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Kratbakken 10
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Deres garanti for
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Jesper Stagegaard, Ree Park, om Ålsrode
Det er som at have en ekstra medarbejder internt i
firmaet at arbejde sammen med Aalsrode. Det er
enormt befriende: Alle taler med alle, de er helt nede
på jorden og de ved, hvad man taler om.
aalsrode.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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Kommunalperformance

Forside: Direktør Lene Skovsgaard Sørensen, Djurs Wind Power A/S

Dansk Byggeri gør det. Dansk Industri og Dansk

Vi vil gerne se Kina som
vores andet hjemmemarked
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Rekordtilskud til jobrotation
stor chance for virksomhederne
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Erhverv ligeså. Og kommunerne selv gør det –
laver undersøgelser, der skal kunne præsentere
det rigtigste billede af kommunernes performance. I forhold til landets øvrige kommuner og
i forhold til bestemte målgrupper, for eksempel
industrien.

Fra Djursland til BRIK Siden 1. marts 2012 har PR electronics
officielt været i Kina. Men den opnåede status som lille, anerkendt
brand er skabt på årelangt salg gennem distributører.

Ansæt en vikar – og få næsten 200 kr. i timen i tilskud, hvis du sender
dine medarbejdere på efteruddannelse.

I dette nummer af Erhverv Djursland er der både
en række noter og en artikel, der handler om,
hvordan forskellige organisationer vurderer de
to Djursland Kommuner. Det kan være svært at
gennemskue, hvorfor forskellige undersøgelser
peger i lidt divergerende retninger, men kommunerne er nødt til alligevel at tage dem alvorligt.

Det er ikke nok at pege på, at de forskelligrettede resultater i sig selv skaber usikkerhed og
på, at lige netop ens egen kommune har særlige
udfordringer af den ene eller anden art.

Det store spørgsmål er – ikke mindst i et kommunalt valgår – om ikke en meget lang række af
de kommunale kærneydelser, vil blive løst langt
hurtigere, bedre og billigere i een stor Djurslandkommune. Det er vi mange i erhvervslivet, der er
sikre på.
Redaktionen

Spil-industri i Grenaa kan give
synergi for lokale virksomheder
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Visionen er at udvikle Danmarks bedste og mest attraktivt miljø for
spilvirksomheder i Grenaa.

Djursland-kommunerne er, ifølge Dansk Byggeri, faldet i graderne i
erhvervs- og byggevenlighed i forhold til landets øvrige 98 kommuner.

Fokus: Personlig sikkerhed Brand og Redning Djursland
er et fælleskommunalt beredskab, hvor forebyggelse og brand og
redningsopgaver er de primære ansvarsområder.

Fokus: Personlig sikkerhed For Tømrermester Lindberg i Kolind
handlede det om at undgå tunge og uhensigtsmæssige løft med
risiko for nedslidning og ulykker.

Fra skraldespand til superbrand – Vi svigter efter- &
videruddannelse – Nyt liv til erhvervsuddannelserne, tak.

Personprofil Den nye boss for Djurs Wind Power mener, at det er
et privilegium at kunne være med til at skabe udvikling omkring sig.
Gerne i fællesskab.

Ajour – kalender – navne – selskaber 23
regnskaber – ledighed – boligmarked
Viden under opbygning i Grenaa
Erhverv Djursland er effektiv og målrettet BtB kommunikation til
alle virksomheder, håndværkere, kontorer og forretninger på hele
Djursland. 83% af modtagerne kender magasinet og deraf læser 90%
det – 68% endda altid eller ofte (læserundersøgelse 2011).
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Erhvervsprofil Social- og sundhedsuddannelserne har eksisteret i
Grenaa en halv snes år. Med færdiggørelsen af et nyt og flot byggeri på
Ydesvej præsenterer Randers S ocial- og Sundhedsskole nu helt unikke
rammer for undervisning, aktiviteter og socialt samvær på ét sted.

Udgiver: Mercatus Reklamebureau A/S, Grenaa tlf. 86 30 06 19.
Redaktion: Lars Chalmer Rasmussen (ansv.), Jens Nikolajsen og journalist Jørgen Peter Thygesen. Send gerne stof: Mercatus Reklame
bureau 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 samt online udgave til ca. 500 abonnenter.
Næste nummer udkommer i uge 36.
Tekst, foto og annoncer må ikke benyttes
erhvervsmæssigt uden skriftlig tilladelse fra
redaktionen. Der må citeres fra magasinet med
kildeangivelser efter gældende regler. Erhvervsprofilen, jobudsigt Norddjurs og advertorial er
betalt indlæg.
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2 x 15 minutter skylletid
Tvinger øjet åbent – uden fysisk berøring
Betjenes med én hånd
Kan betjenes med handske
Giver en mere tryg og sikker oplevelse

Grenaa Specialoptik · Storegade 3
Tlf. 8632 6322 · Info@nytsyn-grenaa.dk
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Gå til video

General Manager Simon Bisbo, PR electronics A/S
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Fremgang for Djursland

rne se Kina
m vores andet 
hjemmemarked
Siden 1. marts 2012 har PR electronics officielt været i Kina.
Men den opnåede status som lille, anerkendt brand er skabt på
årelangt salg gennem distributører. Nu er salgschef Simon Bisbo
på vej hjem til Djursland – og han vil gerne hjælpe andre og dele
erfaringer om det kinesiske marked. Han giver her et eksklusivt
„sneak peek“ til virksomhederne på Djursland.
Simon Bisbo betegner Kina som
et ekstremt konkurrencebetonet
samfund. Hvis du vil noget, så skal
du skille dig ud. „Kina er strategisk
vigtig – væksten er stadig meget
interessant. Kina er et kæmpe
marked, så de kinesiske konkurrenter skal ikke have det for sig selv.
De kommer nemlig selv til Europa
senere. Vi skal have markedsandele
der og tage konkurrencen op på
deres hjemmebane. Vi erkendte
hurtigt, at hvis vi skulle have del i
væksten i Kina, måtte vi etablere os
selv!“

„Kina er et kæmpe marked, så de
kinesiske konkurrenter skal ikke
have det for sig selv.“
Hvordan startede I?
„Vi har været synlige på messer,
vist os frem. Der har derigennem
budt sig mange potentielle forhandlere. Vi har fundet nogen, der har
villet os og som ville være med til
at bygge PR op på det pågældende
marked. Man skal ikke bare tage
den første den bedste. Man skal
vælge med omhu og være åbne og
ærlige overfor dem.
Vi kalder vores distributører for
Business Unit Partners, og dem vi
valgte i Kina, gjorde det fint fra starten. Deres sælgere blev uddannet
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til at være eksperter inden for vores
produktportefølje.
Første marts sidste år startede vi
så officielt selv i Kina. Vores partner
i Kina var bekendt med, at vi selv
ville til Kina på et tidspunkt. De er i
øvrigt stadig forhandlere for os. Det
er vigtigt at have en plan på forhånd
og noget tålmodighed.“

„Vi accepterer ikke korruption eller
unfair konkurrence. Det skal være
på den europæiske måde.“
På papiret er Kina et stort marked, men Simon forklarer, at det
tager tid og ressourcer at bygge et
godt marked op. Det kræver ved
holdendhed.
Kina er ikke længere det der vilde
vesten. Det er et konkurrence
dygtigt og meget fragmenteret
marked med mange iværksættere.
Der skal grundigt forarbejde til:
Hvem er konkurrenterne? Hvad er
kundernes behov? Hvilken prissætning vil man have? Disse overvejelser skal ifølge Simon være ekstra
grundige i Kina. „Du bliver hele
tiden udfordret i Kina. Der er kon
kurrence på liv og død. Vi har sagt
fra dag et, at vi er et dansk firma
i Kina, der opererer efter vestlige
principper, der også skal forankres
i Kina. Vi accepterer f.eks. ikke

DJURSLAND I en ny undersøgelse fra Dansk
Erhverv, der vil give et samlet billede af “udkants
problematikken” i Danmark, scorer de to Djursland kommuner sig som “fremgangskommuner” i
kategorien fra 2007 som “dårligst stillede kommuner”. Der måles på ti parametre, bl.a. uddannelse, udgifter til offentlige ydelser og anmeldte
forbrydelser. I forhold til alle landtes kommuner er
billedet for Djursland og nabokommuner:
Placering
2012
(2007)
Favrskov
11
(11)
Syddjurs
38
(52)
Aarhus
45
(56)
Randers
81
(87)
Norddjurs
84
(90)
Kilde: Dansk Erhverv
Læs mere www.danskerhverv.dk

Spar fem mio. på udlicitering
SYDDJURS Der kan spares 5,2 mio. kr. af skatte
indtægter, hvis man udliciterede flere opgaver
til private virksomheder i Syddjurs Kommune.
Det kan dreje sig om tømning af skraldespande,
sneskrabning af kommunale veje, vedligeholdelse
af kommunale parker og bekæmpelse af skadedyr.
Det viser en ny rapport fra Dansk Byggeri, der har
undersøgt, hvor mange opgaver samtlige kommuner udliciterede i 2012. Lidt over halvdelen af de
opgaver, der kan udliciteres, blev sendt videre til
private hænder i kommunen. Helt præcist 54,7 %.
Ifølge undersøgelsen kunne Syddjurs i 2012 have
sendt yderligere 52,2 mio. videre – og dermed
sparet de omtalte 5,2 mio. For hele Østjylland
kunne man have sparet 55 mio, viser undersøgelsen. (Læs også artikel side 12)

Havn laver masterplan
GRENAA Grenaa Havn A/S har udarbejdet en
masterplan for selve havnen og de tilknyttede erhvervsarealer. Den skaber rammerne for en massiv
udvidelse af havnen samt de bagvedliggende
erhvervsarealer og kommer med anbefalinger til
infrastrukturforbedringer i baglandet.
“Med planen har vi fået dokumentation for, at
der er et stort udviklingspotentiale på og omkring
havnen, og at vi har nogle unikke rammer, der vil
være meget attraktive for mange typer af erhverv,” siger adm. direktør Henning Laursen fra
Grenaa Havn A/S, der er landets 6. største havn.
28,8% (2008) af alle private jobs i Norddjurs Kommune er relateret til havnen.

Tyve hærger håndværkerbiler
DJURSLAND Gennem den senere tid er der blevet anmeldt en række indbrud i håndværkerbiler
på Djursland, for eksempel i en VW Transporter
i Pindstrup oplyser lokalpolitiet i Grenaa. Herfra
blev der stjålet værdifuldt værktøj. ”Det er over
hele Djursland det foregår, og folk skal være klar
over, at brugt kvalitetsværktøj sat til salg kan vær
stjålne varer,” siger vicepolitikommissær Poul Erik
Christensen fra lokalpolitiet.

