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VVS-installation

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

 

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

www.permoeller.dk

MURERFIRMA  RASMUS JAKOBSEN A/S

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

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

T otalentrepriser 
Nybygning · T ilbygning 

Omforandring · Reparationer 
Murer-, beton-, og jordarbejde 

Autoriseret kloakmester 
Grave- og huggearbejde med miniged 

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

Hjælp til regnskab og administration?

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

HAR DU EN IDÈ 
TIL ET ARRANGEMENT I MILJØFORUM?

Vil du gerne vide, hvad der sker i Miljøforum?

– gå ind på vores hjemmeside

mfnorddjurs.dk

hvor du kan få mere at vide, melde dig til (gratis) 
– og hvor du kan komme med forslag til 
arrangementer

Miljøforum Norddjurs Erhverv er et samarbejde mellem interesserede virksomheder i Norddjurs og Norddjurs 
Kommune med henblik på at formidle erfaringsudveksling og viden om reduktion af virksomhedernes miljøbe-
lastning og forøgelse af produktiviteten. Denne formidling sker primært ved erfaringsudveksling i de enkelte ud-
viklingsgrupper (interessegrupper) og ved afholdelse af diverse arrangementer - typisk fyraftensmøde, hvor alle
kan deltage. Miljøforum Norddjurs Erhverv afløser det tidligere UGE (Udviklingsforum for Grenaa's Erhvervsliv). www.mfnorddjurs.dk

 

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

Trekanten 44 B
8500 Grenaa
Tlf. 86 32 32 99

Nimtofte
Tlf. 86 39 81 07

Balle
Tlf. 86 33 72 73

BP Electric A/S

Deres garanti for 
kompetence og engagement

www.bpelectric.dk

http://www.permoeller.dk
http://www.rjakobsen.dk
http://www.talkompagniet.com
http://www.mfnorddjurs.dk
http://www.bpelectric.dk
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Kan man også eksportere  4 
til BRIK-landende?
Scanpan A/S, som er producent af gryder og pander i Ryomgård, 
er ved at få fodfæste i lande som Rusland, Kina og Brasilien. 
Lande med høje befolkningstal, hvor små procenter af markedet 
kan betyde stort salg. Opskriften er et stærkt brand og en god 
historie. Generelt er det på fjernmarkeder, væksten foregår.

Den intelligente plejebolig 6
Et udviklingsprojekt, der har som opgave at skabe en bedre 
hverdag i plejeboliger for ældre med fysiske eller mentale  
funktionsnedsættelser, er ved at være i slutfasen. Løsningerne 
skal stimulere ældre til at bevæge sig mere og gøre det lettere 
og mere trygt for dem at bevæge sig i og uden for boligen. Midt 
i dette forløb med flere projektdeltagere befinder sig en lokal 
virksomhed: Eglu A/S i Trustrup.

Auningbutikker ruster sig til overlevelse 8
Det var en artikel i Erhverv Djursland med detailhandelseks
perten Bruno Christensen tilbage i juni måned, der fik dele af 
detailhandelen i Auning op af stolene. Halvdelen af butikkerne 
på Djursland ville forsvinde inden år 2020, hed det. Det burde 
man kunne gøre noget ved. Karis Bak fra Nyt Syn og Jens  
Sørensen fra Auning Radio & TV slås nu for at få Auning by 
tunet til fremtiden.

Bankmanden, der blev  10 
hotelmand ved et tilfælde
Markedsføring, undervisning og hoteldrift er væsentlige 
overskrifter for månedens profil i Erhverv Djursland. Han har 
i mange år været en dygtig problemknuser i hotelbranchen, 
ligesom han har været en begejstret underviser. Nu har han i 
en moden alder fået sig en ny udfordring: Som boss for Lübker 
Golf Resort bliver hans opgave at trimme virksomheden yder
ligere. Og han er godt på vej.

Ajour – navne – 12 
selskaber – regnskaber

Køl, frys og klima på Djursland 14
FinDan i Allingåbro er en selvstændig virksomhed tilknyttet 
FinDan Gruppen, der geografisk er fordelt over hele landet.  
Fra Allingåbro serviceres og rådgives en lang række større 
og mindre virksomheder inden for detailhandel og kontorer. 
Virksomhedens varemærker er professionelle håndværkere og 
produkter i topkvalitet.

Djurslandkommunen på vej?

Ny bosætningsstrategi for såvel Norddjurs som 

Norddjurs Kommune er under opsejling. Der 

arbejdes intensivt på at forbedre den kommunale 

erhvervsservice i begge kommuner. Der udfoldes 

store bestræbelser på at tiltrække nye virksom-

heder og iværksættere i både nord og syd.

Både politisk og administrativt må der oplagt 

være en overvældende dobbeltbemanding i de to 

kommuner med et vist rationaliseringspotentiale, 

hvis drømmen om en fælles kommune bliver vir-

kelighed. En mere kvalificeret sagsbehandling af 

større og mere kompetente afdelinger kan heller 

ikke udelukkes.

Hverken potentielle borgere eller virksomheder 

kan forholde sig til eller vælge imellem de to 

tilfældige administrative enheder på Djursland. 

Djursland opfattes af de fleste som et område. Et 

faktum Destination Djursland f.eks. har udnyttet i 

mange år, når det handler om at tiltrække turister.

Efterhånden er der også en del politikere, der fra 

tid til anden slår til lyd for, at Djurslandkommunen 

kommer. Bare ikke lige nu.

Men hvorfor egentlig ikke lige nu?

2013 er som bekendt valgår. Vi vil derfor opfordre 

til, at temaet om en fælles Djurslandkommune 

kommer på dagsordenen – og at de politikere, 

der gerne vil vælges, melder deres holdning til 

spørgsmålet klart ud.

Godt nytår.

Redaktionen

Forside: Direktør Niels Vester, Lübker Golf Resort

http://www.mercatus.dk
mailto:redaktion@erhvervdjursland.dk
mailto:redaktion@erhvervdjursland.dk
http://www.erhvervdjursland.dk
http://www.bygma.dk
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Da sønnerne, Jesper og René 
Hougaard Brund, i 2005 kom med i 
virksomheden sammen med fade-
ren, som havde købt Scanpan A/S i 
1987, var der alvorlige overvejelser 
i retning af at flytte hele eller dele 
af produktionen til enten Kina eller 
Rumænien. „Efter et års tid med 
mange undersøgelser og overvejel-
ser tog vi beslutningen om, at vores 
produktion af pander og gryder med 
slip-let belægning skulle blive her i 
landet,“ fortæller administrerende 
direktør René Hougaard Brund. „Vi 
er en dansk virksomhed, etableret 
i 1956 og producent af anerkendte 
produkter af god kvalitet. Vi troede 
på, at vi havde et stærkt brand og 
en historie, der kunne gøre sig på 
de internationale markeder, selv om 
prisniveauet absolut var i den høje 
ende.“

I 2006 etablerede brødrene et 
salgskontor og lager i Singapore, 
hvor der i dag er 14 ansatte, som 
betjener alle deres kunder i Fjern-
østen. I de følgende år fik virksom-
heden sat gang i eksporten, og især 
Australien, hvor Jesper i en årrække 
var udstationeret, havde megen 

positiv vækst. „I dag er Australien 
vores største marked overhovedet,“ 
fortæller René.

