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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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Genforening af Djursland

Forside: Udviklingsdirektør Kim Kofod Hansen, Norddjurs Kommune

Et samlet flertal af de nuværende kommunalbe

Skal Djursland være een kommune? 4

styrelsesmedlemmer går ind for en sammenlæg
ning af de to kommuner på Djursland. Et komfor
tabelt flertal i Nord og et mindretal i Syd. Det er
dog bemærkelsesværdigt, at de to borgmestre er
imod.
De erhvervsledere, vi har talt med, ser en fusion
som helt oplagt og logisk – og med betydeligt
økonomisk og fagligt potentiale. Mere synligt
image, større gennemslagskraft, stærkere øko
nomi, mere kompetent service og flere uddan
nelsesmuligheder er nogle af argumenterne fra
erhvervslivet på Djursland.
Vi kender ikke de nye kandidaters holdning til en
sammenlægning – så dem vil vi opfordre til at
komme ud af busken og være klare i mælet!
Erhvervslivet og fagbevægelsen på Djursland
kørte sammen en kampagne op til kommunal
reformen for en samlet Djursland-kommune.
Dengang var politikerne imod – og vi fik delt
Djursland. Det er vigtigt at få genforeningen på
den politiske dagsorden i valgkampen, så vi alle
kender konsekvenserne af vores stemme.
Vi vil opfordre til, at du udfordrer kanditaterne,
nye som gamle, på deres holdning, så de bliver
helt klare i mælet.
Politikerne må også efter valget være deres
ansvar bevidst og rejse spørgsmålet politisk i de
to kommunalbestyrelser.
Redaktionen

Politikere og erhvervsfolk fremkommer med deres holdning om
hvorvidt Djursland skal være en eller to kommuner i fremtiden.
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Der er mange faldgrupper, og rigtig mange plumper direkte i dem,
når de laver konkurrencer på Facebook. Det gælder både overtrædelser af Facebooks egne regler og overtrædelser af dansk
markedsføringslov.

Apetit i Auning har stor succes med at levere mad ud af huset
til erhvervslivets arrangementer. Der er fokus på hjemmelavede
specialiteter, der skiller sig ud fra de fleste af kollegerne og på, at det
skal være både nemt og budgetvenligt for kunderne. Og så er deres
gavekurve et hit.

Travlhed og flere medarbejdere betyder udfordringer for tømrermester Henrik Hedeager. Men det går endda, når han kan have nye
medarbejdere i virksomhedspraktik, inden der skal laves ansættelsespapirer.

Personprofil At bo i nærheden af havet og naturen er vigtigt
for den næsten nye udviklingsdirektør i Norddjurs Kommune. 20
år blev det til på Bornholm, men så blev øen også lidt for lavloftet.
Andre ting skulle opleves, en karriere skulle også sættes i gang. Men
Bornholm er stadig et fantastisk sted at vokse op, mener han. Især
om sommeren.

21

Tillid og fælles engagement skal gøre forskellen – En fusion skal give
fordele – ikke ulemper

Der er igen gang i feriehusbyggeriet 23

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).

Erhvervsprofil Da Mads Krause havde overtaget familievirksomheden Djurs Byg i 2006, regnede ikke mange med, at en finanskrise lurede lige om hjørnet. Heldigvis berørte krisen først den ny
selvstændige et par år efter dens start, og i dag går det igen rigtig
godt. Men markedet har ændret sig.
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Næste nummer udkommer i uge 41.
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 advertorials er
betalte indlæg.
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Skal Djursland være e

Parti Navn
A
Allan Gjersbøl Jørgensen
A
Bente Hedegaard
A
Jan Petersen
A
Else Søjmark
A
Hans Fisker
A
John Saaby Jensen
A
Lars Jørgensen Møller
A
Niels Basballe
A
Niels Erik Iversen
A
Pia Bjerregaard
A
Tom Bytoft Hansen
A
Valdemar Haumand
K
Benny Hammer
F
Jytte Dalgaard
F
Jytte Schmidt
F
Mads Nikolajsen
I
Jens Meilvang
L
Berit Byskov
L
Jørgen Vest Rasmussen
L
Olaf Krogh Madsen
L
Torben Jensen
O
Inger K. Andersen
V
Eigil A. Henriksen
V
Hans Husum
V
Kirsten Grethe Jensen
V
Lars Østergaard
V
Lars Sørensen

27 svar

Svar
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ved ikke
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ved ikke
Nej
Ja
Ja
Ja
Ved ikke
Ja
Nej

Ved ikke 11 %
Nej 15 %

Ja 74 %
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Genopstiller
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja

Parti Navn
Svar
A
Jesper Mathiesen
Ja
A
Ole Bollesen
Nej
A
Michael Nielsen
Nej
A
Mogens T. Petersen
Nej
A
Anette Quist Busk
Nej
A
Kai Pedersen		
A
Niels Viderø
Ved ikke
B
Carsten Bech
Ja
C
Steen Fris
Ja
F
Kirstine Bille
Nej
F
Bo Fisker
Nej
F
Marianne Als Nielsen
Nej
F
Kim Lykke Jensen
Nej
F
Jens Rasmussen
Nej
L
Jørgen Brøgger
Nej
L
Ninna Thomsen
Ja
L
Tommy Bøgehøj
Nej
O
Per Dalgaard
Ja
V
Claus Wistoft
Ja
V
Jørgen Brøgger
Ved ikke
V
Marianne Kirkegaard
Ja
V
Gunnar Sørensen
Ja
V
Ole Bjerregaard
Nej
V
Erling Post
Ja
V
Karen Østergaard
Nej
I
Per Zeidler
Ja
I
Flemming Hansen
Ja

26 svar

Genopstiller
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ved ikke 8 %

Ja 42 %

Nej 50 %
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en kommune?
Ja
Én kommune bliver det også på sigt,
det er bare et spørgsmål om tid.
Allan Gjersbøl Jørgensen,
Socialdemokraterne, Norddjurs
Kommune
Ja
Jeg har i alle år været tilhænger af 1
kommune på Djursland, og det kom
mer vel om en 12-16 år.
Erling Post, Venstre,
Syddjurs Kommune
Ja
Jeg er tilhænger af at der på sigt
etableres en samlet kommune på
Djursland.
Else Søjmark, Socialdemokraterne,
Norddjurs Kommune
Nej
Nord og Syd Djurs kan måske opnå
lidt synergier på sammenlægninger
af de administrative funktioner,
mens nogle allerede er opnået i
fx. Reno Djurs. For Syddjurs er det
meget mere interessant at kigge
mod Aarhus for en kommunesam
menlægning, med klare strategiske
og udviklingsmæssige fordele og
Aarhus fungerer allerede i mange

henseender som hovedby til Syd
djurs. Ved en Syddjurs /Aarhus
sammenlægning kunne vi tale om:
Havneudvikling hvor Aarhus havn
bliver til beboelse, Ebeltoft bliver
spydspids for Molslinien og havne
trafikken flyttes til Grenaa. Lufthavn,
så kan den evindelige debat om
placering ophører. Erhvervsudvik
ling, Aarhus har snart fyldt op helt
ud til Grenåvejen og søger nu andre
udviklingsområder, den udvikling
kunne fortsætte af Grenåvej, men i
„gamle“ syddjurs. Bosætning kunne
have same udvikling som erhvervs
udvikling osv.
Tommy Bøgehøj, Borgerlisten,
Syddjurs Kommune
Ja
Ja, de to kommuner skal på sigt
lægges sammen, men ikke før
tidligst om et par år.
Lars Jørgensen Møller, Socialdemokraterne, Norddjurs Kommune
Ja
Til kommunalreformen 2007, hvor
kommune sammenlægningerne
skulle iværksættes, foreslog jeg at
Djursland blev en stor kommune.
Hvis det var blevet sådan ville
indbygger tallet være 79.929 (2013).
Det er indenfor ramme vilkårerne,

Samlet 53 svar
Ved ikke 9 %

Nej 32 %
Ja 59 %

www.erhvervDJURSLAND.dk · september 2013

og ville havet været aktuelt. Men så
dan blev det som bekendt ikke. Jeg
har faktisk samme mening i dag, at
vi skal lave en stor kommune. Som
det er i dag, er det vanskeligt at
fordele æbler og pærer ligeligt, idet
det er for nemt at favoriserer de
enkelte områder geografisk. Med
en stor kommune, hvor en hoved
bestyrelse, havde de nødvendige
antal distriktsråd under sig, vil der
være nemmere/mindre udfordringer
at udøve.
Niels Basballe, Socialdemokraterne,
Norddjurs Kommune
Nej
Er bange for tabet af nærdemokrati.
Marianne Als Nielsen, Socialistisk
Folkeparti, Syddjurs Kommune
Ja
På sigt én kommune, det ville være
godt for Djursland, da det vil betyde
at vi vil blive hørt noget mere.
Niels Erik Iversen, Socialdemokraterne, Norddjurs Kommune
Ja
Vi vil arbejde for at opnå et demo
kratisk grundlag for det, i den hurtig
ste takt, det er muligt. Det er vigtigt
at tage drøftelser med borgere

Sådan har vi gjort…
Vi har skriftligt spurgt alle 54
kommunalbestyrelsesmedlem
mer: „Er du tilhænger af at
etablere éen samlet kommune
på Djursland?“ og bedt dem
svare enten ja, nej eller ved
ikke.
Mange har selv suppleret
med kommentarer, og enkelte
har forlangt at få kommentarer
med, hvorfor vi efterfølgende
har valgt at medtage nogle
af dem – enkelte i reduceret
udgave.
Redaktionen

