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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 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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Hvad skal Djursland leve af i fremtiden

Forside: Manager Bernt Rasmussen, DISU

At få fint besøg af en af landets ypperligste

Sådan har vi øget effektiviteten
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Tur med handelskammer
åbner nye forretningsmuligheder

6

politiske magthavere i form af erhvervs- og
vækstminister Annette Vilhelmsen (SF), er ingen
garanti for at få valuta for pengene.
På den ellers meget veltilrettelagte og velbesøgte erhvervskonference på Højskolen på Kalø,
kan man ikke beskylde den nyudnævnte minister
for at komme med konkrete bud på den udfordring hun og det øvrige panel var stillet: Hvad
skal vi leve af i fremtiden og har vi arbejdspladser
i hele Danmark i fremtiden?
Det der kunne være blevet et overflødighedshorn
af konkrete holdninger til Djurslands vækst og

Der er flere metoder, når en virksomhed vil øge effektiviteten
og forbedre overskuddet. Man kan med en mødebonus af en tilpas størrelse få bugt med meget fravær på en arbejdsplads. Men
man kan også arbejde med hele kulturen i en virksomhed, hvor
man i et samarbejde når frem til fælles mål. Erhverv Djursland
har et eksempel på begge modeller.

BROS, der holder til på Hotel Crone i Grenaa, får nye kontakter i
Italien og værdifuldt netværk i Danmark.

Bruger du video i din markedsføring? 9
Det er slet ikke svært at lave og bruge video aktivt i sin
markedsføring. Til gengæld kan det være hamrende effektivt,
blandt andet fordi det af mange opfattes som et yderst troværdigt medie. At det også er et helt naturligt medie for de fleste
unge, tæller også på positivlisten.

Meget mere end en revisor

12

overordnede og nærmest selvfølgelige betragt-

Med rødderne godt nede i jorden på Djursland har det statsautoriserede revisionsfirma Kovsted & Skovgård siden 1981 været en
aktiv og faglig stærk sparringspartner. Bag ledelsen står i dag tre
personer. Der er tre afdelinger i alt. De to ligger på Djursland.

ninger om vækst- og erhvervspolitik.

Man kan komme rigtig langt på viljen14

erhvervsliv, blev i stedet til overflødigt fis i en
hornlygte. Bevares, ministeren havde nogle helt

Djursland skal udnytte naboskabet til vækstlokomotivet Aarhus og kommunerne skal sikre gode
vilkår for erhvervsservice, ligesom virksomhedernes potentialer skal kortlægges, var ministerens
opskrift til Djursland.
Det var godt, at de øvrige paneldeltagere og
tilhørere havde mere konkrete og seriøse bud på
udfordringen – men det er jo også dem og alle os
andre, der skal løfte opgaven.
Læs artikel side 18-19.
Redaktionen

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

Livet gik egentlig rigtig godt for ham. Falckredder i Randers.
Bosat i Mariager i nybygget hus med kone og børn. Triatlet og
maratonløber i den helt store stil. Som regel løb eller cyklede
han på arbejde. I 1999 skete katastrofen. En skovflåt gjorde
for alvor en ende på hans tidligere liv. Han var ved at blive en
grøntsag. Så begyndte der at ske noget. Han er stadig mærket
på livet. Men så tog han sig sammen, kan man sige…

Jobcenteret kan hjælpe de ledige
– og virksomhederne

16

I de kommende måneder falder en række ledige ud af dagpengesystemet. Derfor appellerer Norddjurs Kommune til erhvervslivet
om at være med til at løse en samfundsopgave. Det er der flere
grunde til. Én af dem er fordi, mange gode kvalifikationer ikke
må gå til spilde lokalt, inden behovet for arbejdskraft atter
stiger. Nu går Norddjurs Kommune foran. Alle ledige stillinger
slås op som akutjob fra 8. november til 1. juli 2013.

Ajour – kalender – navne –
17
selskaber – regnskaber
Samarbejde, samarbejde og samarbejde18

På en konference midt i november på Højskolen på Kalø havde
lokale spydspidser og andre interesserede fra erhvervsliv og
lokalsamfund sat hinanden stævne. For hvad skal Djursland leve
af i fremtiden? Djursland har mange aktiver. Måske ser fremtiden
ikke så slem ud. Måske findes pessimismen mest i vore hoveder.

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 2.
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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Der er flere metoder, når en virksomhed
vil øge effektiviteten og forbedre
overskuddet. Man kan med en mødebonus
af en tilpas størrelse få bugt med meget
fravær på en arbejdsplads. Men man
kan også arbejde med hele kulturen i en
virksomhed, hvor man i et samarbejde når
frem til fælles mål. Erhverv Djursland har
et eksempel på begge modeller.

Direktør Brian Basse, Aalsrode Smede & Maskinfabrik A/S

Journalist Jørgen Peter Thygesen, Mercatus Reklamebureau AS

Sådan har vi øget effektiviteten
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Gennem de senere år er bonusordninger blevet populære på mange
arbejdspladser. Formålet er som
regel at motivere medarbejdere til
at møde på arbejde og nedbringe
et højt sygefravær. Der er lavet
en redegørelse af Center for Aktiv
Beskæftigelsesindsats, der viser,
at der i nogle tilfælde er lovligt at
bekæmpe sygefravær med mødebonus, men også at der skal tages
mange hensyn inden den igangsættes. Som et minimum skal vilkårene
aftales med de ansattes faglige
organisationer. Man skal i den forbindelse huske, at en nedbringelse
af sygefraværet er i alles interesse.
Det gælder både samfundet som
helhed, virksomheden og den enkelte medarbejder. Mødebonus kan
være udformet som en individuel
ordning og som en kollektiv ordning. Dog skal man vel sige om den
sidste, at den kan føre til mobning
og gruppepres.

Med det tillæg kan en medarbejder øge sin månedsgage med omkring 2.500 kr. Et beløb, der vil være
interessant for langt de fleste. „I dag
har vi et sygefravær, der bestemt
er acceptabelt. Det er en gevinst
for virksomheden og for medarbejderne. Det er en rigtig god løsning
for os alle,“ siger han.
Han fortæller, at der er virksomheder, der laver opgørelserne kvartalsmæssigt. Og så fortæller han, at han
har hørt om virksomheder, der oven
i mødebonussen har en kvalitetsbonus og en leveringsbonus. Det
fungerer rigtig godt. „Den ordning
kunne da godt friste,“ siger han. „Til
gavn og glæde for både medarbejdere og virksomhed.“

Aalsrode Smede og
Maskinfabrik A/S
„Vi startede med en fem’er i timen,
hvis en medarbejder ikke havde
været syg eller haft anden fravær i
en måned. Men det skete der faktisk ikke rigtig noget ved,“ fortæller
direktør Brian Basse fra virksomheden. „Da vi så satte beløbet op til en
10’er, kunne vi begynde at mærke,
at der skete noget. I dag har vi en
ordning, der siger, at er der ikke
registreret noget fravær i en måned,
så er beløbet 15 kroner i timen. Er
fraværet arbejdsrelateret, bortfalder
bonussen naturligvis ikke.“

Vinderkultur eller nå-kultur
Ideen hedder empowerment. Den
handler om, at medarbejderen
selv skal træffe en lang række
beslutninger og på den måde blive
bedre anvendt og anerkendt. Blive
bekendt med sin rolle i virksomhedens målsætning. Det medfører,

Erhvervsudvikling

„Vi har et sygefravær, der bestemt
er acceptabelt. Det er en gevinst
for både virksomheden og for
medarbejderne.“

at medarbejderen selv i et øget
omfang forebygger fejl, spildtid,
kassationer og omgørelser – og selv
griber ind ved forkert rækkefølge og
prioritering. For lederen betyder det
frigørelse fra en stor del uproduktiv
kontrol og opfølgning. Unødvendige
omkostninger reduceres markant.
Resultatet er bedre kundetilfredshed
og bedre medarbejdertilfredshed. En
kultur, hvor der kun er vindere.

