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

Miljøforum Norddjurs Erhverv er et samarbejde mellem interesserede virksomheder i Norddjurs og Norddjurs
Kommune med henblik på at formidle erfaringsudveksling og viden om reduktion af virksomhedernes miljøbelastning og forøgelse af produktiviteten. Denne formidling sker primært ved erfaringsudveksling i de enkelte udviklingsgrupper (interessegrupper) og ved afholdelse af diverse arrangementer - typisk fyraftensmøde, hvor alle
kan deltage. Miljøforum Norddjurs Erhverv afløser det tidligere UGE (Udviklingsforum for Grenaa's Erhvervsliv).

2

www.mfnorddjurs.dk

www.erhvervDJURSLAND.dk · april 2014

Indhold
4 Vi kan ikke håndtere væksten,
hvis ikke vi udvider

4

En vækstvirksomhed har brug for kapital og plads. Hvis man vil vækste på Djursland er det op
ad bakke. Kapitalen kom fra en dansk kapitalfond. Men når man ligger i landzone, er det ikke
blot finansieringen af eventuelt kommende byggerier, det er også de mange regler og processer, der gør det vanskeligere. På grund af en klage er et eventuelt byggeri foreløbig udsat et år.

6 En dødssyg familiebil fra 60’erne
Her skal man dog passe på. For da Ford i 1961 fik den gode ide at lade ejeren af Lotus,
Colin Chapman, se lidt nærmere på den lille, lette og ydmyge Ford Cortina, så var det
med en idé om, at netop han med den bil kunne skabe et fartmonster. På den måde blev
Ford Lotus Cortina født.

8 Kender du reglerne for kørsel med påhængsvogn?

6

Det gør de på Tradium i Pederstrup ved Kolind, det gamle AMU-Center, der i dag er Center for Trafiksikkerhed. Her undervises der i transport og logistik. Man underviser dog ikke
i kørsel med trailer, men man rådgiver gerne. Så her kan du læse lidt om de indviklede
regler, der hersker på området.

11 FC Djursland vil være et aktiv for
erhvervslivet på Djursland
12 Nyt kompakt isoleringsmateriale
har kæmpepotentiale
15 Arbejdsmarkedsudvalg vil forstærke
dialogen med virksomhederne

8

16 Henrik og Rune flytter sammen i Egå
19 Djurslands Erhvervsråd
20 Få mere jobfokus, når opsparing
og forsikringer er på plads
22 Det er passionen, der driver et sted som det her
Personprofil Direktør Bjarne Klausen, Kattegatcentret [forsidefoto] Han er én
af få, der kan og må skyde dyr med langbue her til lands, men har aldrig skudt nogen med den.
Han holder høns og bier på sin matrikel, der indtil videre stadig befinder sig på Fyns højeste
bakke. Han er zoolog og har været et passioneret naturmenneske hele sit liv og bruger indimellem den baggrund som rejseleder til eksotiske lande. Og så skal vi også lige tale lidt om Marius.

22

24 Ajour – kalender – navne – selskaber
regnskaber – ledighed – boligmarked

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: Palle Mikkelsen, tlf. 86 30 06 19.
Oplag: 2.000 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. 650 abonnenter.
Næste nummer udkommer i uge 20.
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

DMP Mølleservice A/S er en af
de store virksomheder
på Djursland med over 120
ansatte og en vækstrate, der har
udmøntet sig i syv gazellepriser i
træk. Det er pt. den eneste virksomhed i Region Midtjylland, der
har kunnet det. Kapitalgrundlaget er
også i orden.

„Det er ærgerligt, at vi for at få
finansieret vore byggerier højst må
ligge 200 meter fra motorvejen.“
For fire år siden ønskede virksomheden at få refinansieret
bygningerne, da lånene var for
dyre. Pengeinstituttet mente ikke,
at det kunne give problemer, men
da låneansøgningen gik videre til
realkreditinstituttet, var afslaget
klart. „Vi fik afslaget med den begrundelse, at man ikke kunne sælge
eller leje bygningerne ud til den pris,
bygningerne koster. Men fra vort
synspunkt, så skal vi naturligvis ikke
bruge driftskapital på at finansiere
bygninger, de skal da gå til driften.
Når vi bygger en bygning, der måske skal holde i 20 – 30 år, så skal
finansieringen da matche det. Det
er ærgerligt, at vi for at få finansie-

ret vore byggerier højst må ligge
200 meter fra motorvejen.“ Det
siger QHSE direktør Poul Reinholdt
fra DMP Mølleservice. Man er altså
fortsat med de gamle, dyre lån.
„Vi er en virksomhed med en
vækststrategi“
„I 2012 skulle vi ud og finde
nye ejere i forbindelse med vore
vækstplaner. To kapitalfonde var på
beddingen, og vi endte op med Polaris Private Equity, der er en dansk
kapitalfond, der i forvejen besidder
betydelige andele af andre danske
virksomheder.
„Med den placering, vi har i dag,
står vi på den ene side med de
problemer, der følger med landzoneloven – og på den anden side
med de kommende investeringer, vi
skal foretage i bygninger. En klage
til Natur- og Miljøklagenævnet har
betydet, at vi foreløbig ikke kan
bygge det kommende år. På den
anden side, vil vi være presset af
en dårligere finansiering af vore
udvidelser. Vi er en virksomhed med
en vækststrategi, og vi kan ikke lade
os bremse af den slags blokeringer.
Vi er en professionel virksomhed,
der skal servicere en voksende
kundekreds i hele Europa. På den
mere positive side, skal det med,

at vi bliver rigtig godt bakket op af
Syddjurs Kommune. De forstår vore
problemer. Vi har også en rigtig god
vindmøllekultur her på Djursland. Vi
har gode og stabile medarbejdere.
Og så føler vi også, at vi hører til
her.“

„Hvis vi ikke må/kan udvide i
Balle, vil en fremtidig vækst i
aktiviteter sandsynligvis ligge
uden for Danmark.“
Poul Reinholdt forklarer, at der
ligger færdige planer og tegninger
for de kommende byggerier på
grunden, ligesom der også er sat
priser på. Det er blot at trykke på
startknappen.
„Vi har kunder over hele
Europa, vi har en afdeling i
Tyskland med 30 ansatte,
så er vi på mange måder
ikke bundet til Danmark.
Vi behøver ikke at udvide
her på stedet, selvom det
ville være optimalt for os.
Hvis vi ikke må/kan udvide i
Balle, vil en fremtidig vækst
i aktiviteter sandsynligvis
ligge uden for Danmark.“
siger Poul Reinholdt.

Vi kan ikke håndtere væksten,
hvis ikke vi udvider
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En vækstvirksomhed har brug for kapital og plads.
Hvis man vil vækste på Djursland er det op ad
bakke. Kapitalen kom fra en dansk kapitalfond.
Men når man ligger i landzone, er det ikke blot
finansieringen af eventuelt kommende byggerier, det
er også de mange regler og processer, der gør det
vanskeligere. På grund af en klage er et eventuelt
byggeri foreløbig udsat et år.

Turismen er glemt
DJURSLAND I regeringens nye vækstplan for
turisme udelades Djursland som et vækstområde for kystturisme til fordel for Vestkysten og
Østersøregionen. Det undrer Djurslands Udviklingsråd. Borgmester i Syddjurs, Claus Wistoft,
siger i den forbindelse: „Når man tænker på
Djurslands samlede betydning for turismen i
hele regionen, er jeg ret målløs over regeringens
vækstplan. Jeg vil opfordre ministeren (Henrik
Sass Larsen) til at korrigere planen, så den har
sammenhæng med Djurslands faktiske betydning
for den nationale kystturisme.“

Flere SAS afgange
Aarhus-København
DJURSLAND Aarhus Airport får flere indenrigsflyvninger, idet SAS udvider ruten Aarhus-København med en ekstra daglig afgang hver dag samt
to ekstra om fredagen. Der bliver i alt 52 afgange
om ugen – en stigning på godt 16 procent.
De ekstra afgange vil blive betjent af helt nye
fly af typen Jet Time ATR 72-600, der er mere
komfortable og mindre støjende.

Kulturby 2017 koster
DJURSLAND 18 kommuner uden for Aarhus skal
være med til at betale til Kulturby 2017. I Østjylland skal Randers af med 6,1 mio. kr., Favrskov
med 1,5 mio. kr., Odder med 0,7 mio. kr. og
Skanderborg med 1,9 mio. kr. På Djursland skal
Syddjurs af med 1,4 mio. kr. og Norddjurs med
1,3 mio. kr.

Djurs Sommerland
Nordens bedste
NIMTOFTE Over 20.000 børnefamilier har på
Sveriges største rejsesite kåret Djurs Sommerland som Nordens bedste. Parken er siden 2008
blevet udviklet betydeligt, bl.a. med investeringer
på mere end 250 mio. kr. „Vi er naturligvis utroligt
stolte over prisen. Det viser, at vi rammer rigtigt
med vores store fokus på at udvikle parken, og
samtidig at vores 500 medarbejdere har formået
at give rigtigt mange børnefamilier, også uden for
Danmarks grænser, store oplevelser og ekstra
god service,“ udtaler direktør Henrik B. Nielsen.

Færre job

QHSE direktør Poul Reinholdt, DMP Mølleservice A/S
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DJURSLAND Hovedparten af landets kommuner
har mistet arbejdspladser i perioden fra 2009 til
2013. En analyse fra Ugebrevet A4 viser, at man
har mistet 157.608 job. Blot otte kommuner har
kunnet præstere en vækst. De syv ligger i hovedstadsområdet. Djursland har mistet 2.580 job i
perioden. Syddjurs har mistet 8,8 % og Norddjurs
har mistet 7,4 % job. Værst er det gået ud over
Randers med næsten 11 %. Bedst har Aarhus og
Skanderborg klaret sig med fald på „kun“ 2,0 og
2,2 %.

Noter
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En dødssyg familiebil fra 60’erne

Journalist Jørgen Peter Thygesen, Mercatus Reklamebureau AS

Her skal man dog passe på. For da Ford i 1961
fik den gode ide at lade ejeren af Lotus, Colin
Chapman, se lidt nærmere på den lille, lette
og ydmyge Ford Cortina, så var det med en
idé om, at netop han med den bil kunne skabe
et fartmonster. På den måde blev Ford Lotus
Cortina født.

Stig Bjerring fra Grenaa er indehaver
af en Ford Lotus Cortina Mk 1
fra 1964. Den model blev en af
de største succeser inden for
standardvognsracing nogensinde.
Ifølge Chapman så handler fart mere
om vægt end om hestekræfter. Det
krævede dog en ombygning, som
Lotus skulle stå for.
Cortinaen har som standard 60
HK, hvor Lotus Cortina fik 105
HK. Det betød 2 overliggende
knastaksler, 4 karburatorer og
et andet baghjulsophæng. Dertil
et forstærket karosseri og døre,

motorhjelm og bagklap udført i
aluminium.
Stig havde købt en Lotus i Sverige
i 2010, men fandt ret hurtigt ud af,
at den højrestyrede bil med rattet i
den „forkerte“ side og ikke mindst
en gearstang, som også var forkert
placeret, ikke lige var ham. Den
fik han solgt sidste sommer til én,
hvis søn skulle deltage i et byløb
i København med professionelle
og amatører. Den unge mand fik
dog smadret bilen inden Kevin
Magnussen nåede at komme i den.
Han skulle have været medkører.

