

Jens Busk, Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S
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Så skal haven gøres forårsklar...
Brenderup - Danmarks største udvalg af trailere og tilbehør til trailere

1170 S

Hus og
have trailer

med presenning og næsehjul

4.395,SPAR 679,-

Lille praktisk hus og have trailer

Alle priser er inkl. moms, ekskl. leveringsomkostninger. Tilbud gælder t.o.m. 30.06.2012. Forbehold for fejl.

med presenning og næsehjul

3.995,SPAR 467,-

Stærk konstrueret trailer

Med flad presenning og næsehjul (værdi 679,-)
Med 13 polet stik, spiralkabel og baklys.
Ladmål indv: 163x116x35 cm.
Valgfri totalvægt 500 eller 750 kg.

Med langsgående vanger under ladet, som sikrer perfekt
understøtning når der køres med tung last
Vælg mellem sider af stål eller sider af træ Model 2205 S (stål)
eller 2205 P (træ). Med 13 polet stik,
spiralkabel og baklys.
Ladmål indv: 203x128x40 cm.
Frit valg træ eller stål
Valgfri totalvægt 500 eller 750 kg.

NYHED på udvalgte modeller

Spiralkabel

Basic

Med flad presenning
og næsehjul (værdi 467,-)
Ladmål indv: 201x108x35 cm.
Totalvægt 500 kg

2205

6.195,-

Baklys

13 polet stik

Danmarks billigste
kaskoforsikring
3-årig præmie i alt kun kr. 650,- for
de viste trailere. Selvrisiko kr. 500,-

Få mere
ud af din
trailer

1205

Danmarks mest populære
hus- og have trailer

Frit valg træ eller stål

4.695,-

Vælg mellem sider af stål eller
sider af træ
Model 1205 S (stål) eller 1205 P (træ).
Med 13 polet stik, spiralkabel og baklys.
Ladmål indv: 203x116x35 cm.
Valgfri totalvægt 500 eller 750 kg.

Udstyr til 1205 S
Vælg mellem:

SPAR OP TIL 1.580,-

Valgfrit udstyr

1.495,Høj presenning

Netsider

Din lokale installatør

Dobbelt aluræling

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

Ekstrasider

E.Møllers Auto ApS

Nimtofte
Tlf. 86 39 81 07

www.brenderup.dk

Kvalitet til tiden

Underforhandler:

Professionelt værksted
Svend Pilgaards professionelle værksted
beskæftiger sig bl.a. med:

NY

PASSER TIL ENHVER SUPERHELT

l Alt i reparationer af personbiler, varebiler,
lastbiler og busser
l Eftersyn, olieskift, bremser og styretøj
l Lovpligtig eftersyn og reparation af fartskrivere
l Fejludlæsning
l Bremseprøve også på lastbiler
l Salg og udskiftning af dæk
l Styretøjsudmåling med firehjulsudmåler
l Reparation og servicering af aircondition
l Reparation og udskiftning af ruder.

Vi servicerer og reparerer
alle bilmærker og yder
3 års garanti på reservedele

Book en prøvetur!
Kontakt os og lad os give dig et uforpligtende tilbud!

Svend Pilgaard Automobiler A/S · Saabydalvej 2 · 8550 Ryomgård · Tlf. 8639 4099 · www.svendpilgaardautomobiler.dk
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Alle data er indhentet i perioden
27.02.2012 - 23.03.2012.
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen
og NN Markedsdata.
Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

