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

Kvalitet og Omtanke

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

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
Tel. 8833 4646 · www.lsalaw.dk

Kurser og møder
i hyggelige rammer
Iscenesæt jeres næste mødedag i vores
dejlige og hyggelige atmosfære.

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

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

Nyt til koNtoret?
Ring til Peter og Steen og få løst dit behov.
Få en skarp pris og test vores 5-punkts servicekoncept.

– indret med stil og smil
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Viden er guld

Forside: Direktør Peter Lading Sørensen, Sparekassen Djursland

I dette og sidste nummer af Erhverv Djursland
har vi bragt artikler om virksomheder, der bruger
forskning og viden til at udvikle nye produkter og
teknologier.

Eglu A/S har i samarbejde med en række andre
danske virksomheder og Aalborg Universitet
deltaget i et udviklingsprojekt, der ved hjælp af
avanceret teknologi, skal skabe en bedre hverdag
for beboere i plejeboliger.

Hos Perstrup Beton Industri A/S er man igang
med at færdigudvikle en ny konstruktionstype
med beton, der forudses et kæmpe potentiale.
Arbejdet foregår bland andet i samarbejde med
Danmarks Tekniske Universitet.

Begge projekter støttes fra henholdsvis Fornyelsesfonden og Højteknologifonden og er gode
eksempler på, at det er en god idé, at følge med
i, hvilke udviklingsprojekter, de højere læreranstalter har gang i.

Mange af Djurslands virksomheder er håndværkertunge og netop ved at koble denne ekspertise
med ny viden og udviklende projekter, har gode
chancer for at skabe vækst og udvikling for erhvervslivet på Djursland.
Redaktionen

Skal du droppe revision?
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Det har siden 2006 været lovligt for de helt små selskaber at
undlade revision af regnskabet. Men første januar i år trådte en
ny lov i kraft, der betyder, at alle „regnskabsklasse B“-virksomheder fremover kan undlade at lade regnskabet revidere, men i
stedet vælge en såkaldt udvidet gennemgang.

Voldsom vækst på det russiske marked6
Da Dansk Vilomix A/S i Lime i slutningen af 90’erne begyndte
at interessere sig for det russiske marked, var det i starten en
„langhåret“ og dyr proces. Først én kunde og så én til. For et
par år siden valgte man at sætte fuld kraft på indsatsen, og
nu har man i et samarbejde med en fransk virksomhed købt en
fabrik. Nu går det for alvor stærkt.

Samarbejde kan være
den helt store chance

8

Talmand med rejsegen

10

Ajour – kalender – navne –
selskaber – regnskaber

12

Brug genbrugsstationerne
– det er nemt og billigt

14

Perstrup Beton Industri A/S fik nye ejere i foråret. Omtrent
samtidig blev virksomheden kontaktet af Abeo A/S med henblik
på udvikling og produktion af en ny type broer, såkaldte perle
broer. Men så blev Perstrup også involveret i den nye superlette
beton, der benyttes til broprojektet – kaldet SL-Dæk.

På grund af sin kontrakt måtte han vente et år, før han kunne
overtage jobbet som direktør i Sparekassen Djursland. Men det
år gik „skræmmende“ hurtigt med undervisning på bankskoler
og akademiuddannelser – og som handyman på hjemmefronten.
Nu har han i et halvt år været på sin plads i sparekassen, og den
plads har han det rigtig godt med.

Reno Djurs I/S er Djurslands affaldsselskab, der ejes af Norddjurs og Syddjurs kommuner i fællesskab. Reno Djurs I/S driver
bl.a. ti genbrugsstationer fordelt over hele Djursland og Anholt,
som kan benyttes af både borgere og virksomheder. Pr. 1. januar
2013 er der indført nye regler for, hvordan virksomhederne kan
bruge – og betale for – genbrugsstationerne.

Udgiver: Mercatus Reklamebureau A/S, Grenaa tlf. 86 30 06 19.
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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 10.
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, og „Synspunkt“ er et debatindlæg, der udtrykker skribentens
personlige holdning.
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Skal du droppe revision?
Det har siden 2006 været lovligt for helt små selskaber at undlade revision
af regnskabet. Men første januar i år trådte en ny lov i kraft, der betyder,
at alle „regnskabsklasse B“-virksomheder fremover kan undlade at lade
regnskabet revidere, men i stedet vælge en såkaldt udvidet gennemgang.
„Fordelen ved en udvidet gennemgang i forhold til en revision er,
at mindre virksomheder, som ikke
har behov for en lovpligtig revision
fremover kan få deres virksomhed
gennemgået efter en mindre omfattende erklæringsstandard, som
er bedre tilpasset virksomhedens
behov“, forklarer statsautoriseret
revisor Jesper Falk, KPMG i Grenaa.
„Den nye term i loven, revisorydelsen ”Udvidet gennemgang af årsregnskabet” er et godt alternativ, der
er bedre tilpasset virksomhedens
organisation, registreringssystem og
forhold. Den ender stadig i en revisorerklæring, der positivt udtrykker sig
om regnskabets rigtighed, men den
gør det med en mindre sikkerhed
end ved egentlig revision. Ved en udvidet gennemgang tages udgangspunkt i analyser og forespørgsler til
ledelsen. Der foretages ikke lagerkontrol, regnskabstal og oplysninger
bliver ikke testet til underliggende
dokumentation og der bliver ikke
udarbejdet en revisionsprotokol.
Men vi skal f.eks. stadig kontrollere tingbog og bilbog for at dokumentere ejerforhold til aktiver og for
at sikre oplysning om forpligtelser,
indhente engagementsoplysninger
fra pengeinstituttet og tjekke korrekt indberetning af skat, moms og
afgifter“, forklarer han.
Hvad skal jeg vælge?
Efter Jesper Falks mening er det
selskabets egne forhold og de

beslutte ikke at få revideret regnskabet.
Man skal selvfølgelig stadig bl.a.
producere og indsende sit årsregnskab, efter lovgivningens regler
herom.
Bekendtgørelsen til den nye lov er
på vej i høring og forventes udsendt
inden sommerferien.