„Derfor arbejder vi med holdninger.
Vi skal lære at ro i takt.“
HUJ A/S
Empowerment er endnu ikke imple
menteret i HUJ A/S. Men det er
godt på vej. En lang række kurser og
prøveprojekter har været kørt igennem. „Vort argument har ikke været
så meget sygefraværet. For det har
altid været lavt hos håndværkere.
Vi er ikke plaget af mandags- eller
fredagssyge. To til tre procent er
fraværet, vil jeg tro. Men det handler
om at effektivisere og strømline
virksomheden til nutidens krav,“
siger direktør Bent Johnsen. „Derfor
arbejder vi med holdninger. Vi skal
lære at ro i takt.“
Som udgangspunkt kortlægges
alle processer i virksomheden. Og

MURERFIRMA

Bent Klausen
Kratbakken 10

Aps

8586 Ørum Djurs Tlf. 8638 1160

www.bentklausen.dk
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Midts bedste vækstskaber
EBELTOFT Kvadrat A/S blev i Musikhuset i Aarhus kåret som midtjysk regionsmester i Entrerpreneur of the Year i revisions- og rådgivningsselskabet Ernst & Youngs traditionsrige konkurrence
for fremadstræbende og arbejdspladsskabende
selskaber i Danmark. „Det er tredje år i træk, vi
deltager, og sidste år var vi med i opløbet som
nomineret. Det har ærgret os, at vi ikke nåede til
tops tidligere. Jeg er helt ærlig, når jeg siger, at
jeg er meget stolt over titlen. Netop det at skabe
vækst er vores fornemste opgave,“ sagde ejer og
direktør Anders Byriel.

Årets Kanne Pris
Direktør Bent Johnsen, HUJ A/S

medarbejderne er med i denne
planlægning. Ikke mindst i tidsplanlægningen. Er det en byggeopgave,
handler det om at have de rigtige
materialer, værktøj og maskiner på
pladsen til rette tid. Det betyder, at
der konstant skal tænkes fremad.
Teamet, der er på opgaven, holder
ugentlige møder og et opfølgningsmøde hver tredje uge. Holdes tiden?
Er materialeforbruget rimeligt? Hvordan er dækningsgraden? Skemaer
hænges op på byggepladsen, så alle
kan orientere sig.
„3F har haft kontakt med os, fordi
de mener, at vi skal holde os til ak-

korder. Men akkordsystemet handler
jo blot om at få en høj løn for den
enkelte medarbejder her og nu. Det
er en kortsigtet strategi. Det handler
da om at lave et system og skabe en
holdning, hvor både medarbejdere
og virksomhed kan tjene penge og
dermed overleve som arbejdsplads.
Vi tror på, at når den enkelte er med
til at beslutte sin egen arbejdssituation, så kommer ejerskabet også
og det er det, der skaber de gode
resultater,“ siger Bent Johnsen.

Lindgaard Nielsen

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

DJURSLAND
KLOAK-SERVICE
ApS v/Ulrik Sinding

KLOAKRENSNING

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

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

GRENAA Hædersprisen i Grenaa Håndværker- og
Industriforing, Kanne Prisen, gik i år til Jan Nielsen
fra Grenaa Lossekompagni, som han etablerede i
1981. Virksomheden „har udviklet sig til en rigtig
stor forretning med losning af fisk fra mange
forskellige havne, og det har betydet meget for
lokale vognmænd, at de store mængder af fisk er
røget ind over kajen også her i Grenaa og derefter
kørt til forskellige fiskemelsfabrikker, så Jan har
haft sin del af æren for den udvikling, der har været på havnen i Grenaa,“ udtalte formanden, Klaus
Allermann. Dog mødte prismodtageren ikke op på
selve dagen, da han sad i Skagen og forhandlede
omkring fiskekvoter og et skib.

Erhvervsforening og
udviklingspark får ny adresse
HORNSLET Omkring nytår flytter Syddjurs
Erhvervsforening og Udviklingspark ind i lokaler på Tingvej i Hornslet, der hvor Lokalavisen
tidligere holdt til. Den nye udviklingspark indrettes
med fælles kantine, køkken, reception og andre
faciliteter. En dialog med Brand- og Bygningsmyndighederne forventes afsluttet i løbet af kort tid.
Direktør Søren R. Holm regner med, at initiativet
vil øge interessen og motivationen for etablering
af nye butikker og boliger i og omkring busstationen og banegården.

Økonomisk håndsrækning
redder oplevelsesprojekt
GRENAA Med en kommunal håndsrækning
i form af en forudbetaling af 1.250.000 kr. har
Kattegatcentret skaffet sig likviditet til at kunne
udvikle projektet „Havet in Action“, der efter
planen åbner som en permanent udstilling den
16. maj 2013. På forhånd havde kommunen
bevilget et tilsvarende beløb i underskudsgaranti
til projektet. „Vi har samlet et budget på syv
millioner. Heraf har vi fundraised hele summen
minus beløbet fra kommunen,“ siger direktør for
Kattegatcentret, Jørgen Lund Møller.

Abildgårdsvej 10 • 8570 Trustrup • 86334677 • 86334121 • www.u-sinding.dk
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BROS, der holder til på Hotel
får nye kontakter i Italien og

Tur med hand
åbner nye for

Tekst og foto: Lone Bolther Rubin

Stig på speeddating på hotellet i Brescia.
Han mødte 17 producenter på to dage.

Oktober i år: Stig Diederichsen sidder med næsen nede i et glas vin og
lytter til den italienske tolk. Han er
på speed-dating med Det DanskItalienske Handelskammer på Hotel
Vittoria i Brescia – en halv times
kørsel fra Gardasøen. Handelskammeret betaler.
Formålet er at koble en eksklusiv
skare af danske importører med
små producenter af vin og specialiteter i Italien.
Det var en mulighed, Stig
Diedrichsen straks var med på.
Han er indehaver af Hotel Crone i
Grenaa, og sammen med sin bror
driver han desuden BROS wine.
Dvs nu hedder det egentlig bare
BROS, for på vejen hjem fra Italien
begyndte en navneforandring i firmaet – nu skal der ikke kun handles
med vin.
„Vi er jo købmænd, så vi er altid
på udkig efter noget, vi kan sælge.
Jeg tror denne tur bliver et vendepunkt i vores virksomhed. Den har
åbnet op for helt nye forretningsområder,“ fortæller Stig Diederichsen
begejstret.
Mødte 17 producenter
I løbet af to dage i Brescia mødte
han 17 forskellige producenter af alt
fra vin og ost til pasta og køkkenmaskiner. BROS har allerede indgået

aftale med Mori Produzione Inox
om at blive agenter for deres bestik,
fade og lignende til hele hotel- og
restaurationsbranchen (horesta)
i Danmark. Stig Diedrichsen er
uddannet kok og kunne med det
samme se potentialet i et kvalitetsprodukt til konkurrencedygtige
priser.
Derudover har han indgået aftale
om yderligere import af vin, kaffe
og en helt særlig pastatype – alt
sammen via de kontakter, han fik i
Italien.

dermed være sikker på, at vi har noget eksklusivt i høj kvalitet til rimelig
pris. Et „private label“. Samtidig kan
vi spare på fragten,“ fortæller Stig
Diedrichsen.
De tre importører har desuden
benyttet lejligheden til at udveksle
gode ideer. En af dem er for eksempel at tilbyde erhvervskunderne
sommergaver til medarbejderne.

