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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 miljøbe-
lastning og forøgelse af produktiviteten. Denne formidling sker primært ved erfaringsudveksling i de enkelte ud-
viklingsgrupper (interessegrupper) og ved afholdelse af diverse arrangementer - typisk fyraftensmøde, hvor alle
kan deltage. Miljøforum Norddjurs Erhverv afløser det tidligere UGE (Udviklingsforum for Grenaa's Erhvervsliv). www.mfnorddjurs.dk

 

www.djurslandsbank.dk

•   nansiering 
•  investering
•  leasing
•  forsikring

Tal med os om... 

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

http://www.nyborg-s.dk
http://www.mfnorddjurs.dk
http://www.u-sinding.dk
http://www.djurslandsbank.dk
http://www.aalsrode.dk
http://www.kvistjensen.dk
http://www.revisionsgruppen.dk
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Energibesparelser og miljøfordringer 4 
er to sider af samme sag
Mange virksomheder på Djursland bør kigge nærmere på deres 
energiforbrug og deres miljøtiltag. Fordi det er godt for det 
globale samfund. Men også fordi det er godt for den enkelte 
virksomheds økonomi. 

Novopan er en grøn virksomhed 6
Med domicil i Pindstrup har Novopan A/S specialiseret sig i 
produktion af spånplader til byggeri samt møbel - og køkken-
industri. Og blandt konkurrenceparametrene er en gennemført 
og bevidst holdning til energi og miljø. Fra valg af råvarer til 
produktion – og til den endelige levering af det færdige produkt 
hos kunderne. Sådan har det været i mange år.

Brug strøm med omtanke 8
At være energi- og miljøbevidst kræver et konstant fokus. Dertil 
må der også gerne være et personligt engagement, fornemmer 
man. Aalsrode Smede og Maskinfabrik A/S i Grenaa har været 
GMC certificeret siden 2002, og er dermed blandt nogle af de 
virksomheder i den nuværende Norddjurs Kommune, der har 
været med i ordningen længst. Nu er det blevet en livsstil.

Et rigtigt drengeliv 10
Han ville hellere gå på opdagelse i naturen end gå til fodbold 
eller bal. Det var hans fødder for store til. Han ville hellere have 
jord under neglene, passe sine dyr og fiske. Derude i naturen var 
der ro på. For ham var det et held at kunne vokse op på landet. 
Den tilværelse har han stort set kunnet fortsætte, nu hvor han 
i mange år har været en markant frontfigur i en dyrepark på 
Djursland.

Prøv en gokarttur på Danmarks  12 
sejeste bane
Hvis et firmaarrangement skal tilføres nye og spændende 
udfordringer, kan Auning Kart Park levere varen. Kør om kap 
på en bane, der provokerer med bakker, tunnel og hårnålesving, 
med op til 70 km i timen. Det er en fællesoplevelse for firmaets 
medarbejdere, samarbejdspartnere eller kunder, som altid skaber 
en høj stemning. Bagefter, når adrenalinen har lagt sig, kan man 
hygge sig i Pit-caféen med god mad og alt, hvad man ellers kan 
forvente sig af en god dag eller aften.

Ajour – kalender – navne – 14 
selskaber – regnskaber

Forside: Direktør Jesper Stagegaard, Ree Park - Ebeltoft Safari ApSKnas i Nord-Syd 

Et medlem af Norddjurs kommunalbestyrelse har 

i et læserbrev med citatet „Vi er jo lige kommet 

overens med andre samarbejdsproblemer…“ 

fastslået, at der er gnidninger i det vigtige samar-

bejde mellem de to Djursland-kommuner.

Selv om der på nogle områder er et velfunge-

rende samarbejde og uanset hvor samarbejdet 

konkret har knirket, viser det med al tydelighed 

det irrationelle i, at der overhovedet findes to 

selvstændige administrative enheder på halvøen. 

For eksempel kan der være både penge og 

stemmer i at få en virksomhed til at flytte fra den 

ene „stat“ til den anden. Eller forhindre et helt 

åbenlyst rationaliserende samarbejde, fordi der 

for eksempel er uenighed om fysisk placering 

eller valg af underleverandører.

Desuden er der politiske kræfter i både Nord og 

Syd, der ønsker at reducere antallet af kommu-

nalbestyrelsesmedlemmer. Målet er billigere og 

mere effektiv drift af bestyrelserne. 

At medlemmer i de to kommunalbestyrelser selv 

peger på samarbejdsproblemer og optimering af 

den politiske struktur er godt for erhvervslivet, 

fordi det gøder jorden for den helt nødvendige og 

visionære politiske beslutning: at slå de to kom-

muner sammen hurtigst muligt.

Redaktionen

http://www.mercatus.dk
mailto:redaktion@erhvervdjursland.dk
mailto:redaktion@erhvervdjursland.dk
http://www.erhvervdjursland.dk
http://www.bygma.dk


4 www.erhvervDJURSLAND.dk · maj 2012FOKUS  –  Energibespare lse

Der er flere måder for virksomhe-
derne at få set på energiforbrug 
og miljøforbedringer. Elforsynings-
selskaberne er i dag blevet de nye 
energirådgivere efter at Go’energi 
ordningen er ved at blive aftrappet. 
NRGi hedder den lokale el-leveran-
dør. Et rådgivende ingeniørfirma 
med ekspertise på området kan 
også være en mulighed. Man kan gå 
til en el-installatør med fingeren på 
pulsen, som Erhverv Djursland har 
gjort. 

Eller man kan – og det kan man i 
Norddjurs Kommune – gå efter at få 
et miljøcertifikat, der er anerkendt. 
En rigtig god måde at komme i gang 
på. Med hjælp af energirådgivere 
og miljøkonsulenter. GMC hedder 
ordningen – Grønt MiljøCertifikat. 

Uanset hvilken indgang man end 
vil benytte sig af for at få dæmpet 
energiforbruget og få mere styr 
på det nære miljø, er det vigtigt at 
komme i gang. For skal det nok 
også med her, at en ordentlig og 
moderne virksomhed ikke kan være 
andet bekendt. Flere og flere kunder 
vælger også leverandør efter, om 
virksomheden opfører sig „grønt“. 
Politisk korrekt eller ej. Sådan er det 
bare.

Norddjurs Kommune har en plan 
Allerede i 1994 var den gamle 
Grenaa Kommune ude med en 
idé om få sat fokus på helt andre 
sider af økonomien end dem, der 
umiddelbart kunne læses ud af 
budgetter og årsregnskaber. Det 
kunne handle om ressourcebespa-
relser, alternative energiudnyttelser, 
produktionsforbedringer. Det kunne 
også være nye produkter, afledte 
ved udnyttelser af tidligere spild-
produkter. Derved opstod i år 2000 

GMC-Miljøcertifikatet, der også i 
dag er et mere overskueligt tiltag 
end de ofte dyrere og mere omfat-
tende, internationale ordninger, som 
for eksempel ISO 14001. 