I 2011 fik Stig sin Lotus Cortina
med en defekt motor. Han havde
købt den af en mand, der havde
bygget bilen om til historisk race,
men som aldrig havde fået den til
at fungere. Det blev der lavet om
på. Motoren blev renoveret og
tunet til 175 HK, sikkerhedsburet
blev forstærket, der kom kraftigere
bagaksler bagpå og en kraftigere
kobling. Der blev monteret
racingfjedre og støddæmpere,
et nyt sæde og meget andet. Og
så blev den monteret med fire
Dunlop Racing dæk. Det meste

Ford Cortina developed by Lotus
Producent: Ford Motor Company
Produktion: 1963 til 1966
Motor:
1600 kubik
175 HK
2 overliggende knastaksler
4 karburatorer
Længde:
4,26 m
Bredde:
1,60 m
Højde:
1,37 m
Vægt:
751 kg
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Detailhandelen er døende
DJURSLAND Butikslivet i mange byer på
Djursland ser trøstesløst ud, siger Peter Lading
Sørensen, Sparekassen Djursland. „De små
detailhandlere, for eksempel de små købmænd,
kan ikke tjene penge i dag. De forsvinder stille
og roligt, selv om de kæmper en hård kamp. De
bliver kvast af Netto, Fakta og alle mulige andre.“
Til gengæld forudser han, at nogle af specialbutikkerne vil have gode muligheder. „Du har en butik
som Hos Walter i Ebeltoft med ost, chokolade, te,
kaffe og andre specialiteter. Den er dyrere end så
mange andre, men den skal nok overleve, fordi
den ligger i en by af en vis størrelse.“

Fremgang i salget af boliger
DJURSLAND Boligmarkedet går den rigtige vej,
men køberne går også efter bestemte boliger.
Det siger Mikkel Thingvad Kristensen, Statsaut.
Ejendomægler og partner i Estate Niels Peter
Rasmussen med kontorer i Grenaa og Kolind.
Men der er ifølge ejendomsmægleren to tendenser, der gør sig gældende. Den første tendens er
en efterspørgsel på landejendomme med lidt jord
til, så der er plads til dyrehold og andre udendørs
aktiviteter. Den anden tendens er byhuse i byer,
hvor der er adgang til service, handelsliv med dagligvarebutikker, sportsfaciliteter, skole- og børne
institutioner og gode transportforbindelser.

Bilsalget op – avancen ned
af ombygningen stod Stig selv
for sammen med en kammerat.
Pludselig var det blevet en voldsom
dyr bil. „Alene motoren koster
250.000 kroner,“ fortæller han.
Accelerationen anser han for at ligge
på 5,5 sekunder fra 0 – 100 km.
Blandt eliten
I 2013 deltog Stig Bjerring i DM
for historiske biler i Sverige og
Danmark. Her blev han sammenlagt
nummer to. Vinderen blev Prins
Joachim. „Han er svær at komme
om ved. Han blev nummer et. Ikke

fordi han er prins, men fordi han er
dygtig.“
Dog vandt Stig et byløb i Aarhus
i 2012, Classic Race Aarhus, hvor
prinsen måtte nøjes med 2. pladsen.

AUNING „Bilsalget har været klart opadgående
de senere år sammenlignet med perioden 2008 til
2011,“ siger afdelingschef Henrik Tychsen, Houlberg og Wittrup A/S. „Til gengæld oplever branchen generelt faldende omsætning, fordi kunderne
nu køber mindre og billigere biler. Dermed skal de
betale færre afgifter, og bilerne er billigere i drift og
benzinøkonomi.“ Hos Houlberg og Wittrup sælges
der cirka 50 biler om måneden set over hele året.
„Fordelingen er nogenlunde 30 nye og 20 brugte,“
siger Henrik Tychsen. Avancen er dog minimal i
firmaet, der forhandler Mazda og Suzuki biler og
åbnede i 2008 endnu en afdeling i Randers. I 2013
blev virksomheden kåret til årets Suzuki forhandler
i Danmark.

Økonomien bremser
uddannelse af brandfolk
DJURSLAND Landsklubben for deltidsansatte
brandfolk har flere gange efterlyst mere uddannelse af brandfolk, men de kommunale bered
skaber på blandt andet Djursland har ikke råd til
mere efteruddannelse, og fremtiden vil næppe
byde på flere penge til at drive redningsberedskabet. „Vi presser løbende på over for såvel
Kommunernes Landsforening som landets
beredskabschefer, men i sidste ende er det op til
den politiske ledelse bag beredskaberne. De giver
ikke albuerum til efteruddannelse,“ siger formand
for Landsklubben for Deltidsansatte Brandfolk,
Karsten Andersen.
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Vi specialiserer os indenfor opbygning og
reparationer af alt rullende materiel
Alt i hydraulik, slanger, ventiler,
cylindre m.m.

Rolshøjvej 10 · 8500 Grenaa · Tlf. 7217 0044
info@norddjursoppbyg.dk · www.norddjursoppbygg.dk

Din lokale Synshal
& Motorkontor
Tirstrup · Århusvej 6 · 8400 Ebeltoft
Lystrup · Sønderskovvej 18 · 8520 Lystrup
Thorsager · Nørregade 17 B · 8410 Rønde

Drive in Synshal & Motorkontor - 7023 3380

Vi er specialister i service/reparation af
varevogne og erhvervsbiler
GRATIS
til særdeles
lånebil!
fordelagtige priser...

Kender du reg
Suran Ahmed er uddannelseskon
sulent på Center for Trafiksikkerhed i
Pederstrup. Han fortæller, at hvis et
vogntogs (køretøj + påhængsvogn)
samlede tilladte totalvægt holder
sig under 3.500 kg, så behøver man
ikke se nærmere på sit kørekort,
hvis bare det er B, der står i det.
Det må bilen
Den tilladte påhængsvognvægt
fremgår af bilens registreringsattest,
hvor der skelnes mellem påhængsvogne med og uden bremser. Det
er ikke så interessant, hvad der står
i trailerens registreringsafgift, men
hvad traileren vejer, når der er kommet læs på.
Det må føreren
I mange tilfælde er bilen godkendt
til at køre med tungere påhængsvogne, end det, man må med et
almindeligt B-kørekort. Overstiger

Forhandler af Variant trailere...

10/11 Honda CR-V 2,0 Elegance 11/01 Peugeot 307 2,0 HDi 5d, 01/08 Audi A6 3,0 TDi Avant 08/07 Ford Ka 1,3 70 3d, blåmetal,
5d, 6 gear, sortmetal, 17” alu., 2-zone gråmetal, aircon., fjbtj. c-lås, startspær- Quattro tiptronic 5df, lyseblåme- nysynet. Sælges for kunde.. 93 29.900

klima, fartpilot, kørecomp., 8 airbags, re, el-ruder, el-spejle, 6 airbags, abs, tal, aut.gear, 18” alu., 2-zone klima, 10/07 Kia Ceed 1,6 CVVT Acabs, antispin, esp, træk 32 256.900 esp, træk, service OK .. 248 34.900 fjbj. c-lås, kørecomputer, 8 airbags,
abs, antispin esp........ 160 349.900 tive SW 5d, lyseblåmetal, 15” alu.,
aircondition, infocenter, 10 airbags,
04/13 Honda Civic 1,8 i-VTEC 11/01 VW Passat 1,9 TDi 130
abs, esp, servo, træk.. .. 68 99.900
Sport, 5d, gråmetal, 17” alu., 2 zone Highline 5d, sortmetal, 6 gear. Sælklima, 8 airbag, abs, esp 2 219.900 ges for kunde............. 383 44.900
06/06 Chevrolet Nubira 1,8
CDX st.car 5d, sølvemtal, 15” alu.,
03/13 Honda Civic 1,8 i-VTEC
klima, startspærre, regnsensor, tågeSport 5d, sølvmetal, 6 gear, 17” alulygter, nysynet, træk.. . 116 41.900
fælge, 2 zone klima, fjbj. c-lås, fartpi08/08 Citroën C1 1,0 Prestige 5d,
lot, 8 airbags, abs, esp .. 12 209.900
sølvmetal, alu., fj.btj. c-lås, startspærre, el-ruder, abs, servo. 101 42.900
07/09 Honda Civic 1,8 Sport 5d,
lysblåmetal, 6 gear, 17” alu., vinterhjul,
06/06 Opel Astra 1,4 16V Enjoy
fartpilot, fuldaut. klima, abs, esp, anti5d, sortmetal, 16” alufælge, aircondispin, 6 airbags, træk .. 106 115.900
tion, infocenter, 10 airbags, antispin,
tonede ruder, træk ... 144 69.900
07/00 Honda Accord 1,8i LS 5d,
sølvmetal, 15” alu., fjernbetjent cenVAREVOGNE EXCL. MOMS:
trallås, CD/radio, 4 airbags, abs, servo,
12/09 Mercedes 211 2,2 CDi R1
tonede ruder, træk...... 197 34.900
Kassevogn Hvid, 6 gear, c-lås, fartpilot, el-ruder, el-spejle, dob. airbag, abs,
04/98 Honda Civic 1,4i S 5d, sølvmetal, abs, airbag, træk ...212 27.900
antispin, servo, træk .. 106 99.900
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Det gør de på Tradium i
Pederstrup ved Kolind, det
gamle AMU-Center, der i dag er
Center for Trafiksikkerhed. Her
undervises der i transport og
logistik. Man underviser dog ikke
i kørsel med trailer, men man
rådgiver gerne. Så her kan du
læse lidt om de indviklede regler,
der hersker på området.