Erhvervspanel KV13
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Skal Djursland være e
Ja
Der skal gå mindst to valg perioder,
sammen med en omlægning af
regioner.
Eigil A. Henriksen, Venstre, Norddjurs Kommune
Nej
Syddjurs er ikke nået langt nok, i
forhold til Norddjurs, det er fint som
kommunerne er nu.
Lars Sørensen, Venstre, Norddjurs
Kommune
og erhvervsliv og få forståelse og
medejerskab til en så stor og vigtig
proces, som endnu en kommune
sammenlægning er. Første skridt til
det er et tydeligt signal om, at det er
den vej, vi går.
Jytte Dalgaard, Jytte Schmidt og
Mads Nikolajsen, Socialistisk Folkeparti, Norddjurs Kommune
Nej
Ikke endnu, er ikke afklaret.
Karen Østergaard, Venstre, Syddjurs
Kommune

Syddjurs. En samlet Djurslandskom
mune er ikke på min dagsorden lige
nu. Det kommer måske på sigt.
Jan Petersen, Socialdemokraterne,
Norddjurs Kommune
Nej
Måske om ti år, men ikke nu.
Ole Bollesen, Socialdemokraterne,
Syddjurs Kommune
Ja
Jeg er også tilhænger af én samlet
kommune, og var det også ved sid
ste kommunalreform. Jeg kan dog i
bagklogskabens navn konstatere, at
det er godt det sker i to omgange.
Lad os få dem slået sammen til
KV2017 eller senest KV2021.
Hans Husum, Venstre, Norddjurs
Kommune

Nej
Jeg er principielt tilhænger af én
kommune, men nu har vi to på
Djursland. For mig handler det om,
at vi samarbejder på de områder,
der giver mening. Jeg vil gerne
etablere flere samarbejder, og vi har
et godt strategisk samarbejde med
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Ved ikke
Jeg kan ikke svare entydigt JA/NEJ.
F.eks.: Jobcenter, visse institutioner
og hele hjælpemiddelområdet. Men
frygten for en Djurslands kommune
er, at nærheden og indblikket i
politikken svækkes mere end den er
blevet ved kommunesammenlæg
ning 2007.
Kirsten Grethe Jensen, Venstre,
Norddjurs Kommune

Ja
Svarer ja under den forusætning, at
det er til fordel for Djursland øko
nomisk, erhvervsmæssig og for de
offentlige velfærdsydelser.
Jesper Mathiesen, Socialdemokraterne, Syddjurs Kommune
Ja
Det vil styrke vores argumenter på
mange områder, infrastruktur, miljø,
erhvervsliv, og specielt en opmærk
somhed omkring Aarhus Lufthavn,
der ligger hvor den gør, og IKKE skal
„flyttes“.
Per Dalgaard, Dansk Folkeparti,
Syddjurs Kommune
Ja
Uden Hornslet.
Hans Fisker, Socialdemokraterne,
Norddjurs Kommune
Ved ikke
Hvis den slags skal debatteres, så
vil udsagnet være afhængigt af et
analysearbejde som forudsætning.
Jeg har følgende umiddelbare for
ventning. Det vil ikke give mening
og slet ikke forbedret økonomi at
sammenlægge de to djurslandskom
muner. Mine forventninger til den
næste kommunalreform (12 - 16
år) er sammenlægning til betydeligt
www.erhvervDJURSLAND.dk · september 2013

en kommune?
større enheder i forhold til økonomi
og specialer, men med respekt for
lokalområder i forhold til de folkelige
aktiviteter.
Olaf Krogh Madsen, Borgerlisten,
Norddjurs Kommune
Nej
Det er fint med to kommuner, der
er et godt samarbejde, og vi får
udviklet noget mere i to kommuner,
i stedet for en samlet kommune.
Mogens T. Petersen, Socialdemokraterne, Syddjurs Kommune
Ja
Det er et synspunkt jeg har forfæg
tet lige siden sidste kommunesam
menlægning i 2005, hvor Djursland
burde have dannet en fælles kom
mune!
Claus Wistoft, Venstre, Syddjurs
Kommune

Nej
Det vil være et skridt tilbage for det
lokale demokrati.
Kim Lykke Jensen, Socialistisk
Folkeparti, Syddjurs Kommune
Nej
Tiden er ikke moden.
Jørgen Brøgger, Borgerlisten,
Syddjurs Kommune
Ja
Hvis enigheden er der til det.
Carsten Bech, Radikale Venstre,
Syddjurs Kommune
Ja
Ja, de to kommuner skal på sigt
lægges sammen
Pia Bjerregaard, Socialdemokraterne, Norddjurs Kommune
Ved ikke
Det er ikke realistisk.
Jørgen Brøgger, Venstre, Syddjurs
Kommune
Ja
Står ikke øverst på listen, men er
tilhænger af det, hvis det skulle ske.
Gunnar Sørensen, Venstre, Syddjurs
Kommune

Nej
Samarbejde, på visse punkter, hvil
ket der allerede er.
Kirstine Bille, Socialistisk Folkeparti,
Syddjurs Kommune
Nej
Ikke på nuværende tidspunkt.
Bo Fisker, Socialistisk Folkeparti,
Syddjurs Kommune

Ja
Med den rigtige indgangsvinkel - så
ja til en stor kommune. Byråds
medlemmerne vil få væsentligt
mere brug for tid til dagsordener og
møder især og arbejde generelt, og
tanken om en højere løn vil efter
følgende blive et vigtigt parameter ellers vil det blive vanskeligt at få de
unge på banen.
Flemming Hansen, Liberal Alliance,
Syddjurs Kommune

www.erhvervDJURSLAND.dk · september 2013

Øget kapacitet
Aarhus - København
DJURSLAND Fra medio august har SAS indsat
større fly på ruten mellem Aarhus og København.
Det er fly af typen Airbus med en kapacitet på
220 passagerer, der indsættes på den tidlige
morgenafgang fra Aarhus, samt på den sidste
aftenafgang retur fra København.
Desuden øger SAS kapaciteten på ruten i løbet af
september i form af flere afgange.

Pederstrup-anlæg renoveret
DJURSLAND Hen over sommeren er der inve
steret mere end to mio. kr. i at bringe Tradiums
køretekniske anlæg i Pederstrup op i superligaen.
“For virksomheder og kunder betyder renoverin
gen, at de kan forvente et topmoderne anlæg.
Belægningens tilstand er afgørende for, at kur
sister og kunder kan få den optimale køretekniske
undervisning og kvalitet. Hos Tradium Trans
port får man simpelthen de mest autentiske
køretekniske øvelser, som afspejler virkelige
vejrforhold, siger uddannelseschef Lone Beck
Sønderby, Tradium Transport.

Ny SOSU-skole åbnet
DJURSLAND Med åbningen af en helt ny Djurs
land-skole har Randers Social- og Sundhedsskole
samlet sine aktiviteter fra tre lokaliteter i Grenaa,
og elever, kursister og undervisere har fået 2300
m2 til undervisning, aktiviteter og socialt samvær.
Skolen er en del af campusområdet, hvor bl.a.
10. Klasse Center Djursland, Grenaa Gymnasium,
Grenaa Idrætscenter og Viden Djurs allerede har
til huse.
”Vi glæder os til at bidrage aktivt til et dynamisk
og stærkt miljø for ungdomsuddannelser på
Djursland”, udtrykker uddannelseschef Bjarne
Kristensen, som er daglig leder på den nye skole,
der har plads til ca. 250 elever.
Bag byggeriet står entreprenørfirmaet Myhlenberg
– Søren Vangsted Vest A/S, arkitekterne Kjaer &
Richter samt Ingeniørvirksomheden COWI.

Djursland flot repæsenteret
på HI13
DJURSLAND Mange lokale virksomheder del
tager i Nordens største industrimesse HI Mes
sen, eller HI13 som den også kaldes. Djurs Wind
Power repræsenterer ni af medlemsvirksom
hederne på en fællesstand. Det er Apro Wind
Service Aps, Davai A/S, DISU, Djuma Industri
lakering A/S, El:con Grenaa A/S, Grenaa Motor
fabrik A/S, Lindhardt Steffensen Advokater,
Röchling Meta-Plast A/S og Aalsrode Tømrerfirma
A/S.
Derudover har blandt andet DMP-Mølleservice
A/S, L-tek A/S, PR electronics A/S, Varo Pakke
systemer A/S og Varo Specialmaskiner A/S
stande.

Noter
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det, både politisk og på embeds
mandsside.
Der bliver aldrig noget reelt samar
bejde, før de to kommuner bliver
slået sammen. Man kan ikke klandre
embedsfolkene for det. Det er det,
de er sat i verden for. Det er et poli
tisk ansvar, at man lige løfter sig op
over det lokale niveau og beslutter
sig for en sammenlægning.
Direktør Ole Svit, Viden Djurs
Der er kun én løsning,
det er én kommune
Der er mange områder, der kan
optimeres og hvor der er behov for
større styrke for at løfte opgaverne.
I min verden vil der være rigtig
mange fordele i en sammenlæg
ning:
De to erhvervsservicesystemer
snakker ikke sammen og bruger
ikke hinanden aktivt. Det virker ofte,
som om de konkurrerer i stedet for.
I forhold til branding er det fuld
stændig håbløst at forsøge at sælge
Norddjurs og Syddjurs hver for
sig. Man kan ikke brande en halvø,
der er delt. Det kan ingen udefra
forholde sig til. Vi skal kunne sige,
at vi bor på Djursland. Hvis man
er heldig, kan andre forholde sig
til halvøen Djursland. Her kan man
noget specielt. Det er en meget
nemmere historie at fortælle.
Med to kommuner skal vi samar
bejde med to forskellige skolesyste
mer, både på embedsmandssiden
og politisk. De to kommuner har
forskellige tilgange og to holdninger.
Det skal vi kunne håndtere. Det er
også tydeligt, at der ikke på nogen
måde er nogen sammenhængskraft.
Vi går glip af en masse synergier,
fordi der er to skolesystemer. Også
de to jobcentre gør det meget
forskelligt. De hjælper heller ikke
hinanden på tværs. Det skal vi hånd
tere. Vi skal være til stede lige midt i
Norddjurs og midt i Syddjurs. Derfor
er vi f.eks. i Rønde, det er udeluk
kende derfor.
Man skal bare have deltaget i eet
DUR møde, så har man svaret. Det
er ren ERFA. Det hele virker meget
kunstigt med meget abstrakte drøf
telser, der aldrig vil føre til handling,
fordi der er så meget modstand i
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Erhvervspanel KV13