Tre virksomheder var med fra 
første færd. Blandt andet Grenaa 
Motorfabrik. I dag er der 25 virk-
somheder, der er tilmeldt ordningen. 
Enkelte er faldet fra. Men grundlæg-
gende holder virksomhederne fast, 
selv om der er tale om en vedva-
rende proces, der hele tiden stiller 
krav til organisation, nytænkning 
og forbedringer. Man kan sige, at 
GMC-Miljøcertifikatet er et styrings-
redskab for virksomhederne.

Sådan foregår det
Hvert år i januar inviteres kom-
munens virksomheder til et infor-
mationsmøde, hvor forløbet bliver 
gennemgået og hvilke tiltag man 
kan forvente, at virksomheden skal 
arbejde med. Her vil det være muligt 
for 3-5 virksomheder at tilmelde sig. 
Ikke flere, da der ikke er kapacitet til 
mere ad gangen. Hver virksomhed 
bliver derefter bedt om at gå hjem 
og lave en miljøpolitik og en målsæt-
ning, fortæller Lis Merete Bach og 
Peter Hilmer fra Teknik og Miljø i Al-
lingåbro. I løbet af det næste lille års 
tid skal virksomhederne igennem 
en lang række processer. De bliver 
kontinuerligt fulgt op af møder, hvor 
de enkelte virksomheder også kan 
udveksle erfaringer imellem sig. Der 
kommer specialister som energikon-
sulenter og affaldskonsulenter ud på 
virksomhederne. Virksomhederne 
skal oprette sin egen miljøgruppe, 
som skal mødes fire gange årligt. 
Det enkelte medlem af miljøgrup-
pen får selvstændigt ansvaret for el, 
vand, varme, affaldshåndtering osv. 

Der skal løbende kigges på lysar-
maturer, tænd-og-sluk ure, pumper, 
brændstofforbrug, varmeforbrug, 
isolering og mange andre ting. „Det 
er vigtigt, at alle mand er med i en 
sådan proces,“ siger Lis Bach og 
Peter Hilmer, „for ofte er det jo 
medarbejderne ude i produktionen, 
der ved mest om, hvor spildet eller 
overforbruget af den ene eller anden 
art er at finde.“

Der skal laves referater af hvert 
miljøgruppemøde. Der skal foreta-
ges en lang række målinger. For det 
er i sidste ende de dokumenterede 
forbedringer, der tæller. 

Hvis forløbet har været tilfredsstil-
lende og forbedringerne målelige, 
kan man forvente at få et GMC-
Miljøcertifikat i slutningen af året. 
Årligt skal der indsendes en miljø-
redegørelse, og hvert 3. år kom-
mer der en større vurdering af den 
enkelte virksomhed. „Det er vigtigt, 
at virksomhederne konstant tænker 
fremad,“ siger de.

En måling er bedre end  
10 meninger
I Syddjurs Kommune har man ikke 
de samme muligheder for at indgå 
i et kommunalt samarbejde om et 
miljøcertifikat. På kommunens hjem-
meside under erhverv har man i no-
gen grad mulighed for at orientere 
sig. I øvrigt henviser kommunen 
blandt andet til NRGi, der kan give 
den fornødne rådgivning. 

Hos Holmriis Ebeltoft El-instal-
lation A/S har man gennem en 
årrække specialiseret sig i, hvordan 
både erhvervsliv og private borgere 
kan spare penge ved at sænke ener-
giforbruget. „Priserne på el, varme, 
olie og gas stiger jo konstant,“ siger 
Peder Holmriis, „og hvad man kan 

 Energibesparelser og miljøfordringer er to sider af samme sag
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Peter Hilmer og Lis Merete Bach, Teknik og Miljø
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Djurs Mad vil have kunder
Produktionskøkkenet Djurs Mad, som ejes af 
Syddjurs og Norddjurs kommuner, og som laver 
mad til Djurslands ældre, går nu ud for at skaffe 
flere kunder for at holde balance i regnskabet. 
Med tilladelse fra Statsforvaltningen Midtjylland 
i ryggen vil virksomheden nu søge at komme ind 
på nye markeder. Ifølge en ny forretningsplan 
vil man „primært satse på at øge produktionen 
ved at levere mad til eksempelvis folkeskoler og 
daginstitutioner.“ 

Lærepladser til Norddjurs
Norddjurs Kommune har indgået en aftalt med 
Dansk Byggeri, der skal sikre unge i kommunen 
flere lærepladser. Aftalen – som indtil videre er 
to-årig – forpligter byggebranchen til at skabe læ-
repladser til unge i kommunen. „Den aftale kom-
mer som vand i ørkenen. Vi mangler praktikplad-
ser her i Østjylland, så der har været behov for 
en sådan aftale,“ siger Mads Nikolajsen, formand 
for Børn og Ungdomsudvalget. Dansk Byggeri 
har indgået en lignende aftale med Herlev. Det 
resulterede i 35 praktiskpladser på et år. 

Færre skrotbunker i Syddjurs
Det er lykkedes at få nedbragt skrotbunkerne 
i Syddjurs. I december satte kommunen en 
kampagne i gang overfor rod og skrot på private 
grunde. Fire ejendomme, der var særligt slemme, 
blev kontaktet, og her er oprydningen i gang på 
de tre. Derudover er der indgået aftaler med flere 
andre husejere, og en række borgere har gerne 
villet have hjælp til at fjerne større ting. Det skøn-
nes, at de 200.000 kroner, der er afsat til indsat-
sen, rækker til de tiltag, der er indgået aftale om. 

Møllepark gavner Grenaa
Byggeriet af landets største havmøllepark ved 
Anholt smitter af de på lokale virksomheder. Det 
har vakt interesse i udlandet, og de vil gerne 
lære af byen. Snart kommer der en delegation 
fra store dele af verden, der skal høre, hvordan 
det lykkedes en sammenslutning af 26 lokale 
virksomheder, at sælge sig selv til vindmølle-
projektet. „Det er en lidt unik model at geare de 
lokale virksomheder til et sådant projekt, som vi 
har gjort det. Vi tror på, at det kan interessere ud-
landet. Der kommer mange udenlandske parker 
i de kommende år,“ siger direktør for Djurs Wind 
Power, Morten Basse.

Interesse for solceller
Teknik- og Miljøafdelingen i Norddjurs kan se på 
sine bunker, at der er en stigende interesse for 
solcelleanlæg. Op til påske lå der 11 ansøgninger 
og ventede på at blive behandlet, fortæller teknik- 
og miljøchef Lotta Sandsgaard. Derudover er der 
også mange, der henvender sig for at få råd og 
vejledning. „Vi sagsbehandler ansøgningerne 
så hurtigt, vi kan, og for fuldt oplyste sager er 
behandlingstien max tre uger, ofte kortere,“ siger 
Lotta Sandsgaard.

spare ved at sætte nye eller andre 
komponenter ind er jo for virksom-
hederne dobbelt tjent. Og selv om 
automatikken kan løse meget, så 
handler det grundlæggende også 
om adfærdsændringer.“

„Normalt gennemgår vi virksom-
hedens energikilder og kigger på de 
oplagte og potentielle besparelser. 
Det kan være belysning, varme, 
ventilation og køl. Når vi har set på 
det, og vi har fået virksomhedens 
nøgletal over forbruget, kan vi gå 
hjem og lave en liste over bespa-
relser. Og som sagt: Én måling er 
bedre end 10 meninger. Vi kigger 
også på tilbagebetalingstider, og 
de muligheder der ligger i at kunne 
få tilskud,“ fortæller Peder, der er 
medlem af TS-Gruppen, der står for 
teknisk samarbejde. Et netværk af 
el-installatører på landsplan.