Udvider netværket
Der er flere fordele for en virksomhed som Stigs ved at deltage i
sådan en handelstur. For det første
er det en mulighed for at få fat i
specialiteter og gode vine, som
andre ikke har. For det andet får
han udvidet netværket til kolleger i
branchen. Særdeles godt endda, når
man er sammen så længe – turen
frem og tilbage varede i alt fire
dage.
Turen blev begyndelsen til et samarbejde med to af de andre danske
deltagere fra turen. De kommer fra
vinforretninger i Aarhus og Aabenraa og ligger dermed så langt fra
hinanden, at de ikke er konkurrenter.
„Vi kan sammen tage hele
produktionen fra en vinbonde og

Bilaterale handelskamre
Der findes en række bilaterale handelskamre. De er typisk non-profit organisationer finansieret af medlemsvirksomheder, der har en interesse i at udvikle
handlen mellem to lande. Det sker blandt andet ved at matche virksomheder og
gennem rådgivning og hjælp til eksempelvis oversættelser.
Det har ikke været muligt at samle en komplet liste, men her er nogle stykker:
• Det Dansk-Italienske Handelskammer, www.danitacom.org
• Dansk-Tysk Handelskammer, www.handelskammer.dk
• American Chamber of Commerce in Denmark, www.amcham.dk
• British Chamber of Commerce, www.bccd.dk
• Den Dansk-Franske Handelsunion, www.dansk-fransk.dk
• The Danish-Estonian Chamber of Commerce, www.decc.ee/
• Polish-Danish Chamber of Commerce, www.pdcc.dk
• Danish-Chinese Business Forum, www.dcbf.dk
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Erhvervsudvikling

En tilfreds Stig Diedrichsen(tv) får en aftale i hus om import af
pasta og vin med direktør Leonardo Salvini, Tradizioni Padane.
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Crone i Grenaa,
værdifuldt netværk i Danmark.

delskammer
rretningsmuligheder
Handelskammerets formål
Det Dansk-Italienske Handelskammer, der har været aktiv siden
begyndelsen af 2011, laver flere
af den slags arrangementer i både
Danmark og Italien. Formålet er at
åbne markederne begge veje. Lige
nu er kammeret finansieret af medlemsvirksomheder, men til næste år
forventer det at blive optaget på den
italienske finanslov.

„Hvis vi skal udvikle vores virksomheder, er vi nødt til at opbygge
personlige relationer på tværs af
landegrænserne. Italienerne opfatter
Danmark som en port til Skandinavien, og hvis de danske distributører
spiller kortene rigtigt, kan nye samarbejder også bane vejen til markeder længere nordpå,“ siger Henning
Holmen Møller, der er præsident for
handelskammeret.

Flere unge håndværkere
NORDDJURS Norddjurs Kommune har underskrevet en samarbejdsaftale med Dansk Byggeri
og Viden Djurs, der skal sikre flere praktikpladser
indenfor bygge og anlægssektoren. Formand for
Dansk Byggeri i Østjylland Michael Ancher er
begejstret for den indgåede partnerskabsaftale:
„Det er vigtigt, at unge kommer i gang og får
en uddannelse. I Dansk Byggeri vil vi gerne tage
ansvaret for at få uddannet flere unge inden for
håndværk, og vi finder det særligt vigtigt, at flere
unge får kendskab til mulighederne inden for
bygge og anlæg.

Klimaaftale underskrives
SYDDJURS En klimapartnerskabsaftale mellem
NRGi og Syddjurs Kommune er en realitet. Den
er underskrevet på Ådalsskolen i Skørring, hvor
Djurslands største solcelleanlæg er ved at blive
opført – samtidig med at skolen energirenoveres
for 9 mio. kr. Visionen er, at Syddjurs bliver blandt
de førende, når det handler om CO2 udledning,
ligesom der også arbejdes på at skabe rammer for
bedre udnyttelse af vedvarende energi.

Positive tal fra Mols-Linien
EBELTOFT I de tre første kvartaler af i år kan
Mols-Linien melde, at der blev overført næsten
568.000 biler. Det tilsvarende tal for 2011 var
535.000. Antallet af passagerer voksede i samme
periode fra 1.463.000 for 2011 til 1.551.000 i år.
Med indsættelse af den ny kæmpe katamaranfærge i maj forventer rederiet at få et positivt
overskud for andet halvår af 2012. Forventning
erne er et overskud efter skat i intervallet 10 til 30
mio. kr.

Superbrugs bygger om
GLESBORG Alle tilladelser er på plads – og finansieringen ligeså, når Superbrugsen i Glesborg
går i gang med en større ombygning, der forventes at stå færdig til næste sommer. Der bliver
tale om en såvel ombygget som udvidet butik.
Brugsuddeler Leif Fisker Jensen gør opmærksom
på, at det er Djurslands største superbrugs, der
nu bliver endnu større. Der vil komme en større
slagterafdeling, mad ud af huset – og en helt ny
bagerafdeling. Indgangspartiet får også et løft, da
den fremover vil fremstå i to etager.

270 i farezonen
SYDDJURS I Syddjurs vil der frem til sommeren
2013 være 270 ledige, der er på vej til at miste
dagpengeretten. Derfor er Jobcenter Syddjurs
gået i gang med en indsats, der skal støtte de udfaldstruede. Indtil videre har op imod en fjerdedel
henvendt sig for yderligere hjælp til jobsøgning.
Dem afholder jobcentret individuelle samtaler
med, og der laves en plan for, hvordan den ledige
kan komme i ordinær beskæftigelse. Indsatsen
suppleres med virksomhedsbesøg og kontakter,
som varetages af jobkonsulenterne.
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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

Færgevej 1 · Grenaa
www.mercatus.dk

VVS-installation

per møller

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

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

www.permoeller.dk

Informationsmøde

Vælg en stærk
samarbejdspartner
LOKAL OG ENGAGERET

GMC

m i l j ø c e r t i f i k a t

- hvordan får min virksomhed det?
Direktør Ole Nørgaard, Nørgaard Teknik A/S,
fortæller om sine erfaringer med GMC Miljøcertifikat.
Torsdag den 10. januar 2013 kl. 15-17
på Rådhuset, Torvet 3, Grenaa
GMC Miljøcertifikat er det lokale alternativ til de internationale miljøcertificeringer, og en lang række virksomheder har allerede opnået miljøcertifikatet - og dermed valgt at tage ansvar for det lokale miljø.