Kampen mod bureaukratierne
„Kina er interessant både som 
producent for os og nu også som et 
eksportland. For eksempel impor-
terer en kinesisk knivfabrik på vore 
vegne kvalitetsstål fra Tyskland til 
en eksklusiv knivserie, som vi så 
videresælger til alle vore markeder. 
Via en distributør sælger vi i dag 
ganske pænt derovre. Vi vælter ikke 
ligefrem markedet, men der er kun 
gået et års tid, siden vi etablerede 
os. Når et marked er så enormt, kan 
selv ganske små procentdele egent-
lig betyde voldsomme mængder.“

Han fortæller videre, at der er 
masser af bureaukrati i landet. Der 
er mange restriktioner, der skal 
overvindes. Når et nyt produkt skal 
godkendes, er det eksempelvis ikke 
godt nok at distributøren fremsen-
der vareprøver til godkendelse. De 
skal afsendes fra producenten i 
Ryomgård, for Kina vil undgå kopiva-
rer på deres eget marked.

Rusland er formodentlig det svæ-
reste af BRIK-landene at komme 
ind på. På et tidspunkt overvejede 
Scanpan at trække sig fra marke-
det. „Her er bureaukratiet endnu 

Kan man også eksportere  
til BRIKlandende?
Scanpan A/S, som er producent af gryder og pander i Ryomgård, er ved 
at få fodfæste i lande som Rusland, Kina og Brasilien. Lande med høje 
befolkningstal, hvor små procenter af markedet kan betyde stort salg. 
Opskriften er et stærkt brand og en god historie. Generelt er det på 
fjernmarkeder, væksten foregår.

Fra DjurslanD til BriK

„Når et marked er så 
enormt, kan selv ganske små 
procentdele egentlig betyde 

voldsomme mængder.“

„Kina er interessant både som 
producent for os og nu også 

som et eksportland.“
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Adm. direktør René Hougaard Brund, Scanpan A/S
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Ny dansk broteknologi
PERSTRUP  Et dansk konsortium, der har mod-
taget 10 mio. kr. i støtte fra Højteknologifonden, 
har netop udført den første test af en ny banebry-
dende broteknologi. Den er opfundet af DTU og 
er baseret på principperne i en perlekæde: Man 
trækker et antal betonelementer på en forspæn-
dingsline, som perler på en snor. Elementerne 
sammenspændes derefter til en buebro. Proces-
sen udføres ved siden af vejen, hvorefter broen 
kan løftes på plads på en weekend. Det betyder 
minimale trafikmæssige gener, lavere vedligehold-
elsesomkostninger og en stor CO2-besparelse. 
Det er første led i et tre-årigt projekt og bliver 
udført på Perstrup Beton Industri, der er en af 
partnerne i projektet.

Risiko for farvel til skattejob
GRENAA  Der er ikke mange statslige arbejds-
pladser, der er tilbage i Grenaa, og tillids-
repræsentanten for den største gruppe, Bent Jo-
hansen fra SKAT-Centret i Grenaa, går nu ud med 
en advarsel om, at de nye struktur i SKAT betyder 
risiko for yderligere centralisering – og et farvel til 
skattejob i Grenaa. Såvel formanden for HK Skat 
Østjylland som tillidsmanden håber, at de mindre 
afdelinger af SKAT får lov til at overleve, og at 
medarbejderne inddrages, når den nye struktur 
skal føres ud i livet.

Mega-rutchebane skal løfte 
hele Djursland
SYDDJURS  Med en rekordstor investering på 
70 mio. kroner i rutchebanen Juvelen går Djurs 
Sommerland nu efter en ny besøgsrekord i år. 
Den store satsning skulle også gerne give en 
afsmitning på hele turistbranchen på Djursland. 
“Tendensen er klar. Når det regner på præsten, 
drypper det på degnen. I turistsektoren handler 
det i høj grad om at stå sammen i lokalområder 
og trækker turister til landsdelen. Så skal de fleste 
nok få glæde af gæsterne på en eller anden måde. 
Derfor er et fyrtårn som Djurs Sommerland og 
forlystelsesparkens investeringer vigtige, siger 
Jens Friis Jensen, forsker i turisme på Roskilde 
Universitet. 

Sparekassefusion
SYDDJURS  Helgenæs og Rønde Sparekasse 
er smeltet sammen i forbindelse med årsskiftet. 
Samtidig fratræder den 67-årige direktør Hans 
Christian Nielsen, Helgenæs Sparekasse, og den 
lille ekspedition i Stødov lukker. Begge sparekas-
sers resultater er positive og har vækst i kunde-
massen.

Bredgade genåbnet
KOLIND  Gaden er genåbnet efter lang tids 
modernisering. Det blev blandt andet markeret 
ved, at medlemmer af Professionelle Kunstnere i 
Syddjurs var med til at fejre begivenheden.

mere udpræget. Der er meget store 
forskelle i mentalitet, synes jeg. I 
det hele taget er det svært at kom-
munikere med russerne. Men det 
er da spændende og udfordrende,“ 
siger René Hougaard Brund. „Vi kan 
måske heller ikke rigtig vurdere, om 
vi har den optimale distributør.“

Jesper bor i dag i Los Angeles, 
hvor virksomheden har etableret et 
datterselskab med salgskontor og 
lager på linje med det i Singapore. 
USA er det land blandt de 50 lande, 
virksomheden eksporterer til, som 
har den største vækst overhovedet. 
I øjeblikket omkring 50 % p.a. Det 
er også herfra, at distributøren i Bra-
silien er sat i gang. „Brasilien tror vi 
bestemt også på,“ siger René. „Vi 
er overbeviste om, at vi har fundet 
en rigtig god distributør. Og jeg 
synes, at vi er kommet godt i gang, 
men det tager jo tid at opbygge et 
brand på nye markeder.“

Indien står også på ønskesedlen, 
men her vælger man på grund af 
mangel på personalemæssige res-
sourcer at vente lidt. „I øjeblikket 

tager USA mange af vore kræfter,“ 
siger han.