Hvad kan jeg spare?
Det spørgsmål kan man ifølge
Jesper Falk kun besvare individuelt. „Ofte er den del af vores
assistance, der vedfører almindelig
regnskabsmæssigt assistance,
en meget væsentlig del af vores
arbejde. Dette arbejde berøres
naturligvis ikke af de nye regler. Den
del af vores ydelse, der udgøres af
egentlig revision, kan altså være
relativt lille“. Han anbefaler, at ledelsen vælger den ydelse, der er bedst
for selskabet.

http://www.erhvervsstyrelsen.dk/
fravalg_af_revision

Gælder også holdingselskaber
De helt små selskaber, der rent
lovgivningsmæssigt helt kan undvære revisoren omfatter også små
holdingselskaber, der kan holde sig
under de samme grænser. Beslutningen gælder nu „indtil andet
besluttes“, hvor man hidtil hvert år
på generalforsamlingen har skullet

Se:
Årsregnskabsloven, §135
https://www.retsinformation.dk/
Forms/r0710.aspx?id=136726

Regnskabsklasse B selskaber må
ikke overstige to af følgende tre
grænser:
• Omsætning 72 mio. kr.
• Balance 36 mio. kr.
• 50 medarbejdere
Hvis selskabet helt skal kunne
slippe for bistand fra en registreret eller statsautoriseret revisor
(den gamle regel for helt små
selskaber), må selskabet i to på
hinanden følgende regnskabsår
ikke overstige to af følgende tre
grænser:
• Omsætning 8 mio. kr.
• Balance 4 mio. kr.
• 12 medarbejdere

Vælg en stærk
samarbejdspartner
LOKAL OG ENGAGERET

VVS-installation

eksterne forventninger til regnskabet, der bør ligge til grund for valget.
Følgende overvejelser kan være
relevante:
Hvilke krav stiller vores penge
institut?
Har vores valg betydning for
opfattelsen af virksomheden hos
kunder og leverandører?
Er vi involveret i offentlige udbud
eller lignende, hvor der stilles krav
om revision?
Er der andre interessegrupper at
tage hensyn til?

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
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Statsautoriseret revisor Jesper Falk, KPMG Grenaa
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Fra Djursland til BRIK

Voldsom vækst på
det russiske marked
Journalist Jørgen Peter Thygesen, Mercatus Reklamebureau AS

Da Dansk Vilomix A/S i Lime i slutningen af 90’erne begyndte at interessere sig
for det russiske marked, var det i starten en „langhåret“ og dyr proces. Først
én kunde og så én til. For et par år siden valgte man at sætte fuld kraft på
indsatsen, og nu har man i et samarbejde med en fransk virksomhed købt en
fabrik. Nu går det for alvor stærkt.
I Rusland skal man registrere sine
produkter, før man kan begynde at
sælge, fortæller den administrer
ende direktør Peter Torsell Iversen.

„Vi kan se, at det russiske
marked især i 2012 har været
markant stigende.“
„Det var en meget tung og også
en dyr proces. Men nu er det vist
blevet lettere at komme i gang. Eller
også er vi blot blevet større og dygtigere. Det kan da også godt være.“

„Vi valgte i 2011 at ansætte en
eksportchef, der alene skulle
tage sig af det russiske og
det ukrainske marked. Og
vi kan se, at det russiske
marked især i 2012 har været
markant stigende. Derfor
valgte vi at købe os ind i en
fabrik ejet af Frankrigs største
foderstofkoncern. De nye
produktionsfaciliteter er
beliggende i Efrenov – lidt syd
for Moskva. Vi fik ved over
tagelsen pr. 1. januar 60 % af
aktiekapitalen.“

Adm. direktør Peter Torsell Iversen, Dansk Vilomix A/S
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Rusland vil være selvforsynende
Dansk Vilomix producerer vitaminer
og mineraler til foderstofindustrien
– såkaldte premix produkter. Den
animalske produktion i Rusland
vurderes at stige 10-12 % om
året. I øjeblikket skønner Peter, at
Rusland mangler 30-35 % i at være
selvforsynende. Putins plan går ud
på, at landet i fremtiden skal være
nettoeksportør af kød.