Hvorfor miljøcertifikat?
•Konverter obligatorisk miljøkontrol til assistance i miljørigtig adfærd.

www.djurslandsbank.dk

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

•Udvikling af miljøhandlingsplan for virksomheden.
•Blåt stempel, der efterfølgende kan anvendes i din markedsføring.
•Virksomhedens miljønøgletal kan bruges til at opnå driftsbesparelser.
Processen med at opnå miljøcertifikatet tager ca. et år.
Miljøkontoret coacher (gratis) virksomheden gennem forløbet.
Tilmelding/yderligere oplysninger:
Teknik- og Miljøafdelingen
Carsten T. Willadsen, tlf. 8959 4004
ctw@norddjurs.dk
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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
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Det er slet ikke svært at lave og bruge video aktivt i sin markedsføring. Til
gengæld kan det være hamrende effektivt, blandt andet fordi det af mange
opfattes som et yderst troværdigt medie. At det også er et helt naturligt
medie for de fleste unge, tæller også på positivlisten.

Bruger du video i din markedsføring?
Måske har du ikke overvejet det
endnu, men video kan være et meget effektivt middel til at få succes
på nettet. Og lad dig ikke skræmme
væk af ren teknikforskrækkelse eller
frygt for store leverandørfakturaer.
„Mange tænker stadig video som
dengang, der skulle et helt rejsehold
ud, for at lave selv korte optagelser.
De overser, at det kan lade sig gøre
selv at optage yderst vedkommende
og meget troværdige klip med en
ganske almindelig smartphone,“
erfarer Lars Chalmer Rasmussen,
kontaktdirektør i Mercatus Reklamebureau, og minder samtidig om,
at det vigtigste – også i den kommunikation, er at vide, hvad der skal
siges og til hvem.
Skole med video-strategi
På en af landets nyeste folkeskoler,
Ørestad Skole, er brugen af hjemmelavede videoer en del af den

formulerede kommunikationsstrategi. „Vi bruger små korte videoklip
til at gøre kommunikationen mere
levende og vedkommende,“ fortæller skoleleder Henrik Carlsen, der
blandt andet selv laver levende
ugebreve til forældre og elever. Københavns Kommune har investeret
500 mio. kr. i nybyggeriet, der er en
profilskole med en virtuel æstetisk
profil og ledelsen har fået hjælp af
Mercatus Reklamebureau til at definere en kommunikationsplatform.
„Med den profil vi har, er det faldet
helt naturligt for os, at bruge digital
kommunikation mest muligt med
anvendelse af for eksempel video
og sociale medier. Men det har været meget vigtigt for os, at få hjælp
til at formulere en helt klar strategi,
for at sikre at vores budskaber bliver
serveret både ensartet og rigtigt,“
slutter skolelederen.

Iværksætter guru: Brug video
Forfatteren og serie-iværksætteren
Martin Thorborg er heller ikke i tvivl
om videoens effektivitet og han er
som altid helt klar i mæglet: „Hvis
du driver en virksomhed og du ikke
bruger video som bliver oploadet
til YouTube, så er du syg i bøtten!“
Alle kan gratis oprette deres egen
kanal på YouTube, der i dag er
verdens tredie mest besøgte hjemmeside, den anden største søgemaskine samt verdens største videoportal. Særligt ser Martin Thorborg
opkoblingen på YouTube med links
fra egen hjemmeside og anvendelse
af de rigtige keywords i tags og
beskrivelse i Google som meget
effektfulde. Eller som han også
tilføjer: „Høvl dem ud og få dem
tagget up og link op fra dit firmas
hjemmeside.“ Se hele inspirationen
fra Martin på http://thorborg.tv/brugvideo-i-din-markedsføring.html

Se video med Lars Chalmer Rasmussen på www.mercatus.dk
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Porte og kraner
www.apro.dk

KOMPETENCEUDVIKLING

Lindgaard Nielsen
www.cv2.dk

E. Møllers Auto

ønske
læsere, partnere

Randersvej 2 Grenaa
Tlf. 8632 6566
Salg & udlejning

www.BoschCarService.dk

glæde
og god

KPMG i Grenaa, Storegade 1
telefon 86 32 18 11
kpmg.dk

MURERFIRMA
ausen
STER

Bent Klausen
Tlf. 8638 1160

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

Aps

www.bentklausen.dk

– og ser
et fortsat god
i 20

Julegaver der glæder 2 gange
Tlf: 8632 1633 · www.pavillonen.dk

Saabydalvej 2 · 8550 Ryomgård
Tlf. 8639 4099
www.svendpilgaardautomobiler.dk
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DJURSLAND
KLOAK-SERVICE
ApS v/Ulrik Sinding
Abildgårdsvej 10 • 8570 Trustrup
86334677 • 86334121 • www.u-sinding.dk

er alle
e og kunder rigtig

elig jul
dt nytår

r frem til
dt samarbejde
013

alle kan være med

www.primanet.dk

AALSRODE TØMRERFIRMA A/S

- den faglige stolthed til forskel
Toftevej 4 · Aalsrode · 8500 Grenaa
Tlf. 86 33 18 88 · www.aat.dk
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Journalist Jørgen Peter Thygesen, Mercatus Reklamebureau AS

„Vi vil gerne aflaste virksomhederne på de områder, som vi har
forstand på,“ fortæller statsautoriseret revisor Johnny Skovgård, „så
kan de koncentrere sig om deres
kerneområder. Gøre det, de er bedst
til. Vores målgruppe er mindre og
mellemstore virksomheder. Både
de, der er personligt ejede og de,
der er selskaber. I alt er vi 35 medarbejdere, som er virksomhedens
absolutte aktiv, og det betyder, at vi
har en bred faglighed og specifikke
kompetencer, når det drejer sig om
stort set alle typer kunder og deres
individuelle behov.“
„Vi, der driver virksomheden,“
fortsætter Johnny, „bruger det
meste af vores tid på sparre med
kunderne. Vi rådgiver omkring skat,
forretningsudvikling, generationsskifte, køb og salg af virksomheder,
revurdering af økonomiske strategier – og meget mere. Ofte tager
vi selv kontakt, når vi kan se, at
en kunde har nogle nye muligheder. Men vores kunder kontakter
naturligvis også os, når noget, der
har – eller kan få – økonomiske

konsekvenser, skal vendes med en
uvildig og professionel rådgiver. Vi
kan være til hjælp i det daglige, både
når det er små og større forhold, der
skal drøftes.“
Vi er lokale
Med en afdeling i Ebeltoft, Rønde
og Aarhus er Kovsted & Skovgård
tæt på lokalområderne. Her udføres
de basale ydelser som bogføring,
regnskabsopstilling og revision.
Kovsted & Skovgård udfører også
erhvervsservice, hvor alle bogholderimæssige funktioner kan varetages.
Man kan som kunde også vælge
en løsning, og det gør typisk større
virksomheder, hvor virksomheden
får tilknyttet en erfaren „controller/
revisor“ fra revisionsfirmaet til at
højne kvaliteten af perioderapporteringerne og dermed skabe bedre
styr på den økonomiske side af
virksomheden.
„Når det gælder selve revisionen,“ siger Johnny, „bestræber vi
os altid på, som ved den løbende
rådgivning og sparring, at den også
skal føre til gode råd og anbefal

inger, der kan skabe bedre resultater, større økonomisk sikkerhed og
en mere effektiv administration.
Ethvert regnskab der forlader huset, er altid gennemgået og påtegnet af en statsautoriseret revisor.“
Han fortæller, at revisionsfirmaet
har et godt og seriøst samarbejde
med pengeinstitutter og advokater
på Djursland. En detalje, der kan
være værd at hæfte sig ved.
Medlem af
Revisorgruppen Danmark
Som medlem af Revisorgruppen
Danmark sikrer Kovsted & Skovgård
sig en meget høj grad af professionel back-up. „På den måde er
vi altid sikre på, at vi kan levere
de bedste og mest fremsynede
løsninger. Vi er 25 revisionsfirmaer,
der er gået sammen om at danne
denne gruppe. I Gruppen sidder
der et sekretariat på otte mand, en
faglig specialafdeling, der kan svare
på alt inden for revision og regnskab
m.v. Det er også den, der udvikler
vores produkter og opdaterer vort
kvalitetsstyringssystem, som er

