november 2012

Flere Gazeller på Djursland
Demografisk udfordring
for Djursland
„Jeg sidder
sjældent i sofaen”
„Vi står inde for
det, vi laver”
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SALG OG UDLEJNING AF ALLE FORMER
FOR CONTAINER LØSNINGER.
NU OGSÅ CONTAINERPLADS PÅ GRENAA HAVN!
MOBILE VÆRKSTEDER
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DJURS WIND POWER

MOBILE INDUSTRI KØKKENER

WWW.DJURSWINDPOWER.DK

MANDSKABS CONTAINERE
INDUSTRI OG MALINGS-BLANDEUNIT
MED VARME OG VENTILATION

Færgevej 1 · Grenaa
www.mercatus.dk

E-MAIL: KIO@DAVAI.DK

TELEFON +45 21 40 79 55

WWW.DAVAI.DK

VVS-installation

per møller
Henning Kovsted hk@kovsted.dk

René Ferrer Ruiz rfr@kovsted.dk

Johnny Skovgård jsr@kovsted.dk

Kovsted & Skovgård er et seriøst
revisions- og rådgivningsfirma, der
med baggrund i revisors opgaver
med regnskab, skat og revision
tilbyder kunderne en engageret
indsats, som nærmeste samarbejdspartner.

Kontakt os for
en uforpligtende
drøftelse

Strandvejen 29, 8400 Ebeltoft · Hovedgaden 34, 1 sal, 8410 Rønde · Vestre Ringgade 61, 8200 Aarhus N
Tlf. 7022 0999 · Fax 7023 0999 · mail@kovsted.dk · www.kovsted.dk

Lindgaard Nielsen

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

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

www.permoeller.dk

Kattegatvej 12 · 8500 Grenaa
Tlf. 46353032
info@lindgaard-nielsen.dk
www.lindgaard-nielsen.dk

Kattegatvej 12 · 8500 Grenaa · Tlf. 46 35 30 32 · info@lindgaard-nielsen.dk
Jan Nielsen tlf. 21 73 74 78

www.lindgaard-nielsen.dk

NYERE HAL UDLEJES SNAREST
240 m2, porthul 5x5,75m., el-ledhejseport, flisebelægning
foran samt inde i hal, forberedt til toilet og velfærdsrum.
Husleje pr. mdr. kr. 4.500,- excl. moms

MURERFIRMA RASMUS JAKOBSEN A/S

Vælg en stærk
samarbejdspartner
LOKAL OG ENGAGERET

Totalentrepriser
Nybygning · Tilbygning
Omforandring · Reparationer
Murer-, beton-, og jordarbejde
Autoriseret kloakmester
Grave- og huggearbejde med miniged
Energivej 20 · 8500 Grenaa
Tlf. 86 32 35 11/86 32 38 32
Biltlf. 23 31 48 40 · www.rjakobsen.dk
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Forside: Ejendomsmægler John Frandsen, John Frandsen A/S

Djursland: Familiens slaraffenland?

Den demokrafiske udvikling truer med at sparke
benene væk under Djurslands to kommuner.
Tendensen er, bl.a. ifølge cheføkonom i Danske
Bank, Steen Bochian, at andelen af erhvervs
aktive indbyggere vil falde markant på Djursland.

Samtidig ønsker unge og ældre i stadig større
udstrækning at indskrive sig i folkeregisteret i
storbyerne. Det er en udvikling, der er meget
svær at ændre på.

Den realistiske vej for Djursland er, at gøre sine
hoser grønne for at tiltrække børnefamilier. Og
der er mange gode argumenter: Billige boliger,
masser af pragtfuld natur, rigt kulturudbud, gode
undervisningsinstitutioner…

Derfor bør Djurslands politikere, virksomheder og
borgere geare deres indsats op for på den ene
side at holde standarden i top og på den anden
side at holde fokus på at gøre Djursland til det
helt naturlige og attraktive bosætningsområde for
børnefamilier.
Redaktionen

Flere Gazeller på Djursland
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For 18. år i træk har Børsen offentliggjort årets gazeller. På
Djursland var der sidste år syv gazeller – i år er der ni. Samlet
set har Region Midtjylland også oplevet en vækst i antallet af
gazelle-virksomheder.
I år er de vurderet på regnskaberne fra 2008 til 2011. Så de
virksomheder, som i den periode har kunnet fordoble omsætningen, må være gjort af et særligt stof.

Cheføkononom Steen Bochian, Danske Bank, opdaterede i september blandt andet lokale erhvervsfolk om „rigets økonomiske
tilstand“ med udgangspunkt i gældskrisen og dens aktuelle
konsekvenser lokalt.

„Jeg sidder sjældent i sofaen”

12

Ajour – kalender – navne –
selskaber – regnskaber

14

„Vi står inde for det, vi laver” 

16

Det nytter at kontakte 
Jobcenter Norddjurs

14

Når han er hjemme – om aftenen og i weekenden – går han
altid og makker med ting og sager. Han skifter olie, kører rundt
med sin rendegraver eller planter træer. Der er altid noget, der
skal ordnes. Ellers passer han sin ejendomsmæglervirksomhed.
Og det gør han faktisk ganske godt.
Nu har han været ejendomsmægler i 17 år, og det er kun gået
fremad.

PROFIL: I foråret 2012 overtog sønnerne, Kim og Jan, Murerfirma Bent Klausen ApS i Ørum Djurs. Dermed er den 37-årige
murervirksomhed nået frem til anden generation. Stifteren
Bent Klausen er trådt et skridt tilbage, men er stadig synlig i
virksomheden. Der er tale om en rolig og kontrolleret tilbage
trækning. Nu ligger ansvaret dog hos Kim og Jan.

Johnsen Graphic Solutions havde et akut behov for en med
arbejder med nogle specifikke kompetencer. Jobcenter Norddjurs
blev koblet på. Samme dag modtog virksomheden fem CV’er.
Møde med den udvalgte dagen efter. Så var jobbet besat.

Udgiver: Mercatus Reklamebureau A/S, Grenaa tlf. 86 30 06 19.
Redaktion: Lars Chalmer Rasmussen (ansv.), Jens Nikolajsen og
journalist Jørgen Peter Thygesen. Send gerne stof: Mercatus Reklamebureau eller redaktion@erhvervdjursland.dk
Annoncer: Mette Skipper, tlf. 86 30 06 19.
Oplag: 2.300 elleve gange årligt. ISSN1903-3613.
Tryk / distribution: Grefta Tryk A/S, tlf. 86 32 29 22 / Post Danmark
til samtlige postregistrerede firmaer, forretninger og kontorer på
Djursland.
Næste nummer udkommer i uge 49.
Tekst, foto og annoncer må ikke benyttes erhvervsmæssigt uden skriftlig tilladelse fra
redaktionen. Der må citeres fra magasinet med kildeangivelser efter gældende regler.
„Profilen“ er betalt indlæg, „Jobudsigt Norddjurs“ er udarbejdet i samarbejde med
Jobcenter Norddjurs, og „Synspunkt“ er et debatindlæg, der udtrykker skribentens
personlige holdning.
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Djursland-Gazeller 2012
Hjælp til regnskab og administration?

Nr. i
Region

Vækst Virksomhedsnavn
i%

Midtjyll.
4
36

317,3 G-Group ApS

44

292,4 Helgenæs Sparekasse

59

246,1 Applicata ApS

65
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.

1.227,5 Covidence A/S

241,5 Mikelo A/S

106

176,2 A/S Grenaa Motorfabrik

125

155,0 Tp Offshore A/S

144

140,7 Evikali A/S

182

117,7 Dmp-Mølleservice ApS

Kilde: Dagbladet Børsen.