Kommunerne har samme
udfordringer, som de oplagt
kan løse sammen
Der må være mange oplagte for
dele, fordi Djursland er så uniform.
Det er mit indtryk, at der er et godt
samarbejde til dagligt mellem de to
borgmestre. Det er svært at få øje
på nogle bagdele, bortset fra, at det
vil give færre taburetter…
Syddjurs har vel langt hen ad vejen
valgt at gå den hardcore turistvej, til
gengæld er det den tungere del af
erhvervslivet, man i Norddjurs har
været gode til at please og udnytte.
Der vil være oplagte synergier ved
at udvide dette samarbejde.
I min branche forsøger man blandt
andet via Destination Djursland at
se bort fra kommunegrænsen, der
formelt deler Djursland. Vi er små
i det store spil. Vi er nødt til at stå
sammen som en samlet enhed.
Man kan håbe på, at man ved en
sammenlægning kan gøde træet, så
der kan arbejdes optimalt med de
rigtige ekspertiser. Lovgivningen er i
dag blevet så kompliceret og omfat
tende, at man ikke kan forlange, at
den lille kommune har den store
ekspertise siddende. Der må utvivl
somt være synergi i at skabe og
opbygge ekspertisen på ét velsmurt

centralt sted på Djursland. Jeg skal i
dag ofte ud af huset og hente hjælp,
så vi ikke risikerer at få nogen på
ørerne for de beslutninger, vi tager.
En sammenlægning skulle netop
være for at få ekspertiserne inhouse
og dermed gøre administrationen
mere smidig for erhvervslivet – og
mere klar i spyttet. I de f.eks. midtog vestjydske kommuner som bl.a.
Herning og Lemvig har man et
rigtig godt forhold til erhvervslivet.
De praktiserer en meget proaktiv til
gang – det kan vi løse på den måde,
med behørig hensyn til lovgivning
etc.
Kommunen må ikke blive en stop
klods, men skal gerne udvikle sig til
i langt højere grad at være medspil
ler. Jeg kommer f.eks. i dag meget
let til kort, fordi jeg ikke selv har styr
på detaljerne i lovgivningen.
De to kommuner sidder med præcis
samme udfordringer, som de oplagt
kan løse sammen i stedet for hver
for sig.
Direktør Jesper Stagegaard, Ree
Park

Vi kan optimere forretningsgange
Vi har et godt samarbejde med både
Norddjurs Kommune og Syddjurs
Kommune, herunder med jobcen
trene i forbindelse med vindmølle
projektet. En sammenlægning af
kommunerne vil dog optimere
forretningsgange således at vi kun
får en indgang i forbindelse med
fremtidige projekter.
Som økonomimand vil jeg også
pege på, at der må være penge at
spare på bygningsmassen ved en
sammenlægning. Jeg har skolesø
gende børn, og derfor optager det
mig meget, at der skal være et bredt
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en kommune?
skoletilbud, f.eks. også med gode
muligheder for alternativ indlæring.
Generelt er det oplagt at rette fæl
les henvendelse til turisterne og
potentielle borgere, så vi som i dag
ikke skal kriges om gæsterne eller
om tilflytterne.
En stor kommune vil også give res
sourcer til, at man selv kan håndtere
større projekter, man ellers skulle
samarbejde med andre kommuner
om.
CFO Karsten Robæk, Apro

Flere og mere
kvalificerede ressourcer
En sammenlægning er der masser
af rationale i. Det vil f.eks. give mu
lighed for betydeligt større eksper
tise og specialisering i forvaltningen
generelt.
På det sociale område, vil der være
flere ressourcer til at sætte ind, når
der er sociale problemer i en familie.
På byggesager ,som jeg også
beskæftiger mig med, vil det være
muligt at få flere fagfolk på den
enkelte sag og dermed give bedre
indblik i detaljerne – og dermed en
hurtigere sagsbehandling.
En storkommune på Djursland vil
have en større volumen af sager, når
der for eksempel skal inddrives re
stancer. Så kunne de køre et større
system, og en større portefølje vil
gøre det billigere at få hjælp udefra
til inddrivelsen.
Advokat Mette Lindhardt, Lindhardt
Steffensen Advokater

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
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Bioethanol i år
GRENAA I et interview i Feedinfo slår direktør
for Hveiti A/S, Svend Brandstrup Hansen fast, at
han forventer, at byggeriet af bioraffinaderiet på
Grenaa Havn påbegyndes i slutningen af i år, så
produktionen kan starte op i begyndelsen af 2016.
Anlægget vil ikke alene producere bioethanol,
men også fødevarer og foder.
Byggefasen regner direktøren med skaber 4-600
jobs og når anlægget er i fuld drift omkring 500
direkte og indirekte jobs.

Danske Bank lukker filial
RØNDE Det er ønsket om at tilbyde markedets
bedste rådgivning til kunderne, der får Danske
Bank til at samle deres rådgivere i fagligt stærke
rådgivningsmiljøer, hvor deres kompetencer kan
udvikles i takt med kundernes stigende krav.
Som en konsekvens af det, lukker filialen i Rønde
den 14. oktober og både personale og kunder
fordeles til de andre afdelinger i lokalområdet,
Ebeltoft, Egå og Grenaa.
De enkelte kunder kan selv vælge at flytte med
deres personlige rådgiver eller flytte til den afdel
ing, der ligger geografisk mest fordelagtigt for
dem.

Klynge for spiludviklere
GRENAA Godt 30 tilhørere fik på den nye
forening GameBusiness’ første morgenmøde,
indsigt i forskellige muligheder for at benytte spil
kommercielt.
Der var især fokus på spil med læring som mål,
hvor blandt andet virksomheden Public Override,
præsenterede deres autolærespil skræddersyet til
at uddanne automekanikere i auto-elektronik.
Det er Viden Djurs, der via sit HTX spilgymnasium
og den videregående uddannelse som datama
tiker med speciale i spiludvikling, der har leveret
råstoffet til de syv iværksættervirksomheder, der
pt. er en del af en spil-klynge.
Grenaa er sammen med Ålborg og København
kraftcenter for spiludviklingen i Danmark.

Timedrift fra Aarhus
DJURSLAND Mols-Linien har søsat deres ny
fartplan. I forbindelse med den har rederiet
gennemført en undersøgelse blandt gæsterne, og
en af de væsentlige nyheder er genindsættelsen
af den populære afgang fra Aarhus kl. 8.00 om
morgenen. Hermed er der timedrift fra Aarhus i
morgentimerne med afgange klokken 6.00, 7.00,
8.00 og 9.30, så man kan ankomme til møder i
hovedstadsområdet allerede klokken 8.30.
Undersøgelsen viser også, at de rejsende efter
spørger tidligere morgenafgange fra Odden mod
Jylland. Det imødekommer Mols-Linien nu med
ændring af afgangstiderne fra Odden om mor
genen mandag til fredag med afgange fra Odden
allerede klokken 07.30, 08.30 og 09.30.
Sejladsen Ebeltoft - Odden er samtidig reduceret.

Noter
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Kontaktdirektør Lars Chalmer Rasmussen, Mercatus Reklamebureau A/S

Laver du ulovlige konkurrencer
Der er mange faldgrupper, og rigtig
mange plumper direkte i dem, når
de laver konkurrencer på Facebook.
Det gælder både overtrædelser af
Facebooks egne regler og overtrædelser
af dansk markedsføringslov.
Mange virksomheder har taget
Facebook til sig i deres kommuni
kation. Og det er der ikke noget at
sige til, for alene i Danmark har det
sociale medie over 3 mio. brugere.
„Alle brugere af Facebook bliver
bestormet med forskellige konkur
rencer, men en meget stor del af
dem er faktisk i klar modstrid med
både Facebooks regler og mar
kedsføringsloven,“ fortæller Lars
Chalmer Rasmussen fra Mercatus
Reklamebureau. Facebook har kun
lukket få danske sider ned på grund
af ulovlighederne, men det er ikke
den største fare for overtræderne.
„Mange kunder er trætte af anma
sende konkurrencer uden ordentligt
indhold og vender derfor virksom
heden ryggen. Det koster irriterede
fans, dårlig omtale og kunder. Men
ved at blæse på reglerne er der
også stor risiko for, at utilfredse
kunder eller konkurrenter anmelder
ulovlighederne ved at klikke på
»anmeld side«.“
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Markedsføring

„Mange kunder er trætte af
anmasende konkurrencer uden
ordentligt indhold og vender
derfor virksomheden ryggen.“
Lærte det på den hårde måde
„Vi har generelt stor succes med at
anvende Facebook i vores mar
kedsføring,“ slår medejer Hanne
Tarnow, Seaside i Grenaa fast. „Før
ste gang vi lavede en konkurrence,
gjorde vi bare som de fleste andre.
Det betød, at man deltog ved at
»dele«, og det fandt vi senere ud
af, er ulovligt.“ Reaktionen kom,
da to-tre virksomheder kontaktede
Seaside, for at hjælpe dem på lovlig
grund. „Det ville de imidlertid tage
sig temmelig godt betalt for, så jeg
satte mig selv ind i reglerne, for vi
vil være sikre på, at vores markeds
føring er lovlig,“ slutter Hanne, der
bruger mediet til personlig kommu
nikation med forretningens kerne
kunder.
Facebooks guidlines
Det sociale medies regler inde
holder en række punkter, du skal
overholde. Det gælder for eksem
pel, at alle kampagner på Facebook
skal afvikles i en selvstændig
applikation. „Men du må gerne
afvikle en konkurrence på din egen
hjemmeside og så bruge Facebook
til at fortælle om og linke til konkur
rencen,“ uddyber Lars.

