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Djurslands erhvervsklima ifølge DI
Reviderede Facebook-regler
Er der liv i dit ventilationsanlæg?
Gør din bilpark præsentabel med damp
It‘s a man‘s car…
Vi bruger Jobcentrets ordninger mest muligt
Jetstrømmen i Aarhus Lufthavn

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

Kvalitet og Omtanke

SALG OG UDLEJNING AF ALLE FORMER
FOR CONTAINER LØSNINGER.
NU OGSÅ CONTAINERPLADS PÅ GRENAA HAVN!
MOBILE VÆRKSTEDER
LAGER CONTAINERE
MOBILE INDUSTRI KØKKENER
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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

Tel. 8833 4646 · www.lsalaw.dk

Vælg en stærk
samarbejdspartner

René Ferrer Ruiz rfr@kovsted.dk

LOKAL OG ENGAGERET

Henning Kovsted hk@kovsted.dk

Johnny Skovgård jsr@kovsted.dk

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

Kontakt os for
en uforpligtende
drøftelse

Strandvejen 29, 8400 Ebeltoft · Hovedgaden 34, 1 sal, 8410 Rønde · Vestre Ringgade 61, 8200 Aarhus N
Tlf. 7022 0999 · Fax 7023 0999 · mail@kovsted.dk · www.kovsted.dk

www.djurslandsbank.dk

A12025

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

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
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BP Electric A/S
www.bpelectric.dk

Trekanten 44 B
8500 Grenaa
Tlf. 86 32 32 99

Nimtofte
Tlf. 86 39 81 07
Balle
Tlf. 86 33 72 73

Deres garanti for
kompetence og engagement
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Bilen & Bossen

Forside: Direktør Peter J. Høgsberg, Aarhus Lufthavn

Hvem er ikke fascineret af flotte gamle klassiske

Djurslands erhvervsklima ifølge DI 4

lem kunne vælge køretøj helt efter sit hjerte og

De to Djursland kommuner har ikke opnået imponerende resultater i årets
undersøgelse Lokalt Erhvervsklima fra Dansk Industri. Ud af de 96 deltagende kommuner er Norddjurs faldet 13 pladser til nr. 43 og Syddjurs er
steget til nr. 83 fra nr. 87 sidste år. Favrskov scorer igen i år højt.

mavefornemmelse, og ikke være nødt til at skele

Reviderede Facebook-regler

7

Djurslands Erhvervsråd
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biler? Og hvem ville ikke gerne en gang imel

Tryksværten på Erhvervs Djurslands septembernummer var endnu ikke tør,
før Facebook ændrede de regler, der blev omtalt i artiklen „Laver du ulovlige
konkurrencer på Facebook?“

til CO2 emission og benzinforbrug?

Derfor introducerer vi i dette nummer af Erhverv

Mød fremtidens håndværker - Det kan godt betale sig at få kreative folk på
holdet - Fuld fokus på den infrastruktur

Djursland en ny artikelserie, hvor vi fortæller om

Er der liv i dit ventilationsanlæg?

10

Gør din bilpark
præsentabel med damp

12

mene ny luft – så måske får du her inspiration til

Med et ny koncept for bilrengøring, kan du nu få rengjort dine biler ind- og
udvendigt på firmaadressen eller hjemme, når det passer dig. Konceptet, der
er dokumenteret miljøvenligt, hedder Steamit Carwash og er på Djursland
startet op af to unge iværksættere.

at realisere din drøm!

It‘s a man‘s car…

15

Vi bruger Jobcentrets 
ordninger mest muligt

17

Jetstrømmen i Aarhus Lufthavn

18

virksomhedsledere på Djursland, der har gjort
alvor af tankerne og udlever drømmen på hver
sin måde.
Sommeren i år har måske for alvor givet drøm

De færreste har fantasi til at forestille sig, hvor meget skidt der gennem
årene kan samle sig i et ventilationssystem. Det kan skorstensfejermester
Claus Hansen derimod, for han har oparbejdet stor erfaring i, at rense dem.

Helt siden sin ungdom, har direktør Poul Reinholdt Jensen, DMP Mølleservice A/S, været betaget af Triumph – ikke mindste Triumph Spitfire, der blev
lanceret i 1962.

Vi kalder serien Bilen & Bossen og meningen er,
at vi vil præsentere cheferne og deres hobby fra
en side, som mange sandsynligvis ikke kender
i forvejen. Og naturligvis vise de flotte køretøjer
frem sammen med nogle tekniske detaljer.

God tur…
Redaktionen

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).

Det er ikke guldæggene, der hænger tilbage på jobcentret. Men mange af
dem er gode nok, de har bare ikke selv netværk og drive til at komme ud og
få det rigtige job.
Personprofil Peter J. Høgsberg er hurtigt ude på startbanen og ved
hvilken retning, der skal rykkes. Har rejst det meste af kloden rundt og har
både meget bred erhvervserfaring og flere uddannelser bag sig. Han er lige
frem og forventer, at folk åbent siger, hvad de mener. Nu er han direktør for
Aarhus Lufthavn, og så er han – med egne ord – ladet med Duracell-batterier. Men han får ikke fløjet nok.

Ajour – kalender – navne – selskaber 20
regnskaber – ledighed – boligmarked
Kædebrud skal skabe øget kvalitet 22
Erhvervsprofil Efter at have været medlem af Expert-kæden siden
starten af 1967, har indehaver Lars Overgaard – der driver butikken på
15’ende år – valgt at sætte sin forretning i Rønde i et højere gear. Konceptet
er skarpnet og der sættes yderligere fokus på, at levere hele løsninger til
både private og erhverv. Det nye navn er Lyd & Billede Eksperten og sloganet
„vi gør det let for dig“.

Udgiver: Mercatus Reklamebureau A/S, Grenaa tlf. 86 30 06 19.
Redaktion: Lars Chalmer Rasmussen (ansv.), Jens Nikolajsen og jour
nalist 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 Djurs
land samt online udgave til ca. 500 abonnenter.
Næste nummer udkommer i uge 45.
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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Det lokale
erhvervsklima

Djurslands
erhvervsklima
ifølge DI

Nr. 1
Favrskov 4 (4)

Nr. 24

Nr. 48

Norddjurs 43 (30)

Aarhus 63 (56)

Nr. 72
Syddjurs 83 (87)
Randers 88 (67)

Nr. 96

De to Djursland kommuner har ikke opnået
imponerende resultater i årets undersøgelse Lokalt
Erhvervsklima fra Dansk Industri. Ud af de 96
deltagende kommuner er Norddjurs faldet 13 pladser
til nr. 43 og Syddjurs er steget til nr. 83 fra nr. 87
sidste år. Favrskov scorer igen i år højt.

