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Tjen på eT lavere
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forbrug

En sparringspartner
i øjenhøjde

Bestil et gratis
energitjek hos mig
på 8648 1008

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

vvsmester-pc.dk · Halvej 2 · 8961 Allingåbro

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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Selv for succesrige virksomheder er det nærmest umuligt at skaffe realkreditlån,
hvis den ligger det forkerte sted. Hvad gør man, når man står og har brug for en
hal eller to – og gerne vil have byggeriet finansieret? Man går ikke til en kreditforening, for her har Finanstilsynet sat bremser i. Man kan måske finansiere det
selv med hjælp fra en bank. Men en bank skal bruges til drift og ikke til bygninger,
for der er den for dyr.
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Forstadskommunen Syddjurs er blandt de kommuner, der ligger i randen af Aarhus og kan forvente en ny bølge af potentielle tilflyttere. Fortrinsvis fra Aarhus.
Men succesen afhænger af, hvor attraktiv man kan gøre sig som kommune. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning, har netop skrevet en rapport om bosætning
og boligbehov med fokus på Skanderborg Kommune, men den kan sagtens også
bruges på Syddjurs.
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Da Per og Mogens Lorentsen, Lorentsens Vinforsyning i Ebeltoft var i Sydafrika i
2007, faldt de for denne gennemrestaurerede Austin 8 fra 1939. De købte den for
sjov, og fordi den kunne gøre reklame for deres vinforretning, når den kører rundt
på egnen. Det gør den dog kun om sommeren.
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park [forsidefoto] Han er netop blevet leder af Syddjurs Udviklingspark og
erhvervschef i kommunen. Før den tid var han soldat i 15 år, sluttede som major
i Bosnien og har efterfølgende haft 14 år i det private erhvervsliv. Nu er han nået
til et punkt i sin livsbane, hvor han skal forene politisk tæft med evnen til at få et
erhvervsliv til at spille sammen på tværs i et kommunalt regi. Det kan gå hen og
blive en stor udfordring.
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Ren idealisme at drive
virksomhed på Djursland
Lars Nielsen, ejer af L-Tek A/S i
Nørager, etablerede sin virksomhed
i 2001. Dengang i lejede lokaler, for
han kunne ikke låne. Men virksomheden er stort set vokset hvert år
siden, den er velkonsolideret, og i
dag er der over 100 medarbejdere.

„Man har fornemmelsen af, at
Finanstilsynet fuldstændig regelret
og uden hensyn til den lokale
beskæftigelse hæmmer væksten.“
„Da vi stod og skulle bruge en
ny hal kontaktede vi kreditforenin-

gen. De kom da også forbi, men vi
fik meldingen, at man ikke kunne
belåne det nye byggeri, da Finanstilsynet ikke vil tillade finansiering af
bygninger, hvor lejeværdien overstiger den pris, der er normalt for
området. Og den pris kan man ikke
få ret meget byggeri for,“ fortæller
Lars Nielsen. „Det er naturligvis
en problematik, vi hele tiden har
været klar over, men den giver store
vanskeligheder, hvis man har tænkt
sig at etablere sig uden for de større
erhvervscentre eller langs motorvejen. Det er særligt efter 2008, at
det er blevet vanskeligt. Man har
fornemmelsen af, at Finanstilsy-

net fuldstændig regelret og uden
hensyn til den lokale beskæftigelse
hæmmer væksten i ellers veldrevne
virksomheder. Vores regnskaber er
ligegyldige i den sammenhæng.“

„Vi bor bare det forkerte sted.
Havde vi ligget i de såkaldte
vækstområder, havde der ikke
været problemer.“
Ifølge Lars Nielsen og økonomidirektør Martin Nielsen, er det politikerne, der via lovgivningen bremser
udviklingen i landdistrikterne. Også

Ejer Lars Nielsen og økonomidirektør Martin Nielsen, L-Tek A/S
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Selv for succesrige virksomheder er det nærmest
umuligt at skaffe realkreditlån, hvis den ligger
det forkerte sted. Hvad gør man, når man står
og har brug for en hal eller to – og gerne vil
have byggeriet finansieret? Man går ikke til en
kreditforening, for her har Finanstilsynet sat
bremser i. Man kan måske finansiere det selv med
hjælp fra en bank. Men en bank skal bruges til drift
og ikke til bygninger, for der er den for dyr.

Madvarer til Kulturhovedstad
DJURSLAND Sammenslutningen af fødevareproducenter på Djursland, Molbordet, har store
planer om at kunne levere madvarer i forbindelse
med Kulturhovedstad 2017 i Aarhus. „Det vil
give en rigtig god eksponering af Djursland, og
det fødevaremarked, som findes her,“ forklarer
René Povlsen, der er formand for Molbordet og
købmand i Superbest i Rønde. Til at virkeliggøre
planerne om et tydeligere fødevaremarked på
Djursland modtog Molbordet i samarbejde med
Kattegatcentret, Nationalpark Mols Bjerge og
Maltfabrikken 200.000 kroner til projekt Rethink i
Region Midtjylland. Det internationale potentiale i
det lokale hedder det.

Vækst på havnen
kreditforeningerne er frustrerede,
for de vil gerne låne os pengene,
fortæller de.
Centraliseringer
„Vi bor bare det forkerte sted,“
siger Lars. „Havde vi ligget i de
såkaldte vækstområder, havde
der ikke været problemer. Men
det er jo her på Djursland, at mine
medarbejdere bor. Alternativet er
jo, at de skal køre til Randers eller
Aarhus for at finde arbejde. Mand
og kone efter hinanden. 50 kilometers pendling hver vej. Derfor
flytter børnefamilierne også væk fra
området. Børnehaver og skoler nedlægges. De unge fjerner sig også
fra området og kommer sjældent
tilbage. Tilbage er der pensionister
og kontanthjælpsmodtagere. Man
centraliserer, større virksomheder,
større kommuner, større byområder. Når jeg har valgt at placere mig
her midt på Djursland, så er
det af ren idealisme. Jeg
vidste da også for 10
år siden, at hvis jeg
skulle have bedre

erhvervsmæssige betingelser, så
skulle jeg ud til motorvejen. Alligevel har jeg valgt at bo her med min
virksomhed, fordi erhvervsliv skaber
aktivitet i Nørager og på Djursland.
Vi skal have politikerne til at tænke
anderledes. Det er jo dem, der skaber udkantsdanmark.“

„Vi skal have politikerne til at
tænke anderledes. Det er jo dem,
der skaber udkantsdanmark.“
Løsningen
„Vi har valgt at finansiere vore
byggerier selv, hvor banken går
ind og mellemfinansierer. Men der
er jo forskel på, om det er banken
eller kreditforeningen, der står bag
lånet. En bank skal jo ikke bruges
til at finansiere bygninger, den
skal bruges til driften,“ siger Lars.
Martin fortsætter: „I vort tilfælde
er forskellen på at lade banken
finansiere frem for en kreditforening
en meromkostning på ca. 250.000
kroner om året.“

GRENAA Den kommunalt ejede Grenaa Havn
kan melde om markant vækst i beskæftigelse og
godsomsætning. Godsomsætningen er steget
med 80 % fra 2000 til 2012, produktionsværdien
med 71 % fra 2008 til 2013 – og beskæftigelsen
med 25 % i samme periode. Det er konklusionen
i en ny uafhængig analyse, som peger på Grenaa
Havns betydning som vækstmotor for Djursland.
Havnen var i 2012 den sjettestørste havn målt på
omsætning i Danmark. „Det glæder mig især, at
oplandsanalysen slår fast, at Grenaa Havn vokser
inden for hele paletten af vore ydelser: godshåndtering, recycling, industrifisk og vindenergi,“ siger
havnedirektør Henning Laursen.