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

Internet- og telefoniløsning der passer din virksomhed
• Trådløst bredbånd
• Internet & IP telefoni
• Professionel support
Bestil et uforpligtende konsulentbesøg
på www.primanet.dk
Primanet er med over 3.000 abonnenter, en af de største
netudbydere på Djursland. Vi er 100 % medlemsejet,
gældfri, og havde en samlet omsætning på ca. 4,7 mio.
kr. i 2011. Vi har tre fuldtidsansatte teknikere.

4

Djursland Gazeller

alle kan være med

www.erhvervDJURSLAND.dk · november 2012

eller på Djursland

fentliggjort årets gazeller. På

gazeller – i år er der ni. Samlet

å oplevet en vækst i antallet af

erne fra 2008 til 2011. Så de

e har kunnet fordoble omsæt-

rligt stof.

By

Omsæt./

Antal
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i 1.000 kr.

kåringer

Rønde

20.536

1

Grenaa

4.941

1

Knebel

7.562

1

Rønde

2.104

1

Hornslet

6.072

1

Grenaa

16.441

2

Grenaa

6.705

2

Kolind

5.466

1

Balle

24.708
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Siden 2008, hvor antallet er gazellevirksomheder toppede med 2.477
gazeller på landsplan, er der sket en
voldsom udtynding. Året efter var
der 2139, så 1.051 og 827. Men i
år er der målt 833, så noget kunne
måske tyde på, at nedturen er ved
at slutte.
Ser vi på det midtjyske område,
har gazellerne i regionen siden 2008
skabt 1021 nye job til i alt 2.488
medarbejdere. Regionen indeholder
også hver fjerde gazellevirksomhed på landsplan. Kun overgået af
hovedstaden hvor de 40 % procent
befinder sig.
I 2011 var der 195 gazellevirksomheder i Region Midtjylland. I dag er
der 214. Det svarer nogenlunde til
en fremgang på 10 %.
I forbindelse med præsentationen
i begyndelsen af oktober, sagde
ansvarshavende chefredaktør og
administrerende direktør Anders
Krab-Johansen blandt andet: „Midt
i en af de mest langvarige og
seje økonomiske nedture i dansk
økonomisk historie er der ekstra
god grund til at hylde gazellerne.
Det er virksomheder, der trodser
krisen og skaber håb om, at dansk
økonomi kan komme tilbage på
vækstsporet.”
Hvorfor gik det lige så godt
Erhverv Djursland har spurgt nogle
af gazellerne om deres opskrift på
vækst i megastørrelse. Det er der
kommet vidt forskellige bud ud af.
Fortsættes næste side

Hyggeligste handelsby
GRENAA Grenaa er blevet kåret som Danmarks
hyggeligste handelsby i 2012. Kåringen finder
sted hvert andet år og i alt 21 byer var tilmeldt
konkurrencen. Byen er også kåret til at have de
næstbedste parkeringsforhold – kun overgået af
Værløse. Men der er dog også plads til forbedringer. Blandt andet når det drejer sig om renholdelse. Randers var også tilmeldt. Men her var der
ingen hæder at hente.

Festival forløb fornuftigt
EBELTOFT Arrangørerne af Ebelfestivalen kan
se tilbage på en god uge. 35.000 gæster besøgte
festivalen, der blev afholdt for 9. gang. Det var
5.000 færre end sidste år, men vejret var ikke godt
i år. Blandt nye ting var en håndværkermesse,
hvor lokale virksomheder kunne give information
om energirigtigt byggeri og renoveringer. Når der
er ti års jubilæum til næste år regner man med og
håber på, at besøgstallet igen vil stige.

Uddannelse af ledige
NORDDJURS Af alle landets kommuner ligger
Norddjurs på en femteplads, når det drejer sig
om udannelse af ufaglærte ledige. Som ledig og
ufaglært kommer man nemlig bagerst i køen, for
de fleste job i dag kræver en eller anden form
for udannelse. Ugebladet A4 har offentliggjort en
rangordnet oversigt over kommunernes tilbud om
uddannelse til ufaglærte ledige 3F’ere. Den flotte
placering er på en liste, som svinger fra 2% til op
til 43,9%. Norddjurs har fået 36

Materielgården i Følle udvides
FØLLE Syddjurs Kommune er netop gået i gang
med at udvide den eksisterende materielgård i
Følle. ”Vi kan anvende de eksisterende bygninger
til maskiner og salthal og så nøjes med at bygge
en ny mandskabsbygning og en mindre hal til
maskiner og materiel,” fortæller Arne Gynther,
der er chef for Veje og Trafik og Ejendomme i
Syddjurs. Dermed bliver regningen på omkring 10
mio. kroner. Og det beløb ændres der ikke ved, da
kommunen har sendt projektet i omvendt licitation og har således fået bud ind med projekter, der
passer til økonomien.

Stående udvalg skæres ned
SYDDJURS Et konsulentfirma har gennemgået
den politiske struktur i Syddjurs Kommune og
anbefaler, at de fem stående udvalg skæres ned
til fire eller tre. Kirstine Bille anbefaler nu fire
udvalg. Det indebærer, at arbejdsmarkedsudvalget
nedlægges, som lægges ind under økonomiudvalget. Besparelsen vil være 311.000 kroner.
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Medarbejderne
de vigtigste
G-Group ApS, Grenaa
Man skal have nye ideer hele tiden
„Kunderne til vore sko er modebutikker,” fortæller indehaveren Mario
Sadok Souid, der har præsteret
en fremgang på 317 % over de
seneste fire år, og som blandt andet
sælger til flere kendte kæder på
landsplan. „I mit tilfælde vil jeg sige,
at det kræver, at man er fagmand.
Og så skal man skal have nye ideer
og de rigtige ideer hele tiden, for
moden skifter jo næsten hver dag.

„Ringer en kunde med et
spørgsmål, skal han have svar
inden for ti minutter.“
Til dette har jeg et hemmeligt
våben til hjælp: Min søn, der er
designer, og min datter er begge
bosat i København. De sørger for,
at jeg hele tiden er orienteret om de
seneste strømninger. Så skal man
sørge for at kunderne bliver betjent
bedst muligt. Ringer en kunde med
et spørgsmål, skal han have svar
inden for ti minutter. Jeg er en
købmand, og det betyder også, at
mine kunder skal kunne tjene penge
på at handle med os. Endelig har
jeg nogle dejlige medarbejdere, der
er dygtige og alle er engagerede i
virksomheden, der i dag tæller en
halv snes,” fortæller Mario. Han
fortæller også, at han i dag har to
produktlinjer: En højkvalitetssko,
der produceres i Portugal. „Italien
kan ikke være med mere.” Og så en
økonomisko, der produceres i Kina.

Journalist Jørgen Peter Thygesen, Mercatus Reklamebureau AS

Apps til mere end
sjov og ballade

6

Evikali A/S, Kolind
„Vi etablerede os for 12 år siden
som et konsulentfirma med informationsteknologi som speciale,
og i 2002 blev vi et aktieselskab,”
fortæller direktør Anders Rolann
Nielsen. “Egentlig har vi vækstet
hvert år. Vi har altid haft overskud.
I 2008 begyndte vi at tage folk
ind, da vore kunder begyndte at
efterspørge vore kompetencer
noget mere. Det betød også, at vi
fik flere kunder. Samtidig kastede vi
os over solcellebranchen, forstået
på den måde, at vi begyndte at
sælge software i forbindelse med
at slutbrugerne købte et solcelleanlæg. Kunderne kan med det udstyr

Djursland Gazeller

Direktør Anders Rolann, evikali a/s

Flere Gazeller på
overvåge og monitorere deres anlæg derhjemme. Softwaren sælges
gennem installatører og forhandlere
af solceller. Endelig er vi begyndt
at levere apps til vore kunder, som
hovedsagelig er at finde inden for
produktions- og industrisektoren.
Hidtil er apps jo hovedsagelig blevet
benyttet af reklamebranchen. Nu

„Vi bruger apps til at skabe
værditilvækst i produktions- og
industrisektoren.“
bruger vi apps til at skabe værditilvækst i disse virksomheder. Altså
til andet og mere end til sjov og
ballade,” slutter Anders Rolann,
der har kunnet fremvise en omsætningsfremgang på 141% over de
sidste fire år.