Med disse beregninger i hånden 
kan kunden så selv vælge sine ener-
gioptimeringer. Og i hvilket tempo, 
de ønskes igangsat. 

„I dag findes der en lang række 
muligheder for at sænke forbruget 
og dermed blive mere CO2-neutral. 

Det kan være bevægelsesmeldere 
til lysstyring, det kan være urstyrin-
ger til maskinerne. Det er naturligvis 
også udskiftning af energikrævende 
maskiner til mere energibespa-
rende. Og det kan da godt være, at 
en LED pære i dag er den dyreste, 
men den holder længere og bruger 
væsentlig mindre strøm.“

Varmepumper burde mange flere 
interessere sig for, mener Peder. 
„I dag findes der både jordvarme, 
luft/vand og luft/luft. Også noget, 
der hedder bjergvarme. Det bruges 
mest i lande med klipper, men kan 
sagtens og med fordel bruges af 
virksomheder, der har et meget lille 
grundstykke,“ forklarer Peder. „Man 
kan jo regne ud, hvad der kan spa-
res – og prisen for den nye installa-
tion er også let at nå frem til.“

Også solceller vil være en 
mulighed. Måske også vind. Men 
procesvarme beskæftiger han sig 
ikke så meget med. Det skyldes, 
at den varme skal hentes i tungere 
industri. Den er der ikke så meget af 
i Syddjurs.

Mange virksomheder på Djursland bør 

kigge nærmere på deres energiforbrug 

og deres miljøtiltag. Fordi det er godt 

for det globale samfund. Men også 

fordi det er godt for den enkelte 

virksomheds økonomi. 

 Energibesparelser og miljøfordringer er to sider af samme sag

Direktør Peder Holmriis, Holmriis Ebeltoft El-installation A/S
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At producere spånplader er en 
meget varme- og energikrævende 
proces. „Interessen for at tænke på 
energibesparelser her på virksomhe-
den begyndte i midten af 90’erne,“ 
fortæller Jette Wulff og Anders 
Skov Madsen. „Der blev tegnet et 
billede af virksomhedens energi-
forbrug, og man gik stille og roligt i 
gang med at lave en plan for reduk-
tion af energiforbruget. Den vold-
somme mængde af proces varme, 
der medgår til at producere spånpla-
der, måtte jo kunne bruges til noget 
fornuftigt efterfølgende. Derefter 
gik man i gang med at omlægge den 

interne transport i virksomheden fra 
pneumatisk transport til mekanisk. 
Der var også et stort potentiale her. 
Alt i alt blev der i starten sat 10-15 
projekter i gang, der alle pegede i en 
retning: En betragtelig nedsættelse 
af energibehovet,“ fortæller de. 

En af de helt store succeshistorier 
var, at man fandt ud af at udnytte 
spilddampen i tørreriet til luft for-
varmning. „Ved en investering på 
blot 2 mio. kroner sparede virksom-
heden pludselig 3-4 mio. kroner 
årligt. Det vil sige, at projektet var 
afskrevet på noget, der ligner et 
halv år,“ siger Anders Skov Madsen.  

I 1999 begyndte man at modtage 
returspån fra nogle af kunderne. 
Dette blev blandet op 
i spånerne, uden at 
kunderne mærkede 
nogen forskel på de 
færdige produkter. I 
2004 gik man i gang 
med at anvende træ 
fra genbrugsplad-
serne i produktionen. 
I starten af 2011 
blev den del udbyg-
get til fuld kapacitet, 
således at genbrugs-
træ i dag udgør en 

Novopan er en  
grøn virksomhed
Med domicil i Pindstrup har Novopan A/S specialiseret sig i produktion 
af spånplader til byggeri samt møbel - og køkkenindustri. Og blandt 
konkurrenceparametrene er en gennemført og bevidst holdning til energi og 
miljø. Fra valg af råvarer til produktion – og til den endelige levering af det 
færdige produkt hos kunderne. Sådan har det været i mange år.
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væsentlig del af produktionen. Ener-
giforbruget til tørring er samtidig fal-
det blandt andet fordi vandindholdet 
er lavere. Sammen med restaffald 
fra møbelfabrikkerne udgør den del 
omkring 70 % af råvaren. Resten 
består af frisk træ i form af udtyn-
dingstræ fra skovene, som også er 
et spildprodukt. Ikke alt det ind-
komne træ egner sig i produktionen 
af spånplader. Det frasorterede træ 
går videre til virksomhedens kraft/
varmeanlæg, der producerer varme 
til tørring af spåner og fremstilling af 
spånplader.

I forbindelse med energiarbejdet 
på Novopan er der i dele af fabrik-
ken etableret automatiske portåb-
nere. I den nyere del af fabrikken 
er der energibesparende lysstofrør, 
og i administrationsbygningen er 
der et ventilationsanlæg, der er 
tilkoblet en varmeveksler. I admini-
strationsbygningen er der endvidere 
installeret vinduesruder i bygningen, 
der reducerer varmeindfaldet om 
sommeren og reducerer varmetabet 
om vinteren.

Affald
Ikke mindst på grund af de store 
mængder genbrugstræ, der kommer 
fra genbrugspladserne, er mængden 
af affald anseelig. „Søm og skruer 
og hængsler fra for eksempel gamle 
køkkener er nogle af de affalds-

produkter, der dukker op. Alt i alt 
sorterer Novopan omkring 100 ton 
metal fra om måneden, hovedsa-
geligt jern og aluminium. Og det er 
faktisk ikke en dårlig forretning,“ 
bedyrer de. De mange ton køres af 
prismæssige årsager til Kolding til 
videreforarbejdning.

Fremtiden
Støvgener fra fabrikationen har væ-
ret et lokalt problem i perioder med 
særlige vindforhold. Det har været 
til gene for den lokale befolkning. 
Nu ligger de nødvendige papirer til 
godkendelse på rette sted, og man 
forventer inden længe at kunne gå 

i gang med et projekt, der fjerner 
støvet til under lovkravet. Man 
regner med, at det nye anlæg vil stå 
klart i begyndelsen af 2013 og blive 
til gavn og glæde for såvel virk-
somhedens ansatte som de lokale 
beboere.

-grat is , nemt og uforpl igtende!

Få tjekket dine vinduer gratis
- af din lokale glarmester

Din garanti
Glarmesterlauget i Danmark står bag vinduestjek.dk.
Din garanti for kvalificeret rådgivning og håndværk som
du kan stole på.

HVORFOR FYRE

FOR GRÅSPURVENE?