Ebeltoft på en 10. plads
EBELTOFT Videncenter for Kystturisme står bag
undersøgelsen af 19 turistbyer. Her viser det sig,
at Ebeltoft er placeret som nr. 10, når det handler
om at tiltrække turister. Ebeltoft rummer en unik
kombination af købstad, havnemiljø og strandliv.
Men byens mange oplevelser bliver ikke solgt
godt nok. Det samlede billede af Ebeltoft er uklart.
„Konklusionen er lidt barsk i betragtning af, at
Ebeltoft trods alt befinder sig midt i feltet. Men
vi tager selvfølgelig undersøgelsens resultater
alvorligt, og der er allerede iværksat tiltag i den
forbindelse,“ siger direktør Flemming Rasmussen, Destination Djursland.

Godkender hjælp til Ryanair
DJURSLAND EU-Kommissionen har for kort tid
siden i en pressemeddelelse meddelt, at SAS ikke
får medhold i en klage over, at Aarhus Lufthavn i
1999 gav Ryanair særlig gode vilkår. Det er helt i
overensstemmelse med EU’s regler mod statsstøtte, at Aarhus Lufthavn i 1999 gav lavprisselskabet særlig gode arbejdsbetingelser ved at
give selskabet markedsføringsstøtte og nedslag i
lufthavnsafgifterne, hedder det.
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Bent Klausen
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DJURSLAND
KLOAK-SERVICE
ApS v/Ulrik Sinding
Aps

8586 Ørum Djurs Tlf. 8638 1160

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

www.bentklausen.dk

Din lokale installatør

Møder – Kurser – Konferencer

El-installation
Automation
IT-netværksløsninger
Industriservice
Solceller
Sikringsanlæg

i inspirerende omgivelser for alle…

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

Priseksempel på dagsmøde:

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

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

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

Vi hjælper gerne til med transport, aktiviteter og
underholdning.

BP Electric A/S
www.bpelectric.dk

Trekanten 44 B
8500 Grenaa
Tlf. 86 32 32 99

Dronningens Ferieby
8500 Grenaa · Telefon 87 58 36 50

Mødestedet uden forhindringer…

post@dronningensferieby.dk · www.dronningensferieby.dk

Ordinært job

Fleksjob

Lærling/elev
Voksenlærling

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

Deres garanti for
kompetence og engagement

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
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Tilflytterne kommer
Forstadskommunen Syddjurs er blandt de kommuner, der ligger i randen af Aarhus og
kan forvente en ny bølge af potentielle tilflyttere. Fortrinsvis fra Aarhus. Men succesen
afhænger af, hvor attraktiv man kan gøre sig som kommune. Fremforsk, Center for
Fremtidsforskning, har netop skrevet en rapport om bosætning og boligbehov med

Journalist Jørgen Peter Thygesen, Mercatus Reklamebureau AS

fokus på Skanderborg Kommune, men den kan sagtens også bruges på Syddjurs.
Udflytningen til omegnskommunerne fra Aarhus er siden 2006 til
2012 faldet, uden at der er sket en
ændring af udflytningskommunernes placering i forhold til hinanden.
Skanderborg modtager flest tilflyttere, derefter følger Favrskov og så
kommer Syddjurs Kommune.
Der kommer også tilflyttere fra
andre steder i landet, men det er
Aarhus, der er den største leverandør.
Ifølge fremtidsforsker Jesper Bo
Jensen fra Fremforsk, skal man
gøre sig klart, hvad det er, der
skal tiltrække nye borgere til den
enkelte kommune – eller snarere

det enkelte område. For Syddjurs
Kommune består også af en række
bosætningsteder med hver deres
særkende og tiltrækning på forskellige tilflyttere. Derfor bliver man
nødt til ifølge fremtidsforskeren at
arbejde med forskellige bosætningsstrategier.
Flere årsager til udflytning
De fleste tilflyttere fra Aarhus
skanner det nære område uden for
kommunen og ser på mulighederne
og ikke på den nye kommune som
helhed. Mange tilflyttere shopper
rundt, før de beslutter sig. Derfor

skal Syddjurs Kommune naturligvis
kunne tilbyde de bedste boliger, den
bedste infrastruktur og den bedste
service sammenlignet med andre
kommuner, hvis kommunen vil
tiltrække flere tilflyttere.
Der er ifølge Fremforsk flere
årsager i spil, når tilflyttere vælger et
bestemt sted at bo. Øverst på listen
er familie i området, afstanden til
arbejde, infrastrukturen i området
og selve boligen. Undersøgelsen
viste, at potentielle tilflyttere med
meget lidt eller intet kendskab til
området vægter boligen, arbejdet
og infrastrukturen højst. Mange gør

Foto: Syddjurs Kommune
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det ligger tæt på eget eller partnerens arbejde er vigtigst. Andre har
fokus på infrastrukturen, naturen
eller kvarteret.

Fremtidsforsker Jesper Bo Jensen, Fremforsk

i den sammenhæng sig ikke klart,
hvilken kommune, de er flyttet til.
Det er området og boligen, der har
været udslagsgivende.
Specifikt for Syddjurs gælder det
samlet set ifølge undersøgelsen, at
der er tre hovedparametre, der er
årsag til bosætning. Først og fremmest er det boligens udseende og
pris, dernæst kommer ønsket om
natur og grønne omgivelser, samt at
der er familie/bedsteforældre i nærheden. Ikke mindre en 10% af tilflytterne til Syddjurs har tilhørsforhold
til området eller boet der tidligere.

Den unge familie
Ifølge Jesper Bo Jensen begynder
man som ung familie med to børn
typisk at se på, hvilke boligmuligheder der er i Aarhus. Når man så
opdager, at det er for dyrt, er det,
at man søger udenfor byen. Typisk
er det rejseafstanden til jobbet og
til Aarhus by, der afgør, i hvilken
retning man kigger.
Der er foretaget 400 interviews
med udflyttere, og ifølge undersøgelsen angiver en femtedel, at familie
og bedsteforældre er udslagsgivende
for valg af område. 14 % angiver, at

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

Infrastrukturen
Når det drejer sig om infrastruktur,
er Skanderborg nummer et, da den
ligger godt i forhold til Jyllands to
vigtige motorveje og jernbanen.
Men letbanen er også godt på vej.
Den kommer i første omgang til at
styrke området mod nord og øst.
Det får også Syddjurs Kommune
gavn af ud over at kommunen ligger
rimelig tæt på motorvejsnettet.
Forventer øget udflytning
Faldet i udflytningen fra Aarhus
over en årrække frem til 2012 har
betydet, at der er oparbejdet et stort
segment af potentielle boligkøbere
i Aarhus, der nu drømmer om en
anden bolig. Studierne er måske
overstået, jobbet er i hus, og så skal
der købes bolig. Jesper Bo Jensen
forventer, at udflytningen i de kommende år vil blive højere end i de
seneste. Men hvor de flytter hen, vil
afhænge af, hvilke tilbud der er.

