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Kovsted & Skovgård er et seriøst
revisions- og rådgivningsfi rma, der
med baggrund i revisors opgaver
med regnskab, skat og revision
tilbyder kunderne en engageret
indsats, som nærmeste samarbejds-
partner. 
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Torvet 3, 8500 Grenaa · www.jobnet.dk

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

På udkig efter ny medarbejder?

Revalidering

Voksenlærling

Lærling/elev

LøntilskudsjobFleksjob

Virksomhedspraktik

Ordinært job

Skånejob

Stationsplads 4    •  8500 Grenaa     •  Tlf. 8630 0355

Østergade 30, 1.  •  8000 Aarhus C  •  Tlf. 8625 3355

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

DJURSLAND
KLOAK-SERVICE
ApS v/Ulrik Sinding

Tl f.  86  32 09 80 ·  Bredstrupvej  13 ·  8500 Grenaa ·  w w w.maler t ipsmark .dk
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 4 Detailhandelen har været til eksamen
I perioden 3. juli til 13. august har detailhandelen i Grenaa, Auning og Rønde 
deltaget i et „mystery shopping“ projekt. Ebeltoft har deltaget i et tilsvarende, 
men i andet regi. „Mystery Shoppers“ har været rundt i butikkerne for at beskrive 
deres serviceoplevelser ud fra nogle prædefinerede målepunkter. 

 7 DER: For enden af motortrafikvejen 2017

 8 Er erhvervsklimaet ustadigt?
Dansk Industris tilbagevendende erhvervsklimaundersøgelse viser tilbagegang i 
både Syd- og Norddjurs kommuner. Norddjurs er gået fra en plads som nummer 
43 i 2013 til nummer 54 i 2014. Syddjurs er nede på nummer 88, hvor den i 2013 
var placeret som nummer 83. Undersøgelsen er foretaget i 96 kommuner. Men 
ikke alle mener undersøgelsen er retvisende.

 10 En alsidig virksomhed – Knebel Drilling

 14 Lokale kræfter bag international succes

 17 Bilen&Bossen:  
Gammel kærlighed ruster ikke
Da Esben Bach Lauridsen kom til Grenaa i begyndelsen af 90’erne for at komme 
i lære som ekviperingshandler, var det sammen med sit kære, orangefarvede 
rugbrød T2 fra 1976, som han nærmest kunne bo i. Men en lærlingeløn var ikke 
tilstrækkelig til at holde den bil kørende, så han måtte med sorg i sinde skille sig 
af med den. Nu hvor økonomien har bedret sig, har han igen kunnet anskaffe sig 
et eksemplar.

 18 Leasing og serviceaftaler er  
fremtiden for person- og varebiler

 21 Asylcentre giver både job og ordrer

 22 At være tro mod sig selv
Personprofil Forstander Nadia Kløvedal Reich, The European Film 
College [forsidefoto]  Hun har bestemt ikke haft en barndom som de fleste. 
Hun kunne gøre, hvad hun ville. Men frihed har en omkostning. Nærvær, loyalitet 
og det at passe på hinanden var ikke i højsædet. Alligevel har hun fået en god 
uddannelse og en flot karriere. Nu har hun igen skiftet spor – og er flyttet til 
Ebeltoft. Men retningen er stadig den samme.

 25 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. 
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Oplag: 2.000 elleve gange årligt. ISSN1903-3613.
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Der har i perioden været tale om 
besøg over minimum tre forskel-

lige dage. Hver af handelsby-
erne har modtaget besøg af 
tre danske shoppere. Disse 
shoppere har alle været i 
alderen 30-60 år. Der er 
foretaget i alt 24 observa-
tioner i hver by fordelt på 
18 besøg i detailbutikker, 
tre henvendelser til lokale 
borgere og tre vurderinger 

af omgivelserne.
Optimizer ApS i Aarhus 

har stået bag undersøgelsen. 
Virksomheden beskæftiger 

sig med at give virksomheder, 
organisationer, kommuner m.m. 

et værktøj til at 
måle, ana-

lysere og 
optimere 

salg og 
ser-
vice. 