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

Dansk Industris undersøgelse af det
lokale erhvervsklima indeholder i
år resultaterne af den hidtil største
undersøgelse af erhvervsforholdene
i de danske kommuner. Den er
baseret på 44 forskellige indikatorer
som henter oplysninger om kom
munernes rammevilkår fra en række
statistiske data og fra en spørgeske
maundersøgelse blandt virksomhe
der i kommunerne.
Undersøgelsen munder ud i 11
hovedkategorier, der samlet set
afspejler den enkeltes kommu
nes erhvervsklima. Årets samlede
resultat og de 11 hovedkategorier for
Norddjurs, Syddjurs samt tilstødende
kommuner, er alle gengivet i grafik
ken øverst på siden.
Norddjurs

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

RÅD GIV E N D E

Stationsplads 4,

INGENIØRER

8500 Grenaa

A/S

- Tlf. 8630 0355

Åboulevarden 18, 8000 Aarhus C - Tlf. 8625 3355
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Erhvervsudvikling

Næstformand i DI Randers-Norddjurs
direktør Poul Petersen, Seafood.Sup
ply.DK finder det rigtig ærgeligt, at
de senere års stille stigning på listen
er afløst af et fald. „Jeg mener, at
Norddjurs i langt højere grad skal
lytte intenst til erhvervslivet og virk
somhedernes udfordringer, for det er
i et reelt samarbejde, forbedringerne
skal ske. Og så skal kommunen tage
ved lære af Ikast og Brande, der i
flere år har haft førertrøjen.“
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Overordnet
vurdering af
erhvervsvenligheden

t Infrastruktur
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transport
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Arbejdskraft

Kommunal
sagsbehandling

Skatter,
afgifter og
gebyrer

Fysisk
planlægning

Brug af
private
leverandører

Kommunens
image

Kommunens
velfærdsservice

Information Kommunale
og dialog
rammemed
vilkår
kommunen

Kilde: Dansk Industri
DI næstformanden står også til
lyd for, at bredere dialog og sam
arbejde kan skabe muligheder og
få tingene til at ske, i stedet for at
have enkeltprojekter, som man går
rigtig dybt ind i. „Jeg håber meget at
kommunen og havnen er i stand til
at generere ny erhvervsaktivitet efter
færdiggørelsen af Anholt Havmøl
lepark, for det har samfundet brug
for,“ slutter Poul.

Borgmester i Norddjurs Jan
Petersen ville også helst have haft
førertrøjen. „Vi ligger samlet set i
midterfeltet, og de områder hvor vi
scorer dårligt, er typisk vilkår, vi har
svært ved at gøre noget ved. Til gen
gæld ligger vi godt på nogle af de fel
ter, hvor vi i høj grad selv er i stand til
at påvirke vores rammevilkår.“
Borgmesteren vil også gerne for
stærke dialogen med erhvervslivet
og er klar til at ryste posen. „Hvert
år har vi en detaljeret gennemgang
af undersøgelsen sammen med de
lokale DI repræsentanter og en af
deres konsulenter, for det er meget
vigtigt for os, at vide, hvad de bag
ved liggende tal fortæller, så vi kan
skabe bedre vilkår.“ Ifølge forslag til
erhvervspolitik – der pt. er i offentlig
høring – er visionen, at Norddjurs
skal være blandt den bedste fjerde

www.erhvervDJURSLAND.dk · oktober 2013

del på målinger over erhvervsvenlige
kommuner i Danmark.

flyttes. Før er der ingen, der vil ofre
penge på veje mv.“

Syddjurs

Direktør i Scanpan A/S René Hou
gaard Brund er bestyrelsesmedlem i
DI Østjylland, hvor Syddjurs Kom
mune hører under. „Det er ikke
super godt og selv om Syddjurs
er steget lidt, ligger vi stadig i den
tunge ende,“ konstaterer René, der
erkender, at han som chef for en af
kommunens større virksomheder
ikke helt kan genkende kritikken,
men selv opfatter kommunen som
proaktiv. „Jeg tror, at kritikken kom
mer fra mange mindre virksomheder,
og at de derfor skal bredere ud.“
Direktøren har også et par
konkrete råd: „De skal være mere
løsningsorienterede i deres bygge
sagsbehandlinger og ikke bare give
afslag, men komme med konstruk
tive forslag til, hvordan en given sag i
stedet kan løses.“ Han mener også,
at der skal fokus på infrastruktur og
transport, og at snakken om kørsel
til og fra lufthavnen fylder meget
i negativ retning. „Tag nu og stik
hovederne sammen med Aarhus
Kommune een gang for alle, og få
fastlagt om lufthavnen skal ligge,
hvor den ligger, eller om den skal

Borgmester i Syddjurs Kirstine
Bille ser hovedsageligt det dårlige
resultat som et efterslæb fra fortiden
og forventer derfor, at de aktive
tiltag kommunen har gennemført,
vil slå igennem om et år eller to. „Vi
har været i aktiv dialog med mange
af vores virksomheder og har også
fået konkrete ting med tilbage, som
har fået os til at ændre praksis. For
eksempel har vi fokus på, at de
kan nøjes med een kontaktperson i
kommunen, som så har mandat til at
sætte det team af medarbejdere, der
skal til for at hjælpe.“
„Vi er meget opmærksomme
på, at fortsætte de handlingsplaner,
vi allerede har igangsat, og jeg er
overbevist om, at mange af vores
udfordringer i høj grad er imagerela
terede.“ Kirstine peger også på, at
hun er rykket tættere på erhvervs
livet via sit medlemskab af Syd
djurs Erhvervsforenings bestyrelse,
ligesom hun ser Udviklingsparken i
Mørke som et stort aktiv. „Vi har et
årligt dialogmøde med DI, og vi har
fuld respekt for, at ting kan gøres
bedre i bred dialog. Det er vigtigt for
os at sende et signal om, at vi er en
erhvervsservice-minded kommune.“

Erhvervsudvikling
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ERHVERVSLEJEMÅL

GRENAA MIDTBY

Kom og se det store
udvalg fra Summerbird

Gavekurv/kasse
Pakkes efter ønske
Eks. Kr. 500,-

Lækre lokaler til
kontor, klinik etc.
udlejes eller sælges

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.

• I alt 213 kvm
• Kan opdeles
• Loftlokaler med lys
og udsigt over åbyen
• Direkte adgang fra
Østergade
• Bagtrappe fra
lukket gård

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

Nørrebakke 8 · Ebeltoft · Tlf. 86 34 43 31
info@hos-walter.dk · www.hos-walter.dk

• Parkering rundt
om hjørnet
• Over specialæge
og tandteknikker
Alt optaget

Få uforpligtende rundvisning
– ring til Lars 4051 0619
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Helnan Marina Hotel
Kystvej 32 • 8500 Grenaa • tlf. 86 32 25 00 • marina@helnan.dk • www.helnan.info
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Reviderede
Facebook-regler
Tryksværten på Erhvervs Djurslands
septembernummer var endnu ikke tør, før Facebook
ændrede de regler, der blev omtalt i artiklen „Laver
du ulovlige konkurrencer på Facebook?“
Der er flere ændringer:
Facebook tillader nu, at du kan køre
konkurrencer i både 3. partsappli
kationer og på virksomhedssides
Timeline.
Det betyder, at konkurrencer må
oprettes på din virksomhedsside
og at brugerne må kommentere på
eller Like din virksomheds opslag på
egen side/Timeline samt uploade bil
leder og videoer hertil. Det er også
blevet tilladt at anvende Likes som
led i en afstemning på din virksom
hedsside.
Det er stadig ikke tilladt at opfor
dre brugere til at dele dit indhold,
hvis det dermed giver dem større
vinderchance, eller at de på anden
måde belønnes.
Facebook tillader i forhold til
konkurrencer ikke, at man tagger
eller tilskynder folk til at tagge sig

selv i indhold, som de ikke er faktisk
afbildet i. Det betyder for eksempel
at: Det er OK at bede folk om at
indsende navne på et nyt produkt i
bytte for en chance for at vinde en
præmie. Det er ikke OK at bede folk
tagge sig selv i billeder som led i en
konkurrence.
Desuden gælder det stadig, at
Facebook ikke vil blandes ind i dine
konkurrencer, og derfor skal frihol
des for ansvar i dem.
Bemærk, at det alene er Face
books interne guidelines, der er æn
dret, og ikke Markedsføringslovens
bestemmelser.

FIRMAJULEGAVER
Det er ved at give, at man modtager!

FRAGTFRI LEVERING
ved bestilling af min. 25
julekurve (flere varianter)
inden d. 20.10.2013

Se det store udvalg på www.esconcept.dk
– eller ring til os, hvis du ønsker andre gode idéer.