Gazelle for
6. gang i træk
DMP Mølleservice ApS, Balle
Da kapitalfonden Polaris Private
Eguity i juni måned overtog en stor
del af DMP Mølleservice i Balle
udtalte den nytiltrådte administre
rende direktør, Carlos Christensen,
til Børsen, at virksomheden altid

skulle sætte sine kunders behov
forrest, at gøre alt ordentligt og med
en god moral. Man skulle sætte ind
der, hvor man bedst kunne hjælpe
sine kunder med at skabe værdi.
Man skulle være beslutningsdygtig
og handlekraftig. Og så skulle man
fokusere på egne kompetencer.
Og nu hvor DMP er blevet kåret
som gazelle for 6. gang med en
vækst på 118 %, har vi spurgt
økonomidirektør Poul Reinholdt om
en lidt uddybende forklaring på virksomhedens succes. Til den succes
siger Poul Reinholdt: „Det Carlos
Christensen sagde i juni måned
passer grundlæggende godt på
virksomheden her. Man kan dertil
måske tilføje, at servicesektoren er
mere stabil end møllebranchen som
helhed. Så har vi fået en god posi-

„Vi har holdt os til det, vi er
bedst til og har ikke forsøgt at
blande os i andre brancher.“
tion på markedet. Vi har forstået
at få et godt fodfæste i Danmark.
Vi er nu gået uden for Danmark.
Det vil sige primært Europa. Vi
har samarbejdspartnere i de andre
lande. Så har vi altid været tro mod
den forretningsplan, som vi arbejder
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Postkontoret lukker
ALLINGÅBRO For kort tid siden blev postkontoret på den gamle station i Allingåbro kåret som
landets næstbedste postkontor. Med udgangen
af 2013 lukker postkontoret, og det vil fremover
være Dagli’ Brugsen, der skal stå for den forretning. Det betyder, at den gamle stationsbygning
mister en stor del af sine aktiviteter. Resultatet
bliver formodentlig, at der kun vil være åbent i
sommerhalvåret med turistkontor og udlejning af
skinnecykler og kanoer.

Intet rygestop
SYDDJURS Rygning er en privatsag og derfor vil
det ikke være en god ide at indføre et decideret
rygestop. Det mener et flertal i sundhedsudvalget
i Syddjurs Kommune. Dermed følger man ikke
rygestoppet i Aarhus Kommune, der har indført
røgfri arbejdstid på alle kommunale arbejdspladser. Ifølge Nina Thomsen, vil kommunen til nytår
lave en rygestopkampagne, som følges op af
rygestopkurser.
Økonomidirektør Poul Reinholdt Jensen, DMP Mølleservice ApS

Djursland
efter. Og som Carlos nævner, så
har holdt os til det, vi er bedst til. Vi
har ikke forsøgt at blande os i andre
brancher.”
DMP-Mølleservice ApS beskæftiger
i dag 110 mand.

En god gammeldags
grossistvirksomhed
Applicata ApS, Rønde
„Vi etablerede os for syv år siden.
Og vi startede helt i det små
hjemme i privaten,” forklarer Rene
Løt. „Vi samarbejder med nogle
Århusarkitekter om brugskunst og
gaveartikler, som vi så går ud og
får produceret. Vi er vel egentlig
det, man forstår ved en god gammeldags grossistvirksomhed. Varerne får vi primært produceret i EU.
Vi får ikke lavet noget i eksempelvis
Kina. Det er ikke vores filosofi. Vi er
en lille virksomhed, som har specialiseret sig i varer i det lidt højere
prislag. En lidt højere kvalitet og et
lidt bedre design. Det har en værdi i
sig selv, at vi får varerne produceret
i Europa. På den måde får vi nogle
rigtig gode varer, som betyder, at
vi aldrig har reklamationer. Det er
naturligvis rart. Men vi har også
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investeret mange penge i det og
lagt mange kræfter i det.” I dag
består virksomheden af Mette og

„Vi får ikke lavet noget i
eksempelvis Kina.
Det er ikke vores filosofi.“
René Løt, en dame på kontoret og
en mand på lageret. Væksten har de
seneste fire år været på 246%.

Sådan defineres en
gazelle-virksomhed
A/S eller ApS (Pengeinstitutter er
undtaget kravet).
Min. 1 mio. kr. i omsætning eller
0,5 mio. kr. i bruttoresultat.
Minimum fire regnskaber skal
være offentliggjort. Regnskabs
perioder på under 12 måneder i
udgangsåret frasorteres. Regnskabsperioder over 12 måneder i
slutåret frasorteres.
Væksten i omsætningen skal
(mellem de enkelte regnskabsår)
være positiv.
Omsætningen/bruttoresultatet
skal (over alle fire år) være mere
end fordoblet.

Maskinfabrik udvider
GRENAA Aalsrode Smede og Maskinfabrik er nu
klar til at udvide produktionsarealet med 800 kvm
rustfrit værksted og en montagehal. „Vi har rigtig
travlt. Sidste år havde vi et af vore bedste år nogensinde, og jeg tror, at vi slår det i år. Det er over
hele linjen, vi har travlt,” fortæller Brian Basse. „Vi
leverer en del til fødevareindustrien, og det at vi får
en rustfri hal sammen med montagen gør, at vores
produktion bliver ”ren”. Vi har netop haft besøg af
fødevarekontrollen og har fået fornyet vores god
kendelse uden anmærkninger,” fortæller han.

Kommunalt stål-samarbejde
NORDDJURS Halsnæs Kommune har inviteret
Norddjurs Kommune til samarbejde i projektet
Center for Stålproduktion og Metalforarbejdning.
Der er tale om et offentligt/privat partnerskab om
erhvervsudvikling i metalindustrien og skal skabe
vækst, beskæftigelse og eksport, særligt i små
og mellemstore virksomheder. Projektet giver
virksomheder mulighed for at få løst helt konkrete
problemstillinger og få relevant forskningsbaseret
viden fra DTU betalt.

Kapital til AAR
DJURSLAND Cimber Sterlings konkurs har påvirket Aarhus Lufthavns økonomi i en sådan grad,
at de fem ejerkommuner (Aarhus 58%, Randers
18%, Favrskov 7%, Norddjurs 7% og Syddjurs
7%), skal styrke likviditeten ved at indskyde
10 mio. kr. Konkursen har bevirket, at omkring
halvdelen af kunderne Aarhus – København er
forsvundet.
Lufthavnen vil revidere sin oprindelige udviklingsstrategi, så ejerne skal investere yderligere
40 mio. kr. over tre år til opgradering af terminalbygning og forbedring af parkeringsområdet og
interne garageforhold.

Noter
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Alt i gavekurve
Jeg laver ALT i gavekurve, både til firmaer og
private, og giver altid et godt tilbud ved
bestilling af flere kurve.
Alle kurve er med lige hvad du kan tænke dig
– super lækre råvarer og hvis du synes, lidt
lækkert brugskunst.
Jeg laver Djurslandskurve,
Italienske kurve, franske kurve,
landkurve, børnekurve
og venindekurve, så kun
fantasien sætter grænser.

• Sylte
• Baconcreme
• Leverpostej
• Pestoer
• Medister
• Friske røgvarer
• Farseret kalkun
• Frisk skåret pålæg
• Hjemmelavede salamier
• Angus kvæg til den møre bøf

Ring eller kom forbi, så finder vi sammen
lige det du kunne tænke dig.

Robstrupvej 2a · 8500 Grenaa · Tlf: 3123 7206
www.LouisesVerden.dk

Husk at bestille friskslagtet
fjerkræ til jul.
Ring eller kom ind i butikken for bestilling.