Uddannelseskonsulent Suran Ahmed, Center for Trafiksikkerhed

glerne for kørsel med påhængsvogn?
vægten de nævnte 3.500 kg og 750
kg, kræves det, at føreren har et
B+, som er kørekort til mellemstort
vogntog, eller et trailerkørekort, B/E.
Ny regel for mellemstore vogntog
Suran Ahmed fortæller, at der pr.
19. januar 2013 kom en regel om, at
man kan udvide sit B-kørekort med
B+. Det kort giver ret til at føre et
vogntog med en totalvægt på op til
4.250 kg, uanset at anhængerens
totalvægt overstiger 750 kg.
Overstiger vogntoget de 4.250 kg,
men ikke 7.000 kg, så er det et B/E
kørekort, der er brug for.
„Der er dog visse undtagelser,“
forklarer Suran. „Hvis man f.eks.
har en bil, der har en vægt på 1.700
kg og tilkobler en påhængsvogn
med en tilladt totalvægt på 2.000
kg, så kommer man op på 3.700
kg. Men hvis påhængsvognen kun
har en faktisk vægt på 1.800 kg, så

kommer man igen ned på 3.500 kg.
Dette vogntog er det tilladt at køre
med, hvis man har et almindeligt
B-kørekort under forudsætning af,
at man har erhvervet dette kort før
1. maj 2009. Denne regel kan kun
bruges i Danmark.“

„Man skal efter min mening
vælge et B/E. Undervisningen er
den samme og udgiften er den
samme.“
B+ eller B/E-kørekort
„Hvis man står og skal vælge
mellem at tage et B+ eller et B/Ekørekort, så skal man efter min
mening vælge et B/E. Undervisningen er den samme og udgiften
er den samme. Fire teorilektioner,
seks praktiske timer og en praktisk
prøve. Så hvorfor så vælge B+, hvor

den maksimalt tilladte vægt er 4.250
kg?“ spørger Suran. „Med B/E kortet må man køre med vogntog op til
7.000 kg.“

Uden en fartskriver koster det
en bøde til føreren af bilen på
3.000 kr., mens virksomheden
skal betale 6.000 kr.
Pas på fartskriverkrav
„Et andet mere praktisk råd er at
sørge for, at lasten altid er ligeligt
fordelt på traileren. Er der tale om
vogntog med en totalvægt over
3.500, men under 7.000 kg, og man
fragter gods mod betaling, skal man
overholde kørehviletidsbestemmelserne, og man skal have installeret
en fartskriver.“
En fartskriver koster typisk 1012.000 kr., men det kan blive en dyr

Foto: Jakob Lerche Fotografi
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Aut. Brenderup forhandler

Red medarbejderne fra mobiluheld

E. Møllers Auto ApS

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

Randersvej 2 · 8500 Grenaa

☎ 86 32 65 66
Salg og udlejning af Brenderup trailere

Biler, Motorcykler
& påhængsvogne

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

Gastest og fugttest
af campingvogne

Tlf. 4018 2700 · erling@montoren.dk · www.montoren.dk

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

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

Svend Pilgaard Automobiler A/S · Saabydalvej 2 · 8550 Ryomgård · Tlf. 8639 4099 · www.svendpilgaardautomobiler.dk
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fornøjelse, hvis du bliver stoppet af
politiet uden at have en fartskriver
installeret. I så fald vil det koste en
bøde til føreren af bilen på 3.000
kr., mens virksomheden skal betale
6.000 kr.
Der er dog en undtagelse fra
reglerne: Hvis firmabilen inklusiv anhænger vejer under 7.500 kg, man
ikke kører længere end 50 km væk
fra firmaadressen, den der kører
bilen ikke udelukkende er beskæftiget som chauffør, og man ikke er en
transportvirksomhed, er man ifølge

dansk lov fritaget fra reglen om at
have en fartskriver installeret i bilen.
Ifølge Dansk Byggeri bliver den
nævnte undtagelse udvidet fra 50
km til 100 km i løbet af et års tid.
Regelbrud koster
„Har man et almindeligt B-kørekort,
og man fragter gods med trailer,
hvor der kræves et B+ eller B/Ekørekort, så er bøden som udgangspunkt 2.000 kroner. Bødesatsen for
at køre med en overlæsset trailer
er 75 kroner pr. pct. overvægt til

føreren og/eller 150 kroner pr. pct.
overvægt til brugeren/ejeren.
Brug den private kørelærer
Da Tradium ikke underviser i trailerkørekort, anbefaler Suran Ahmed,
at man benytter en lokal kørelærer.
„Men alle er velkomne til at kontakte mig for yderligere information.
Det gælder både for erhvervsdrivende og private,“ siger han.

Foto: Jakob Lerche Fotografi

FC Djursland vil være et aktiv
for erhvervslivet på Djursland
FC Djursland skal bidrage til synergi mellem elitesport og erhvervsudvikling på
hele Djursland, mener den nytiltrådte direktør Ronni Didriksen.
„For at tiltrække dygtige og kvalificerede medarbejdere til virksomhederne på Djursland er det vigtigt med
nogle elite-tilbud. Og der er i den
sammenhæng to ting, folk snakker
om og bruger deres fritid på: kultur
og sport.“
Ronni Didriksen har fokus på de
synergier der kan dyrkes frem mellem FC Djursland og erhvervslivet på
Djursland. Som eksempel nævner
han familier med børn, der vælger
Djursland til, bl.a. fordi børnene har
mulighed for at dyrke sport i en god
klub med såvel bredde som mulighed
for at udleve drømme om elite. Og
fordi klubben giver fællesskab og en
lokal identitet, der betyder noget for
forældrene.
I klubbens egne rækker finder man
et par eksempler på, hvad netop
det kan betyde: Klubbens fysioterapeut og kommunikationsansvarlige,
Solvejg og David Graff, der flyttede til
Grenaa fra Aarhus i 2008:
www.erhvervDJURSLAND.dk · april 2014

„Vi flyttede ikke til Grenaa på
grund af klubben, men den er en
væsentlig grund til, at vi nyder at bo
her. Det handler om oplevelser og
fællesskab om et projekt på højt plan.
Og når vores børn også selv spiller
fodbold, er det en fælles interesse for
hele familien“ fortæller David, som
dagligt pendler til sit arbejde i Aarhus,
mens Solvejg er privatpraktiserende
fysioterapeut hos Grenaa Fysioterapi.

„Det er vigtigt for FC Djursland at kunne tilbyde nogle
af de ting, der vejer tungt,
når man bor i byen, og
derfor giver det mangfoldigt
pengene igen for erhvervslivet at investere i et elitært
fodboldmiljø som FC
Djursland.“

Fodbolden er nerven
FC Djursland er med til give nerve
til livet på Djursland, mener Ronni
Didriksen:
„Spørger man ti mennesker på
gågaden i Grenaa, så kender de ni
af dem FC Djursland – og har en
mening om klubben. Ligesom
weekendens sejr eller nederlag på mange arbejdspladser
bliver debatteret livligt mandag morgen,“ griner Ronni
Didriksen og fortsætter:

Advertorial
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Hekla-direktør Henning Nielsen
stødte første gang på isoleringsmaterialet Izolux under et besøg i
Tyrkiet i oktober 2013. Siden er det
bare gået stærkt. Bygningsingeniør
Ecevit Yildiz, der har boet i Danmark
siden han var fem, blev ansat. „Jeg
har arbejdet i Danmark som ingeniør, men også været i Alanya i to
år for et dansk/tyrkisk byggefirma,
så jeg kender både den danske
og den tyrkiske mentalitet. Det er
selvfølgelig også en stor fordel, at
jeg har tyrkisk som modersmål, når
vi nu også løser opgaver i Tyrkiet,“
forklarer han.

„Der skal spares 17 mia.
euro om året i Tyrkiet på
energiomkostningerne, så der
bliver masser af opgaver“
Allerede opgaver til
Hekla i Tyrkiet
Både Henning og Ecevit har svært
ved at skjule deres entusiasme over
de mange muligheder med Izolux:
„Jeg fandt ud af, at det tyrkiske
parlament har besluttet, at alle
bygninger skal være isoleret efter
EU-målsætningerne omkring energibesparelser inden maj 2017. Derfor
besluttede jeg hurtigt, at vi måtte
etablere os i Tyrkiet, og trods en del
bureaukrati har vi allerede nu godt
gang i vores virksomhed i Alanya.
Vi har fået eneforhandling af Izolux
i Alanya-området og jeg skal til Tyrkiet og være med til at starte vores
første projekt om tre uger, hvor vi
har fået en opgave med at efterisolere to store boligblokke. Men der er
også mange andre efterisolerings
opgaver i Tyrkiet, vi skal kikke på.
Der skal spares 17 mia. euro om
året i Tyrkiet på energiomkostningerne, så der bliver masser af
opgaver,“ konstaterer Henning.
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Sprøjtes på væggen
Izolux er udviklet inden for de sidste
tre år i Tyrkiet, og er et stenbaseret
granulat, der opløses i vand, og
som flydende skum kan sprøjtes
direkte på væggen. Bagefter pudses
materialet, så væggen kommer til at
fremstå glat. „Det er meget hurtigere og lettere at arbejde med end
f.eks. Rockwool – og så isolerer det
ti gange så godt som mursten og
tre gange så godt som Rockwool.
En cm. Izolux svarer altså til ti cm.
mursten og tre cm. Rockwool. Når
det ikke fylder mere, er materialet
rigtig velegnet til efterisolering. Det
er genialt til brandisolering, og det
binder på næsten alt – selv glas.
Når det er tørt, kan det uden videre
overmales,“ fortæller Henning, der
ikke er helt parat med de danske
priser endnu. „Men det bliver noget
billigere at bruge end almindeligt
isoleringsmateriale.“

„Inden for tre måneder regner
vi med at være klar til at gå i
gang i Danmark.“
Klar i Danmark om tre måneder
„Vi er klar til at tage det til Danmark.
Vi skal lige have styr på, hvordan
vi får det fragtet herop, og der er
lidt bureaukrati med den tyrkiske
ambassade i Danmark og myndighederne i Tyrkiet, men inden for tre
måneder regner vi med at være klar
til at gå i gang i Danmark,“ lover
Henning, der planlægger at bygge
et prøvehus, så interesserede bedre
kan se, hvordan det virker og ser ud.
„I Danmark har vi rigtig meget fokus på efterisolering, og jeg er f.eks.
sikker på, at mange boligselskaber
også vil bruge Izolux til at brand
isolere opgange i boligblokke. Nu
skal vi have fundet de rigtige samarbejdspartnere. F.eks. mener jeg det

er oplagt for isoleringsvirksomheder
at arbejde med. Hvis der er nogen
på Djursland, der er interesserede,
må de selvfølgelig gerne henvende
sig.“

„Nu gearer vi op.
Jeg synes, det er sjovt det her.
Vi skal op i det høje gear
– og vi handler hurtigt.“
Vi skal i det høje gear
Henning Nielsen er uddannet smed,
men ryggen kunne ikke holde til det.
„Så var jeg pædagog i otte år. Men
så kunne ryggen igen, og jeg blev
selvstændig,“ griner Henning, der
kunne være gået på efterløn for et
år siden. „Men nu gearer vi op. Jeg
synes, det er sjovt det her. Vi skal
op i det høje gear – og vi handler
hurtigt. Første december sidste år
købte vi et montagefirma op. Det
hedder nu Hekla CBS Montage.“
Hekla er efterhånden en alsidig
virksomhed. Det startede med
Bekkasin brændeovnen, der stadig
produceres i fire udgaver. Så er der
smedeafdelingen, der bl.a. laver
ståltrapper, monterer ventilationsog køleanlæg og arbejder med udsugninger. Men også betonboring,
montagearbejde, spunsarbejde og
pilotering er blandt kompetencerne.
Endelig sælger Hekla en del arbejdstøj bl.a. via virksomhedens web
shop. Man bliver helt forpustet efter
et besøg hos Henning & Co.
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Nyt kompakt
isoleringsmateriale
har kæmpepotentiale

Hekla i Allingåbro har startet
selskab i Tyrkiet med en tyrkisk
partner – og skal nu i gang med at
hjælpe tyrkerne med at efterisolere
deres boliger. Det nye stenbaserede
materiale fylder kun 1/3 af normalt
isoleringsmateriale – og er i øvrigt
også fremragende til brandisolering.
www.erhvervDJURSLAND.dk · april 2014

Direktør Henning Nielsen og bygningsingeniør Ecevit Yildiz, Hekla - HN Design ApS
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Vælg en stærk
samarbejdspartner
LOKAL OG ENGAGERET

www.djurslandsbank.dk
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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

Spåntagende CNC bearbejdning

Energivej 14 · 8500 Grenaa · Tlf.: 4040 6144 · www.nymarkogfogh.dk
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Arbejdsmarkedsudvalg vil forstærke
dialogen med virksomhederne
Det nyvalgte arbejdsmarkedsudvalg i Norddjurs
Kommune vil øge den virksomhedsrettede indsats.
Der skal være en endnu tættere kontakt mellem
virksomheder og kommunen. Virksomhedernes
kommende medarbejdere skal rustes til fremtiden.
Øget videreuddannelse er et af målene. Men det

Journalist Jørgen Peter Thygesen, Mercatus Reklamebureau AS

Fra venstre: Lars Sørensen (V), formand John Saaby Jensen (S), Harald Grønlund (LA),
næstformand Helle Plougmann (EL) og Lars Pedersen (S).