8410 Rønde· Tlf. 3811 9270
www.esconcept.dk
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Turistudviklingsforløb
DJURSLAND Omkring 20 virksomheder i
turistbranchen på Djursland, får mulighed for at
deltage i individuelle forløb, hvor de får hjælp til
for eksempel at udvikle forretningplan, optimere
deres service eller styrke markedsføringen.
Det er Midtjysk Turisme og Væksthus Midtjylland
der står bag projektet og det gennemføres i et tæt
samarbejde mellem Destination Djursland og den
aktuelle kommunale erhvervs-serviceorganisation.
“Styrken er, at vi som turistfolk kommer med
på banen og kan målrette forløbene til vores
branche,” fortæller turismedirektør Flemming
Rasmussen, Destination Djursland.

Eksport til Rusland
DJURSLAND Hvis du tænker i eksport til
Rusland, arrangerer Eksportforeningen og DS
Håndværk & Industri en eksporttur til Moskva og
St. Petersborg for små- og mellemstore virksom
heder i november.
Turen har til formål at give virksomhederne indsigt
i de markedsmuligheder og de udfordringer, der er
på det russiske marked. Samtidig vil eksportturen
give de danske deltagere mulighed for at møde og
netværke med russiske parter, som har langstrakt
erfaring på det russiske marked. (Se kalender).

Vækst i overnatningstal
DJURSLAND De samlede overnatningstal for
juli 2013 fra Danmarks Statistik viser en vækst på
Djursland på lige over 17% i forhold til sidste år.
Heraf ligger campingpladserne i top med en stign
ing på næsten 21%. Tallene viser, at stigningen
har været størst i Norddjurs med næsten 35.000
flere overnattende end året før.
Alene norske camping-overnatninger er steget
26%, og Norge er med 13.187 overnattende
gæster det udenlandske marked, der leverer flest
overnattende campinggæster. Holland og Sverige
er mindre markeder, men også her er der vækst.
Der er også en stigning hos hoteller og feriecen
tre især i Syddjurs. Endelig har lystbådehavnene
alene haft en stigning på 13%.

Havmølleindvielse
GRENAA Stena Nautica og dens besætning var
i starten af september det praktiske omdrejning
spunkt for indvielsen af DONG Energy’s nyopførte
havmøllepark ved Anholt. Det var Hendes
Majestæt Dronning Margrethe II, der trykkede
på den røde start-knap, og dermed satte de 111
vindmøller i gang med at producere el.
Opførelsen har været en af Danmarks største
byggepladser, og flere af talerne ved indvielsen
hæftede sig ved, at det omfattende anlægsar
bejde både har overholdt tidsplan og budget.
”Det var en helt unik oplevelse, og vel nok den
største test nogen sinde af vores Nautica-samar
bejde, både om bord og i land,” fortæller Stena
Lines Havne- og Terminalchef Inge Lise Riis, der
bag efter kunne glæde sig over, at hele arrange
mentet klappede perfekt.

Noter
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DJURSLAND
KLOAK-SERVICE
ApS v/Ulrik Sinding

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

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

Forkæl dine medarbejdere op
til jul med lækre specialiteter
– prøv vores håndlavede karameller
eller hjemmelavede brændte mandler
Kontakt Apetit og få pakket den kurv der
passer til lige netop din virksomhed
Gratis levering på hele
Djursland ved køb på
min. 1.500,- kr.

Giv en unik gave fra
Djursland:

"Djurs Drammen”
Husk vi har også masser af
gode bud på årets julefrokost.

Se mere på www.apetit.dk
Mortensensvej 30 D · 8963 Auning · Tlf. 30 20 40 49 · www.apetit.dk
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Mød fremtidens håndværker
Hvad kommer der mon til at ske
indenfor byggebranchen de kom
mende år – og hvad skal der til, for
at få succes som håndværksvirk
somhed i fremtiden?
Det får du et kvalificeret bud på,
hvis du møder op på Viden Djurs i
Grenaa den 12. november kl. 20, når
fremtidsforsker Jesper Bo Jensen
kommer og fortæller, hvad han ser,
når han kikker i krystalkuglen. Han
har holdt foredrag om fremtiden si
den begyndelsen af 1990‘erne, han
har altid stort fokus på at tilpasse sit
indlæg med den specifikke sam

mensætning af viden, inspiration og
udfordringer, der er brug for i netop
det konkrete tilfælde.
Du får også en guided tur i Viden
Djurs‘ nye science-center af Ole
Svit, direktør for Viden Djurs, og han
vil også fortælle om samarbejde
mellem praksis og teori.
Undervejs er der et let traktement
og mulighed for at få en snak med
kolleger, forening og Viden Djurs.
Djurslands Erhvervsråd står for
arrangementet i samarbejde med
Viden Djurs og Syddjurs Erhvervs
forening.

Fremtidens håndværker
Tirsdag d. 12. november
17.30 Velkomst ved Ole Brus
Sørensen og Harald Grønlund
· Fremtidsforsker Jesper Bo
Jensen.
· Rundvisning i Viden Djurs‘ nye
science-center af Ole Svit.
· Let traktement undervejs
20.00 Tak for i aften
Tilmelding senest d. 11. november:
87 58 04 53 eller lotte@videndjurs.dk

Det kan godt betale sig at få kreative folk på holdet

Jette Egelund, Vipp

Innovation og kreativitet var i fokus,
da DER gæstede Kvadrat i Ebeltoft i
august måned. Vi fik af Mette Ben
dix et spændende indblik i, hvordan
Kvadrat bærer sig ad med at holde
sig i spidsen.

Det startede med en rundvis
ning i omgivelserne – ”Your Glacial
Expectations”, skabt af landskabsar
kitekten Günther Vogt og kunsteren
Olafur Eliasson. Højt til loftet både
inde og ude på Kvadrat.
Jette Egelund fra Vipp førte os
ind i skraldespandens forunderlige
udvikling, der med hjælp fra kreative
hoveder i og udenfor virksomheden
har ledt virksomheden til at gå mod
at blive et verdensbrand. Jette er
ikke i tvivl om, at det er her, vi kan
gøre en forskel i Danmark.

Det handler ifølge Jette om at
fortælle den rigtige historie til de rig
tige mennesker. Udnytte de sociale
medier, uanset om det er mund
til mund eller gennem internettet,
så man får spredt budskaberne og
også får inputs fra kunderne om,
hvad man gør rigtigt og forkert.
I dag har Vipp et stort produktpro
gram, og er også begyndt at sælge
køkkenmoduler, hvor der tages
udgangspunkt i industrikøkkenet.
Men den gamle velkendte skralde
spand er der endnu, og er stadig en
bestseller hos Vipp.

Bestyrelsens klumme

Fuld fokus på den infrastruktur
Jeg har et godt råd til de to kom
muner på Djursland: Vores succes
afhænger af en effektiv infrastruktur.
Derfor skal I hejse alle sejl for bedre
transportlogistik til og fra Djursland.
Det er det vigtigste for os virksom
heder. Vi skal have mobilitet og veje,
så man kan komme frem og tilbage.
God arbejdskraft herud – og hurtig
adgang til de store byer. Får vi bare
mobilitet, skal vi nok klare os selv på
Djursland – uden alle mulige tilskuds
puljer. Det handler om arbejdskraf
tens frie bevægelighed. Vi skal være
en aktiv del af stor-Aarhus, som vi
skal kunne komme hurtigt til og fra.
Det skal være fælles…
Norddjurs har lige pt. en ny er
hvervspolitik i høring, næsten ingen
virksomheder kender til. Vi har først
lige opdaget forslaget i erhvervsrå
det – og erhvervspanelet i Norddjurs
er heller ikke blevet hørt. Kan man
have en høring, hvor ingen parter
bliver hørt?
Syddjurs har blot videreført sin
erhvervspolitik 2009-2011 med

samme indsatsområder. Her opere
res med en to-årig handleplan, der
løber ud med dette kalenderår. Kan
det passe, at den ene halvdel af
Djursland ikke har en opdateret plan
for, hvad der skal ske med erhvervs
politiken i de kommende år?
Der er fællesnævnere i de to for
mulerede erhvervspolitiker. Men der
er selvsagt ikke fælles fokus. Lad os
nu også få nedbrudt de kommunale
grænser på Djursland en gang for
alle og få forenet de kommunale
erhvervspolitikker. Vi skal tænke og
handle som een kommune, som er
hvervslivet på halvøen altid har gjort.

