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Når lånetilsagnet trækkes tilbage
En drøm, der gik i opfyldelse
Djurslands Erhvervsråd
Kortere sagsbehandlingstid
af byggesager i Norddjurs
“Vi skal tænke Djursland sammen”

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

Vælg en stærk
samarbejdspartner
LOKAL OG ENGAGERET

www.djurslandsbank.dk

Ordinært job

Fleksjob

Lærling/elev
Voksenlærling

Løntilskudsjob
Revalidering

Virksomhedspraktik

Skånejob

På udkig efter ny medarbejder?
Benyt dig af jobkonsulenternes viden om de
forskellige job-ordninger, når du har behov
for en ny medarbejder.
Kontakt os på 8959 2000
eller jobcenter@norddjurs.dk

Torvet 3, 8500 Grenaa · www.jobnet.dk

HAR DU EN IDÈ
TIL ET ARRANGEMENT I MILJØFORUM?
Vil du gerne vide, hvad der sker i Miljøforum?
– gå ind på vores hjemmeside
mfnorddjurs.dk
hvor du kan få mere at vide, melde dig til (gratis)
– og hvor du kan komme med forslag til
arrangementer

Miljøforum Norddjurs Erhverv er et samarbejde mellem interesserede virksomheder i Norddjurs og Norddjurs
Kommune med henblik på at formidle erfaringsudveksling og viden om reduktion af virksomhedernes miljøbelastning og forøgelse af produktiviteten. Denne formidling sker primært ved erfaringsudveksling i de enkelte udviklingsgrupper (interessegrupper) og ved afholdelse af diverse arrangementer - typisk fyraftensmøde, hvor alle
kan deltage. Miljøforum Norddjurs Erhverv afløser det tidligere UGE (Udviklingsforum for Grenaa's Erhvervsliv).
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Her er historien om et mareridt, der dog endte godt. Den handler om et par
brødre med succes, der trods tilsagn pludselig står uden økonomisk dækning for
deres dispositioner. En vægelsindet bank – og måske også historien om at Djursland er et område, hvor det er sværere at låne penge.

6 En drøm, der gik i opfyldelse
Der gik 30 år før Henrik Nielsen, HN Autocenter, fik sin Datsun 240Z. Han så den
som 7-årig i vinduet hos den lokale forhandler i Kolind, hvor han stod og klemte
ansigtet mod udstillingsvinduet. Han glemte den aldrig. Han søgte og fandt den i
USA og fik den hjem i en container.

9 Djurslands Erhvervsråd
Netværkstankegang kan løfte virksomheden - Nytårskur en solid succes
Erhvervsrådet skal være det stærke erhvervsnetværk på hele Djursland
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10 Kortere sagsbehandlingstid
af byggesager i Norddjurs
Norddjurs Kommune har arbejdet på at nedbringe sagsbehandlingstiden og forbedre tilfredsheden med byggesagsbehandlingen. Flere tiltag er sat i værk, så hvis
ansøgningen er komplet og uden fejl, kan det klares på maksimalt tre uger.

12 „Vi skal tænke Djursland sammen“

9

Personprofil Borgmester Claus Wistoft, Syddjurs Kommune
[forsidefoto] Han er en aktiv erhvervs- og bondemand, der har nået en masse
på sine 54 år. Han er stadig landmand i et partnerskab. Han har købt og solgt
ejendomme. Han sidder i et par bestyrelser. Han er involveret i vindmølleprojekter.
Han udstykker byggegrunde. Han holder sig i form med løb, badminton og golf.
Og så er han også lige blevet borgmester. Det er der sat tid og plads af til.

15 Ajour – kalender – navne – selskaber
regnskaber – ledighed – boligmarked
18 Der er penge at tjene på et lavere
energiforbrug
Rougsø VVS har for kort tid siden skiftet navn til VVS Mester Poul Christensen
ApS, men klarer stadig alt inden for faget henhørende. Nu er der også sat fokus
på energioptimering af erhvervsejendomme og offentlige bygninger. For der kan
være mange penge at tjene på at få et Mester Tjek.

12
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).
Udgiver: Mercatus Reklamebureau A/S, Grenaa tlf. 86 30 06 19.
Redaktion: Lars Chalmer Rasmussen (ansv.), Jens Nikolajsen og
journalist Jørgen Peter Thygesen.
Annoncer: Mette Skipper, tlf. 86 30 06 19.
Oplag: 2.300 elleve gange årligt. ISSN1903-3613.
Tryk / distribution: Grefta Tryk A/S, tlf. 86 32 29 22 / Post Danmark
til samtlige postregistrerede firmaer, forretninger og kontorer på Djursland samt online udgave til ca. 500 abonnenter.
Næste nummer udkommer i uge 10.
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.

RYOMGÅRD
TØMMERHANDEL & BYGGECENTER

Vestergade 108 - 8550 Ryomgård - Tlf. 87 74 12 34
www.vorupgruppen.dk

Journalist Jørgen Peter Thygesen, Mercatus Reklamebureau AS

Når lånetilsagnet
trækkes tilbage
Martin og Nicolai Mortensens far
havde en idé og lidt en løs tanke
om, at sønnerne kunne oprette et
projekt med at sælge vaskemaskiner og reservedele over nettet. Erik
Mortensen ejede i forvejen Glatved
Vaskemaskineservice, som gik godt.
Netbutikken kunne hans knægte så
„hygge“ sig med i fritiden. Martin
var ansat i Kvickly i Ebeltoft og Nicolai på teknisk skole. Samme aften
var der fundet et navn: Skiftselv.dk,
der var oprettet en hjemmeside og
en adresse hjemme hos mor og far i
Glatved. Det var i 2005.
Efter et år var omsætningen i
den bedste måned 4,1 mio. kroner.
Omsætningen var der, men indtjeningen kunne godt være bedre. Så
brødrene valgte at udvide sortimen-

tet med andre produktkategorier og
også at sælge andre og ofte også
mindre produkter med en større
avance.

„Udkantsdanmark, var det
ord banken brugte. Det var
forfærdeligt ydmygende.“
Det gik godt. Indtjeningen steg,
og der blev efterhånden behov
for mere plads. Martin og Nicolai
fandt en egnet bygning i Trustrup
til 1,2 mio. kroner. Da faderen altid
havde haft Danske Bank, så det var
naturligt at spørge banken om et
lån. Men Danske Bank sagde nej.
Det gjorde Nordea til gengæld ikke,

så brødrene kunne snart derefter
flytte ind i de erhvervede lokaler i
Trustrup.
Succesen fortsætter
Martin og Nicolai havde allerede
ved flytningen til Trustrup haft øje
på den nedlagte Dagligbrugsen på
Kalkærvej i Grenaa. Prisen var dog
ifølge kurator 8,6 mio. kroner, så
den mulighed blev hurtig glemt. Den
voksende forretning fik snart igen
et pladsproblem, så de første tanker
gik på at udvide ejendommen.
Efter julehandelen i 2012 begyndte
tankerne om en udvidelse at blive
konkrete. Den nødvendige udbygning af ejendommen ville koste 1,8
mio. kroner. Nordea Kredit mente
i første omgang, at det kunne for-

Martin og Nicolai Mortensen, Skiftselv.dk
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Kreditklemmen på Djursland
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Stigning i indbrud
Her er historien om et mareridt, der dog endte godt.
Den handler om et par brødre med succes, der trods
tilsagn pludselig står uden økonomisk dækning for
deres dispositioner. En vægelsindet bank – og måske
også historien om at Djursland er et område, hvor
det er sværere at låne penge.
retningen godt bære. Man ville godt
være med på 60 %, men vendte
tilbage og meddelte, at det mente
de alligevel ikke.
I mellemtiden var tidligere Dagligbrugsen på Kalkærsvej faldet til en
pris på 2,85 mio. Det var i maj 2013.
Efter en tid, en del forhandlinger og
mellemregninger endte salgsprisen
på 1,8 mio. Et betydeligt fald fra det
oprindelige beløb på kr. 8,6 mio.
„Vi står 100 % bag, så køb bare
den ejendom,“ sagde Nordea
Erhverv i Randers. Martin og Nicolai
fik lavet papirerne, og de havde
været ved en advokat. Så troede de,
at alt var i orden.