Meget mere end en rev
Røndeafdelingen

Ebeltoftafdelingen

Aarhusafdelingen
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Med rødderne godt nede i jorden på Djursland har det
statsautoriserede revisionsfirma Kovsted & Skovgård siden 1981 været
en aktiv og faglig stærk sparringspartner. Bag ledelsen står i dag tre
personer. Der er tre afdelinger i alt. De to ligger på Djursland.
under konstant udvikling. Qua dette
medlemskab er vi også medlem af
Revi-tax, et skatterådgivningsfirma,
som vi sparrer med i forbindelse
med mere komplicerede skattetekniske spørgsmål. Revisorgruppen
Danmark er vor mulighed for at få
nogle af de stordriftsfordele, som de
helt store revisionshuse i markedet
har,“ fortæller Johnny Skovgård.
Nyhedsbreve
Fire gange om året udsender Kovsted & Skovgård et nyhedsbrev med
et aktuelt fagligt indhold relevant for
kunderne. De handler om regnskab, skat og økonomi i det hele

visor

taget. Interessant for mange lige
nu er, at der netop er vedtaget en
ny skattereform – ligesom reglerne
for pensionsopsparinger er under
omlægning, fortæller Johnny. Disse
nyhedsbreve kan rekvireres af alle.
Det kræver blot, at man besøger
hjemmesiden kovsted.dk
Den fælles ledelse
Henning Kovsted, som er 63 år,
etablerede sig som selvstændig
revisor i Ebeltoft i 1981. I 2003
fusionerede Henning Kovsted med
43 årige Johnny Skovgård, som har
haft sin opvækst på Mols og har
bopæl i Knebel. Ved den lejlighed
bragte Johnny Skovgård kontoret i
Rønde og kontoret i Aarhus med sig
ind i partnerskabet. Senere har man
overtaget Revision Djurs i Kolind og
Revisionsfirmaet Ranch & Andersen
i Aarhus.

I 2011 kom den 35-årige Aarhusdreng, René Ferrer Ruiz, med i partnerskabet. Han er uddannet revisor
på Handelshøjskolen i Aarhus og
fik derefter job som revisor hos et
af de store revisionshuse i København. I 2006 vendte han tilbage til
Aarhus og fortsatte sit arbejde på
samme firmas afdelingskontor i
Aarhus. I 2009 blev han statsautoriseret revisor og blev samme år
ansat i Kovsted & Skovgård med
henblik på partnerskab, som nu er
effektueret. René supplerer i øvrigt
sin revisorgerning med at undervise
kommende revisorer på Handelshøjskolen i Aarhus.
De tre statsautoriserede revisorer
har ikke noget fast kontor i afdeling
erne, som ledes af afdelingschefer.
Til gengæld er de konstant til rådighed på de kontorer,
hvor der er behov
for det.

Statsaut. revisor Henning Kovsted, statsaut. revisor Johnny Skovgård og statsaut. revisor René Ferrer Ruiz, Kovsted & Skovgård.
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Man kan komme
rigtig langt på viljen
Bernt Rasmussen blev født et stykke oppe i Sverige i
1963. Faderen havde en virksomhed, der udviklede
og producerede gnistfrie pumper typisk til brændbare væsker. Da der var omkring 70-80 mand ansat
i virksomheden, solgte han den, flyttede omkring
1978 tilbage til København og købte sin gamle
læreplads, som i dag er kendt som DISU Industri
og er beliggende i Tjekkiet.
Som 16-årig kom Bernt ind til Falck i Viborg
og fik her en basisuddannelse som redder. Som
19-årig fortsatte han i Søværnet og blev uddannet
som frømand med adresse på Holmen. Så gik
turen atter tilbage til Falck, hvor han fik fast
arbejde som redder i Randers.
Helt siden tiden i Viborg var interessen for en mere ekstrem form for motion blevet en del af hans hverdag.
Han elskede at presse sin krop ud
til de yderste grænser. Da han et
år efter, han var kommet til Randers, byggede hus i Mariager,
løb eller cyklede han til og
fra sit arbejde, der var på
12 timer ad gangen.
Da han toppede

løb han 80 km, svømmede 3-5 km – og cyklede 200
km. Om ugen! Han nåede også at dyrke sejlsport og
var med til som figurant at træne hunde ved politiet.
Der var fuld fart over feltet.

„Jeg kunne ikke tåle at se folk løbe
eller cykle i fjernsynet.“
Bidt af en skovflåt
Han ved ikke hvornår, det skete i 1999. Men det
begyndte at gøre ondt, når han løb, cyklede eller
svømmede. Det må være alderen, tænkte han, som
nu var blevet 36 år. Elitesportsfolk topper jo, når de
er 24-26 år. Han overvejede også at skippe triatlon og
blot fortsætte med maraton. Da en farmaceut ved et
privat selskab så bulen på hans arm, sagde hun, at der
var tale om borrelia, og at han straks skulle søge læge.
Lægen sagde, at det var eksem.
Den efterfølgende ferie på Læsø endte en aften
med, at han sad alene i sommerhuset. Resten af familien var gået i seng. Han hyggede sig lidt med resterne
af børnenes sodavand og slik. Det næste han huskede,
var at han lå på badeværelsesgulvet.
„Vi er der snart,“ sagde ambulancefolkene til ham
på vej til Aalborg Sygehus. Men han vidste godt, at der
var langt igen. Det var nøjagtigt det samme, han
utallige gange selv havde sagt til dødsyge
patienter i ambulancen. Han var godt klar
over, at den var gal. Men åbenbart ikke
mere galt, end at han havde sørget for,
at der var en returbillet tilbage til Læsø.
Den fik han aldrig brug for.

Manager Bernt Rasmussen, DISU
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Livet gik egentlig rigtig godt for ham. Falckredder i Randers. Bosat i Mariager i
nybygget hus med kone og børn. Triatlet og maratonløber i den helt store stil. Som
regel løb eller cyklede han på arbejde. I 1999 skete katastrofen. En skovflåt gjorde for
alvor en ende på hans tidligere liv. Han var ved at blive en grøntsag. Så begyndte der at

Livet som grøntsag
Det blev til sammenlagt et år på henholdsvis Aalborg
Sygehus, Kommunehospitalet i Aarhus og Randers
Sygehus. Men sammenlagt lå han tre år i sengen. „Jeg
kunne ikke engang vende dynen,“ fortæller Bernt. „Jeg
var forfærdelig træt. Men det mentale var et større
problem, end det at jeg ikke kunne bevæge mig. Jeg
kunne ikke tåle at se folk løbe eller cykle i fjernsynet.
En forestilling om at løbe i sne i klart solskinsvejr forfulgte mig.“
Mariager Kommune ville have ham på plejehjem.
Men Bernt ville ikke på plejehjem. Kom han der, var det
slut. Han blev skilt fra sin daværende kone og deres
tre børn. „Men der er bestemt ingen bad feelings i den
anledning. Tre små børn og en mand, der intet kunne.“
Han flyttede over til sin storebror i Hårlev, som havde
bibeholdt faderens virksomhed. Her blev han passet
døgnet rundt af Vallø Kommune. Lige så stille begyndte
han at arbejde lidt for broderen som medhjælp. „Jeg
kunne efterhånden sidde ved en computer.“ Da var han
også begyndt at få kemo. Noget nyt, som man havde
fundet ud af ville hjælpe. Og det gjorde det. „Nu kunne
jeg pludselig også selv vende dynen,“ fortæller han.