Et af de punkter rigtig mange
overtræder er, at du ikke må bruge
Facebook-funktioner eller -funktio
nalitet, herunder »synes godt om«,
som afstemningsmekanisme for en
kampagne. Det er heller ikke tilladt
at opfordre folk til at invitere venner
til din Facebook-side eller at udråbe
vindere på Facebook, medmindre
det i forvejen er aftalt med vinde
ren.
Overtræder du reglerne, risikerer
du, at Facebook lukker både din
virksomhedsprofil og administrators
personlige profil ned i en periode.

„Du må gerne afvikle en
konkurrence på din egen
hjemmeside og så bruge
Facebook til at fortælle om og
linke til konkurrencen.“
Fælles nordiske regler
„Markedsføringslovens regler om
spam er ret snævre,“ påpeger Lars.
„For eksempel må en erhvervsdri
vende ikke præmiere sine »ven
ner« for at tippe andre venner om
profilen, ligesom direkte henven
delse til en persons indboks uden
personens samtykke, anses som
spam. Man må derfor ikke sende
beskeder ud via Facebooks interne
mailsystem.“
Ud over at holde sig inden for
markedsføringslovens rammer, skal
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Underleverandøren
med det hele i huset
Vandskæring, svejs, klip
og buk i alle materialer
aalsrode.dk

A12025

Medejer Hanne Tarnow, Seaside

på Facebook?
du også være opmærksom på det
fællesnordiske standpunkt til handel
og markedsføring på internettet.
De nordiske forbrugerombuds
mænd udarbejdede i maj 2010
standpunktet, der beskriver de
generelle regler og principper, der
gælder ved markedsføring på inter
nettet, herunder via sociale medier.
„Det er et klart krav at mar
kedsføringsbudskaber skal kunne
identificeres som markedsføring, så
brugerne af det sociale medie kan
gennemskue, hvornår han eller hun
bliver udsat for markedsføring eller
anden kommerciel kommunika
tion“, slår Lars fast.
Se dig for
Ud over de omtalte reguleringer er
lovgivningen også skærpet, hvis
du henvender dig til børn og unge
under 18 år. Du må ikke direkte
opfordre eller tilskynde børn til at
købe eller til at overtale deres for
ældre eller andre voksne til at købe
dit produkt. „Det vil for eksempel
umiddelbart være en opfordring til
køb, hvis der står »køb her«, og
der er indsat et link til en side, hvor
købet kan foretages,“ slutter Lars
Chalmer Rasmussen.
Der er med andre ord god grund
til at se sig rigtig godt for. Eller
få hjælp til at udnytte Facebooks
mange muligheder som effektiv
kommunikationskanal.
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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

Kom og se det store
udvalg fra Summerbird

Gavekurv/kasse
Pakkes efter ønske
Eks. Kr. 500,Hvad du ønsker...
- skal du få
Hos Walter finder du den
personlige firma- eller
personalegave. I har mulighed
for at vælge frit blandt et
væld af spændende varer fra
hele kloden.

Ølkurv/kasse
Pakkes efter ønske
Eks. Kr. 350,-

Nørrebakke 8 · Ebeltoft · Tlf. 86 34 43 31
info@hos-walter.dk · www.hos-walter.dk
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Iværksætter leverer
mad til erhvervslivet

Berit Lanthers, Apetit
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Apetit i Auning har stor succes med at levere mad ud af huset
til erhvervslivets arrangementer. Der er fokus på hjemmelavede
specialiteter, der skiller sig ud fra de fleste af kollegerne og på,
at det skal være både nemt og budgetvenligt for kunderne. Og
så er deres gavekurve et hit.
I starten var det
hovedsageligt
private fester,
der fyldte op i
ordrebogen i
iværksætteren
Berit Lanthers
køkken. Men
siden starten
i april 2012 er
det gået stærkt
for hendes
virksomhed,
og i dag leve
rer hun mad
ud af huset
til mange
virksomheder og
organisationer, hovedsageligt på
Djursland og i Randersområdet.
„Min niche er at lave anderledes
og lækker mad fra bunden af gode,
især danske, råvarer,“ fortæller
Berit, der i sommer har været nødt
til at udvide sit køkken for at kunne
følge med. Hun fortæller, at tapas er
meget populært til receptioner og
jubilæer, fordi det typisk er mange
små lækre retter, der både er ander
ledes og ikke kræver tallerkener og
bestik.

„Min niche er at lave
anderledes og lækker mad
fra bunden af gode, især
danske, råvarer.“
„Jeg har også fokus på, at det
skal være til at betale. Derfor er jeg
meget bevidst om at bruge min
tid på at lave mad og neddrosle
administration og spildtid,“ forklarer
hun. „Flere og flere virksomheder
laver faste aftaler om, at jeg skal
levere maden til for eksempel
bestyrelses- og kundemøder og det
etablerede samarbejde har fordele
for begge parter. I tæt samarbejde
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med den enkelte virksomhed finder
vi frem til det, der passer til deres
ønsker og behov i forhold til smag,
målgruppe og pris. Det gælder både
madleverancer, men også gavekurve
som virksomhederne både bruger
internt og eksternt – og så bliver de
faktureret på månedsbasis, det er
en stor fordel både for deres og min
virksomhed.“
Maden del af
virksomhedens ansigt
Apetit har stor kapacitet til at levere
mad ud af huset. „Jeg tror det stør
ste arrangement, vi har leveret til,
var et garantmøde i en lokal spare
kasse med omkring 450 kuverter.“
Typisk er det dog langt mindre arran
gementer, som jubilæer og kurser
helt ned til fire kuverter.

„Hun har aldrig svigtet og
er yderst fleksibel. Det sker,
at vi må justere antallet af
kuverter, og det har hun altid
klaret med et smil.“
Carsten Jensen, daglig leder af
Stenvad Mosebrugscenter, bru
ger Apetit som en af flere faste
madleverandører. „Vi afholder en
del kurser og afvikler foredrag og
firmamøder og i den forbindelse,
får vi ofte mad fra Apetit,“ fortæl
ler han. „Hun har suppleret med et
frisk pust, fordi hun for eksempel
laver lækre salater med spæn
dende og anderledes frugter og
specialiteter. Det ser altid meget
farvestrålende og lækkert ud.“ Lige
så vigtigt for Carsten er det, at han
kan regne med leverandørerne.
„Hun har aldrig svigtet og er yderst
fleksibel. Det sker jævnligt, at vi må
justere antallet af kuverter ret sent
i forløbet, og det har hun altid klaret
med et smil.“

Gavekurve ny niche
I forlængelse af det voksende
erhvervsmarked, har Apetit oplevet
god efterspørgsel på gavekurve.
„Kunderne ringer ofte og bestiller
gavekurve indenfor en bestemt
beløbsramme, og har selv ønsker
om enkelte faste specialiteter,“ erfa
rer Berit, der vægter lokale råvarer
med en god historie højt. „Vi har
for eksempel udviklet vores egen
Djursland Dram med krydderurter
fra Tustrup Hede og strandurter
fra Djurslands nordkyst. Mange
virksomheder vil gerne give unikke
gaver, der oser af lokal tilknytning.“
Kurvene indeholder typisk udsøgte
vine, specialøl, håndlavede specia
liteter og masser af lækkerier. „Jeg
laver ofte en prøvekurv og sender et
foto på mail, så kunden kan se den,
og sidde i den anden ende og bliver
lækkersulten,“ smiler Berit.
I forbindelse med køkkenet, er
der indrettet et showroom, hvor det
er svært ikke at blive inspireret af de
mange specialiteter og eksempler
på gavekurve.
Julen er højsæson
I efteråret begynder Apetit for alvor
at geare op til julen. „Vi har rigtig
travlt i den periode, både med
levering af julefrokoster og firma
gaver. Derfor er vi også klar med
faste julemenuer allerede fra midt i
september, ligesom vi også her er
klar med et lækkert udvalg af færdig
julegavekurve, der gør det let for
den travle erhvervsleder.“
Til julen hører også brændte
mandler som Apetit er ekspert i at
lave. „Vi laver både brændte og sal
tede mandler som vi sælger engros
og privat for eksempel til detailfor
retninger og julemarkeder, ligesom
de indgår i mange af vores egne
gavekurve,“ slutter Berit.

Advertorial
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Det kræver synlighed
at komme i betragtning

ERHVERVSLEJEMÅL

GRENAA MIDTBY

JONA M kuglepen
i flere forskellige farver
Pris v. 500 stk. incl. et logotryk i en farve

4,95

kr.

pr. stk. ex. moms

Lækre lokaler til
kontor, klinik etc.
udlejes eller sælges
• I alt 213 kvm
"Reklamekuglepenne er der nok af
– kun de bedste bliver brugt"

Mangler du idéer til
årets FIRMAJULEGAVER?
Se www.esconcept.dk
eller ring til os.