Poul Erik Clausen
Arkitekt, Tirstrup.
Kasserer, 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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Er der liv i dit
ventilationsanlæg?
De færreste har fantasi til at forestille sig, hvor meget skidt
der gennem årene kan samle sig i et ventilationssystem. Det
kan skorstensfejermester Claus Hansen derimod, for han har
oparbejdet stor erfaring i, at rense dem.
Ved siden af sit faste distrikt som
skorstensfejer i den nordøstlige
ende af Norddjurs, har Claus og
hans skorstensfejersvende opbyg
get en niche, der fagligt ligger tæt
på deres fag. „Vi renser ventilations
kanaler for både private, institu
tioner og virksomheder,“ fortæller
Claus. „Vi kender alt til skorstene
og luftkanaler og ved, hvor de svage
led i installationen er. Og det er her,
der samler sig ekstra meget skidt.“
Dårlig effekt og strømsluger
Når ventilationssystemet langsomt
gror til i møg, falder effekten mærk
bart, så der ikke længere skiftes nok
luft ud. „I takt med, at effektivite
ten falder, stiger strømforbruget,
fordi blæserne får mere modstand i
rørerne,“ forklarer Claus. „Derfor er
der rigtig god mening i, at få renset
anlæggene fra tid til anden.“
Rensningen foregår ved, at
skorstensfejeren indfører en spe
cialdesignet roterende kost, der
hurtigt og effektivt løsriver skidtet,
der herefter suges ud af anlægget.
„Det sviner overhovedet ikke og vi
har også en kraftig støvsuger med,
så vi er sikre på, at både anlæg og
omgivelser er helt rene, når vi er
færdige.“

Skorstensfejermester Claus Hansen
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Grelle eksempler
Der er ikke mange, der har regel
mæssig rengøring af deres venti
lationsanlæg med på deres faste
vedligeholdelseplan. Men de fugtige
og lune luftkanaler er et eldorado for
mikroorganismer, bakterier og hus
støvmider. „Mange ringer først efter
os, når de enten mærker, at der er
personer der får problemer med
indeklimaet i form af hovedpine og
allergiske reaktioner eller, når de
opdager deciderede fugtproblemer
og -skader i bygningen, på grund af
dårligt fungerende udluftningsan
læg,“ siger Claus.

„Vi har en gang renset et anlæg
på et sygehus, som havde kørt i
mange år og derfor var ekstremt be
skidt. Enkelte steder var der endda
murbrokker i kanalerne. En anden
gang rensede vi for første gang i
mange år anlægget på et større
værtshus, og det var også virkelig
grelt,“ husker skorstensfejermeste
ren.
1000 lejligheder på en gang
Den største samlede opgave virk
somheden har løst, var et ejen
domskompleks i Skanderborg med
1000 lejligheder. „Her var det aftræk
fra køkkener og badeværelser, der
skulle rengøres, så vi lavede en test
og gav herefter tilbud på opgaven.“
Der er enkelte – især erhvervs
kunder – der fast får renset og
efterset deres anlæg. „Vi har for
eksempel et bowlingscenter, der har
en fast aftale om periodisk rensning,
ellers er det især ad hoc opgaver for
eksempelvis boligselskaber, cam
pingpladser, idrætscentre samt kon
tor- og administrationsbygninger,“
slutter Claus, der også konstaterer,
at antallet af udluftningsanlæg og
varmevekslersystemer er stigende.

Før

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

www.grenaasynshal.dk

Ny virksomheds-hotline
når du har behov for jobassistance
fra Jobcenter Syddjurs
Jobkonsulenterne sidder parate til at
hjælpe dig med finde dine nye
medarbejdere, uanset om det er
ordinære jobs, løntilskudsjobs,
virksomhedspraktikker eller fleksjob.
Vi finder den kvalificerede arbejdskraft eller den praktikant, der har
behov for at afprøve nye jobområder.
Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft
Tlf.: 87 53 54 40 · www.jobcentersyddjurs.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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Gør din bilpark
præsentabel
med damp

Andre og Kasper Thinnesen, Steamit Carwash v/Brdr. Thinnesen I/S
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Med et ny koncept for bilrengøring, kan du nu få rengjort
dine biler ind- og udvendigt på firmaadressen eller hjemme,
når det passer dig. Konceptet, der er dokumenteret
miljøvenligt, hedder Steamit Carwash og er på Djursland
startet op af to unge iværksættere.
De to brødre Kasper og Andre Thin
nesen har nærmest fået deres sans
for rengøring ind med modermæl
ken, fordi deres far, Helge Norman
Thinnesen, i snart 25 år har drevet
firmaet Activ Rengøring. Nu har de
selv kastet sig ud som iværksæt
tere med det – i Danmark – relativt
ukendte koncept Steamit Carwash,
der ved hjælp af damp rengør hurtigt
og effektivt.
„Det var egentlig lidt af en tilfæl
dighed, jeg fandt frem til metoden
på nettet,“ fortæller Kasper, der
betegner sig selv som ret bilinte
resseret. „Vi er nu blevet en del af
konceptet og regner med, at vi på
sigt kan skabe en sund forretning,
med Djursland og Aarhus som vores
naturlige marked,“ fortsætter Andre.
De to har mange års erfaring med
rengøringsarbejde, og de er stadig
deltidsansatte i Activ Rengøring.

„Den her metode
er utrolig effektiv.
Dampen kommer ind i
alle kroge og hjørner og
gør rent i dybden.“
Kommer ud til kunderne
De to brødre har gennemgået en
specialuddannelse i teknikken, og
de er ikke i tvivl om effekten.
„Den her metode er utrolig effek
tiv. Dampen kommer ind i alle kroge
og hjørner og gør rent i dybden,“
slår Kasper fast. „Og fordi det er
damp, tørrer det rengjorte på et
øjeblik,“ supplerer Andre. Det bety
der at sæder og tæpper indvendigt
i bilen også kan gøres helt rene og
alligevel bruges lige bagefter. De to
www.erhvervDJURSLAND.dk · oktober 2013

er også enige om, at bilerne bliver
meget renere end i traditionelle
vaskehaller.