„De europæiske producenter
får til gengæld alt for lidt, de er
simpelthen for dårligt betalte.“
Underforsyningen af lokalt kød
samtidig med, at der er told på
det importerede, betyder at producenterne får 25-30 % mere for
produkterne, end de får i Europa.
„De europæiske producenter får til
gengæld alt for lidt,“ konstaterer
Peter. „De er simpelthen for dårligt
betalte.“

volumen, når de gode rabatter skal
i land. „Da Kina producerer omkring
halvdelen af alt svinekød i verden,
regner vi bestemt med, at vi i løbet
af de næste par år skal overveje
en egentlig produktion af premix i
landet.“
Befolkningsmæssigt er Europa
gået i stå. Det betyder, at Vilomix
skal ud og se sig om på markeder,
hvor befolkningerne er i vækst.
Andre lande i Asien kan komme
på tale. Sydamerika er oplagt. På
sigt vil også Afrika komme i fokus,
mener Peter.
Vilomix Holding omsatte i 2012
1,5 mia. kr. Holdingselskabet består
af 8 datterselskaber, hvoraf Dansk
Vilomix A/S er det ene. Peter Torsell
Iversen forventer et rekordoverskud.
Et overskud, der blandt andet skal
bruges til at befæste nye markeder.

Kina og resten af verden
Dansk Vilomix har sammen med
den førnævnte franske foderstofkoncern og en tysk grovvarevirksomhed etableret et indkøbskontor
i Shanghai. For det handler om

Bank styrker erhvervsindsatsen
DURSLAND Med virkning fra nytåret har Djurslands Bank styrket erhvervskundeområdet. Der er
blevet etableret en selvstændig erhvervsafdeling
i bankens hovedkontor i Grenaa. Afdelingen vil
sammen med enheden i Auning fremover betjene
og rådgive bankens større erhvervskunder.

Jobcentret klarer sig
SYDDJURS Branden i marts på Jobcenter
Syddjurs i Kolind har ikke ødelagt de lediges
muligheder for at få arbejde i 2012. Det viser en
status med et ledighedstal på 4,1 %. Og det er én
procent lavere end landsgennemsnittet. Desuden
har Syddjurs Kommune haft et mindre fald i borg
ere på kontanthjælp, antallet af unge ledige samt i
antallet af langtidsledige.

CV2 bliver til VID Uddannelse
DURSLAND Strukturen for efteruddannelser
og erhvervsuddannelser for voksne på Djursland
lægges nu helt om. Det betyder, at Viden Djurs’
kursusafdeling – CV2 – lukkede pr. 31. januar. Fra
1. februar blev navnet VID Uddannelse taget i
brug. „Navnet CV2 nedlægges og stedet lukker,
men det, der i virkeligheden sker, er at vi omdefinerer hele erhvervs- og uddannelsesområdet. Det
skal ende med et gigantisk løft for hele Djursland,
hvor vi desværre nærmest har rekord i unge
ledige. På Djursland er der mellem 600 og 700 af
de 20 til 30-årige unge, der er på kontanthjælp,“
siger direktør for Viden Djurs, Ole Svit.

Privat ældremad med succes
R Å D GIV E ND E

Stationsplads 4,

IN GE N IØRE R

8500 Grenaa

DURSLAND Det fælles kommunale Djurs Mad
har ikke monopol på at levere mad til de ældre på
Djursland. Især i Sydjurs er den private leverandør
– Det Danske Madhus – stærkt inde på markedet og har i dag 112 hjemmeboende ældre som
kunder. I Norddjurs er der blot 18 kunder. Direktør
Henrik Sørensen oplyser, at Det Danske Madhus
stort set er repræsenteret over hele Jylland og
Fyn. I 2010 ansøgte firmaet om at blive godkendt
i såvel Syddjurs som Norddjurs kommuner. „Vi
blev godkendt begge steder,“ fortæller Henrik
Sørensen. „Syddjurs valgte umiddelbart at sende
vores tilbud ud til samtlige borgere. Det har man
ikke ønsket i Norddjurs.“

A /S

- Tlf. 8630 0355

Åboulevarden 18, 8000 Aarhus C - Tlf. 8625 3355

Norddjurs vokser

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.
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
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Kontakt os for
en uforpligtende
drøftelse

NORDDJURS Ved årsskiftet havde Norddjurs
Kommune 152 flere borgere end for et år siden.
Det kan betyde, at kommunen nu har knækket en
kedelig nedadgående kurve over de senere år. Det
drejer sig specielt om Grenaa og Auning. „Det er
meget glædeligt, og er et bevis på, at vi ikke længere bare er den udkantskommune, som nogle
gerne vil gøre os til, men tværtimod en kommune,
hvor vi aktivt forsøger at påvirke tingene i en
gunstig retning og nu bliver belønnet for det,“
siger borgmester Jan Petersen.

Noter
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Journalist Jørgen Peter Thygesen, Mercatus Reklamebureau AS

Samarbejde kan
være den helt
store chance
Perstrup Beton Industri A/S fik nye ejere i
foråret. Omtrent samtidig blev virksomheden
kontaktet af Abeo A/S med henblik på
udvikling og produktion af en ny type broer,
såkaldte perlebroer. Men så blev Perstrup også
involveret i den nye superlette beton, der
benyttes til broprojektet – kaldet SL-Dæk.
Den nye ejer af Perstrup Beton
Industri A/S er Industribeton Holding
A/S, der har hjemsted i Ringkøbing.
En virksomhed, som Perstrups
direktør Karsten Sandal er medejer
af. I foråret blev firmaet kontaktet af
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Abeo: Ville Perstrup Beton Industri være med til at færdigudvikle
og senere stå for produktionen af
elementer til en betonbro baseret på en ny konstruktionstype,
en perlekædearmering? Den nye