ØSTERGADE 18 · GRENAA · Tlf. 86 32 00 83

WWW.OSTERGADESSLAGTER.DK

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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Cheføkononom Steen Bochian, Danske Bank, opdaterede i september blandt
andet lokale erhvervsfolk om „rigets økonomiske tilstand“ med udgangspunkt i
gældskrisen og dens aktuelle konsekvenser lokalt.

Demografisk udfordring for Djursland
Han gjorde det klart, at den nær
meste fremtid bliver præget af
fortsat betydelig usikkerhed. Den
økonomiske krise forsvinder ikke
pludselig med et snuptag.
Vækst er imidlertid ifølge Bochian
en nødvendighed, hvis Danmark og
Djursland skal komme helskindet
gennem krisen. Og her påpegede
han, at Djurland har en kæmpe
demografisk udfordring: Andelen
af erhvervsaktive indbyggere falder
markant hele vejen frem mod 2040.
Samtidig er uddannelsesniveauet
på Djursland stadig lavt i forhold
til Danmark generelt. Det kan man
ikke rigtig lave om på, så opgaven er
ifølge Steen Bochian at få etableret
de rigtige arbejdspladser, der passer
til indbyggernes kompetencer – og
så samtidig forsøge at tiltrække de
rigtige tilflyttere. En stor udfordring,
når trenden er, at flere og flere
gerne vil bo i storbyerne, der har
stor tiltrækningskraft.
Han foreslår, at der satses entydig
på at tiltrække børnefamilier – og
gøre det rigtig attraktivt for dem
at bo på Djursland, også selvom

arbejdspladsen ligger i Aarhus eller
Randers. De unge og de ældre vil
ifølge Bochian i stadig større udstrækning vælge at bo i storbyerne,
hvor de kan mærke den daglige
puls.

Boligsalget stabiliseret og på vej op
Der bliver stadig ikke solgt mange
boliger. Salget i hele landet er svagt
stigende, men på Djursland venter
vi stadig på stigningen. I de første

Næsten 1/3 er kappet af
ejendomspriser i Syddjurs
Huspriserne på Djursland er faldet
markant mere end gennemsnittet i
Østjylland – og også mere end i hele
landet. Et prisfald i Syddjurs på ikke
mindre end 30% siden toppen er
dramatisk, når tallet for hele Østjylland er 12% og 19% for hele landet.
Priserne i Syddjurs er faldet med
knap 22%.
På landsplan er kurven knækket,
og priserne er begyndt at stige
langsomt. Det er også tilfældet i
Østjylland og i Norddjurs, mens det
ser ud til, at huspriserne i Syddjurs
stadig falder.

Ejendomspriser
Prisfald siden toppen
		

Det koster et hus
på 140 kvm nu

Hele landet........................-19,3..................................................1.547.980
Landsdel Østjylland............-11,7..................................................1.703.100
Norddjurs...........................-21,5.....................................................966.840
Syddjurs.............................-30,4..................................................1.168.860
Aarhus.................................-7,6..................................................2.540.300

Ejendomspriser pr. m på parcel-/rækkehus på boligmarkedet efter
priser på realiserede handler, ejendomskategori, område og tid.
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og Syddjurs er udbuddet blevet en
smule mindre siden toppen, selvom
billedet her ikke er helt tydeligt.

to kvartaler i 2012 er der i alt solgt
217 boliger, altså cirka en bolig om
dagen på hele Djursland. I 2005 var
det tilsvarende tal 478. Der er altså
et stykke til et normalt boligsalg –
hvis man kan tale om det.

Ledigheden falder i Syddjurs
I Østjylland flader ledighedskurven

2012 på 5,8%. Ledighedsprocenten
er her nu nede på 5,1%, hvor tallet
i hele Østjylland ligger på 5,6%. I
Norddjurs ligger procenten i august
måned stadig på det relativt høje tal
6,6%.

Demografisk udfordring for Djursland
Færre boliger til salg
På landsplan er kurven knækket.
Sammenlignet med 2. og 3. kvartal
sidste år er udbuddet formidsket
med ca. 7,5%. Også i både Nord-

stadig ud. Det reelle fald i ledigheden lader vente på sig. Men i
Syddjurs Kommune er ledigheden
faldet konstant de seneste seks
måneder siden toppen i februar

Bochian pointerer dog, at den
aktuelle ledighed i Danmark stadig
er meget lav, set i et historisk
perspektiv.
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Ledighed
Sæsonkorrigerede fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken
efter sæsonkorrigering og faktiske tal, område og tid.
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Journalist Jørgen Peter Thygesen, Mercatus Reklamebureau AS

Da John Frandsen var et år, døde hans far. Forældrene
havde købt en købmandsforretning i Sorø. Moderen,
der på det tidspunkt var i begyndelsen af tyverne og
uden penge, så ingen anden udvej end at flytte hjem til
sine forældre i Skelund ved Hadsund, hvor faderen var
mælkemand. Her voksede John op i de første år.
Senere fik moderen en kontoruddannelse og havde
job til sin pension hos Hadsund Kommune. Men hun
fandt også en ny mand. Så efter nogen tid flyttede mor
og søn til Hadsund. Der fik John sin skoleuddannelse,
og selv om skolen mente, at han skulle på handelsskole eller på gymnasiet, så mente John noget helt
andet. „Jeg ville være soldat. Jeg var jo sprængfuld af
energi og kunne slet ikke klare at skulle sidde på skolebænken i endnu en række år,” fortæller han.
Han kom ind til søværnet på Holmen som konstabelelev i 1981 og fik lov til at sejle i en motortorpedobåd i
Willemoes-klassen. „En rigtig hidsig krabat, som passede mig glimrende.”
Senere blev han uddannet til svømmedykker. Som

„Jeg var jo sprængfuld af energi og
kunne slet ikke klare at skulle sidde på
skolebænken i endnu en række år.“
21-årig blev han sergent og efter endnu en tid oversergent. Men han blev også løbende videreuddannet inden for eksempelvis sprog, regnskab og virksomhedsorganisation. Han kom til Frederikshavn og derefter til
Søværnets Operative Kommando i Aarhus. „Det var
nogle fede år, og planen var egentlig, at jeg ville være
officer. Men der skete to ting: Lene, min kommende
kone, var blevet gravid. Og forsvaret ville have mig til
at skrive under på, at jeg var villig til at blive udstatio-

neret. Det var hun egentlig heller ikke så vild med,”
forklarer han.
Enden blev, at John Frandsen måtte til at planlægge
sit liv efter nogle andre mål end søværnet. Så han
læste til statsautoriseret ejendomsmægler og valuar
og sluttede den praktiske del af uddannelsen hos en
ejendomsmægler i Randers.
Vi er jyske, jordbundne og ydmyge
Han etablerede sig beskedent i nogle lokaler i Randers
i 1995, som han selv renoverede. Og så gik han i gang.
Det gik godt. Virksomheden voksede. Selv ikke
finanskrisen har kunnet lamme virksomheden. I dag
har John Frandsen A/S 20 filialer fra Aalborg i nord til
Skanderborg i syd. Fra Viborg i vest til Grenaa i øst. I
de afdelinger er der også tre erhvervsafdelinger og en
landbrugsafdeling. Personalet er oppe på 80. Dermed
er ejendomsmæglerfirmaet blandt de helt store privatejede i Danmark. Fra 2003 til 2006 var John Frandsen
gazelle fire år i træk.
Så spørger den nysgerrige journalist: „Hvad er det,
der gør, at netop din virksomhed har kunnet vokse så
voldsomt på så kort tid? Hvad er hemmeligheden bag
din succes?”
Det ved John faktisk ikke. Det siger han. „Vores
succes har aldrig været bevidst. Den er bare
kommet. Vi har aldrig sat os mål på den
måde. Vi har altid forsøgt at holde
fokus på at skabe resultater for
kunderne. Og så er vi ydmyge.
Ikke store i slaget. Vi er jyske
og jordbundne. Vi er alle imødekomne, udadvendte og gode at
snakke med, tror jeg. Vi tager
også de små handler. Måske
betyder det også noget, at vi er
os selv. Vi er ikke ejet af nogen