„Nu, hvor vi kan mærke, at
samfundet er ved at komme i
omdrejninger, kører det igen for os.“
Fremad
Bernt Rasmussen ville i gang med at bestille noget.
„Men det eneste jeg har forstand på er jo førstehjælpsudstyr, plastre og den slags.“
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Allerede mens han lå på sygehus, havde han i samarbejde med broderen etableret en selvstændig salgsafdeling under broderens firma DISU, som netop skulle
beskæftige sig med det, han vidste noget om.
Der var desuden nogle overvejelser om, hvor han
skulle bo: Med kørestol er der for mange brosten i Mariager og for mange bakker i Randers. Men Grenaa ville
egentlig være passende. Dejlig strand og smuk natur.
Her kunne han også have besøg af børnene. Så han
flyttede ind i et hus på Århusvej med sin virksomhed.
Det gik udmærket, og snart blev der behov for mere
plads. Planen var, at han skulle flytte virksomheden ud
på Rugvænget. Og efter nogle forsinkelser flyttede han
derud den 1. januar 2009. „Samme dag ramte nedturen os,“ fortæller Bernt. „Markedet var fuldstændig
gået i stå. Vi sælger jo kvalitetsprodukter, og de er jo
dyrere. Det var da et chok. Det andet år tilpassede vi
os, og vi vænnede os til det matte marked. Men nu,
hvor vi kan mærke, at samfundet er ved at komme
i omdrejninger, kører det igen for os. Ikke mindst et
øjenskylsprodukt har løftet virksomheden. Samtidig
er vi godt i gang med at lave førstehjælpsprogrammer
med 3D animation. Det betyder, at man kan undervise
over alle afstande. Det kræver blot en computer og en
internetadgang, så er man i gang.“
Bernt Rasmussen har vænnet sig til sit liv, fornemmer man. Han bukkede ikke under. Han har fået en
næsten normal tilværelse. Han er blevet gift igen. Men
han har også lagt utrolige kræfter i at komme op igen.
Man kan komme rigtig langt på viljen, har han fundet
ud af. Han er langtfra en grøntsag. Han har stadig
konstante smerter. Kørestolen slipper han næppe heller
for. Men han er i fuld gang med sit nye liv.

Personprofil
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ske noget. Han er stadig mærket på livet. Men så tog han sig sammen, kan man sige…
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Jobcenteret kan hjælpe de ledige – og virksomhederne

Borgmester Jan Petersen og formand for arbejdsmarkedsudvalget John Saaby Jensen, Norddjurs Kommune.

I de kommende måneder falder en række ledige
ud af dagpengesystemet. Derfor appellerer
Norddjurs Kommune til erhvervslivet om at være
med til at løse en samfundsopgave. Det er der
flere grunde til. Én af dem er fordi, mange gode
kvalifikationer ikke må gå til spilde lokalt,
inden behovet for arbejdskraft atter stiger.
Nu går Norddjurs Kommune foran.
Alle ledige stillinger slås op som
akutjob fra 8. november til 1. juli 2013.
Formanden for arbejdsmarkedsudvalget John Saaby Jensen og borgmester Jan Petersen er bekymrede
for de arbejdsløse, der i øjeblikket
risikerer at komme i klemme fra
nytåret, selvom en ny lovgivning
muliggør, at der de efterfølgende
seks måneder kan opnås kontanthjælp uafhængigt af ægtefællens
økonomiske situation.
„Alle vil kunne være med i opløbet, når et job skal besættes, men
naturligvis skal der være et jobmatch,“ siger Jan Petersen. „Der er
jo intet i vejen for, at man som kommune eller som erhvervsvirksomhed
også afsøger Jobcentrets muligheder. For jeg ved, at der ligger mange
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Jobudsigt Norddjurs

kvalifikationer der. Ofte modne folk
med mange års erhvervserfaring og
med stor lyst til at komme i gang
igen.“
„Der kan være flere jobåbninger,“
fortsætter John Saaby Jensen. „Det
kan være et tre måneders projekt,
der skal løses. Det kan være en
vikar, der kan afløse en medarbejder, der skal føde eller videreuddanne sig. Det kan naturligvis – og
meget gerne være et fuldtidsjob. Vi
vil gerne have, at virksomhederne
kigger sig godt om. For der er helt
bestemt opgaver, der ikke bliver
løst. Sådan er det alle steder.“
Kommunen går foran
Det er Norddjurs Kommunes målsætning, at der i perioden frem til
1. juli skal besættes 30-35 akutjob
i kommunalt regi. En rundspørge til
3F, FOA og HK viser, at der i alt kan
blive tale om 200 ledige på Djursland, der risikerer at miste dagpengeretten. Derfor bliver samtlige ledige job nu opslået som akutjob. „Vi
går nu foran med et godt eksempel,
og vi håber, at andre vil følge med.
Det er vigtigt med en ekstra indsats
for denne særlige målgruppe,“ siger
Jan Petersen.
Spørg Jobcenteret
Et akutjob skal være af minimum
tre måneders varighed. Er der tale

om et job af mindst et års varighed,
er der 25.000 kr. til arbejdsgiveren.
12.500 kr., hvis der er tale om seks
måneder. Der er den betingelse,
at virksomheden ikke må modtage
løntilskud eller andre supplerende
ydelser i forbindelse med en ansættelse.
Jobcenteret kan også hjælpe, hvis
der er behov for opkvalificeringer af
en mulig ny medarbejder. Her kan
kommunens jobkonsulenter være
rigtig gode til at afdække mulighed
erne for at få tilført en medarbejder
flere kompetencer.
Jobcentret kan også være den
hurtigste vej til en ny medarbejder.
Ingen annoncer i avisen. Ingen opsigelsesperiode. Et job kan på den
måde besættes i løbet af få dage.
Det tager ikke måneder.
Find en voksenlæring
Der er mange ledige, ufaglærte folk
med en betydelig erhvervserfaring
på Djursland. En del job kunne også
skabes ved, at virksomhederne
ansætter en voksenlærling. Om få
år vil der være mangel på faglært arbejdskraft. Det er en kendsgerning.
Men med ansættelse af en voksenlærling er man med til at sikre kvalificeret arbejdskraft fremover. En
overkommelig udgift for den enkelte
virksomhed.

www.erhvervDJURSLAND.dk · december 2012

Alle data er indhentet i perioden
23.10.2012 - 21.11.2012.
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen
og NN Markedsdata.
Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

Bent Silberg‘s Møbelsnedkeri ApS
Tved Bygade 2-6, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31.05.2012
Bruttofortjeneste
-0,1
(0,0)
Resultat før skat
-0,4
-(0,3)
Egenkapital
4,9
(5,3)
Antal ansatte
1
(-)
Bright Star Fireworks A/S
Fruerlundvej 1, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31.05.2012
Bruttofortjeneste
-1,7
(1,4)
Resultat før skat
-8,8
-(4,9)
Egenkapital
-14,4
-(5,6)
Antal ansatte
7
(7)

Ny Viden Djurs rektor
Morten Bang Sørensen tiltræder 1. januar 2013 som rektor
for VID Gymnasier der indbefatter Teknisk Gymnasium og
Handelsgymnasium i Grenaa
samt Handelsgymnasium
Rønde. Morten er uddannet
cand. mag. og har allerede
gennem en årrække arbejdet
hos Viden Djurs.