konstruktion indebar blandt andet,
at man skulle kunne montere en
motorvejsbro stort set i løbet af en
weekend. I hvert fald med minimale
trafikale gener.
En del af pengene skulle komme
fra Højteknologifonden, der kan
medfinansiere udvikling af nye
produkter og teknologier. Den fond
råder over 250 mio. kr. årligt, og der
kan søges mellem 5 og 75 mio.
Efter et par ugers forhandlinger,
kom aftalen i hus. Men da Abeo
A/S, der er virksomheden bag den
nye beton, i forbindelse med disse
forhandlinger besøgte Perstrup,
kom Karsten Sandal til at sidde ved
siden af Morten Rasmussen fra
Abeo. Ved den lejlighed spurgte
Karsten, om det ikke var en god idé,
om Perstrup også kiggede på selve
produktionen af betondækket. Ikke
lang tid efter var også den aftale i

www.erhvervDJURSLAND.dk · februar 2013

Knebel er mest populær
DURSLAND Ifølge boligsitet boliga.dk er København K det sted i Danmark, hvor de fleste vil ind
og tjekke boliger til salg. Derefter følger områder
nord for København. Men på Djursland er Knebel
mest populær. Den er hoppet to trin op ad skalaen
fra nr. 106 til nr. 104. Dog er Auning den by, der
har taget det største hop opad. Fra nr. 530 til nr.
492. Efter Knebel følger byerne Rønde, Hornslet,
Ebeltoft, Mørke, Glesborg, Grenaa, Kolind og
Ryomgård som de mest populære.

VAM bliver 60 år
DURSLAND Entreprenørfirmaet VAM A/S kan i
2013 fejre 60 års fødselsdag. Firmaet er fortsat
familieejet med Søren Rasmussen som hoved
aktionær. I dag står administrerende direktør
Benny Kristensen for den daglige ledelse af 112
medarbejdere. I november måned blev firmaet tildelt et GMC Miljøcertifikat af Norddjurs Kommune
for ekstraordinær god miljøindsats.

Lukker om onsdagen
Direktør Karsten Sandal, Perstrup Beton Industri A/S

hus. Karsten erkender, at det nærmest var ved en tilfældighed – eller
et held – at han fik den aftale i hus.
Det nye SL-Dæk har en række
egenskaber, der nærmest kan revolutionere byggebranchen. Blandt
andet har betondækket en lavere
vægt, det tåler større belastninger
og et større spænd, det har en høj
lydisolering, stor fleksibilitet og
en lavere CO2-udledning i forbin
delse med produktionen. Generelt
reduceres byggeomkostningerne
mærkbart.
Bag denne opfindelse står professor Kristian Hertz fra DTU, som også
er med i det konsortium, der udover
Perstrup også tæller Abeo, Grontmij
og Dansk Spændbeton.
Job til flere
Perlebros-projektet forventes af
være færdigudviklet om godt to år.
Men Perstrup skal kunne sende de
første SL-Dæk ud lige efter sommerferien. I øjeblikket er virksomheden ved at stille to produktionsbaner op. „Vi har travlt, for nogle af
maskinerne er ikke engang udviklet
endnu. Alt skal udvikles og tilpasses
den nye produktion,“ siger Karsten.
Det betyder helt sikkert, at der
skal ansættes flere folk på virksomheden i Pederstrup. Hvor mange
kan Karsten dog ikke sige i øjeblikket. Men er man i forvejen fortrolig
med betonproduktion, eller er man
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håndværker som f.eks. tømrer eller
murer, er chancerne gode.
Fremtiden
Nu er Karsten Sandal en sindig
vestjyde. Han sælger bestemt ikke
skindet, før bjørnen er skudt – og
alle kan se, at den nye betontype
bliver den succes, som de fleste
regner med. DTU har allerede bestilt
indendørs gangbroer af betonen.
Og det verdenskendte, danske
arkitektfirma BIG med Bjarke Ingels
i spidsen, har brugt dækket i flere
arkitektkonkurrencer. BIG har ansat
en ph.d. til at se på, hvor det nye
materiale ellers kan anvendes.
Karsten Sandal mener i øvrigt,
at det nok vil være en god idé for
virksomheder inklusive hans egen at
interessere sig lidt for, hvad DTU og
andre relevante læreranstalter har af
udviklingsprojekter.
Nu starter produktionen i Perstrup. Måske skal der fremover
også placeres produktioner andre
steder. I Ringkøbing? Det er der slet
ikke taget stilling til. Karsten tager
én dag ad gangen, har man indtrykket af. En vaks erhvervskonsulent
i Syddjurs Kommune kunne måske
overtale virksomheden til at beholde
hele produktionen på Djursland.
Hvem ved.

SYDDJURS Man vil fremover møde en lukket
dør, hvis man har tænkt sig at besøge admini
strationsbygningen en onsdag efter 6. februar.
Både når det drejer sig om telefoniske og personlige henvendelser. Formålet med ændringen er
at give personalet bedre tid og ro til sagsbehandlingen. Lukkedagen vil dog ikke være gældende
for planlagte aktiviteter i form af indkaldte møder
med jobsøgende og lignende. Åbningstiderne
resten af ugen ændres ikke.

Også citychef i Randers
GRENAA Freelance citychef Dorthe Rasmussen,
som blandt andet tager sig af handelslivet i
Grenaa, har nu også fået Randers som sit arbejds
område. Derudover har hun forskellige ad hoc
opgaver for andre byer som Frederikshavn og
Thisted, når det handler om workshops. Desuden
holder hun foredrag om aktuelle emner som for
eksempel kan være netsalg.