„Vi kunne godt selv samle en
halv million. Men Nordea Kredit
i København sagde stadig nej.“
To dage før overtagelsen vendte
Nordea Erhverv tilbage og meddelte, at Nordea Kredit i København
ikke ville være med. Begrundelsen
var, at det var for ungt et firma,
Martin og Nicolai er henholdsvis
32 og 27 år, det var vækstet for
hurtigt, og man kunne ikke sidde
med to ejendomme i udkantsdanmark. „Udkantsdanmark, var det
ord banken brugte,“ siger Martin.
„Det var forfærdeligt ydmygende.
Ikke blot for os, men da også for

BEDRE BALANCE
– UDEN STRESS
Undgå en sygemelding
– og få sygemeldte
hurtigere tilbage

Tlf. 2369 7260
www.kirsten-k.dk
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Nordea Erhverv, som vi jo havde et
godt forhold til. Vi havde sved på
panden.“
Soliditetsgraden havde i 2012 ligget på 9 % – men var i 2013 vokset
til 24 %. Omsætningen havnede
på 30 mio. kroner og resultatet før
skat var 572.000 kroner. Der er i dag
ansat godt en halv snes medarbejdere. Den udvikling havde banken
løbende kunnet se via perioderegnskaberne.
Hvad gør man så?
„Vi kunne godt selv samle en halv
million, og vort lånebehov kunne så
i en skrabet udgave nedsættes til
1 mio. Men Nordea Kredit i København sagde stadig nej. Så begyndte
vi at overveje de lokale banker.
Både Sparekassen Kronjylland og
Djurslands Bank, syntes at der lå
fine regnskaber bag, og at det var
et interessant projekt. Jyske Bank
blev også spurgt. „De nævnte, at
de ikke forstod Nordeas afvisning,“
fortæller Martin. „Tre timer efter et
godt møde med Jyske Bank fik vi
besked om, at de gerne ville overtage det samlede engagement samt
finansieringen af ejendommen. Den
blev overtaget i august, og butikken
åbnede den 2. november. Men det
var da en barsk omgang.“
I dag kører Skiftselv.dk stadig fint
derudad. Der kommer også kunder
i den fysiske butik. Det var mere
sjældent i Trustrup. Det har yderligere øget salget. Man kan endelig
også lære af historien her, at et nej
ikke altid skal tages for et nej. Og at
man aldrig skal stole på mundtlige
tilsagn. Heller ikke fra sin bank.

DJURSLAND Indbrudstyve og andre grupper af
kriminelle opfører sig forskelligt i de to kommuner.
I forbindelse med politiets nytårsparole fortalte
politidirektøren, at indbrud i virksomheder er
steget i 2013. Biltyverier er tilsyneladende gået af
mode, for hele politikredsen har oplevet et fald på
22 %, og her holder Syddjurs Kommune sig også
fast. Men i Norddjurs går tendensen stik modsat.
Fra 35 til 64 biltyverier. Når det drejer sig om indbruddene i virksomheder er de i Norddjurs steget
voldsomt med 53 procent til 162 i 2013.

Vil tiltrække unge
GRENAA I en ny folder sætter Norddjurs Kommune og en række af Grenaas uddannelsessteder
fokus på Grenaa som uddannelsesby. Det drejer
sig om VUC Djursland, Via University College,
Randers Social- og Sundhedsskoles Djurslandsafdeling, Grenaa Gymnasium og Viden Djurs. Man
kan også læse om, hvad kommunen gør for at
gøre Grenaa attraktiv for de unge. Ikke mindst
muligheden for at have et aktivt fritidsliv. De nye
ungdomsboliger på den tidligere GD-grund midt i
byen og en ungdomspolitik skabt i et samarbejde
med de unge er nogle af initiativerne.

Opsving i sigt
DJURSLAND Når væksten kommer i gang i
Aarhus, vil det brede sig til hele området, siger
chefanalytiker Mikkel Høegh, BRF Kredit. „På
Djursland har boligmarkedet ligget i dvale, men
det vil snart gå fremad, takket være tiltagende
vækst i Aarhus. Grenaa vil have betydning i kraft
af erhvervslivet og havnen, men afstanden til Aarhus er mere afgørende end afstanden til Grenaa,“
understreger han. „I Grenaa ser det nogenlunde
ud i forhold til det øvrige Djursland. Ebeltoft er
hårdt ramt, fordi der bliver færre og færre arbejdspladser.“

Otte veje til vækst og velfærd
SYDDJURS Ifølge borgmester Claus Wistoft (V)
er der otte veje til at nå op på en top 10 i Dansk
Industris årlige undersøgelse af erhvervsklimaet
blandt Danmarks kommuner. Den sidste måling
viste, at den var nr. 87. Vejene skal ifølge Wistoft
se således ud: (1) Den generelle forståelse for
udvikling fremmes ved hjælp af dialogmøder.
(2) Sagsbehandlingstiderne forkortes markant i
kommunens forvaltninger. (3) Erhvervsindsatsen
styrkes markant både mod nuværende, nye virksomheder og iværksættere. (4) Et nyt erhvervs- og
videnområde udvikles ved Følle med facade mod
motorvejstrafikken til lufthavnen. (5) Moderniseringen af Aarhus Lufthavn igangsættes og motorvejen forlænges til lufthavnen. (6) Erhvervslivet skal
opleve kommunen som både rådgiver, vejleder og
myndighed i nævnte rækkefølge. (7) Understøtte
yderligere networking blandt eksisterende virksomheder med fokus på værdiskabelse. (8) Arbejde på
at bringe den digitale infrastruktur ud i alle hjørner
af kommunen.

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

Henning Kovsted hk@kovsted.dk

René Ferrer Ruiz rfr@kovsted.dk

Johnny Skovgård jsr@kovsted.dk

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

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

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

MURERFIRMA RASMUS JAKOBSEN A/S

Datsun 240Z
Producent:
Produktion:
Design:
Teknik:

Totalentrepriser
Nybygning · Tilbygning
Omforandring · Reparationer
Murer-, beton-, og jordarbejde
Autoriseret kloakmester
Grave- og huggearbejde med miniged

Nissan Motor Co.
1970-1972
Graf Goertz
6 cylinder
151 HK
Gear:
4-trins manuel gearkasse
Vægt:
1025 kg
Hastighed:
Max. 200 km/t
Acceleration: 0-100 km/t på 8,7 sek.

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

A12025

En sparringspartner
i øjenhøjde
Har du til tider svært ved at få overblik og træffe de rigtige
beslutninger i din virksomhed? Vi hjælper dig med at gøre det
komplekse enkelt, fokusere på det væsentligste og træffe de
beslutninger, der skaber tryghed og vækst i din virksomhed.
KPMG i Grenaa, Storegade 1, telefon 73 23 30 00
kpmg.dk
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En drøm,
der gik i opfyldelse
Journalist Jørgen Peter Thygesen, Mercatus Reklamebureau AS

Der gik 30 år før Henrik Nielsen, HN Autocenter, fik sin Datsun 240Z. Han så den
som 7-årig i vinduet hos den lokale forhandler i Kolind, hvor han stod og klemte
ansigtet mod udstillingsvinduet. Han glemte den aldrig. Han søgte og fandt den i
USA og fik den hjem i en container.
„Jeg var fuldstændig betaget af den
bil. Den var udstillet hos den lokale
forhandler Hans Jørgensen i 1973
og blev kort tid efter solgt til én, der
arbejdede på Grønland. Der kom
aldrig siden en Datsun 240z i den
forretning,“ fortæller han. Senere
kom han faktisk i lære hos Hans
Jørgensen.
„Da jeg begyndte at søge efter
min Datsun kunne jeg ikke finde
nogen i en ordentlig stand i Europa.
Rust var problemet, så jeg måtte
have den sendt fra USA, hvor klimaet i mange tilfælde er bedre end
herhjemme. Det er en årgang 1971,
i orange og lige netop i den farve,
som bilen havde første gang jeg så
den.“
Vel ankommet til Kolind blev bilen
skilt ad. Den blev gjort fuldstændig
i stand og malet. Det gik der så en
vinter med.
Henrik Nielsen fortæller, at der
efterfølgende blev produceret både
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en 260Z og en 280Z model, men de
er ikke så interessante.