Ændringer i B45

Efter fusionen med DVB
Bolig sidste år har Boligselskabet B45 ændret på sin
organisation. Der er dannet
et forretningsudvalg, der skal
understøtte bestyrelsen. Det
består af Anne-Grethe Johansson, Elmo Christiansen, Irene
Sørensen og Per Andersen
samt Anders Lisvad og Bjarne

B. Pedersen fra ledelsen.
Sidstnævnte har samtidig
ændret titel til hhv. direktør
og driftchef, ligesom Lars
Heidemann fremover har titel
af driftsassistent.
Få relevante indlæg
optaget gratis i Ajour.
Send stof til:
info@erhvervdjursland.dk

Tre nye virsomheder får miljødiplom

Covidence A/S
Strandvejen 2A, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30.06.2012
Bruttofortjeneste
38,7
(20,5)
Resultat før skat
31
(13,5)
Egenkapital
23,9
(8,7)
Antal ansatte
(15)
Jysk Trykprøvning A/S
Møllevej 4A, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30/06/2012
Bruttofortjeneste
1,1
(0,9)
Resultat før skat
0,3
(-0,2)
Egenkapital
0,0
(-0,2)
Antal ansatte
(-)
Murerfirmaet Bent Klausen ApS
Kratbakken 10, 8586 Ørum Djurs
Regnskabsafslutning 30.06.2012
Bruttofortjeneste
9,0
(7,8)
Resultat før skat
0,8
(0,4)
Egenkapital
2,6
(2,3)
Antal ansatte
(15)
Sofashopping ApS
Århusvej 191A, 8570 Trustrup
Regnskabsafslutning 30.06.2012
Bruttofortjeneste
2,9
(0,0)
Resultat før skat
0,3
(0,0)
Egenkapital
0,3
(0,0)
Antal ansatte
7
(-)
Vandmand A/S
Adelgade 29, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30.06.2012
Bruttofortjeneste
9,0
(8,8)
Resultat før skat
2,4
(2,1)
Egenkapital
2,2
(2,1)
Antal ansatte
(11)
VVS Per Møller ApS
Fuglevænget 14, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30/06/2012
Bruttofortjeneste
8,3
(7,8)
Resultat før skat
0,3
(0,1)
Egenkapital
1,3
(1,1)
Antal ansatte
15
(35)

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
LAG Djursland ansøgningsfrist
11. december
Se www.lag-djursland.dk for yderligere
info.
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Ikke færre end ni virksomheder har i år fået tildelt
Norddjurs Kommunes GMC
Miljøcertifikat. Heraf var
Auning Varmeværk A.m.b.A,
Plougmann Auto og VAM A/S
nye tildelinger, mens der var
fornyelser til seks: Aalsrode
Tømrerfirma A/S, Allelev
Smede-og Maskinforretning
ApS, Djurslands Kloakservice
ApS, ES Smede-og maskinservice ApS, Grenaa Forbrænding
A/S og Houlberg & Wittrup
A/S.

Miljøbevidsthed som kultur
De store smil var fremme,
da borgmester Jan Petersen
for trettende år i træk uddelte
miljøcertifikaterne. Han frem
hævede, at certifikaterne er
blevet til i dialog og samarbejde med virksomhederne.
„En metode, som blandt
andet er baseret på jeres
egenkontrol og konstruktive
og positive tilgang til miljø
arbejdet, har vist sig langtidsholdbar og effektiv. Vi er stolte
af at være helt i front sammen
med jer i et samarbejde fun-

Nye selskaber
Norddjurs
34726124
34733988
34736693
34737185

DJURS BILSYN ApS.............................................................................. 30.10.2012
AKTIV ALLINGÅBRO ApS.................................................................... 13.11.2012
DOWNTOWN ApS............................................................................... 16.11.2012
TUNKAS EJENDOMME ApS............................................................... 16.11.2012

Syddjurs
32348602
34726884
34727104
34728461
34729905
34688257

JTC LEASING ApS...............................................................................
EBELTOFT GULD OG SØLV ApS.........................................................
MFC GROUP (DK) ApS........................................................................
HJELM & HENRIKSEN EL OG SIKKERHED ApS.................................
HULBÆKGÅRD ApS............................................................................
WILLEMOESGADE 26 ApS.................................................................

25.10.2012
31.10.2012
31.10.2012
01.11.2012
05.11.2012
21.11.2012

Konkurser, likvidationer og opløsninger
Norddjurs
31608686
32564682
27018858
32884482

DJURS BRYGHUS ApS........................................................................
HOBBY KRAM ApS..............................................................................
ANDERS KOED ANDERSEN ApS........................................................
SELSKABET AF 14. NOVEMBER 2012 ApS........................................

30.10.2012
05.11.2012
07.11.2012
19.11.2012

Syddjurs
30923014
33244975
29978654
27077943
28294344
31852439

AKTIESELSKABET AF 25.10.2007.......................................................
MOLS BIOENERGI ApS.......................................................................
HJB TRANSPORT ApS.........................................................................
CF3D ApS.............................................................................................
CREDIT EUROPEAN ApS.....................................................................
MN JORD & BELÆGNING ApS...........................................................

20.11.2012
05.11.2012
25.10.2012
28.10.2012
28.10.2012
28.10.2012

deret på dialog og frivillighed,”
sagde borgmesteren blandt
andet til virksomhederne.
Proces gav ejerskab
„Det har været en utrolig givtig proces for hele virksomheden,“ forklarer direktør Benny
Kristensen fra entreprenørfirmaet VAM A/S fra Auning.
„Vi har fået nogle værktøjer af
kommunens miljøkontor, som
vi har brugt til både at lave en
miljøpolitik, konkrete målsæt
ninger og handlinger,“ og
maner dermed alle fordomme
om tung bureaukratisk sags
behandling i jorden. VAM
A/S har bl.a. arbejdet med
håndtering af affald, udledninger samt forbrug af el, vand
og varme.
„Det har været en stor øjenåbner, og det er en kæmpe
styrke at få involveret alle
medarbejderne i arbejdet. Det
har givet ejerskab til de løsninger, vi arbejder med. Målet er,
at miljøbevidsthed skal være
en kultur i vores virksomhed,“
sagde Benny Kristensen.
I dag har 28 virksomheder i Norddjurs et GMC miljøcertifikat.

Bliv EK

TRAkunde i

-og få Djurslands bedste lønkonto

Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.