„Vi kan komme
uden for arbejdstid
og rengøre alle
firmabilerne i et hug.“
En af idéerne i konceptet er, at
vask og rengøring af bilerne kan
foregå ude hos kunden. Det er ikke
mindst firmaaftaler, brødrene vil
slå på. „Vi kan komme uden for ar
bejdstid og rengøre alle firmabilerne
i et hug. Det betyder, at vi kan gøre
det til en god pris, og at rengøringen
sættes i system, så bilerne altid
er rene og repræsentative,“ siger
Andre og fortsætter: „Nogle firmaer
har givet bilvaske-pligten til den
medarbejder, der er bruger af bilen.
Men det er ofte en dyr løsning, fordi
den ansatte bruger sin arbejdstid på
det.“
Miljøvenlig og
skånsom rengøring
En typisk bilvask med damp bruger
kun omkring tre liter vand, i mod
sætning til de op mod 300 liter en
traditionel bilvask i en vaskehal
bruger. „Vandet omdannes til 1.700
liter tørdamp pr. liter, og det lave
vandforbrug er i sig selv miljøven
ligt,“ forklarer Andre. Damp-bilva
sken efterlader i sagens natur derfor
næsten heller intet spildvand.
„Men også de rengøringsstoffer
vi tilsætter, blandt andet sæbe og
lakforsegler, er dokumenteret miljø
venlige og nedbrydelige.“ Det gør,
ifølge de to iværksættere, metoden
til den mest miljøvenlige bilvask, der
findes.

En anden fordel ved at anvende
damp er, at metoden er meget skån
som. „Der er ingen hårde børster el
ler anden mekanisk kontakt med lak
ken til at lave ridser og skrammer,“
siger Andre, der også fortæller,
at bilerne efter rengøringen bliver
behandlet med en lakforsegling, der
har meget lang holdbarhed. „Pro
duktet er specielt designet til biler
med baggrund i en væske udviklet
af Lufthansa, for at gøre flyene
mere strømlinede, og perleeffekten
gør, at vandet preller hurtigt af lak
ken. Derfor forbliver bilerne relativt
renere i markant længere tid, end
ved traditionel vask.“
Farvel til skimmelsvamp
Det er ikke kun ejere af biler,
campingvogne og sejlbåde, der kan
nyde godt af rengøring ved hjælp af
damp. „Vi har rengjort flere lejlighe
der, der enten var ekstremt beskidte
eller var angrebet af skimmelsvamp.
Dampen fjerner ikke bare skidtet
og alle svampesporerne effektivt,
processen er også meget hurtig
og beboelsen er helt tør, når vi er
færdige,“ slutter Kasper. Metoden
er iøvrigt godkendt af Sundhedssty
relsen til rengøring af for eksempel
storkøkkener, hvor der stilles særlig
store krav til hygiejnen.

Steamit Carwash
v/Brdr. Thinnesen I/S,
Havnevejen 11,
8500 Grenaa,
telefon 52170757
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DEN FRANSKE
EVOLUTION
KANGOO EXPRESS
FRA KR. 99.900
EKSKL MOMS.

SCENIC VAN*
FRA KR. 127.990
EKSKL MOMS.

ÅRETS VAREBIL
I DANMARK 2011

TRAFIC
FRA KR. 139.900
EKSKL MOMS.

MASTER
FRA KR. 149.900
EKSKL MOMS.

www.renault.dk

Der er ikke noget at sige til, at Renault er størst på varebiler i
Europa. I mere end 100 år har vi arbejdet på at forfine og udvikle
vores varebiler som mobile arbejdspladser. Både små og store
virksomheder får pålidelighed, fleksibilitet og komfort til arbejdsdagen med det mest moderne varebilsprogram på markedet.
KOM OG FÅ ET GODT TILBUD.
ENERGIKLASSE

–

Alle priser er ekskl. moms og inkl. afgift. Ny Master (L1H1 2,8 ton 2,3 dCi 100 hk): Brændstofforbrug v. blandet kørsel 12,3 km/l og
CO2-udledning 214 g/km. Trafic (L1H1 2,7 t 2,0 dCi 90 hk): Brændstofforbrug v. blandet kørsel 13,5 km/l og CO2-udledning 195 g/km. Kangoo Express (1,5 dCi 85 hk): Brændstofforbrug v. blandet kørsel 19,2 km/l og CO2-udledning 137 g/km. Scenic Van: Brændstofforbrug v. blandet kørsel 19,2 km/l og CO2-udledning 135 g/km. Bilerne kan være vist
med ekstraudstyr.

Grenå . Rugvænget 29 . Tlf. 86 32 15 00
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It‘s a man‘s car…
Helt siden sin ungdom, har direktør Poul Reinholdt
Jensen, DMP Mølleservice A/S, været betaget af Triumph
– ikke mindste Triumph Spitfire, der blev lanceret i 1962.
Som årene gik, var det imidlertid
drømmen om at eje en Triumph
TR6, der fik næring. „Det endte
med, at min kone synes, det var
en god idé at vi købte den,“ husker
Poul. „Hun kommer fra en bilgal
familie, og den vi købte var blevet
importeret fra USA af min svoger i
1988.“
Sportsvognen endte hos Poul i
1993 og de to kan derfor fejre 20
års jubilæum i år. „Den har et rigtig
lækkert design, og lyden fra de seks
cylindre er rå,“ fortæller han om sin
fascination for klassikeren, der er
bygget i England i 1969.
Dagligt i brug
TR6‘eren står ikke og samler støv
i garagen. Fra starten af maj og så
længe det er over 10 grader – og
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tørvejr – fragter den Poul på arbejde
i Balle og hjem igen. „Mange jeg
møder siger, at jeg altid smiler, når
jeg kører,“ fortæller Poul, der me
ner, det er vigtigt at vælge bil med
hjertet.
Middel til afstressning
„Der findes to motivationer for at
have sådan en bil. De der nyder
at køre i bilen, og de, der elsker at
skrue i dem,“ forklarer han. „Jeg
er vild med at køre, men jeg har
også konstateret, at når jeg selv
skal skrue i den, virker det meget
afstressende på mig. Det er et helt
andet fagområde end jeg er vant til,
så jeg er nødt til, at bruge alle mine
ressourcer på det. Når jeg f.eks.
ordner have, popper hverdagsarbej
det ofte forstyrrende op.“

Triumph TR6
Britisk bygget sportsvogn.
Den er produceret i 94,619 eksemplarer, hvoraf
langt hovedparten blev solgt udenfor UK.
Producent: Triumph Motor Company
Produktion: 1969–76
Teknik
6 cylindret rækkemotor
2.5 liter
ca. 100 HK
4 gear (manual)

Bilen & Bossen
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Vi bruger Jobcentrets
ordninger mest muligt

Direktør Lars Nielsen, L-tek A/S

Det er ikke guldæggene, der hænger tilbage
på jobcentret. Men mange af dem er gode
nok, de har bare ikke selv netværk og drive
til at komme ud og få det rigtige job.
„Det er så nemt at brokke sig over
jobcentrene, men hvad er det egent
lig, du forventer?“ Direktør Lars
Nielsen fra L-Tek i Nørager skyder
fra hoften på de mange kritikere af
jobcentrene. „De er jo offentlige –
og så kan det aldrig blive godt nok.
Men vores jobcenter-samarbejde
fungerer udmærket til vores behov.
Vi har et par faste konsulenter
tilknyttet, som kender virksomhe
den og er gode til at hjælpe os, når
behovet er der. Nogle gange har
vi bedt dem komme uforpligtende
forbi og snakke muligheder. Andre
gange kontakter de os med kon
krete emner.
Det er typisk mine gulvjobs med
timelønnede medarbejdere, jeg får
besat med hjælp fra jobcentret.
Mange af de ledige er dygtige nok,
men har bare ikke netværket til at få
det rigtige job – og de fleste job bli
ver i dag besat via netværk. Her kan
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den rigtige konsulent fra jobcentret
godt gøre en forskel, så vi får ansat
de rigtige medarbejdere. Selv når vi
skal ansætte folk i ledende stillinger,
er de inde og kigge på deres profiler
– og finder også nogen, der kan
komme i beragtning.“
Måske uddannelsesforløb på vej
„Vi bruger de forskellige tilskudsord
ninger så meget som muligt – og vi
nåede også lige at få ansat en vikar
for en ny elev, inden jobrotations
ordningen blev ændret, selvom vi
ikke var lige så hurtige som Dansk
Supermarked,“ konstaterer Lars
Nielsen. „Jeg er ligeglad med, om
det hedder løntilskud, virksomheds
praktik, voksenlærling eller noget
helt fjerde. Hvis en ordning kan
være med til at få en ansættelse i
gang, er jeg klar.
Men vores efteruddannelse er
typisk en eller to ugers forløb, og