Finansieringen er sket som en del 
af EU-socialfondsprojektet Det 
professionelle Turisterhverv, der er 
støttet af Region Midt samt Syd- og 
Norddjurs kommuner.

Destination Djursland har i et tæt 
samarbejde med handelsstandsfor-
eningerne i de nævnte byer været 
involveret i at udvikle og evaluere 
projektet. Som daglig leder har pro-
jektet haft Lene Lind, der er chef 
for salg og service i Destination 
Djursland. 

Turistservice
„Det sker ofte det, at gæster, der 
kommer til et område som vores, 
vælger at spørge sig for i de lokale 
butikker, når de vil vide noget om 
de muligheder, en given destination 
har at byde på,“ fortæller Lene. 
„Det kan være, hvor de offentlige 
toiletter findes – og det kan være, 
hvad en børnefamilie kan bruge 
feriedagene til i området. Turistbu-
reauer bliver i mange tilfælde ikke 
besøgt. Vi har et begrænset antal 
af dem, og de kan være svære at 
finde, hvis de ikke lige ligger på 
turistens vej. Derfor går man ofte 
ind i den nærmeste butik. Så er de 
interessante spørgsmål: Leverer 
butikkerne så de gode svar – og 

I perioden 3. juli til 13. august har detailhandelen i Grenaa, Auning og Rønde 
deltaget i et „mystery shopping“ projekt. Ebeltoft har deltaget i et tilsvarende, 
men i andet regi. „Mystery Shoppers“ har været rundt i butikkerne for at beskrive 
deres serviceoplevelser ud fra nogle prædefinerede målepunkter. 

Journalist Jørgen Peter Thygesen, Mercatus Reklamebureau AS

DEtAIlhAnDElEn  
HAR væRET TIL EkSAMEn
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Chef for salg og service Lene Lind, Destination Djursland



forsøger de i et eller andet omfang 
at sælge kunden noget, når hun nu 
alligevel er der? Hvordan er imø-
dekommenheden i det hele taget? 
Hvordan agerer 
butikkerne?“

Lene fortæller vi-
dere, at man også 
har bedt shopperne 
om at kigge på an-
dre forhold så som 
ryddelighed, pæn 
påklædning, infrastruktur, p-pladser 
osv. Men først og fremmest: får 
kunden så de gode svar? – og 
forsøger man at sælge noget, når 
kunden alligevel er i butikken. 

Den samlede vurdering
Det skal med, at alle butikkerne 
var informeret på forhånd om 
undersøgelsen i modsætning til en 
tilsvarende undersøgelse i Ebeltoft 
sidste år, hvor byen var en del af en 
måling af 20 særlige, turistvenlige 
kystbyer. Ved den lejlighed blev 
Ebeltoft kåret som nummer 1 i turi-
sternes møde med de lokale.

Generelt i den nye undersøgelse 
var salgsindsatsen ikke pågående 
nok. Personalet forsøgte kun i 
et begrænset omfang at sælge 
relevante varer til kunden. Samlet 
er der tale om en score på 62,3 
%. „Gæsterne skal ikke have lov 
til at gå ud af døren uden at bliver 
spurgt,“ kommenterer Lene. Men 
også turismeservice kunne være 
bedre. Her er 
scoren 66,6 %. 
„Egentlig var det 
fint nok,“ kom-
menterer Lene, 
„shopperne fik ofte 
konkrete svar på 
konkrete spørgs-
mål, men det kneb, 
når man skulle 
komme med alternative forslag.“

Faciliteterne generelt, velkom-
sten i butikken og afskeden blev 
i den samlede score på tværs af 

alle målingerne vurderet højst. Her 
ligger tallene fra 87,7 % til 92,8 
%. Bymiljøet ligger på 85,5 %. Og 
en samlet vurdering på 74,8 %. 

Omgivelserne i 
nærmiljøet fik fine 
tal. Rent, pænt, 
god skiltning og 
gode p-forhold.