„Jeg sidder sjældent i sofaen”
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Når han er hjemme – om aftenen og i weekenden – går han altid og
makker med ting og sager. Han skifter olie, kører rundt med sin rendegraver
eller planter træer. Der er altid noget, der skal ordnes. Ellers passer han sin
ejendomsmæglervirksomhed. Og det gør han faktisk ganske godt.
Nu har han været ejendomsmægler i 17 år, og det er kun gået fremad.
bank, forsikringsselskab eller kæde. Korpsånden er
også helt i top. Vi kan noget i fællesskab, og det er jo
også med til at skabe dynamik og resultater. Vi tømmer alle skraldespand og kan lave kaffe. Endelig skal
jeg også sige, at vi har investeret rigtig meget i såvel
filialer som medarbejdere i disse år, som nogen kalder
krisetid.”
Familien betyder mest
„Fritiden er først og fremmest min familie,” siger John
Frandsen, der i dag er 48 år. „Uden den ingen ting.”
Familien, som består af Lene, der er sygeplejerske,
og fire børn fra 11 til 20 år, har et landbrug i Assens
ved Mariager med høns og duer og en enkelt
hund. Ellers er halvdelen af de 30 HA udlagt til
juletræsproduktion og den anden halvdel til planteavl. „Jeg har egentlig maskiner til det hele,
men lader i dag en maskinstation om at klare
det meste.”
„Jeg går lidt på jagt,” fortæller han.
„Hyggejagt. Lidt jagt her i omegnen. Om vi
skyder noget eller ej er ikke så vigtigt. Det
vigtigste er at være sammen og fortælle

hinanden de samme løgnehistorier, som vi plejer. Det
ender nok med, at vi begynder at tro på dem,” siger
han med et stort grin. „Vi rejser også en del. Hele
familien. Helst 2-3 gange om året. For eksempel til

„Jeg har det bedst
med at være i gang hele tiden.“
Thailand eller Kina. Og så står jeg da tidligt op. Jeg står
altid tidligt op. Jeg har svært ved at ligge stille. Jeg skal
helst have fart på fra morgen til aften. Om aftnerne
og i weekenden går jeg altid og makker med noget.
Jeg kan lide at save brænde, skifte olie på køretøjerne,
plante juletræer og køre med min rendegraver. Måske
jævner jeg også veje. Jeg har det bedst med at være i
gang hele tiden.” Han funderer lidt: „Jo, der er nok lidt
DAMP-barn i mig. Jeg sidder meget sjældent i sofaen.
Det kan jeg simpelthen ikke. Det kan måske af og til
være lidt træls for mine omgivelser.”

Ejendomsmægler John Frandsen, John Frandsen A/S
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Ny Stena linjechef

Magnus Hallberg (43) har
afløst Charlotte Ljunggren på
posten som linjechef på Stena
Lines ruter mellem VarbergGrenaa og Gøteborg-Frederikshavn. Magnus kommer fra
en stilling som distriktsdirektør for hotelkæden Scandic i
vest-Sverige hvor han har haft
ansvaret for 15 hoteller.

Ny direktør

Lærlingepris

I alt 25 lærlinge har modtaget
Metalindustriens Lærlingepris,
heraf er de to fra Djursland.
Det er Jens Møller Martensen, bådebygger fra Fregatten
Jylland og Mikkel Alexander
Rasmussen, klejnsmed fra
HSM Industri A/S.
Det er Metalindustriens Uddannelsesudvalg, der med
prisen gerne vil vise, at der
er masser af talent, drive og
dygtighed i metalindustrien.

Djurs Wind Power

Direktør Åge Staghøj er
fratrådt sin stilling hos Djurs
Wind Power, der for øjeblikket
arbejder på at finde en afløser
til direktørstillingen.

FDB’s landsråd

Ved det overståede landsråd
blev Niels Erik Iversen én af
syv østjyder i det 124 medlemmer store råd. Niels Erik
repræsenterer Socialdemokratiet i Norddjurs kommunalbestyrelse og bliver partiets
spidskandidat ved det kommende regionsvalg. FDB’s
landsråd er med til at påvirke
udviklingen i landets største
dagligvarevirksomhed.
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Ajour

Erhvervsfinanciering
6. december kl. 16.00-20.00
Fyraftensmøde og mulighed for
personlig vejledning. Væksthus
Midtjylland, DjurslandsBank, LAG og
IFU. Sted: Vinoteket i Grenaa.
Arr. Norddjurs Erhverv.
Tilmelding/info: hak@norddjurs.dk

Morgenmøde for erhvervslivet i
Syddjurs Kommune
7. november kl. 07.30 - 9.00
Hvordan skal „Den erhvervsvenlige
kommune” se ud. Kom og mød
politikere og ledende embedsmænd.
Sted: Rønde Idrætscenter
Arr. Syddjurs Erhvervsforening
Tilmelding/info bokr@syddjurs.dk

LAG Djursland ansøgningsfrist
11. december
Se www.lag-djursland.dk for yderligere
info.

Mød iværksætterhajerne
12. november kl. 16.00
Hør bl.a. succeshistorien bag Århus
Charter og KOLLISION DESIGN
OFFICE og mød andre iværksættere og
virksomhedsejere over netværk og god
mad. Sted: Kattegatcenteret.
Arr. Norddjurs Erhverv, gratis.
Tilmelding/info: hak@norddjurs.dk

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

Kulturhovedstad

Direktør Anders Byriel (47)
fra Kvadrat A/S i Ebeltoft er
blevet valgt som næstformand
i bestyrelsen for Aarhus 2017,
der skal køre Aarhus og omegn i stilling som Europæisk
Hovedstad.

Den Skæve Kro
Kim Kofod Hansen (46) er
tiltrådt som udviklingsdirektør
i Norddjurs Kommune, hvor
han har fået ansvaret for en
ny samlet forvaltning bestående af kultur- og udviklings
området samt teknik- og
miljøområdet. Kim er Cand.
Scient. Pol. og han kommer
fra en stilling som erhvervsog udviklingschef i Randers
Kommune. Han er bosiddende
i Hjortshøj.

Idé udviklingswork-shop
6. november
Få bud på en serie megatrends, der
skaber et billede af, hvordan Danmark
og Norddjurs og din egen virksomhed
vil se ud på den 10-15 årige bane.
Arr. Norddjurs Erhverv
Tilmelding/info hak@norddjurs.dk

Kai Rathje og Lars Bruun har
overtaget potter og pander på
Den Skæve Kro i Ebeltoft efter
John Hansen.
De er begge uddannede i
branchen og har tidligere drevet restaurationsvirksomhed i
Randers.

NP-El

Niels Keldsen Pedersen der i
en længere årrække har drevet NP-El i Gjerrild, har solgt
virksomheden til Inna og Peter
Tylvad, der driver installationsforretningen Søndergaard.

Nye selskaber
Norddjurs
34715815
34716544
34723303

T K ENTREPRENØR ApS...................................................................... 04.10.2012
SDIVD A/S............................................................................................ 05.10.2012
FISKERS ERHVERV & INDUSTRIAFFALD ApS.................................... 18.10.2012

Syddjurs
34708401
34708967
34709416
34694826
34713928
34714924
34719004
34719462
32324940

EURO-TRADE DK ApS.........................................................................
TØMRERFIRMAET MADS NØRGAARD ApS......................................
BIONOR ApS........................................................................................
SKOVVÆNGET 20-58 ApS...................................................................
FLINTESØNNERNE ApS......................................................................
HOUSE PROJECT DANMARK A/S......................................................
DORTHE‘S RENGØRING ApS..............................................................
FLEXPIPE ApS......................................................................................
HLB GROUP ApS.................................................................................