Væksthæmmerne
„Der er tre ting, der hæmmer vore 
konkurrencemuligheder, når vi 
sammenligner os med udenlandske 
producenter af køkkentøj. Det er 
dels arbejdslønnen. En dansk ar-
bejdstime koster ca. 12 gange mere 
end en kinesisk. Så er der energiaf-
gifterne og de strenge danske mil-
jøkrav. Men specielt på de to sidste 
områder har vi valgt at bruge dem 
aktivt i markedsføringen af vore 
produkter. Vi er jo en grøn virksom-
hed. Vi ved, at det betyder noget for 
slutbrugerne af vore højprofilerede 
produkter.“

„Da lønkostningerne er vore stør-
ste omkostning, gør vi meget ud af 
at forbedre vores automatiserings-
grad. Det er meget vigtigt for fortsat 
at kunne producere varer i Danmark. 
Vi har netop købt en automatisk 
støbecelle, der kan erstatte 10-12 
mand med tre. Generelt skal vi være 
mere effektive i produktionen. Og 
så forventer vi, at vores kontinuer-
lige vækst kan holde på vore med-
arbejdere,“ slutter René Hougaard 
Brund fra Ryomgård.

„Brasilien tror vi bestemt også 
på. Vi er overbeviste om, at 
vi har fundet en rigtig god 

distributør.“

Adm. direktør René Hougaard Brund, Scanpan A/S



For enden af en grusvej lidt i 
udkanten af Trustrup ligger der et 
softwareudviklingshus, der gen-
nem de senere år har beskæftiget 
sig med styring af automatiserede 
handlinger i det såkaldte intelligente 
hjem. Det fortæller direktør Jens 
Ole Ladefoged om.

„Forestil dig,“ siger han, „at 
vi med en enkelt it-platform som 

f.eks. en smartphone eller en iPad 
kan styre langt de fleste funktioner 
i et hus, samtidig med, at systemet 
også rummer en stor hjælp og en 
tryghedsskabende faktor på det 
personlige plan. På den ene side, 
har vi gardiner, dørlåse, fjernsyn, lys, 
lyd og varme sammen med køkke-
net, der kan styres via it-platformen. 
Men systemet kan også hjælpe den 
ældre ved vaskemaskinen, så han 
eller hun får startet op på det rigtige 
program via en kodeboks ved vaske-
maskinen. Falder man på gulvet, 
sættes en alarm i gang. Er man ikke 

tilbage i sin seng om natten efter et 
kvarter, sættes en alarm i gang. Er 
stomiposen fuld eller tisser man i 
sengen, så alarmeres der også.“

Formålet er at skabe bedre og 
tryggere rammer for de ældre 
borgere. Hvis ældre ved hjælp af 
disse løsninger kan blive i egne 
boliger endnu nogle år er meget 
sparet. Også på plejehjemmene kan 
megen tid og arbejdskraft spares 
ved at opstille skærme, som de 
ældre selv kan informere sig igen-
nem. Skal Oda på værelse 8 spise 

Den intelligente plejebolig
Et udviklingsprojekt, der har som opgave at skabe en bedre hverdag i plejeboliger for 
ældre med fysiske eller mentale funktionsnedsættelser, er ved at være i slutfasen. 
Løsningerne skal stimulere ældre til at bevæge sig mere og gøre det lettere og mere 
trygt for dem at bevæge sig i og uden for boligen. Midt i dette forløb med flere 
projektdeltagere befinder sig en lokal virksomhed: Eglu A/S i Trustrup.
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„Systemet rummer også en  

stor hjælp og en 

tryghedsskabende faktor“

Direktør Jens Ole Ladefoged, Eglu A/S
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kl. 18, kan hun med sit armbånds-id 
og en skærm selv finde vej frem til 
spisesalen. Hun får på den måde 
mulighed for at klare sig selv. Det er 
også ressourcebesparende. 

Fornyelsesfonden
Projektet er et samarbejde blandt 
fem danske virksomheder, Aalborg 
Universitet og Aalborg Kommune. 
Aalborg stiller plejeboliger til rådig-
hed for projektet.

Projektet har fået 17 mio. kroner 
i støtte fra Fornyelsesfonden under 
Erhvervsstyrelsen, en fond, der 
blev oprettet i 2009. Formålet er 
at skabe vækst, beskæftigelse og 
eksport, særligt i små og mellem-
store virksomheder. Fonden støtter 
virksomheders forretningsmulighe-
der inden for grøn vækst og velfærd 
samt understøtter omstilling til nye 
erhvervs- og vækstmuligheder i 
hårdt ramte områder.

Eglu A/S har af disse penge mod-
taget 2,7 mio. Selv har man skullet 
medfinansiere 2 mio. kroner.

En prøvelejlighed
I øjeblikket er Jens Ole Ladefoged 
ved at få indrettet en prøvelejlighed 
på 140 kvadrat meter. Indrettet 
med alt det nyeste inden for denne 
teknologi.

„Vi betragter i og for sig det 
danske marked som et prøvemar-
ked. Får vi det her op at stå, er der 
uanede muligheder. Folk fra hele 

verden kan blive fløjet til Tirstrup og 
så ud til os. Her kan de prøve lejlig-
heden af efter behov i nogle dage. 
Vi tror, at det er vejen til også at 
overbevise udenlandske bygherrer, 
arkitekter og organisationer,“ siger 
Jens Ole, der tilføjer at det er den 
eneste lejlighed af sin art i Danmark.

„Vi er vokset gennem samar-
bejdet,“ siger han. „Det er jo en 
kæmpe udfordring. Men vi har den 
fordel, at Danmark i forvejen er 
kendt for at være i front på områ-
det.“

Han håber og regner med, at 
projektet kan skabe mange nye 
arbejdspladser. Det er fra Danmark, 
produkterne skal sælges. Men i den 
kommende tid bliver der behov for 
mere kapital. Projektet udløber i 
maj måned, og her vil en evaluering 
vise, hvor langt projektet er nået.

Jens Ole Ladefoged appellerer 
i øvrigt til andre virksomheder og 
privatpersoner, der ligger inden med 
viden på området, til at reagere. „Vi 
vil meget gerne have henvendelser 
fra folk, der mener at kunne bidrage 
til projektet,“ siger han.

639 i farezonen
DJURSLAND  Inden for det næste knap halve 
år er 639 djurslændinge i farezonen for at blive 
smidt ud af dagpengesystemet. Derfor har alle i 
farezonen modtaget et brev om deres situation. 
“Nu gælder det. Vi mangler akutjob til LO-ledige. 
De tre akutpakker – akutpakken, akutjobpakken og 
finansloven – er sidste udkald som hjælp til disse 
personer,” siger LO Djursland.