Ajour
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Journalist Jørgen Peter Thygesen, Mercatus Reklamebureau AS

På en konference midt i november på Højskolen på Kalø havde lokale
spydspidser og andre interesserede fra erhvervsliv og lokalsamfund
sat hinanden stævne. For hvad skal Djursland leve af i fremtiden?
Djursland har mange aktiver. Måske ser fremtiden ikke så slem ud.
Måske findes pessimismen mest i vore hoveder.
Der er mange ting at glæde sig over
på Djursland, slog borgmester Jan
Petersen, Norddjurs Kommune,
fast. Der er store potentialer på
Djursland. Vi har en stor transportsektor, en havn i udvikling med
store arealer til rådighed. Dygtige
håndværkere. Mange fremstillingsvirksomheder. En stærk landbrugssektor med afledte virksomheder.
Nu er en kæmpe havmøllepark på
vej, som har behov for arbejdskraft
også fremover.

„Vi ser for meget på detaljerne
og glemmer overblikket til
skade for mulighederne.“
Men, fortalte han, der er stadig
meget, der skal gøres. Og det

bliver der arbejdet på. Samarbejde
med Aarhus Universitet, adgang til
kapital, bedre hjælp til små virksomheder. Mere erhvervsservice
generelt. Der skal også arbejdes
med infrastrukturen, så Djursland
kommer tættere på Aarhus og motorvejen. Men vigtigst var måske,
at Jan Petersen mente, at vi skulle
komme op af det hul, vi har gravet
os ned i. Vi skal have optimismen
til at blomstre. „Vi taler jo Djursland
ned,“ sagde han. „Vi ser for meget
på detaljerne og glemmer overblikket til skade for mulighederne.“

landbrugsarealerne. Der bør ske en
direkte „opkobling“ til landbrugslandet fra de større bysamfund.
Han roste initiativet med det lokale,
luftbårne internet. En god ide kunne
også være, som man har gjort på
Bornholm, at fjerne alle til-salg
skiltene i de værste områder. For de
gavner næppe optimismen. Ejendomsmæglerne ved jo godt, hvor
husene, der er til salg, ligger.

Fjern til-salg skiltene
Frank „Bonderøv“ Erichsen, der
er med i visionsgruppen for landdistrikter og Danmarks yderkanter,
mente at der er flere muligheder i

Ole B. Sørensen fra Syddjurs
Erhvervsforening pointerede, hvor
vigtigt det er med god erhvervsservice og god sparring med nystartede virksomheder. „Der skal være

„Der skal være et godt
netværk at trække på.“

Samarbejde, samarbejde

Borgmester Kirstine Bille, Syddjurs Kommune
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Erhvervsudvikling

Bankdirektør Ole Bak, Djurslands Bank
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et godt netværk at trække på.“
Han efterlyste ordentligt bredbånd
mange steder på Djursland. Der skal
gøres noget ved de dårlige telefonforbindelser. „På Djursland har vi
lave kvadratmeterpriser, men vi skal
have en bedre finansiering“.
100 mio. kroner
Dem kan Ole Bak fra Djurslands
Bank måske fremskaffe. I hvert fald
lancerede han på bankens vegne
en VækstPulje på 100 millioner
kroner, alene dedikeret til Djursland.
Man kan få et vækstlån på op til 10
mio. kroner pr. virksomhed. En lav
variabel rente på 3,2 % p.a. i lånets
første fem års løbetid. Men lånerne
skal opfylde gældende regler for
Vækstkaution og have bankens
kreditgodkendelse.

„Djurslands Bank ønsker
at låne flere penge ud til
sunde projekter i de lokale
virksomheder.“
I øvrigt fortalte Ole Bak, at han anser mulighederne på Djursland lige
så gode som alle andre steder. De
er blot forskellige. Det erhvervsven-

lige klima må kommunerne kunne
klare. Så handler resten om menneskelige ressourcer, uddannelse og
kapital.

„Specielt på områderne
spiludvikling, web og 3D
topper vi.“
Viden Djurs er en virksomhed
Ole Svit fortalte om sin virksomhed
med 225 fuldtidsansatte, der er i
dag er førende på flere områder.
„Vort marked er hele Danmark,“
fortalte han. „Halvdelen af eleverne kommer uden for Djursland.
Specielt på områderne spiludvikling,
web og 3D topper vi.“ Viden Djurs
er Danmarks dygtigste inden for
spiludvikling.
Når det handler om uddannelse af
personalet i detailhandelen er Viden
Djurs også langt fremme. Og når
det handler om sport og oplevelser. Alt sammen noget, der skaber
lokale arbejdspladser. Nu ønsker
han at tiltrække flere nicheuddannelser. Blandt andet nævnte han hele
fødevareområdet som en mulighed.
Til sidst slog han fast, at iværk-

sætterånden skal igangsættes og
anspores. Den skal faktisk allerede
stimuleres i grundskolen.

„Uddannelsesniveauet skal
forbedres.“
Samarbejde
Som den sidste i rækken kom Kirstine Bille fra Syddjurs Kommune.
Hun mente, at det meste allerede
var blevet sagt. Hun talte dog om, at
kommunen i de kommende år skal
øge serviceringen af børnefamilier
og ældre. Også anlægsvirksomhederne ville i den kommende tid
trække på arbejdskraft. Uddannelsesniveauet skal forbedres. Og så
skal der skabes arbejdspladser og
iværksættere. Mantraet er: Samarbejde, samarbejde og samarbejde.

og samarbejde

Borgmester Jan Petersen, Norddjurs Kommune
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Direktør Ole Svit, Viden Djurs

Erhvervsudvikling
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RÅD GIV E N D E

Stationsplads 4,

INGENIØRER

8500 Grenaa

A/S

- Tlf. 8630 0355

Åboulevarden 18, 8000 Aarhus C - Tlf. 8625 3355

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

Kurser og møder
i hyggelige rammer

Energivej 20 · 8500 Grenaa
Tlf. 86 32 35 11/86 32 38 32
Biltlf. 23 31 48 40 · www.rjakobsen.dk

Iscenesæt jeres næste mødedag i vores
dejlige og hyggelige atmosfære.

A12025

Vi bor et stenkast fra både strand og skov,
så også pauserne kan inspirere jer.
Vi stiller det grej til rådighed, I har behov
for, herunder white-board, projektor,
lærred på stativ, tuscher og flip-over.
Priseksempel på dagsmøde med morgenmad,
frokostbuffet og eftermiddagskaffe med kage
samt kaffe, the, isvand og frugt hele dagen:
385,- kr. pr. person.
Konferencedøgn fra 995,- kr. pr. person

En sparringspartner
i øjenhøjde

Kontakt os på
tlf. 8632 2677 eller
admin@hotelgrenaa.dk
og hør nærmere!

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

SKADESERVICE

INDUSTRISERVICE

• BRAND- OG VANDSKADE
• SOD- OG LUGTSKADER
• RENOVERING AF INDBO
• AFDÆKNINGER
• FUGT- OG SKIMMELSKADER
• GRAFFITIBEKÆMPELSE

• SPECIALRENGØRING
• FACADERENS
• VENTILATIONSRENS
• HØJDERENGØRING
• BYGGEPLADSSERVICE
• NEDPAKNING OG OPBEVARING

HERNING · VIBORG · AARHUS · GRENAA
WWW.PRO-SKADESERVICE.DK

Kystvej 1· 8500 Grenaa· Tlf. 8632 2677
www.hotelgrenaahavlund.dk