UNDGÅ EN
SYGEMELDING
– og få sygemeldte
hurtigere tilbage

aalsrode.dk

Tlf. 2369 7260
www.kirsten-k.dk
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grund og den rette bolig til salg være med til, at den endelige beslutning bliver truffet.
”Vi så på flere huse i samme prisklasse rundt om Aarhus ca. 25 min fra Aarhus, da vi begge
arbejder i Aarhus. Økonomien betød, at vi så på huse i Hadsten, Silkeborg, Aarhus og den nordlige del af Horsens. Så blev andelslejligheden solgt, og det var presserende at finde en ny bolig,
da vi også havde en lille ny på vej. I Skovby fandt vi det rette hus til prisen og en dejlig ny institution til vores søn, og så slog vi til” 5
Figur 9. Hovedårsager til bosætning i kommuner

Bank har succes i Aarhus
GRENAA Djurslands Bank kan glæde sig over, at
den kommer ud af 2013 med et overskud på 48,4
mio. kr. før skat. Kundeporteføljen er over året blevet forøget med 2.100 nye kunder, som primært
hænger sammen med en større satsning i Aarhus.
Her har banken fem afdelinger. „Samtidig kan
vi glæde os over, at der også er kommet mange
nye kunder til bankens afdelinger på Djursland.
Også i den nordlige del, hvor en høj markedsandel
absolut ikke er en hindring for at få mange nye
kunder,“ fortæller bankdirektør Ole Bak.

Emballagevirksomhed
investerer i ny teknologi

Når
man
på årsager
til bosætning
i den kommune,
er det
flyttet
Når
man
serser
på årsager
til bosætning
i den kommune,
borgerne erborgerne
flyttet til, er
markant, at
til, er det
markant,
atsamme
tilflyttere
ikkei de
angiver
dekommuner.
samme årsager i de udvalgte
tilflyttere
ikke
angiver de
årsager
udvalgte
kommuner.
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Kilde: Fremforsk, Center for Fremtidsforskning, www.fremforsk.dk. Direktør Jesper Bo Jensen,

Lic.scient.pol., jbj@fremforsk.dk
og forskningschef
Levinsen, Cand.scient.pol., mlev@
Dybdeinterviews
med yngre par med
to mindreårigeMarianne
børn i Skovby
fremforsk.dk.

GRENAA DS Smith Packaging Denmark A/S,
som tidligere hed SCA Packaging, er nu klar med
første etape af en større investering i ny teknologi,
der skal være med til at sikre konkurrencekraften
for virksomhedens kunder i Danmark. Der er tale
om to store limmaskiner, der med høj hastighed
limer emballageløsninger sammen. Hele projektet
er budgetteret til 43 mio. kroner. „Faktisk kan
hver af de nye maskiner lime op til 24.000 emballager i timen,“ fortæller adm. direktør i DS Smith
Thomas Kure Jakobsen.

Ingen vinterlukning af
færgetrafikken

23

EBELTOFT Mols-Linien har ingen planer om
permanent at lukke færgefarten mellem Ebeltoft
og Odden i vinterhalvåret. Det garanterer direktør
Søren Jespersen. „Det kan jeg 100 % afvise.
Den slags planer findes ikke. De seneste år har vi
holdt pauser i besejlingen for at skabe muligheder
for serviceeftersyn af færgerne. Sådan bliver det
også fremover,“ siger Søren Jespersen. Denne
vinter har Mols-Linien for første gang holdt pause
i besejlingen i tre måneder. Men ifølge Søren Jespersen vil periodens længde de kommende vintre
afhænge af omfanget af serviceeftersynene.

Fremgang for
Folkesparekassen

Vælg en stærk
samarbejdspartner
LOKAL OG ENGAGERET

www.djurslandsbank.dk
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VVS-installation

per møller

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

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

EBELTOFT Folkesparekassen er blevet en del
af Ebeltoft og omegn. Og det har den været i
en årrække. Blandt andet på Friland, hvor Folkesparekassen længe har været det foretrukne
pengeinstitut. Ikke mindst på grund af de bæredygtige værdier og holdninger mod spekulation.
I foråret blev Ebeltoft Andelskasse lagt sammen
med Folkesparekassen. „Vi glæder os over, at vi
i 2013 har haft en stor tilgang af nye kunder og
samtidig øget vores vækst i udlån sammenlignet
med tidligere år,“ siger Martha Pedersen til årets
regnskab, der på driften viser et overskud før skat
på 2,8 mio. kroner. Det er en forbedring på 0,4
mio. kroner i forhold til året før.

www.permoeller.dk

Noter
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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

RÅD GIV E N D E

INGENIØRER

A/S

Austin 8
Producent:
Produktion:
Motor:
Stationsplads 4,

8500 Grenaa

- Tlf. 8630 0355

Åboulevarden 18, 8000 Aarhus C - Tlf. 8625 3355

PRIVATE • ERHVERV

DEN MODERNE LANDSBYSMED

Længde:
Bredde:

Austin Motor Company
1939 - 1947
56.103 stk.
900 kubik
4 cylinder
sideventilet
10 HK
3,785 m
1,422 m
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ATTEGAT TEKNIK

A
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S

Rolshøjvej 2 | 8500 Grenaa | Tlf. 87 59 12 12 | mail@kattegatteknik.dk | www.kattegatteknik.dk
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Bilen & Bossen
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10 heste
kan også gøre det
Journalist Jørgen Peter Thygesen, Mercatus Reklamebureau AS

Da Per og Mogens Lorentsen, Lorentsens Vinforsyning i Ebeltoft var i Sydafrika
i 2007, faldt de for denne gennemrestaurerede Austin 8 fra 1939. De købte den
for sjov, og fordi den kunne gøre reklame for deres vinforretning, når den kører
rundt på egnen. Det gør den dog kun om sommeren.
Mogens Lorentsen fortæller, at han
og broderen var på vinindkøb i Sydafrika, da de faldt over den smukke
gamle bil. Da bilen prismæssigt
også var overkommelig, kunne de
ikke lade være med at købe den.
„Da vi bagefter skulle regne på,
hvad det ville koste at få den hjem i
en container, viste det sig, at prisen
ikke var højere, end hvis den skulle
have været hjem fra eksempelvis
Frankrig. Så vi besluttede os hurtigt.“
Historien
Denne Austin 8 har været brugt som
postbil i Rhodesia fra 1939, samme

www.erhvervDJURSLAND.dk · marts 2014

år som den kom på markedet. Senere blev den brugt i Port Elizabeth
i Sydafrika, hvor den fortsatte sit
liv som postbil. Det blev den ved
med indtil omkring 1970. Derefter
blev den opkøbt af den mand, der
mange år senere gav sig i kast med
at restaurere den. „Det må have
været et kæmpe arbejde,“ fortæller Mogens, da vi ser på billederne
af den gamle bil inden restaurer
ingen er gået i gang. „Blandt andet
ved vi, at den efter et omfattende
pladearbejde har fået 15 lag postrød
maling. Hjemme har vi fået den synet og registreret i marts 2008. Og
blandt andet har vi fået de originale

nummerplader monteret fra den tid.
Det er da sjovt.“
Men med 10 hestekræfter under
hjelmen skal man ikke forvente
nogen fartdjævel, den kommer
sneglende langsomt og adstadigt.
Mogens Lorentsen fortæller, at han
mener, at der findes en model mere
i Danmark. Muligvis på Samsø.
Da den gamle bil skal ud af garagen til fotografering efter at den har
stået der siden oktober, starter den
med det samme. Ganske imponerende.