så giver det ikke nogen mening at
ansætte en vikar, selvom lønnen er
betalt. Vi kan ikke nå at lære den
nye op på så kort tid. Hvis vi skal
bruge vikarordningen igen kræver
det, at vi får planlagt et længere
uddannelsesforløb. Det er også en
mulighed, men der skal noget den
anden vej også, så det giver nogen
mening. Det er en af de muligheder,
vi overvejer“.
Vokseværk
Travlhed hos aftagerne i blandt
andet vindmølleindustrien, hydraulik
og fødevareforarbejdning har lagt
grunden til en solid vækst for L-tek
A/S. De seneste tre år er medarbej
dertallet fordoblet fra 50 til 100, og
hen over sommeren er der ansat en
stribe nye administrative medarbej
dere. Siden Lars Nielsen startede
virksomheden i 2001, er han altså
gået fra 0-100 medarbejdere på kun
12 år. Og han er godt i gang med
at geare virksomheden til en større
bredde i ydelserne, så vokseværket
fortsætter.

Jobudsigt Norddjurs
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Jetstrømmen
i Aarhus Lufthavn

Direktør Peter J. Høgsberg, Aarhus Lufthavn
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Peter J. Høgsberg er hurtigt ude på startbanen og ved hvilken
retning, der skal rykkes. Har rejst det meste af kloden rundt og
har både meget bred erhvervserfaring og flere uddannelser bag sig.
Han er lige frem og forventer, at folk åbent siger, hvad de mener.
Nu er han direktør for Aarhus Lufthavn, og så er han – med egne
ord – ladet med Duracell-batterier. Men han får ikke fløjet nok.
I takt med, at 41 årige Peter J. Høgsberg fortæller hi
storien om sin karriere, går det hurtigt op for en, at han
er en meget energisk og kontant person. Efter opvæk
sten i Aarhus rykkede han fra gymnasiet til Livgarden
og videre til militærpolitiet i Aalborg, hvor han sluttede
sin uddannelse som løjtnant.
Sælger og pilot
Efter fire år her, flyttede han tilbage til Aarhus, hvor han
fik job som sælger hos Nybolig på Åboulevarden. Det
blev starten på nogle gode år i 90‘erne, hvor mæg
lerbranchen virkelig rykkede. Da han var midt/sidst i
tyverne, kom han til at se på kollegerne, der alle var
mellem 50 og 60. „Jeg tænkte, er det sådan mit liv skal
forme sig, og spurgte min chef til råds. Han sagde, at
jeg da skulle videre,“ husker Peter.
Det endte med et sabbatår, hvor han ville planlægge
sit liv. „Jeg lavede en liste, med alle de ting, jeg godt
kunne tænke mig.“ Dykkercertifikatet blev hurtigt taget
og retten til at flyve et privatfly, kom også i hus.
„Det var drømmen om, at starte en virksomhed
op i securitybranchen, der fik mig på tanken om at
blive erhvervspilot. Der kunne jeg arbejde halvtids, få
heltidsløn og arbejde for mig selv ved siden af – sam
tidig med, at jeg ville være omgivet af glade, smukke
stewardesser,“ smiler Peter. Det var en god plan, og
med Oxford som base, blev den hurtigt ført ud i livet.

fra lokalområdet. Nu er han hentet til Aarhus og skal
gentage processen her.
„Jeg ser mig selv som embedsmand, der skal
udstikke og eksekvere vejen for lufthavnen, naturligvis
sammen med de politikere, der repræsenterer ejerne. I
min optik skal vi lave en forretning og tjene vores egne
penge.“

„Jeg ser meget op til folk, der
brænder igennem med noget.
Holder fast og får succes.“

„Hvis nogle siger, at der er
noget, der ikke kan lade sig
gøre, tænder jeg på det.“

Hvem har flyttet min ost?
Det er tydeligvis lettere at tale om lufthavnen end
om sig selv. „Jeg har givet alle medarbejderne bogen
»Hvem har flyttet min ost?«, der fortæller om to mænd
og to mus, der jagter ost i en labyrint,“ fortæller Peter.
„Det er lidt af en bibel for mig, for den kan lære enhver
organisation rigtig meget om holdninger og samar
bejde. Og i Aarhus skal vi ændre fokus fra drift til ser
vice,“ påpeger lufthavnsdirektøren, der forresten også
er uddannet brandmand, har taget en HD i organisation
og er ved at fuldføre en MSc kandidatgrad i England.
Peter kan ikke lide snak for snakkens skyld eller
skjulte dagsordener. Folk skal sige, hvad de mener,
også selv om alle ikke er enige. „Jeg ser meget op til
folk, der brænder igennem med noget. Holder fast og
får succes. Ikke nødvendigvis kommercielt, men også
mennesker med stærke visioner, hudløs ærlighed og
stor gennemslagskraft.“

Det kan ikke lade sig gøre
9-11 satte imidlertid en brat stopper for piloteventyret
og kastede ham tilbage i salgs-mode. Efter syv år som
flysælger, heraf de sidste to med bopæl i Moskva, ryk
kede Peter tilbage til Danmark, hvor han senere blev
direktør i Odense Lufthavn, der skrantede voldsomt.
„Hvis nogle siger, at der er noget, der ikke kan lade sig
gøre, tænder jeg på det. Ingen troede, at lufthavnen
ville overleve. Men jeg har rejst verden rundt, og set
mange lufthavne – både gode og dårlige. Den erfaring
har jeg brugt,“ forklarer Peter om den kendsgerning, at
Odense Lufthavn i dag har fundet nicher og opbakning

På ski med drengene
Peter er gearfreak. Havkajak, mountainbike og dyk
kerudstyr står klar til brug, selv om det ikke er blevet
til så meget den seneste tid. „Jeg arbejder meget og
har fokuseret på, selv at opleve alle arbejdsprocesser
i lufthavnen døgnet rundt, for det er vigtigt, at jeg ved,
hvad jeg taler om, når jeg vil gennemføre forandringer.“
De nye rulleskøjter er dog lige blevet luftet og flycer
tifikatet holdes med nød og næppe vedlige, mens den
fjerde marathon må vente lidt. Men een ting står fast:
Den årlige skitur med drengene på fem og otte priorite
res, ligesom de i det hele taget besætter en stor del af
Peters sparsomme fritid.
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Louise Marie Nielsen er
tiltrådt som ny filialdirektør
i Danske Banks afdeling i
Ebeltoft. Hun fik ansættelse
i banken i januar 2004 som
trainee, hvor hun startede et
uddannelsesforløb op som
erhvervsrådgiver, sideløbende
med en HD i investering og
finansiering. I februar 2008
blev hun filialdirektør i Tilst og
i december 2010 filialdirektør i
Rønde-Kolind.
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Få relevante indlæg
optaget gratis i Ajour.
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Anne Frost Thygesen (38) er
tiltrådt som
afdelingsdirektør
5
i Sparekassen Kronjyllands
4
Tved-afdeling.
Hun kommer
fra en stilling som souschef
i samme pengeinstituts
Dronningsborg-afdeling.
Hun er uddannet i Nordea
i Rønde og har desuden
tidligere været ansat i Nordea
i Allingåbro. Anne er også
uddannet ejendomsmægler
og valuar.
7

500
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Norddjurs
35468471
35469125
35470190

2B SCANDINAVIA ApS........................................................................ 30.08.2013
DB GRENAA ApS................................................................................ 02.09.2013
ØRSTED KRO A/S............................................................................... 03.09.2013

Syddjurs
35416064
35417842
35466177
35469834
32341586
32341594
35472177
35474803
35476180
35478469

STOPPESTEDET HORNSLET ApS.....................................................
GOTTLIEB GROUP ApS.....................................................................
RESTAURANT HUSET ApS................................................................
FLEX HÅNDVÆRKERSERVICE ApS..................................................
GOTTLIEB AGENCY & MANAGEMENT ApS.....................................
GOTTLIEB PRODUCTION ApS..........................................................
ANNE FOX ApS.................................................................................
RØNDE TEKNIK A/S...........................................................................
BYGNINGSHÅNDVÆRKERNE EBELTOFT ApS.................................
KISTA ERHVERV ApS.........................................................................