„Den er for mig stadig
en fantastisk flot og
velkonstrueret bil.“
Datsun 240Z – eller Nissan Fairlady Z som den hed i Japan - kom i
første omgang ind på det amerikanske marked i 1970 og blev øjeblikkelig en succes. Det muskuløse og
elegante design og den rå motorlyd
tiltrak amerikanerne og senere europæerne. Og så kostede den kun det
halve af, hvad en Jaguar Type E kostede. Prisen var i Danmark omkring
70.000 kroner.

Vi går ned og kigger på bilen,
der står i udstillingslokalet hos HN
Autoservice. Men selv om den står
der, er den absolut ikke til salg. Den
må heller ikke komme uden for. Det
er for koldt og for fugtigt. Vejret er
slet ikke egnet til en tur i vintermånederne. Det skal være høj sol og
sommer. „Jeg kører ikke så ofte i
den, men jeg nyder at kigge på den.
Den er for mig stadig en fantastisk
flot og velkonstrueret bil,“ siger
han.
Oppe på kontoret har Henrik en
nøjagtig model i samme farve, men
i legetøjsstørrelse.

Bilen & Bossen
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ATTEGAT TEKNIK
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Rolshøjvej 2 | 8500 Grenaa | Tlf. 87 59 12 12 | mail@kattegatteknik.dk | www.kattegatteknik.dk

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

BP Electric A/S
www.bpelectric.dk

Trekanten 44 B
8500 Grenaa
Tlf. 86 32 32 99

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

Deres garanti for
kompetence og engagement

Vi løser alle opgaver
Ingen opgave er for lille eller
for stor, og vi kommer selvfølgelig
til dig og tager udfordringen op.
Butikken vokser
Vi har fået mange nye tilfredse kunder, og flere
er på vej. Derfor ansætter vi løbende nye dygtige
medarbejdere, der også kan hjælpe dig med
diamantskæring og -boring.

Få et knivskarpt tilbud!
Ring 24 25 01 00 for et
uforpligtende tilbud på
diamantskæring og -boring.

En konge service...

V/ Martin Mørkehøj Christiansen | Tjørnegårdsparken 16, 8570 Trustrup | martin@mcds.dk | www.mcds.dk
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Netværkstankegang kan løfte virksomheden
Jens Ole Ladefoged lægger hus,
oven i købet sit „Helpful Home“, til
når Erhvervsrådet holder sit næste
arrangement hos Eglu i Trustrup.
Jens Ole har stor succes med at
dyrke samarbejdskonstellationer
med andre virksomheder. „Vi tænker
hele tiden i gevinster for vores
saamrbejdspartnere, og samarbejder
i dag med virksomheder i Schweiz,
Frankrig og Luxemborg, selv om

vi sidder her ude på bøhlandet på
Djursland.“
Han forklarer, at der faktisk er mange
støttemuligheder og samarbejdsprogrammer, man kan benytte sig af,
hvis man vil videre med netværkstankegangen. Kom og oplev Jens Ole
fortælle om egne erfaringer – og få
idéer til, hvordan du selv kan komme
i gang. Erhvervsrådet er bagefter vært
ved et traktement med vinsmagning.

Nytårskur en solid succes

Foto: Gert Præst.

Erhvervsrådets nye tradition med
afholdelse af nytårskur var en solid
succes. Knap 100 deltagere mødte
op til arrangementet på Stenalt
Gods, der i dagens anledning bød
på champagne og smagsprøver på
nogle af godsets hjemmelavede
specialiteter.
Formand for Udvalget for plan,
udvikling og Kultur (PUK) i Syddjurs
Kommune Kirstine Bille og borgmester samt formand for Erhvervsudvalget Jan Pedersen, Norddjurs kom
med nogle bud på, hvor kommunernes erhvervsfokus ligger.

Glade for Syddjurs
Kirstine Bille slog fast, at en under
søgelse dokumenterer, at 97% af
kommunens virksomheder ikke vil
flytte derfra. „De er startet af mennesker, der bor her. De skal altså
bo her først. Derfor skal vi skaffe
flere bosættere og understøtte
en iværksætterkultur. Mange små
og mellemstore virksomheder er
startet af folk med et svendebrev i
baglommen,“ sagde hun og lagde
defor vægt på vigtigheden i, at unge
fra Djursland kan få en faglig uddannelse. „Vi har haft underskud af
unge, der tager en ungdomsuddannelse. Det går bedre nu, hvor vi har
fået flere institutioner i Syddjurs.“
Om infrastrukturen sagde Kirstine:
„Der har vi en opgave. Vi vil for
stærke vores lobbyarbejde sammen
med Norddjurs.“
Skæbnefællesskab
Jan Pedersen mente, at der er rigtig
mange ting, de to kommuner kan gøre
sammen. „Vores opgave er at pelse
alle de omegnseffekter, vi kan få fat
i, både på jobs og bosætning. Det er

Torsdag d. 6. marts kl. 17.30 - 21.00
hos Eglu, Petersborgvej 40,
8570 Trustrup
Tilmelding senest tirsdag
d. 4. marts til Lene Nielsen,
lene@djurslandserhvervsraad.dk

afgørende at vi får trafik- og infrastruktursystemet til at matche det.“
Erhvervsudvalget i Norddjurs er
et nyt udvalg, som skal være et
slagkraftigt samarbejdsorgan, der
skaber vækst på Djursland.
Borgmesteren fremhævede
desuden muligheden for at virk
somheder med store produktioner
og anlæg kan etablere sig tæt på
havnen. „Vi er kommet overras
kende godt gennem finanskrisen og
har tabt forholdsvis færre arbejdspladser her. Det er dygtighed og god
evne til at forandre,“ sluttede han.

Foto: Gert Præst.

Bestyrelsens klumme

Erhvervsrådet skal være det stærke erhvervsnetværk på hele Djursland
Djurslands erhvervsliv skal stå sammen, fra nord til syd, fra øst til vest.
Borgerne handler ikke kun i deres
hjemkommune, og erhvervsdrivende
har bl.a. kunder fra både nord og
syd. Erhvervsdrivende på Djursland
må finde fælles fodslag, og bakke
op om Djurslands Erhvervsråd som
fælles talerør. Grænserne skal viskes
bort. Erhvervsrådet vil være det
foretrukne netværk for virksomhedsledere på hele Djursland.
I DUR kunne man forud for kommunalvalget i november måned
opliste en række punkter, hvor de to
kommuner har skabt driftmæssige
win-win forhold. Nu er det tid til, at

erhvervslivets uvildige interesseorganisation toner rent flag og udbreder sin paraply over hele Djursland.
Jeg vil som ny formand arbejde
for, at vi får flere arrangementer
spredt rundt på hele Djursland – og
hvor der til hvert arrangement bliver
god mulighed for at netværke på
tværs af geografi og brancher.
Jeg vil derfor opfordre både
nuværende og måske kommende
medlemmer til at henvende sig til
bestyrelsen med forslag til arrangementer, der kan være relevante for
erhvervsrådet at kaste sig over. Vi
går gerne i dialog og laver joint-ventures, hvor vi evt. er medarrangører,
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som f.eks. det næste arrangement
hos Eglu.