Rådhusene ombygges 
SYDDJURS  Der forestår en ombygning af 
rådhusene i Hornslet og Ebeltoft. Til formålet er 
der afsat 39 mio. kroner. For de penge bliver der 
blandt andet etableret åbne kontorlandskaber 
samt en udvidelse af rådhuset i Ebeltoft. Ud over 
rådhusene har kommunen afsat penge til ombyg-
ning af Ebeltoft Skole, en renovering af Kolind 
Ung domsskole, et varmtvandsbassin på pleje-
hjemmet Vesterled i Tirstrup samt en sammen-
lægning af daginstitutionerne og skolen i Thor-
sager. Sammenlagt en udgift på 250 mio. kr.

Hvad er Aktiv Allingåbro?
NORDDJURS  Det nystiftede selskab Aktiv 
Allingåbro ApS er nu på banen med sine to første 
udspil. Poul Busk Jensen, der er daglig leder af 
selskabet, oplyser, at en weekendtur den 29. og 
30. juni går til nordens største fødevaremarked 
i Svendborg, og skal ses som en studietur med 
henblik på allerede i 2014 at kunne byde ind med 
intet mindre end Jyllands største fødevaremarked 
– centralt placeret i nordvest Djursland. Det er 
samtidig en åben invitation til de omkringliggende 
byer om at få gjort dette initiativ til virkelighed.

Bedre service
DJURSLAND  Djursland er med i et EU-finan-
sieret projekt, der skal gøre offentlige forvalt-
ninger mere kundeorienterede i forhold til små og 
mellemstore virksomheder. De danske partnere, 
som er CV2 i Grenaa, Norddjurs, Syddjurs og  
Favrskov kommuner har fokus på digital bygge-
sagsbehandling, digital indkøbsmanual og op-
timering af hjemmesider i de små og mellemstore 
virksomheder, hedder det.

Gør handelsbyen mere 
tilgængelig
GRENAA  Ganske vist er Grenaa blevet kåret 
som årets hyggeligste handelsby, men Danske 
Handicaporganisationer kunne ønske sig, at byen 
også markerede sig som den bedst tilgængelige. 
Norddjurs bliver hvert år besøgt af mange turister, 
og mange af disse turister er afhængige af til-
gængelighed. Dels for at holde en god ferie, men 
også for at kunne handle i byens butikker og spise 
på byens restauranter. Alle butiksindehavere bør 
stille sig selv spørgsmålet: Hvordan kommer jeg 
ind i min butik med kørestol eller rollator?

A
12025

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

„Danmark er i forvejen kendt 

for at være i front på området.“

www.erhvervDJURSLAND.dk · januar 2013

http://www.kpmg.dk
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„I forvejen laver vi i medieudvalget 
under Auning Handelsudvalg en 
del arrangementer som cykelløb og 
Action Day. Og da vi via et arrange-
ment i Norddjurs Kommune kom i 
kontakt med kursusudbydere, der 
arbejder på at skærpe detailhan-
delens fokus mod en ny fremtid, 
begyndte Karis Bak og jeg at under-
søge mulighederne for at kunne få 
uddannet såvel os selv som vort 
personale,“ fortæller Jens. 

Detailhandelen på kursus
Valget på kursusudbyderen blev 
Mikkel Pii fra RCC Retail Consulting 
Company fra Lystrup.

Mens denne historie skrives, er 
de tre første kursusdage ud af fem 
blevet afholdt. Med omkring tre 
ugers intervaller deltager medarbej-

derne hver kursusdag fra kl. 9 til 13. 
Og lederne og indehaverne fra kl. 
14 til 18.

„Udgangspunktet for kursusræk-
ken er den hverdag, som butikkerne 
oplever i Auning. Det handler jo om 
vores by og de styrker og svaghe-
der vi har. Ikke de problemer de har 
inde i Aarhus eller et andet sted. 
Det, det handler om,“ siger Jens, 
„er at vi skal blive bedre til at kunne 
læse kunderne. Vi skal dermed blive 
bedre til at betjene kunderne og 
opfylde deres ønsker. Men vi skal 
også blive bedre til at netværke og 
skabe relationer til såvel hinanden 
internt blandt detailhandelen som 
til kunderne. Det handler både om 
medarbejdere og ledere. Vi skal 
også vide noget mere om, hvad 
vore kolleger går og sælger, så vi 
kan henvise til hinanden. Det har 
nok også manglet lidt.“

På kurset er der ca. 16 ledere og 
indehavere og omkring 20 medar-
bejdere, fortæller Jens. „Vi burde 
naturligvis være langt flere, for em-

net er dybt alvorligt. Vil vi forsøge at 
overleve eller vil vi dø?“

Når kursusrækken er overstået, 
er næste punkt at få mere viden om 
mulighederne inden for de sociale 
medier. Og i forlængelse af det, skal 
kursisterne kunne lære noget mere 
om markedsføring i detailhandelen.

„Vi møder mange på gader og 
stræder, der kommenterer vort 
initiativ. Vi får mange sympatitilken-
degivelser. Folk kan godt lide, at vi 
kæmper for at bevare en god detail-
handel i Auning. Det føles naturlig-
vis godt,“ siger Jens Sørensen.

Vigtigst er netværket
„Men allervigtigst,“ siger Jens, „så 
skal vi til at netværke meget mere. 
Til det formål har vi blandt andet en 
glimrende hjemmeside, auningby.dk, 
som ikke mindst Henning Millard, 

Auningbutikker ruster sig til overlevelse

Det var en artikel i Erhverv Djursland 

med detailhandelseksperten Bruno 

Christensen tilbage i juni måned, der 

fik dele af detailhandelen i Auning op 

af stolene. Halvdelen af butikkerne på 

Djursland ville forsvinde inden år 2020, 

hed det. Det burde man kunne gøre 

noget ved. Karis Bak fra Nyt Syn og Jens 

Sørensen fra Auning Radio & TV slås nu 

for at få Auning by tunet til fremtiden.

„Men allervigtigst, så skal vi 

til at netværke meget mere.“

„Folk kan godt lide, at vi 

kæmper for at bevare en god 

detailhandel i Auning.“
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Jens Sørensen, Auning Radio & TV og Karis Bak, Nyt Syn
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der er redaktør og administrator af 
siden, udvikler på konstant. Han er 
meget aktiv.“

„Vi bliver nødt til at kunne gøre 
en forskel, hvis vi vil fortsætte med 
at være den gode handelsby, som 
Auning jo stadig er. Det skal der 
kæmpes for med næb og kløer hver 
dag. Hvis vi kan tiltrække fem nye 
familier til byen, jamen - så har vi 
måske skaffet en meromsætning på 
en million. Den er da også værd at 
tage med.“

Jens slutter af med at opfordre 
andre på Djursland til at kontakte 
ham, hvis der ønskes inspiration til, 
hvordan handelslivet kan bevares på 
Djursland.