25.09.2012
25.09.2012
26.09.2012
28.09.2012
02.10.2012
04.10.2012
10.10.2012
11.10.2012
23.10.2012

Konkurser, likvidationer og opløsninger
Norddjurs
31058740
32774881
32949185

A. M. KJEMTRUP‘S EFTF. ApS............................................................ 28.09.2012
AGRODEN DK ApS.............................................................................. 06.10.2012
SUPERAUCTION ApS.......................................................................... 18.10.2012

Syddjurs
31480590
GROSENS GULVBELÆGNING ApS.....................................................
29849242
HØJAGERGAARD BOESLUM ApS......................................................
81696314
ENTREPRENØR IB ABRAHAM ApS....................................................
16515345
DANICA HANDEL A/S..........................................................................
32932320
HOSTEL GROUP ApS..........................................................................
33495498
MÜLL ApS...........................................................................................
31488826
BO-SYN A/S.........................................................................................
87547728
HEDEMANN NIELSEN‘S TØMRERFORRETNING ApS, HORNSLET..
31268249
WJB II SHIPPING ApS.........................................................................
30923014
AKTIESELSKABET AF 25.10.2007.......................................................
Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.

24.09.2012
24.09.2012
26.09.2012
01.10.2012
03.10.2012
03.10.2012
06.10.2012
15.10.2012
18.10.2012
01.10.2012

Rettelse: Erhverv Djursland opførte i oktober-nummeret Jysk Formular Print A/S på listen over
ophørte selskaber. Dette er naturligvis en fejl. Virksomheden lever i bedste velgående. Den
beskæftiger 32 medarbejdere i Auning, og kom ud af sit seneste regnskabsår med et overskud
på DKK 6,1 mio. kr. Vi beklager fejlen.

Attraktive erhvervslejemål
på Grenaa Havn

• fleksibel indretning – op til max.
140 m2
• lyse og regulære lokaler
• adgang til fælles møde- og
præsentations-lokale, WC,
fællesentré mv.
• formidabel udsigt over havn og
Kattegat
• masser af fri parkering

• direkte adgang til overordnet
vejnet
• aktivt hus med samarbejdsmuligheder (reklamebureau m.fl.)
• attraktivt prisniveau
Kontakt havne- og terminalchef
Inge Lise Riis, tel. 9620 0265
ingelise.riis@stenaline.com
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Alle data er indhentet i perioden
22.09.2012 - 23.10.2012.
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen
og NN Markedsdata.
Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

A/S Grenaa Motorfabrik
Søndre Kajgade 3-5, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30.04.2012
Bruttofortjeneste
17,8
(16,4)
Resultat før skat
4,9
(4,8)
Egenkapital
9,2
(8,7)
Antal ansatte
(26)
Aktiesel. Mikael Laursen Of Denmark
Stationsvej 18, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 30.06.2012
Bruttofortjeneste
0,0
(-0,1)
Resultat før skat
-0,3
(-0,3)
Egenkapital
4,4
(4,6)
Antal ansatte
(-)
BK Teknik A/S
Auningvej 89B, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 30.06.2012
Bruttofortjeneste
2,0
(1,8)
Resultat før skat
0,7
(-2,1)
Egenkapital
0,6
(1,7)
Antal ansatte
(11)
Brix Grafisk Kommunikation ApS
Energivej 45, 8963 Auning
Regnskabsafslutning30.06.2012
Bruttofortjeneste
9,1
(9,3)
Resultat før skat
0,0
(-0,2)
Egenkapital
0,5
(0,5)
Antal ansatte
(-)
Covidence A/S
Strandvejen 2A, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30.06.2012
Bruttofortjeneste
38,7
(20,5)
Resultat før skat
31,0
(13,5)
Egenkapital
23,9
(8,6)
Antal ansatte
(15)
Danline A/S
Nørregade 25, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 30.04.2012
Bruttofortjeneste
4,3
(4,0)
Resultat før skat
0,1
(0,1)
Egenkapital
-7,9
(-8,1)
Antal ansatte
(7)
Eurotech Ebeltoft ApS
Martin Hansens Vej 21, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30.04.2012
Bruttofortjeneste
2,5
(2,2)
Resultat før skat
0,5
(0,4)
Egenkapital
2,6
(2,6)
Antal ansatte
(3)
Gert Jakobsen Transport ApS
Hornbjergvej 51, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30.04.2012
Bruttofortjeneste
10,7
(14,1)
Resultat før skat
0,2
(-0,1)
Egenkapital
2,7
(2,6)
Antal ansatte
35
(23)
Holmriis-Ebeltoft El-installation A/S
Østeralle 23, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30.04.2012
Bruttofortjeneste
7,3
(8,2)
Resultat før skat
-0,3
(-0,3)
Egenkapital
-0,7
(-0,5)
Antal ansatte
15
(-)
Ican A/S
Stationsvej 18, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 30.06.2012
Bruttofortjeneste
0,6
(1,2)
Resultat før skat
0,1
(0,2)
Egenkapital
2,5
(2,5)
Antal ansatte
(3)
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Kvist & Jensen, Grenaa Stau. Revisorer A/S
Østerbrogade 16, 1., 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30.04.2012
Bruttofortjeneste
5,7
(5,3)
Resultat før skat
0,4
(0,2)
Egenkapital
1,0
(0,7)
Antal ansatte
10
(10)

Investerer 10%
af omsætningen i udvikling

L.B. Stanseforme ApS
Sletten 18, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30.06.2012
Bruttofortjeneste
4,3
(4,3)
Resultat før skat
1,6
(1,6)
Egenkapital
1,6
(2,9)
Antal ansatte
(-)
Nymann Autoparts A/S
Ebdrupvej 25-27, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30.04.2012
Bruttofortjeneste
18,4
(20,3)
Resultat før skat
5,8
(8,7)
Egenkapital
78,3
(74,0)
Antal ansatte
(-)
Rinco Ultrasonics Danmark A/S
A. Knudsens Vej 9A, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30.06.2012
Bruttofortjeneste
1,6
(1,3)
Resultat før skat
0,2
(-0,1)
Egenkapital
0,7
(0,5)
Antal ansatte
0
(0)
Rygaard Transport & Logistic A/S
Nordhavnsvej 28, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30.06.2012
Bruttofortjeneste
138,1
(146,9)
Resultat før skat
8,1
(7,0)
Egenkapital
60,9
(55,7)
Antal ansatte
238
(261)
Scanding A/S
Djursgade 31, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30.06.2012
Bruttofortjeneste
3,6
(3,1)
Resultat før skat
0,3
(0,2)
Egenkapital
1,2
(0,9)
Antal ansatte
(-)
Skandinavisk Dyrepark A/S
Nødagervej 67B, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30.04.2012
Bruttofortjeneste
3,9
(4,9)
Resultat før skat
-1,5
(-0,4)
Egenkapital
3,7
(5,5)
Antal ansatte
15
(8)
Skomø A/S
Julius Kajus Vej 1, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30.06.2012
Bruttofortjeneste
14,2
(11,7)
Resultat før skat
3,4
(3,0)
Egenkapital
5,3
(4,9)
Antal ansatte
(35)
Wernerfelt A/S
Energivej 10, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30.06.2012
Bruttofortjeneste
7,5
(7,7)
Resultat før skat
2,3
(3,3)
Egenkapital
6,4
(5,1)
Antal ansatte
(7)
Witehauz ApS
Mortenskærvej 5, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30.06.2012
Bruttofortjeneste
0,7
(0,6)
Resultat før skat
0,5
(0,0)
Egenkapital
0,7
(0,4)
Antal ansatte
1
(3)
Århus Charter A/S
Lille Torv 2, 8000 Aarhus C
Regnskabsafslutning 30.04.2012
Bruttofortjeneste
8,8
(13,1)
Resultat før skat
-6,3
(3,9)
Egenkapital
-0,2
(7,4)
Antal ansatte
33
(36)