Noter
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Grenaa Synshal v/Henrik Svendsen
Energivej 8 · 8500 Grenaa
tlf. 3048 8500 · henrik@grenaasynshal.dk

www.grenaasynshal.dk

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

A12025

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 73 23 30 00
kpmg.dk

Morgenmøde

Udvikling af spil-industri i Grenaa

for innovative virksomheder og virksomheder som ønsker innovation
Mandag d. 26. august, kl. 08:00 på Kystvejens Hotel og Konferencecenter
På mødet skal vi drøfte, hvordan vi fremmer udviklingen af spil-industri i Grenaa. Der vil
også være mulighede for at møde repræsentanter fra de nuværende 6 spil-virksomheder i
GameBusiness klyngen.
Program
• Velkomst v/ Ole Svit, formand for GameBusiness
Herunder orientering om mulighederne for udvikling af spil-industri i Grenaa
• Anvendes af spil i markedsføringen v/ Daniel Dollerup, Public Override I/S
• Eksempler på anvendelse af spil til uddannelse og læring v/ Lucas A. Bak, Public Override I/S
• Demonstration af spil som medlemmer og sponsorer kan anvende
• Virksomhedernes muligheder for at støtte udviklingen v/ Palle Erik Rasmussen, GameBusiness
Ved mødets begyndelse serveres morgenbuffet.
Deltagelse for 2 personer pr. virksomhed er gratis.
Af praktiske årsager anmodes om tilmelding
til pr@pr-d.dk eller www.gamebusiness.dk
snarest og senest 21. august.
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korruption eller unfair konkurrence.
Det skal være på den europæiske
måde.“
Hvordan udvikler markedet sig?
Som dansk virksomhed er man efter
Simons mening nødt til at være opmærksom på, hvad der sker i Kina,
uanset om man er der eller ej. „Vi
vil gerne se Kina som vores andet
hjemmemarked. Det skal udnyttes til at forstærke vores position
globalt. Kina og Danmark kan meget
nemt hænge sammen.
Der er en meget fragmenteret
konkurrencesitiuation – det flytter
sig fra dag til dag.
Kina er ikke et land, det er en region, en verdensdel næsten. Der er
stor forskel på de forskellige egne i
landet.“
Hvad med kulturforskellen?
„Kulturforskellen er en styrke og
ikke et problem i Kina. Hele vores
første år er gået med at finde de
rigtige medarbejdere, der deler
vores kulturforståelse. Kineserne er
meget veluddannede, så der er en
pulje af dygtige kinesiske medarbejdere med det rigtige kultur. De vil
gerne bevise noget.
Kina kommer samtidig efter min
vurdering tættere og tættere på
vores „kultur“.
I juni måned havde vi en fælles
uge-event for alle samarbejdspartnere. Kineserne var en integreret
del af det. Sådan en uge giver en
masse på „PR-kultur-kontoen“.
Vi kan lære en masse af kineserne. Først og fremmest, at de
har fart på. De har en brændende
ambition. De har på ingen måde
begrænsninger. De arbejder også
om aftenen og i weekenden. De er
sultne. Vores værdi Pioneering Spirit
udviser kineserne virkelig. Iværksætterkulturren er meget stærk i Kina.
Den bygger på lige dele iværksætterånd og „lån“ af idéer og best
practice af andre.“
Hvordan klarer I jer?
„Distributørerne i Kina gjorde det
fint i starten, og det går stadig
planmæssigt fremad i Kina. Vi tager
et skridt ad gangen. Vi er vækstet.
Perspektiverne ser fornuftige ud.
Vi er blevet kendte for kvalitet, for
at være innovative og for vores
produkters ydeevne.
Vi er startet i tre provinser med
gode referencekunder og en fornuftig omsætning.“
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Hvor skal man være på vagt?
„Korruption. Du skal være parat til
at sige nej til kontrakten potentielt.
Man skal være stålfast i sine værdier. Det er vigtigt at registrere og
beskytte sit brand, sit navn og sine
profiler. Det er faktisk flatterende
at blive kopieret, det er en cadeau
i Kina… Der skal man ikke være
naiv.“
Hvad med resten af BRIK?
„I de tre andre lande opererer vi via
forhandlere. Brasilien er et sted, vi
satser meget på. Vi har en mand,
der dedikerer sig til Latinamerika,
men opererer fra Danmark. Konceptet med Business Unit Partners udvikles hele tiden, så vi kan
komme ind på nye vækstmarkeder.
Vi vil gerne have dem endnu tættere
på og vil gerne arbejde endnu mere
sammen med dem, for de har kulturforståelsen og lokalkendskabet.
Måske åbner vi også selskaber
der, men det er ikke noget, der
ligger i kortene lige nu.
Rusland kommer næst: Vi har
lavet en aftale med en trainee om at
komme ud og afslutte en opgave på
erhvervsakademiet i Århus. En markedsundersøgelse og en markedsrapport på Rusland er opgaven. Han
skal på besøg derovre og vi kaster
også ressourcer i det. Det er fedt –
jeg har prøvet det før. Jeg har stor
respekt for, hvad studerende kan
udrette. Det er også en god mulighed for andre virksomheder. Du skal
bare huske, at de skal have hjælp til
at hjælpe os selv til at komme ud i
verden. Mange af dem har udlængsel og rigtig gode værktøjer med
fra studiet. Engagementet er der
heldigvis også ofte!“

„Vi vil gerne hjælpe andre og dele
vores erfaringer ud, hvis nogen
kan bruge det til noget.“
Simon flytter sammen med sin familie her i sommer tilbage til Danmark
efter en årrække i Kina. Han har
stået for PR’s opstart i Kina – og har
også arbejdet for andre virksomheder der. Han har derfor en masse
erfaring, som han gerne deler.
„Vi er åbne for at snakke med andre
virksomheder på Djursland, der
gerne vil til Kina. Vi vil gerne være
med i det netværk, der er på Djursland. Vi vil gerne hjælpe andre og
dele vores erfaringer ud, hvis nogen
kan bruge det til noget.“

Bedre byggesagsbehandling
NORDDJURS Både virksomheder og borgere
i Norddjurs Kommune er i følge en ny bruger
undersøgelse tilfredse med den måde, byggesagsbehandlingen foregår på. Samtlige borgere
og virksomheder, der har været i kontakt med
Udviklingsforvaltningen i forbindelse med
byggesager, var inviteret til at deltaget i under
søgelsen og 103 ud af 250 deltog.
Resultaterne viser at medarbejderne er meget
venlige, lette at forstå og fagligt kompetente.
52 % svarer, at deres byggesag blev behandlet i
første omgang uden behov for supplerende oplysninger. 63 % var tilfredse med sagsbehandlings
tiden, mens 29 % var utilfredse. Der er siden
igangsat initiativer, som vil øge hastigheden og
danne større overblik over byggesagerne.
(Læs også artikel side 12)

Nystartet skær og buk
AUNING Ib Christensen og Morten Bertelsen,
begge med ti års erfaring fra metalbranchen har
startet MI tech ApS i Auning. De har lejet sig ind i
et tidligere saltdepot og har leaset en laserskærer
og en kantpresse. ”Vi vil beskæftige os med ren
skæring og buk, og vi målretter os et specielt
kundesegment, som vil have løst her og nu opgaver til hurtig levering,” fortæller de.

Nordmænd elsker Ebeltoft
EBELTOFT Både danskere og nordmænd er vilde
med Ebeltoft. Visit Nordjylland har undersøgt
turisternes vurdering af 19 danske kystferiebyer,
og her placerer Ebeltoft sig som nr. to blandt de
to folkeslag, kun overgået af Skagen, der topper
blandt alle de adspurgte nationaliteter.

Aktivering af ledige til uddannelse
NORDDJURS Norddjurs er bedst i Østjylland, når
det handler om at aktiverer ledige til en uddannelse. Her får 18 % af de aktiverede på dagpenge
mulighed for at uddanne sig, mens tallet er 12 %
i Syddjurs og 11 % i Favrskov. I Randers er tallet
nede på 4 %. Mange kommuner sparer på uddannelse som aktivering, fordi det koster mere end at
sende ledige i praktik med løntilskud.

Søges til virksomhedspraktik
SYDDJURS Fra august har Syddjurs Kommune
ansat firmaet Job Vision til at finde ulønnede
praktikpladser til 60 dagpengemodtagere om
måneden. Virksomhedskonsulent Lars Hede
håber på, at flere lokale virksomheder vil bakke op
om projektet og sige ja tak til at få en jobsøgende
i praktik. ”Det vi kan se er, at mange i løbet af
praktikken blomstrer op, fordi de får den sociale
kontakt, som de måske ikke har fået så meget af,
når de går hjemme,” siger han.

Noter
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Rekordtilskud til jobrotation
stor chance for virksomhederne
Ansæt en vikar – og få næsten 200 kr. i timen i tilskud, hvis du sender dine medarbejdere på
efteruddannelse. Det var et af budskaberne, da de to jobcentre på Djursland i samarbejde med
Djurslands Erhvervsråd lige før ferien inviterede virksomhederne til orientering om nogle af de
nye muligheder på fremtidens arbejdsmarked.
Fremadstormende Djurs Sommerland lagde lokaler til arrangementet,
der trak deltagere fra det meste af
Djursland. Seniorleder Alice Krog,
Jobcenter Norddjurs, er glad for
samarbejdet med erhvervsrådet og
kollegerne i Syd. ”Vi har i forvejen
en god dialog med rigtig mange virksomheder, men vi oplever, at mange
ikke kender til de nye og meget
attraktive tilskudsmuligheder. Derfor
er det dejligt at møde erhvervsfolk
på den måde. På mødet kom det
frem, at virksomhederne generelt
ikke prioriterer opkvalificering af
medarbejderne tilstrækkeligt. Netop
derfor er det vigtigt, at de er klar
over, hvor godt jobcentrene kan
hjælpe dem i gang.”
For at opnå rekordtilskuddet på pt.
194,84 kr. i time, skal den vikar, der
ansættes, have været ledig i mindst
tre måneder, og skal ansættes i

mindst 10 timer om ugen. Vikaren
kan vikariere for flere medarbejdere,
idet tilskuddet kan udbetales i et
helt år. Der er hverken loft over antallet af medarbejdere der efteruddannes, eller antallet af vikarer der
ansættes.
”Virksomhederne bestemmer selv,
hvilken uddannelse der er behov
for forklarer Alice Krog. Niveau og
indhold blander vi os ikke i. Som
det kom frem på mødet i Djurs
Sommerland, har man som virksomhed mulighed for at skræddersy
netop det uddannelsesforløb som
passer til det aktuelle behov. Vores
erhvervsskoler på Djursland vil
gerne hjælpe til”
”Vi anbefaler jobrotation, fordi vi tror
på, at de ledige som ansættes som
vikarer har rigtig gode muligheder
for at blive ansat i virksomheden
eller i en anden virksomhed efter
følgende”, siger John Saaby Jen-

sen, formand for Arbejdsmarkeds
udvalget i Norddjurs Kommune. ”Vi
ved godt, at det kan være svært at
finde både tid og ressourcer til opkvalificering af medarbejdere. Men
for mange virksomheder er tiden
inde til, at der skal tænkes fremad
mod nye ordrer – det kræver altid
dygtige medarbejdere at få dem i
hus”.
Alice Krog og John Saaby Jensen
gør opmærksom på, at Norddjurs
Kommune selv anvender jobrotation
når medarbejdere skal efteruddannes. Netop i disse uger gøres klar
til efteruddannelse af op imod 300
medarbejdere og ansættelse af 40
vikarer.
Vi vil gerne opfordre virksomhederne til at kontakte Jobcenter
Norddjurs for at høre nærmere om
jobrotation og andre gode tilbud til
virksomhederne på Djursland.

Formand for Arbejdsmarkedsudvalget i Norddjurs Kommune John Saaby Jensen og seniorleder Alice Krog, Jobcenter Norddjurs
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R ÅD G IV E ND E

Stationsplads 4,

IN GE N IØRE R

8500 Grenaa

A/S

Teambuilding og hyggeligt samvær i

- Tlf. 8630 0355

Den Historiske Madskole

Åboulevarden 18, 8000 Aarhus C - Tlf. 8625 3355

Kom og bliv varm på dansk madkultur,
når i ved støbejernskomfuret puster liv i
de glemte danske retter. Giv dig selv en
oplevelse ud over det sædvanlige, og bliv
klogere på dig selv, dine kollegaer og
dansk madkultur!