Auningbutikker ruster sig til overlevelse

RUSTFRIT STÅL  ·  REPARATION  ·  MONTAGE

- Ring og få et uforpligtende tilbud!

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

• Smede- og maskinarbejde.

• Jern- og rørkonstruktioner.onstruktioner..

• Pladearbejde og maskin-
  bygning efter opgave.

• Industrimontage
  og reparationer.

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

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

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

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

MOBILE VÆRKSTEDER

LAGER CONTAINERE

MOBILE INDUSTRI KØKKENER

MANDSKABS CONTAINERE

INDUSTRI OG MALINGS-BLANDEUNIT
MED VARME OG VENTILATION

SALG OG UDLEJNING AF ALLE FORMER
FOR CONTAINER LØSNINGER.
NU OGSÅ CONTAINERPLADS PÅ GRENAA HAVN!

E-MAIL: KIO@DAVAI.DK        TELEFON +45 21 40 79 55          WWW.DAVAI.DK

M E M B E R  O F

DJURS WIND POWER
W W W . D J U R S W I N D P O W E R . D K

DJURSLAND
KLOAK-SERVICE
ApS v/Ulrik Sinding

KLOAKRENSNING

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

• 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

R Å D G I V E N D E  I N G E N I Ø R E R  A / S

  Stationsplads 4,   8500 Grenaa   - Tlf. 8630 0355   

  Åboulevarden 18, 8000 Aarhus C - Tlf. 8625 3355

Tag • Gulve • Sokler • Haller

http://www.aalsrode.dk
http://www.davai.dk
http://www.u-sinding.dk


En studentereksamen, og hvad så? For Niels Vester 
blev det til nogle år som ufaglært reklamemand hos 
Electromatic i Hadsten. Han havde mødt Lone alle-
rede i 2.g., og de var ved at blive en rigtig familie. Det 
forpligtede, noget skulle altså ske. Så han tog som stu-
dent den hurtige vej til en HH og kom i lære i Bikuben i 
Randers. „Men jeg har aldrig siddet i kassen,“ bedyrer 
han. Han kom til at arbejde med markedsføringsopga-
ver, indtil han var færdiguddannet. Som markedskonsu-
lent fortsatte han med det arbejde, han havde haft hele 
tiden. Blandt andet var han med til at opbygge garant-
kredsene. Men han var også begyndt at undervise dele 
af Bikubens personale i ledertræning.

Han fortsatte i andre pengeinstitutter som salgs- og 
markedsføringschef, men holdt fast i undervisnings-
delen. 

Hotelverdenen kalder
Han kom til Hotel Scandic i 1992 – nærmest ved et 
tilfælde. „Jeg havde slet ikke regnet med, at det var 
i den branche, jeg skulle blive. Jeg havde blot tænkt 
mig lidt luftforandring. Væk fra banken. Men jeg fandt 
ud af, at det lige var min hylde,“ fortæller han. „I den 
branche konstaterer man lynhurtigt, om man er god 
eller dårlig. Der er afregning ved kasse 1 med det 
samme. Se, det var jo lige mig.“

Første opgave handlede om at få vendt udviklingen 
på Scandic i Aarhus. Da det var klaret, blev han udlånt 
til Nykredit, der havde mange penge i klemme i Hotel 
Hans Egede i Nuuk. 

Niels rejste i første omgang alene til Grønland. Efter 
et par måneder fulgte resten af familien med, der nu 

også bestod af to børn. Lone fik som uddannet sund-
hedsplejerske og sygeplejerske et undervisningsjob i 
sundhedssektoren. Efter to år fik han vendt butikken 
og Nykredit fik solgt hotellet. 

„Grønland er et fantastisk land. Naturen er helt 
fænomenal, og der er et dejligt folkefærd. I dag må 
jeg tilstå, at jeg er bange for at komme tilbage. Jeg er 
bange for at blive skuffet, for mine oplevelser i det land 
var dengang helt ubeskrivelige.“

Tilbage i Danmark gik han først i gang med Scandic 
Bygholm Park i Horsens. Så kom en række år i Kø-
benhavn, hvor blandt andet det gamle Sheraton Hotel 

Markedsføring, undervisning og hoteldrift er væsentlige overskrifter for månedens 
profil i Erhverv Djursland. Han har i mange år været en dygtig problemknuser i 
hotelbranchen, ligesom han har været en begejstret underviser. Nu har han i en 
moden alder fået sig en ny udfordring: Som boss for Lübker Golf Resort bliver hans 
opgave at trimme virksomheden yderligere. Og han er godt på vej.
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„Der er afregning ved kasse 1 med det 

samme. Se, det var jo lige mig.“

„Jeg var overbevist om, at jeg havde 

fundet min slutstilling.“

Direktør Niels Vester, Lübker Golf Resort



skulle igennem en temmelig hårdhændet økonomisk 
renovering. „Det var en voldsom opgave, der blandt 
andet betød, at der skulle fyres en masse mennesker. 
Det var rigtig ubehageligt,“ fortæller Niels.

I 2003 blev han direktør for Hotel Ebeltoft Strand. „Et 
utroligt lækkert hotel. Jeg var med i flere projekter i lo-
kalsamfundet. Jeg var aktiv i Visit Djursland, og jeg var 
med til at sætte Æblefestivalen i gang. Jeg var overbe-
vist om, at jeg havde fundet min slutstilling.“

Himmerland Golf & Country Club
En aften – et par år senere – blev han ringet op. Om 
han havde lyst til at blive direktør for Himmerland Golf 
& Country Club? Her havde man haft nogle svære år, 
og nu skulle der tjenes penge. „For pokker. Det var et 
tilbud, man ikke kunne sige nej til. Her var der store 
planer og ikke mindst en velpolstret organisation. Der 
var hårdt arbejde om sommeren og mindre hårdt om 
vinteren, hvor jeg så kunne undervise. Jeg tænkte mig 
om i 2 sekunder og sagde så ja.“

Det blev til nogle gode år, hvor vintrene blev brugt til 
at undervise i hoteldrift og senere økonomi og ledelse 
på Erhvervsakademiet Dania i Randes. 

I 2007 blev Lone alvorlig syg, og Niels måtte kvitte. 
Han henvendte sig til Lars Larsen, der jo har betyde-
lige interesser i klubben. „Ved du hvad,“ sagde Lars 
Larsen. „Det kan jeg godt forstå. Start dig eget firma, 
så sørger jeg for, at du får nogle opgaver af os.“ Og 
sådan blev det. 