Her skal der  
sættes ind

Der skal i den kommende tid udar-
bejdes en handlingsplan for, hvad 
og hvordan man kan bruge under-
søgelsen. „Det er noget, der i høj 
grad skal ske i et samarbejde med 
handelsstandsforeningerne,“ siger 
Lene. „Først og fremmest handler 
det om at bibringe personalet mere 
turistinformation. Det er vigtigt for 
os, at man ude i butikkerne både har 
en viden om nærområdets turistat-
traktioner, og som også har et godt 
og informativt materiale i form af 
brochurer med mere, som de kan 
give turisterne. Så mener vi også, at 
der skal udvikles på salgsindsatsen. 
Og her er det vort håb, at handels-
standsforeningerne og butikkerne 
vil arbejde sammen om den opgave. 
Det er jo altid ærgerligt at gå glip af 
en handel. Det er jo det, butikkerne 
lever af. Endelig er det nærmiljøet. 
Om det er der vel ikke så meget at 
sige. Dels får vi pæne anmeldelser 
om det – og dels ved vi, at der i for-
bindelse med kommunerne allerede 

arbejdes på forskel-
lige projekter.“

Yderligere oplys-
ninger om under-
søgelsen kan ske 
ved henvendelse til 
Lene Lind, Destina-
tion Djursland.
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Mangel på brandfolk
EBELTOFT  Der mangler i øjeblikket fem brand-
mænd i Ebeltoft, for at bemandingen kan hænge 
sammen. Det lykkes kun ved løst tilknyttede 
reserver, stor fleksibilitet og mange ekstravagter 
for den faste stab. Ifølge Søren Petersen, der er 
stations- og holdleder, har situationen aldrig været 
værre. Han begyndte på brandstationen i 2002, og 
dengang var der ingen problemer med at rekrut-
tere mandskab, men blandt andet finanskrisen har 
ændret situationen. Søren Petersen opfordrer både 
mænd og kvinder til at henvende sig for yderligere 
oplysninger.  

Ringvej Syd
ASSENTOFT  Det såkaldte Nordlige Hængsel, der 
forbinder E45 og det nordlige Djursland mellem 
Sdr. Borup og Assentoft er åbnet. Den 5,2 km 
lange 2+1 motortrafikvej med rutenumrene 15 
og 21, vil dagligt blive brugt af mellem 7 og 8.000 
køretøjer, og vil aflaste gennemkørende trafik på 
Grenåvej i det sydlige Randers. Der forventes en 
del tung trafik på den nye vej, ikke mindst til og 
fra Grenaa Havn.
Åbningen skete tidligere end forventet ligesom 
budgettet på små 400 mio. kr. godt og vel er over-
holdt. Det officielle nye navn på ruten er Ringvej 
Syd.  

Job til udsatte grupper
ØSTJYLLAND  Man er i kommunerne Randers, 
Syddjurs, Norddjurs og Mariagerfjord begyndt 
at samarbejde og se over kommunegrænserne, 
når der skal findes job til udsatte ledige, hvor de 
lokale virksomheder også inddrages. Anita Skyum 
Svoldgaard, der er HR-chef hos Novopan Træ-
industri, bekræfter, at man har en fast kontaktper-
son i jobcentret i Syddjurs Kommune, der løbende 
orienteres om behovet for arbejdskraft. „Også når 
vi ikke lige står og mangler medarbejdere, afsøges 
mulighederne løbende i jobcentrets system,“ 
siger hun.

Djursland milliardærer
DJURSLAND  Berlingske Business har på listen 
over Danmarks 100 rigeste 2014 enkelte med 
tilknytning til Djursland med. 
Direktør Thorkil Svendsen Andersen, der bl.a. står 
bag vognmandsfirmaet Frode Laursen og Kyst-
vejens Hotel og Konferencecenter, er nummer 27. 
med en formue på 2,9 mia. kr. 
Familien la Cour Stausholm, der ejer Pindstrup 
Mose brug, er nummer 94 på listen med en for-
mue på 1,1 mia. kr.
Familien Lindberg, der ejer brillevirksomheden 
Lindberg, er nummer 97 på listen med en formue 
på 1 mia. kr. Poul-Jørn Lindberg bor sammen med 
sin kone Hanne på Søholt Hovedgård ved Stubbe 
Sø.