Vi er eksperter i både hydrauliske anlæg og trykluft.
Vi udfører syn og service på bl.a.:
· Kraner
· Autolifte
· Trucks

· Spil
· Pumper
· Gear

· Løftegrej
· Ventiler
· Cylindre

Hør mere hos Ursula Bjerggaard på
8795 1533 eller ummb@gl-estrup.dk

Randersvej 4 · 8963 Auning

DLG Tele og Land & Fritid i Grenå står
altid klar til at hjælpe din virksomhed
med at finde den helt rigtige teleløsning
Samsung Galaxy Xcover 2
DLG Pro 2 i 12 mdr. á kr. 99,Oprettelse (engangsbetaling)
Fragt (engangsbetaling)
Min. pris i bindingsperioden
inkl. DLG Pro 2

DIN LOKALE TELE-BUTIK

720,00
1.188,00
159,20
40,00

2.107,-

TELEFONENS PRIS

720,Ring for tilbud på erhvervs telefoni – DLG i Grenå tlf.: 33 68 62 31

Samsung Galaxy Tab 2, 10.1
DLG Pro 0 i 12 mdr. á kr. 9,DLG Data Mini i 12 mdr. á kr. 40,Oprettelse (engangsbetaling)
Fragt (engangsbetaling)
Min. pris i bindingsperioden
inkl. DLG Pro 0

2.880,00
108,00
480,00
159,20
40,00

3.667,-

For at kunne få DLG Pro abonnementer forudsættes det, at du har et aktivt CVR/SE-nummer. Abonnementet er bindende i 12 mdr. Alle priser er angivet i DKK ekskl. moms.
Priserne gælder kun i forbindelse med nytegning af mobilabonnement. DLG Tele tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Tilbuddene gælder hele juni måned 2013.
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Spil-industri i Grenaa
synergi for lokale virk
Visionen er at udvikle Danmarks bedste og mest
attraktivt miljø for spilvirksomheder i Grenaa.
Foreningen og erhvervsnetværket GameBusiness
har potentiale til at gøre netværkssuccessen
Djurs Wind Power kunsten efter.
Nogle var skeptiske, da netværket
Djurs Wind Power startede. Men
idag er successen indiskutabel med
ordrer for 450 mio. kr. og 330 jobs.
Selv virksomheder, som intet har at
gøre med produktion af vindmøller,
har haft stort udbytte i at deltage
i netværket. Nu kommer næste
mulighed for de virksomheder, der
kan se en direkte eller inddirekte
interesse i at blive en del af GameBusiness. Samtidig er man som
medlem med til at støtte udvikling
af en ny imageskabende industri i
Grenaa.

10
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„Vi kan vende strømmen, så de
„kloge“ virksomheder flytter til
Grenaa for at være her, hvor de
dygtigste medarbejdere uddannes.“
Spil-industri vil boome
Ole Svit, der både er formand for
GameBusiness og direktør på Viden
Djurs, er helt overbevist om potentialet. „Vi har allerede seks spil-virksomheder i GameBusiness klyngen,
og med 200 nye spil-studerende på
Viden Djurs om året fremover, kan

GameBusiness

vi næsten ikke undgå, at området
kommer til at boome i Grenaa de
kommende år. Specielt når det
lykkes at skabe rammerne for, at
de mest talentfulde spiludviklere
og de innovative virksomheder kan
„klikke“ – og dermed fortsætte den
positive spiral.
Med den rigtige indsats kan vi
vende strømmen, så de „kloge“
virksomheder flytter til Grenaa for at
være her, hvor de dygtigste med
arbejdere uddannes.“
Spil er mere end underholdning
„Undervisningsministeriets strategi er, at spil-industri om få år
skal beskæftige mere end 2.000
personer i Danmark. Idag er tallet
450. Samtidig tror ministeriet på,
at omsætningen i industrien kan
øges fra 300 mio. kr. til 2 mia. kr.,
med en eksportandel på over 90%.
Det globale marked er i dag ca. 400
mia. kr. og stiger stadig støt, så det
er et spændende vækstmarked at
blive en del af“, forklarer sekretær
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Formand Ole Svit og ekretær Palle Rasmussen, GameBusiness

kan give
somheder
i GameBusiness, Palle Rasmussen,
pr-development.

„Spil er i dag meget andet end
underholdning.“
Spil har udviklet sig til en gigantisk underholdningsindustri,
som virkelig giver mulighed for
at spil-virksomheder kan score
kassen, hvis de rammer rigtigt på
det globale marked. Spil-industrien
skal udvikles i Danmark. Staten har
også fokus på mulighederne, og vil
i de kommende år bl.a. støtte med
offentlige tilskud til udvikling af
industrien.
Spil er i dag meget andet end
underholdning. De anvendes bl.a.
mere og mere til læringsformål,
som ofte specialudvikles til den
enkelte virksomhed. Men det kan
også handle om f.eks. sikkerhed
på arbejdspladsen eller opkvalificering af service i butikkerne,
hvor en gruppe virksomheder kan
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profitere af et spil, der ofte gør en
læringsproces mere indbydende
og samtidig giver mulighed for en
fantastisk interaktivitet, mellem
både spillere (=kursister) og undervisningsansvarlige.
Netværksaktiviteter
Medlemmer af netværket bliver
på morgenmøder holdt løbende
orienteret om spiliværksætternes
sidste nye idéer og muligheder for
anvendelse af spil og apps. Der er
også i det forum god mulighed for at
knytte nye alliancer. Medlemmerne
kan udnytte et iPadspil udviklet specielt for GameBusiness, som giver
medlemmerne rigtig gode online
profileringsmuligheder. Interesserede virksomheder kan høre mere
om netværket og udvikling af spilindustri i Grenaa på et morgenmøde
mandag den 26. august, kl. 08:00 på
Kystvejens Hotel og Konferencecenter. Alle virksomheder som vil støtte
innovation i Grenaa er velkomne. Se

GameBusiness

annonce andetsteds / tilmelding på
www.gamebusiness.dk
GD for Game Development
GameBusiness har indledt forhandlinger med Norddjurs Kommune om
at etablere et iværksættermiljø i en
tidligere industribygning på GDgrunden i Grenaa, hvor der lige
nu ved siden af er ved at blive
færdiggjort boliger til mere end
100 spil-studerende. Projektet har
et samlet budget på seks mio. kr.
og det er planen at udnytte de rå
betonbygninger, hvor der både skal
være box miljøer til de enkelte „spilvirksomheder“ og en række fælles
faciliteter.
„Politikerne er generelt meget
engagerede i planerne – og en af
mulighederne er, at kommunen
samtidig etablererer et såkaldt
ungdomsunivers i samme bygning,
så GD bliver det naturlige samlingssted for mange af områdets unge“,
konstaterer Palle Rasmussen.

Advertorial
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Fald i erhvervsog byggevenlighed
Dansk Byggeri danner sig hvert
år et overblik over de kommunale
rammevilkår for virksomhederne,
og kortlægger deres erhvervs- og
byggevenlighed i en samlet analyse. Den er bygget op ud fra 31
erhvervspolitiske parametre, som
i en samlet rangering vurderer den
enkelte kommunes erhvervsvenlighed.
Stadig knas med
byggesagsbehandlingen
Et af de parametre der fylder meget
hos lokale håndværkere og entre-

prenører er byggesagsbehandlingen.
„Hvis vi ser på sagsbehandlings
tiden for et etplanshus i et almindeligt parcelhuskvarter, bør det
ikke tage mere end en uge, hvis
ansøgningen vel og mærke er
ordentlig belyst,“ udtaler formanden
for Dansk Byggeri’s Lokalforening
Djursland, Thorkil Brouer i Ebeltoft. „Det er derfor ikke rimeligt
med en behandlingstid på næsten
tre måneder, som undersøgelsen
peger på, det tager i Norddjurs.“
Formanden peger desuden på, at
det stadig er bygherrens ansvar, at

alt er lovligt og i orden. „Vi er blevet
lovet forbedringer de sidste ti år,
så forhåbentlig vil der snart ske en
kraftig effektivisering af godkendelsesproceduren.“

„Man kan jo spørge sig selv, om
Syddjurs er sin konkurrencesituation
bevidst, ligesom jeg godt tør kalde
prisen for hamper.“
Fokus på erhvervsbyggeri
Sagsbehandlingstid og gebyr for
erhvervsbyggeri er også et område

Placering

Gebyr

Favrskov

Favrskov

Norddjurs

Norddjurs

Randers

Randers

Syddjurs

Syddjurs

Aarhus

Aarhus

0

17,5

35,0

52,5

70,0

0

37500

75000

2012

Gebyr erhvervsbyggeri

2013

Gebyr enfamiliehuse

112500

150000

Gebyr landbrugsbyggeri
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De to Djursland-kommuner er, ifølge en undersøgelse fra
Dansk Byggeri, faldet i graderne i erhvervs- og byggevenlighed
i forhold til landets øvrige 98 kommuner. Norddjurs er røget
fra en 17. til en 49. plads og Syddjurs fra nr. 12 til nr. 21.
med store lokale udsving. „Når to
virksomheder ved siden af hinanden, men i hver sin kommune,
oplever så forskellige gebyrer på
erhvervsbyggeri som hhv. kr. 44.319
og kr. 112.000, kan man jo spørge
sig selv, om Syddjurs er sin konkurrencesituation bevidst, ligesom jeg
godt tør kalde prisen for hamper,“
anfører formanden, der også har et
andet godt råd til politikerne: „Gør
jeres erhvervsgrunde indbydende
og attraktive, så de bliver lettere at
sælge.“

„Vi er blevet lovet forbedringer de
sidste ti år, så forhåbentlig vil der
snart ske en kraftig effektivisering
af godkendelsesproceduren.“
Udliciter noget mere
Undersøgelsen peger også på, at
der er stor forskel på i hvor høj grad
kommunerne udliciterer. Norddjurs
har en udliciteringsgrad på under
1/3, Syddjurs på godt 50%. „Det er
en rigtig god idé at udlicitere mere,

Udlicitering

Sagsbehandlingstider
Favrskov

Favrskov

Norddjurs

Norddjurs

Randers

Randers

Syddjurs

Syddjurs

Aarhus

Aarhus

0

22,5

45,0

Tider erhvervsbyggeri
Tider enfamiliehuse

67,5

fordi kommunerne kan spare penge
på det,“ mener Thorkil Brouer.
Erhvervspolitisk konsulent i Dansk
Byggeri, Lea Stentoft forklarer, at
udliciteringsgraden alene dækker
området vej og park. „Der er en
tendens til stigende udlicitering
inden for de tekniske områder, men
med et landsgennemsnit på 38%,
er der bestemt plads til forbedringer, ligesom der er et meget stort
potentiale inden for de mere bløde
fagområder.“

90,0

0

15

30

45

60

Udliciteringsgrad
Kilde: Dansk Byggeri
Læs mere på www.kommunalperformance.dk
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Østerbrogade 16
8500 Grenaa
Telefon 86 32 20 11
Telefax 86 32 36 16
www.kvistjensen.dk
grenaa@kvistjensen.dk

Færgevej 1 · Grenaa · www.mercatus.dk

ERHVERVSRÅDGIVNING

Kvalitet og Omtanke

· Struktur
· Overblik
· Resultatorienteret
· Ressourceoptimering
· Salg/eksport/markedsføring
Ring eller send en mail for en
uforpligtende drøftelse uden beregning
Tlf. 8646 8240
Mobil 2889 5240
Mail: carl-v.buchwald@c-vb.dk

Tel. 8833 4646 · www.lsalaw.dk

Vælg en stærk
samarbejdspartner
LOKAL OG ENGAGERET

Møder – Kurser – Konferencer
i inspirerende omgivelser for alle…

Dronningens Ferieby har en smuk
fællesbygning på 1000 m2 med moderne
og lyse lokaler. Ideelle rammer for
generalforsamlinger, foredrag, konferencer,
workshops og fester. Servicemindet personale
med øje for specielle behov og fleksibilitet.