„Der er ikke noget påtaget ved Lars Larsen. Han 
er ligefrem. Han er ikke bange for at give opgaver fra 
sig. Til gengæld forventer han også kreativitet og godt 
købmandskab,“ siger Niels. 

Fra 2007 til 2012 underviste Niels Vester samtidig 
med, at han løste opgaver af hovedsagelig økonomisk 
art. „Pludselig kunne jeg holde fri i weekenderne. Det 
var mange år siden, jeg havde prøvet det.“

Lübker Golf Resort
I juni måned sidste år fik han muligheden for at blive 
den nye direktør for Lübker Golf Resort. Og Niels 
havde netop fået tilbudt en fuldtidsstilling som undervi-
ser hos Dania.

Da han begyndte, fandt han dog hurtigt ud af, hvor 
meget han havde savnet en dagligdag blandt kolleger 
og medarbejdere. Han fortryder ikke et sekund. „Vi har 
investeringsprojekter kørende. Vi skylder ikke noget 
væk. Økonomien er i orden. Fremtiden ser rigtig god 
ud.“

Niels Vester fortæller, at det nu også handler om 
lokalplaner og landsbymiljø. Lübker Golf skal være en 
aktiv del af lokalsamfundet. „Lübker Golf Resort ligger 
midt i Danmark. Det er her, der er samlet flest éndags-
turister. Vi har Danmarks bedste golfbane. Det er der 
ingen diskussion om. Vort Spa-anlæg er også i top. Der-
udover så har vi et fantastisk naturområde lige omkring 
os med en utrolig fauna, der også får biologer til at 
besøge os. Midt i alt det har vi 150 luksusboliger fuldt 
møbleret til omkring 3,5 million kroner stykket, som vi 
udlejer for ejerne. 1.750 kroner pr. overnatning for fem 
personer inkl. rengøring. Det er da billigt,“ siger Niels, 
der faktisk er en passioneret golfspiller, men som aldrig 
har spillet så lidt golf som nu.

Nu sidder han atter som en aktivt medlem af Visit 
Djursland, som han gjorde for 10 år siden. Ringen er 
sluttet, kan man sige. Nu regner Niels Vester, 58 år, 
med, at han endelig har fundet sin slutstilling. 

En hel tønde whisky
10 venner tog i 2003 til Skotland og købte en tønde 
whisky på et af landets kendte destillerier. Hvert år har 
de trofast været oppe for at besøge destilleriet og set 
efter, at tønden og ikke mindst indholdet har det godt. 
At den gode vare lagrer, som den skal. Og nu er tiden 
kommet, hvor den skal hjem.

10 år efter, at den blev hældt på tønde, skal det nu 
vise sig til september, om den er blevet plejet og pas-
set som den skal. 300 liter bliver hældt over på lige så 
mange flasker, for her taler vi om én liter flasker. Egen 
tapning og egen etiket. Enkelte af flaskerne snupper 
Niels og de andre nok med hjem i kufferterne til umid-
delbar nydelse, men alle de andre bliver pænt bandole-
ret, og der bliver betalt afgift, som det sig hør og bør.

Så vil der nok vanke whisky, når noget som helst skal 
fejres i omgangskredsene fra september måned. Og 
nu er den historie ude.

Bankmanden, der blev  
hotelmand ved et tilfælde

Personprofilwww.erhvervDJURSLAND.dk · januar 2013 11
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Sparekassen 
Djursland
I forbindelse med årsskiftet 
har sparekassen gennemført 
en række omrokeringer og 
udnævnelser.
Karin Fogh Friedrich er 
blevet chef for sparekassens 
kreditafdeling, der er placeret 
i hovedkontoret i Vivild. Hun 
kommer fra en stilling som 
afdelingsdirektør i Allingåbro. 
Her er hun afløst af Carsten 
Bjerregaard, der kommer 
fra stillingen som afdelings-
direktør i Ryomgaard.
Her har Peter Due overtaget 
posten, således at han nu er 
afdelingsdirektør for alle spa-
rekassens afdelinger i Syd-
djurs kommune: Agri/Egens, 
Hornslet og Ryomgaard.

Ny myndighedschef
Norddjurs Kommune har 
ansat Helle Støve (42) som 
myndighedschef, hvor hun 
skal stå i spidsen for 55 
ansatte og administrere et 
budget på 110 mio. kr. Hun 
afløser Margit Tang Møller, 
der er gået på pension. Helle 
kommer fra en stilling som 
visitationschef i Holstebro 
Kommune. Hun er bosat i 
Silkeborg.

CFO hos Apro
Robæk Karsten er tiltrådt som 
CFO hos Apro Wind A/S på 
Grenaa Havn. Han kommer fra 
en stilling som senior manager 
hos KPMG, hvor han har været 
tilknyttet kontoret i Grenaa.

Glasmuseet  
Ebeltoft
Kunsthistoriker Dan Mølgaard, 
47 år, bliver den nye direktør 
for museet den 1. april 2013, 
hvor Dagmar Brendstrup efter 
eget ønske fratræder.
Han har haft en række led-
ende stillinger i højskole og 
udstillingsverdenen, og er nu 
leder af Kongegården i Korsør.

Ny Dagli‘chef
Lars Lisberg er tiltrådt som 
uddeler i den Coopejede Dag-
li‘Brugsen i Fjellerup. Lars har 
14 års erfaring som uddeler 
fra andre Coopbutikker.

Østerbrogade 16
8500 Grenaa
Telefon 86 32 20 11 
Telefax 86 32 36 16
www.kvistjensen.dk
grenaa@kvistjensen.dk

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

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

Henning Kovsted hk@kovsted.dk René Ferrer Ruiz rfr@kovsted.dk Johnny Skovgård jsr@kovsted.dk

Kontakt os for 
en uforpligtende 

drøftelse

Torvet 5 • 8500 Grenaa • 8630 3875 • grenaa@djurslandsbank.dk

Med Djurslands Banks Vækst-
Pulje på 100 millioner kroner 
tilbyder vi virksomheder i vores 
markedsområde helt nye 
muligheder for at føre deres 
planer ud i livet.

For at opnå lån fra puljen er det en 
betingelse, at projektet og virksomheden 
kan opnå Vækstkaution fra Vækstfonden. 

Læs mere om Djurslands Banks VækstPulje 
på www.djurslandsbank.dk

Djurslands Banks

VækstPulje

Du kan søge Vækst-
kaution til...

• at udvikle din forretning   
 eller et konkret produkt
• investere i anlæg
• etablere en ny virksomhed 
• realisere et ejerskifte

Få mere at vide om Vækst-
fonden på www.vf.dk 

http://www.kvistogjensen.dk
http://www.kovsted.dk
http://www.djurslandsbank.dk
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Få relevante indlæg 
optaget gratis i Ajour. 