Noter
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motorcykler

personbiler

busser

lastbiler

vogntog

Effektive kurser
– kørebanen på Djursland

Trafiksikkerhed
Vi er eksperter i transport

Tradium Djursland · AMU-Centervej 2, Pederstrup · 8560 Kolind · info@tradium.dk · www.tradium.dk

ErhvErvs- og produktansvarsforsikringEn  
kan blivE vIRkSoMhEDEnS REDnInGSkRAnS
Af Bent Ketelsen og Bjarke Barrett Sørensen, 

Dansø Gruppen Forsikringsmæglere Djursland 

ApS, www.dansoe.dk

 
Mange virksomheder er gode til 
at sikre sine værdier. Det være sig 
kaskoforsikring på bilerne, brand 
og stormskade på bygningerne 
og brand, tyveri og vandskade på 
løsøret.
Den allervigtigste forsikring er imid-
lertid erhvervs- og produktansvars-
forsikringen, for hvis man bliver 
erstatningsansvarlig for en skade 
kan kravene have en ruinerende 
størrelse.

Der er mange faldgruber i forsik-
ringsselskabernes ansvarsforsikring:
Har du dækning for tab? For be-
handling og bearbejdning? Gælder 
det både erhvervsansvar og pro-
duktansvar? Har du ingrediens- og 
komponentdækning? Har du behov 
for miljøansvar, recall eller måske 
rådgiveransvar?
Reglerne er omfattende og kan med-
føre erstatningsansvar uden man har 

gjort noget forkert. At fraskrive sig 
ansvar i sine salgs- og leveringsbe-
tingelser kan være en glimrende ide, 
men er det i langt fra alle tilfælde 
– forsikringsdækningen afhænger 
nemlig også af disse ansvarsfraskri-
velser, og der kan også være hensyn 
at tage til sine kunder.

Skal en ligkistefabrik  
have produktansvar?
„Det er ikke nødvendigt“ sagde di-
rektøren til mig, „mine kunder klager 
aldrig.“ Det kunne nu godt være at 
skruerne var for små, så håndtaget 
gik løst og bærerne tabte kisten, så 
det gik ud over en af bærerne. Man 
kan aldrig vide sig sikker.

I 2004 afsagde Vestre Landsret en 
dom: En smed udførte varmt arbejde 
og dette medførte desværre en ud-
brændt fabrik. Bygning og løsøre var 
forsikret hos Tryg, Codan og Nykre-
dit. Smedefirmaets ansvarsforsikring 
dækkede kun 5 mio. kr. og de tre 
forsikringsselskaber krævede derfor 
efterfølgende 21 mio. kr. direkte af 

smedefirmaet, der blev dømt ansvar-
lig for branden. 

Erhvervs- og produktansvars-
policen kan blive virksomhedens 
redningskrans. Det kan godt være, 
at du burde kigge den igennem og 
granske dækninger og eventuelle 
klausuler og betingelser. 

kluMME – foRSIkRInG:
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Bedre veje ønskes
EBELTOFT  Mette Bendix, der er direktør i virk-
somheden Kvadrat i Ebeltoft, gør opmærksom på 
den dårlige infrastruktur på Djursland. Virksomhe-
den har nu ligget, hvor den ligger, i 50 år, men det 
er ikke sikkert, at den bliver ved med det. Andre 
muligheder overvejes. „Vi er afhængige af, at der 
er gode veje til de biler, der skal flytte varerne 
til og fra.“ Hendes bøn til transportpolitikerne er 
derfor en sikkerhed for, at vejnettet bliver udviklet 
løbende, som behovet opstår.

Fremtidens landbutik
LIME  Dagli’Brugsen i Lime, der for et par år siden 
var truet af lukning, er på vej til at blive en succes. 
Det seneste år har fremgangen været 20 %, og 
der er ikke længere røde tal på bundlinjen. Nu skal 
butikkens udvikling sikres. Sammen med fem an-
dre Dagli’Brugsen butikker på Djursland deltager 
man i Lime nu om at udvikle fremtidens landbutik. 
Det indebærer blandt andet bedre samarbejde 
med lokalområdet, etablering af en markedsplads 
for lokale varer, en legeplads og et caféområde. 