Lars Sørensen (V) og den genvalgte
formand John Saaby Jensen (S)
er gengangere, mens nyvalgt er
næstformand Helle Plougmann (EL),
Lars Pedersen (S) og Harald Grønlund
(LA). Det betyder, at der både er
kontinuitet og fornyelse i udvalget.
Samtidig er tre af arbejdsmarkedsudvalgets medlemmer også med i
Erhvervsudvalget.
„Selv om vi er af forskellig politisk
observans, arbejder vi godt sammen
i udvalget. Vi tror også, at vi med
Harald Grønlund, Helle Plougmann og
undertegnede i erhvervsudvalget kan
skabe en synergieffekt i forhold til
erhvervsudviklingen generelt de kommende år,“ siger John Saaby Jensen.
Kontakt til virksomhederne
En af målsætningerne er, at virksomhederne skal kontaktes i et øget
omfang. Selv om Kommunen med
et samarbejdstal på 42 % ligger
langt over det overordnede måltal
på 25 %, så skal procenten øges.
Alle virksomheder skal have en klar
fornemmelse af, hvad kommunen og
Jobcentret kan tilbyde. Kommunen
har blandt andet skabt en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri, der
handler om, at virksomhederne skal
tage flere elever ind. „Vi skal ud på
skolerne og fortælle om håndværkeruddannelserne. Behovet for håndværkere vil klart stige de kommende
år. Vi tror, at dialog og aftaler er bedre
end at forsøge at tvinge virksomhederne til at tage lærlinge ind for
eksempel i forbindelse med offentlige udbud,“ forklarer John Saaby,
der henviser til, at flere partnerskabsaftaler kan blive aktuelle.
Han gør opmærksom på, at alle
ufaglærte over 25 år kan få en vok-
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handler også om socialt ansvar.

senlærlingeuddannelse, hvis de har
en virksomhed, der vil ansætte dem.

ugentlige timer. Det bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Rekruttering
Mange virksomheder bruger Jobcentret, når de skal ansætte nye medarbejdere. Virksomhederne sparer tid
og penge, når Jobcentret udvælger
4-5 kvalificerede ansøgere til samtale.
Denne jobservice bliver udviklet i det
kommende år – både i Norddjurs og
på landsplan. Der samarbejdes på
tværs af kommunegrænser for at
finde kvalificerede medarbejdere. Se
mere om Jobcentrets jobservice på
www.norddjurs.dk under erhverv.

Lav dit eget Virksomhedscenter
Virksomhedscentre er virksomheder,
som får støtte til at ansætte bl.a.
unge kontanthjælpsmodtagere for at
hjælpe dem ind på arbejdsmarkedet.
De kan oprettes af både private og
offentlige virksomheder. I Norddjurs
Kommune er der 30 centre – og
arbejdsmarkedsudvalget vil gerne
have flere af dem. Jobcentret hjælper
med etableringen, herunder uddannelse af en mentor blandt de ansatte
i virksomheden. Jobcentret giver et
økonomisk tilskud til mentorordningen. Inden opstart indgår jobcenter
og virksomhed en kontrakt om mål
med virksomhedscentret, antal
pladser, arbejdsopgaver, mentorfunktionen, økonomi m.m.

Ansæt en fleksjobber
i 2-3 timer om ugen
Mange kender jobrotationsordningen,
hvor virksomhederne stort set omkostningsfrit kan få en vikar, når det
faste personale skal efteruddannes.
Men gennem fleksjobordningen
kan man ansætte medarbejdere, der
midlertidigt eller permanent har fået
nedsat arbejdsevnen, med økonomisk kompensation. Det er nu muligt
at ansætte en fleksjobber helt ned
til 2-3 timer om ugen, hvor man tidligere skulle kunne arbejde 12 timer.
Hvis virksomheden f.eks. vurderer, at
en rask ansat reelt vil kunne klare en
opgave på to timer, hvor en fleksjobber skal bruge seks, skal virksomheden kun betale for de to timer.
Fastholdelse
Det er en del af målsætningen for
arbejdsmarkedsudvalget, at få syge
meldt delvist raske, når det er muligt.
Det kan være svært at komme
tilbage, når man først har været
sygemeldt i månedsvis. Derfor hellere tilbage hurtigst muligt i nogle få

Kontakt Jobcentret
Arbejdsmarkedsudvalget i Norddjurs
Kommune vil målrette og udvikle den
virksomhedsrettede indsats for alle
målgrupper: Antallet af praktikpladser
skal udvides, virksomhedsrettede
tilbud skal udvikles og matche det
lokale arbejdsmarked, sygemeldte
skal fastholdes, så de ikke tabes – og
så skal der rekrutteres flere medarbejdere til virksomhederne gennem
jobcentrets virksomhedsservice.
„Vi er meget tilfredse med virksomhederne i Norddjurs Kommune,
som vi samarbejder godt med,“ siger
arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau. „Jobcentret råder
over en lang række løsningsmuligheder for at ledige kan blive en del af
det ordinære arbejdsmarked. Kontakt
os, vi er til at tale med, og som regel
er vi også gode til at finde løsninger.“

Jobudsigt Norddjurs
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De har lige landet et rekordresultat med en fordobling af bruttofortjenesten.
Gennem de seneste par år har de rationaliseret og effektiviseret driften – og ikke
mindst begyndt på et glidende generationsskifte, så Henrik Lund Rasmussen (48)
og Rune Høyer (30) i dag ejer hver halvdelen af virksomheden. Nu rykker SA-AL
Køleteknik hovedkontoret til Egå.
„I denne her uge har Rune og jeg
kun haft dialog på telefon, sms og
mail. Han arbejder fra vores afdeling
i Skødstrup, mens jeg sidder på det,
der lige nu er vores hovedkontor i
Grenaa. Nu skal jeg til Skødstrup i
eftermiddag, men det er altså første
gang i denne uge, vi sidder over for
hinanden,“ konstaterer Henrik.
Han glæder sig til, at de to snart
kommer til at sidde sammen i
Egå, hvor de er i fuld gang med at
renovere det nye 800 m2 domicil på
Stavneager 8 i Egå.
„Nu kommer vi til at kunne sparre
sammen face to face. Vi slipper for
at skulle bruge tid på at samle boldene op for hinanden – og får mere
overskud til at arbejde med nye
projekter og udvikle virksomheden.
Man kan sige, at den fusion, vi juridisk gennemførte mellem SA og AL
Køleteknik i 2010 nu også slår fuldt
igennem i vores fysiske lokaler,“
forklarer Rune.
Stadig afdeling i Grenaa
Selvom virksomheden i dag har
kunder i hele landet, på Grønland
og Færøerne, er der stadig mange
kunder på det østlige Djursland,
så det giver god mening at bevare
afdelingen i Grenaa med både
værksted og lager fortæller Henrik.
„Det er vigtigt for mig at slå fast,

Co2 køle-anlæg installeret i supermarked
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at vores service overfor kunderne
på Djursland kun bliver bedre af det
her. En af årsagerne til, at vi har kunnet præstere så godt et resultat er,
at vi har indarbejdet et elektronisk
system, der både sikrer nem registrering af de opgaver vi løser og
giver os mulighed for at overvåge
og fjernstyre alle vores servicebiler,
så vi hurtigt kan rykke ud, når der er
behov for det hos en kunde med et
nedbrud. Derfor er det uden betydning for vores service, at den styres
fra Egå fremover.“

„Vi har sammensat et hold på 16
engagerede og selvstændige medarbejdere, der alle har mange års
erfaring i kølebranchen. Samtidig
har vi et tæt samarbejde med andre
kølefirmaer. „Det gør, at vi kan
løse opgaver i alle størrelser inden
for køleteknik. Vores ide om den
perfekte virksomhed er forudseenhed, fleksibilitet, handling og hurtig
omstillingsevne,“ slutter han.

Know-how om
naturlige kølemidler
SA-AL har gennem alle årene oparbejdet en viden og en knowhow
inden for kølebranchen som gør, at
de står stærkt i fremtiden, når fremtidens køleanlæg skal projekteres,
installeres og serviceres fortæller
Rune. „Specielt køleanlæg med det
naturlige kølemiddel CO2 (R744) har
vi stor erfaring med. Vi installerede
de første rigtige CO2 anlæg i 2008,
og vi ved allerede nu, at det bliver
fremtidens kølemiddel inden for
kommerciel køling i Danmark. De er
stadig ca. 20% dyrere i anskaffelse,
men driftsudgifterne er de samme –
og så er man så fremtidssikret man
kan blive ift. nye luner hos både
Folketinget og EU.“
Muskler til at bokse med kæderne
„Vi arbejder i dag med flere af de
store supermarkedskæder. De stiller
krav til os – og derfor har vi hele
tiden fokus på at gøre vores arbejde
mere og mere effektivt. Samtidig
er vi i dag så velkonsoliderede,
at vi kan koncentrere os om
at geare virksomheden til
de krav, vores kunder –
og lovgiverne – kommer
til at stille fremover.
Så selvom træerne
ikke vokser ind i
himlen, tror vi også
på et rigtig godt
resultat i 2014 og
fremover,“ spår
Ejere Rune Høyer og Henrik Lund Rasmussen, SA-AL Køleteknik
Henrik.
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Henrik og Rune
flytter sammen i Egå
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MURERFIRMA RASMUS JAKOBSEN A/S
Totalentrepriser
Nybygning · Tilbygning
Omforandring · Reparationer
Murer-, beton-, og jordarbejde
Autoriseret kloakmester
Grave- og huggearbejde med miniged

Færgevej 1 · Grenaa · www.mercatus.dk

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

Kvalitet og Omtanke

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

Tel. 8833 4646 · www.lsalaw.dk

A12025

A/S

Kran- og specialtransport

En sparringspartner
i øjenhøjde

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kraner 24-150 t/m m. grab mv.
Montageopgaver
Maskin- og bådtransport
Blokvognstransport
Kørsel m. langt gods
Nedb., trailere & påhængsvogne
Entreprenørkørsel
Grus, sten & granit leveres
Udlejning af affaldscontainere
Ring venligst hvis der er andet…

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

Nødagervej 67 · 8560 Kolind · Tlf. 86 39 16 11
Mobil 40 50 15 26 · www.friispedersen.dk