Ole Sørensen
Formand, Djurslands Erhvervsråd

Erhvervsprofil
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Norddjurs Kommune har arbejdet på at nedbringe sagsbehandlingstiden
og forbedre tilfredsheden med byggesagsbehandlingen. Flere tiltag er
sat i værk, så hvis ansøgningen er komplet og uden fejl, kan det klares

Journalist Jørgen Peter Thygesen, Mercatus Reklamebureau AS

på maksimalt tre uger.
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„Gennem de senere år har vi
oplevet, at byggeriet har ændret
karakter,“ forklarer byg- og miljøchef
Lotta Sandsgaard. „Først var det
hovedsagelig solceller, det handlede
om, men også mindre om- og tilbygninger samt lovliggørelsessager
har fyldt meget på skrivebordene.
Årsagerne kan være mange. Måske
er der en sammenhæng med håndværkerfradraget, der har fået folk til
at fremrykke deres mange mindre
byggeprojekter. Vi har ønsket, at
blive bedre til at imødegå sagerne
på en måske mere hensigtsmæssig
måde.“
Derfor iværksatte kommunen i et
samarbejde med Megafon i efteråret 2012 en brugertilfredshedsundersøgelse, der skulle fortælle, hvordan borgerne og virksomhederne
oplevede sagsbehandlingen. De var
tilfredse med sagsbehandlerne. De
var venlige, lette at forstå og fagligt
kompetente. Dog viste undersøgelsen også, at behandlingen af

Advertorial

byggesager tog for lang tid, og at
den ønskede sagsbehandler ofte var
svær at få fat i.

„Nu kan virksomhederne og
borgerne få fat i os. De kan
ringe, de kan maile eller de
kan møde op personligt.“
Nye arbejdsgange
„Vi besluttede at lave om på
arbejdsgangen,“ forklarer Lotta
Sandsgaard, der har været chef i
Norddjurs Kommune i seks år, men
først fik ansvaret for byggesagsbehandlingen i 2012. „Tidligere
havde den enkelte sagsbehandler
håndteret sager i et afgrænset,
geografisk område. Nu arbejder de
på tværs og i hele kommunen. Vi
indsatte en screeningsfunktion, så
byggesagerne bliver gennemgået
for fejl og mangler inden for en uge.

Vi oprettede en kvik-ekspedition,
hvis funktion er at vejlede kunderne,
og som går på skift blandt sagsbehandlerne. Derved undgår man, at
det øvrige personale bliver forstyrret i deres arbejde. Og man undgår
mange fejl i ansøgningerne. Nu kan
virksomhederne og borgerne få fat i
os. De kan ringe, de kan maile eller
de kan møde op personligt,“ fortæller Lotta. Der er også blevet ansat
to nye medarbejdere, hvoraf den
sidste kom i november. Det hele er
i dag sat på skinner, og byggesagsbehandlerne er flyttet ind i bedre og
nyrenoverede lokaler, samtidig med
at resultaterne af indsatsen begynder at være synlige.
Overvejer certificering
„På de interne linjer har vi stadig
en sagspukkel. Den er opstået i
perioden 2007 til 2013. Faktisk
tilbage fra kommunesammenlægningen. Men den har begrænset
indflydelse i forhold til kunderne og
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behandlingstiderne, da der er tale
om opfølgning på gamle sager. I dag
overvejer vi om kvalitetsstyringen af
alle sagsgange i processen skal ISO
9000 certificeres. Den kan muligvis
gøre sagsbehandlingstiden endnu
kortere.“

„Er en byggesag fuldt oplyst,
så kan jeg til gengæld love,
at vi kan melde tilbage inden
for maksimalt tre uger.“

Hurtig sagsbehandling
„Mit gode råd til folk og virksomheder, der skal i gang med et byggeri,
er at fremsende en færdig og korrekt ansøgning. Der er stadig mange
fejl i ansøgningerne. Det forsinker
processen, når der skal skrives frem
og tilbage mange gange, inden vi
har en fyldestgørende ansøgning.
Spørg os, hvis der er tvivl. Vi hjælper
gerne. Er en byggesag fuldt oplyst,
så kan jeg til gengæld love, at vi kan
melde tilbage inden for maksimalt
tre uger,“ forsikrer Lotta Sandsgaard. Hun tilføjer, at dispensationer

fra andre myndigheder dog kan gøre
processen lidt længere. „Til gengæld må ansøgerne vente op til 14
dage på at få en kvittering for at ansøgningen er modtaget. Der hvor vi
kan behandle sagen færdig med det
samme, kan vi lige så godt sende
en byggetilladelse eller anmode om
supplerende oplysninger.“

Kortere sagsbehandlingstid
af byggesager i Norddjurs

Byg- og miljøchef Lotta Sandsgaard, Norddjurs Kommune
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Journalist Jørgen Peter Thygesen, Mercatus Reklamebureau AS

Han er en aktiv erhvervs- og bondemand, der har nået en masse på sine 54 år.
Han er stadig landmand i et partnerskab. Han har købt og solgt ejendomme. Han
sidder i et par bestyrelser. Han er involveret i vindmølleprojekter. Han udstykker
byggegrunde. Han holder sig i form med løb, badminton og golf. Og så er han
også lige blevet borgmester. Det er der sat tid og plads af til.
Claus Wistoft er slet ikke fra Djursland, han er fra Fyns
Hoved ved Kerteminde. Hans far havde forpagtet en
stor gård, som han senere købte. „Der var 10 – 14
ansatte med familier, så der var mange kammerater at
lege med. Men vi lærte også at bestille noget, og jeg
fik på den måde interesse for landbruget.“
Det grønne bevis fik han i 1983 på Bygholm Landbrugsskole. Faderen havde i 1972 købt Søholm ved
Kolindsund. Et landbrug på 120 HA.
En bestyrer blev sat på gården, og det var først i
1985, at Claus selv flyttede til Djursland. I starten var
han ved siden af driftsleder på Møllerup Gods. Samtidig blev der købt mere jord til Søholm, og med nogle
forpagtninger nåede ejendommen op på 600 HA.
Han nåede også at tage nogle merkonomfag på
handelsskolen. På et af kurserne, drøftede man livet
fremadrettet. Hvad laver du om 25 år? Om 50? Er du
stadig landmand? Claus Wistoft fandt ud af, at han ville
være økonomisk uafhængig som 50-årig. Det nåede
han faktisk at blive et par år før sin 50 års fødselsdag.
Målsætningen havde han holdt.
I 2002 købte han sammen med en partner en større
mælkeproduktion, som han stadig er medejer af. Til
gengæld solgte han Søholm i 2008. „Lige før finans
krisen. Det var rent held,“ fortæller han.
I 1995 var han begyndt at interessere sig for vindmøller. „Jeg har typisk haft vindmøller i 5-6 år og så
solgt dem igen. I dag har jeg vindmøller stående i Luleå
i Nordsverige.“

„Det var egentlig først, da mine børn begyndte
i skolen, at interessen dukkede op. Jeg kom
gradvist ind i lokalpolitik, kan man sige.“
Det blev også til et eventyr i Skotland, hvor han sammen med fire partnere købte en ejendom. „Det skulle
også være et sted, hvor vi kunne holde ferie,“ siger
han. „Vi havde kigget lidt på Polen og Østtyskland.
Men der kunne vi ikke så let få familierne med. Så valget blev Skotland. Her var der 600 HA, hvoraf de 400
var landbrug. Resten var skov, enge og en flod.“ I 2010
solgte han dog sin del til sine partnere.
Ind i politik
„Min far gik ganske vist ind i politik og blev borgmes
ter i Kerteminde, så der blev da snakket politik i mit
barndomshjem. Men de første 15 år af mit arbejdsliv
beskæftigede jeg mig slet ikke med den side af samfundet. Det var egentlig først, da mine børn begyndte i
skolen, at interessen dukkede op. Jeg kom gradvist ind
i lokalpolitik, kan man sige.“
I 2005 blev Claus valgt ind i byrådet i Norddjurs Kom
mune for Venstre, men flyttede i 2008 til Kolind i Syddjurs, hvor han året efter blev valgt ind. „I politik tager
ting længere tid,“ siger han. „Det er hovedsagelig fordi,
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alt hvad vi beslutter skal være skudsikkert. I den sammenhæng vil jeg gerne sige, at der er en stor ansvarlighed i vort byråd. Der er nogle rammer, der skal holde,
særligt de økonomiske.“
„I forbindelse med mit nye job har jeg sørget for,
at jeg er så lidt som muligt involveret i mine forskellige private projekter. Blandt andet har jeg afhændet
tre bestyrelsesposter. Gården drives af min partner,
og vindmøllerne klarer sig selv. Så jeg har den tid, der
skal til for at være borgmester i Syddjurs. Og du ved jo
godt, at hvis man skal have noget fra hånden, skal man
gå til dem, der i forvejen har travlt,“ siger han med et
smil. Men han mener det nok.