• Kan opdeles
• Loftlokaler med lys
og udsigt over åbyen
• Direkte adgang fra
Østergade

8410 Rønde· Tlf. 3811 9270
www.esconcept.dk

• Bagtrappe fra
lukket gård
• Parkering rundt
om hjørnet
• Over specialæge
og tandteknikker

Grenaa Specialoptik · Storegade 3
Tlf. 8632 6322 · Info@nytsyn-grenaa.dk
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Få uforpligtende rundvisning
– ring til Lars 4051 0619
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En måned på prøve
skiller fårene fra bukkene
Travlhed og flere medarbejdere betyder udfordringer for
tømrermester Henrik Hedeager. Men det går endda, når han kan
have nye medarbejdere i virksomhedspraktik, inden der skal laves
ansættelsespapirer.
Der skal være match
Tømrermester Henrik Hedeager
hylder princippet om, at medarbej
derne selv skal tage beslutningerne
i hverdagen. Det kræver, at med
arbejderne er gjort af det rigtige
stof. Derfor er han også rigtig glad
for den ordning med, at man med
hjælp fra Jobcentret, kan få lov
at prøve de nye medarbejdere en
måned. I den måned kan begge
parter komme på andre tanker, hvis
der ikke er match, enten fagligt eller
„stofligt“. Henrik bruger Jobcen
tret, når der skal ansættes nye folk.
Ofte finder han selv den/de poten
tielle medarbejdere – og så sørger
Jobcentret for alt det praktiske
med ansættelsen, herunder at han
ikke skal betale lønnen den første
måned. De er gode til at klare papir
arbejdet – og i øvrigt til at rådgive
Henrik om mulighederne. Han nå
ede også lige at få ansat en vikar for
en ny elev, inden jobrotationsordnin
gen blev ændret før sommerferien.
Faglig uddannelse er vigtig
„Vi har tre elever det meste af tiden
– og lige nu er een af dem voksen
lærling. Tilsvarende havde en anden
af vores elever taget HTX i forvejen,
så lærlingeforløbet afkortes en del.
Så det er lige med at have styr på,
hvordan lærlingeforløbet skal foregå.
Jeg kan kun anbefale, at andre også
udnytter de kompetencer, der er på
Jobcentret, for mig er det en stor
hjælp.
Jeg mener, vi har en forpligtelse
til at hjælpe med at få uddannet de
unge. Mine egne børn skal også
kunne få en uddannelse. Derfor
holder jeg fast i, at vi hele tiden skal
have nogle elever.
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Vi kan desværre ikke rigtig ud
nytte jobrotationsordningen til vores
efteruddannelse, for vi bruger kun
kortere efteruddannelse, tit med
rimelig kort varsel, når det passer
ind i vores planlægning. Derfor er
det ikke nemt at få en betalt vikar
ind her. Hvis jeg endelig har en,
der vil videreuddanne sig f.eks. til
konstruktør, så siger han op i stedet
for.“
Byggerier af mange slags
„De byggerier vi har lige nu, er
meget blandede. Vi er i gang med
flere nye parcel huse rundt omkring,
vi laver tilbygninger og ombygninger

af eksisterende huse – og samtidig
laver vi også en del til industri og
landbrug.“
Henrik Hedeager har travlt. Det
går godt – der er cirka 25 medar
bejdere nu, så der er folk, der er
specialister på et bestemt område.
F.eks. er der nogen, der næsten kun
bygger haller – og der er faktisk ikke
meget træ i dem mere, fortæller
Henrik, så her er hans folk næsten
mere montører end de er tømrere.
På Norddjurs Friskole er to af
Henriks svende ved at sikre, at så
dan en mini-hal kommer til verden,
så pedellen kan få bedre indendørs
arbejdsvilkår.

Tømrermester Henrik Hedeager, Tømrerfirmaet Henrik Hedeager

Jobudsigt Norddjurs
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Journalist Jørgen Peter Thygesen, Mercatus Reklamebureau AS

Som grøn konfirmand tog han sammen med nogle
kammerater fra Allinge til Rønne. For Rønne skulle
opleves. Det var som at opleve hele verden. Masser af
butikker og masser af trafik. Gader og stræder, menne
sker og en stor havn. Her fik de en is og en sodavand.
Senere, da han kom på gymnasiet i Rønne, blev den
mere overskuelig. Men det indebar en daglig tur med
rutebilen 50 minutter hver vej i tre år.
„Jeg er stadig utrolig glad for Bornholm,“ fortæller
udviklingsdirektør Kim Kofod Hansen, der i dag er 47 år
gammel. „Om sommeren er der masser af ting at tage
sig til. Så er der fest og farver. Der er musik overalt, der
er et cafeliv og alt muligt andet. Men om vinteren går
hele øen i sort, og så kan tiden da godt blive lidt lang.“
Ud i verden
Gennem sin far, der havde gode kontakter til fiskeindu
strien udenlands, fik han efter sin studentereksamen et
job på en fiskefabrik syd for Calais i Frankrig. Efterføl
gende arbejdede han for Bornholmstrafikken også et
halvt års tid, inden han midt i 80’erne blev pædagog
medhjælper i København med fast bopæl i et kollektiv.
Det var her, han mødte en pige fra Aarhus. De flyt
tede sammen til Aarhus. Han startede på statskund
skab på Aarhus Universitet.
Pigen blev skiftet ud med andre piger i løbet af stu
diet, men i 1991 mødte han Lene, som han er gift med
den dag i dag.
Lene er sundhedschef i Randers Kommune, og bør
nene, en pige og en dreng, er 15 og 12 år. Familien bor

i Hjortshøj. „Tæt på naturen og nær ved vandet. Vi er
ude af centrum af Aarhus, Lenes familie bor i nærhe
den, der er gode trafikale forbindelser, og så er det et
trygt og godt sted for børnene at vokse op,“ siger Kim.

„En mindre kommune kan ofte være
hurtigere i optrækket end en stor kommune.
Det skal vi bestemt udnytte.“
Ind til det offentlige
„Jeg har altid været interesseret i samfundsforhold,
så derfor var det naturligt at læse statskundskab. Det
er egentlig det, interessen for samfundet og hvor
dan det fungerer, der driver mig, og jo mere man
beskæftiger sig med området, jo mere bliver man
grebet af det. Ting tager naturligvis tid i det offent
lige, der er jo nogle demokratiske spilleregler, der
skal overholdes, men grundlæggende er det sjovt
at arbejde lokalpolitisk. Efter nogle gode år i såvel
Viborg Amt som i Randers Kommune, føler jeg i
dag, at jeg har fundet den helt rette plads. Både i job
bet som udviklingsdirektør, som både handler
om udvikling og kultur, og i et nærmiljø,
der er provinsielt, overskueligt og
menneskeligt. Gode kolleger med
de rette holdninger og indstillinger.
Medarbejderne har et meget po

Jeg kan lide
det provinsielle
– det menneskelige

Udviklingsdirektør Kim Kofod Hansen, Norddjurs Kommune
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At bo i nærheden af havet og naturen er vigtigt
for den næsten nye udviklingsdirektør i Norddjurs
Kommune. 20 år blev det til på Bornholm, men så
blev øen også lidt for lavloftet. Andre ting skulle
opleves, en karriere skulle også sættes i gang.
Men Bornholm er stadig et fantastisk sted at
vokse op, mener han. Især om sommeren.
sitivt engagement,“ fortæller
han. „Dertil kommer, at en
mindre kommune ofte kan
være hurtigere i optrækket
end en stor kommune. Det
skal vi bestemt udnytte.“

„Netop fordi vi
er det lille og
overskuelige
samfund, har vi
tillid til hinanden
og er ikke altid
hinandens værste
konkurrenter.“
At tænke stort
Norddjurs Kommune er efter
omstændighederne inde i en
god periode. Der sker noget i
området, og det kan kun glæde
en udviklingschef. „Jeg tror
da faktisk, at et konstruktivt
netværk som Djurs Wind Power
ikke ville have kunnet lykkes
i samme omfang, som hvis vi
havde været en stor kommune.
Netop fordi vi er det lille og over
skuelige samfund, har vi tillid til
hinanden og er ikke altid hinan
dens værste konkurrenter. Vi kan
samarbejde, det er meget, meget
vigtigt,“ siger han.

www.erhvervDJURSLAND.dk · september 2013

„Men vi skal naturligvis hele tiden videre: Vi skal op
ruste på kommunikationsfronten. Vi skal være bedre til
at fortælle, hvor gode vi er her i kommunen. Vi har rig
tig meget at byde på, som kan tiltrække virksomheder,
bosættere og turister. Det er da almindelig købmand
skab. Vi skal – klart og tydeligt – kunne fortælle, hvad
vi kan tilbyde, og i hvilken retning vi her i kommunen
gerne vil hen. Vi skal være mere imødekommende,
mere servicevenlige og være opmærksom på, at et nej
aldrig kan stå alene. For er der et nej, så er der også et
alternativ. Vi skal have en mere pragmatisk tilgang til
tingene.“
Kim fortsætter: „Vi skal turde at tænke stort. Vi lever
jo i en global verden. Jeg er medlem af et 3-årigt udvik
lingsforløb for offentligt ansatte, hvor vi ser på, hvordan
andre samfund udvikler sig i verden. Vi skal kunne lade
os inspirere af, hvordan man udvikler sig andre steder
på jorden. Kan vi hente noget der? Det er ikke gjort
med en venskabsby hist og pist, som jeg ofte anser for
lidt pjattet.“
Hjemme i Hjortshøj
„Hva’ er den af, Kim Kofod, løber du ikke lidt i din
fritid? Et lille halvmaraton måske?“ „Nej, nej, nej da,“
svarer han. „Jeg ved da godt at mange af mine kol
leger og medarbejdere løber i tide og utide. Det har
aldrig været mig. Men jeg er rigtig god til at lave mad.
Og så er jeg også god til at passe haven. Mit arbejde
tager faktisk også meget af min fritid. Den rest, jeg har
tilbage, vil jeg gerne tilbringe sammen med min familie.
Sønnen og jeg får dog fisket lidt i Randers Fjord og
vores islandske fårehund får jeg også luftet. Han giver
mig lidt ro og lidt motion. Og så er der rejserne. Det er
ofte med Lenes familie sydpå, hvor vi som regel lejer
en stor bolig til hele familiens medlemmer. Men vi har
også været i Australien, og til efteråret går turen med
min egen lille familie til New York.“

Personprofil
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Entreprenørfirma Ole Vognstrup A/S
Martin Hansens Vej 24, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31.12.2012
Bruttofortjeneste
3,6
(4,4)
Resultat før skat	-1,3	-(0,2)
Egenkapital	-1,2
(0,1)
Antal ansatte
15
(11)

Helm Skandinavien A/S
Holmagervej 9, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31.12.2012
Bruttofortjeneste
30,2
(29,2)
Resultat før skat
10,8
(9,5)
Egenkapital
24,7
(21,9)
Antal ansatte
21
(21)

Rypa ApS
Eriksvej 18, 8960 Randers SØ
Regnskabsafslutning 31.12.2012
Bruttofortjeneste
0,0
(0,0)
Resultat før skat	-0,6
(0,1)
Egenkapital	-0,1
(0,5)
Antal ansatte	-	
(-)