Køb af jern- og metalskrot
H.J.Hansen kan hjælpe dig med alt inden for:
Jern- & metalskrot, farligt affald, skrotbiler, maskinanlæg,
miljøproblematiske råvarer og AGA luftarter.
Lad os løse din affaldsopgave!
Ring og få et uforpligtende tilbud.
H.J.Hansen Genvinding A/S I Rugvænget 31 I 8500 Grenaa I Tlf. 86 32 15 36 I www.hjhansen.dk
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Hvem skal ha’ årets Erhvervspris?
Traditionen tro vil Djurslands Erhvervsråds bestyrelse uddele årets
Erhvervspris ved generalforsamlingen
i Grenaa den 27. maj. Men i år kan
alle medlemmer komme med forslag
til, hvem de mener skal have prisen.
Kriterierne er helt enkle: Prisen
uddeles til en virksomhed der i
de senere år har gjort sig særligt
bemærket. Alle Djurslands private
virksomheder med fysisk adresse i
Nord- eller Syddjurs Kommune kan
komme i betragtning. Du skal som
forslagsstiller blot sende en begrundelse for indstillingen, for eksempel
virksomhedens vækst, markedsfø-

ring, personalepolitik eller miljøhensyn. Alle, herunder kunder, forretningsforbindelser, medarbejdere og
ejere kan komme med motiverede
forslag til prismodtagere.
Rigtig mange Djursland-virksomheder har de seneste år trodset de
vanskelige tider, og gebærdet sig
klogt, så de nu er rustet til at få fordel
af de forhåbentligt bedre tider, der er
på vej. Uddeling af prisen skaber ekstra eksponering af prismodtageren,
og positiv omtale af Djurslands aktive
erhvervsliv.
Bestyrelsen har besluttet, at
årets Gazeller (udnævnt af Børsen)

allerede er blandt kanditaterne. Det
er Footprint (Ebeltoft), Lyneborg
Grønt (Auning), Grenaa Spåntagning,
Kr. Montage (Balle), International
Furniture (Ørum), Auto-Syn (Tirstrup),
Tp Offshore (Grenaa), Danline (Vivild),
Duratex (Grenaa), Dmp-Mølleservice
(Balle) og Ryomgård El.
Forslag til prismodtager skal
sendes til sekretær Lene Nielsen,
på lene@djurslandserhvervsraad.dk
senest d. 25 april 2014.
Bestyrelsen udpeger en vinder
blandt alle kandidater. Bestyrelsens
afgørelse er endelig.

Kom bag kulisserne på Dansk Landbrugsmuseum Gl. Estrup
Museumsdirektør Peter Bavnshøj inviterer indenfor på den her store og
mangfoldige arbejdsplads. Vi bliver
vist rundt både i publikumsdelen og
i de steder, hvor publikum normalt
ikke kommer. Peter fortæller os
også om museet som arbejdsplads,
økonomi, fremtidsvisioner – og om,
hvordan museets ledelse får de
mange medarbejdergrupper til at
fungere sammen i en meget forskellig hverdag.
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.

Arrangementet slutter med networking og et let traktement, inden
vi slutter af kl. 20.
Norddjurs Erhvervsnet med rødder i det nordvestlige Djursland, der
er en underafdeling af Djurslands
Erhvervsråd, er arrangør, men alle
medlemmer er naturligvis meget
velkomne.

Tirsdag d. 13. maj kl.
17:00 - 20:00 på Dansk
Landbrugsmuseum Gl. Estrup,
Randersvej 4, 8963 Auning
Tilmelding senest torsdag
d. 8. maj til Berit Lanther,
info@apetit.dk
Deltagelse er gratis for medlemmer af
Djurslands Erhvervsråd.
Ikke medlemmer, samt tilmeldte der
udebliver, faktureres kr. 150,- pr. pers.

Generalforsamling med Martin Brygmann

Foto: Elona Sjögren

I multikunstneren Martin Brygmanns 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 eksempler fra
processen, 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.

Netværk og vin hos Eglu
De fremmødte blev en del klogere
på networking, også i EU, da DER i
marts gæstede Eglu i Trustrup, hvor
Niels Ole Ladefoged bl.a. fortalte
om, hvordan han arbejder med sam-
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arbejdskonstellationer både lokalt
og internationalt. Bent Ketelsen fra
Vinoteket lærte os bagefter en del
nyt (for de fleste) om fransk vin.

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

Behov, drømme og forventninger ændrer sig gennem livet: Er
man en 40-årig familiefar eller en 58-årig, der glæder sig til
snart at skulle nyde livet som aktiv pensionist? Er opsparingen
til pensionen nu stor nok? Hvem betaler, hvis jeg får brug
for f.eks. kiropraktor eller hvis der er en lang ventetid til en
operation? Og hvordan ser økonomien ud, hvis jeg bliver syg i
en kortere eller længere periode?
I dag sikrer mange virksomheder
sine medarbejderne via en firmapension og sammen spares der op
drømmen om et langt liv som pensionist med rejser og gode oplevelser.
Stig Wetterstrøm og Niels Borger
Rasmussen fra PensionsSelskabet
fortæller her om, hvordan du kan få
det fornødne overblik til at træffe de
rigtige beslutninger.
„For mig er opsparing og tryghed
to sider af samme sag,“ pointerer
Stig. PensionsSelskabet har kontorer
i både Lystrup og København og er
landsdækkende, men forankret i
Djursland, da Stig Wetterstrøm privat
bor med sin familie i Ugelbølle. „Det
handler om at man får sammensat
en firmapensionsløsning, der giver
tryghed her og nu og sikrer en god
forrentning af opsparingen. Så kan
medarbejderen fokusere på sit job,
sin familie og alt det man holder af i
hverdagen.
Sundhedsforsikring, forsikringer
og opsparing i PensionsSelskabet
sker gennem Skandia.“ forklarer
Stig. Skandia i Danmark er en del af
den nordiske Skandia-koncern, der er
Nordens største virksomhed inden
for bl.a. opsparing, personforsikring
og sundhedsforsikringer.
Der skal være mulighed
for en individuel løsning
„Jeg tror på forskellighed,“ fortsætter Niels. „Folk lægger vægt på
forskellige ting. Ofte afhængig af
alderen, om de er gift, har børn og
hvor lang tid, der er til pension. Vi
bruger typisk 1-2 timer på at lytte
til kundens ønsker og drømme og
tilpasser løsningen til den enkeltes
behov. Vi fortæller om muligheder,
fordele og eventuelle risici. Det hører
med til en god og seriøs rådgivning.
Som ung er det nok mere forsikringsdelen, der er interessant, hvor man
senere i livet begynder at skæve til
sin pension, som jeg i øvrigt hellere
vil kalde opsparing.“
„Vi tilbyder vore kunder, at vi
hele tiden tilpasser forsikrings- og
opsparingsløsningen. Og vi besøger
den enkelte arbejdsplads minimum
én gang om året, men for det meste
oftere.“ fremhæver Stig.
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Sundhedsforsikringer
At være sund og rask er selvfølgelig
godt for medarbejderen, men også
godt for virksomhederne, da det ofte
giver færre udgifter pga. sygefravær.
Og en medarbejder har i gennemsnit brug for sin sundhedsforsikring
mindst én gang om året. „Hvis uheldet er ude, så handler det om hjælp.
Hurtig hjælp. Jo hurtigere vi kan
hjælpe jo hurtigere får medarbejderen det godt, bliver glad og kommer
tilbage på job igen. Det er klart at ved
at have fokus på at få sat den rigtige
behandling i gang så hurtigt som
muligt, jo mindre bliver problemet og
jo hurtigere bliver man rask igen.
Skandias sundhedsforsikring kaldes
for „Lifeline“ og der kan hjælpes med
bl.a. fysioterapi, zoneterapi, akupunktur, undersøgelser, stress og operationer. Man kan f.eks. ringe anonymt ind
på Stresslinjen og alle oplysninger er
fortrolige,“ forklarer Niels.
Sørg for at få et ordentligt afkast
Opsparing over mange år er stærkt
afhængige af, at dem der forvalter
midlerne, sørger for at sikre et ordentligt afkast. Det kan betyde rigtig
mange penge, når man når til pensionsalderen. Stig opfordrer derfor til,
at man tjekker, hvordan udviklingen
af ens pensionsopsparing har udviklet
sig over en årrække og sammenholder med andre pensionsselskabers
afkast.
„Ifølge en artikel i Berlingske i
marts i år har Skandias kunder fået
det højeste afkast over de seneste
fem år, når det gælder de såkaldte
markedsrenteprodukter,“ fremhæver
Stig og fortsætter. „Alene i 2013 blev
afkastet for Skandia 1,1 mia. kr. og i
kraft af, at Skandia så også har nogle
af markedets laveste omkostninger,
smitter det også af på afkastet i
positiv retning. Skandia-koncernen er
kunde-ejet, så der er ingen aktionærer eller banker, der skal have deres
andel først.“
Hos Skandia kan man tegne pensionsforsikringer, som er tilpasset den
enkeltes risikotærskel. Lav risiko giver
en øget tryghed, men typisk et lavere
afkast. Høj risiko kan give en rigtig høj
rente, men også give tab.

Partnere Niels Borger Rasmussen
og Stig Wetterstrøm, PensionsSelskabet
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Få mere jobfokus, når
aring og forsikringer er på plads

Det med firmapension er lidt usexet
for de fleste. Men Stig er godt inde i
stoffet og forklarede medarbejderne
om mulighederne, så det var til at
forstå på lavpraktisk niveau. Vi fik en
firmaaftale til varmeværkets medarbejdere med lav omkostningsprocent og lave forsikringspriser sammenlignet med markedet generelt.
Alle medarbejdere har faktisk sagt ja
til aftalen og har samtidig fået flyttet
eksisterende ordninger.
Dennis Knudsen
formand, Rønde Fjernvarmeværk
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Da vi besluttede, at vi skulle have
en firmapension, scannede jeg
markedet og fandt ud af, at Skandia både gør det godt og har lave
omkostninger. De har også et godt
produkt omkring healthcare, som
jeg mener er vigtigt. Stig brugte
meget tid på at forklare ordningen
og mulighederne for de enkelte
medarbejdere, hvor jeg oplevede,
at de andre, jeg havde besøg af, var
mest fokuserede på at snakke med
mig. Jeg er meget tilfreds med,
at Stig kommer på besøg en gang

om året for at følge op på, at den
enkelte medarbejder stadig har den
ordning, der passer til det aktuelle
behov. Så behøver jeg ikke at tænke
på det og kan koncentrere mig om
min virksomhed.
René Løt
direktør, applicata i Ugelbølle
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Journalist Jørgen Peter Thygesen, Mercatus Reklamebureau AS

„For at må skyde med langbue skal du have jagttegn til
både gevær og til langbue. Jeg er vel én af omkring 15
personer, der har den tilladelse. Og prøven til langbuen
er svær,“ forklarer Bjarne Klausen, der blev direktør for
Kattegatcentret og projektleder i Havets Hus i Grenaa
den 1. juni sidste år. „Det er en bue uden sigtemidler,
og den er tung. At skyde med sådan en sag kalder man
for instinktiv skydning. Det handler om præcision og
om koncentration. Og så handler det om fordybelse,
når pilen skal skydes af og ramme plet.“