Priseksempel på dagsmøde:

Ring og hør nærmere eller besøg os for en
rundvisning og hør nærmere om de mange
muligheder.

Mulighed for overnatning i feriebolig
pr. person v/2 personer pr. bolig. fra kr. 395,-

Kaffe/the med hjemmebagte boller
Lækker frokostbuffet inkl. 1 øl/vand
Kaffe/te med hjemmebag
Frugt/snacks samt isvand under hele forløbet
Pris pr. person kr. 495,-

www.djurslandsbank.dk

Vi hjælper gerne til med transport, aktiviteter og
underholdning.

Dronningens Ferieby
8500 Grenaa · Telefon 87 58 36 50
post@dronningensferieby.dk · www.dronningensferieby.dk

Mødestedet uden forhindringer…

Red medarbejderne fra mobiluheld
Mobilsnak under kørsel
er skyld i en stor del af
uheldene på vejene. Sørg for,
at dine medarbejdere har en
ordentlig håndfri installation
i bilen, så de ikke falder for
fristelsen. Du undgår også
bøde på 1.500 kr.
Få et tilbud
– husk vi kommer ud til dig,
når det passer i din tidsplan.

Biltelefonmontøren er
ekspert i rådgivning og
professionel montage af
mobil-anlæg og andet
bil-elektronik.

Giv dine medarbejdere
kulturoplevelser sammen
– bliv sponsor i Pavillonen
Gratis billetter eller billetter med rabat til
Pavillonens arrangementer er en vigtig og
stærkt vanedannende ingrediens i
Pavillonens sponsorpakker.
I møder hinanden i uformelle rammer
– og kommer samtidig med i vores
erhvervsnetværk med
mere end 60 andre
virksomheder, hvor I er
blandt de første, der får
tilbudt billetter til nye
arrangementer.
Kontakt Jesper Jul og
hør mere om vores
sponsorpakker.
Tlf. 8632 1633 · jul@pavillonen.dk
www.pavillonen.dk

Tlf. 4018 2700 · erling@montoren.dk · www.montoren.dk
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Norddjurs- og Syddjurs Kommune, hvor forebyggelse og brand og
redningsopgaver er de primære ansvarsområder. Som brandteknisk
rådgiver foretager beredskabet blandt andet mellem 600 og
700 brandeftersyn om året. Større virksomheder, hoteller, skoler,
plejehjem og fredede ejendomme er her i fokus. Brand og Redning
Djursland har ni brandstationer, hvor slukningskøretøjerne skal
kunne bemandes døgnet rundt, der er derfor brug for flere mænd og
kvinder, der har lyst til at uddanne sig til brandmænd.
”I forbindelse med vore brandsyn
vejleder vi om, hvordan brandrisikoen minimeres og om vigtigheden
af at have en beredskabsplan. Beredskabsplanen skal beskrive, hvad
medarbejderne skal gøre i tilfælde
af brand. Vi ser efter om branddørene er, som de skal være, om
brandmateriellet er placeret efter
reglerne og er klar til brug. Hvis der
under brandsynet ikke konstateres
alvorlige fejl og mangler, beder vi
om at få fejlen rettet. Ved mere alvorlige forhold, så tjekker vi naturligvis, at der er blevet fulgt op på vore
påbud,” fortæller beredskabschef
Leif Bang. ”Lidt forenklet kan man
sige, at vi kommer ud og tjekker i
forsamlingslokaler, plejeintuitioner
og butikker, hvor der kan være over
150 personer ad gangen – og brandfarlige virksomheder generelt.”
”Når vi går brandsyn, kommer vi
ofte ud for, at der er lavet mindre
bygningsændringer. Et godt råd skal
derfor være: Spørg byggemyndig
hederne eller os inden du starter på
en mindre ombygning. Alternativet
er jo, at bygningsændringerne ikke
opfylder sikkerhedskravene og derfor skal det ændrede fjernes.”
Brandalarmeringsanlæg
med forsikringsnedslag
”Har man installeret en automatisk
brandalarm i sin virksomhed, vil
der typisk være et kraftigt forsikringsnedslag på policen. Det er ikke
altid, at virksomhederne er opmærksomme på den besparelse. Egent
lige fejlalarmeringer er sjældne,
men vi har for mange tilfælde, hvor
alarmen går i gang, fordi en håndværker støver, eller fordi han eller
hun måske ikke tænker på, at et stearinlys kan sætte en alarm i gang.
Leif Bang fortæller, at også private
husstande bør sikre sig, at der
er en røgalarm i boligen.
”Det er sjældent ild
og varme, folk
omkommer af.
Det er røgen,
der er årsagen.”

Kemikalier
Blandt beredskabets øvrige arbejdsopgaver er oprydninger efter kemikalieudslip. Heldigvis sker udslip
sjældent i virksomhederne. Det er
mere almindeligt i forbindelse med
færdselsuheld ude på landevejene,
hvor vi har mindre forureninger.
Ved uheld hvor flere stoffer blandes kan det være svært at fastlægge
den rigtige førsteindsats. Vi har
derfor en livline til Beredskabsstyrelsens kemiske laboratorium, der kan
rådgive om den korrekte indsats.
Kan kemisk laboratorium ikke
rådgive, kan Beredskabsstyrelsens
center i Herning sende et køretøj,
der kan lave en analyse af stoffet og
fastlægge den korrekte indsats.
Vi mangler folk
Brand og Redning Djursland gør
meget ud af at fortælle om sit
virke. Derfor stiller man også op
ved utallige lokale arrangementer.
Senest i forbindelse med havne
jubilæet i Grenaa. ”Vi er altid parate,
når det gælder rådgivning omkring
brandfare, kemikalier og evakuering.

Hvis
ulykken
rammer
Vi bliver modtaget positivt ude omkring. Men når vi stiller op – også
ude i virksomhederne – vil vi også
gerne fortælle, at vi er en meget
spændende arbejdsplads, og at vi
mangler folk. Helt præcist mangler
vi 22 mænd og kvinder, der kunne
tænke sig at uddanne sig til deltidsbrandmænd.”
En brandmandsuddannelse består
af 12 timers førstehjælp, 74 timers
grunduddannelse og 148 timers
funktionsuddannelse. Dertil kommer 24 timers efteruddannelse
hvert år. ”Nu om dage lever vi i
et pendlersamfund, hvor ikke alle
deltidsbrandmænd kan møde hele
døgnet, vi har deltidsbrandmænd
og -kvinder, der kan møde i dagtimerne, og andre der kan møde
uden for normalt arbejdstid. Man
skal nemlig være klar til at kunne
køre fra én af vore stationer på fem
minutter.
Vi har egen brandskole ude ved
Fornæs, hvor vi uddanner mand
skabet enten som dagkurser, hvor vi
betaler for tabt arbejdsfortjeneste,
eller som weekend kurser, hvor vi
betaler timelønnen for en brandmand.”
”Jeg håber, at der er blandt
læserne er nogle, som har lyst til at
prikke deres gode og kvikke medarbejdere på skuldrene og vise dem
den her artikel,” slutter Leif Bang.

Journalist Jørgen Peter Thygesen, Mercatus Reklamebureau AS

Brand og Redning Djursland er et fælleskommunalt beredskab for

Beredskabschef Leif Bang, Brand og Redning Djursland
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Væk med de tunge løft
For Tømrermester Lindberg i Kolind
handlede det om at undgå tunge og
uhensigtsmæssige løft med risiko for
nedslidning og ulykker på arbejdspladsen.
Hjælpen kom i form af midler fra
Forebyggelsesfonden og med rigtig
god hjælp af såvel Arbejdstilsynet som
Byggeriets Arbejdsmiljøbus.

Tømrermester Torben og direktør Pia Lindberg, Tømrermester Lindberg ApS
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„Arbejdstilsynet, som vi af og
til skal slås med, viste sig at
være en særdeles lydhør,
kompetent og meget
imødekommende.“
„Her vil jeg gerne tilføje,“
fortsætter Torben, „at Arbejdstilsynet, som vi nok almindeligvis opfatter som en myndighed,
som vi af og til skal slås med,
pludselig viste sig at være en
særdeles lydhør, kompetent og
meget imødekommende
samarbejdspartner, som
vi har haft glæde
af hele vejen
igennem.“
Et bedre arbejdsmiljø
Parrets udgangspunkt,
som var at
søge støtte til
gode råd og
hjælpemidler
mod tunge
løft inden for
de forebyggelsespakker, der er
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til rådighed for træ- og møbelvirksomheder, blev udvidet til at handle
om skabe et bedre og mere sikkert
arbejdsmiljø på et mere overordnet
plan, fortæller de samstemmende.

„Det at vi ikke længere skal
håndtere og bære ting, men
alene styre dem, er rigtig godt.“
Ind over kom også Evald Zacho
fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus
(Bam-bus). Det er en konsulent
tjeneste, som har til formål at
formidle god arbejdsmiljøpraksis til
byggepladser og til byggevirksomhederne og deres ansatte.
Der blev søgt i to puljer: Dels
tunge løft og dels planlægning og
koordinering. De to puljer indbragte
tilsammen knap kr. 50.000,-.
„En af de ting, vi fik afprøvet og
senere købte, var en trailer med
kran. Den vogn og den kran har
vi haft stor gavn af lige siden,“
fortæller Torben. „Det at vi ikke
længere skal håndtere og bære ting,
men alene styre dem, er rigtig godt.
Vi monterer i dag både døre og
vinduer med hjælp af kranen. Først
og fremmest handlede det om, med
god rådgivning fra såvel Arbejdstilsynet som Arbejdsmiljøbussen, at få
gennemgået alle de operationer, vi
går rundt og foretager os til daglig.
Arbejdsmiljøet er blevet en del af
vor planlægning. Alt lige fra affald,
der ligger og flyder, til lageret, som
vi har fået en mere hensigtsmæssig
opbygning af, biler og værktøjskasser, der er blevet fornuftigere
indrettede – til frembringelse af
forskellige slags hjælpemidler til de
daglige byggeopgaver. Mange er
faktisk temmelig lavpraktiske, men
særdeles effektive.“
Pia fortæller, at der på et tidspunkt skulle bores nogle hundrede
huller i et metalloft. Det er en meget

anstrengende proces, hvis man da
ikke lige tænker på at hente hjælp
fra et gipshejs, så det blot handlede
om at styre boremaskinen – og ikke
at holde og bære den. Eller en fiks
anordning, som kan holde på en dør,
mens den løftes på plads.
Work smarter – not harder
„Man kan sige, at vi har fået hjælp
til at afprøve tekniske hjælpemidler,
men vi har også fået hjælp til at
bruge vore hoveder, så arbejds
miljøet bliver tænkt ind i alt, hvad vi
foretager os. Vi har fat i ting så få
gange som muligt,“ siger Torben.
„Vort mål med at undgå tunge løft
og nedslidende rutiner har vi nået
langt hen ad vejen. Vi er overbeviste om, at vi på den måde er
blevet mere effektive. Vi tror på,
at vi også forbedrer indtjeningen,
fordi vi planlægger så meget. Det
skal også med, at vi ikke har følt,
at det har været besværligt at søge
midlerne. Selv om pengene ikke har
dækket de faktiske omkostninger,
har vi v æret glade for dem og hele
forløbet,“ understreger han.