High-speed wifi på færgerute
DJURSLAND  Mols-Linien har lanceret gratis 
trådløst internet på begge KatExpress-færger. Det 
betyder, at rejsende endelig kan krydse Danmark 
og være online i topfart.
Trådløst internet til søs uden for mange huller i 
osten er ikke lige en standardvare, og rederiet 
har derfor de seneste år været verden rundt for 
at finde en stabil internetløsning. Løsningen er 
fundet hos den amerikanske leverandør BATS, 
som har stor ekspertise inden for internetløsnin-
ger til off shore-brug. Hastigheden på det trådløse 
internet bliver op til 50 Mbit/sek. Løsningen bliver 
i første omgang installeret på KatExpress 1 og 2.

Mad til mennesker
GRENAA  Viden Djurs har officielt indviet deres 
nye uddannelse Mad til mennesker. Uddannelsen, 
der omfatter grundforløbet, tog imod de første 
elever tilbage i august og tæller i dag godt 40 
elever. Der er investeret 4,5 mio. kr. på at indrette 
lokalerne på skolen i Grenaa og eleverne kan efter 
endt uddannelse blive blandt andet kokke, tjenere 
eller bagere. Tidligere skulle eleverne til Aarhus 
for at tage grundforløbet, hvilket syv elever fra 
Djursland benyttede sig af sidste år.

Nu hæves skatten
SYDDJURS  Økonomi- og Indenrigsministeriet 
har givet seks kommuner lov til at hæve skatten 
i 2015. Samlet har de måttet hæve skatten med 
150 mio. kr. Et politisk flertal i Syddjurs bestående 
af SF, S, Enhedslisten og Dansk Folkeparti har 
besluttet at hæve skatten med 0,2 procentpoint 
til 25,9. Det vil betyde cirka 12,6 mio. kr. mere i 
kommune kassen. Til sammenligning er skatte-
procenten 25,1 i Norddjurs, 25,7 i Favrskov, 25,6 i 
Randers og 24,4 i Aarhus.

Noterwww.erhvervDJURSLAND.dk · oktober 2014

TAG MED DER I folkEtInGEt
Den 4. november kan du komme 
med erhvervsrådet på heldagstur 
til Borgen med tidlig busafgang fra 
Djursland.

Vi får rundvisning og indblik i 
arbejdet på Borgen og skal følge en 
debat i folketingssalen.

Foreningen er vært ved frokost i 
snapsetinget.

NB: Der er kun 25 pladser på 
turen. Det er først til mølle.

Tag med DER i Folketinget
Tirsdag d. 4. november. Afg. fra Auning kl. 05:15.Hjemkomst kl. 22:00.

Tilmelding: lene@djurslandserhvervsraad.dk

Medlemspris: kr. 500. (Maks to deltagere pr. medlemskab.)

Pris for ikke medlemmer: kr. 700.

Bliv medlem af Djurslands Erhvervsråd
Bliv en del af vores virksomhedsnetværk med over 200 medlems-

virksomheder og bliv inviteret til spændende virksomhedsbesøg og 
aktuelle temaarrangementer.

Kontingent kun 880 kr./år incl. moms (op til 9 medarb.)

Se mere og meld dig ind på  

www.djurslandserhvervsraad.dk

Advertorial
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FoR EnDEn Af 
MotoRtRAfIkvEjEn 2017

Der blev skudt hul i debatten om 
vor kommende infrastruktur på 
Djursland, da erhvervslivet havde 
sat punktet på dagsordenen 
på Erhvervsrådets møde i 
afgangshallen i Aarhus lufthavn.

Der blev her debatteret væsent-
lige behov og krav til vor infrastruk-
tur fremover, for at erhvervslivet kan 
opretholde konkurrenceniveauet, 
også i fremtiden.

To væsentlige indspark kom fra 
erhvervslivet til debat og i DERs 
bestyrelse vil vi følge op på disse.

Motortrafikvej/motorvej fra de to 
hængsler og til vore to havneanlæg 
på østkysten, er et must.