„I forbindelse med mit nye job har jeg sørget
for, at jeg er så lidt som muligt involveret i
mine forskellige private projekter.“
„Mit standpunkt har altid været, at der kun skal være
én kommune på Djursland. Men nu er tingene, som
de er. Det må vi handle ud fra. Vi skal tænke Djursland
sammen. For vi bliver udfordret på arbejdspladser, på
lufthavnen og måske også på færgeruten. Der er nok at
tage sig til i fællesskab. Vi skal udvikle netværksmentaliteten på Djursland. Men jeg må også konstatere,
at interessenterne skal bindes sammen, før der sker
noget.“ Her tænker Claus blandt andet på samarbejdet
i Djurs Wind Power og de måske kommende tangprojekter med domicil i Havets Hus i Grenaa.
„Nu regner jeg da med, at jeg bliver i politik mange
år endnu. Men på et tidspunkt skal nye øjne se på
tingene. Det er et sundt princip. Ellers kører det hele i
ring.“

„Mit standpunkt har altid været, at der kun
skal være én kommune på Djursland.“
Fritiden
Hjemme i Kolind bor han sammen med sin kone Karin,
der er skolelærer og deres fire sammenbragte børn. De
tre er dog flyttet hjemmefra. Claus kom med to piger
på 18 og 22 år. Karin med to drenge på 18 og 21 år.
Han har løbet to halvmaratoner. Begge over Storebæltsbroen. Men normalt er det ikke de lange distancer, han går efter. Han løber et par gange om ugen.
Derudover er det badminton og lidt golf. „Motion er en
vigtig del af mit liv. Det renser hovedet at løbe,“ siger
han.
Familien bor i et nybygget hus i Kolind. „Vi bor på én
af mine egne udstykninger, og der er stadig 10 velbeliggende grunde til salg. Det må du gerne skrive,“ siger
Claus Wistoft med et grin.
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„Vi skal tænke
Djursland
sammen“

Borgmester Claus Wistoft, Syddjurs Kommune
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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

Kvalitet og Omtanke

RÅD GIV E N D E

Stationsplads 4,

INGENIØRER

8500 Grenaa

A/S

- Tlf. 8630 0355

Åboulevarden 18, 8000 Aarhus C - Tlf. 8625 3355

Tel. 8833 4646 · www.lsalaw.dk

Jesper Stagegaard, Ree Park, om Ålsrode
Ålsrode har den viden, der skal til for at løse
opgaverne på den rigtige måde, de er en del af
processen. De har både det grej, der skal til,
og ved, hvordan det skal bruges.
aalsrode.dk

Vi gør det let for dig
Vi løser opgaver i alle størrelser
– projektering, rådgivning, montering,
installation og service. Vi har fokus
på tæt dialog, dine ønsker og behov.
– Vi kommer overalt i Østjylland
Vi er aldrig længere væk end din
telefon…

Ring 86 37 20 11

Vi har eksisteret siden 1967 og er Djurslands største lyd- og billedeforretning. Vi tilbyder et stort udvalg af kvalitetsprodukter inden for lyd, billede, elektronik og tilbehør…
Lyd & Billede Eksperten · Hovedgaden 45 · 8410 Rønde · 86 37 20 11 · www.LBeksperten.dk
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Tata Steel

Ca. 30 medarbejdere mis
ter deres arbejde, når den
internationale stålkoncern
Tata Steel lukker sin fabrik i
Ebeltoft.
Tata flytter produktionen
til Halmstad, hvor de har
investeret 115 mio. kr. i nye
produktionsanlæg. Mange af
medarbejderne har været på
Ebeltoft virksomheden i mere
en 25 år.
Funktionerne IT, salg og
marketing flyttes senere til
Aarhus.

Post Danmark

Distributionscentret i
Allingåbro nedlægges fra
den 2. juni 2014 og funk
tionen flyttes til Randers
Distributionscenter.
Etaten angiver faldende
postmængde som bagrund
for beslutningen, der iøvrigt
ikke kommer til at medføre
fyringer.

Kalø Golf Center

Efter ejeren Proark Golf‘s
konkurs for et års tid siden,
har fremtiden været usikker
for golfcentret i Uggelbølle.
Nu har en kreds af lokale
investorer købt anlægget og
overdraget driften af banen
til Kalø Golf Klub. Allerede i
år påbegyndes opførelsen af
et nyt klubhus, der samtidig
flyttes op til 1. tee.

Hornslet
Møbelfabrik A/S

Kurator Lars Bentsen, Innova
Advokatfirma i boet i den
konkursramte fabrik har i et
samarbejde med banken fået
genoptaget produktionen af
højttalerkabinetter. Det sker
for at færdiggøre ordrer til
især udenlandske kunder og
derved øge chancen for et
salg af virksomheden.

Claus Clausen

Under navnet Støvlebæk
er ejendomshandler Claus
Clausen (59) vendt tilbage
til mæglerbranchen. Fra
en base i Grenaa vil han
have fokus på handel med
landbrugsejendomme.
Rettighederne til brandet
Claus Clausen solgte han for
år tilbage til Home.
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Grenaa Cykelsport

Cykelforhandleren Grenaa
Cykelsport, der også driver
cykelværksted, er flyttet fra
Nørregade 2 til Markedsgade 51.

Mermaid Music

En ny forhandler af LP‘er,
CD‘er, musik DVD‘er mv.
er åbnet på adressen
Mogensgade 3 i Grenaa.
Der er desuden tilknyttet en
webshop på mermaidmusic.
dk. Bag initiativet står Keld
Hermann der gennem 33 år
tidligere har drevet Rillen i
Grenaa.

Vahle A/S

Den Mørke baserede
producent af døre og vinduer
er nomineret til Byggeriets
Energipris, der uddeles på
fagmessen Byggeri 14, sidst i
februar.
Prisen gives til en udstiller,
der har iværksat en effektiv
energistrategi, alternativt til
en producent, der har ud
viklet dokumenteret energi
besparende bygningsdele og
komponenter til byggeriet eller
benytter alternativ/vedvarende
energi i fremstillingen
og/eller anvendelsen af
komponenterne.

Den blå Brille

Optiker Line Ebbestrup Bach
(34) har købt Den blå Brille i
Ebeltoft og har samtidig flyttet
forretningen til større lokaler
på Jernbanegade 10. Hun har
tidligere været bestyrer for
forretningen, der dengang hed
NytSyn.

Kommunal Aarbog
Ritzaus Bureau A/S har
købt forlagsvirksomheden
Kommunal Aarbog, der
med udgangspunkt i
Auning både udgiver en
elektronisk udgave og en
årbog med informationer om
de 98 danske kommuner,
regionerne, ministerier og

andre offentlige institutioner.
Den har siden 2006 været
ejet af journalisterne Anne
Grethe Madsen og Erik
Malling-Jensen, der har
stået for redaktion af bog
og database. „Vi har været
glade for at udgive Kommunal
Aarbog og for at have udvidet
indholdet væsentligt i den
elektroniske udgave, men
som lille virksomhed må
vi erkende, at vi ikke har
ressourcer nok til at udnytte
og udvikle potentialet
optimalt,“ siger de.