Journalist Jørgen Peter Thygesen, Mercatus Reklamebureau AS

„Vort udgangspunkt var egentlig, at
vi havde problemer med at komme
af med vort affald på en ordentlig
måde. Vi brugte uheldige arbejdsstillinger og alt for tunge løft, når
gamle døre og vinduer og meget
mere skulle deponeres. Samtidig
var jeg begyndt at abonnere på nyhedsbreve fra Forebyggelsesfonden
– og fandt på den måde ud af, at der
var såvel økonomiske midler som
god hjælp og rådgivning at hente,“
fortæller Pia Lindberg, der sammen
med sin mand Torben driver tømrervirksomheden.

Fonden for Forebyggelse og
Fastholdelse
Fonden, der ligger under Beskæftigelsesministeriet, støtter initiativer, der forebygger nedslidning og
fastholder medarbejdere på arbejdsmarkedet i de særligt nedslidningstruede brancher. Ud over „træ
og møbel“ kan der søges forebyggelsespakker til „daginstitutioner“,
„metal og maskiner“ og „rengøring“. Pia og Torben Lindberg
fortæller, at man er velkommen til
at ringe, hvis man ønske yderligere
oplysninger om deres erfaringer.

Fokus: Personlig sikkerhed
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DJURSLAND
KLOAK-SERVICE
ApS v/Ulrik Sinding
Abildgårdsvej 10 • 8570 Trustrup
86334677 • 86334121 • www.u-sinding.dk

• Reparationer
• Service & eftersyn
• Hydraulik

• Syn, skader
• Elektroarbejde
• Afbalancering

VVS-installation

• Eftersyn af hejskraner, liftbagsmække m.m.

per møller

Din nødservice til udskiftning af
slanger på stedet

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

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

VI SERVICERER OG REPARERER ALLE MÆRKER – RING ELLER KIG IND

www.permoeller.dk

Rolshøjvej 2 · 8500 Grenaa · Tlf.: 8759 1212 · www.kattegatteknik.dk

NY
Professionelt værksted
Svend Pilgaards professionelle værksted
beskæftiger sig bl.a. med:
l Alt i reparationer af personbiler, varebiler,
lastbiler og busser
l Eftersyn, olieskift, bremser og styretøj
l Lovpligtig eftersyn og reparation af fartskrivere
l Fejludlæsning
l Bremseprøve også på lastbiler
l Salg og udskiftning af dæk
l Styretøjsudmåling med firehjulsudmåler
l Reparation og servicering af aircondition
l Reparation og udskiftning af ruder.
Vi servicerer og reparerer
alle bilmærker og yder
3 års garanti på reservedele

Book en prøvetur!
Kontakt os og lad os give dig
et uforpligtende tilbud!

Svend Pilgaard Automobiler A/S · Saabydalvej 2 · 8550 Ryomgård · Tlf. 8639 4099 · www.svendpilgaardautomobiler.dk
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Fra skraldespand til superbrand
Jette Egelund overtog familievirksomheden for 16 år siden. I dag er
Vipp forvandlet fra at være lægernes
og frisørernes foretrukne skraldespand til at være et af Danmarks
førende designbrands med 35
ansatte. Virksomhedens omsætning
i de seneste fem år er vokset med
mellem 40 og 60 procent. Fra en
produktion på 1.500 spande i faderens tid, bliver der i dag fremstillet
100.000 produkter. Det var en skilsmisse fra professor Niels Egelund,
der trikkede Jette til at overtage
Randers-virksomheden – og samtidig give den helt nyt liv.
Djurslands Erhvervsråd indleder
sæsonen tirsdag den 27. august kl.
17:30 med et virksomhedsbesøg

hos Kvadrat i Ebeltoft, hvor vi nok
også kan blive indviet i, hvordan
Kvadrat er blevet superbrand inden
for stoffer. Her er der også meget,
der ender i skraldespanden, men
ikke landskabet omkring virksomheden, „Your Glacial Expectations“,
der er skabt i et samarbejde med
landskabsarkitekten Günther Vogt
og kunstneren Olafur Eliasson. Deltagerne bliver vist rundt i landskabet, hvorefter der vanker en lækker
menu fra Karens Brasserie.
Efter spisningen holder Jette Egelund sit indlæg „Fra skraldespand
til superbrand“, hvor der naturligvis
også bliver mulighed for dialog med
Jette.

Virksomhedsbesøg hos
Kvadrat A/S Ebeltoft
Tirsdag d 27. august kl 17.30
17.30 Velkomst ved Harald Grønlund & Mette Bendix
· Rundvisning på Kvadrat.
· Lækker menu fra Karens Brasserie
· Jette Egelund, Vipp
21.30 Tak for i aften
Tilmelding senest d. 24. august
til: lene@djurslandserhvervsraad.dk

Vi svigter efter- & videruddannelse
Henning Jørgensen, professor på
Aalborg Universitet, var helt klar i
mælet, da han indviede deltagerne
i fyraftensmødet på Djurs Sommerland lige før ferien om perspektiverne
for det danske arbejdsmarked: Det er
afgørende, at virksomhederne prioriterer efter- & videruddannelser, hvis
vi skal bevare vores konkurrence
evne. Medarbejderne skal også

motiveres til at ville uddannes – og
det haster!
Temaet var det rummelige arbejdsmarked, og Jobcentrene på Djursland
forklarede bl.a., at det er muligt at
„dele“ både flexjobbere og elever/
lærlinge. Der er også rigtig gode tilskudsmuligheder, hvis man planlægger efter- & videruddannelse i forbindelse med et jobrotationsprojekt.

Formandens klumme

Nyt liv til erhvervsuddannelserne, tak

Middelmådigheden tager over i
forskningen. Nobelprismodtager
Jens Christian Skou lægger ikke
fingrene imellem, selv om han er
94: Det står skidt til med forskningen i Danmark. Forskningsfriheden
er undergravet. Forskerne skal i dag
bruge tid på at søge forsknings
midler og dyrke rekvireret forskning.
Det giver middelmådighed.
Den slår også igennem på erhvervsuddannelserne, middelmådigheden.
Elendig vejledning af de unge – og
den almene opfattelse af, at en er-

hvervsuddannelse er „andenrangs“
betyder, at 73% af de unge i dag
går på det gymnasiet. Katastrofen
lurer om hjørnet. Der mangler unge
til erhvervsuddannelserne, og der er
et kæmpe frafald. Der er i dag fri adgang. Nogen bliver fejlplaceret. Det
forstyrrer undervisningen. Både LO,
DA og erhvervsskolerne vil gerne
have adgangsgivende prøver. Men
ministeren stritter imod.
I min branche arbejder bl.a. CNCsnedkere. Der er lige nu 20-30
ledige elevpladser, som der ikke
er nogen, der søger. Der mangler
jord- og betonarbejdere i Aarhus.
Virksomhederne mangler kvalificeret arbejdskraft – og det er faktisk
også muligt at være lykkelig som
faglært…
Vi skal på Djursland bakke meget
mere op om erhvervsuddannelserne. Vi skal synliggøre, at man kan
læse videre – eller endda starte som
selvstændig!
Tag handsken op og bak f.eks. op
om det gode initiativ fra Viden Djurs,
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hvor du som virksomhed kan få
et struktureret samarbejde på det
niveau og i det omfang, der passer
dig. Det kan naturligvis også være
med de øvrige erhvervsskoler i
området.
Vi kan være med til at vende udviklingen. Flere og flere studenter får
ikke en videregående uddannelse.
Måske skulle de have en erhvervsuddannelse i stedet…
Harald Grønlund
Formand, Djurslands Erhvervsråd

Bliv medlem af
Djurslands Erhvervsråd
Kom med i virksomhedsnetværk
med over 200 medlemsvirksomheder og deltag i virksomhedsbesøg og temaarrangementer
Kontingent kun 880 kr./år incl.
moms (op til 9 medarb.)
Se mere og meld dig ind på
www.djurslandserhvervsråd.dk

Advertorial
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Journalist Jørgen Peter Thygesen, Mercatus Reklamebureau AS

Den nye boss for Djurs Wind Power mener, at det er et privilegium
at kunne være med til at skabe udvikling omkring sig. Gerne i
fællesskab. Det har hun altid villet. Både på job og på de mere
sociale linjer. Og så går hun nødig i seng, uden at hun har haft en
god og konstruktiv dag.

mulighed og udfordring for mig.“

Men DWP rummer en særlig mulighed og udfordring
for mig. Stor nok til at jeg valgte at afvikle mit arrange
ment i Team2. På den måde kan jeg være med til at
påvirke lokalsamfundet. Og så ligger DWP jo egentlig i
min egen baghave,“ fortæller Lene.
For Lene Skovsgaard Sørensen er bosat i Bønnerup
med havudsigt og med manden, Erling Hansen, der er
indehaver af Hansen Furniture ApS i Erhvervsparken i
Grenaa og hans to døtre, der i dag er 17 og 19 år.

Hun har været selvstændig i det meste af karrieren,
bortset fra et halvt års tid, hvor hun dels arbejdede
som forskningsassistent på universitetet og dels var
ansat i et konsulenthus. Hun skabte konsulentvirksomheden Team2 i Hadsund – som hun senere flyttede til
Randers.
„Men nu dukkede muligheden hos Djurs Wind
Power op. Jeg havde faktisk ikke selv set opslaget.

Om at prioritere
I 2008 blev hun af daværende kulturminister Brian
Mikkelsen bedt om at være formand for NEWCO i Holstebro, der driver den selvejende institution Dansens
Teater. Sammen med Egnsteatret Black Box Theatre
og Musikteatret Holstebro er det den største kulturinstitution uden for København.
„Jeg fik jobbet, fordi jeg interesserer

Lene Skovsgaard Sørensen, 42, voksede op på en gård
i Kolindsund. Da hun var et par år gammel, flyttede
familien til Himmerland. Hun kom på Aalborg Universitetscenter i 1990, og fem år senere var hun blevet
cand. merc. i organisation og strategi.