FÅ 25% RABAT

Spar penge og energi
med et vinduestjek!
Du har nu mulighed for at få tjekket dine vinduer ganske

gratis. Samtidig får du en rapport, som viser hvor og

hvordan, du kan spare på energien ved at renovere eller

udskifte med det rigtige glas eller vindue. På vindu-

estjek.dk kan du finde din lokale glarmester med glasga-

ranti og få råd og vejledning om energibesparelser.www.svaneglas.dk

EBELTOFT
Vestervej 15 · 8400 Ebeltoft · 86341031
GRENAA
Fasanvej 16 · 8500 Grenaa · 86322712
RANDERS
Hvedevej 11 · 8920 Randers NV · 86 42 22 55
ÅRHUS
Voldbjergvej 22 · 8240 Risskov · 86 12 97 00
HAMMEL
Bogøvej 12 · 8382 Hinnerup · 70 25 02 33
BJERRINGBRO
Vesterled 2 · 8850 Bjerringbro · 86 68 33 11
HINNERUP
Bogøvej 12 · 8382 Hinnerup · 25 39 38 38

HUSK...
Fradrag forhåndværkerudgifter

Ring og hørnærmere

på udskiftning af punkterede

termoruder i maj

Jette Wulff og Anders Skov Madsen, Novopan A/S

http://www.svaneglas.dk
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„Vi begyndte med at udskifte vores 
elmotorer til nogle mere strømbe-
sparende typer,“ fortæller direktør 
Brian Basse. „Derefter gik vi i gang 
med ventilationen og varmegenvin-
dingen. Det foregik ikke på en gang, 
men over tid har vi fået styr på rigtig 
meget.“

Brian fortæller, at varmesystemet 
og ventilationen i dag styres via 
computere. Når portene åbnes, luk-
kes ventilationen. Det sker også når 
der er pauser, fyraften og weeken-
der. Når der svejses suges luften 
ud automatisk. „Ved at gå over til 
varmegenvinding i den gamle hal, 
sparede vi faktisk 90.000 kroner 
årligt. Og det er flere år siden nu.“

„Det er mit indtryk, at mange 
virksomheder bruger strøm uden 
omtanke,“ siger han. „Men her kan 
der virkelig spares penge.“

I den gamle hal er man også gået 
i gang med at isolere i felter både af 
hensyn til varmetab og af hensyn til 
støj. „Når maskinerne ikke produce-
rer, lukker de ned automatisk efter 

20 minutter. Og kviksølvpærerne er 
skiftet ud med halogen. Her sparer 
vi også en del. „Halogen giver et 
fantastisk lys, og selv om vi kan 
spare yderligere ved at gå over til 
LED, så har vi endnu ikke fundet 
ud af, at få dem til at fungere godt 
nok.“ 

Den nye hal er helt ajourført med 
den nyeste teknologi på området. 
Brian fortæller i den forbindelse, at 
fra man forlader hallen fredag efter-
middag og går på weekend - og til 
man møder igen mandag morgen er 
varmetabet blot 2 grader. I weeken-
den er temperaturen gået ned fra 17 
til 15 grader. 

Også i administrationen er der 
installeret varmegenvinding og 
halogenpærer. 

Sortér affaldet
Håndtering af affald er også en del 
af målsætningen i virksomheden. 
„Vi har for længst og for mange år 
siden lært, at murbrokker og jern 
bestemt ikke hører sammen, når 

det handler om affald. Og rustfri 
stål og syrefri rustfri stål er også to 
kvaliteter, der skal sorteres hver for 
sig. Syrefri stål giver en væsentlig 
højere pris.“

Flere og flere kunder er også be-
gyndt at stille spørgsmål til virksom-
hedens holdning til energi og miljø 
i det hele taget, inden de begynder 
at handle med os. „Og det kan vi 
egentlig kun være glade for,“ funde-
rer Brian. „Det holder os naturligvis 
også til ilden.“

„I det hele taget er jeg overbevist 
om, at det vi laver, og det vi har 
lavet, er en økonomisk gevinst for 
virksomheden. Arbejdsmiljøet må vi 
bestemt ikke glemme i den forbin-
delse,“ slutter Brian Basse. 

Aalsrode Smede og Maskinfa-
brik blev overtaget af Leif Basse i 
1978, og da kom der for alvor gang 
i underleverandørvirksomheden. I 
dag er det en sund og velkørende 
forretning med 60 ansatte.

Brug strøm med omtanke

At være energi- og miljøbevidst kræver et konstant 
fokus. Dertil må der også gerne være et personligt 

engagement, fornemmer man. Aalsrode Smede 
og Maskinfabrik A/S i Grenaa har været GMC 

certificeret siden 2002, og er dermed blandt nogle 
af de virksomheder i den nuværende Norddjurs 

Kommune, der har været med i ordningen længst. 
Nu er det blevet en livsstil.
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Direktør Brian Basse, Aalsrode Smede og Maskinfabrik A/S
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Tilbud:
Varmepumpe
kr. 15.800,00

incl. standard montage

Din nye varmekilde findes i jorden, vandet 
eller luften

Gode grunde til at vælge 
en varmepumpe fra IVT 

5 års tryghedsgaranti

Anbefalet af Go´Energi

Svanemærkede varmepumper

Op til 60% besparelse i forhold til 
din nuværende opvarmning

Installeres af certificerede 
IVT forhandlere

LUFT/VAND
IVT PremiumLine A plus
(A plus 10, 12, 15) 

Varmepumpen er specielt 
udviklet til det nordiske klima.

Let at placerere udedelen 
pga det meget lave lydniveau.

LUFT/LUFT
IVT Nordic Inverter
(12 KHR-N)

10oC funktion som giver god 
komfort i sommerhuset hele året.

Varmepumpen er specielt 
udviklet til det nordiske klima.

JORD, KLIPPE, SØ/VAND
IVT Greenline HE
(HE C6-11, HE E6-17)

Varmepumpe til jord-, klippe-, 
og søvarme.

Opfylder de strenge krav for
at blive svanemærket.

Inden sommer holder vi flere temamøder om energibesparelse, varmepumper og 
solceller. For mere information se vores hjemmeside www.holmriis.dk.

Dit lokale TS-center

Randers El-service
Aut. el-installatør

Følle El-service
Aut. el-installatør

Tlf. 8637 2000

S OLCELLER KAN FÅ DIN
 ELMÅLER TIL AT LØBE 

BAGLÆNS
Spar penge med energi og miljørigtige 

løsninger fra Følle EL-Service

 Solcelleanlæg Varmepumper
 Minivindmøller Jordvarme

V i udfører naturligvis også traditionel 
elarbejde, samt rep. af hvidevarer

Holmriis, Ebeltoft el-installation, er grundlagt i 1921. Gennem årerne har 
virksomheden udviklet sig til at blive en af regionens førende el-instal-
lationsvirksomheder, og beskæftiger omkring 25 specialuddannede 
medarbejdere indenfor individuel el - kommunikation - sikring/alarm - 
varmepumper & solceller m.m.  

TEMA-AFTEN
Onsdag d. 23/5 kl. 19 - 21.30 
på Østeralle 23, 8400 Ebeltoft

Der vil være indlæg om varmepumper og solceller - 
se mere på vores hjemmeside www.holmriis.dk 

- for mere info og tilmelding

Solceller

– Deres sikkerhed for kompetence og engagement
Trekanten 44B · 8500 Grenaa · Tlf. 86 32 32 99 · Fax 86 32 34 42

Email: info@bpelectric.dk · www.bpelectric.dk

RING OG HØR
Nu har du mulighed for at få 

besvaret dine spørgsmål om solceller.