Kinesere vil elske Djursland
DURSLAND Generalkonsul Hans Elkjær Halskov
fra storregion Chongqing i det vestlige Kina, ser
store perspektiver i den lokale ekspertise i udlej
ning af sommerhuse til kineserne. Djursland med
den historiske bymidte i Ebeltoft som spydspids
har optimale muligheder for at få fingre i en del af
det voldsomt voksende turistmarked i Kina, vurderer han. „Kineserne har en tradition for at bruge
ferier i fritidshuse og gerne i køligere områder.
Lige nu er der en eksplosiv udvikling i antallet af
kinesere, som tilbringer ferierne uden for landets
grænser. Den vækst ser jeg gode muligheder for,
at Ebeltoft og resten af Djursland kan udnytte,“
siger Hans Elkjær Halsskov, der selv er vokset op
i Ebeltoft.

Noter
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Journalist Jørgen Peter Thygesen, Mercatus Reklamebureau AS

Man har egentlig lidt indtrykket af, at uanset hvad man
snakker med Peter Lading Sørensen om, så havner
man før eller siden i den finansielle sektor. Den venlige
mand kan med godt humør og glimt i øjet sætte ting i
perspektiv. Det er både befriende og underholdende.

„Vi er jo en butik, der handler
med penge. De penge skal
naturligvis ud at arbejde.“
Kirketårnsprincippet
Vi snakker om bankkrakkene, der har været i nyhedsmedierne de senere år. Ofte pengeinstitutter lidt uden
for alfarvej, om man så må sige. „Over for erhvervskunder,“ fortæller Peter, „har vi altid holdt os til kirketårnsprincippet. Det vil sige, at vi aldrig låner penge ud
til virksomheder, vi ikke kunne se fra kirketårnet her i
Vivild eller fra ét af et af de andre kirketårne i de byer,
hvor vi har vore filialer. Og det princip har vi faktisk
tænkt os at holde fast i. Men i øvrigt behøver man ikke
at have en iPad for at være kunde hos os. Man behøver
heller ikke at være over 60. Vi vil da for eksempel gerne
have nogle flere unge iværksættere med gode projek-

Efter handelsgymnasiet kom han i lære hos Djurslands Bank, i den forbindelse flyttede han til Grenaa.
I starten af 90’erne læste han HD i finansiering.
Den uddannelse blev afsættet til, at han siden hen har
undervist på forskellige bankskoler. Et job, der dog er
droslet noget ned, men som han nødig vil undvære.
Parcelhus med udsigt til naboen
Ebeltoft har i mange år dannet rammen om familien.
Den består af hans kone, Susanne, der også er bankuddannet, og deres to børn: Stine på 18 går i gymnasiet
og vil være journalist, og så Rasmus på 14, der går i
8. klasse. Det var Susanne, der var gladest for at have
en hjemmegående handyman et års tid. For nu er der
pludselig ikke ret mange småreparationer at komme
efter. Peter har været der.
„Vi har kendt hinanden i omkring 20 år, og vi har
været gift i godt halvdelen af tiden. Og så bor vi i et
ganske almindeligt parcelhus – med udsigt til naboen.“
Både Susanne og Peter løber. Susanne skulle have
løbet sit 8. maraton i New York i efteråret, da det blev
aflyst i sidste øjeblik på grund af superstormen Sandy.
Peter har løbet nogle halve maraton. Så spiller han
badminton og er nu begyndt at frekventere et fitness
center. „Det har min ryg godt af. Det har noget med
jobbet at gøre.“

Talmand med rejsegen
ter. Vi er sundt og solvent pengeinstitut. Vi er jo en
butik, der handler med penge. De penge skal naturligvis ud at arbejde. Der skal heller ikke herske tvivl om,
at vi ønsker at være hele Djurslands sparekasse.“
Fra Ryomgaard
Han fortæller, at han har haft 27 gode år i Djurslands
Bank. Senest som afdelingsdirektør i Grenaa. Nu har
han pr. 1. august afløst Ole Jensen i Sparekassen
Djursland, der har haft chefjobbet i 18 år. „Jeg mener
faktisk, at jeg fik prøvet det, jeg kunne i Djurslands
Bank. Og hvis jeg så ville videre, ja, så måtte jeg jo
prøve noget andet. Så er den faktisk ikke længere.
Djurslands Bank har været en god lære- og arbejdsplads for mig.“
Peter blev født i Ryomgård for 48 år siden. Her
voksede han op. Fik en studentereksamen fra Grenaa
Gymnasium og derefter den 1-årige HH på handels
skolen lige overfor.