Bilen & Bossen
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At gå på jagt.
Det er min passion.
Mit refugium
Han er netop blevet leder af Syddjurs Udviklingspark og
erhvervschef i kommunen. Før den tid var han soldat i 15 år,
sluttede som major i Bosnien og har efterfølgende haft 14
år i det private erhvervsliv. Nu er han nået til et punkt i sin
livsbane, hvor han skal forene politisk tæft med evnen til at
få et erhvervsliv til at spille sammen på tværs i et kommunalt
regi. Det kan gå hen og blive en stor udfordring.
Erhvervschef Christian Gøthche, Syddjurs Udviklingspark
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Personprofil

48 år gammel er han, manden som egentlig helst ville
have været skovrider, for naturen er aldrig holdt op
med at fylde meget i hans liv. Allerede som barn og
som ung brugte han masser af tid i naturen. Både som
spejder og i dagligdagen på det yderste Mols fandt han
fascinationen ved naturen. Da studentereksamenen
ikke rakte til et forstkandidatur, valgte han i stedet en
militær karriere. Blandt spejderne fandt han ungdomsvenner, venner som han stadig har. Og på trods af, at
han har boet mange andre steder i årenes løb, er vennerne fra barndommen og ungdommen der stadig.
www.erhvervDJURSLAND.dk · marts 2014

Journalist Jørgen Peter Thygesen, Mercatus Reklamebureau AS

Christian Gøthche er opvokset på den anden side af
Knebel, hvor vejene er smalle, husene få og købmanden langt væk.
Han kom på sergentskolen i Sønderborg i 1984,
og som færdiguddannet sergent gik turen videre til
Haderslev. Herfra kom han til Hærens Officersskole på
Frederiksberg Slot.
Tre år senere stod han på Tønder Kasserne, hvor
han var de næste 11 år. Fra 1988 til 1999. Lidt uden for
Tønder købte han et lille landbrug, hvor han kunne have
en hund og nogle Hereford køer. Det hyggede han sig
med. Han var blevet gift i 1992 med Dina. I dag består
familien også af Anna på 20 og Erik på 15 år.

begyndte jeg at interessere mig for kommunalpolitik.
Jeg stillede op til kommunalvalget i Syddjurs sidste
år og fik 171 stemmer. Selv om det ikke helt rakte til
en plads i byrådet, så er jeg egentlig godt tilfreds med
resultatet. Særlig når man tænker på, at min valgkamp
først startede i slutningen af september, og at jeg
politisk set var et ubeskrevet blad. Så resultatet er vel
ganske rimeligt.“

Bosnien
I 1998 fik han muligheden for at komme til Bosnien
som chef for en mindre specialenhed. „Det var en
spændende og udfordrende opgave. Vi samarbejdede
meget med andre nationaliteter. Det var en udfordrende opgave på mange måder. Det var et spændende liv, og som tjenestemand kunne jeg jo blive i
systemet, til jeg blev 60,“ fortæller Christian. „Men jeg
vidste også, at jeg kunne bruge min lederuddannelse
og min erfaring i det private erhvervsliv, og det skulle
da prøves af.“

Jagt og natur
„Min interesse for naturen går helt tilbage til min
barndom og ungdom, hvor jeg var aktiv spejder. Men
interessen for skov, træer og læplantning blev skærpet,
da jeg i skolen kom i erhvervspraktik som skovfoged. I
dag er jeg aktiv i et par lokale plantager. Jeg er suppleant i Vistoft Plantage og bestyrelsesformand i Egsmark
Plantage. Så sidder jeg med i bestyrelsen for Plantning og Landskab i Region Østjylland. Endelig er jeg
medlem af bestyrelsen for Lodsejerforeningen for Mols
Bjerges Fredning. Jeg har mange jern i ilden, og som
soldat er jeg selvfølgelig også med hos Våbenbroderforeningen for Ebeltoft og Omegn. Men det er jagten,
der er min passion. Det er en form for pause, hvor jeg
lader op. Man kan sige det er mit refugium. Jeg holder
meget af naturen og at være ude i den. Hele året. Jagt
og en smule fiskeri fra kysten er for mig en naturlig og
integreret del af naturoplevelserne. Og dem har jeg
mange af. Her kan jeg gå og se og lytte og tage alle
duftene ind.“

Behov for forandring
Han blev ansat i en tyskejet elektronikvirksomhed i
Nordjylland som projektchef og som leder af personalet
– og havde ansvaret for flere projekter med innovativ
produktudvikling. Nogle år senere blev ingeniørvirksomheden solgt til en anden tysk koncern, som havde
andre succeskriterier, værdier og ingeniørmæssige fokusområder. En ny situation som krævede omstilling og
forandring. Christians nye fokus på forandringsledelse
gav anledning til, at han i 2002 begyndte på en MBA.
En erhvervslederuddannelse på Handelshøjskolen i
Aarhus med fokus på netop forandringsledelse, som
han afsluttede i 2004.
Sommeren 2004 blev han ansat i den århusianske
softwarevirksomhed Systematic. Christian fik projektansættelse – en tidsbestemt opgave, der skulle vare 5 måneder. Men det blev til et samarbejde på 5 år. De første
tre år i Aarhus og de sidste to år i Washington DC.
Da Christian og familien kom hjem fra USA, fik han
mulighed for at prøve kræfter med en mindre virksomhed i Syddjurs. „Jeg fik et godt tilbud om at blive
direktør for salg og forretningsudvikling i en innovativ
og relativ ung virksomhed i Rønde med et stort udviklingspotentiale.
Men den korte fortsættelse af den historie er, at et
nyt og globalt samarbejde mellem virksomheden og én
af verdens førende koncerner på området resulterede
i, at min stilling blev overflødig.“ Det var i julen 2009
efter 2½ måneds arbejde.
Selvstændig
„Jeg havde i nogle år tænkt på at starte for mig selv
inden for rådgivning med særlig fokus på international
forretningsudvikling. Jeg har siden 2009 haft forskellige
arbejdsopgaver, og mit virke som selvstændig har stille
og roligt kunnet udvikle sig. Vi bor i dag i mit barndomshjem på Mols, tæt ved Skødshoved. Her er der tid til
refleksion. Og her jeg sad med en fornemmelse af at
erhvervsudviklingen på Djursland godt kunne trænge til
et løft. Så samtidig med min selvstændige forretning,
www.erhvervDJURSLAND.dk · marts 2014

„Jeg holder meget af naturen
og at være ude i den. Hele året.“

Om at opnå nye resultater
„I mit nye job har jeg fået to hatte, kan man sige. Dels
skal jeg være erhvervschef i Syddjurs. Jeg skal – i tæt
samarbejde med kommunen og erhvervslivet – støtte,
udvikle og synliggøre de mange muligheder, vi har i
Syddjurs, så vi også fremover kan tiltrække og udvikle
nye og spændende arbejdspladser. Og dels skal jeg så
være chef for Udviklingsparken. Det er to job, jeg glæder mig til at fylde ud. Jeg er fuldt ud klar over, at skal
der opnås nye resultater, så skal der også forandring til.
Men jeg har i den forbindelse en stærk bestyrelse, som
jeg tror, jeg kan hente megen inspiration og støtte fra.“
Christian fortæller om de flotte lokaler, og om det
store potentiale, udviklingsparken i Mørke har fået.
„Man kan sige, at vi har fået fast grund under fødderne
til vores erhvervsservice. Vi har nu fået foden under
eget bord.“
I fondens bestyrelse sidder der repræsentanter fra
både byrådet og erhvervslivet, og det virker solidt. De
godt 7.200 kvm i Mørke skal have et løft i den kommende tid. I øjeblikket har vi to lejere: Vahle, der producerer døre og vinduer og Comlogic, der er en lille IT
virksomhed. Projektcenter Syddjurs flytter også ind i løbet af året, og flere lejere vil følge efter. Den nærmeste
fremtid vil også gå med at lave budgetter, strategier og
handleplaner, der kan bringe os fremad. Det kommer i
det hele taget til at handle om at fastsætte mål og så
være vedholdende,“ forklarer Christian Gøthche.