· Tænk grønt
· Miljø-venligt
· Spar energi

· Lavere el-udgifter

Kr.  4875,-
Ex. moms 3900,-

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

Prøv Back App
stolen GRATIS i
8 dage og mærk
forskellen......

FOKUS  –  Energibespare lse

http://www.findan-as.dk
http://www.holmriis.dk
http://www.bpelectric.dk
http://www.papirgaarden-grenaa.dk
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Direktør Jesper Stagegaard, Ree Park - Ebeltoft Safari ApS



Han ville hellere gå på opdagelse i naturen end gå til fodbold eller 
bal. Det var hans fødder for store til. Han ville hellere have jord under 
neglene, passe sine dyr og fiske. Derude i naturen var der ro på. For 
ham var det et held at kunne vokse op på landet. Den tilværelse har 
han stort set kunnet fortsætte, nu hvor han i mange år har været en 
markant frontfigur i en dyrepark på Djursland.

Som knægt og som ung drømte han om at komme ud 
og arbejde i den tredje verden. „Jeg ville erobre verden 
med mit kendskab til tropisk biologi,“ siger Jesper 
Stagegaard, født i 1970 i en lille sydsjællandsk flække, 
der hedder Mogenstrup. Ikke så langt fra Præstø Fjord, 
hvor han om sommeren sejlede i joller og senere 
kølbåde. Indimellem boede familien også på en øde-
gaard i Sverige, hvor faderen i perioder arbejdede som 
børnelæge. Så måtte farmor træde til som midlertidig 
dyrepasser. 

Han blev student fra Næstved Gymnasium og fik 
senere en uddannelse som tropebiolog. En slags hor-
tonomuddannelse, som blev til i et samarbejde mellem 
RUC, Købehavns Universitet og Landbohøjskolen. 

I sin studietid blev det sammenlagt til to år i udlan-
det, hvoraf det halve foregik i Sydamerika. Ideen var 
så at tage hjem og afslutte studiet. Efterfølgende lave 
en ph.d. på den franske tropeø Tonga. Fordelen ved 
Tonga var, at her kunne han i kraft af tilhørsforholdet 
til Frankrig søge EU-midler. Men kæresten sagde nej. 
Hun var blevet gravid. Og hun skulle ikke føde sit barn 
på Tonga. Så brast den mulighed. 

Og turen går til Djursland 
Gennem bekendte havde han fået kendskab til noget, 
der hed Ebeltoft Familiepark og Put & Take. Den var 
ejet af Merete og Henrik Elsass, der havde familie-
mæssige relationer til Sophus Berendsen koncernen. 
„De var nogle visionære mennesker, som var inde i 
nogle overvejelser om, i hvilken retning parken skulle 
udvikle sig,“ fortæller Jesper. Konceptet skulle tilpas-
ses. Der skulle ensrettes noget mere. Der skulle flere 
dyr ind i parken. Og Jespers hovedinteresse var jo 
netop bevarelse af truede dyrearter. „Jeg var 28 år, og 

det skulle da prøves,“ siger han. 
Der gik nogle år, og familien Elsass var begyndt 

at kigge sig rundt efter en mulig efterfølger. 
Der var flere inde i billedet. Men vigtigst var 
det, at den kommende indehaver skulle have 
nogle klare visioner med parken som lå tæt på 
familiens egne ønsker. „Der skulle findes én 
med hjertet på det rette sted,“ kommenterer 
Jesper. 

Den korte version er følgende: En dag lan-
dede Karsten Ree i sin helikopter på græsplæ-
nen, så sig omkring og blev begejstret. Den ville 

han godt være med til at sætte gang i. Det var 

i 2006. Siden har Ree Park udviklet sig fra en bolsje-
butik til noget af en anseelig størrelse og omsætning. 
„Her har vi følelsen af, at vi gør det rigtige, selvom jeg 
grundlæggende er imod at spærre dyr inde.“

Koblingen til den virkelige verden 
Når tiden er til det, drager Jesper Stagegaard til Afrika, 
hvor han har mange venner og kolleger. Nu sammen 
med sin nuværende kone, Julia, som er dyrlæge i Ree 
Park og som han har to drenge sammen med. Joshua 
på 2 og Joel på godt et halv år. Julia er fra Tyskland. 

„Det var et langdistanceforhold til at begynde med. 
Hun arbejdede tidligere som dyrlæge i en dyrepark i 
Spanien og hos en oliesheik i Qatar. Hun er specialist i 
eksotiske dyr og en rigtig karrierepige,“ fortæller han. 
„Vi arbejder frivilligt i Krüger Nationalpark, men det 
giver til gengæld os en masse inspiration – og det er en 
kobling til den virkelige verden. Krüger Nationalpark er 
på størrelse med Jylland og vel egentlig det tætteste, 
man kan komme et naturligt opholdsted for dyr under 
kontrollerede forhold.“ 

Angsten for at ruste fast
„Jeg er manisk bange for, at min hjerne skal gro fast, 
at blive et relikt, der sidder fast i udviklingen. Jeg har 
behov for at se udviklinger hele tiden og blive udfor-
dret. Derfor har det også været spændende for mig at 
tænke økonomi ind sammen med min biologiske bag-
grund. Jeg synes, det er en konstant og spændende 
udfordring at tænke oplevelsesøkonomi og naturbeva-
relse sammen i én forretning. Da Karsten Ree for et 
par år siden tilbød mig et helikoptercertifikat, som én 
af hans faste piloter, sagde jeg naturligvis ja med det 
samme. Det var ny gymnastik for hjernen. Ud over at 
det for mig er praktisk, at jeg selv kan flyve en helikop-
ter – ikke mindst i Afrika med de store afstande – så 
er det også med til at holde min hjerne i gang,“ siger 
Jesper Stagegaard. En mand, der altid har fulgt sin 
drengedrøm. Og er sluppet godt fra det. Det er godt 
gået.
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„Jeg er manisk bange for, at min 
hjerne skal gro fast, at blive et 

relikt, der sidder fast i udviklingen.“

„Her har vi følelsen af, at vi gør det 
rigtige, selvom jeg grundlæggende 

er imod at spærre dyr inde.“
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Hvis et firmaarrangement skal tilføres nye og spændende udfordringer, 
kan Auning Kart Park levere varen. Kør om kap på en bane, der provokerer 
med bakker, tunnel og hårnålesving, med op til 70 km i timen. Det er en 
fællesoplevelse for firmaets medarbejdere, samarbejdspartnere eller kunder, 
som altid skaber en høj stemning. Bagefter, når adrenalinen har lagt sig, 
kan man hygge sig i Pit-caféen med god mad og alt, hvad man ellers kan 
forvente sig af en god dag eller aften.
Ifølge Michael Nielsen, der er en 
af de fire, der står bag driften af 
Auning Kart Park, så er en gokart-
tur og ikke mindst stemningen, 
der følger med, den perfekte måde 

at sætte gang i et arrangement. 
„Det kan sagtens være julefroko-
sten, der skal speedes op på den 
her måde,“ siger Michael, „men 
i det hele taget er anledningerne 

jo utallige. Den årlige firmafest, et 
personalemøde, receptionen, en 
oplevelse for firmaets gode kunder, 
forretningsforbindelserne i det hele 
taget. Det er ganske enkelt en god 

Prøv en gokarttur på 
Danmarks sejeste bane
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måde at skabe sammenhold på. Og 
det er vel det, det handler om, når 
man vil lave et arrangement, hvor 
stemningen næsten er garanteret 
på forhånd.“

Michael fortæller, at inden man 
sætter sig i gokarterne, skal alle 
være ordentligt påklædte af sikker-
hedsmæssige årsager. Det vil sige 
køredragt, hjelmhue, hjelm og hand-
sker. Alt dette udstyr forefindes på 
Auning Kart Park, og alle deltagere 
får en grundig instruktion inden de 
slippes løs på banen. 