„Det handler vel om at finde
en undskyldning for at komme
ud i naturen.“
Bjarne har aldrig skudt et dyr med sin bue, men han
har den ofte med, når han er i skoven. Og naturligvis
når han er til konkurrencer.
Så fisker han lidt. „Det handler vel om at finde en
undskyldning for at komme ud i naturen.“ Lige fra han
var barn, har han haft et akvarium, men dog ikke for
øjeblikket. Han har høns, fordi de hjemmeproducerede æg, har en smukkere farve og hønsene et bedre
hønseliv. Og han har bier, fordi han synes, at hans egen
honning er bedst. Det bliver til flere hundrede kilo om
året. Bierne skal også passes. Mindst en gang om
ugen.
Så bruger han også lidt af fritiden til at være rejseleder. Han har været i Indien, Kenya og Tanzania. Og til
næste år skal han til Botswana med Viktors Farmor, et
rejseselskab, der ligger i Lystrup.

måneder før han tog sin endelige eksamen. I Odense
har han så arbejdet i 19 år og sluttede som vicedirektør.
Han har en datter på 22 år, der bor i København og en
søn på 18, der fortrinsvis bor hos sin mor.
„Jeg kunne sagtens være blevet i Odense Zoo, men
hvis jeg skulle prøve noget nyt og udfordre mig selv,
så måtte det være nu. Odense Zoo går jo meget godt.
I 1994 var der 160.000 besøgende, og i 2001 var der
410.000, og det tal har stort set holdt sig siden. Her i
Grenaa ser det lidt anderledes ud. Her ligger besøgstallet på 125.000, og hvis det skal ændres i en positiv
retning, skal der nye tiltag til. Men vi har masser af
potentiale, som ikke er set før.“
„Det er passionen, som skal drive et sted som det
her. Og det skal næres,“ fortsætter Bjarne. „Vi skal
vise det ualmindelige. Lige nu sidder jeg og tænker
på gopler, som er store med en fantastisk farvepragt.
Det kunne være søheste og nøgensnegle, som også
er prægtige skabninger. Der er masser af tiltag i den
retning. Men vi skal også engagere de lokale. De skal
føle, at det er deres sted. Vi skal ud med specielle
tilbud til dem. Og de må gerne komme uden for højsæsonen. Vi kan lave arrangementer af mange slags, vi
lejer lokaler ud til alt muligt. Også til bryllupper og store
fødselsdage. Og så er der da også Havets Hus, som
er et forskningscenter, som vi venter os meget af de
kommende år.“

„Jeg ved ikke, hvad der går af
amerikanerne. At sende dyr til
destruktion er da værre.“

Det er passionen, der driver et sted so
Han bor stadig på Fyn sammen med sin samlever,
Trine og hendes to børn. Omkring 100 meter oppe
ad Fyns højeste punkt, Frøbjerg Bavnehøj, som er
131 meter. „Jeg har dog fundet et lille godt sted rent
midlertidigt i Grenaa, inden vi alle drager af sted til
Djursland for at slå os ned for alvor,“ siger Bjarne, som
kun er hjemme på Fyn i weekenderne. „I opstartfasen
har det den fordel, at jeg kan arbejde længe uden at
familien føler, at den bliver overset.“

„Hvis jeg skulle prøve noget
nyt og udfordre mig selv, så
måtte det være nu.“
Et center med potentiale
Bjarne Klausen er født i Viborg og opvokset i Hillerød.
Han er 48 år gammel, uddannet cand.scient. i biologi
fra Københavns Universitet i 1994 og har senere taget
en MBA fra Henley Business School i Reading. „Cand.scient. er en uddannelse, og zoolog er en stilling,“
forklarer Bjarne, som blev ansat i Odense Zoo et par
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Personprofil

Marius
Vi snakker lidt om giraffen Marius, som blev aflivet i
Københavns Zoo. „For ti år siden aflivede jeg en løve
i Odense Zoo. Lidt senere også en kamel. Begge dyr
blev slæbt udenfor om formiddagen og dissekeret, så
alle skolebørnene og voksne kunne se, hvordan de dyr
ser ud indeni. Ingen reagerede på det. I USA serverer
de pølser for løverne med det resultat, at tænderne
faldt ud af munden på dem. Det har man dog i dag
afhjulpet med også at serverer knogler. I Europa fodrer
vi heldigvis rovdyrene med hele kadavere. Her har vi
et mere sundt natursyn. Jeg ved ikke, hvad der går af
amerikanerne. At sende dyr til destruktion er da værre.
Fisk er så noget helt andet. De har ikke pels og de har
skæl, selv om de egentlig også har brune øjne som
dyrene med pels. Dem må man gerne aflive. Som det
f.eks. er tilfældet med hajerne. Her oplever vi igen et
vist hysteri. Der dræbes omkring fem mennesker om
året af hajangreb, mens der dør 6000 amerikanere om
året bare ved at falde ud af sengen. Hvor er proportionerne?“ spørger Bjarne Klausen.
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Han er én af få, der kan og må skyde dyr med
langbue her til lands, men har aldrig skudt
nogen med den. Han holder høns og bier på sin
matrikel, der indtil videre stadig befinder sig på
Fyns højeste bakke. Han er zoolog og har været
et passioneret naturmenneske hele sit liv og
bruger indimellem den baggrund som rejseleder
til eksotiske lande. Og så skal vi også lige tale
lidt om Marius.

om det her

Direktør Bjarne Klausen, Kattegatcentret
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Palle Mikkelsen (43) er tiltrådt
som salgschef, og bliver bl.a.
ansvarlig for videreudvikling af
Erhverv Djursland og Djursland Turistguide. Palle har
bred salgserfaring, et kæmpe
netværk på Djursland og stor
indsigt i, hvad der skal til for
at kommunikere med succes.
Palle kommer fra en stilling
som salgschef hos Dansk
Rengørings
Selskab.
500

Lisbeth Krogh (44) er startet
som økonomi- og indkøbschef
og skal her stå i spidsen for
kommunens fælles økonomiog indkøbsafdeling, som
består af 21 medarbejdere.
Hun kommer fra et lederjob
i den centrale økonomistab i
Gentofte Kommune, hvor hun
har varetaget økonomistyring
af bl.a. Teknik- og Miljøforvaltningen.
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HK Østjylland

300 Christensen (30) og
Therese
Simon200
Rysgaard (36) har som
forpagtere åbnet Strand
caféen100
i Bønnerup. Ud over
den almindelige
restaurations
0
drift, er det parrets plan at få
tilknyttet udsatte unge, de
kan hjælpe på ret køl.

Djurslands Bank
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Kilde: Danmarks Statistik

UU Djursland

Lotte Kruse (54) er tiltrådt
som ny leder af Ungdommens
Ungdomsvejledning, UUDjursland. Lotte kommer fra
en stilling som uddannelses
chef på Aarhus Tech og
hun afløser Per Søjmark på
posten.
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Fuldtidsledige
% af arbejdsstyrken
(foreløbige) efter område,
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sen. Henning kommer fra en
lignende stilling i Aarhus, hvor
han har været medejer af to af
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VIS TABELLER

På bankens ordinære generalforsamling blev Kirstine Bille,
Balle, Bent Kristensen, Mørke
og Ole 6Pedersen, Rønde valgt
som nye medlemmer til repræ5
sentantskabet.
Kaj Dahl4 Andersen, Carsten
3
Dyrby Bach,
Jens Blach, Finn
Brødløs,2 Werner Kaihøj, Lars
Møller Klemmensen,
Hans
1
Jørgen 0Laursen, Lars Martinussen, Solveig Skov Nielsen,
Finn Pedersen, Peter Pedersen, Niels Ejnar Rytter (formand), Carsten Siegumfeldt,
Peder Svenstrup, Peter Zacher
Sørensen, Poul Erik Sørensen og Uffe Hougaard Vithen
(næstformand) blev genvalgt.

Side 2 af 6

Advokat Anja Staun er startet
hos Lindhardt Steffensen
Advokater. Hun skal særligt
beskæftige sig med området
fast ejendom, der omfatter
overdragelser, projektudvikling af erhvervsejendomme,
entrepriser, erhvervslejekontrakter m.v. Anja kommer fra
en lignende stilling i Aarhus
advokatfirmaet Tommy V.
Christiansen.

Bent Klim Johansen (45) er
valgt til formand for de østjyske statsansatte i HK, hvor
han har afløst Leo Jensen.

Ørsted Kro

Kirsten Kristensen (53) er
startet som bestyrer på
Ørsted Kro. Hun har gennem
11 år været køkkenleder på en
højskole.

Louis Nielsen

Henning Skov Meisler er
tiltrådt som chefoptiker hos
Louis Nielsen i Grenaa og
skal her være partner med
chefoptiker Helle Elkjær Poul-

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
20.02.2014 - 27.03.2014.
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen
og NN Markedsdata.
Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

Johnsen Offset A/S
Bakkehegnet 1-3, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31.12.2013
Bruttofortjeneste
27,3
(23,0)
Resultat før skat
2,2
(0,7)
Egenkapital
6,5
(4,8)
Antal ansatte
(-)

Autogaarden Erik H. Sommer
Ebeltoft A/S
Søndre Strandvej 20, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30.09.2013
Bruttofortjeneste
2,8
(3,2)
Resultat før skat
-0,3
(0,1)
Egenkapital
6,1
(6,3)
Antal ansatte
(-)

Kamf A/S
Hornbjergvej 71, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31.12.2013
Bruttofortjeneste
10,8
(12,4)
Resultat før skat
0,3
(1,2)
Egenkapital
4,5
(4,9)
Antal ansatte
15
(35)

BB Kommunikation ApS
Sletten 2D, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31.12.2013
Bruttofortjeneste
1,8
(1,5)
Resultat før skat
0,3
(0,3)
Egenkapital
0,8
(0,7)
Antal ansatte
(-)

Knebel Drilling A/S
Industrivej 20, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 30.09.2013
Bruttofortjeneste
5,8
(5,1)
Resultat før skat
-0,7
-(1,0)
Egenkapital
6,3
(6,8)
Antal ansatte
18
(17)

Bjørnkjær Maskinfabrik A/S
Tingvej 34, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30.09.2013
Bruttofortjeneste
0,6
(0,1)
Resultat før skat
0
-(0,3)
Egenkapital
0,5
(0,5)
Antal ansatte
1
(1)

Køkkenlageret Trustrup A/S
Århusvej 179, 8570 Trustrup
Regnskabsafslutning 31.12.2013
Bruttofortjeneste
1,2
(1,1)
Resultat før skat
0,1
-(0,2)
Egenkapital
1,6
(1,5)
Antal ansatte
(3)

Byggefirmaet Lindgaard Nielsen ApS
Kattegatvej 12, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31.12.2013
Bruttofortjeneste
2,8
(2,9)
Resultat før skat
0
(0,2)
Egenkapital
0,3
(0,0)
Antal ansatte
(-)

Ole Mathiesen Maskincenter A/S
Ravnhøjvej 1, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30.09.2013
Bruttofortjeneste
4,8
(2,5)
Resultat før skat
0,7
-(0,8)
Egenkapital
0,2
-(0,3)
Antal ansatte
7
(3)