Adm. dir. Kim Rasmussen, PR Eelctronics A/S

Den Rønde-baserede elektronikvirksomhed PR electronics
fortsætter omsætningsvæksten i det første år af den
ambitiøse udviklingsplan og
kom ud af sidste regnskabsår
med en omsætning på 249
mio. kr., en stigning på 13% i
forhold til sidste år.
Målet for ledelsen med
administrerende direktør Kim
Rasmussen i spidsen er at nå
en omsætning på 50 mio. €
(ca. 375 mio. kr.) i 2015. Overskuddet blev 31 mio. kr. mod
21 mio. kr. i 2010/11.
Den fortsatte positive udvikling er blandt andet et udslag
af, at alle datterselskaber i det
forgangne år bidrog positivt
til væksten, skriver ledelsen
i årsrapporten, hvor det også
fremgår, at PR electronics
investerer cirka 10% af koncernens samlede omsætning i
forskning, udvikling og teknologi. Siden efteråret 2009 har
virksomheden frigivet 20 nye
produkter – en frekvens, der
ikke er set tidligere og et klart
resultat af det øgede fokus på
udvikling.
Produktion bliver i Danmark
For cirka et år siden udvidede
PR electronics faciliteterne, og
med den 3.300 kvadratmeter
store tilbygning kan virksomheden udvide kapaciteten
med 75%.
Cirka et halvt år senere
etablerede PR electronics sig

i Shanghai, så virksomheden
nu har otte datterselskaber,
der fordeler sig i Kina, Sverige, Storbritannien, Tyskland,
Frankrig, Italien, Spanien og
USA. Produktionen er fortsat
100 procent dansk, og der
er ingen planer om at flytte
produktionen ud af landet.
Tværtimod ser ledelsen det
som væsentligt, at have alle
kernekompetencer under
samme tag. Konkurrence
evnen sikres bl.a. ved fokus
på Lean.
Ledelsen i PR electronics
forventer, at både omsætning
og resultat vil stige yderligere
i indeværende regnskabsår.
Pr Electronics A/S
Lerbakken 10, 8410 Rønde
Ejer: Pr Electronics Holding
ApS (Kim Thomas Rasmussen)
Regnskabsafslutning
30.06.2012
Bruttofortjeneste 99,7 (88,9)
Resultat før skat 40,6 (32,1)
Egenkapital
145,7 (130,7)
Antal ansatte
138 (127)
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

Bliv EK

TRAkunde i

-og få Djurslands bedste lønkonto
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I foråret 2012 overtog sønnerne, Kim og Jan, Murerfirma Bent Klausen
ApS i Ørum Djurs. Dermed er den 37-årige murervirksomhed nået
frem til anden generation. Stifteren Bent Klausen er trådt et skridt
tilbage, men er stadig synlig i virksomheden. Der er tale om en rolig og
kontrolleret tilbagetrækning. Nu ligger ansvaret dog hos Kim og Jan.

Kim og Jan Klausen, Murerfirma Bent Klausen ApS
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Ifølge Kim og Jan har overtagelsen
været planlagt i flere år. Fra 2008 og
ind til for nylig havde de en ejerandel på 48 % af virksomheden. Det
er resten, de nu også har overtaget.
Jan, der i dag er 29 år, blev uddannet murer i firmaet i 2004, mens
Kim på 31 har en baggrund som
vvs-installatør, inden også han et par
år senere kom ind i firmaet. Han har
efterfølgende taget en uddannelse
som autoriseret kloakmester.
En fin kombination, der betyder,
at murerafdelingen nu hovedsagelig
styres af Jan, mens al jord, kloak og
beton – altså det såkaldte anlægsarbejde – primært varetages af Kim.
Hovedsageligt, fordi der er overlapninger. Ikke mindst når det drejer
sig om betonarbejdet.
Den solide virksomhed
Med en bemanding på 23 er murerfirmaet et af de større på
Djursland. Det er en
virksomhed, der beskæftiger sig med
det hele inden for
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branchen: Jordarbejde, kloak, beton,
mur, fliser og belægning. Opgaverne
strækker sig fra nybyggerier af
enhver art - til ombygninger, tilbygninger og renoveringer. Det kan
være almene boligbyggerier, men
virksomheden beskæftiger sig også
med erhvervsbyggeri, landbrugsbygninger og haller.
Gennem de senere år har man
investeret en del i nye maskiner.
Ikke mindst på grund af, at man nu
i højere grad løser selvstændige
jord- og kloakopgaver. Lige fra
nedsivningsanlæg til reparation af
kloakskader osv.

„Vi vil gerne betragtes
som en solid virksomhed
med gode håndværks
mæssige traditioner.“
Selv om Murerfirma Bent Klausen
ApS har kunnet mærke krisen, har
der egentlig altid været arbejde nok.
„Men vi har da heller aldrig været
for store til ikke også at løse de mindre opgaver. Der er vel egentlig ikke
opgaver, der er for små for os. Vi vil
gerne betragtes som en solid virksomhed med gode håndværksmæssige traditioner, der 100 procent kan
stå inde for det, vi laver.”
Hovedentrepriser er også interessante for virksomheden, der ved
flere byggerier har stået for hele
den håndværksmæssige side. „Det
har vi megen erfaring med, ligesom
vi også de senere år i samarbejde
med dygtige arkitekter har løst en
del mere specielle byggerier. Og det
er jo altid spændende.”
I 2007 blev Murerfirma Bent Klausen ApS i øvrigt udnævnt til Gazellevirksomhed af Dagbladet Børsen.

Men firmaet er også kendt for at
være med i Byg Garanti ordningen,
ligesom den har en grøn smiley fra

„Hvis vi vil være med til
at udvikle faget, så skal vi
naturligvis have lærlinge.“
Arbejdstilsynet. For nogle år siden
opførte firmaet en hal til materialer
og maskiner på Industrivej i Ørum.
Der skal lærlinge til
Ligesom faderen mener Kim og
Jan, at der skal lærlinge til. „Hvis vi
vil være med til at udvikle faget, så
skal vi naturligvis have lærlinge,”
siger Jan. „Jeg må dog tilstå, at
jeg synes, at det er blevet sværere
at finde unge mennesker med det
rette håndelag og den rette indstilling. Men er der én derude, en far
med en søn, som har det rigtige
fokus, og som gerne vil være murer,
så prik ham da lige på skulderen
og vis ham artiklen her,” fortsætter
han. „For vi er jo altid på udkig efter
en dygtig lærling.”
I øjeblikket er der to murerlærlinge i firmaet. Og i sidste måned
blev der uddannet en struktør.