Personprofil
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Peter Malbek (59) er blevet
udnævnt til Business
Development & Marketing
Manager i DS Smith, og er
samtidig indtrådt i koncernens
danske ledelsesteam.
Peter Malbek har været ansat
i DS Smith i en årrække og
kommer fra en stilling i virk
somheden som marketingchef.
Peter vil i sin nye stilling
komme til at øge virk
somhe500
dens fokus på
forretningsudvikling og
400
Product
Management,
ligesom
300han fortsat vil have
det øverste ansvar for DS
Smiths200
danske marketing
aktiviteter.
100
Peter er dersuden medlem af
0
bestyrelsen i Viden Djurs.
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sidder dersuden i flere
Advisory Boards.
Læs også Personprofilen.
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Få relevante indlæg
optaget gratis i Ajour.
Send stof til:
info@erhvervdjursland.dk
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Ajour

Christian Gøthsche (48) er
tiltrådt som erhvervschef
i Syddjurs Udviklingspark,
der drives af Den Erhvervs
drivende Fond Syddjurs
Udviklingspark. Christian har
en fortid i Forsvaret, hvor
han er uddannet linieofficer.
Han har der ud over en
MBA fra Handelshøjskolen
i Aarhus og etablerede
virksomheden BluePond
i 2010, der har fokus på
ledelses-, virksomheds- og
forretningsudvikling og
international vækst. Han

Resortet ved Nimtofte søger
en handlingsorienteret
og strategisk anlagt adm.
direktør, som brænder for
at gøre Lübker Golf Resort
til en af Nordeuropas mest
attraktive resorts. Den nye
direktør skal erstatte direktør
Niels Vester, der har beklædt
posten siden sommeren
2012.

Konservative
Syddjurs

de to parter ikke blev enige
om ansættelsen. Kroen leder
derfor på ny efter en forpagter
eller bestyrer.

Syddjurs
Kommune

Christina Kaae Simonsen (50)
er ansat som ny familiechef
i Syddjurs Kommune. Hun
har en lederuddannelse, er
uddannet socialrådgiver og
cand. scient. soc. Christina
kommer fra en stilling som
senior manager ved BDO
Revision og har tidligere
været afdelingsleder på
familieområdet, både i Vejle
Amt og i Aarhus Kommune.
Christina har overtaget jobbet
som familiechef efter Jytte
Dalgaard.

Norddjurs

Efter sidste bestyrelsesmøde
er der valgt en ny bestyrelse
hos Konservative Syddjurs.
Ny formand er det tidligere
byrådsmedlem Tommy
Bøgehøj. Næstformand er
Steen Friis, også tidligere
byrådsmedlem. De øvrige
bestyrelsesmedlemmer
er Gustav Bielefeldt,
Mørke, Hother Hennings,
Havhusene og Kirstine
Kahr Kvorning, Grønfeldt.
„Der er på ingen måde tale
om, at vi er kommet for
at lave paladsrevolution.
Der var opbakning til os på
generalforsamlingen,“ siger
Tommy Bøgehøj.

Borgmester Jan Petersen
(S) er blevet formand for
kommunekontaktrådet i
Region Midtjylland, KKR
Midtjylland for de næste fire
år. Han overtager posten efter
Anders G. Christensen (V),
byrådsmedlem i Favrskov
Kommune.
Jan var i sidste periode
næstformand i rådet, en
post der nu er besat af
Carsten Kissmeyer (V), der
er borgmester i Ikast-Brande
Kommune.

Post Danmark

LAG Djursland

Helle Breindahl er udpeget
som ny LAG-koordinator
og skal efterfølge Karen
Just, der efter seks år på
posten, har valgt at stoppe.
Siden 2008 har den lokale
aktionsgruppe uddelt midler til
i alt 184 projekter af forskellig
størrelse.

Ørsted Kro

Kokken Dintcher Mehmed
(39) starter alligevel ikke som
forpagter af Ørsted Kro, da

Steen Halle er ny postmester
på Djursland. Han kommer fra
en stilling som postmester
i Horsens, som han har
bestredet de seneste fem
år. Steen får ansvaret for
postomdelingen på Djursland
samt i Aarhus Nord-området.
Den tidligere postmester på
Djursland, Jens Møller, får
ansvaret for postomdelingen i
Horsens.
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Alle data er indhentet i perioden
23.01.2014 - 19.02.2014.
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen
og NN Markedsdata.
Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

BP Electric A/S
Trekanten 44B, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30.09.2013
Bruttofortjeneste
9,7
(14,0)
Resultat før skat
-0,8
(0,9)
Egenkapital
1
(2,0)
Antal ansatte
(-)
Footprint A/S
A. Knudsens Vej 10, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30.09.2013
Bruttofortjeneste
4,4
(5,2)
Resultat før skat
0,7
(1,2)
Egenkapital
2,6
(2,1)
Antal ansatte
7
(-)
Pindstrup Mosebrug A/S
Fabriksvej 2, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 30.09.2013
Bruttofortjeneste
67,8
(68,6)
Resultat før skat
43,1
(48,5)
Egenkapital
232,1
(211,2)
Antal ansatte
80
(79)
Worth Keeping ApS
Ydesmindevej 9, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30.09.2013
Bruttofortjeneste
2,0
(0,6)
Resultat før skat
0,7
-(0,5)
Egenkapital
0,1
-(0,4)
Antal ansatte
(4)

Landboforeningen ud med
tilfredsstillende resultat
Djurslands Landboforening
i Følle opnåede i 2013 et
overskud på 1,5 mio. kr. ud af
en omsætning på 38 mio. kr.
Overskuddet er næsten dobbelt så stort som budgetteret.
Det hænger sammen med et
stigende salg af rådgivning.
For 2014 er der budgetteret
med uændrede priser.

Færgevej 1 · Grenaa
w w w.mercatus.dk

Hotelchef Lillian Lenbroch, Hotel Ebeltoft Strand A/S

Hotel Ebeltoft Strand A/S
Ndr. Strandvej 3, 8400 Ebeltoft
Ejer: Stensdal Group A/S
Regnskabsafslutning 30.09.2013
Bruttofortjeneste 12,3
Resultat før skat
Egenkapital
Antal ansatte

(8,1)

3,7 -(3,6)
3

(0,2)
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(-)

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

Nye selskaber
Norddjurs
32307310
35653597
35656391
35658165

PROFUR DANMARK IVS....................................................................
DANSØ GRUPPEN FORSIKRINGSMÆGLERE DJURSLAND ApS.....
LIFESAVINGWORLD ApS...................................................................
RM KLOAK IVS...................................................................................

28.01.2014
31.01.2014
06.02.2014
07.02.2014

Syddjurs
35649654
35651187
35654410
35661875
32317162

JP TILLERUP BYG ApS......................................................................
HUMMELS GULVE ApS.....................................................................
ESV ENGROS ApS.............................................................................
GLOBAL INTERACTIVE SCULPTURE IVS..........................................
SWISSTIME.DK IVS...........................................................................

27.01.2014
29.01.2014
03.02.2014
12.02.2014
13.02.2014

Konkurser, likvidationer og opløsninger
Norddjurs
32449034
31635144
29834458
14321543
34278784
34227136
34591458
34227128
34221839
34628653
30813847
27928714

JYSKE DISKOTEKER ApS...................................................................
SALKA ApS.........................................................................................
OUSTRUP HANDEL OG MONTAGE ApS...........................................
AUNING DÆKHANDEL ApS...............................................................
DJURSLAND‘S AUTOGENBRUG ApS................................................
DJURSLAND‘S TØMRERFORRETNING ApS.....................................
GYPSY & THE CATZ ApS....................................................................
HD COMPUTERWORLD.DK ApS.......................................................
NORDDJURS EJENDOMSKONTOR ALLINGÅBRO ApS...................
OFELIA & TROLDEN ApS...................................................................
ANPARTSSELSKABET ØKO AF 8. SEPTEMBER 2011.......................
SAVER COMFORT ApS.......................................................................