Faciliterne
Banen består af 620 meter asfalt og 
er specielt bygget til formålet. „Det 
er der sjældent andre baner, der er,“ 
siger Michael. Der er hårnålesving, 

en tunnel, et udfordrende Nascar 
sving og Danmarks eneste hænge-
bro på en gokart bane. Auning Kart 
Park er i øvrigt GMC miljøcertifi-
ceret af Norddjurs Kommune. Der 
kan køres året rundt og i næsten al 
slags vejr, men banen er dog lukket 
i januar og februar. Michael frem-
hæver den smukke belysning, der 
er på banen om aftenen. „Den skal 
opleves.“ 

Til banen hører 25 Dino Karts, 
nogle kvikke og effektive gokarts, 
der i øvrigt produceres lokalt af 
firmaet Nørgaard Teknik. 

I Pit-caféen kan der være op til 
60 personer i stueplanet og ovenpå 
er der et mødelokale med plads til 
30 personer. Her kan man få god 
mad efter ønske, vin, øl og vand. 
Selv om banen lukker ved 20-tiden 
på hverdage og kl. 18 i weekenden, 
holder caféen åbent så længe, man 
ønsker det. 

Sammenhold
Auning Kart Park A/S blev etableret 
i 2004 af 140 lokale ildsjæle, der 

hver tegnede aktier á 2.500 kroner i 
projektet. I 2006 stod banen klar til 
at modtage de første gæster. 

I dag er driften forpagtet ud til 
4Event ApS, der består af Torben 
Hansen, Ole Nørgaard, Michael Hy-
rum og Michael Nielsen, der er den 
daglige leder af banen. Det er også 
ham, man kan henvende sig til for at 
få yderligere oplysninger og tilbud. 

Banen besøges hovedsagelig 
af folk og virksomheder fra det 
østjyske, og i sommerferien sum-
mer det af de mange turister. Alle 
er velkomne og mange kommer 
igen. Politiet er for eksempel en 
tilbagevendende kunde. I alt kom-
mer der ca. 10.000 gæster årligt. 
Heraf besøger de ca. 2.500 cafeen 
og nyder en af de lækre menuer 
eller buffeter, der leveres lokalt fra 
Auning-virksomheden Apetit.dk
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„Det er ganske enkelt 
en god måde at skabe 

sammenhold på.“

Torben Hansen, Direktør Michael Nielsen, Michael Hyrum og Ole Nørgaard, 4Event ApS
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Få relevante indlæg 
optaget gratis i Ajour. 

Send stof til: 
info@erhvervdjursland.dk

Nye selskaber
Norddjurs
34466106 AARHUS FLIS APS ............................................................................... 26.03.2012
34466998 KOMPLEX DANMARK APS ................................................................  27.03.2012 
34467013 OMEGA DANMARK APS ....................................................................  27.03.2012
34472297 IMPORTSELSKABET F.S. 2012 APS ...................................................  11.04.2012
34481091 AUNING LYSTFISKERSHOP APS ........................................................  24.04.2012
34481970 SCAN FJORDPAK A/S .........................................................................  25.04.2012
34482195 ORKIDEE DANIA APS .........................................................................  26.04.2012

Syddjurs
34465630 MACXTRA ApS ...................................................................................  24.03.2012
34466483 FLEX GROUP ApS ...............................................................................  26.03.2012
34466548 FLEX INDUSTRI- OG SKADESERVICE ApS ........................................  26.03.2012
34466947 BALLE ENTREPRENØRFORRETNING ApS ........................................  27.03.2012
34468737 TRIVSEL, TRYGHED & LÆRING ApS .................................................  29.03.2012
34471266 EUROBYG ApS ...................................................................................  05.04.2012
34471584 LAURSEN OG STEINER ApS ..............................................................  10.04.2012

Konkurser, likvidationer og opløsninger
Norddjurs
32787401 BØRNENES VERDEN APS ..................................................................  04.04.2012
29834458 OUSTRUP HANDEL OG MONTAGE APS ...........................................  10.04.2012
15251107 FISKERNES SAMLECENTRAL I GRENAA APS ...................................  13.04.2012
31764440 FJORDPAK A/S ...................................................................................  19.04.2012
32088333 KK ENGINEERING EUROPE A/S .........................................................  23.04.2012

Syddjurs
32155618 AFVIKLINGS.SELSKABET AF 29. FEBRUAR 2010 APS ......................  27.03.2012
28294344 CREDIT EUROPEAN APS ...................................................................  28.03.2012
29527296 CIGO TECH APS .................................................................................  13.04.2012
30284720 TØMRERFIRMA JAKOB BALLE APS .................................................  13.04.2012
21432946 GOLD MINE APS ................................................................................  17.04.2012
31578493 JWN APRIL APS .................................................................................  19.04.2012
31594863 NORTHPEOPLE APS...........................................................................  24.04.2012

Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.

Erhvervsmøde på Anholt
21. maj 
Arr. Norddjurs Erhverv.
info: www.startvaekst-norddjurs.dk

Generalforsamling
31. maj 
Sæt kryds i kalenderen til general-
forsamling i Djurslands Erhvervsråd på 
Gl. Estrup. Finn Nørbygaard under-
holder med personlige oplevelser.
info: www.djurslandserhvervsraad.dk/

Iværksættercafé
6. juni 
Kl. 17.00-19.00 mød andre iværksæt-
tere og få individuel rådgivning af 
kompetente erhvervs-rådgivere: 

Hornslet 
 Bogtrykkeri
Familievirksomheden Hornslet 
Bogtrykkeri er blevet over-
taget af fjerde generation, idet 
Hans og Jeanette Schriver 
Hennings har forpagtet trykke-
riet af Erik Hennings. Efter en 
investerering i millionklassen 
er de klar til at tilbyde alle for-
mer for tryksager, ikke mindst 
digitaltryk. Aftalen omfatter 
også forlaget Vildt & Jagt.