„Det er fra min mor, at jeg har flair
for tal. Det har jeg altid haft.“
Faderen var tjenestemand ved DSB, og moderen
arbejdede i mange år som bogholder. „Min mor nyder
stadig godt af tjenestemandspensionen,“ forklarer han
med et lille grin. „Det er fra min mor, at jeg har flair for
tal. Det har jeg altid haft. I starten af gymnasiet havde
jeg dog ikke nogle faste ideer om, hvad jeg skulle
være, når jeg blev ældre.“
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Personprofil

Hvert år er han også nede og kigge på Tour de France
sammen med vennerne. Det er en tilbagevendende
begivenhed. Det bliver også til en hel del cykelløb i
fjernsynet. Det kan foregå på sofaen. Men han har en
plan om at investere i en mountainbike. Det skal være
et supplement til den gode form til sommer.
Ellers har familien kørt Europa tyndt mange gange i
ferierne. De har venner i Sydfrankrig, som de besøger.
Der er også blevet til flere rejser i USA. „Det mest
bemærkelsesværdige i dette kæmpestore, mærkelige
land er måske den kolossale forskel, der er mellem rige
og fattige.“

„Jeg har en drøm om at gense
Grønland. Være deroppe i nogle år,
arbejde og undervise.“
Drømmen
Selv om Peter Lading Sørensen jo egentlig er en yngre
mand, har han da også planer om, hvad der skal ske,
når hans kontrakt med Sparekassen Djursland udløber,
når han bliver 62. Altså om 14 år. „Jo, jeg har en drøm
om at gense Grønland. Være deroppe i nogle år, arbejde
og undervise. Det vil være en fin afslutning på mit
arbejdsliv, synes jeg. Men det indebærer naturligvis, at
jeg kan få Susanne med.“
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På grund af sin kontrakt måtte han vente et år, før han kunne
overtage jobbet som direktør i Sparekassen Djursland. Men det
år gik „skræmmende“ hurtigt med undervisning på bankskoler
og akademiuddannelser – og som handyman på hjemmefronten.
Nu har han i et halvt år været på sin plads i sparekassen, og den
plads har han det rigtig godt med.

Direktør Peter Lading Sørensen, Sparekassen Djursland
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MURERFIRMA

Bent Klausen
Kratbakken 10

Aps

8586 Ørum Djurs Tlf. 8638 1160

www.bentklausen.dk

Din lokale installatør

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

El-installation
Automation
IT-netværksløsninger
Industriservice
Solceller
Sikringsanlæg

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

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

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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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)

Auning Trætransport ApS
Energivej 11, 8963 Auning
Regnskabsafslutning30.06.2012
Bruttofortjeneste
8,9
(8,6)
Resultat før skat
-1,3
(5,0)
Egenkapital
-1
(0,3)
Antal ansatte
17
(16)
Frederiksen Grenaa A/S
Energivej 3, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning30.09.2012
Bruttofortjeneste
5,9
Resultat før skat
-1,2
Egenkapital
2,2
Antal ansatte
22

(9,4)
(,4)
(2,1)
(23)

G-Group ApS
Rådmandsvej 22, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning30.06.2012
Bruttofortjeneste
3,0
(4,9)
Resultat før skat
-0,2
(,7)
Egenkapital
-2,9
-(2,7)
Antal ansatte
9
(-)

El:con opkøb

GSM Maskinfabrik A/S
Kattegatvej 14, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning30.09.2012
Bruttofortjeneste
10,2
Resultat før skat
1,1
Egenkapital
2,4
Antal ansatte
15

(9,9)
(5,0)
(2,7)
(21)

HN Autocenter A/S
Centervej 4, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning30.09.2012
Bruttofortjeneste
7,2
Resultat før skat
1,1
Egenkapital
5,3
Antal ansatte
-

(5,4)
(5,0)
(4,5)
(17)

Jydeland Maskinfabrik A/S
Drammelstrupvej 2, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning30.09.2012
Bruttofortjeneste
3,6
(6,5)
Resultat før skat
0,5
(5,0)
Egenkapital
4,9
(7,5)
Antal ansatte
7
(15)
Skov-Link A/S
Kattegatvej 3, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning30.09.2012
Bruttofortjeneste
6,2
(8,9)
Resultat før skat
2,6
(5,0)
Egenkapital
8,7
(6,7)
Antal ansatte
3
(-)

El:Con Gruppen A/S har indgået
aftale med ejerne af Intelligent
Bygningsautomatik Jylland,
Jørgen K. Josefsen og Flemming Thingaard, med afdelinger
i Aarhus, Aalborg og Grenaa om
at overtage alle aktiviteter og
medarbejdere. Intelligent Bygningsautomatik Jylland bliver
straks integreret i El:Con som
en selvstændig afdeling med
adresse i Hornslet. De tidligere
ejere skal fortsat drive afde
lingen som henholdsvis funk
tionschef og funktionsleder.

Nationlparken

Bo Skaarup forlader Nationalpark Mols Bjerge til fordel for
direktørposten for Naturhistorisk Museum i Aarhus. Hans efterfølger er endnu ikke fundet.

Solidt millionoverskud i Novopan
Novopan fortsætter den
positive udvikling: Et før-skat
resultat i 2009 på minus 36,6
mio. kr. blev i 2010 og 2011
til hhv. -12,6 mio og 0,2 mio
kr. Men i 2012 blev før-skat
resultatet solide 12,1 mio. kr.
Direktør Henning Jensen
fortæller, at affaldstræ udgør
hovedparten af forbruget af
træ i produktionen. „Genbrugstræet giver os et større
råvaregrundlag og dermed
nogle andre muligheder
forretningsmæsigt, men selvfølgelig også nogle særlige
miljøudfordringer. Men det
har været nødvendigt at skrue
op for genbrugstræet for at
skaffe det træ, vi skal bruge
i produktionen. Vi forarbejder idag hvad der svarer til
200.000 tons genbrugstræ
om året.“
Novopan har solgt selskabets virksomhed i Viborg.
„Provenuet herfra betaler for
Novopan Træindustri A/S
Fabriksvej 2, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning
01.10.2012
Bruttofortjeneste 159,2 (140,2)
Resultat før skat
Egenkapital
Antal ansatte

12,1

(0,2)

177,8 (169,2)
209 (204)

Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)
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de miljøinvesteringer, vi er i
gang med at foretage lige nu
på fabrikken: Et nyt filter skal
rense luftafkastet fra nogle
af processerne, hvor der er
træstøv i - det bliver fjernet i
det nye filter.“
Direktøren forventer afsætning på samme niveau i år,
stigende investeringer og
samtidig et forbedret driftsresultat.