27.01.2014
27.01.2014
31.01.2014
03.02.2014
03.02.2014
03.02.2014
03.02.2014
03.02.2014
03.02.2014
05.02.2014
14.02.2014
14.02.2014

Syddjurs
32653812
JYSK BILSALG ApS.............................................................................
33377029
JYSK BILSALG DEPOT ApS................................................................
20665238
REKBÜL ApS.......................................................................................
17250175
FRITS JENSEN ApS............................................................................
18413531
ADAS ApS...........................................................................................
28332459
BYGGESELSKABET UNDER BØGEN ApS..........................................
33596952
FINANS TEAM SYD ApS.....................................................................
29845352
MG94 ApS...........................................................................................
27557473
EBELTOFT SKADESERVICE ApS........................................................
34466483
FLEX GROUP ApS...............................................................................
32832326
JOLLEN ApS.......................................................................................
32832245
ELLEHAMMERS ALLE ApS................................................................
33385595
PELIKANPOST ApS.............................................................................
15119632
JMN A/S..............................................................................................
26801125
E U S OVERLIGGERE A/S...................................................................
15332743
HUGP A/S............................................................................................
33583427
CEIBA NATURA ET FUTURUM ApS...................................................
14797289
LYSTRUP TOTALENTREPRISE ApS....................................................
Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.

27.01.2014
27.01.2014
27.01.2014
28.01.2014
31.01.2014
31.01.2014
31.01.2014
31.01.2014
03.02.2014
03.02.2014
04.02.2014
05.02.2014
05.02.2014
10.02.2014
14.02.2014
17.02.2014
18.02.2014
19.02.2014
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Fleksible medarbejdere
vender Ebeltoft Strand

Et før-skat resultat på plus
3,7 mio. kr. mod sidste års
minus på 3,6 mio. kr. er noget
af en præstation. Hotelchef
Lillian Lenbroch er tilfreds
og hun vakler ikke, når hun
skal forklare, hvordan det har
kunnet lade sig gøre.
„Vi har sænket vores
personaleomkostninger
fra 9,6 mio. kr. til 6,4 mio.
kr. Det har vi kunnet, fordi
medarbejderne nu er ansat
i noget, vi kalder fagflex. De
ansættes i dag som hotel- og
restaurationsmedarbejdere
i stedet for f.eks. som kok
eller tjener. Vi har derfor
receptionister, der også
arbejder som tjenere, ja
nogle af dem er faktisk
tjeneruddannede. Teknikeren
er også kok. Vi har åbent
24/7, og derfor skal vores
medarbejdere være fleksible,
for at bemandingen kan
hænge sammen.
Mine medarbejdere er oven
i købet glade for det – for
nu er der altid noget at lave,
selv en søndag eftermiddag,
hvor vi tidligere kunne have
medarbejdere på arbejde, der
simpelthen ingen opgaver

havde. Vi overlever altså på
personalets fleksibilitet.“
Hotellet har også
succes med at ombygge
hotelværelser til lejligheder,
som efterfølgende sælges.
De fleste fra første etape er
solgt, og anden etape på ti
lejligheder står færdige den 1.
juli i år.
„Vi kan ikke sidde med
hænderne i skødet og
vente på, at Fregatten og
Glasmuseet skaffer os
flere kunder. Vi forvandler
os derfor til et slags resort,
hvor vi bedre kan tiltrække
aktive unge familier. Der
kommer en badebro, en
ny café, udekøkken og
kanoer, så man kan få en
aktiv weekend hos os. Vi
åbner os for byens borgere
til f.eks. brunch og frokost.
Vi vil være lidt eksklusive.
Gæsterne skal vælge, om de
vil til Skagen eller Ebeltoft,“
slutter hotelchefen, der dog
forventer et nul-resultat i
år efter ni måneder med
ombygning. Men næste år
går det fremad igen, forsikrer
Lillian Lenbroch.

Ajour
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T. Hansen

Afdelingen i Grenaa har holdt
flyttedag og er rykket lidt
mod syd, så virksomheden
nu holder til på Rugvænget
i samme bygningskompleks
som Loop Fitness og Jem &
Fix.

Kyst- og
Fjordcentret

Kyst- og Fjordcentret, der
er kendt for sine udflugter
til vands og morgenkaffe i
waders, har indgået aftale om
sponsorat for 2014 og 2015
med sin samarbejdspartner
gennem mange år,
Sparekassen Kronjylland.
„Med vores opbakning til
centret vil vi signalere, at vi
er en lokal aktør, der værner
om den natur, der omgiver
os. Derudover vil vi med
aftalen gerne give økonomisk
opbakning til et projekt, som
alle borgere i området kan få
glæde af,“ fortæller Jens Brix,
områdedirektør i Sparekassen
Kronjylland.

Djurs Antirust

LAKspecialisten A/S har
overtaget driften af Djurs
Auto og Industrilakering, der
dermed er blevet en del af Lak
& Know how-kæden. Klaus
Jensen kan dermed fokusere
på at udvikle Djurs Antirust
og Servicecenter, der blandt
andet udfører garantisager
på korrosion i undervogne for
flere bilimportører.

„Kulturministeriet“

Kulturministeriet har indgået
aftale med Sparekassen
Kronjylland, der er tiltrådt som
hovedsponsor.
„I Sparekassen Kronjylland
ønsker vi at støtte op om
lokale projekter, som kommer
alle borgere til gode,“
fortæller afdelingsdirektør i
Sparekassen Kronjylland, Mik
Steenfeldt, Ebeltoft.

Havn er i perioden fra 2000 til
2012 steget med 80 procent,
hvilket er betydeligt over
den samlede udvikling på
landsplan.

Halling Auto

Erhvervsstyrelsen har via
den Grønne Omstillingsfond
givet 250.000 kr. til Halling
Auto, der skal udvikle en grøn
forretningsmodel, hvor det
kan betale sig at demontere
skrottede biler 100 %.
„I dag tager vi kun de dele,
som vi kan sælge videre.
Resten sender vi videre til
produkthandlerne, som kun
bruger metallet og sender alt
plastik til deponi. Det kan vi
ikke blive ved med,“ udtaler
ejeren Gert Koustrup.

Asylcenter Ebeltoft
Røde Kors har lukket deres
asylcenter i Ebeltoft og
flyttet de 130 asylansøgere
til andre af foreningens
centre. Samtidig mister 14
medarbejdere deres arbejde i
Ebeltoft.
Ifølge Udlændingestyrelsen
skyldes lukningen et stort
fald i antallet af indkvarterede
asylansøgere. I løbet af de
sidste fem måneder, er
antallet faldet med omkring
900 personer på landsplan.

Ree Park

Safari Zone, der er team
buildingsafdelingen i Ree
Park, har indgået samarbejde
med Cartsen Brandt
Personaleudvikling, så parken
kan tilbyde skræddersyende
totalløsninger inden for
organisationsudvikling til
både danske og udenlandske
virksomheder.

Schjerning Farver
Ebeltoft-virksomheden,
Schjerning Farver A/S, har
på Creative World 2014
messen i Frankfurt, fået
tildelt den eftertragtede

pris Creative Product of the
Year. Prisen gives til det
produkt på messen, som på
bedste vis udstråler kreativt
engagement, fantasi og
innovation.
Produktet, som vandt prisen,
er Papirstøbning, som er en
spændende og dekorativ
måde at arbejde med papir
og farver. Det giver flotte
reliefeffekter, appellerer til
fantasien og kan bruges til
dekorationer på for eksempel
bøger, kort og malerlærreder.