CJ Auto overtager 
Norddjurs Anti Rust
Claus Jensen, CJ Auto i 
Hallendrup har overtaget 
Norddjurs Anti Rust i Grenaa. 
„Vi er specialister i under-
vognsbehandlinger, og vi laver 
kun det. Vi er billige og vi er 
hurtige. Vi kan lave en kom-
plet behandling på 12 timer. Vi 
videodokumenterer arbejdet, 
så kunderne kan finde deres 
bil på norddjursantirust.dk og 
se, at vi har haft inderskærme 
og skjold af,“ bedyrer Claus 
Jensen. 

El fusion
For at styrke kompetencerne 
fusionerer Balle Installations-
forretning ApS ind i BP 
Electric A/S i Grenaa. Balle 
Installationsforretning og Poul 
Quist Rasmussen vil tilføre 
kompetencer inden for spe-
cielt Landbrugsinstallationer, 
hvidevarer og varmepumpe 
området. 
BP Electic A/S bidrager ud 
over administration, med 
tekniske kompetencer inden 
for overvågning i form af 
tyverialarmer, brandalarmer, 
videoovervågning og adgangs-
kontrol, automation samt 
styring og energibesparelser.
Navnet på afdelingen er „Balle 
Installationsforretning, en 
afdeling i BP Electric“.
Virksomheden beskæftiger 
40 medarbejdere og dækker 
geografisk hele Djursland med 
hovedafdeling i Grenaa og 
afdelinger i  Nimtofte og Balle. 

Ny C-kandidat
Søren Vanting (39) er af de to 
Djursland vælgerforeninger 
valgt til ny folketingskandidat 
på Djursland for De Konserva-
tive.

Ny i NRGi
Bestyrer Christine Viemose, 
Kaløvig Center, er nyvalgt til 
NRGi‘s bestyrelse. 

Per Kærsgaard 
stopper 
Direktøren for Lübker Golf 
Resort, Per Kærsgaard, har 
efter tre år på posten valgt at 
forlade den. Han ønsker mere 
tid til familie, fritidsinteresser 
og øvrige erhvervsmæssige 
opgaver, hedder det i en pres-
semeddelelse. Per Kærsgaard 
har stået i spidsen for en stor 
omlægning af ressortens 
økonomi og selskabsstruk-
tur. Han har sammen med 
bestyrelsen stået i spidsen for 
at gennemføre en ny ejer-
struktur, foretaget opkøb af 
en række aktiviteter – og lagt 
planerne for den fremtidige 
udvikling i Lübker Golf Resort. 
Per Kærsgaard bibeholder sin 
investering i firmaet, som han 
forlader ved udgangen af juni 
måned. 

Landdistrikts-
prisen 2012
Morten Basse Jensen løb 
med hæderen og landdi-
striktsprisen 2012. Ildsjælen, 
der har en væsentlig andel 
i vindmølle-netværket Djurs 
Wind Power, fik prisen for sit 

store arbejde med at skabe 
arbejdspladser på Djursland.
Mere end 25 lokale virksom-
heder og fire organisationer er 
en del af Djurs Wind Power. 
Flere involverede virksomhe-
der har sikret sig ordre til en 
værdi af mere end 150 mio. 
kr., og netværket anslår, at de 
har skabt eller fastholdt op 
mod 200 arbejdspladser.
„Jeg er utrolig beæret, glad 
og stolt over at have fået den 
første landdistriktspris. Er I 
klar over, at vi har vundet en 
erhvervsoscar“, sagde Morten 
Basse Jensen, umiddelbart 
efter at have vundet prisen.

Bestyrelsespost 
til Bille
KL har udpeget Kirstine Bille 
til en post i bestyrelsen i 
Udbetaling Danmark sammen 
med blandt andre Københavns 
overborgmester Frank Jen-
sen. Bestyrelsen konstituerer 
sig den 1. november 2012. 
Institutionen, Udbetaling 
Danmark, skal fra slutningen 
af 2012 varetage sagsbe-
handlingen og udbetalingen 
af en række velfærdsydel-
ser, der i dag varetages af 
kommunerne. For eksempel 
folkepension, førtidspension, 
boligstøtte, barselsdagpenge, 
børnetilskud og børnebidrag. 
Opgaven vil blive varetaget fra 
fem centre, som kommer til 
at ligge i Hillerød, Haderslev, 
Vordingborg, Frederikshavn og 
Holsterbro. Kirstine Bille tager 
udnævnelsen som et tegn på, 
at der er blevet lagt mærke til 
hendes arbejde også uden for 
Syddjurs’ grænser.

Ad vo kat, revisor, Skat, A-kasse, 
erhvervs konsulent, marketing og Lag 
koordinator Gratis.
Arr. Norddjurs Erhverv.
info: www.startvaekst-norddjurs.dk

Virsomhedsbesøg
7. juni 
Kl. 16.30 - 18.30 DMP er en moderne 
og veldrevet virksomhed baseret på  
tre forretningsområder service, gear og 
reservedele til vindmølleindustrien.
Arr. Syddjurs Erhvervsforening. Gratis 
for medlemmer.
Tilmelding/info: Hanne Madsen 
8880 9980.
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Alle data er indhentet i perioden 
23.03.2012 - 27.04.2012.
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen 
og NN Markedsdata. 
Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

A/S Auning Blikkenslagerforretning
Vestergade 46E, 8963 Auning
Regnskabsafslutning  31.12.2011 
Bruttofortjeneste 10,3 (9,9)
Resultat før skat -0,6 (0,4)
Egenkapital 1,1 (1,8)
Antal ansatte - (35)

BB Kommunikation ApS
Sletten 2D, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning  31.12.2011 
Bruttofortjeneste 1,6 (2,1)
Resultat før skat 0,1 (0,3)
Egenkapital 0,7 (0,6)
Antal ansatte - (3)

Dansk Landbrugsformidling A/S
Føllevej 5, Følle, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning  31.12.2011 
Bruttofortjeneste 0,2 (0,3)
Resultat før skat -0,3 -(0,2)
Egenkapital 0,8 (1,0)
Antal ansatte 1 (1)

Djurslands Kloakservice ApS
Abildgårdsvej 10, 8570 Trustrup
Regnskabsafslutning  31.12.2011 
Bruttofortjeneste 13,7 (13,5)
Resultat før skat -2,2 -(1,1)
Egenkapital 2,3 (4,0)
Antal ansatte 25 (26)

DMP-Mølleservice ApS
Nyballevej 8, Rosmus, 8444 Balle
Regnskabsafslutning  31.12.2011 
Bruttofortjeneste 24,7 (24,3)
Resultat før skat 6,7 (13,9)
Egenkapital 25,0 (21,0)
Antal ansatte 77 (61)

Entjj A/S
Violvej 1, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning  31.12.2011 
Bruttofortjeneste 9,3 (11,8)
Resultat før skat 6,6 -(1,7)
Egenkapital 13,8 (7,6)
Antal ansatte - (35)

Grenaa Bilhus A/S
Trekanten 8, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning  31.12.2011 
Bruttofortjeneste 12,6 (10,2)
Resultat før skat 1,5 (0,5)
Egenkapital -2,6 -(3,7)
Antal ansatte 23 (21)

Johnsen Offset A/S
Bakkehegnet 1, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning  31.12.2011 
Bruttofortjeneste 21,9 (21,8)
Resultat før skat 0 (0,5)
Egenkapital 4,3 (4,3)
Antal ansatte - (35)