„Djurs Wind Power rummer en særlig

Det man virkelig vil,
kan man også
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mig for området, og fordi jeg i forvejen havde et godt
kendskab og et godt samarbejde med erhvervslivet i
Holstebro,“ fortæller hun.
Omtrent samtidigt blev hun formand for Djursland
Rideklub. „Jeg har redet i mange, mange år, men i dag
er det kun pigerne og Erling, der rider. Jeg har i øjeblikket simpelthen ikke tiden til det. Pigerne har redet
siden de var 5-6 år gamle.“
I et tæt samarbejde med Viden Djurs har klubben
oprettet et Danish Horse College, hvor der så at sige
er mulighed for at bliver student på hesteryg. Det har
vist sig at være en succes, som også har affødt, at
flere af disse studenter, der er kommet fra hele landet,
efterfølgende har valgt at blive på Djursland.
Og så er hun som senator i Junior Chamber med til
at arrangere Grenaa Marathon nu for 10. år i træk. Her
er der mulighed for at løbe et helt og et halvt marathon
– eller et 10 og 5 km løb. Børnene kan løbe 1/10 marathon.
Selv løber hun mindst fire gange hver uge. Typisk fra
fem til ti km – afhængig af, hvad hun kan få tid til.
Noget om holdninger
„Jeg er som person overbevist om, at hvis man virkelig
ønsker sig noget, så sker det også. Det handler om
at være målrettet nok. Det handler om at tage ansvar
for sit eget liv og om at prioritere. Vedholdenhed skal
kunne belønnes. Det er aldrig noget eller nogen, der
har overbevist mig om det modsatte. Jernvilje er
måske det forkerte ord i sammenhængen her, men
det handler i hvert fald om at ville noget stærkt nok. At
sætte sig mål. At yde en arbejdsindsats og at gøre sig
umage. Vi skaber jo selv mulighederne. Sådan er det
med livet, med virksomheden, lokalsamfundet og med
alle de projekter, vi har kørende. At skabe resultater i

fællesskab er fantastisk. Vi skal blot være enige om,
hvor bussen skal køre hen. Vi skal kunne turde sætte
et mål – og også kunne vælge fra. Det er derfor jeg
mener, at mit job som direktør for Djurs Wind Power
lige er mig. For jeg tror på, at jeg kan være med til at
skabe resultater i det projekt,“ siger Lene.

„Det er vigtigt, at man er aktiv i sit
nærmiljø. For skal det leve og overleve,
skal og bør vi alle yde et bidrag.“
Frivilligt arbejde
„Vi tager ikke på ferie i udlandet. Vi cykler Danmark
rundt. Bortset fra Bornholm og strækningen fra Hanstholm til Esbjerg, så er vi ved at have nået målet,“ fortæller hun. „450 km på fire dage er typisk, hvad vi plejer at cykle. Derudover tager vi til en række ridestævner
i weekenderne. Charterferier er bestemt ikke os.“
„Og så rydder vi op efter havnefesten. Hele familien.
Det er vigtigt, at man er aktiv i sit nærmiljø. For skal
det leve og overleve, skal og bør vi alle yde et bidrag.
Det frivillige arbejde i sit eget sogn kan være forskellen
på liv og død. Der er eksempler nok på begge dele på
Djursland. Alle kan da for pokker finde en time eller to
om måneden til at gøre en indsats for fællesskabet, når
de har valgt at bo, hvor de bor.“
Ellers læser Lene Skovsgaard Sørensen bøger. Både
biografier og krimier og alt indimellem. Det bliver der
tid til. Også en stor og omfangsrig vennekreds, som
dumper ind og ud af huset. Og så kan hun lide at kigge
ud i luften – ud over havet. Det er også godt at kunne.
Hun sørger for, at hver eneste dag bliver en god dag.

Direktør Lene Skovsgaard Sørensen, Djurs Wind Power A/S
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SALG OG UDLEJNING AF ALLE FORMER
FOR CONTAINER LØSNINGER.
NU OGSÅ CONTAINERPLADS PÅ GRENAA HAVN!
MOBILE VÆRKSTEDER
LAGER CONTAINERE
MOBILE INDUSTRI KØKKENER

M

E

M

B

E

R

O

F

DJURS WIND POWER
WWW.DJURSWINDPOWER.DK

MANDSKABS CONTAINERE
INDUSTRI OG MALINGS-BLANDEUNIT
MED VARME OG VENTILATION

E-MAIL: KIO@DAVAI.DK

TELEFON +45 21 40 79 55

WWW.DAVAI.DK

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

Bruger 5 XL blækpatroner

Kr. 1199,excl. moms
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Boligsidens Markedsindeks
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maj
13

Salgstid
Salgstid

8000

Villaer/Rækkehuse

Thomas Kure Jakobsen (44)
er tiltrådt som adm. dir. i
DS Smith Packaging Denmark A/S i Grenaa. Thomas
har været områdedirektør i
Carlsberg Group og vil med
sin mangeårige erfaring inden
Salgstid
for dagligvarehandlen tilføre
endnu mere styrke i DS Smith
Packagings fokus på området
for forbrugsgoder og på innovative emballageløsninger
til kunderne.
Han afløser Per V Frederiksen
er blevet direktør for virksomhedens aktiviteter i Nordeuropa. DS Smith Packaging
Denmark A/S omsætter for ca.
1,2 mia. kr.
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Stena Line rokeringer

maj
13

Ændring år

-10.5%

-1.3%

3.6%

9.2%

Norddjurs
Syddjurs
35254684
35253998
35377867
35379819
35381864
35381813
35383506
35387323
35392432

MITECH ApS.......................................................................................
TAGCENTRALEN ApS.........................................................................
DOHNS STUDENTERKØRSEL ApS....................................................
SA-ENERGI ApS..................................................................................
INSIGHT IT ApS...................................................................................
MONOSOFT ApS................................................................................
KLØVE BYG ApS.................................................................................
LS TEKNIK ApS...................................................................................
ÅLSØ GRUPPEN ApS.........................................................................

06.06.2013
06.06.2013
17.06.2013
19.06.2013
21.06.2013
21.06.2013
24.06.2013
27.06.2013
02.07.2013

Syddjurs
35250670
35250239
35257284
35381171
Nøgletal
35380450
Norddjurs
35388184
35389164
Syddjurs
35392564
35393765

BAQUP ApS.......................................................................................
MK TRADING 2013 ApS....................................................................
KORUP MULTISERVICE ApS.............................................................
KALØ EJENDOMME ApS..................................................................
Ændring
måned ApS.Ændring
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TCS ENERGI
..............................................................................
-5.1%ApS..................................................................................
16.9%
BROCKEN
GRETBJERGGAARD
ApS..................................................................
-0.3%
2.6%
THOMAS HOUGAARD NIELSEN ApS...............................................
TØMRERFIRMAET HEINE SØRENSEN ApS.....................................

30.05.2013
30.05.2013
12.06.2013
20.06.2013
20.06.2013
28.06.2013
01.07.2013
02.07.2013
03.07.2013

Konkurser, likvidationer og opløsninger
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Villaer/Rækkehuse

Boligsidens Markedsindeks

VIS TABELLER

Fuldtidsledige
% af arbejdsstyrken
(foreløbige) efter område,
alder og køn.
8

STIG O DRIFT ApS..............................................................................
JYSK ENERGIANALYSE ApS...............................................................
LIVSSTIL OG SUNDHEDSKONSULENTERNE ApS............................
TROLDBÆKGÅRD, ØSTENFJELD ApS..............................................
TRYKKERIET, RANDERS ApS.............................................................
GERNER PETERSEN ApS...................................................................
J T BOLIG ApS....................................................................................
ØRSTED SLAGTEHUS ApS.................................................................

02.06.2013
07.06.2013
12.06.2013
12.06.2013
20.06.2013
28.06.2013
02.07.2013
03.07.2013

Syddjurs
133369964
33958315
33583486
46407512
20759305
30551850
8
33583486
28153740
7
29151466
26907454

DML INTERNATIONAL ApS................................................................
MISS APPELT LINGERIE ApS.............................................................
RH MALERENTREPRISE ApS.............................................................
ABIGALLO ApS...................................................................................
OLE MADSEN TØMRERFIRMA ApS..................................................
ELSEGÅRDE BYGGEFORRETNING ApS............................................
RH MALERENTREPRISE ApS.............................................................
HØEGH & HALD BYG ApS.................................................................
RETAIL ØSTJYLLAND ApS.................................................................
THORSAGERFODER ApS...................................................................

04.06.2013
04.06.2013
08.06.2013
10.06.2013
12.06.2013
18.06.2013
20.06.2013
28.06.2013
02.07.2013
02.07.2013

6
Holding-, investeringsog ejendomsselskaber er undtaget.

7

5

6

4

5

4

Norddjurs
31762502
34612692
33251378
10306973
42055611
28517661
49225628
21126608

maj
12

1 058
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marts
13

1 158
1 039

april
13

maj
13

1 067
935

985
866

Kilde: Danmarks Statistik

Spil-industri i Grenaa
Morgenmøde 26. august, kl. 08.00 på
Kystvejens Hotel og Konferencecenter.
Hvordan fremmer og udnytter vi
udviklingen af spil-industri i Grenaa?
Gratis for 2 pers./virksomhed incl.
morgenbuffet.
Arr. www.gamebusiness.dk
Tilmelding før 21.8. pr@pr-d.dk
Se omtale side 6

Teknologi og kapital
12. september kl. 15.30 til kl.19.00,
Ålsrode Smede & Maskinfabrik A/S,
Fabrikvej 9, 8500 Grenaa.
Få inspiration om brugen af automation/
robotteknologi og sæt fokus på produkt
udvikling. Hvordan finansierer du dine
udviklingsplaner?
Arr. Norddjurs Kommune.
Gratis,tilmelding nødvendig
hak@norddjurs.dk/8959 4080

DI bestyrelser
Carsten Kruse er blevet salgsog markedschef med det
overordnede ansvar for Travel
i hele Skandinavien.
Magnus Hallberg er blevet
rutemanager og har overtaget
det juridiske ansvar for ruterne
til Oslo, Göteborg og Varberg
efter Carsten Kruse og Inge
Lise Riis er blevet daglig leder
af Stena Line i Danmark, med
titel af havne- og terminalchef
for Stena Line Danmark og
med ansvar for det administrative arbejde.
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Adm. dir. Rene Hougaard
Brund, Scanpan A/S er indtrådt
i DI Østjyllands bestyrelse,
hvor adm. dir. Niels Jensen
Varo Specialmaskiner A/S
samtidig er udtrådt.
Adm. dir. Ebbe Sørensen, A/S
Grenaa Motorfabrik er indtrådt
i DI Randers-Norddjurs‘ bestyrelse.

Ny sekretariatschef

Christina Lundbergh (48) bliver
chef for det nye sekretariat i
udviklingsforvaltningen i Norddjurs Kommune.
Hun har været konstitueret afdelingsleder i Randers

Virksomhedsbesøg hos Kvadrat A/S
Ebeltoft
27. august kl. 17.30 til kl. 21.30
Rundvisning på Kvadrat, lækker menu
fra Karens Brasserie og indlæg fra Jette
Egelund, Vipp.
Arr.: Djurslands Erhvervsråd. Tilmelding:
lene@djurslandserhvervsraad.dk
Se omtale side 19

Foto: Norddjurs Kommune.

Kommunes borgerservice
afdeling, ligesom hun har en
projektlederuddannelse, flere
års erfaring med sekretariats
arbejde, udvalgs- og nævnsbetjening samt erfaring med
juridisk bistand bag sig.