Fiskeriselskabet Stella Nova ApS
Djurslandskajen 2, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31.12.2012
Bruttofortjeneste
7,2
(7,3)
Resultat før skat	-0,7
(2,3)
Egenkapital
2,2
(2,8)
Antal ansatte	-	
(-)

Helnan Marina Hotel A/S
Kystvej 32, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31.12.2012
Bruttofortjeneste
4,4
(3,0)
Resultat før skat	-15,5	-(5,0)
Egenkapital
9,7
(27,9)
Antal ansatte
9
(-)

Sparekassen Djursland
Langgade 42, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31.12.2012
Bruttofortjeneste
72,9
(48,7)
Resultat før skat
14,8	-(26,8)
Egenkapital
161,4
(149,6)
Antal ansatte
51
(51)

Fjellerup Bageri ApS
Fjellerup Bygade 20, 8585 Glesborg
Regnskabsafslutning 31.12.2012
Bruttofortjeneste
3,1
(3,8)
Resultat før skat
0	-(0,1)
Egenkapital
0,6
(0,7)
Antal ansatte
7
(11)

Hornslet Møbelfabrik A/S
Sletten 8, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31.12.2012
Bruttofortjeneste
8,6
(12,3)
Resultat før skat	-2,5
(0,1)
Egenkapital
1
(3,6)
Antal ansatte	-	
(-)

STEFCO A/S
Industrivej 3, 8586 Ørum Djurs
Regnskabsafslutning 31.12.2012
Bruttofortjeneste
3,7
(4,4)
Resultat før skat	-0,8	-(0,8)
Egenkapital	-0,6
(0,2)
Antal ansatte	-	
(-)

FL. Laser ApS
Møllevangsvej 62, 8940 Randers SV
Regnskabsafslutning 31.12.2012
Bruttofortjeneste
2,8
(3,2)
Resultat før skat
0,9
(1,4)
Egenkapital
2,6
(1,9)
Antal ansatte	-	
(-)

Jysk Maskincenter A/S
Nødagervej 4-6, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 31.12.2012
Bruttofortjeneste
17,7
(18,5)
Resultat før skat
0,2
(1,7)
Egenkapital
10,4
(10,0)
Antal ansatte
45
(45)

Sørens Busser Ramten A/S
Mogenstrupvej 6, 8586 Ørum Djurs
Regnskabsafslutning 31.12.2012
Bruttofortjeneste	-0,2
(2,5)
Resultat før skat	-0,7
(1,1)
Egenkapital
1,4
(1,8)
Antal ansatte
3
(35)

Freka Grafisk A/S
Bøjstrupvej 23, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31.12.2012
Bruttofortjeneste
1,5
(1,3)
Resultat før skat
0
(0,0)
Egenkapital
0,6
(0,5)
Antal ansatte
4
(4)

Kattegat Teknik ApS
Rolshøjvej 2, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31.12.2012
Bruttofortjeneste
4,3
(6,3)
Resultat før skat
0,4
(1,6)
Egenkapital
4,1
(4,5)
Antal ansatte	-	
(15)

Applicata ApS
Østergårdsparken 10, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31.12.2012
Bruttofortjeneste
1,4
(2,1)
Resultat før skat	-0,2
(0,9)
Egenkapital
0,3
(0,5)
Antal ansatte	-	
(-)

Tata Steel Denmark
Byggesystemer A/S
Kaarsbergsvej 2, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31.12.2012
Bruttofortjeneste
30,2
(29,2)
Resultat før skat
0,1	-(5,9)
Egenkapital
28,5
(28,4)
Antal ansatte	-	
(58)

Gerstrøm Entreprenør ApS
Vestergade 77, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31.12.2012
Bruttofortjeneste
12,2
(5,4)
Resultat før skat
1,1	-(6,6)
Egenkapital
4,9
(4,1)
Antal ansatte
15
(-)

Koed A/S
Nyhåbsvej 16-18, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 31.12.2012
Bruttofortjeneste
8,5
Resultat før skat
1,9
Egenkapital
8,2
Antal ansatte
17

Byggefirmaet Lindgaard Nielsen ApS
Kattegatvej 12, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31.12.2012
Bruttofortjeneste
2,9
(3,0)
Resultat før skat
0,2	-(,1)
Egenkapital
0	-(,2)
Antal ansatte	-	
(9)

Glad Rasmussen MC A/S
Rolighedsvej 6, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31.12.2012
Bruttofortjeneste
0,5
(0,8)
Resultat før skat	-0,3	-(0,1)
Egenkapital	-0,2
(0,1)
Antal ansatte
3
(-)

Lallemand Denmark A/S
Bredstrupvej 33, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31.12.2012
Bruttofortjeneste
14,2
(14,0)
Resultat før skat
30,9	-(6,2)
Egenkapital
55,2
(24,6)
Antal ansatte	-	
(-)

Brdr. Friis Pedersen Transport A/S
Nødagervej 67, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 31.12.2012
Bruttofortjeneste
15,4
(16,1)
Resultat før skat	-0,8	-(0,3)
Egenkapital	-0,2
(0,5)
Antal ansatte	-	
(-)

Green Comfort A/S
Langelandsvej 6, 8940 Randers SV
Regnskabsafslutning 31.12.2012
Bruttofortjeneste
6,0
(9,2)
Resultat før skat	-3,9
(1,1)
Egenkapital
13
(16,1)
Antal ansatte	-	
(-)

Lb-Consult A/S
Stationsplads 4, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31.12.2012
Bruttofortjeneste
9,0
(8,6)
Resultat før skat
1,6
(1,3)
Egenkapital
3,2
(2,8)
Antal ansatte
13
(14)

Dansk Landbrugs IT A/S
Føllevej 5, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31.12.2012
Bruttofortjeneste
2,5
(3,0)
Resultat før skat
0,4
(0,2)
Egenkapital
1,5
(1,3)
Antal ansatte
3
(4)

Hanstholm Lossekompagni ApS
Djurslandskajen 2, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31.12.2012
Bruttofortjeneste
2,2
(8,7)
Resultat før skat	-1,7	-(2,3)
Egenkapital	-2,9	-(1,6)
Antal ansatte
3
(7)

Midtdjurs Tømrer & Murer ApS
Sønderskovbakken 40, 8581 Nimtofte
Regnskabsafslutning 31.12.2012
Bruttofortjeneste
1,4
(1,4)
Resultat før skat
0,3
(0,0)
Egenkapital
0,6
(0,4)
Antal ansatte	-	
(-)

Alle data er indhentet i perioden
06.07. - 21.08.2013.
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen
og NN Markedsdata.
Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

Aarhus Lufthavn A/S
Ny Lufthavnsvej 24, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 31.12.2012
Bruttofortjeneste
37,1
(51,1)
Resultat før skat	-9,8
(3,6)
Egenkapital
73,7
(73,6)
Antal ansatte
109
(112)
Allsize Company A/S
Rugvænget 22, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31.12.2012
Bruttofortjeneste
8,2
(10,2)
Resultat før skat	-2,8
(0,2)
Egenkapital
5
(7,4)
Antal ansatte	-	
(-)
Allingåbro Totalbyg A/S
Ådalen 10, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31.12.2012
Bruttofortjeneste
4,0
(4,8)
Resultat før skat
0,1	-(1,0)
Egenkapital	-0,2	-(0,3)
Antal ansatte	-	
(-)
Anlægsgartnerfirmaet Jesper
Schmidt ApS
Skrejrupvej 29, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31.12.2012
Bruttofortjeneste
3,0
(2,5)
Resultat før skat
0,2	-(0,9)
Egenkapital
0,4
(0,2)
Antal ansatte
9
(11)

Djurslands Bank A/S
Torvet 5, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31.12.2012
Bruttofortjeneste
304,8
(266,1)
Resultat før skat
61,1
(32,1)
Egenkapital
757,7
(705,5)
Antal ansatte
182
(190)

(7,1)
(0,7)
(6,7)
(15)

Ree Park - Ebeltoft Safari ApS
[Stubbe Søvej 15, 8400 Ebeltoft]
Generatorvej 8D, 2730 Herlev
Regnskabsafslutning 31.12.2012
Bruttofortjeneste
9,2
(9,2)
Resultat før skat	-5,5	-(3,0)
Egenkapital	-1,9
(2,7)
Antal ansatte
45
(38)

Tømrerfirmaet Peter Vognsen ApS
Møllevej 4A, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31.12.2012
Bruttofortjeneste
10,3
(9,6)
Resultat før skat	-0,9
(0,0)
Egenkapital
0,9
(1,6)
Antal ansatte	-	
(-)
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)
Worth Keeping ApS
Ydesmindevej 9, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 31.12.2012
Bruttofortjeneste
0,6
(1,0)
Resultat før skat	-0,5
(0,0)
Egenkapital	-0,4
(0,0)
Antal ansatte
4
(-)
Ørsted Murerforretning Jørgen Kusk A/S
Bendsvej 1A, 8950 Ørsted
Regnskabsafslutning 31.12.2012
Bruttofortjeneste
9,7
(7,7)
Resultat før skat
0,3	-(5,4)
Egenkapital	-4,5	-(4,7)
Antal ansatte
15
(-)
Ørsted Telte A/S
Søndervangen 1A, 8950 Ørsted
Regnskabsafslutning 31.12.2012
Bruttofortjeneste
22,2
(20,1)
Resultat før skat
0,5
(0,9)
Egenkapital
5,5
(5,1)
Antal ansatte
35
(-)

Få relevante indlæg
optaget gratis i Ajour.
Send stof til:
info@erhvervdjursland.dk
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Miljøsanering har kostet på egenkapitalen

Ejerleder Ulrik Sinding,
Djurslands Kloakservice ApS

Hvis en virksomhed ikke er
i udvikling, er den i afvikling,
siger man. For ejerleder Ulrik
Sinding i Djurslands Kloak
service blev det i 2012 et
„både og“.
Virksomheden tog et nyt
forretningsområde med
miljøsanering ind i sit datter
selskab – og fik faktisk bl.a. et
kæmpestort projekt i Køben
havn. Opgaven indeholdt bl.a.
PCB og blysanering. „Der har
været en masse omstændig
heder, hvor tingene ikke var
som de skulle være. Vi har en
masse penge til gode, og vi
er ikke enige med kunden. Så
det projekt har derfor belastet

sidste års regnskab voldsomt.
Hvis man ser bort fra det, er
vores drift nu sund, men det
slog bunden væk på os. Vi
har som de fleste andre også
mærket finanskrisen, og det
har også præget vores 2012.
Her i 2013 er vi på fode igen,
og det kører som det skal. Jeg
forventer et positivt resultat i
det her regnskabsår. Halvårligt
ser det også fornuftigt ud.“
Ulrik Sinding fortæller, at han
nu har trukket sig helt ud af
det med PCB og blysanering
– og altså har afviklet forret
ningsområdet igen.
Bruttofortjenesten steg faktisk
fra 13,7 til 14,6 mio. kr. i 2012,

men med et efter-skat resultat
på -1,9 mio. kr., er egen
kapitalen skrumpet fra 2,3 til
0,4 mio kr.