Et mobilnetdækning overalt på 
Djursland uden store huller, og 
gerne at udbyderne skal blive enige 
om fællesmaster.

For begges vedkommende er 
kapaciteten dimensioneret til på års-
basis at dække 85.000 personer og 
erhvervslivet på Djursland, hvilket vi 
kun er otte måneder om året.

De resterende fire måneder er 
befolkningstallet i visse områder 
mere end fordoblet, og i denne 
periode er der særlig meget pres på 
mobilnettet, som derfor er meget 
overbelastet.

For de to sager som DER har 
valgt som mærkesager for erhvervs-
livet på Djursland gælder:

DERs bestyrelse vil sammen med 
erhvervslivet bringe disse to sager 
til Folketinget, og forventer, at vore 
folketingmedlemmer bakker 100 % 
op om dette, og vil trække i arbejds-
tøjet for, at vore mærkesager brin-
ges hen, hvor bevillingerne gives.

Debatten om Djursland fremtid 
standser ikke ved debatten om 
vores infrastruktur.

I DERs bestyrelse er der beslut-
tet, at vi tager initiativet til, at der 
fremover hvert år afvikles et Folke-
møde på Djursland, hvor erhvervs-
liv og borgere bringer Djurslands 
fremtid til debat.

Poul-Erik Clausen
Næstformand DER

Bestyrelsens klumme



Formand Søren Fischer, DI i Norddjurs og Randers kommuner

„Det er goDe og brugbare 
unDersøgelser.“

Tidligere borgmester Torben Jensen (L), Norddjurs Kommune

„unDersøgelsen er for 
snæver.“
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Undersøgelsen er dels baseret på 
44 indikatorer, der stammer fra 
statistiske data – og dels fra en 
større spørgeskemaundersøgelse, 
som de lokale virksomheder har 
svaret på. Undersøgelsen handler 
således både om de faktiske forhold 
og så også om forhold, man som 
leder subjektivt opfatter det lokale 
erhvervsklima. Virksomhedernes 
bedømmelser vejer 2/3 af resultatet. 
„Det er gode og brugbare under-
søgelser,“ siger Søren Fischer, der 
er formand for DI i Norddjurs og 
Randers kommuner. „Det er un-
dersøgelser med kød og blod, som 
så bliver sat sammen med noget 
statistik. Hvor Randers er gået frem, 
så er Norddjurs gået tilbage. Men 
Grenaa ligger også ved vandet, og 
havnen er da udpeget til at være én 
af de fire strategiske havne i Dan-
mark. Jeg håber, at det vil få stor 
betydning for kommunen“.

Norddjurs
Kigger vi nøjere på de enkelte indi-
katorer i Norddjurs Kommune, ligger 
kommunen flot med en 9. plads, når 
det handler om skatter, afgifter og 
gebyrer. Kommunens image er også 
i fremgang til en plads som nummer 
58 fra en plads som nummer 67.

Den laveste placering finder vi 
under infrastruktur og transport. Her 
er tallet 92, hvor det året før var 85. 
Den største tilbagegang er på områ-
det kommunal sagsbehandling, hvor 
kommunen er rykket 32 pladser 
tilbage, fra nummer 13 til 45. 

Infrastrukturen er  
hovedproblemet
Torben Jensen (L), tidligere borg-
mester, som sidder i økonomi- og 
erhvervsudvalget, fortæller, at man 
netop har været på besøg i Ikast-
Brande Kommune, der er topscorer 
i DI-undersøgelsen. „De har jo helt 

andre forudsætninger, end vi har. 
Her kan infrastrukturen ikke være 
bedre. Den ligger jo i et smørhul og 
egentlig blot 25 kilometer fra alting 
– og her er der 21.000 arbejdsplad-
ser. Hvis man vil til Grenaa, så er 
der jo kun én vej videre – og det 
er tilbage igen. I det hele taget 
mener jeg, at undersøgelsen er for 
snæver og at den nyder for stor 
bevågenhed. Vi mener bestemt, at 
vi er en erhvervsvenlig kommune. 
Men vi skal da forbedre os, og det 
er jeg sikker på, at vi også vil gøre til 
næste gang.“