Besøgstur til Bergen
5.-7. november. Få del i det norske
marked. Info om det norske marked og
Bergen region, individuelle B2B møder,
matchmaking mv.
Info: Djurslands Erhvervsråd (gratis
deltagelse). Info/tilmelding:
Pris ca. 16.000. Tilmelding
lhb@norddjurs.dk/8959 4074

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

Ajour
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Alle data er indhentet i perioden
17.05.2013 - 05.07.2013.
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen
og NN Markedsdata.
Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

1St-Retail A/S
Byvej 1D, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31.12.2012
Bruttofortjeneste
4,6
(3,7)
Resultat før skat
0,2
(0,3)
Egenkapital
1,7
(1,6)
Antal ansatte
(-)
Air-Consult ApS Ebeltoft
Vandkærsholmvej 2, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31.12.2012
Bruttofortjeneste
5,0
(4,1)
Resultat før skat
1,8
(1,6)
Egenkapital
5
(3,6)
Antal ansatte
7
(-)
Aquadjurs A/S
Århusvej 22C, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31.12.2012
Bruttofortjeneste
73,3
(41,7)
Resultat før skat
15,7
-(25,6)
Egenkapital
1.206,2 (1.174,0)
Antal ansatte
29
(28)
Avis-Tryk A/S
Sortevej 40, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31.12.2012
Bruttofortjeneste
14,2
(18,0)
Resultat før skat
-36,4
-(17,9)
Egenkapital
-49,9
-(13,7)
Antal ansatte
40
(48)
BB Smede og Montage ApS
Bøjstrupvej 1, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31.12.2012
Bruttofortjeneste
1,7
(1,1)
Resultat før skat
-0,6
-(1,1)
Egenkapital
-0,4
(0,0)
Antal ansatte
(3)
Byggefirmaet Jan Østergaard ApS
Sønderskovvej 20, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31.12.2012
Bruttofortjeneste
1,8
(1,7)
Resultat før skat
1
(0,8)
Egenkapital
1,4
(1,2)
Antal ansatte
(3)
Camo Leathers A/S
Industrivej 24, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31.12.2012
Bruttofortjeneste
3,6
(3,2)
Resultat før skat
-0,1
-(0,3)
Egenkapital
1,6
(1,8)
Antal ansatte
(-)
Cpm Manufacturing A/S
Sletten 9, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31.12.2012
Bruttofortjeneste
1,6
(0,5)
Resultat før skat
0,6
-(1,1)
Egenkapital
4,5
(5,0)
Antal ansatte
(-)
Djuma Industri A/S
Attrupvej 4, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31.12.2012
Bruttofortjeneste
19,5
(23,6)
Resultat før skat
-2,1
(2,5)
Egenkapital
2,3
(5,9)
Antal ansatte
(-)

Entreprenørfirmaet Erik Pedersen A/S
Kirkegade 1, 8950 Ørsted
Regnskabsafslutning 31.12.2012
Bruttofortjeneste
15,0
(15,3)
Resultat før skat
2,8
(2,9)
Egenkapital
15,2
(14,0)
Antal ansatte
35
(31)

International Furniture A/S
Savværksvej 2, 8586 Ørum Djurs
Regnskabsafslutning 31.12.2012
Bruttofortjeneste
8,7
(5,1)
Resultat før skat
4,3
(1,6)
Egenkapital
6,2
(4,0)
Antal ansatte
(-)

Murerfirma Rasmus Jakobsen A/S
Energivej 20A, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31.12.2012
Bruttofortjeneste
16,2
(19,6)
Resultat før skat
0,1
(3,7)
Egenkapital
7,5
(7,5)
Antal ansatte
(37)

ES Smede- og Maskinservice ApS
Veggerslevvej 11, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31.12.2012
Bruttofortjeneste
5,4
(6,6)
Resultat før skat
0,2
(0,3)
Egenkapital
0,7
(0,6)
Antal ansatte
(15)

Jiffy A/S
Industrivej 4, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31.12.2012
Bruttofortjeneste
2,5
(2,2)
Resultat før skat
-0,7
-(1,1)
Egenkapital
9,1
(9,8)
Antal ansatte
(-)

Norway Seafoods A/S
Nordre Kajgade 7, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31.12.2012
Bruttofortjeneste
32,9
(34,6)
Resultat før skat
-7,1
(9,9)
Egenkapital
37,1
(42,5)
Antal ansatte
211
(211)

Findan Køle- og Elteknik A/S
Tøjstrupvej 35, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31.12.2012
Bruttofortjeneste
12,7
(14,6)
Resultat før skat
1,1
(3,2)
Egenkapital
6,5
(6,7)
Antal ansatte
35
(-)

Kattegat Seafood A/S
Saturnvej 2, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31.12.2012
Bruttofortjeneste
21,0
(4,1)
Resultat før skat
-6,3
-(7,7)
Egenkapital
35,9
(18,4)
Antal ansatte
60
(65)

Pharma-Tech A/S
Tøjstrupvej 39, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31.12.2012
Bruttofortjeneste
5,4
(4,5)
Resultat før skat
2
(0,5)
Egenkapital
2,6
(1,1)
Antal ansatte
7
(9)

Food Diagnostics ApS
Kalkværksvej 3B, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31.12.2012
Bruttofortjeneste
3,6
(3,8)
Resultat før skat
-0,3
-(0,3)
Egenkapital
-0,1
(0,1)
Antal ansatte
(-)

L-Tek A/S
Auningvej 91C, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31.12.2012
Bruttofortjeneste
6,9
(19,2)
Resultat før skat
-1
(8,9)
Egenkapital
15,2
(15,9)
Antal ansatte
83
(77)

Pink Nose Reklame og Komm. aps
Ørbækvej 11, 8586 Ørum Djurs
Regnskabsafslutning 31.12.2012
Bruttofortjeneste
0,1
(-)
Resultat før skat
-0,1
(-)
Egenkapital
0
(-)
Antal ansatte
(-)

Gastrolux 2004 A/S
Industrivej 53, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31.12.2012
Bruttofortjeneste
3,6
(2,4)
Resultat før skat
0,1
-(1,3)
Egenkapital
1,5
(1,4)
Antal ansatte
14
(14)

Leverandøren A/S
Rimsøvej 12, 8585 Glesborg
Regnskabsafslutning 31.12.2012
Bruttofortjeneste
3,8
(6,9)
Resultat før skat
-1,1
(0,3)
Egenkapital
1,7
(2,6)
Antal ansatte
15
(-)

Rønde Industriteknik A/S
Ydesmindevej 1, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 31.12.2012
Bruttofortjeneste
4,2
(3,5)
Resultat før skat
0,5
(0,0)
Egenkapital
2,4
(2,1)
Antal ansatte
(7)

Grenaa Bilhus A/S
Trekanten 8, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31.12.2012
Bruttofortjeneste
13,4
(12,6)
Resultat før skat
1,4
(1,5)
Egenkapital
-1,5
-(2,6)
Antal ansatte
(23)

Linco Food Systems A/S
Vestermøllevej 9, 8380 Trige
[Løvenholmvej 17, 8963 Auning]
Regnskabsafslutning 31.12.2012
Bruttofortjeneste
80,6
(53,7)
Resultat før skat
37,1
(27,2)
Egenkapital
135,3
(106,5)
Antal ansatte
267
(227)

Sabro A/S
Holmagervej 2, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31.12.2012
Bruttofortjeneste
23,5
(24,6)
Resultat før skat
2
(3,5)
Egenkapital
3,7
(2,2)
Antal ansatte
(-)

Grenaa Isolering A/S
Nygårdsvej 2, 8570 Trustrup
Regnskabsafslutning 31.12.2012
Bruttofortjeneste
15,5
(11,2)
Resultat før skat
3,7
(2,3)
Egenkapital
2,9
(2,7)
Antal ansatte
35
(-)
Huj A/S
Energivej 22, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31.12.2012
Bruttofortjeneste
8,0
-(5,6)
Resultat før skat
-4,7
-(18,9)
Egenkapital
8
(8,0)
Antal ansatte
51
(88)
Ingildsen Elevator A/S
Rådhusbakken 1, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31.12.2012
Bruttofortjeneste
10,9
(8,3)
Resultat før skat
5
(4,0)
Egenkapital
4,9
(4,1)
Antal ansatte
15
(-)

LGR Nimtofte Holding A/S
Trent Jones Allé 3, 8581 Nimtofte
Regnskabsafslutning 31.12.2012
Bruttofortjeneste
-(0,5)
Resultat før skat
0,5
-(0,2)
Egenkapital
50,3
(49,8)
Antal ansatte
(-)
Meng International Agentur ApS
Frellingvej 30, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 31.12.2012
Bruttofortjeneste
0,2
(0,0)
Resultat før skat
-0,4
-(0,8)
Egenkapital
1,3
(1,7)
Antal ansatte
(-)
Murerfirmaet Nyborg Sørensen ApS
Ramten Hedevej 19, 8586 Ørum Djurs
Regnskabsafslutning 31.12.2012
Bruttofortjeneste
4,6
(5,4)
Resultat før skat
0,2
(0,2)
Egenkapital
6,3
(6,1)
Antal ansatte
7
(15)

Scanpan A/S
Industrivej 49, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31.12.2012
Bruttofortjeneste
25,9
(31,4)
Resultat før skat
4,5
(3,3)
Egenkapital
40,7
(35,3)
Antal ansatte
85
(99)
Seafood.Supply.DK ApS
Rolshøjvej 29, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31.12.2012
Bruttofortjeneste
0,1
Resultat før skat
0
Egenkapital
0,3
Antal ansatte
-

(-)
(-)
(-)
(-)

Spectronic Denmark A/S
Skindbjergvej 44, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31.12.2012
Bruttofortjeneste
70,1
(49,0)
Resultat før skat
34,9
(4,1)
Egenkapital
49,6
(38,6)
Antal ansatte
67
(67)

Få relevante indlæg
optaget gratis i Ajour.
Send stof til:
info@erhvervdjursland.dk
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Stena Line Denmark A/S
Færgehavnsvej 10, 9900 Frederikshavn
[Færgevej, 8500 Grenaa]
Regnskabsafslutning 31.12.2012
Bruttofortjeneste
77,8
(76,9)
Resultat før skat
-19,8
-(3,7)
Egenkapital
191,3
(206,2)
Antal ansatte
164
(158)
Tage Thomsen A/S
Østervangsvej 1, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31.12.2012
Bruttofortjeneste
18,5
(17,8)
Resultat før skat
2,1
(2,9)
Egenkapital
11,6
(12,2)
Antal ansatte
35
(36)

Djurslands Bank tilfreds med risikovurdering
Finanstilsynet har i juni måned
været på ordinær, fuld inspektion i banken. Rapporten har
været omtalt i medierne som
en pose blandede bolsjer,
men direktør Ole Bak er meget tilfreds med vurderingen.
„Vi har fået bekræftet, at
bankens største udlåns

engagementer generelt har en
bedre kvalitet end i andre pengeinstitutter, og herudover har
undersøgelsen vist, at banken
nedskriver tilstrækkeligt på
svage udlån og kreditter.“
Finanstilsynet korrigerede
bankens nedskrivninger med
3,7 mio. kr. svarende til kun

Terma A/S
Hovmarken 4, 8520 Lystrup
[Fabrikvej, 8500 Grenaa]
Regnskabsafslutning28.02.2013
Bruttofortjeneste
215,6
(261,9)
Resultat før skat
40,7
(68,0)
Egenkapital
439,9
(421,5)
Antal ansatte
909
(1023)
Up Front Net ApS
Tendrupvej 20C, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31.12.2012
Bruttofortjeneste
0,3
(0,3)
Resultat før skat
0
(0,1)
Egenkapital
0
(0,0)
Antal ansatte
(1)
Urtegaarden ApS
Aldershvilevej 1, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31.12.2012
Bruttofortjeneste
3,4
(0,7)
Resultat før skat
1,9
-(0,8)
Egenkapital
2,1
(0,7)
Antal ansatte
(-)
Østjydsk Cad-Cam A/S
Industriparken 2, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31.12.2012
Bruttofortjeneste
1,3
(1,2)
Resultat før skat
-0,2
-(0,1)
Egenkapital
1,9
(2,0)
Antal ansatte
(-)
Ålsrode Smede- og Maskinfabrik A/S
Fabrikvej 9, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31.12.2012
Bruttofortjeneste
8,7
(8,4)
Resultat før skat
4,2
(4,2)
Egenkapital
21,5
(18,2)
Antal ansatte
60
(75)