Journalist Jørgen Peter Thygesen, Mercatus Reklamebureau AS

„Vi står inde for det, vi laver”

Vi er lokale
Murerfirmaet har tradition for at
sponsorere lokale tiltag. I kraft af, at
de begge spiller fodbold, har gået i
ungdomsklub og så videre, ved de
hvor vigtigt det er, at gode ideer og
initiativer bliver til realiteter med
hjælp af sponsorater. Kim og Jan har
aldrig boet andre steder end i Ørum.
Derfor har begge en god føling med,
hvad der sker i lokalområdet. De er
nu begge gift, har fået to børn hver
og er selvfølgelig fortsat bosat i
Ørum Djurs.
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Det nytter at kontakte Jobcenter Norddjurs
Johnsen Graphic Solutions
havde et akut behov for
en medarbejder med nogle
specifikke kompetencer.
Jobcenter Norddjurs blev
koblet på. Samme dag
modtog virksomheden
fem CV’er. Møde med den
udvalgte dagen efter. Så
var jobbet besat.
Johnsen Graphic Solutions i Grenaa
er en større trykkerivirksomhed, der
arbejder med flere områder inden
for marketingkonceptet. Blandt
andet en Johnsen Reklamebutik,
der leverer reklameartikler, mærkevarer og brugskunst til en omfattende kundekreds i Danmark. Dette
sortiment skulle nu i en ny afdeling
– Johnsen Direct – også kunne
tilbydes kundernes medarbejdere
til fordelagtige priser. Da dette års
julehandel gerne skulle med, skulle
alting pludselig gå stærkt.
„Normalt ville man nok sætte
en annonce i avisen, fastsætte en
deadline for modtagelse af ansøgninger, indkalde interessante
respondenter til samtale, og så
ansætte den bedst kvalificerede,
som så oven i købet skulle ud af det
nuværende ansættelsesforhold. Det
kunne der jo gå måneder med,” fortæller kontaktchef og konceptudvikler Thomas Olsen fra virksomheden.
„Det havde vi ikke tid til. Hvad gør
man så? Vi kontaktede simpelthen
Jobcenter Norddjurs. Det gjorde vi
onsdag den 19. september. Samme
dag modtog vi fem CV’er, der alle
havde den profil, vi ønskede os.
Først og fremmest skulle personen
have et godt kendskab til Navision,
og så ville det absolut være en fordel, hvis vedkommende også havde
nogen indsigt i at drive og vedlige-

Jobudsigt Norddjurs

holde en webshop. Vi ringede til
den valgte og aftalte et møde dagen
efter. Det var torsdag. Det møde forløb rigtig godt, og hun begyndte om
mandagen den 24. september.”
Gitte havde den bedste profil
Gitte Schmidt på 41 år fra Fjellerup
har ikke nogen formel uddannelse,
men hun havde masser af praktisk
erfaring. Det seneste job havde været som marketingassistent i EBH
koncernen, hvor EBH Bank er den
mest kendte. Da den blev overtaget
af Finansiel Stabilitet, forsvandt det
job, hun havde haft i ni år. Det var
ved at være nogen tid siden. Selv
om hun havde søgt masser af job
og havde været i et par praktikforløb, var det ikke lykkedes hende at
få en fast tilknytning til jobmarkedet,
som det vist hedder. „Jeg ville være
røget ud af systemet til februar,”
fortæller hun.

Nu godt en måned efter er begge
parter stadig glade. „Det er en ønskestilling for mig. Det fantastiske
er, at jeg også kan være med til at
udvikle webshoppen,” siger Gitte.
Og Thomas fortsætter: „Gitte er en
medarbejder, som absolut match
ede vore ønsker. Hun er mindst lige
så god, som vi havde turdet håbe
på.”
Gør ligesom Johnsen
Ifølge Alice Krog fra Jobcenter Norddjurs er Johnsen Graphic Solutions
et rigtig godt eksempel på, at man
sagtens kan ansætte medarbejdere
med nogen ledighed. Det vigtigste
er at kvalifikationerne og lysten er
der. „Mit budskab er: Gør ligesom Johnsen – kontakt Jobcenter
Norddjurs når et job skal besættes.
Der er mange velkvalificerede og
motiverede ledige i Norddjurs Kommune.”

• Industrispuling 0-3000 BAR
• Slamsugning
• Skorstensrensning
• Olie- og kemidestruktion
• Udskæring af trærødder
• Brønd- og rørsøgningsudstyr
• Tank- og kedelrensning

DJURSLAND
KLOAK-SERVICE
ApS v/Ulrik Sinding

KLOAKRENSNING

Færgevej 1 · Grenaa
www.mercatus.dk

• Spuling
• TV-inspektion
• Water-Jetting
• Betonsanering
• Tørstofsugning
• Slamafvanding
• Jordrensning

Abildgårdsvej 10 • 8570 Trustrup • 86334677 • 86334121 • www.u-sinding.dk
A12025

Din lokale installatør
El-installation
Automation
IT-netværksløsninger
Industriservice
Solceller
Sikringsanlæg

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

BP Electric A/S
www.bpelectric.dk

Trekanten 44 B
8500 Grenaa
Tlf. 86 32 32 99

Nimtofte
Tlf. 86 39 81 07
Balle
Tlf. 86 33 72 73

Deres garanti for
kompetence og engagement

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

Har du styr på kontrakterne?

Vi kan tilbyde dig hjælp til udarbejdelse og gennemgang
af kontrakter, herunder bl.a.:
• Lejekontrakter
• I/S kontrakter
• Anpartshaveroverenskomst

• Aktionæroverenskomst
• Leverandørkontrakter
• Ansættelseskontrakter

Kontakt Juridisk Afdeling på 8791 2048 og få lavet et
abonnement der passer til din virksomhed.

www.erhvervDJURSLAND.dk · november 2012

Profil

19

Vi sælger spændende, velbeliggende
og attraktive erhvervsejendomme
Nørreport 4, 8400 Ebeltoft, investeringsejendom til sundhedsrelaterede formål

Ejendommen er særdeles centralt beliggende i Ebeltoft bymidte og har en
smuk bypark som nabo. Ejendommen fremtræder i god vedligeholdelses
stand, og der er udsigt til Ebeltoft Vig fra flere steder i ejendommen.
Ejendommen anvendes for tiden til fysioterapi, fodterapi mv. og sælges
med klausul om anvendelse til sundhedsrelaterede formål.
Vejledende pris: 4.100.000
Budfrist den 3. december 2012 kl. 12.00.

Udbuddet sker i henhold til bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme (nr. 799
af 24. juni 2011). Syddjurs Kommune gør i den forbindelse opmærksom på, at det følger af bekendtgørelsen, at købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. Syddjurs Kommune er ikke forpligtet til at sælge ejendommen til den udbudte pris, men kan se bort fra dit bud,
og du må som tilbudsgiver gerne afgive et højere købstilbud end den ovennævnte pris.

Søndergade 43, 8400 Ebeltoft, tidligere vandrerhjem

Ejendommen består af et større ældre byhus, der har været benyttet som
vandrerhjem. Huset er indrettet med lejlighed, stort herbergskøkken med
spisesal, hall, indskrivningslokale/kiosk, 2 herre/dame bruserum med
toiletter i hhv. stuen og på første sal, lejrskolerum og flere familierum. I alt
22 værelser. Lejligheden er på 109 m2, indeholdende entré, stue, køkken,
fordelingsgang, 2 værelser og badeværelse.
Herudover selvstændigt hus med beboerkøkken med spiseplads og
bryggers. Endvidere hører der en bunker til ejendommen.
Vejledende pris: 3.000.000 kr.

Industrivej 61, 8550 Ryomgaard, tidligere materielgård

Ejendommen har talrige anvendelsesmuligheder og må efter lokalplanen bruges til industrivirksomhed, større
værkstedsvirksomhed, entreprenørvirksomhed, engroshandel mv. Der er lukket vaskehal på ejendommen og
almindelig elinstallation, 25 AMP.
Pris: 2.900.000 kr.

Erhvervsgrunde:

Holmagervej, Hornslet:
Sletten, Hornslet:
Tyrrisvej, Følle:
Nørregade, Thorsager:
Gråskegårdevej, Tirstrup:
Romlehøjvej, Kolind:
Julius Cajus Vej, Ebeltoft:

4 grunde
2 grunde
4 grunde
1 grund
7 grunde
10 grunde
2 grunde

1600  3400 m2
2810  6152 m2
2000  2500 m2
9304 m2
1540  2320 m2
2316  3995 m2
2094  2252 m2

pris 90 kr. pr. m2
pris 252.000  553.680 kr.
pris 270.000  337.800 kr.
pris 697.000 kr.
pris 190.960  287.680 kr.
pris 172 kr. pr. m2
pris 298.000  358.000 kr.

Se mere på www.syddjurs.dk/erhvervsejendom

Syddjurs, tæt på det meste…

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

www.syddjurs.dk
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