Ny jagtchef

Michael Stevns (50) er tiltrådt
som ny direktør for Danmarks
Jægerforbund. Han afløser Simon Rasmussen der tidligere
er fratrådt og han kommer fra
en stilling som vicedirektør i
Landbrug & Fødevarer.
Jægerforbundet har knap 50
ansatte fordelt på to adresser
i Rødovre og på Kalø og en af
direktørens opgaver bliver at
samle organisationen på een
lokalitet.

Djurslands Bank

Erhvervschef Lene Holm Pedersen (40) er udnævnt til erhvervsdirektør og daglig leder
af bankens nye erhvervs
afdeling. Hun kommer fra en
lignende stilling i bankens
Aarhusafdeling.
Klaus Busse (47) er tiltrådt
som kundechef i Djurslands
Bank. Han kommer fra en
stilling som privatrådgiver i
Danske Bank i Grenaa.

Sparekasse-fusion
Rønde Sparekasse og Helgenæs Sparekasse er fusioneret
og fortsætter under navnet
Rønde Sparekasse.
Samtidig betyder fusionen
et farvel til direktør Hans
Christian Nielsen (67) fra Helgenæs Sparekasse, der har
ønsket at fratræde.
Sparekassen, der nu har 11
ansatte, er en af landets mest
solide, målt på soliditeten.

Nye selskaber
Norddjurs
35026649

FRUERLUND & HØG TEGNESTUEN ApS ........................................... 18.01.2013

Syddjurs
34888043
34894329

REO ROBIN ENTERTAINMENT ORGANISATION ApS ........................ 18.12.2012
CONTIGA ApS ...................................................................................... 21.12.2012

Konkurser, likvidationer og opløsninger
Norddjurs
28333005
31184355
34692238
32564682
25305574
33032447
82528814

DAVAI DENMARK ApS ......................................................................... 20.12.2012
TN SERVICE, STENVAD ApS ................................................................ 28.12.2012
NORDDJURS-ARKITEKTEN ApS ......................................................... 02.01.2013
HOBBY KRAM ApS .............................................................................. 09.01.2013
BAMBI A/S ........................................................................................... 10.01.2013
KÆRGÅRDEN SMEDIE OG MASKINSTATION ApS ............................ 19.01.2013
GLOBAL SHIPPING ApS ...................................................................... 21.01.2013

Syddjurs
14334777
21189405
10494583
31300967
30364473
29808147
33369964
32672116
29632235

SKOVGÅRDSHUS ApS ......................................................................... 19.12.2012
SMALLTOUCH ApS .............................................................................. 19.12.2012
MOGENS HAVBO A/S .......................................................................... 20.12.2012
KJÆRS BYGGESERVICE ApS .............................................................. 28.12.2012
HT HAVE & ANLÆG ApS ..................................................................... 04.01.2013
PRODUKTIONSSELSKABET 02052012 A/S ........................................ 04.01.2013
DML INTERNATIONAL ApS ................................................................. 07.01.2013
EVITEC ApS .......................................................................................... 09.01.2013
SAFETEK A/S ....................................................................................... 18.01.2013

Stationsplads 4
8500 Grenaa
Tlf: 7010 9000
www.nykredit.dk

Bliv EK

TRAkunde i

-og få Djurslands bedste lønkonto

Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.

Ajour
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Reno Djurs I/S er Djurslands affaldsselskab, der ejes af Norddjurs og Syddjurs
kommuner i fællesskab. Reno Djurs I/S driver bl.a. ti genbrugsstationer
fordelt over hele Djursland og Anholt, som kan benyttes af både borgere
og virksomheder. Pr. 1. januar 2013 er der indført nye regler for, hvordan

Journalist Jørgen Peter Thygesen, Mercatus Reklamebureau AS

virksomhederne kan bruge – og betale for – genbrugsstationerne.
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„Intentionen er, at det skal være
nemt og billigt for borgere og virksomheder at bruge genbrugsstationerne“, fastslår Reno Djurs’ direktør
Morten Therkildsen.
Målsætningen er enkel, men gennem de seneste år har vejen dertil
været brolagt med udfordringer.
Den største udfordring har været,
at skiftende miljøministre med
stor iver har udstedt nye regler for
vilkårene for virksomheders brug af
genbrugsstationerne.