Allsize Company A/S
Rugvænget 22, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31.12.2011
Bruttofortjeneste
10,2
(7,9)
Resultat før skat
0,2
(-0,4)
Egenkapital
7,4
(7,2)
Antal ansatte
15
15
A/S Grenaa Skibsværft
Jens Vester og Sønner
Nordhavnsvej 12, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30.09.2011
Bruttofortjeneste
8,1
(6,8)
Resultat før skat
0,5
(0,3)
Egenkapital
1,2
(0,9)
Antal ansatte
24
(23)
Auning Kart Park A/S
Drammelstrupvej 1, Drammelstrup
8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 30.09.2011
Bruttofortjeneste
0,3
(0,6)
Resultat før skat
-0,3
-(0,2)
Egenkapital
0
(0,3)
Antal ansatte
0
(0)
Autogaarden Erik H. Sommer
Ebeltoft A/S
Søndre Strandvej 20, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30.09.2011
Bruttofortjeneste
3,3
(3,5)
Resultat før skat
-0,3
(0,0)
Egenkapital
6,3
(6,6)
Antal ansatte
12
(12)
Bjørnkjær Maskinfabrik A/S
Tingvej 34, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30.09.2011
Bruttofortjeneste
1,3
(2,1)
Resultat før skat
-0,4
-(0,1)
Egenkapital
-1,8
-(1,6)
Antal ansatte
2
(2)
Campo Grafisk ApS
Torvegade 3, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31.12.2011
Bruttofortjeneste
3,2
(3,1)
Resultat før skat
1,4
(1,3)
Egenkapital
2,2
(2,0)
Antal ansatte
3
(3)
Eva & Claudi A/S
Sindalsvej 21, 8240 Risskov
Regnskabsafslutning 31.12.2011
Bruttofortjeneste
5,3
(9,4)
Resultat før skat
0,2
(4,4)
Egenkapital
6
(8,8)
Antal ansatte
11
(9)
HSM Industri A/S
Bredstrupvej 50, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30.09.2011
Bruttofortjeneste
66,5
(60,7)
Resultat før skat
3,9
(0,6)
Egenkapital
16,1
(13,3)
Antal ansatte
141
(0)
GP-Tryk A/S
Rugvænget 3, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31.12.2011
Bruttofortjeneste
12,3
(10,6)
Resultat før skat
0,6
-(1,0)
Egenkapital
4,2
(3,8)
Antal ansatte
25
(21)
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Grenaa Hydraulik A/S
Kalorievej 1, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30.09.2011
Bruttofortjeneste
4,7
(4,4)
Resultat før skat
-0,3
-(1,9)
Egenkapital
0,3
(0,5)
Antal ansatte
10
(14)
Huj A/S
Energivej 22, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31.12.2011
Bruttofortjeneste
-5,6
(11,7)
Resultat før skat
-18,9
(0,3)
Egenkapital
8
(11,2)
Antal ansatte
88
(83)
Kamf A/S
Hornbjergvej 71, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31.12.2011
Bruttofortjeneste
13,1
(13,3)
Resultat før skat
2,0
(2,6)
Egenkapital
5,1
(5,4)
Antal ansatte
(24)
Lb-Consult A/S
Stationsplads 4, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31.12.2011
Bruttofortjeneste
8,6
Resultat før skat
1,3
Egenkapital
2,8
Antal ansatte
14

(9,2)
(1,3)
(2,9)
(14)

LSH-Biotech ApS
Ålunden 36, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30.09.2011
Bruttofortjeneste
0,4
(0,5)
Resultat før skat
0,1
(0,2)
Egenkapital
0,3
(0,3)
Antal ansatte
(-)
Mc Tag A/S
Nyhåbsvej 1, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 31.12.2011
Bruttofortjeneste
9,0
(8,8)
Resultat før skat
0,5
-(0,9)
Egenkapital
1,3
-(0,2)
Antal ansatte
0
(35)
Papirgården A/S. Grenaa
Århusvej 146, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30.09.2011
Bruttofortjeneste
6,8
(7,1)
Resultat før skat
0,8
(1,2)
Egenkapital
3,8
(3,8)
Antal ansatte
(15)
Ret & Råd Djursland A/S
Østergade 7, 1., 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30.09.2011
Bruttofortjeneste
-0,3
(3,0)
Resultat før skat
-0,3
(0,3)
Egenkapital
0,4
(0,7)
Antal ansatte
0
(15)
Sabro A/S
Holmagervej 2, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31.12.2011
Bruttofortjeneste
24,6
(17,8)
Resultat før skat
3,5
-(2,2)
Egenkapital
2,2
-(0,4)
Antal ansatte
(35)
Tømrerfirmaet Peter Vognsen ApS
Møllevej 4A, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31.12.2011
Bruttofortjeneste
9,6
(8,1)
Resultat før skat
0
(0,5)
Egenkapital
1,6
(1,6)
Antal ansatte
(35)
Varo Specialmaskiner A/S
Tingvej 34, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30.09.2011
Bruttofortjeneste
26,5
(27,6)
Resultat før skat
-2,9
-(2,6)
Egenkapital
5,0
(7,3)
Antal ansatte
72
(76)

Boligselskaber
fusionerer

Et nyt boligselskab med
navnet djursBO og i alt
1.600 boliger i hele Syddjurs
Kommune er resultatet af en
fusionen mellem Boligforeningen Djursland og Ebeltoft
Boligselskab. Målet er at få
økonomiske muskler nok til
at kunne agere på nutidens
boligmarked – og kunne opnå
stordriftsfordele. Der vil fortsat være administration i både
Hornslet og Ebeltoft.