Mikelo A/S
Skovvænget 24, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning  31.12.2011 
Bruttofortjeneste 6,1 (4,9)
Resultat før skat 1,9 (2,3)
Egenkapital 3,0 (3,0)
Antal ansatte 7 (3)

Vognmandsfirmaet Gert Svith A/S
Rugvænget 38, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning  31.12.2011 
Bruttofortjeneste 28,3 (27,8)
Resultat før skat 1,9 (0,1)
Egenkapital 20,1 (18,8)
Antal ansatte 45 (35)

Østjydsk Cad-Cam A/S
Industriparken 2, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning  31.12.2011 
Bruttofortjeneste 1,2 (1,6)
Resultat før skat -0,1 (0,3)
Egenkapital 2,0 (2,1)
Antal ansatte 3 (3)

Röchling Meta Plast A/S i 
Allingåbro er tilbage i vækst-
sporet. De i alt ca. 60 medar-
bejdere, fordelt nogenlunde 
ligeligt mellem Allingåbro og 
Letland, har i 2011 præsteret 
en næsten fire-dobling af 
resultatet efter skat fra 1,2 
mio. kr. til 4,4 mio. kr., efter at 
resultatet i 2009 var nede på 
minus 0,8 mio. kr.
Egenkapitalen sætter samti-
dig rekord med solide 17 mio. 
kr., så internationale Röchling 
Group, der ejer selskabet, 
lader kapitalen blive lokalt til 
at udvikle virksomheden med.
Direktør Paul Busk Jensen 
konstaterer, at virksomheden 
efter en lang jævn opgangs-

periode havde fået lidt „flæsk 
på benene“. Da krisen så 
satte i gang i 2009, blev der 
skåret ind til benet, og både 
maskiner og medarbejdere 
blev presset.
„Resultatet er heldigvis 
ikke udeblevet – og nu er vi 
begyndt at tage folk ind igen. 
Det er fremgang på eksport-
markederne, specielt i Norge 
og Sverige, der giver væk-
sten. Vi har gjort en målrettet 
indsats i de de to lande, og 
nu er vi også begyndt at få en 
del ordrer direkte på fabrikken 
i Letland. Det er europæiske, 
især danske, svenske og nor-
ske kunder, der har etableret 
sig derovre, og som gerne vil 

handle med en dansk-kontrol-
leret virksomhed.
En stor del af kundedialogen 
foregår i Danmark, hvor vi står 
for prissætning og admini-
stration. De kan dog mere 
og mere i Letland, og kravler 
hvert eneste år lidt længere 
op ad stigen.“
Paul Busk Jensen forventer 
i 2012 at komme ud med et 
endnu bedre resultat end 
sidste år – og samtidig inve-
sterer virksomheden næsten 
5 mio. kr. i år.
Han er ikke mere selv aktio-
nær i virksomheden, men ejer 
stadig bygningerne, som han 
netop har udlejet til Röchling i 
yderligere 10 år.

Værdien af kloakker, rens-
ningsanlæg, pumpestationer 
og vandværker i AquaDjurs A/S 
er i løbet af ét regnskabsår 
steget til det tredobbelte. Før 
blev værdien sat til 500 mio. 
kr., nu er den mere end 1,5 
mia. kr.
Det kom – sammen med et 
underskud på 19 mio. kr. – 
frem på den ordinære general-
forsamling i det Norddjurs 
Kommune-ejede selskab, 

Meningsfuld papir-manøvre
Årets underskuddet hænger 
nøje sammen med opskriv-
ningen af værdierne, en 
manøvre, der bringer bal-
lance mellem kloaknettets 
reelle værdi og den, der står i 
regnskabet. En højere værdi 
giver større afskrivninger, som 
tæller negativt i regnskabet. 
Populært sagt betyder det, at 
der sættes penge af til vedli-
geholdelse og fornyelse.  

Reelt tale om overskud
Havde selskabet ikke ændret 
praksis, ville resultatet have 
været et overskud på 12 mio. 
kr. Men overskuddet ville ikke 
være mere værd – for pen-

gene skulle stadig gemmes til 
vedligeholdelse. 
Det er staten, der har givet 
vandselskaber mulighed for 
at opgøre værdierne efter en 
fastlagt prisliste. Samtidig har 
Konkurrencestyrelsen lagt 
loft for, hvor meget de må 
opkræve af forbrugerne til drift 
og anlæg.
„I praksis betyder det, at vi 
kun kan hæve priserne, hvis 
vi samtidig øger investerin-
gerne“, forklarer direktør Palle 
Lyngsø Mikkelsen.

Investerer i billigere drift 
AquaDjurs investerede alene 
i 2011 39,5 mio. kr. på anlæg, 
hvoraf en del på sigt vil resul-
tere i store driftsbesparelser. 
Blandt andet er to ud af syv 
rensningsanlæg lukket i løbet 
af året, og flere følger efter.  
Det er også lykkedes at redu-
ceret det årlige elforbrug med 
15% eller 580.000 kWh .
„Vi gør fantastisk meget for at 
holde et optimale prisniveau. 
Forbrugerne skal selvfølge-
lig ikke betale for mere end 
højst nødvendigt“, siger Palle 
Lyngsø Mikkelsen.

Röchling Meta-Plast A/S
Tøjstrupvej 31, 8961 Allingåbro

Ejer: Röchling Engineering 
Plastics Kg (Tyskland)

Regnskabsafslutning: 
31.12.2011

Bruttofortjeneste 12,3 (8,9)

Resultat før skat 5,0 (1,3)

Egenkapital 17,1 (12,6)

Antal ansatte - (35)
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

Norske og svenske kunder giver kraftig vækst

Kloakker 1 mia. mere værd
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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

MURERFIRMA  RASMUS JAKOBSEN A/S

Energivej 20 · 8500 Grenaa
Tlf. 86 32 35 11/86 32 38 32 

Biltlf. 23 31 48 40 · www.rjakobsen.dk

T otalentrepriser 
Nybygning · T ilbygning 

Omforandring · Reparationer 
Murer-, beton-, og jordarbejde 

Autoriseret kloakmester 
Grave- og huggearbejde med miniged 

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

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

Køb af jern- og metalskrot

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

Din lokale installatør

Trekanten 44 B
8500 Grenaa
Tlf. 86 32 32 99

Nimtofte
Tlf. 86 39 81 07

BP Electric A/S

Kval i tet  t i l  t iden

www.bpelectric.dk
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En sparringspartner 
i øjenhøjde

Har du til tider svært ved at få overblik og træffe de rigtige 
beslutninger i din virksomhed? Vi hjælper dig med at gøre det 
komplekse enkelt, fokusere på det væsentligste og træffe de 
beslutninger, der skaber tryghed og vækst i din virksomhed.

KPMG i Grenaa, Storegade 1, telefon 86 32 18 11

kpmg.dk

http://www.permoeller.dk
http://www.rjakobsen.dk
http://www.hjhansen.dk
http://www.bpelectric.dk
http://www.kovsted.dk
http://www.kpmg