Campen Machinery A/S
Tingvej 34, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30.09.2013
Bruttofortjeneste
9,1
(15,1)
Resultat før skat
0,9
(6,1)
Egenkapital
2,4
(7,1)
Antal ansatte
9
(8)

Papirgården A/S. Grenaa
Århusvej 146, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30.09.2013
Bruttofortjeneste
6,5
(6,7)
Resultat før skat
0,8
(0,6)
Egenkapital
1,2
(3,4)
Antal ansatte
(-)

Campo Grafisk ApS
Torvegade 3, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31.12.2013
Bruttofortjeneste
3,1
(2,9)
Resultat før skat
1,4
(1,1)
Egenkapital
2,4
(2,2)
Antal ansatte
2
(2)

PB Scandi-Mobil A/S
Industriparken 16, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31.12.2013
Bruttofortjeneste
2,7
(4,5)
Resultat før skat
1,5
(3,1)
Egenkapital
11,6
(10,5)
Antal ansatte
(-)

Grenaa Bil-Center A/S
Fasanvej 40, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30.09.2013
Bruttofortjeneste
10,5
(10,4)
Resultat før skat
1,1
(0,8)
Egenkapital
15,7
(14,8)
Antal ansatte
(-)

Sa-Al Køleteknik ApS
Nordhavnsvej 24, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31.12.2013
Bruttofortjeneste
6,6
(3,2)
Resultat før skat
5,4
(2,0)
Egenkapital
5,7
(4,0)
Antal ansatte
(-)

Fregat Fiskeeksport A/S
Færgevej 2, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31.12.2013
Bruttofortjeneste
7,1
(6,8)
Resultat før skat
2,7
(2,0)
Egenkapital
12,2
(11,6)
Antal ansatte
(-)

Tømrerfirmaet Peter Vognsen ApS
Møllevej 4A, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31.12.2013
Bruttofortjeneste
13,7
(10,3)
Resultat før skat
1
-(0,9)
Egenkapital
1,7
(0,9)
Antal ansatte
(-)

Grønfeld Byggecenter A/S
Smedebakken 1, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31.12.2013
Bruttofortjeneste
4,2
(4,7)
Resultat før skat
0,6
(1,0)
Egenkapital
2,7
(2,8)
Antal ansatte
(7)

Tømrermester Svend Erik Sørensen A/S
Tved Bygade 1, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31.12.2013
Bruttofortjeneste
10,5
(8,8)
Resultat før skat
1,6
(0,7)
Egenkapital
1,7
(1,1)
Antal ansatte
20
(21)

HN Autocenter A/S
Centervej 4, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30.09.2013
Bruttofortjeneste
7,3
(7,2)
Resultat før skat
1,1
(1,1)
Egenkapital
5,9
(5,3)
Antal ansatte
(-)

Varo Specialmaskiner A/S
Tingvej 34, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30.09.2013
Bruttofortjeneste
26,1
(26,9)
Resultat før skat
-2,3
(0,5)
Egenkapital
3,2
(5,5)
Antal ansatte
61
(66)
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Direktør Anders Vester Nielsen, Jysk Maskincenter A/S

Jysk Maskincenter
fordobler omsætningen
Koncernen, der især beskæftiger sig med salg, service og
reparation af landbrugsmaskiner, har sidste år overtaget
drift og medarbejdere fra det
konkursramte Askildrup Maskincenter. Det har bidraget
med halvdelen af den omsætningsstigning, der har betydet
en reel fordobling, når man
omregner til 12 måneder. Det
aktuelle regnskab er kun for ni
måneder, da koncernen samtidig har ændret regnskabsår.
Direktør Anders Vester Nielsen kan samtidig konstatere,
at det er lykkedes at øge markedsandelen på både Fendt
og Massey Ferguson.
”Landbruget havde generelt
et fornuftigt år i 2013. Men
det kneb for nogle at få lov til
at investere. Heldigvis kan vi
ofte hjælpe med finansiering
gennem vores importør, der er
nemmere at snakke med end
de fleste banker. Og så har vi
haft nogen attraktive tilbud og
maskiner.
Der er meget opbrud i branchen lige nu. Mange andre
mærker har skiftet forhandlere. Vi har været stabile og
har i mange år forhandlet de
samme mærker. F.eks. er vi
den ældste Ferguson forhandler i Danmark. Det er een af
grundende til, at vi har kunnet
øge markedsandelen. Det har
givet flere handler.”

Administrationen er i dag delt
mellem Kolind og Randers,
men på sigt er det meningen,
at den skal samles i Randers.
”Vi holder åbent hus den 9.
maj, hvor vores bogholder i
Kolind stopper. Så bliver stillingen genbesat i Randers, og
jeg regner med, at vi flytter
det sidste til Randers omkring
halvåret. Samtidig har vi givet
os selv to år til at finde et
fælles sted for Askildrup og
Randers-afdelingerne. Det vil
give os endnu bedre muligheder for at centralisere flere
funktioner.”
Anders Vester Nielsen forventer stabil omsætning med et
lidt bedre resultat næste år,
hvor virksomheden slipper
for de aktuelle omkostninger
ved sammenlægning med
Askildrup afdelingen.

Jysk Maskincenter A/S
Nødagervej 4-6, 8560 Kolind
Ejere: Veggerslund Holding ApS
(Jakob, Anders og Christina
Vester Nielsen) m.fl.
Regnskabsafslutning
30.09.2013
Bruttofortjeneste 20,3 (17,7)
Resultat før skat

0,9

Egenkapital

11,1 (10,4)

Antal ansatte

62

(0,2)
(45)

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

Vistoft Sparekasse under tilsyn
Finanstilsynet har efter et
kontrolbesøg hos Vistoft
Sparekasse i Knebel, sat
den lille sparekasse under
skærpet tilsyn. Det betyder
bl.a. at garanternes indskud
er blevet indefrosset. Tilsynet
har vurderet, at sparekassens
sikkerhed for lån er for spinkelt, især grundet prisfald på
boligmarkedet. Der har været

pæne tal på bundlinien, men
i 2013 tvinges sparekassen
til at nedskrive 17,7 mio. kr.,
hvilket medfører en solvensgrad på ni procent, der af
Finanstilsynet kræves øget til
20,3 procent. Med baggrund i
en ellers sund bankforretning
regner sparekassen med at
kunne finde ny kapital, så
kravet kan imødekommes.

Ajour
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Kvadrat med i Launch Nordic

Nye selskaber
Norddjurs
35670939
35676198
35680608
35682848
35801561
35804145
35808817
32354653

FREQUENCE DENMARK ApS ............................................................. 26.02.2014
BAROKKENS SANSEHAVE ApS .......................................................... 05.03.2014
DJURS VINIMPORT IVS ....................................................................... 10.03.2014
MUTON SOFTWORKS IVS .................................................................. 12.03.2014
DJURSLAND JORD & ANLÆG ApS .................................................... 13.03.2014
PITO GRENÅ ApS ................................................................................ 17.03.2014
FAIR WORK ApS .................................................................................. 20.03.2014
YEPCO ApS .......................................................................................... 26.03.2014

Syddjurs
35672389
35677429
32354831

TANDLÆGE MORTEN KORTEGAARD ApS ........................................27.02.2014
FOZZ INTERNETSALG IVS ..................................................................06.03.2014
WEBAWAY ApS ..................................................................................26.03.2014

Konkurser, likvidationer og opløsninger
Norddjurs
14321543
33393296
34628653
33953135

AUNING DÆKHANDEL ApS ................................................................ 07.03.2014
SVEJSEMONTAGE ApS ....................................................................... 07.03.2014
OFELIA & TROLDEN ApS .................................................................... 08.03.2014
TØMRERFIRMAET KLEINER MONTAGE ApS ..................................... 23.03.2014

Syddjurs
31784336
28492723
31152100
33377029
26219760
32832326
30584945
27557473
34466483

WAGNER RØNDE ApS ........................................................................ 25.02.2014
ØSTBYG A/S ........................................................................................ 03.03.2014
ARTIFORT SCANDINAVIA A/S ............................................................. 11.03.2014
JYSK BILSALG DEPOT ApS ................................................................. 12.03.2014
LANACARE NATURE ApS .................................................................... 20.03.2014
JOLLEN ApS ........................................................................................ 22.03.2014
DOTFACE ApS ..................................................................................... 26.03.2014
EBELTOFT SKADESERVICE ApS ......................................................... 27.03.2014
FLEX GROUP ApS ................................................................................ 27.03.2014

ler – nok til at dække Sverige
– eller Danmark ti gange.
„Initiativer som Launch er
nødvendige i indsatsen for
at skabe samarbejde om
bæredygtige løsninger på
tværs af sektorer. Virksomhederne får mulighederne og
rammerne for at dele viden,
lære fra hinanden og sammen investere i den nødvendige forskning og teknologi.
Launch Nordic kan være med
til at integrere bæredygtighed
i virksomhedernes kerneforretning og flytte hele værdikæder i retning af genbrug
og u
 pcycling,“ udtaler CEO
Anders Byriel, Kvadrat.

Kvadrat har sammen med en
række andre danske og amerikanske virksomheder, fonde
og ministerier indgået en
aftale om at etablere Launch
Nordic, der sætter fokus på
en af verdens største udfordringer – bæredygtigheden i
materialer og den måde, de
bliver skabt.
Materialer og produktionen af
disse har en afgørende indflydelse på verdensøkonomien
og miljøet. I 2010 blev der produceret omkring 150 milliarder
beklædningsgenstande. Og
fra 2015 er det forventet, at
beklædningsindustrien hvert
år vil fremstille mere end 400
milliarder kvadratmeter teksti-

Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.

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

M

MOBILE INDUSTRI KØKKENER

E

M

B

E

R

O

F

DJURS WIND POWER
WWW.DJURSWINDPOWER.DK

MANDSKABS CONTAINERE

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

INDUSTRI OG MALINGS-BLANDEUNIT
MED VARME OG VENTILATION

E-MAIL: KIO@DAVAI.DK

TELEFON +45 21 40 79 55

WWW.DAVAI.DK

RÅDG IVENDE

Stationsplads 4,

INGENIØRER

8500 Grenaa

A/S

- Tlf. 8630 0355

Åboulevarden 18, 8000 Aarhus C - Tlf. 8625 3355

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

Søskendeparret Nanna og
Emil Flindt-Larsen overtager
1. maj Vinoteket i Grenaa som
de vil drive videre med restaurant, vinotek, selskabslokaler
og specielle arrangementer ud
af huset.

DMP-koncernen
opkøber

DMP-koncernen, Nordens førende uafhængige serviceudbyder inden for vindmøller og
vindmølleparker, har overtaget
Triventus Service AB, der er
Sveriges største uafhængige
serviceudbyder og servicerer
flere end 350 vindmøller i
både kW- og MWklassen.
Virksomheden har 34 medarbejdere, kontor i Falkenberg
og ti servicevogne, der dækker det sydlige Sverige. I 2013
omsatte Triventus Service for
DKK 43 mio.
„Vi forfølger vores strategi
om at skabe en førende
nordeuropæisk uafhængig
serviceudbyder, og købet af
Triventus Service er endnu
et stort skridt i den rigtige
retning. Triventus Service er
en veldrevet virksomhed med
en særdeles stærk markedsposition i Sverige og et godt
udgangspunkt for vækst i
nye kundesegmenter, hvor
DMP-koncernen kan bidrage
med værdifulde erfaringer og
ressourcer,“ siger adm.
dir. i koncernen, Carlos
Christensen.
Efter overtagelsen vil DMPkoncernen have en samlet
omsætning i 2013 på ca. DKK
280 mio., ca. 1.750 vindmøller
under service og omkring 180
medarbejdere.