Brand og redning
Djursland

Brand og redning har på
linje med andre beredskaber
landet over en stor
udfordring i at rekruttere
frivillige deltidsbrandmænd
til at afløse de rutinerede
og erfarne brandmænd,
som efterhånden må
trække sig efter mange
års indsats. Grunden er
især erhvervsstrukturen
på Djursland, hævder
beredskabschef Leif
Bang. „Vi har mange, der
pendler på arbejde i andre
byer. Derfor er de ikke til
rådighed i dagtimerne. Den
udfordring bliver ikke mindre
de kommende år. En ny
brandmand koster omkring
100.000 kroner, så vi skal
have noget for vores penge,“
sagde Leif Bang, som også
i 2014 vil gøre en indsats
for at tiltrække nye, dygtige
brandmænd.

Norddjurs
Kommune

Energistyrelsen har doneret
550.000 kr. til strategisk
energiplanlægning i Grenaa.
Udover kommunen består
partnerskabet af Grenaa
Varmeværk, energiselskabet
Verdo, andelsselskabet
Djurs Bioenergi, Gærfabrik
ken Lallemand, udviklings

selskabet DBH Technology
A/S, forsyningsselskabet
Aqua Djurs as samt affalds
selskabet Reno Djurs I/S.

Naturpark Randers Fjord
6. februar 2014 kl. 19:00 i Sct. Mortens
Hus, Søren Møllersgade 1, Randers.
Medlemsmøde i „Naturpark Randers
Fjords Ildsjæle“
LAG Djursland, LAG Randers, Randers
og Norddjurs kommuner samt de to
kommuners turistorganisationer arbejder
på at udvikle området omkring Randers
Fjord.
Arr. LAG Djursland m.fl.
Info: www.lag-djursland.dk
Forretningsudvikling i praksis
19. februar
16 unge fremstillingsvirksomheder
tilbydes muligheden for at deltage i
og mødes fire gange til workshops
med hver sit tema indenfor
forretningsudvikling: Netværk og
innovativ forretningsudvikling, Få de
rigtige produkter på hylden - kunderne
som medudviklere, Succesfulde
forretningsmodeller og Specialisering og
trimning af produktion.
Tilmelding senest 07. februar 2014
Info: Rene Meyer Norddjurs Erhverv
rem@norddjurs.dk, 30 33 85 08
Virksomhedsbesøg Eglu
6. marts kl. 17.30-21.00 hos Eglu
Petersborgvej 40, Trustrup.
Netværkstankegang kan løfte
virksomheden. Jens Ole Ladefoged
samarbejder med virksomheder i
Schweiz, Frankrig og Luxemborg, selv
om Eglu ligger ude på bøhlandet på
Djursland.
Arr. Djurslands Erhvervsråd.
Tilmelding senest den 4. marts til
lene@djurslandserhvervsraad.dk
Iværksættercafé
18. marts kl. 17.00 - 19.00 på Kystvejens
Hotel 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
Generalforsamling
27. maj kl. 18.30
Arr. Djurslands Erhvervsråd.

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

Ajour
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Tvangsauktioner Markedsindeks Nyheder Rådgivning Find mægler Min boligside

Boligsidens Markedsindeks
Nøgletal fra Boligsidens Markedsindeks
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Norddjurs
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Kilde: Boligsiden.dk
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13
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13
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13

Antal erklærede konkurser

Ændring måned

Ændring år

-3.7%

2.8%

-1.9%
-3.3%
Tre politikere fortsætter
og to
nye indtræder i bestyrelsen for
Aarhus Lufthavn. Nuværende
formand Ango Winther (A),
der er byrådsmedlem i Aarhus
Kommune fortsætter som
repræsentant for smilets by.
Det samme gør Randers’
afgående borgmester
Henning Jensen Nyhuus (A)
Nøgletal
Ændring
måned
Ændring
år
og Flemming
Nørgaard
(V) fra
Norddjurs
12.5%
6.5%
Favrskov
Kommune.
Syddjurs
-4.3%
-9.8%
De to nye er borgmester i
Syddjurs Kommune, Claus
Wistoft (V) og tidligere
borgmester Torben Jensen
(L), Norddjurs Kommune.
Det østjyske erhvervsliv
repræsenteres med direktør
Kim K. Boyter, Pressalit,
finansdirektør Jan Nordstrøm,
Danish Crown og formanden
for Randers Regnskov, Torben
Boldsen.

500

Ørsted Kro

De 471400aktionærer bag Ørsted
Kro A/S300har ansat kokken
Dintcher Mehmed (39) som
200
forpagter
af kroen. Han
kommer
100 fra en stilling som
køkkenchef på Restaurant Bag
0
Søjlen i Rønde, og starter i sit
nye job 1. marts.
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Aarhus Lufthavn

Nøgletal

Norddjurs
Tvangsauktioner Markedsindeks
Nyheder Rådgivning Find mægler Min
boligside
Villaer/Rækkehuse

VIS TABELLER

December
12

Oktober
13

November
13

December
13

Kilde: Danmarks Statistik

LAG Djursland

De to kommuner har udpeget
nye repræsentanter til
bestyrelsen.
Fra Norddjurs fortsætter
Bente Hedegaard uændret og
6
Berit Byskov
erstatter Jørgen
5
Vest Rasmussen.
Fra Syddjurs
erstatter hhv.
4
Rønnaug
Engstad
Laursen
3
og Hans Christian Baltzer,
2
Marianne Kirkegaard og
Jesper 1Mathiesen.

Fuldtidsledige
% af arbejdsstyrken
(foreløbige) efter område,
alder og køn.
6

5

0

4

Danbolig Ebeltoft
November
12

1027
899

September
13

819
815

Oktober
13

November
13

821
814

861
844

Kilde: Danmarks Statistik

Lars Blach (42) har overtaget
Danbolig Ebeltoft efter Anni
og Allan Bante. Lars er
oprindeligt bankuddannet,
men blev ejendomsmægler i
1996. Han har tidligere drevet
selvstændig mæglerforretning

hos Nybolig, ligesom han har
været ansat hos EDC.

Eglu

Flemming Juul Rasmussen
(65) er blevet direktør i
Trustrup baserede Eglu. Han
kommer fra en stilling som
kvalitetschef i virksomheden
Tunstall. Begge virksomheder
er leverandører til ældreplejen.
Eglu har samtidig valgt at
satse på to markedsområder,
dels det oprindelige
Eglu Living, dels Eglu
Development der vil
fokusere på administrative
softwareløsninger.

Sparekassen
Kronjylland

Afdelingen i Ebeltoft har
ansat Lotte Strandgard
Jensen (36) som souschef.
Hun har tidligere været
kunderådgiver i Nykredit
og Nordea og kommer fra
en stilling som underviser
hos Finanssektorens
Uddannelsescenter. Hun
er desuden uddannet
ejendomsmægler.

lokalsamfundet,“ sagde Hans
Jørgen Hvitved, formand
for Ebeltoft Håndværker- og
Borgerforening.

All Size Company

All Size Company, der
producerer tøj til store og
høje mænd, er i forbindelse
med en positionering på det
amerikanske marked, gået i
samarbejde med The Great
Dane, football legenden
Morten Andersen. Han har
gennem sin lange tid som
sportsmand på højeste niveau
scoret 2.544 point, og er
dermed en ledende scorer
i NFL historien. Han er lige
blevet nomineret til American
Hall of Fame for anden gang.
Morten Andersen bliver
involveret i brandingen
og lanceringen af North
56°4, som er et nyudviklet
skandinavisk produkt.