22.08.2013
26.08.2013
27.08.2013
03.09.2013
06.09.2013
06.09.2013
11.09.2013
13.09.2013
17.09.2013
20.09.2013

Ændring år

Norddjurs

8

6

Nye selskaber

Send stof til:
info@erhvervdjursland.dk

Side 2 af 6

Konkurser, likvidationer og opløsninger
Norddjurs
33251114
32789587
33959826
29136238
21033030
17225332
33866631
31584051
18044935

M-WORKERS ApS..............................................................................
TOP TURF ApS....................................................................................
LUNCH BOXEN ApS...........................................................................
BENO ApS...........................................................................................
GRENAA REJSER ApS........................................................................
DATOSELSKABET AF 3. MAJ A/S......................................................
RUBICON TØMRER OG SNEDKER ApS............................................
BNAC ApS...........................................................................................
FJORDALLEN 43 ApS.........................................................................

22.08.2013
22.08.2013
26.08.2013
27.08.2013
30.08.2013
02.09.2013
02.09.2013
13.09.2013
16.09.2013

Syddjurs
33583427
32880673
33377029
33864388
34471266
33751117
34204063
24998592
21335738
26219760
34048363
25565541
34080933
28680015
29153108
31496063
25137566
16200271
19337979

CEIBA NATURA ET FUTURUM ApS...................................................
DJURS TOTALBYG ApS......................................................................
JYSK BILSALG DEPOT ApS................................................................
COBUS EL- & SIKKERHED ApS..........................................................
EUROBYG ApS...................................................................................
MUNJI DENMARK ApS......................................................................
SERVICE & IMPORT ApS....................................................................
B2C CONSULTING & MANAGEMENT ApS........................................
JUNIOR CLOTHING ApS....................................................................
LANACARE NATURE ApS...................................................................
MLF-BYG KIPA ApS............................................................................
OLE HEDENSTED ApS.......................................................................
AQUAFOS ApS...................................................................................
MARTIN MUNCH ApS........................................................................
SMITH ApS.........................................................................................
ELITE FISK ApS...................................................................................
MOMENTUM GROUP ApS.................................................................
GRAFIKER FINN SKØDT ApS.............................................................
PREVIEW ApS.....................................................................................

22.08.2013
22.08.2013
22.08.2013
23.08.2013
23.08.2013
23.08.2013
23.08.2013
26.08.2013
26.08.2013
26.08.2013
26.08.2013
26.08.2013
27.08.2013
27.08.2013
27.08.2013
30.08.2013
30.08.2013
04.09.2013
09.09.2013

Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.

Iværksættercafé
29. oktober kl. 17.00 - 19.00 på
Kystvejens otel og Konferencecenter A/S,
Kystvej 26, Grenaa.
Mød andre iværksættere og få
individuel rådgivning af kompetente
erhvervsrådgivere, der har stor erfaring i
at hjælpe iværksættere med at komme
godt i gang. Gratis.
Info: www.startvaekst-norddjurs.dk
Grundlæggende Regnskabsforståelse
2. november kl. 13.00 til kl.17.00, Kvist
og Jensen, Østerbrogade 16, 1., 8500
Grenaa.
Generelle krav til bogføring og
regnskabsmateriale. Hvilke
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
Eksporttur til Moskva
og St. Petersborg
10.-15. november. Rusland vil i 2014
være verdens 8. største økonomi.
Få indsigt i markedsmuligheder og
udfordringer. Mød og netvæk med
russiske parter, som har langstrakt
erfaring på det russiske marked.
Ar.: Eksportforeningen,
martin.winkel@dk-export / 6020 8557.
Fremtidens håndværker
12. november. kl. 17.30 til 20.00, Viden
Djurs, N. P. Josiassensvej 44, Grenaa.
Fremtidsforsker Jesper Bo Jensen: Hvad
fremtidens håndværker skal kunne og
hvordan brancherne vil udvikle sig.
Ole Svit, direktør for Viden Djurs,
rundvisning i skolens nye science-center
og Samarbejde mellem praksis og teori.
Incl. let traktement.
Ar.: Djurslands Erhvervsråd og Syddjurs
Erhvervsforening.
Tilmelding Lotte Nørgaard 8758 0453 /
lotte@videndjurs.dk
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Lyd & Billede
Eksperten

Den tidligere Expert i Rønde
er trådt ud af kæden, har skif
tet logo og fået nyt navn: Lyd
& Billede Eksperten. Virksom
heden ejes af Lars Overgaard,
der driver den på 15‘ende år.
Der er i alt otte beskæftiget i
forretningen, der satser på at
levere hele løsninger til både
private og erhverv.

Dækker hele
Djursland

Nybolig i Auning er blevet
overtaget af Nybolig Jeppe
sen & Sørensen, der dermed
med sine syv forretninger,
dækker hele Djursland. De
har nu boligbutikker i Auning,
Bønnerup, Ebeltoft, Grenaa,
Ryomgård, Rønde og Skød
strup/Løgten.

Hotline til nye
medarbejdere

Jobcenter Syddjurs har opret
tet en ny hotline, hvor man
som virksomhed kan få hurtig,
personlig hjælp til at finde
medarbejdere – også onsdage
på telefon 8753 6070, hvor
kommunens telefoner ellers
er lukkede.
Virksomheder, som ikke i for
vejen har en personlig jobkon
sulent fra Jobcentret, har her
mulighed for at ringe direkte
og få personlige service.

Skiftselv.dk

Kombinationen af internetbu
tik og fysisk forretning, har
været en succes for Skiftselv.
dk. De flytter fra Trustrup til
nye og tre gange så store
lokaler på Kalkværksvej i Gre
naa. Virksomheden startede
med at sælge reservedele til
hvidevarer, men fokuserer nu
også på inspiration til boligen
ligesom de fører et større
sortiment af elektronik. Der er
beskæftiget 15 personer.

Hornslet
Bogtrykkeri

Efter nogle turbolente år, er
Hornslet Bogtrykkeri flyttet
tilbage til deres oprindelige
domicil på Tingvej i Hornslet.
Der er investeret i nye tryk
maskiner – dåde digitale og fi
refarve tøroffset. Det er Hans
og Jeanette Hennings, der i
dag står bag virksomheden.

Flügger Grenaa

Flügger Farver i Grenaa
blev i juni måned kåret som
månedens butik af Flügger
Danmark. Butikken har dannet
en kundeklub med 15% rabat
for medlemmer.