Send stof til: 
info@erhvervdjursland.dk

Nye selskaber
Norddjurs
34801606  J.F. SIMONSEN ApS ............................................................. 27.11.2012

Syddjurs
34688257  WILLEMOESGADE 26 ApS .................................................. 21.11.2012
34801088  HELP2RUN ApS .................................................................... 26.11.2012
34801592  AROS PENSION ApS ............................................................ 27.11.2012
34801436  DEN GAMLE KRO, HORNSLET 2012 ApS ........................... 27.11.2012

Konkurser, likvidationer og opløsninger
Norddjurs
49225628 J T BOLIG ApS ........................................................................03.12.2012
33883625 LYKKEGÅRDEN ØKO A/S ........................................................03.12.2012
32095666 GRØNDAHLS ISOLERINGSTEKNIK ApS ................................11.12.2012
32301975 DJURS SNEDKEREN ApS .......................................................13.12.2012
27763731 FS GRUPPEN, ÅRHUS ApS ....................................................14.12.2012
33866631 RUBICON TØMRER OG SNEDKER ApS ................................17.12.2012
32775071 DOOFNED A/S ........................................................................18.12.2012

Syddjurs
30364473  HT HAVE & ANLÆG ApS ...................................................... 03.12.2012
27493130  MP191203 ApS ..................................................................... 07.12.2012
29518122  MOTO MUNDO ApS ............................................................. 10.12.2012
32359132  ARKITEKTFIRMAET AF 30.6.2011 ApS ................................ 11.12.2012
32782256  FRK. FLORA ApS .................................................................. 11.12.2012
31480590  GROSENS GULVBELÆGNING ApS ...................................... 11.12.2012
29443785  JBG BYG ApS ........................................................................ 11.12.2012
17724592  N.I. BYGGEADMINISTRATION A/S ....................................... 11.12.2012
30198891  ANICO ApS ........................................................................... 12.12.2012
30195159  KF-H ApS ............................................................................... 12.12.2012
33579209  TIDENS TØMRER ApS .......................................................... 12.12.2012
26801125  E U S OVERLIGGERE A/S ..................................................... 17.12.2012
33958315  MISS APPELT LINGERIE ApS ............................................... 18.12.2012
31080959  SANTON AGENTUR ApS AF 03/01/08 .................................. 18.12.2012

Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.

Alle data er indhentet i perioden 
22.11.2012 - 18.12.2012. 
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen 
og NN Markedsdata. 
Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

Alu-Comp A/S
Rolshøjvej 19-21, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning  30.06.2012 
Bruttofortjeneste 4,9 (3,9)
Resultat før skat 2,4 (1,8)
Egenkapital 0,8 (,8)
Antal ansatte - (-)

Autogaarden Erik H. Sommer 
Ebeltoft A/S
Søndre Strandvej 20, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning  30.09.2012 
Bruttofortjeneste 3,2 (3,3)
Resultat før skat 0,1 -(,3)
Egenkapital 6,3 (6,3)
Antal ansatte - (12)

Carlo F. Christensen A/S
Kastbjergvej 15, 8585 Glesborg
Regnskabsafslutning  30.06.2012 
Bruttofortjeneste 2,9 (3,7)
Resultat før skat 0 -(,2)
Egenkapital 2,1 (2,2)
Antal ansatte 3 (7)

Djursland Fodbold Club Elite A/S
Ydesvej 2, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning  31.07.2012 
Bruttofortjeneste 0,6 (,2)
Resultat før skat 0,1 -(,4)
Egenkapital 0,3 (,2)
Antal ansatte 1 (1)

Grefta-Tryk A/S
Markedsgade 41, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning  30.06.2012 
Bruttofortjeneste 4,2 (4,3)
Resultat før skat 0,1 (,0)
Egenkapital 0,5 (,6)
Antal ansatte - (7)

Mols Entreprenørfirma ApS
Nyholmvej 24, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning  30.06.2012 
Bruttofortjeneste 0,7 (,8)
Resultat før skat 0 (,1)
Egenkapital 0,2 (,2)
Antal ansatte 3 (3)

Reko A/S
Ebdrupvej 8B, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning  30.06.2012
Bruttofortjeneste 3,6 (3,4)
Resultat før skat -0,3 -(,6)
Egenkapital 2,3 (2,5)
Antal ansatte - (7)

Simas - Filters A/S
Rugvænget 10, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning  30.06.2012 
Bruttofortjeneste 5,8 (6,6)
Resultat før skat 0,9 (1,2)
Egenkapital 3 (2,9)
Antal ansatte 13 (-)

Skandinavisk Dyrepark A/S
Nødagervej 67B, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning  30.04.2012 
Bruttofortjeneste 3,9 (4,9)
Resultat før skat -1,5 -(,4)
Egenkapital 3,7 (5,5)
Antal ansatte 15 (8)

Ny Havmågeejer
Carsten B. Pedersen (45) har 
overtaget Restaurant Havmå-
gen på havnen i Ebeltoft efter 
Birte Bang Jensen. Carsten 
har i mange år været beskæf-
tiget i servicebranchen hos 
bl.a. Mols-Linien og Kattegat-
ruten. 

Ny produktionschef
Flemming Kildevæld Madsen 
(46) er tiltrådt i en nyoprettet 
stilling som produktionschef 
hos Djuma Industri A/S, der 
beskæftiger sig med industri-
maling og overfladebehand-
ling.
Flemming har mere end to år-
tiers erfaring i udvikling og le-
delse inden for industri maling 
og overfladebehandling.
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Lene Skovsgaard Sørensen ny  
direktør i Djurs Wind Power
Det succesfulde erhvervs-
netværk Djurs Wind Power 
har været uden ledelse, siden 
den hidtidige direktør Åge 
Staghøj fratrådte sin stilling 
som direktør i oktober måned 
2012. Efter en ansættelses-
procedure med en række 
kvalificerede ansøgere har 
bestyrelsen nu ansat den 
erfarne og lokalkendte ildsjæl 
Lene Skovs gaard Sørensen 
som ny direktør i netværket.
Formanden for netværket, 
tømrermester Jan Bo Aller-
mann, Aalsrode Tømrerfirma, 
glæder sig til at udvikle Djurs 
Wind Power sammen med 
Lene: „Det går godt og vi ser 

frem til et nyt år 2013 med en 
masse interessante aktivite-
ter. Vi har store forventninger 
om en øget aktivitet, og det 
ser positivt ud,“ konstarerer 
han.
Lene kommer fra Bønnerup 
Strand og driver selvstændig 
virksomhed indenfor kontakt-
skabelse, salg og forhandling: 
„Jeg glæder mig rigtig meget 
til at komme i gang med det 
spændende arbejde med 
Djurs Wind Powers projekter 
i den kommende tid.“ Først 
i det nye år vil Lene tage fat 
på de mange udfordrende 
opgaver, som venter.