FC Djursland

Destination
Djursland

Else Brask starter 1. marts i
stillingen som international
marketing koordinator hos
Destination Djursland. Else
kommer fra en stilling som
kommunikationsansvarlig på
Kattegatcentret.

Lodvig

Formanden for Kræftens
Bekæmpelse i Syddjurs,
tidligere købmand med
mere Ole Egebjerg, har
fået overrakt årets Lodvig.
„Lodvig går i 2014 til Ole
Egebjerg i respekt og
anerkendelse for et dybt
og livslangt engagement i
det frivillige foreningsliv i
Ebeltoft til gavn og glæde
for hundreder, ja måske
tusindvis af mennesker i

Ronni Didriksen (43) er startet
som direktør for FC Djursland.
Ronni har allerede i et år
siddet i selskabets bestyrelse
som repræsentant for en af
moderklubberne, Østdjurs 91.
„Skal FC Djursland være hele
Djurslands fodboldhold, skal
vi være meget mere synlige
ude i moderklubberne og give
noget tilbage. På den måde
kan vi få skabt en kultur ude
i klubberne, der gør, at alle
bakker op om vores fælles
førstehold,“ siger Ronni, der
ved siden af det nye job også
er ejer af og direktør for VIPBooking ApS.

Vi finder køberen til din virksomhed
– og prioriterer fortrolighed højt
Ring til Jacob Fisker Sørensen og få
en uforpligtende drøftelse af salgsproces
og en indikativ værdiansættelse.
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Alle data er indhentet i perioden
14.12.2013 - 22.01.2014.
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen
og NN Markedsdata.
Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

Blikkenslagerfirma Ernst Meyer
ApS Hornslet
Sletten 3, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30.06.2013
Bruttofortjeneste
1,3
(1,2)
Resultat før skat
0,0
(0,2)
Egenkapital
3,2
(3,2)
Antal ansatte
(-)
Dyrlægegruppen Østdjursland A/S
Fabrikvej 10, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30.09.2013
Bruttofortjeneste
5,2
(5,6)
Resultat før skat
0,1
(0,4)
Egenkapital
0,6
(0,9)
Antal ansatte
(15)
Frederiksen Grenaa A/S
Energivej 3, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30.09.2013
Bruttofortjeneste
7,4
(5,9)
Resultat før skat
0,1
-(1,2)
Egenkapital
2,2
(2,2)
Antal ansatte
22
(22)
G-Group ApS
Rådmandsvej 22, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30.06.2013
Bruttofortjeneste
2,2
(3,0)
Resultat før skat
-0,2
-(0,2)
Egenkapital
-3,1
-(2,9)
Antal ansatte
7
(9)
Grefta-Tryk A/S
Markedsgade 41, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30.06.2013
Bruttofortjeneste
5,2
(4,2)
Resultat før skat
1,0
(0,1)
Egenkapital
1,3
(0,5)
Antal ansatte
(-)
Grenaa Hydraulik A/S
Kalorievej 1, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30.09.2013
Bruttofortjeneste
7,4
(7,5)
Resultat før skat
0,7
(1,0)
Egenkapital
1,2
(1,0)
Antal ansatte
(15))
Grenaa-Transport A/S
Bredstrupvej 27, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30.06.2013
Bruttofortjeneste
1,1
(1,3)
Resultat før skat
0,1
(0,3)
Egenkapital
0,9
(0,8)
Antal ansatte
3
(1)
GSM Maskinfabrik A/S
Kattegatvej 14, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30.09.2013
Bruttofortjeneste
9,8
(10,2)
Resultat før skat
1,4
(1,1)
Egenkapital
2,6
(2,4)
Antal ansatte
(15)
Hornslet Værktøjsfabrik ApS
Sletten 2B, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30.06.2013
Bruttofortjeneste
2,6
(1,7)
Resultat før skat
1,0
(0,4)
Egenkapital
0,9
(0,5)
Antal ansatte
3
(3)
Jydeland Maskinfabrik A/S
Drammelstrupvej 2, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30.09.2013
Bruttofortjeneste
5,7
(3,6)
Resultat før skat
2,3
(0,5)
Egenkapital
6,2
(4,9)
Antal ansatte
(7)

Malerfirma Madsen ApS
Trekanten 52, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30.06.2013
Bruttofortjeneste
3,5
(3,5)
Resultat før skat
-0,1
(0,2)
Egenkapital
-0,5
-(0,5)
Antal ansatte
15
(7)

R.C. Holm A/S
Skovbakkevej 50, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 30.06.2013
Bruttofortjeneste
2,2
(3,5)
Resultat før skat
-0,2
(2,1)
Egenkapital
7,2
(7,8)
Antal ansatte
(-)

Mols Multiservice ApS
Vrinners Bygade 11, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30.06.2013
Bruttofortjeneste
2,5
(1,9)
Resultat før skat
0,8
(0,5)
Egenkapital
0,8
(0,2)
Antal ansatte
5
(3)

Reko A/S
Ebdrupvej 8B, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30.06.2013
Bruttofortjeneste
3,6
(3,6)
Resultat før skat
2,7
-(0,3)
Egenkapital
5,3
(2,3)
Antal ansatte
(-)

Murerfirmaet Bent Klausen ApS
Kratbakken 10, 8586 Ørum Djurs
Regnskabsafslutning 30.06.2013
Bruttofortjeneste
10,1
(9,0)
Resultat før skat
1,4
(0,8)
Egenkapital
3,2
(2,6)
Antal ansatte
15
(-)

Rinco Ultrasonics Danmark A/S
A. Knudsens Vej 9A, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30.06.2013
Bruttofortjeneste
1,4
(1,6)
Resultat før skat
0
(0,2)
Egenkapital
0,7
(0,7)
Antal ansatte
3
(-)

Nymark & Fogh Teknik ApS
Energivej 14, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30.06.2013
Bruttofortjeneste
2,5
(2,3)
Resultat før skat
-0,1
-(0,2)
Egenkapital
-0,1
(0,0)
Antal ansatte
(7)

Skov-Link A/S
Kattegatvej 3, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30.09.2013
Bruttofortjeneste
6,0
(6,2)
Resultat før skat
2,6
(2,6)
Egenkapital
10,6
(8,7)
Antal ansatte
7
(3)

Pro Pack A/S
Østeralle 4, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30.06.2013
Bruttofortjeneste
4,3
(4,2)
Resultat før skat
1,5
(1,3)
Egenkapital
2,4
(2,3)
Antal ansatte
(-)

Simas - Filters A/S
Rugvænget 10, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30.06.2013
Bruttofortjeneste
5,8
(5,8)
Resultat før skat
0,9
(0,9)
Egenkapital
3,0
(3,0)
Antal ansatte
11
(13)

Nye selskaber
Norddjurs
32343333
35638334
35641866
35641823
35645047

DJURSFAD ApS..................................................................................
C. KIRK VINDMØLLER A/S.................................................................
SOKMIG.DK ApS.................................................................................
TANDLÆGE KRISZTIAN MAKRA ApS................................................
MEYLAND TØMRER ApS...................................................................

06.01.2014
14.01.2014
17.01.2014
17.01.2014
22.01.2014

Syddjurs
25559843
25634225
25632516
32347223
25668391
25723139
35630414
35635394
35634746
35641963

LA COCCINELLE ApS........................................................................
AKTIV SPORT ApS.............................................................................
BAQUP SUPPLY & SERVICES ApS....................................................
DBB ApS............................................................................................
PENELOPE ApS.................................................................................
RTCONSTRUCTION ApS...................................................................
SYDDJURS EJENDOMSSERVICE ApS..............................................
JBS EBELTOFT ApS...........................................................................
RENE VARER ApS..............................................................................
EJENDOMSANPARTSSELSKABET MARTIN HANSENS VEJ 32.......