Direktør Ole Bak, Djurslands Bank A/S

Flydende sovebus skal vækste
TP Offshore yderligere
Tom Poulsen har været ivrig
dykker siden 90‘erne. „Jeg
havde en tømrervirksomhed
i 13 år, den solgte jeg for to
år siden, jeg kunne ikke nå
begge dele – for det med
dykningen greb om sig“.
Den 29. juli hentede Tom
virksomhedens nybyggede 4.
dykkerskib, og han forventer
sig meget af det. „Det er det
eneste i sin klasse i Nordeuropa. Jeg bygger populært
sagt en sovebus, mens kollegerne bygger taxaer. Der kan
bo 12 montører på mit nye far-

tøj – og det er en stor fordel,
når vi skal servicere vindmølleparker, som efterhånden bliver
etableret længere og længere
ude i havet. Psunamien i
Japan har sat gang i bygning
af tyske vindmølleparker til
erstatning for de lukkede
atomkraftværker – og de skal
bygges langt ude i havet. Der
er her, værksten kommer i
den næste tid.“
Selskabet er i 2012 omdannet
til A/S, og med et efter-skat
resultat på 2,9 mio. kr. og en
egenkapital på knap 7 mio. kr.
er Tom selvsagt tilfreds. Han
forventer et lignende resultat
i år, måske en spids lavere, da
bygningen af det nye skib tærer lidt på ressourcerne. Han
råder nu over i alt fire fartøjer,
som udover opgaverne med
vindmøller også servicerer

0,08% af bankens samlede udlån. Svage udlån og
manglende nedskrivninger har
været hovedårsagen til problemer i andre pengeinstitutter,
og her kan Djurslands Bank så
glæde sig over at have fuldstændig orden i bøgerne.
Banken slipper dog ikke helt
så let på alle områder. Finans
tilsynet har pålagt banken at
nedskrive 4,6 mio. kr. på to af
bankens nyere filialer i Aarhus,
idet Finanstilsynet har en anden vurdering af den aktuelle
handelsværdi end banken har.
Finanstilsynets undersøgelse
har også vist nogle mangler
i forhold til gældende regler
på de administrative områder.
„Det er i småtingsafdelingen,
så her tilretter vi naturligvis
straks vores instrukser“ slutter en synlig tilfreds direktør.

Tp Offshore A/S
Havnevej 162, 8500 Grenaa
Ejer: Tp Supply ApS (Tom
Poulsen)
Regnskabsafslutning
31.12.2012
Bruttofortjeneste

9,6

(6,7)

Resultat før skat

3,8

(2,0)

Egenkapital

6,9

(4,0)

7

(-)

Antal ansatte

Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

dykkere, der udfører hav
undersøgelser. Her er der tale
om mere faste kunder, som
bl.a. tæller DMU.
Tom etablerede for to år siden
en professionel bestyrelse,
som giver ham god sparring
på udvikling af virksomheden.
„Jørgen Meyer ved en masse
om tal, og Henrik Kleis ved
meget om skibe og har et
stort netværk inden for skibe
og offshore arbejde, og de
har i dag begge stor indsigt i
virksomhedens daglige drift.“

Direktør Tom Poulsen, TP Offshore A/S
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Journalist Jørgen Peter Thygesen, Mercatus Reklamebureau AS

Viden under opbygning i Grenaa

26

Social- og sundhedsuddannelserne har eksisteret i Grenaa en halv snes år. Med
færdiggørelsen af et nyt og flot byggeri på Ydesvej præsenterer Randers Socialog Sundhedsskole nu helt unikke rammer for undervisning, aktiviteter og socialt
samvær på ét sted. Ideelt for en række uddannelser, kurser og efteruddannelser
inden for sundhed og pædagogik. Skolen bliver et godt supplement til den
uddannelseskultur, der allerede findes i Grenaa.
„Den nye skole bliver en aktiv del
af uddannelserne på Djursland,“
siger direktør for Randers Social- og
Sundhedsskole, Vibeke Nielsen. „Vi
er en vigtig leverandør til velfærdssamfundet, og i tæt samarbejde
med blandt andet Viden Djurs,
10. Klasse Centret og ikke mindst
Jobcenter Syd- og Norddjurs
sender vi et signal
ud til

Erhvervsprofil

det øvrige samfund: Vi er en vigtig
del af det uddannelsespolitiske
billede. Vi tilbyder erhvervsrettede
forløb for såvel unge som voksne,
der ønsker en uddannelse inden for
de social- og sundhedsfaglige og
pædagogiske områder.“
Der vil dagligt være plads til 200
elever på den 2300 kvm. store
skole. Her tilbydes grundforløb med
tre optag om året, social- og sundhedsuddannelsens trin 1 med tre
optag – og en pædagogisk

assistentuddannelse (PAU) med ét
optag. Desuden en række kurser,
der udvikles i tæt samarbejde med
Syddjurs og Norddjurs Kommuner
og afvikles efter behov. Hertil skal
også lægges et forventeligt stigende antal aktører på det private
plejemarked, der ønsker at give sine
medarbejdere et kompetenceløft.
Uddannelser med muligheder
„Vore uddannelser er både praktisk
og fagligt baserede, og eleverne får
løn under hele forløbet. En social- og sundhedsuddannelse giver
mulighed for at læse
videre til
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Uddannelseschef Djursland Bjarne Kristensen og direktør Vibeke Nielsen, Randers Social- og Sundhedsskole

sygeplejerske – og den pædagogiske assistentuddannelse, der tager
ca. 2½ år, kan blandt andet føre til
en pædagoguddannelse. Drømmer
man om en uddannelse på disse
områder behøver man altså ikke
nødvendigvis en traditionel studentereksamen eller tilsvarende,“
forklarer Vibeke Nielsen.

„Målet med det lokale
netværkssamarbejde er at få
flere gennem uddannelserne.“
„Vi samarbejder tæt med de øvrige ungdomsuddannelser, kommunerne og jobcentrene om at nå den
politiske målsætning om, at 95 %
af en ungdomsårgang skal have en
uddannelse.“
Vibeke Nielsen gør opmærksom på, at der er et

stigende behov for at efteruddanne
sig – bl.a. gennem jobrotationsprojekter på de pædagogiske og
sundhedsfaglige områder. „Det
betyder naturligvis, at der er gode
muligheder for, at de, der har været
uden for arbejdsmarkedet i en periode, kan komme ind og få hægtet
sig på igen. Målet med det lokale
netværkssamarbejde er at få flere
gennem uddannelserne.“
Den nye skole
Årligt vil der komme ca. 100 grundforløbselever gennem uddannelsen,
100 social- og sundhedshjælpere
– og 25 elever på den pædagogiske
assistentuddannelse. Dertil kommer
løbende kursusaktiviteter.
Den daglige ledelse varetages
af den 55-årige Bjarne Kristensen,
som er uddannet lærer. Han kom til
Djursland i 1984 og har erfaringer
med fra sit virke som produktions-

skoleleder, erhvervskonsulent og
senest som leder af Gjerrild-Bønnerup Friskole, før han blev ansat som
uddannelseschef på Randers Socialog Sundhedsskole i 2011.
Personalet på den nye skole
tæller desuden en teamleder, 13
undervisere, to administrative medarbejdere og en servicemedarbejder.
Hovedentreprenør for byggeriet
er Myhlenberg – Sørens Vangsted
Vest A/S, der vandt licitationen, og
som i vid udstrækning har benyttet
sig af lokal arbejdskraft. Det første
spadestik blev taget den 16. august
2012, og der var rejsegilde den 29.
november. Ibrugtagningstilladelsen
kom den 6. juni, og skolen startede
op den 29. juli.
Der er officiel indvielse onsdag
den 21. august 2013.

Norddjurs Kommune satser på stærke uddannelsesmiljøer for unge
Norddjurs Kommune glæder sig over,
at Randers Social- og Sundhedsskoles
nye skole i Grenaa nu står færdig.
Den nye skole er med til at skabe et
dynamisk og stærkt miljø for ungdomsuddannelser i byen.
SOSU-uddannelserne oplever i disse
år en massiv elevtilgang. Randers
Social- og Sundhedsskole har valgt at
tage konsekvensen af succesen og
tænker langsigtet ved at etablere sig i
Grenaa - midt i et uddannelsesområde,
der også rummer bibliotek, gymnasium, 10. Klasse Center, Viden Djurs og
idrætscenter.
Her vil vi i de kommende år opleve
mange positive synergieffekter ved
at skabe miljøer, hvor unge med vidt
forskellig baggrund og interesser lever,
bor og uddanner sig sammen og i
samspil med omverdenen.
Byggeriet af denne skole understøtter den positive udvikling, Norddjurs
oplever i disse år, hvor vi sætter mange
initiativer i gang for at skabe vækst,
arbejdspladser og uddannelsestilbud.
Mange forskellige typer uddannelser og nye institutioner giver liv,
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vækst og udvikling, og Norddjurs
Kommune gør i disse år en stor
indsats for at skabe gode forhold for
ungdomsuddannelser i Grenaa.
Vi arbejder blandt andet på at
skabe et campus-miljø med en bred
vifte af uddannelsestilbud, ligesom
der bygges nye, moderne ungdomsboliger og samarbejdes med lokale
ungegrupper om mange forskellige
tiltag.
Tidligere i 2013 vedtog kommunalbestyrelsen Norddjurs’ allerførste
ungdomspolitik. Et produkt, som blev
til i tæt samarbejde mellem politikerne og de unge selv, og som skal
være med til at udstikke pejlemærkerne for arbejdet på området i den
kommende tid.
Initiativerne på ungdomsområdet
er endnu et tegn på, at Norddjurs
gennemgår en markant udvikling i
disse år, hvor innovation, nye tiltag
og spændende partnerskaber skaber
vækst og udvikling.
Borgmester Jan Petersen,
Norddjurs Kommune
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MølleCruise

- fra Grenaa til Anholt Havmøllepark - med Stena Nautica
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Stena Line giver dig mulighed for at komme tæt på møllerne!
Lørdag den 7/9 2013 + Lørdag den 5/10 2013
kl. 10.00 - 13.00 eller 14.00 -17.00
Pris pr. person kr.

345,-

angen
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O
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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.
Glem ikke at besøge vores butik om bord, 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 udgangen af maj måned 2013 er alle 111 møller installeret. Flere end 75 møller er allerede i drift og sender elektricitet ind i det danske elnet. Parken indvies officielt den 4/9 2013 under overværelse af Hendes Majestæt Dronningen og Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen. Se mere på anholthavmoellepark.dk.
Benyt lejligheden til at besøge DjursWindGlobe ved Kattegatcentret. En digital udstilling om det at bygge og drive en havmøllepark.
Udstillingen henvender sig til både børn og voksne. Gratis adgang kl. 10.00 -17.00. Se mere på www.djurswindglobe.dk
Besøg Kattegatcentret til specialpris disse dage. Pris voksen kr. 100,- og børn 3 - 11 år kr. 50,- mod forevisning af billet til MølleCruiset.
Åben fra 10.00-16.00. Se mere på www.kattegatcentret.dk

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