mailto:info@erhvervdjursland.dk
http://www.nykredit.dk


„Vi servicerer området nord for 
Horsens til og med Viborg – og 
derfra op til Limfjorden og videre 
til Skagen. I Gandrup i Nordjylland 
har vi en mindre afdeling med tre 
montører og tre servicevogne,“ 
fortæller indehaver og direktør 
Jørgen Nielsen. „Her i Allingåbro er 
vi et personale på 20, og vi har 10 
servicevogne, der konstant er på 
farten.“

„Med hensyn til vort samarbejde 
i FinDan Gruppen,“ fortsætter han, 
„så handler det først og fremmest 
om, at vi kan hjælpe hinanden. Vi 
kan i høj grad gøre brug af hinan-
dens erfaringer, som genbruges 
og videreudvikles på de enkelte 
opgaver.“

FinDans kunder er hovedsage-
lig detailhandelen; det kan være 
supermarkeder som Fakta, Su-
perBrugsen, DagligBrugsen, Spar 
og KIWI. Men også storkøkkener, 
hoteller, restauranter, slagterier og 
producenter af grøntsager er vigtige 
for virksomheden. Dertil kommer en 
række institutioner og kontorer, der 
ønsker et bedre indeklima.

De gode leverandører
„Vi har fra første færd satset på 
gode og stabile leverandører,“ 
fortæller Jørgen. „De er som regel 
dyrere i indkøb, men på den lange 
bane er det dem, der løber af med 
sejren. Fordi de kan holde, og fordi 
der ikke er problemer med dem, når 
de først kører.“

Han henviser i den forbindelse 
til Arneg, som FinDan Gruppen har 
eneforhandling af i Danmark, og 
som ubetinget er Europas førende 

inden for køle- og frysemøbler. Fra 
mindste kumme til største reol. Et 
italiensk produkt, der hovedsagelig 
bliver produceret i Sverige. Jørgen 
henviser også til Viessmann køle- og 
frostrum, som er gedigen tysk kvali-
tet. Viessmanns produkter er i øvrigt 
modulopbyggede. Det betyder, at 
de er nemme at genopstille og ny-
indrette. Endelig er der Panasonic, 
som leverer aircondition og varme-
pumper. Gode hovedprodukter, der 
alle kan tilpasses individuelle krav.

Han nævner, at man også installe-
rer klimaanlæg i serverrum, som for 
eksempel det der findes i Norddjurs 
Kommune. 

Grønne anlæg og gode råd
Jørgen Nielsen fortæller, at man i 
10 år har kunnet levere køling og 
ventilation uden HFC-gasser. I 2002 
leverede han i et samarbejde med 
DTI et køl og frys anlæg til McDo-
nald i Vejle. „Det har kørt problem-
frit lige siden,“ understreger han. 
FinDan har været en pioner inden 
for de nye kølemidler, og besidder i 
dag en betydelig erfaring.

Som ISO-certificeret, autoriseret 
køle- og elinstallatør er rådgivning 
en del af hverdagen. „Det gør vi 
da gerne – også uden at der skal 
følge en faktura med. Ringer man 
fra Grønland, som der skete for 
nogen tid siden om et akut problem, 
jamen, så hjælper vi dem da med 
det. Vi er først og fremmest en 
servicevirksomhed. Så kan der vel 
altid falde en ordre af på et andet 
tidspunkt.“

Til service hører også, at der er 
vagt på i døgndrift. Er der nedbrud 
et eller andet sted, så garanterer 
FinDan, at man er fremme inden for 
tre timer.

Der skal lærlinge til
Efter Jørgens mening kan man ikke 
være andet bekendt end at sørge 
for, at der kommer nye folk ind i 
faget. At faget bliver vedligeholdt og 
udviklet ordentligt. I øjeblikket er der 
to lærlinge i firmaet. Annoncering 
gør man ikke så meget ud af, men 
kommer der en ung knægt ind ad 
døren – eller en pige måske – der 
ser ud til, at han eller hun „har det 
i sig,“ så er der også en læreplads 
parat.

Udfordringer
For en 3-4 år siden fik FinDan til 
opgave at konvertere 25 ud af i alt 
50 Alta-butikker i Jylland og på Fyn 
til KIWI i en periode på tre måne-
der. Butikkerne skulle enten have 
nye køle- og frysemøbler installeret 
eller man skulle give de bestående 
et nyt look. „Det var en stor og 
udfordrende opgave. I perioder var 
vi oppe på at åbne tre butikker om 
ugen. Så vi var da godt trætte, da 
vi var færdige, men alle butikkerne 
åbnede til tiden,“ siger Jørgen 
Nielsen.

Køl, frys og klima på Djursland
FinDan i Allingåbro er en selvstændig virksomhed tilknyttet FinDan 
Gruppen, der geografisk er fordelt over hele landet. Fra Allingåbro 
serviceres og rådgives en lang række større og mindre virksomheder 
inden for detailhandel og kontorer. Virksomhedens varemærker er 
professionelle håndværkere og produkter i topkvalitet.
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„Ringer man fra Grønland, 
så hjælper vi dem da. Vi 
er først og fremmest en 

servicevirksomhed.“

„Vi har fra første færd 
satset på gode og stabile 

leverandører.“
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Direktør Jørgen Nielsen, FinDan Køle- og Elteknik A/S



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

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

INDUSTRISERVICE

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

    

alle kan være med

Primanet er med over 3.600 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.

Internet- og IPtelefoniløsning der passer din virksomhed
• Trådløst bredbånd
• Internet & IP telefoni
• Professionel support

Bestil et uforpligtende konsulentbesøg 
på www.primanet.dk

Rolshøjvej 2 · 8500 Grenaa · Tlf.: 8759 1212 · www.kattegatteknik.dk
VI SERVICERER OG REPARERER ALLE MÆRKER – RING ELLER KIG IND

• Reparationer
• Service & eftersyn
• Hydraulik

• Syn, skader
• Elektroarbejde
• Afbalancering

• Eftersyn af hejs-
   kraner, liftbag-
   smække m.m.

Din nødservice til udskiftning af 
slanger på stedet

 

 

Kvalitet og Omtanke
 

Tel. 8833 4646 · www.lsalaw.dk

http://www.nyborg-s.dk
http://www.revisionsgruppen.dk
http://www.pro-skadeservice.dk
http://www.primanet.dk
http://www.kattegatteknik.dk
http://www.lsalaw.dk