Reklamemåtten
som salgsagentur

Reklamemåtten i Auning,
drives nu under navnet Reklamemåtten Danmark ApS som
et rent salgsselskab. Selve
produktionen er købt af en
virksomhed, der blandt andet
driver aktiviteter i Polen. Den
ene af de tre tidligere ejere,
Ove Dam Hedegaard, bliver
i den danske salgsselskab,
mens de to øvrige, Thomas
Christensen og Jørn Christensen, følger med produktionen.
Få relevante indlæg
optaget gratis i Ajour.
Send stof til:
info@erhvervdjursland.dk

Ny handels-chef

Grenaa Handelscenter har
entreret konsulentfirmaet citychef.dk ved Dorthe Rasmussen. Hun skal dermed stå i
spidsen for centrets udvikling,
et job hun blandt andet har
erfaring i fra sine tre år som
citychef i Horsens.

”Branding” ”Branding” & ”Branding”
10. april
Kl. 17.30-22 Dyst på gokartbanen,
spisning, tilbuddene fra Auning Kart
Park og StartVækst Norddjurs brander
deres tilbud til erhvervslivet. Gratis.
Arr. Djurslands Erhvervsråd m.fl.
Tilmelding: senest 08. april til Lene
Nielsen, lene@djurslandserhvervsraad.dk
Spar på energien
17. april
Kl. 9-12 Kom på Verdo Værket i
Randers og hør om visioner og
praktiske løsninger på energi-området.
Gratis.
Arr. Erhverv Norddjurs, Syddjurs
Erhvervsforening m.fl.
Tilmelding: uf@reu.dk

Nye selskaber
Norddjurs
34450544
34451540
34454493
34462178

AGGERGAARDS TØMRERFORRETNING ApS..................................... 29.02.2012
VENEZIA ICE ApS................................................................................. 01.03.2012
ØRSTED CONSULTING ApS................................................................. 07.03.2012
MADSENS TURIST ØRSTED ApS........................................................ 20.03.2012

Syddjurs
34354200
34458782

FLINDTS NATUR - EL ApS.................................................................... 07.03.2012
HOSTELS EBELTOFT ApS.................................................................... 14.03.2012

Konkurser, likvidationer og opløsninger
Norddjurs
87328228
24244342
32775071
30245083
31058740
07.03.2012
29832129
31858593
28291809
28100620
Syddjurs
29516480
32282830
29978654
33401310
29604584
33401310
28306482
19626547

CATCO ApS........................................................................................... 27.02.2012
FINN THRUE PEDERSEN ARKITEKTKONTOR ApS.............................. 27.02.2012
DOOFNED A/S...................................................................................... 05.03.2012
MIRO ApS............................................................................................. 05.03.2012
A. M. KJEMTRUP‘S EFTF. ApS...............................................................................
PROFIL OPTIK DJURSLAND ApS......................................................... 14.03.2012
BSM STØJAFSKÆRMNING ApS.......................................................... 20.03.2012
FUGLEVÆNGETS FRISØR ApS............................................................ 20.03.2012
SVEND SEVERINSEN A/S..................................................................... 21.03.2012
MAGNUS TEXTILE SERVICES ApS...................................................... 02.03.2012
A/S PERIDOT........................................................................................ 05.03.2012
HJB TRANSPORT ApS.......................................................................... 05.03.2012
SAFIR GULVBELÆGNING ApS............................................................. 05.03.2012
KJÆR BYG TØMRER- OG SNEDKERFIRMA ApS................................ 11.03.2012
SAFIR GULVBELÆGNING ApS............................................................. 19.03.2012
HELIOS CENTRET ApS......................................................................... 20.03.2012
LUKA COLLECTION ApS...................................................................... 20.03.2012

Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.

Ajour
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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.
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