HG i Rønde

Viden Djurs tilbyder HG uddannelsen i Rønde, hvor den
toårig ungdomsuddannelse,
bliver en del af det miljø som
allerede findes omkring Rønde
Handelsgymnasium og Rønde
Idrætscenter. Uddannelsen vil
have særlig fokus på event og
oplevelser, og på det andet år,
er der mulighed for at komme
på guideskole i Spanien eller
fire uger på High School i
USA. VID-HG har allerede i
mange år eksisteret i Grenaa.
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Nye ungdoms
uddannelser

I løbet af den kommende
sommer starter Tradiums
Djurslandafdeling grundforløb
op inden for tømreruddannelsen og grunduddannelsen på
transport og logistik i Pederstrup. Dermed får unge på
Djursland mulighed for at tage
både det almindelige tømrergrundforløb, EUX-tømrer/
International (EUX giver både
studenterhue og svendebrev)
samt et grundforløb inden for
transport og logistik i deres
nærmiljø.
„Selv om Djursland ikke er det
tættest befolkede område,
skal der være uddannelsestilbud til de unge i deres
nærmiljø. Derfor starter vi nu
et par grundforløb op, som vi
kan se, at der er efterspørgsel
efter. Der ligger blandt andet
en del tømrerfirmaer spredt
rundt på hele Djursland, så vi
forventer, at der kan findes
praktikpladser til de unge efter
endt grundforløb på tømreruddannelsen,“ siger adm. direktør Tage Andersen, Tradium.
Tage Andersen oplyser, at
der er gode busforbindelser
til Tradium i Pederstrup, og at
undervisningen vil blive tilrettelagt bedst muligt i forhold til
buskøreplaner.

Memory Lane
Rockmuseum

Fuglsøcentret lægger lokaler
til det nye Memory Lane
Rockmuseum, der åbner til
oktober. Museet vil skildre
rock-, pop- og ungdomsmiljøet
samt musik- og ungdomslivet
fra 1950‘erne til i dag, bl.a.
med datidens ungdomstøj,
film- og koncertplakater, plader, ungdomsbøger, popblade,
musikudstyr, ting fra teenageværelserne, ungdomsoprør,
hippier, provoer osv. Der bliver
også en specialafdeling med
gamle radioer, båndoptagere,
grammofoner og Tv-apparater.
Rocksamlingen tilhører Poul
Nowack og radiosamlingen
Per Rasmus Møller.

køretøj, der netop har fået Trafikstyrelsens blå stempel. Det
er et trehjulet transportmiddel
for to passagerer med lukket
kabine. Hiker er en videreudvikling af et kinesisk produkt,
der på en lang række punkter
er forbedret med blandt andet
Europæiske og Amerikanske
dele. Der skal produceres ti til
15 eksemplarer om måneden,
og de forventes at komme
til salg hos udvalgte motorcykelforretninger rundt om i
Danmark.

Mobilhuller i
Norddjurs

Norddjurs Kommune opfordrer nu virksomheder og
borgere til at registrere huller i
mobildækningen.
Det sker via kommunens
hjemmeside, hvor der kan
tastes oplysninger ind om
eventuelle problemer i de enkelte lokalområder. På et kort
bliver informationerne derefter
markeret og den indsamlede
viden skal bruges som dokumentation over for teleselskaber og statslige myndigheder
om, hvor og i hvilken grad
der mangler mobiltelefon- og
netdækning i kommunen.
„Vi hører fra både virksomheder, borgere og turister, at der
forskellige steder i kommunen
er begrænset dækning. Nu vil
vi gerne have hjælp til at blive
endnu klogere på omfanget,“
lyder det fra Jens Meilvang,
formand for udvalget for miljø
og teknik.

Kalø Økologisk
Landbrugsskole

Viden Djurs og Kalø Økologisk
Landbrugsskole har begge
sagt ja til at fusionere de to
uddannelsesinstitutioner. De
skal i det videre forløb afklare
den økonomiske fremtid og
har i den forbindelse sendt
en screeningsansøgning til
Ministeriet for Børn og Undervisning. Der er behov for en
samlet investering på 10 mio.
kr. over en treårig periode.

Forretningsudvikling
Workshops, primært for 0-3-årige
virksomheder, fra 8.30-12.00, gratis
deltagelse.
Uge 14. Vahle A/S, Fabriksvej 5, 8544
Mørke. Tema: Specialisering og trimning
af produktion.
Tilmelding: Helle Kjeldsen,
hak@norddjurs.dk
LAG generalforsamling
23. april kl. 19.30 i Kulturhuset Stationen
i Trustrup.
Info: www.lag-djursland.dk
Tilmelding: koordinator@lag-djursland.dk
eller tlf. 2055 3305.
Undgå arvekonflikter
24. april kl. 17.00 - 19.00 på
Kystvejens Hotel og Konferencecenter
A/S, Kystvej 26, Grenaa.
Arr. for virksomhedsejere med fokus
på arv, generationsskifte mv. Mød
Hugo Nybo Andersen, Sparekassen
Kronjylland, Henrik B. Nielsen,
International Furniture A/S, Mette
H. Lindhart og Pernille Bønlykke,
Lindhardt Steffensen Advokater
samt Tina Ø. Najbjerg og Mikkel T.
Johansen, KPMG.
Tapas-buffet og networking.
Tilmelding (22.04.) pb@lsalaw.dk,
toesterby@kpmg.dk, eller
maa@sparkron.dk.
Info-møde: Samarbejde med
videregående uddannelser
24. april kl. 16.00 - 17.30 i Syddjurs
Udviklingspark, Fabriksvej 5 i Mørke.
Mød Studenterhus Aarhus, der udbyder
uvildig vejledning til virksomheder med
behovsafdækning, stillingsopslag og
navigering i uddannelsesjunglen m.h.p.
at rekruttere studerende til studiejobs,
praktikpladser og projektsamarbejder.
Arr./info: Syddjurs Kommune og Syddjurs
Udviklingspark.
Tilmelding: ikke nødvendig.
Generalforsamling
Djurslands Turistforening
8. maj kl. 17.00 på Kattegatcentret,
Færgevej 4, 8500 Grenaa.
Oplæg om centret ved direktør Bjarne
Klausen, spisning og generalforsamling.
Bag kulisserne på Dansk
Landbrugsmuseum Gl. Estrup
13. maj kl. 17:00 - 20:00 på Dansk
Landbrugsmuseum, Gl. Estrup,
Randersvej 4, 8963 Auning.
Tilmelding senest torsdag d. 8. maj til
Berit Lanther, info@apetit.dk
Gratis for medlemmer af DER.
Ikke medlemmer, samt tilmeldte der
udebliver, faktureres kr. 150,- pr. pers.
Generalforsamling
Djurslands Erhvervsråd
27. maj kl. 17.30 på Kystvejens Hotel
og Konferencecenter A/S, Kystvej 26,
Grenaa.
Foredrag ved Martin Brygmann om
kreativitet, spisning og generalforsamling.
Tilmelding: senest tirsdag d. 20. maj til
lene@djurslandserhvervsraad.dk
Gratis for medlemmer af DER.
Ikke medlemmer, samt tilmeldte der
udebliver, faktureres kr. 150,- pr. pers.

Hiker – et elkøretøj
fra Ebeltoft
Ingeniør Iben Hjort fra Ebeltoft står bag et nyt eldrevet

Færgevej 1 · Grenaa
w w w.mercatus.dk
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Jeg vil gøre alt for, at kunderne går ud
af forretningen med et smil på læben…
Lars Hesselø er blevet medejer af Bilbutikken, Grenaa
og Randers – der forhandler
Nissan og Toyota. Faktisk var
det også her hans bilkarriere
startede som juniorsælger i
starten af 90‘erne.
Det er en erfaren og lokal bil-mand,
der nu er blevet en del af Bilbutikken. Med en far, der solgte biler i
små 40 år, lå det nærmest i blodet,
at Lars skulle blive bilhandler. „Jeg
har været hele palletten igennem,“
fortæller Lars. „Jeg startede som
kotorelev hos Fiatforhandler Sommer i Ebeltoft, og har siden været
sælger, salgschef og daglig leder
hos forskellige lokale autoriserede
Lars Hesselø er 44 år, gift med
Kirsten som er skolesekretær i
Børneby Mølle. Har sammen to
døtre der går på Vestre Skole
i Grenaa og en lille skødehund
Mille. Bor på Møgelbjerg i
Grenaa.
Medlem af repræsentantskabet
for FDM, Djurslandskredsen.

forhandlere.“ De sidste 4 1/2 år
har Lars været selvstændig med
„Hesselø Biler“, der handlede
med brugte person- og varebiler i
alle prisklasser.
„Jeg havde her som motto „Hesselø Biler, der hvor kunderne
smiler“ for det er virkelig noget jeg
arbejder for. Jeg vil gøre alt for at
kunderne går ud af forretningen
med et smil på læben, og kan sige,
at de har haft en god oplevelse,“
smiler Lars.
„Min butik var en succes for mig,
men det var svær på sigt at udvikle
den markant uden at være autoriseret forhandler, så da Bilbutikken
tilbød mig at blive medejer, slog
jeg til,“ siger Lars, der synes, det
er rigtig dejligt at være tilbage hos
Bilbutikken. „Det er som at vende
hjem, for der er en meget stor
andel af medarbejderne, som også
var ansat her for 20 år siden, fordi
der er en god atmosfære i firmaet,
og en meget stor loyalitet hos
kunderne,“ slutter Lars.

DEN ER OGSÅ SMUK PÅ PAPIRET.

BESKATNINGSVÆRDI FRA KUN 199.990 KR.*
DEN HELT NYE NISSAN QASHQAI.
En imponerende 1.5 dCi motor, med en CO2 -udledning på kun 99 g/km og 26,3
km/l gør den helt nye Nissan Qashqai til en af de mest miljøvenlige biler i Crossover
kategorien. Den er både god for naturen og din økonomi.

Fra 239.900 kr.
Fås også som VAN fra kun
144.990 ekskl. moms

Få din egen ultimate urban experience her: nissan.dk

BOOK A TEST DRIVE

Forbrug (blandet kørsel): 17,9 – 26,3 km/l, CO2 : 99 - 129 g/km. Nybilsgaranti i 3 år/100.000 km. 12 års garanti mod gennemtæring. Prisen er ekskl. leveringsomkostninger kr. 3.780. Bilen er vist
med ekstraudstyr. *Gælder ved leasing gennem udvalgte leasingselskaber og er ekskl. leveringsomkostninger og grøn ejerafgift - hør nærmere hos din Nissan forhandler.