Alle data er indhentet i perioden
22.08. - 26.09.2013.
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen
og NN Markedsdata.
Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

Covidence A/S
Strandvejen 2A, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30.06.2013
Bruttofortjeneste
43,0
(38,7)
Resultat før skat
32,4
(31,0)
Egenkapital
30,2
(23,9)
Antal ansatte	-	
(-)
Frisenette ApS
Energivej 134, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30.04.2013
Bruttofortjeneste
5,6
(5,3)
Resultat før skat
0,1
(0,4)
Egenkapital
1,5
(1,5)
Antal ansatte	-	
(-)
Holmriis-Ebeltoft El-installation A/S
Østeralle 23, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30.04.2013
Bruttofortjeneste
7,4
(7,3)
Resultat før skat
0	-(0,3)
Egenkapital	-0,7	-(0,7)
Antal ansatte	-	
(15)
Mols-Linien A/S
Sverigesgade 6, 8000 Aarhus C
Regnskabsafslutning 31.12.2012
Bruttofortjeneste
134,1
(110,6)
Resultat før skat	-88,4	-(118,8)
Egenkapital
82,3
(171,1)
Antal ansatte
223
(351)
Skandinavisk Dyrepark A/S
Nødagervej 67B, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30.04.2013
Bruttofortjeneste
9,0
(3,9)
Resultat før skat
2,5	-(1,5)
Egenkapital
5,6
(3,7)
Antal ansatte
15
(15)

Fra Mads & Mille til
Lilian Vinter

Tøjbutikken Mads & Mille i
Ebeltoft, har skiftet navn til
Lilian Vinter. Ændrigen er
foranlediget af øget interesse
for butikkens mærkevarer i tøj,
sko og accessories til kvinder.

Djurs Truck lukket

Indehaver Morten Hansen
har drejet nøglen i Djurs
Truck og er vendt tilbage til
virksomheden Scantruck som
servicemontør. Der er tidligere
ansat i Djurs Truck Jesper Nør
Christensen også startet som
montør. Det bringer antallet
af montører hos Scantruck op
på 40.

www.erhvervDJURSLAND.dk · oktober 2013

Underleverandøren
med det hele i huset
Vandskæring, svejs, klip
og buk i alle materialer
aalsrode.dk

Ajour
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Efter at have været medlem af Expert-kæden siden starten af 1967,
har indehaver Lars Overgaard – der driver butikken på 15’ende år –
valgt at sætte sin forretning i Rønde i et højere gear. Konceptet er
skarpnet og der sættes yderligere fokus på, at levere hele løsninger til
både private og erhverv. Det nye navn er Lyd & Billede Eksperten og
sloganet „vi gør det let for dig“.
Lars har drevet både Expert i Gre
naa og i Rønde, men valgte i 2005
at sælge butikken i Grenaa til Expert
kapitalkæden. Forretningen i Rønde
beholdt han som selvstændig butik,
dog stadig i kæde-regi. „I dag bliver
kæden benhårdt topstyret og ud
viklingen i branchen har de senere
år medført entydigt fokus på, at
kunne udbyde de absolut billigste

produkter,“ siger Lars om baggrun
den for brudet med Expert-kæden,
„men vi må erkende, at antallet af
reklamationer samtidig er steget
meget markant. Det er ikke en god
fornemmelse at se kunderne forlade
butikken med et produkt som med
stor sikkerhed udløser en reklama
tion og hermed en skuffet kunde.
Vi var nødt til at ændre fokus, hvis

vi skulle kunne se os selv i spejlet
og skabe gode rammer for vores
mange kunder.“

„Vi hjælper gerne med at få
tingene til at virke, selv om de
ikke er købt hos os.“

Indehaver Lars Overgaard, Lyd & Billede Eksperten
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Kundetilfredshed vigtigst
Flere undersøgelser peger på,
at en stor del, af den elektronik
der købes, enten slet ikke kom
mer i brug, fordi det er indviklet at
tilslutte, eller at det kun er nogle
få af produktets mange funktioner,
kunden kan finde ud af at bruge. „Vi
vil ikke blot sende enorme mængde
varer i papkasser ud af døren. Vi
vil sikre os, at kunden får hjælp og
vejledning med både at vælge det
rigtige kvalitets produkt, og med at
få det til at fungere optimalt i hjem
met eller på jobbet. Jeg og mine syv
medarbejdere vil stå ved det vi laver,
og stiller derfor krav til de produkter,
vores kunder får med hjem,“ forkla
rer Lars, der også fremhæver, at det
på sigt så godt som altid viser sig at
være den mest favorable løsning.

„Det er ikke mindst
erhvervslivet, der ofte har brug
for kort responstid, og vi kan
næsten altid hjælpe på stedet.“
Service på farten
En hjørnesten i den strategi er virk
somhedens tre servicebiler, der kon
stant er på farten i en radius af cirka
50 kilometer fra Rønde. „Alle vores
serviceteknikere er godt uddannede
og kan hjælpe med både at opstille

nye anlæg og med at udbedre fejl
på stedet.“

„Det er både komplette
løsninger og hjælp til for
eksempel, at få den nyindkøbte
iPad til at spille sammen med
TV‘et eller lydsystemet.“
Lars og hans medarbejdere
er ikke følsomme over for, hvor
produkterne er købt. „Vi hjælper
gerne med at få tingene til at virke,
selv om de ikke er købt hos os, og
den hjælp er der faktisk mange, der
gerne vil have os til at udføre,“ ud
dyber Lars.
Servicebilerne er alle overvåget
via gps, så den nærmeste teknik
ker kan rekvireres i en fart, hvis det
skal gå hurtigt. „Det er ikke mindst
erhvervslivet, der ofte har brug for
kort responstid, og vi kan næsten
altid hjælpe på stedet.“
Erhvervsløsninger
Netop erhvervslivet repræsenterer
omkring halvdelen af Lyd & Billede
Ekspertens forretning. Det er typisk
løsninger med lyd, billede, data,
netværk, overvågning og alarmer.
Lars forklarer: „Det er alt fra den
lille butik, der gerne vil kunne spille

baggrundsmusik i en god kvalitet
til hotellet, der skal have en kom
plet installation af flere dusin B&O
luksusfjernsyn, som gæsterne nemt
kan anvende sammen med eget
medbragt udstyr.
Kundelisten er lang og brancherne
mange: Bilhuse, restauranter,
hoteller, bowlingcentre, diskoteker,
butikker, forlystelsesparker, kontorer
osv. Det er Lars selv, der har det
overordnede ansvar for erhvervs
kunderne. „Det er både komplette
løsninger og hjælp til for eksempel,
at få den nyindkøbte iPad til at spille
sammen med TV‘et eller lydsyste
met.“
Kvalitetsprodukter
Butikken i Rønde, der ledes af
butikschef Martin Skourup, er
Djurslands største lyd- og billede
forretning, hvor kunderne kan se et
stort udbud af kvalitetsprodukter.
„Vi har blandt andet lavet en unik
partnerskabs-aftale med Bang &
Olufsen, Randers, og har derfor
mange B&O Play produkter i butik
ken“. Netop samarbejdet med nogle
af de toneangivende mærkevarepro
ducenter som Panasonic, Samsung,
Sony, Philips, Harman Kardon, JBL,
Bose mv. sikrer, at medarbejdersta
ben efteruddannes, så de hele tiden
er up to date.

Kædebrud skal skabe
øget kvalitet
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ERHVERVSRÅDGIVNING
· Struktur
· Overblik
· Resultatorienteret
· Ressourceoptimering
· Salg/eksport/markedsføring

Færgevej 1 · Grenaa · www.mercatus.dk

Ring eller send en mail for en
uforpligtende drøftelse uden beregning
Tlf. 8646 8240
Mobil 2889 5240
Mail: carl-v.buchwald@c-vb.dk

VVS-installation
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

per møller

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

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

www.permoeller.dk

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).

www.mfnorddjurs.dk