Djurslands Kloakservice ApS
Abildgårdsvej 10,
8570 Trustrup
Ejer: LUCS Holding ApS (Ulrik
Sinding)
Regnskabsafslutning
31.12.2012
Bruttofortjeneste 14,6 (13,7))
Resultat før skat	-2,2	-(2,2)
Egenkapital
Antal ansatte

0,4

(2,3)

15

(25)

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

Overskud på gær reduceret til 1/3
De Danske Gærfabrikker A/S
Bredstrupvej 33, 8500 Grenaa
Ejer: Lallemand Denmark A/S
Regnskabsafslutning
31.12.2012
Bruttofortjeneste 63,0 (65,5))
Resultat før skat
Egenkapital
Antal ansatte

4,9 (14,8)
106,2 (137,6)
86

(84)

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

Direktør Nicolai Jensen,
De Danske Gærfabrikker A/S

www.erhvervDJURSLAND.dk · september 2013

Direktør Nicolai Jensen er
tilfreds med årets resultat i De
Danske Gærfabrikker A/S på
3,5 mio. kr. efter skat.
“Jeg er tilfreds, fordi for
holdene på markedet for
bagegær er præget af øget
konkurrence og faldende
forbrug hos både håndværks
bagere og industrien. Salg
til detailmarkedet tilgodeses
af den store interesse for
hjemmebagning. Indtjeningen
presses fortsat af høje lokale
produktionsomkostninger.“
Egenkapitalen i selskabet er
stadig solid med 106,2 mio.
kr., og Nicolai har positive
forventninger til næste år:
„Prisen på melasse og
energi vil fortsat influere på
afsætningsmuligheder for
bagegær og især melasse
sprit gennem det kommende
år. Forbruget af kommercielt
bagegær er faldende, men
lancering af økologisk gær på
både konsument- og bageri
markedet i 2013 forventes
at udligne en del af det fald.
Afsætningsmuligheder for vin
gær, gærekstrakt til fødevarer

og selengær til dyreernæring
er fortsat gode.“
De Danske Gærfabrikker A/S
er Danmarks eneste produ
cent af melassesprit og gær.
Den årlige produktion er ca.
26.100 ton gær, som fordeler
sig med 7.300 ton bagerigær
og 18.800 ton til specialite

terne vingær og gærekstrakt
og 8,3 millioner liter melasse
sprit. Selskabet beskæftiger
ultimo året 86 medarbejdere.
Selskabet er 100% ejet af
Lallemand Denmark A/S, der
igen er en del af den canadi
ske Lallemand koncern.

Ajour
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Torben Linaa Hansen (44) er
tiltrådt i en nyoprettet stilling
som økonomichef hos DS
Smith Packaging Denmark
A/S, der har hovedkontor i
Grenaa. Han får ansvaret for
den danske økonomiafdeling.
Torben kommer fra Johnson
Controls Danmark, hvor han
Nøgletal
Ændring måned
Ændring år
har været økonomidirektør.
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Fuldtidsledige
% af arbejdsstyrken
(foreløbige) efter område,
alder og køn.
8
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Kommunaldirektør Nich
Bendtsen siger farvel til Syd
djurs Kommune, en stilling
han har beklædt i hele kom
munens levetid.
Nich har valgt at søge nye
udfordringer og er blevet ny
kommunaldirektør i Hvidovre
Kommune. Han fratræder den
15. oktober.
Også direktør Søren Valbak,
der har ansvaret for Familier,
skole og 8pasning, Direktions
sekretariatet, IT og borger
service forlader
Syddjurs for at
7
tiltræde en tilsvarende stilling
6
i Grønland
omkring 1. oktober
2013.
5

6
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5

4
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Antal erklærede konkurser

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
8 Kommune.
Gratis,tilmelding nødvendig
hak@norddjurs.dk/8959 4080
7
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Kilde: Danmarks Statistik

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

Grundlæggende Regnskabsforståelse
6 kl. 13.00 til kl.17.00, Kvist
2. november
og Jensen, Østerbrogade 16, 1., 8500
Grenaa.
5
Generelle krav til bogføring og
regnskabsmateriale.
Hvilke
4
økonomisystemer passer til din
virksomhed? Krav til dokumentation?
Opstart af virksomhed og efterfølgende
drift? Årsafslutning og vigtige nøgletal.
Ar.: FOF Djursland. Pris: 300 kr.
Tilmelding: f@f-djursland.dk
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

Nye selskaber
Norddjurs
35398031
35406891
35415459

TANDLÆGE LENE HØJRIS NIELSEN ApS......................................... 09.07.2013
THEUT CONSULTING ApS.................................................................. 29.07.2013
ART & DECO VESTERGADE 4 ApS.................................................... 20.08.2013

Syddjurs
35395229
35396624
35408371
35413642

MURERMESTER JAN NIELSEN ApS.................................................
KSC GROUP DENMARK ApS............................................................
KALØ TØMRERFIRMA ApS...............................................................
BOCOM ApS.....................................................................................

05.07.2013
08.07.2013
02.08.2013
15.08.2013

Konkurser, likvidationer og opløsninger
Norddjurs
34352887
20345780
33641443
33251378
34043736
25305574
30542037
15828609
30706218
32083315

ABC AF 8. FEBRUAR 2013 ApS..........................................................
SELSKABET AF 30/6-2013 A/S...........................................................
DATOSELSKABET AF 4. JULI 2013 ApS............................................
LIVSSTIL OG SUNDHEDSKONSULENTERNE ApS............................
SHARKCODERS ApS..........................................................................
BAMBI A/S..........................................................................................
KURSALL DART ApS..........................................................................
US VANDTEKNIK ApS.........................................................................
MATHIASEN BYG ApS........................................................................
GRENAA VVS SERVICE ApS...............................................................

07.07.2013
08.07.2013
16.07.2013
16.07.2013
22.07.2013
23.07.2013
24.07.2013
07.08.2013
20.08.2013
21.08.2013

Syddjurs
33581610
71100812
16200271
26907454
16515345
32832156
32672388
25137566
26063388
32302084
30708563
16354635
27251773
30577698
31784336
29426562
32653812

GAIA BUSINESS PARTNER ApS.........................................................
SYDDJURS BUSSER ApS...................................................................
GRAFIKER FINN SKÖDT ApS.............................................................
THORSAGERFODER ApS...................................................................
DANICA HANDEL A/S.........................................................................
DK GROUP ApS..................................................................................
LYKKESTRUP BYG ApS.......................................................................
MOMENTUM GROUP ApS.................................................................
RUBICON, ARKITEKTER ApS.............................................................
WEAR BASICS ApS............................................................................
J.O.H. MONTAGE ApS........................................................................
SALES EXPERTS A/S..........................................................................
BYGMON ApS.....................................................................................
MESBALLE MURERFORRETNING ApS.............................................
WAGNER RØNDE ApS.......................................................................
HUSENE A/S.......................................................................................
JYSK BILSALG ApS.............................................................................

05.07.2013
05.07.2013
10.07.2013
16.07.2013
17.07.2013
22.07.2013
22.07.2013
24.07.2013
30.07.2013
30.07.2013
19.08.2013
19.08.2013
20.08.2013
20.08.2013
20.08.2013
21.08.2013
21.08.2013

Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.

Advokater flyttet
Zacher Advokaternes Ebeltoftafdeling, har åbnet dørene til
nye kontorer på Jernbanegade
22A. Kontoret er centralt
beliggende i en nyopførte
bygning, og den danner
rammen om flere aktiviteter,
også inden for liberalt erhverv.
Advokat Mads F. Petersen

udtaler. “Vi har søgt efter
større og mere moderne lo
kaler, som på en bedre måde
opfylder vores krav efter en
markant vækstperiode på stort
set alle vores aktiviteter. Også
kravet til synlighed er opfyldt
med den nye placering.”

Wind Power på Rømø
Syv medlemmer af netværket
Djurs Wind Power har etable
ret kontor og værkstedsfaci
liteter på Rømø, der er base
for den nordtyske virksomhed
WPD. Den er i gang med at
etablere vindmølleparken
Butendiek i Nordsøen med i
første omgang 80 møller, men
med flere på tegnebrættet.
Det er erfaringer og viden fra
opførelsen af Anholt Havmøl
lepark, der skal udnyttes sam
men med lokale håndværkere
på Rømø.