Tandlægen i
Trustrup

Tandlæge Lotte Low Madsen
har overtaget Jan Loftager
Sørensen‘s praksis i Trustrup.

Hornslet Apotek

Apoteket i Hornslet har holdt
flyttedag og er rykket fra den
gamle adresse på Alpevej til
et helt nyt apotek på Byvej 8.
Apoteker Ulrik Hjelme
fortæller, at alene stueetagen
er på 250 kvm og der er
fire kasselinier. Apoteket
i Hornslet beskæftiger 14
medarbejdere.

Fakta

Coop-ejede Fakta åbner til
efteråret en ny butik i Kolind
i nyopførte lokaler på en del
af arealet, hvor Stark tidligere
drev tømmerhandel.

Apetit

Berit Lanther får sig et større
Apetit, når hun til april udvider
med butik på Centervej i
Auning. Der kommer lokale
fødevarer og specialprodukter
som øl, vin, olivenolie på
hylderne. Der ud over udvides
sortimentet med gaveartikler
og brugskunst. Den to år
gamle virksomhed vil fortsat
have køkkenfaciliteter på
Mortensensvej.

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
Forretningsudvikling
Workshops, primært for 0-3-årige
virksomheder, fra 8.30-12.00, gratis
deltagelse.
7. marts hos DS Smith, Åstrupvej
30, 8500 Grenaa. Tema: Få de rigtige
produkter på hylden – kunderne som
medudviklere.
18. marts hos Borum Industri A/S,
Højvangsvej 10, Hadbjerg, DK8370 Hadsten. Tema: Succesfulde
forretningsmodeller i praksis.
Uge 14. Vahle A/S, Fabriksvej 5, 8544
Mørke. Tema: Specialisering og trimning
af produktion.
Tilmelding: Helle Kjeldsen,
hak@norddjurs.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
Kvalitetsstandarder
20. marts kl. 13.30 - 16.15 på Kystvejens
Hotel og Konferencecenter A/S, Kystvej
26, Grenaa.
For virksomheder der har eller overvejer
certificering samt andre der er
interesserede i udfordringerne ved at
levere til olie- og gasindustrien.
ISO 9001, ISO/TS 29001, ISO 14001 og
DS/OHSAS 18001.
Tilm: senest 13. marts til
dwp@djurswindpower.dk
Pris kr. 495 for ikke DWP-medlemmer.
Arr.: Djurs Wind Power/Bureau Veritas
Generalforsamling
Djurslands Turistforening
8. maj kl. 17.00 på Kattegatcentret,
Færgevej 4, 8500 Grenaa.
Oplæg om centret ved direktør Bjarne
Klausen, spisning og generalforsamling.
Generalforsamling
Djurslands Erhvervsråd
27. maj kl. 18.30 på Kystvejens Hotel
og Konferencecenter A/S, Kystvej 26,
Grenaa.
Foredrag ved Martin Brygmand om
kreativitet, spisning og generalforsamling.
Tilmelding:
lene@djurslandserhvervsraad.dk

Grenaa Havn

Grenaa Havn A/S har øget
kapaciteten og investeret i
en ny Gottwald-mobilkran,
der kan anvendes til både
bulkgods og ’heavy lift’ og
har en kapacitet på 140 tons.
Godsomsætningen på Grenaa
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Lær af Martin Brygmann,
hvordan du bliver mere kreativ
Vores hverdag i virksomhederne
skal være meget mere innovativ,
hvis vi skal kunne konkurrere på det
marked, der bliver mere og mere
globalt, selv på Djursland. Derfor
har vi i DER inviteret multikunstneren Martin Brygmann med til vores
generalforsamling i år.
I hans hverdag bliver der komponeret, lavet castings, skrevet
show-forløb, forhandlet, udtænkt
nye innovative ideer, lavet magisk
scenografi, talt med alle medier og
frem for alt optrådt rundt i hele Danmark. Med udgangspunkt i denne
proces vil Martin Brygmann fortælle
os om kreativitet med masser af
eksempler fra processen, alt sam-

men fulgt til dørs af eksempler,
videoindslag, sang og
musik.
Målet er, at du får
inspiration og helt
konkrete inputs til,
hvordan du kan arbejde mere kreativt
i dagligdagen i din
egen virksomhed.
Det bliver helt
sikkert heller ikke
kedeligt!

Generalforsamling DER, med spisning og
foredrag med Martin Brygmann
Tirsdag d. 27. maj kl. 17:30 på Kystvejens Hotel &
Konferencecenter, Kystvej 26, 8500 Grenaa
Tilmelding senest tirsdag d. 20. maj til Lene Nielsen,
lene@djurslandserhvervsraad.dk
Deltagelse er gratis for medlemmer af Djurslands Erhvervsråd.
Ikke medlemmer, samt tilmeldte der udebliver, faktureres kr. 150,- pr. pers.

Foto: Elona Sjögren

Bestyrelsens klumme

Djursland er den østlige del af Storaarhus
I Djurslands Erhvervsråd har vi fokus
på, at der udvikles samfundsmæssigt bredt, for det er med udgangspunkt i det bestående samfund,
som vi er en del af, at vi tager
afsæt, når vi planlægger og driver
vore virksomheder.
Aarhus har udviklet sig og flyttet
sine ydre rammer, til at omfatte
Storaarhus, og mange af DERs
medlemmer har i dag væsentlige
erhvervsmæssige relationer til Storaarhus. Derfor er det væsentligt, at
infrastrukturerne til og fra Storaarhus er optimale.
De to væsentligste infrastrukturer
er kommunikation og transport
I 2017 er letbanen i Storaarhus udbygget, og der bliver to timeafgange
fra Grenaa og fire timeafgange fra
Hornslet mod Aarhus.
I 2017 er vi derfor ikke kun en del
af Storaarhus, vi er koblet sammen
direkte med Storaarhus, og er Storaarhuses østligste del, og hvad der

tidligere betragtes som vore aktiver,
bliver pludselig en del af Storaarhuses aktiver.
Et væsentligt aktiv for Storaarhus
er dens lufthavn, som ligger for enden af motortrafikvejen i den østlige
ende af Storaarhus.
Jeg vil foreslå, at overskriften på
DERs temamøde til efteråret bliver:
Den østlige del af Storaarhus efter
2017, der hvor motortrafikvejen
ender!
Poul-Erik Clausen
Bestyrelsesmedlem i DER

Bliv medlem af Djurslands Erhvervsråd
Bliv en del af vores virksomhedsnetværk med over 200 medlemsvirksomheder 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.djurslandserhvervsraad.dk
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Journalist Jørgen Peter Thygesen, Mercatus Reklamebureau AS

Forsikringsmæglere Bent Ketelsen og Bjarke Barrett Sørensen,
Dansø Gruppen Forsikringsmæglere Djursland ApS

„Der er naturligvis forskel på forsikringsselskaber, som det er med
så meget andet. Nogle er gode
til bygningsforsikringer, andre til
produktansvar og nogle er gode til
netbanksforsikringer og bestyrelsesansvar. En uafhængig forsikringsmægler har den fordel, at han sidder
på samme side af bordet som kunden, og ikke har nogen interesse i et
bestemt selskab eller i en bestemt
forsikring,“ forklarer forsikringsmægler Bent Ketelsen, der sammen
med Bjarke Barrett Sørensen pr. 1.
februar i år stiftede Dansø Gruppen
Forsikringsmæglere Djursland ApS
med adresse i Grenaa. De er begge
aktionærer i Dansø-koncernen og
har kunder både på Djursland og i
resten af landet.