13.12.2013
19.12.2013
19.12.2013
20.12.2013
20.12.2013
02.01.2014
06.01.2014
10.01.2014
10.01.2014
17.01.2014

Konkurser, likvidationer og opløsninger
Norddjurs
32643604
10155843
32556221
28669844
30706218
19372790
39116928
20345780
10306973

LAPIN TRAVEL ApS............................................................................
LASTBIL STEWIE A/S.........................................................................
MADSENS EJENDOMSSELSKAB PL ApS.........................................
YGGDRASIL ApS.................................................................................
MATHIASEN BYG ApS........................................................................
FD FINANS ApS..................................................................................
MBV AF 02.01.2012 A/S.....................................................................
SELSKABET AF 30/6-2013 A/S...........................................................
TROLDBÆKGÅRD, ØSTENFJELD ApS..............................................

16.12.2013
16.12.2013
16.12.2013
30.12.2013
02.01.2014
08.01.2014
08.01.2014
08.01.2014
17.01.2014

Syddjurs
31480590
70463717
34458782
26626498
33583427
32662471
33588674
31784336
30736540
87547728
15275049
28680015
34708401
21335738
26219760

GROSENS GULVBELÆGNING ApS....................................................
HORNSLET MØBELFABRIK A/S.........................................................
HOSTELS EBELTOFT ApS..................................................................
ARKITEKT LAURITS KJELLERUP ApS................................................
CEIBA NATURA ET FUTURUM ApS...................................................
KONTORBYGNING FØLLE A/S...........................................................
SCANTRA A/S.....................................................................................
WAGNER RØNDE ApS.......................................................................
ANPARTSSELSKABET AF 17/7 2007..................................................
HEDEMANN NIELSEN‘S TØMRERFORRETNING ApS, HORNSLET.
KNUD FREDERIKSEN ApS..................................................................
MARTIN MUNCH ApS........................................................................
DATOSELSKABET AF 18-11-2013 ApS...............................................
JUNIOR CLOTHING ApS....................................................................
LANACARE NATURE ApS...................................................................

16.12.2013
16.12.2013
16.12.2013
17.12.2013
20.12.2013
20.12.2013
20.12.2013
20.12.2013
21.12.2013
08.01.2014
10.01.2014
16.01.2014
17.01.2014
18.01.2014
22.01.2014

Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.
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Novopan forventer plus i
2014

Trods et før-skat resultat på
minus 8,2 mio. kr. mod sidste
års plus på 12,1 mio. kr. er direktør Henning Jensen ifølge
Børsen fortrøstningsfuld. „Vi
har igangsat mange initiativer
for at forøge produktionen
og forbedre rentabiliteten og
forventer et positivt resultat
for det kommende år.“
Den kolde vinter sidste år
får en del af skylden, fordi
Pindstrup-virksomheden da
skulle bruge meget mere tid
og energi for at tørre træspånerne, inden de kunne limes
sammen til spånplader.
Det fremgår af regnskabet,
at ejerne og bankerne bag
selskabet har givet et finansieringstilsagn, som skal dække
det forventede kapitalbehov
for 2013/2014.

Novopan Træindustri A/S
Fabriksvej 2, 8550 Ryomgård
Ejere: Fih Erhvervsbank A/S,
Pensionskassen Pensam og
Maj Invest Equity A/S
Regnskabsafslutning 01.10.2013
Bruttofortjeneste 150,6 (159,2)
Resultat før skat
Egenkapital
Antal ansatte

-8,2 (12,1)
173,4 (177,8)
208 (209)

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

Færgevej 1 · Grenaa
w w w.mercatus.dk

Ajour

17

Rougsø VVS har for kort tid siden skiftet navn
til VVS Mester Paul Christensen ApS, men
klarer stadig alt inden for faget henhørende.
Nu er der også sat fokus på energioptimering
af erhvervsejendomme og offentlige bygninger.
For der kan være mange penge at tjene på at
få et Mester Tjek.

Paul Christensen, VVS Mester Paul Christensen ApS

Journalist Jørgen Peter Thygesen, Mercatus Reklamebureau AS

Der er penge at tjene på et
lavere energiforbrug

18

Paul Christensen etablerede sin
VVS virksomhed i Allingåbro tilbage
i 2002. Siden 2010 har han haft sit
domicil på Halvej. Her beskæftiger
han foruden sig selv og en kontormand på deltid også fire svende.
Virksomheden har kunder overalt
på Djursland, men hovedsagelig i
det gamle Rougsø og Sønderhald.
Efterhånden er der også kommet en
del kunder i Aarhus.
Årsagen til navneændringen er,
at Paul Christensen har indgået et
kædesamarbejde med VVS Mester,
som har hovedkontor i Vejen. „For-

Erhvervsprofil

delen er blandt andet, at jeg her har
fundet et rigtig godt bagland med
dygtige teknikere og ingeniører. Vi
har nogle erfa-grupper, og vi har
fælles markedsføring. Samarbejdet
er med til at skabe et solidt fundament af viden, når vi skal rådgive
vore kunder,“ fortæller Paul. Som en
detalje nævner han, at kæden også
har et Fastbox system, en kurertjeneste, der for et beskedent beløb
sørger for at fremskaffe stumper og
andre reservedele, når håndværkeren lige står og mangler en bestemt
del. Det sker for alle håndværkere.

„Her er der tid og penge at spare,
for alternativet er naturligvis, at vi
selv ville være nødt til at køre ud og
hente varen.“

„Samarbejdet er med til
at skabe et solidt fundament
af viden, når vi skal rådgive
vore kunder.“
Få tjekket forbruget
„Det er gratis at få et energitjek af
en erhvervsejendom eller en offentwww.erhvervDJURSLAND.dk · februar 2014

lig bygning af mig,“ bemærker Paul.
„Ved den lejlighed kigger jeg grundigt på forbruget af vand, varme og
el. Og jeg kigger på rørisoleringerne.
Når det i dag handler om energioptimering, er teknologien efterhånden
på et stadie, hvor der kan være
betydelige beløb at spare.“
Der bliver kigget på et eventuelt
gammelt og udslidt oliefyr. Der skal
måske et nyt til, eller det skal installeres en varmepumpe i stedet, som
både kan være baseret på jordvarme
eller luft til vand. Begge systemer
fungerer lige godt. Vælger man
at overgå til fjernvarme, kan det
også være en fornuftig løsning. Der
findes en del velkørende værker på
Djursland, der er billige, rentable og
driftsikre. Dog ikke over hele linjen.
Der bliver også kigget på cirkulationspumper, termostater, blandingsbatterier og toiletter. Grundfos har i
www.erhvervDJURSLAND.dk · februar 2014

dag cirkulationspumper, der virkelig
kan minimere strømforbruget, fortæller han. Så er der toiletterne, der
kun bruger halvdelen af det vand, de
tidligere brugte.

„Teknologien er efterhånden
på et stadie, hvor der kan være
betydelige beløb at spare.“
„Selv om der er kommet nye
regler, er det stadig en god ide at
tænke på et solcelleanlæg som et
alternativ. Det er bestemt stadig
aktuelt,“ mener Paul.
Ud fra en gennemgang af hele
ejendommen udarbejdes en rapport. Den beskriver i detaljer, hvad
der med fordel kan og bør sættes
i værk, hvis der skal spares energi
og penge. „Ofte er det så store

besparelser, der drejer sig om, at
tilbagebetalingstiden kan være helt
ned til et år,“ forklarer han. „Men
almindeligvis siger vi, at det typiske
er, at der går mellem et og fem år,
så er de nye installationer betalt.“

„Tilbagebetalingstiden kan
være helt ned til et år.“
Paul Christensen giver som et
eksempel Tangkær, et socialpsykiatrisk botilbud for voksne i Ørsted,
der opnåede betydelige besparelser
på energiforbruget. Her blev alle
fjernvarmeinstallationer udskiftet
med nye blandesløjfer og elektronisk vejrkompensering. Desuden
blev samtlige 120 radiatortermostater udskiftet. Udgiften var 300.000
kroner, og den forventes at være
betalt over fire år.

Erhvervsprofil
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