Bland andet vil virksomhe
derne tilbyde at lave service
på crewbåde, opføre nye
kontorbygninger og i det hele
taget deltage i servicering og
vedligeholdelse på de tyske
vindmøllerparker i Nordsøen.
De syv er: Davai A/S, TP Off
shore A/S, Aalsrode Smedeog Maskinfabrik A/S, Murer
firma Rasmus Jakobsen A/S,
El:con Grenaa A/S, Aalsrode
Tømrerfirma A/S og Hvide
sande Skibs- og Bådebyggeri
A/S.
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Tillid og fælles engagement skal gøre forskellen
Bernt Rasmussen, chef for DISU,
er ny i bestyrelsen for Djurslands
Erhvervsråd. Han er også med i
bestyrelsen for Djurs Wind Power
og lægger ikke skjul på, at han vil
arbejde for at hæve medlemsenga
gementet i erhvervsrådet.
„Vindmøllenetværket har kun fået
succes, fordi medlemmerne kom
mitter sig og tør dele deres erfarin
ger og netværk med hinanden. Ni
virksomheder fra netværket deltager
f.eks. sammen på HI13 i Herning.
DISU har sin egen stand, men er
også aktiv på den fælles stand. Det
er for at være der, hvor vi i fælles
skab kan komme i dialog med flere
interessante mennesker, som ville
gå forbi min egen stand.
Hvis vi skal placere Djursland på
landkortet og tiltrække nye virksom
heder, er en af måderne at vise,
at vi har et sammenhold, der ikke
findes tilsvarende i Danmark. Der er
ikke ret mange her på Djursland, der
ikke vil stille sit netværk til rådighed
for nye virksomheder. Vi er glade for

at anbefale hinanden på Djursland.
Det gør tingene meget nemmere for
nye virksomheder. Vi skal gøre det
sammen. Det skal være op til den
enkelte virksomhed at vinde ordren,
men netværket skal gøre, at man
kommer i tale hos de rigtige menne
sker. Vi skal have sucessen fra DWP
til at smitte af i DER.

Vi skal være flere, der er aktive i
foreningen og benytter netværket
mere. Et stærkt sammenhold i en
erhvervsforening skaber en syner
gieffekt, vi alle sammen kan se på
ordrebogen.“
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Bernt Rasmussen, DISU

Formandens klumme

En fusion skal give fordele – ikke ulemper

Når virksomheder fusioneres, kan
det f.eks. være for at rationalisere,
for at supplere kompetencer eller
for at udnytte synergimuligheder.
Overvejelserne må være de samme,
når det gælder kommunesammen
lægninger. Det skal være indlysende
fordele, også for virksomhederne.
Der blev sat mange ting over styr
i processen ved den sidste sam
menlægning. Det gik alt for stærkt
og processen var ikke ordentligt
gennemtænkt. Jeg havde forventet
et kvalitetsløft, men fik i stedet en
klar forringelse. Der har ikke været
andet end problemer. Det er choke
rende, at Djursland i dag har to kom
muner, der ikke fungerer bedre med
hensyn til byggesagsbehandling.

Jeg oplever, at hver eneste gang
man siger det går fremad, så er det
et skridt frem og to tilbage.
Der er altid overgangsproblematik
ker, det vil der også være i en sam
køringsfase, når man fusionerer de
to kommuner på Djursland. Det skal
man være grundigt forberedt på.
Hovedargumentet ved sidste
sammenlægning var, at de små
forvaltninger ikke kunne håndtere
opgaverne. Der skulle komme over
lap og større volumen til at hånd
tere opgaverne. Faktum er i dag,
at gebyrerne er steget helt vildt og
behandlingstiden tilsvarende. Det
lyder som en bananrepublik. Det er
uartigt.
Et enkelt byggeri på 1.000 m2
koster henholdsvis 26.000 kr. for
landbrugsbyggeri og 36.000 kr. for
industribyggeri i Syddjurs og en en

hedstakst for begge dele på 33.000
kr. i Norddjurs. Andre steder koster
det 5.000 kr. Det er tyveri ved højlys
dag!
Et ømt punkt er sagsbehandlings
tiden i kommunerne. Statistisk set
er der kommet forringelser, specielt
indenfor byggeriet, hvor mængden
af sagsbehandlinger er faldet, så
burde det ikke være et tema, at de
er blevet længere.
Jeg mener, det er naturligt med
een stor kommune på Djursland.
Men sørg for, at der er god tid til at
ordne alt det praktiske, så både bor
gere og virksomheder fra starten af
processen oplever fusionen som en
fordel. Det kan ikke gå hurtigt nok
med at få lavet en plan, der holder.
Harald Grønlund
Formand, Djurslands Erhvervsråd

Bliv medlem af Djurslands Erhvervsråd
Bliv en del af vores virksomhedsnetværk med over 200 medlems
virksomheder og bliv inviteret til spændende virksomhedsbesøg og
aktuelle temaarrangementer.
Kontingent kun 880 kr./år incl. moms (op til 9 medarb.)
Se mere og meld dig ind på

www.djurslandserhvervsråd.dk
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Da Mads Krause havde overtaget familievirksomheden Djurs Byg
i 2006, regnede ikke mange med, at en finanskrise lurede lige
om hjørnet. Heldigvis berørte krisen først den ny selvstændige
et par år efter dens start, og i dag går det igen rigtig godt. Men
markedet har ændret sig.
„Vi er klart specialister i at opføre,
udbygge og modernisere feriehuse
som totalentreprenører og det
udgør langt den største del af vores
omsætning,“ fortæller tømrer- og
snedkermester Mads Krause og
konstaterer, at gode tider er på vej
tilbage til et ellers trængt marked.
„Ordrebogen er fuld et godt stykke
ind i 2014 og vi får endda brug for et
par ekstra sæt hænder, for at kunne
følge med.“ Det er blandt andet
fordi de nye fradragsregler også
gælder forbedringer af feriehuse,
men Mads er overbevist om, at der
også er to andre grunde til Djurs
Byg‘s succes.
For det første var hans far for
udseende i 80‘erne, fordi han lod
Djurs Byg skabe varemærket Kløver
Fritidshuse, der er god kvalitet, folk
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Erhvervsprofil

har råd til. „Det var længe inden,
mindre virksomheder snakkede om
branding af varemærker, så han var
faktisk pioner. For det andet er kva
liteten og finishen af vores arbejde i
topklasse, og det kan kunderne rent
faktisk godt se,“ erfarer Mads og
pointerer, at priserne alligevel skal
være – og er – konkurrencedygtige.

„Alle vores Kløver
Fritidshuse lever op til det
bygningsreglement, der først
træder i kraft i 2015.“
Nye, mindre
og energivenlige træhuse
Der er sket markante ændringer
i, hvilke feriehuse kunderne efter

spørger. „Der er en klar tendens
til, at husene skal være mindre end
tidligere, og mange af vores nye
huse er typisk 70-90 m2, hvor de
tidligere ofte var over 100 m2,“
forklarer Mads. Derimod holdes der
helt klart fast i, at et sommerhus
skal være bygget af træ.
Også energiforbruget har stor be
vågenhed – ikke mindst fordi mange
også benytter husene om vinteren.
„Alle vores Kløver Fritidshuse lever
op til det bygningsreglement, der
først træder i kraft i 2015 og de er
derfor rigtig godt isoleret.“ Faktisk
kan det ofte betale sig at nedrive et
gammelt sommerhus i stedet for at
modernisere det. „Det kan ikke lade
sig gøre at opgradere et gammelt
feriehus til samme energiniveau
som et nyt, så vi har lavet et kon
cept , vi kalder »Byt til nyt«, hvor
vi simpelthen tilbyder kunden, at
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fjerne det gamle hus uden bereg
ning, når de køber et nyt.“
Individuelle standardhuse
Djurs Byg opererer hovedsageligt
på Djursland, hvor de i årenes løb
har opført mange Kløver Fritidshuse,
ligesom der altid er et udstillingshus,
så potentielle bygherrer selv kan
vurdere kvalitet og materialevalg.
Husene udbydes som udgangspunkt
i mere end 20 standardudgaver, selv
om ordet »standard« ikke er dæk
kende. „Faktisk kan jeg ikke huske, vi
har solgt og opført et af vore såkaldte
typehuse uden, at vi har tilpasset det
til den enkelte kunde. Så der er rigtig
mange muligheder for individuelle
valg, så kunden får sit helt eget hus.“

omkring en arkitekt, så detaljerne
bliver helt, som kunden vil have
det,“ siger Mads.
Der er desuden en helt ny serie
huse på trapperne, som er specielt
tiltænkt det yngre publikum. „Vi
kalder serien »Klassik« fordi det
er huse i lidt gammel stil med sort
beklædning og hvide, sprossede
vinduer.“

„Det kan lade sig gøre at
sidde i et nyt feriehus til
under 15.000 kr. om året
– hvis det lejes ud i 14 uger.“

i et nyt feriehus der inklusiv grund
har kostet i omegnen af 1.5 mio. kr.
til under 15.000 kr. om året – hvis
det lejes ud i 14 uger.“
Djursland er iøvrigt et af de steder
i landet, hvor det er muligt at finde
en god fritidshusgrund. „Vi har selv
nogle få grunde vi sælger, men der
udover har vi kontakt til en række
grundejere, der er villige til at sælge,
selv om grundene ikke officielt er
til salg. Derfor kan vi tilbyde total
løsninger mange attraktive steder
på Djursland,“ slutter tømrer- og
snedkermesteren.

Der er igen gang i
feriehusbyggeriet
Enkelte af Mads‘ kunder væl
ger, at få ham til uforpligtende
at lave råskitser af deres egne
byggedrømme, og bruge dem til
tilbudsgivning. „Skal projektet
føres ud i livet, kommer råskitserne

Gunstige skatteregler
En del nye feriehusejere får et
markant tilskud via udlejning. „Vi har
fået lavet en udregning, der viser, at
det på grund af gunstige fradrags
regler, kan lade sig gøre at sidde

Tømrer- og snedkermester Mads Krause, Djurs Byg
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Østerbrogade 16
8500 Grenaa
Telefon 86 32 20 11
Telefax 86 32 36 16
www.kvistjensen.dk
grenaa@kvistjensen.dk

Vælg en stærk
samarbejdspartner
LOKAL OG ENGAGERET

www.djurslandsbank.dk

Kvalitet og Omtanke

Ring eller kom ind i
butikken for bestilling
også til ud af huset

Kom ind
og smag
vores mange
forskellige
pestoer

Østergade 18 · Grenaa · Tlf. 8632 0086 · www.ostergadesslagter.dk

Tel. 8833 4646 · www.lsalaw.dk