„Det er vigtigt for os at vi er
uafhængige. Vi som mæglere
modtager ikke en krone fra
forsikringsselskaberne.“
Brug flere forsikringsselskaber
Der er måske 100 forsikringsselskaber til rådighed i Danmark. De
fleste kender vel højst ti. Mange
er udenlandske og fuldt på højde
med de selskaber, vi sædvanligvis
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kender. „Der er selskaber, der kun
opererer med uafhængige mæglere.
Som en almindelig erhvervsmand er
det ofte vanskeligt, ja vel nærmest
umuligt, at overskue betingelser og
dækninger. Vi samarbejder med alle
forsikringsselskaberne, og vi er i
stand til at sammensætte forsikringer, der både er økonomisk attraktive og målrettede til den enkelte
virksomheds behov,“ siger Bent
Ketelsen.

„Det er vigtigt for os, at vi
aldrig nogensinde kommer i et
dilemma mellem egen vinding
og et forsikringsbehov.“
„Det er vigtigt for os at pointere,“
forsætter Bjarke Barrett Sørensen, „at vi er uafhængige. Vi som
mæglere modtager ikke en krone
fra forsikringsselskaberne. Man kan
godt sige, at Dansø Gruppen er de
pæne drenge i klassen. Modsat flere
af vore kolleger i branchen har vi
valgt ikke at have agentur for noget
forsikringsselskab. Det er vigtigt for
os, at vi aldrig nogensinde kommer i
et dilemma mellem egen vinding og
et forsikringsbehov. Det er jo vores
styrke.“

Kunderne betaler nettopræmier
„Den samme forsikring tegnet
gennem en uafhængig forsikringsmægler vil altid være billigere end
den, man betaler som almindelig
forsikringskunde. Baggrunden er, at
selskaberne har forpligtet sig til at
sælge forsikringer til nettopriser, når
de ikke selv er involveret i handelen.
Vi handler en gros med selskaberne og får ikke assurandørernes
provisioner. Det kommer direkte
kunden til gode uden mellemregninger,“ fortæller Bent. „Faktum er, at
der kan spares mellem 10 og 50 %
på forsikringsbudgettet, når der er
mæglere involveret.“
Bent fortsætter: „Vi har flere
forsikringsselskaber at samarbejde
med og kan derfor vælge de selskaber, der har specialiseret sig i det
enkelte produkt eller den enkelte
branche. Vi tager et fast honorar
for at samarbejde med en kunde.
Vi fastsætter honoraret ud fra det
forventede arbejde, der ligger i opgaven. Ofte bliver vi dog desværre
først tilkaldt, når kunderne har fået
afslag på en skade. Jeg har brugt
mange timer med skadesbehandling
og forhandling med forsikringsselskaberne efter en skade. For en
måned siden måtte jeg i retten mod
et af Danmarks største forsikringswww.erhvervDJURSLAND.dk · marts 2014

Er der styr på
virksomhedens forsikringer?
Man kan vælge at lade sit sædvanlige forsikringsselskab tage sig af
virksomhedens forsikringer. Man kan også vælge at lade en uafhængig
forsikringsmægler gennemgå forsikringsbehovet. Det kan der
spares en del penge ved. For så bliver forsikringspræmierne til
nettopræmier, og fordi forsikringsselskaberne ikke er lige skarpe
til det hele. En uafhængig forsikringsmægler kan også betyde
en bedre og mere målrettet dækning.

selskaber. Det gør vi jo kun, hvis vi
er sikre på, at kunden har ret – og
det fik han.“

„Faktum er, at der kan spares
mellem 10 og 50 % på
forsikringsbudgettet, når der er
mæglere involveret.“
Baggrund
Både Bent Ketelsen og Bjarke Barrett Sørensen har været i Dansø
Gruppen tre år før de etablerede sig
i det nye selskab på Djursland. Før
den tid har Bent været fem år i Tryg
Forsikring og 21 år i Codan forsikring, hvor han sluttede som exam.
erhvervs- og industriassurandør og
har nu Finanstilsynets godkendelse
til at kalde sig forsikringsmægler.
Bjarke er uddannet bachelor i jura
fra Aarhus Universitet, er eksamineret assurandør fra Forsikringsakademiet og godkendt forsikringsmægler. I alt har Bjarke arbejdet 17
år med forsikringer. Først hos Alm.
Brand og derefter hos If Forsikring.
Yderligere oplysninger kan fås på
www.dansoe.dk
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Jan Bo Allermann, direktør,
Aalsrode Tømrerfirma A/S
„Vi laver rigtig mange nybygninger
af villaer og parcelhuse. Dels i tømrerfirmaet og dels i det nystiftede
selskab Albohus. Vort daværende
forsikringsselskab blev mindre og
mindre smidigt, og på et tidspunkt
stoppede de også med at lave
byggeskadeforsikringer, som er lovpligtige ved opførsel af parcelhuse
i dag. Da vi fik Bent Ketelsen på banen, var hans første opgave at finde
en smidig og billig certifikatløsning
på byggeskadeforsikringerne. Hans
næste opgave var at reducere vort
forsikringsbudget. Begge opgaver er
løst til vores fulde tilfredshed. Selv
om vi ikke på daværende tidspunkt
havde det pæneste skadesforløb,
blev vore forsikringspræmier alligevel sænket med over 20 %.“

Ole Dam, adm. direktør, Allsize
Company, Allsize Shops, Allsize
Company Ejendomme
„Udover vore butikker har vi en stor
eksport til udlandet. Derfor er vores
transportforsikring alfa og omega.
Vi har et godt forsikringsselskab og
min assurandør har også givet mig
en god rådgivning, men jeg havde
en fornemmelse af, at vi betalte en
for stor forsikringspræmie. Imidlertid
følte jeg ikke, at jeg havde tiden og
kompetencen til at gå i udbud. Da
jeg satte Bent Ketelsen og Bjarke
Sørensen på som forsikringsmæglere, fik vi på to måneder halveret
vores forsikringspræmie. Bortset
fra transportforsikringen beholder vi
vort nuværende forsikringsselskab.
Nu har vi mæglerbetjening i stedet
for assurandørbetjening.“

Erhvervsprofil
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MØLLECRUISE

299.-

/PERS.

Lørdag d. 26/4
kl. 10-13 eller 14 - 17

I prisen indgår:
sandwiches + 1 øl/vand.

Fra Grenaa
til Anholt Havmøllepark

Om bord vil en repræsentant
fra DONG Energy og havbiolog
og Chef for Aqua Akvarium
sørge for spændende inormation om parken og dyrelivet
omkring.

Flere end 5.500 har allerede oplevet møllerne tæt på. Nu har du chancen.
Anholt Havmøllepark er en af verdens- og absolut Danmarks største havmøllepark.
111 møller blev installeret på to vintre og en sommer. Flere end 3.000 mennesker har
arbejdet på stedet og mere end 100 skibe har været indsat.
Det første fundament blev rammet i havbunden nytårsaften 2011 og den sidste mølle
var installeret i juni 2013, og parken dækker nu 4% af Danmarks elforbrug. Parken blev
officielt indviet 4/9 - 2013 af hendes Majestæt Dronningen. Indvielsesceremoni og efterfølgende middag blev holdt på Stena Nautica.
Se mere på anholthavmoellepark.dk
Besøg Kattegatcentret til specialpris disse dage.

Læs mere og book på stenaline.dk