Profil

„Det skal være nemt og
billigt for borgere og
virksomheder.“
„Siden 2009 er de nationale
regler ændret fem gange,“ forklarer
Morten Therkildsen. „Og hver gang
har det haft praktiske og økonomiske konsekvenser for både virksomhederne og for Reno Djurs.
De nye regler har desværre haft
utilsigtede konsekvenser, sådan at
virksomhedernes betaling ikke har
kunnet dække Reno Djurs’ omkostninger ved at håndtere virksomhedernes affald. Derfor har det været

nødvendigt at justere ordningen
med virkning fra 1. januar 2013.
Den nye ordning
Fra årsskiftet har Reno Djurs indført
en begrænsning af den mængde
affald, den enkelte virksomhed kan
aflevere på genbrugsstationerne.
Mængdegrænsen er to ton (heraf
max 50 kg farligt affald). Til gengæld kan alle virksomheder benytte
genbrugsstationerne til samme lave
gebyr som en husstand, nemlig 680
kr./år.
Har en virksomhed flere køretøjer,
kan der købes flere abonnementer,
sådan at mængdebegrænsningen
gælder pr. køretøj.
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Den nye ordning er så tæt som
muligt på Reno Djurs’ gamle ordning, der fungerede upåklageligt i ti
år, før de nye, nationale regler trådte
i kraft. Altså at alle virksomheder for
et lavt gebyr kan benytte genbrugsstationerne med mindre mængder
affald.

„Et vigtigt formål med genbrugsstationerne er at sikre, at ressourcerne i affaldet udnyttes bedst
muligt“, siger Morten Therkildsen.
Han henviser til, at næsten 90 % af
det affald, Reno Djurs modtager på
genbrugsstationerne, udnyttes til
enten nye produkter eller til energi.

Styr på miljøet
Virksomhederne har dermed altid
mulighed for at aflevere f.eks. en

Affald efter vægt
Virksomheder kan også benytte erhvervsgenbrugsstationen i Glatved,

Ring efter en affaldskonsulent
Er der på nogen måde tvivl om ordninger, om affaldstyper eller noget
helt tredje, kan det være en god
idé at kontakte en affaldskonsulent
hos Reno Djurs. Han kommer også
gerne ud og gennemgår virksomhedens affaldshåndtering, og giver
gode råd, hvis noget kan gøres
smartere eller billigere. Han ved,
hvad det handler om, og så er han
helt gratis.

Brug genbrugsstationerne
– det er nemt og billigt
udtjent PC eller andet elektronikaffald, lidt malingsrester eller jern og
metal til genanvendelse, så der er
styr på miljøet uden at virksomheden skal have privat indsamling af
mange affaldstyper på adressen.
Virksomhederne vælger selv, om
de vil bruge genbrugsstationerne.
Ønsker en virksomhed at bruge
genbrugsstationerne, kræver det en
forudgående tilmelding, som nemt
klares på Reno Djurs’ hjemmeside.

hvor der ikke gælder mængdebegrænsning som på genbrugsstationerne. Her betales efter afleveret
mængde en enhedspris på 795 kr.
pr ton.
Derudover kan virksomhederne
naturligvis aflevere ubegrænsede
mængder af affaldstyper i lastbilcontainere, som for eksempel deponiaffald, forbrændingsegnet affald og
haveaffald til de takster, der gælder
for de enkelte affaldstyper.

12%

Deponering

20%

Forbrænding med
energiudnyttelse

68%

Genanvendelse og
specialbehandling

Miljømæssigt giver det mening at sortere affaldet på genbrugs
stationerne
Kilde: Reno Djurs, Affaldsguide 2013
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Profil
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MølleCruise

- til Anholt Havmøllepark - med Stena Nautica
Om bord
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Lørdag den 16/3 2013 + Lørdag den 20/4 2013
kl. 10.00 - 13.00 eller 15.00 -18.00

Giver Stena Line dig mulighed for at komme tæt på møllerne!
Pris pr. person kr.

345,-

I prisen indgår sandwiches samt 1 øl/vand. Desuden kan der købes kaffe, wienerbrød, pølser, vin, øl, vand
m.m. både i Coffeeshop og i dækskiosken.
Du kan også vælge at spise brunch inkl. 1 glas vin eller 1 øl/vand og kaffe, fra kl. 10 -11 eller fra kl. 12 -13.
Pris for MølleCruise inkl. brunch kr. 395,- (Begrænset antal pladser!)
Vælger du eftermiddagsturen kan du nyde en buffét med varme og kolde retter inkl. 1 glas vin eller 1 øl/vand
og kaffe, fra kl. 15 - 16 eller kl. 17- 18. Pris for MølleCruise inkl. buffét kr. 455,- (Begrænset antal pladser!)
Glem ikke at besøge vores butik, som i dagens anledning har mange specialtilbud.

Kom helt tæt på
DONG Energy opfører Anholt Havmøllepark med 111 møller på sammenlagt 400 MW. Parken forventes at være færdig ultimo 2013 og den vil dække 4% af
Danmarks elforbrug. Energinet.dk har bygget transformerplatformen og de store kabler, som fører strømmen fra møllerne ind i elnettet i land. Den første mølle
blev installeret i starten af september 2012 og i slutningen af samme måned blev den første strøm fra Anholt Havmøllepark sendt ud i det danske el net. Ved
indgangen i december måned 2012 var de første 14 møller koblet på nettet. Se mere på anholthavmoellepark.dk.
Benyt dagen til at besøge Kattegatcentret, hvor du også kan se DjursWindGlobe udstillingen , en digital udstilling om det at bygge og drive en havmøllepark.
Specialpris til Kattegatcentret mod forevisning af billet til MølleCruise kr. 100,- for voksne og kr. 50,- for børn 3-11 år.
Se mere på www.kattegatcentret.dk, www.djurswindglobe.dk

Book på stenaline.dk eller på tlf. 96 200 290.