„Vi har nu lavet vor egen under-
søgelse, som dog ikke er kommet 
på gaden endnu,“ siger borgmester 
Jan Petersen (S). „Den viser også 
klart, at skurken er infrastrukturen. 
Forskellen er, at vi har spurgt alle 
typer virksomheder, og at vi indled-
ningsvis har klarlagt, om de inden 
for det sidste år har haft kontakt 
med kommunen. Det mener vi, kan 
give et mere retvisende billede. 
Sjovt nok er de store virksomheder 
mere tilfredse end de små. Hvis vi 
ser bort fra infrastrukturen, vi som 
kommune har svært ved at gøre så 
meget ved, så er de andre katego-
rier jo historie. Op i rygsækken med 
dem.“

Syddjurs
Også i Syddjurs Kommune er 
bedste placering skatter, afgifter 
og gebyrer, hvor den ligger som 
nummer 36. I 2013 var tallet 47. Og 
størst fremgang er kategorien fysisk 
planlægning, hvor den er gået 23 
pladser frem til nummer 44. 

Laveste placering er erhvervs-
venligheden. Her er Syddjurs gået 
tilbage fra nummer 83 til nummer 
88. Den største tilbagegang er kate-
gorien arbejdskraft. Her er den gået 
fra at være nummer 23 til at være 
nummer 64. 

Erhvervsklima

Dansk Industris tilbagevendende erhvervsklimaundersøgelse 
viser tilbagegang i både Syd- og norddjurs kommuner. 
norddjurs er gået fra en plads som nummer 43 i 2013 til 
nummer 54 i 2014. Syddjurs er nede på nummer 88, hvor den i 
2013 var placeret som nummer 83. undersøgelsen er foretaget i 
96 kommuner. Men ikke alle mener undersøgelsen er retvisende.
Journalist Jørgen Peter Thygesen, Mercatus Reklamebureau AS

Borgmester Jan Petersen (S), Norddjurs Kommune

„De anDre kategorier er jo histo
rie. op i rygsækken meD Dem.“

ER ERHvERvS kLIMAET  
 uStADIGt?



Erhvervschef Christian Gøthche, Syddjurs Udviklingspark

„jeg betragter Den Da som et 
goDt Dialogværktøj.“
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Bedre end sit rygte
„Det er underligt. For et par måne-
der siden blev Syddjurs Kommune 
kåret til at være blandt de bedre 
inden for erhvervsklima i Østjyl-
land,“ siger Erhvervschef Christian 
Gøthche, og henviser dermed til 
Dansk Byggeri’s analyse om kom-
munernes erhvervsvenlighed. Her 
blev Syddjurs nummer 42 ud af 98 
kommuner. „Jeg mener altså ikke, 
at undersøgelsen fra DI viser et 
entydigt billede. Men jeg betragter 
den da som et godt dialogværk-
tøj. Den kan bruges til en intern 
evaluering, hvor vi kan se, hvordan 
nogle virksomheder bedømmer os 
i forhold til vores selvopfattelse. 
Der er ca. 5800 CVR-registrerede 
virksomheder i kommunen. 120 
virksomheder er blevet spurgt og 56 
har svaret. Det er ikke mange, kan 
man sige. Positivt hæfter jeg mig 
dog ved en pæn udvikling inden for 
fysisk planlægning, brug af private 
leverandører samt kommunens 
evne til at fastholde og tiltrække nye 
borgere og virksomheder.“ 

Kulturen er problemet
Tommy Bøgehøj er indehaver 
Skomø A/S i Ebeltoft og tidligere 

lokalpolitiker fortæller, at i Ikast-
Brande spørger de kommunale 
medarbejdere: „Hvad kan vi gøre 
for dig?“ I Syddjurs spørger medar-
bejderne: „Hvordan er reglerne – og 
lever vi op til dem?“

Tommy Bøgehøj fortsætter: „Det 
er ikke den enkelte medarbejder i 
kommunen, der er problemet. Det 
er hele den politiske kultur, der er 
det. Hvis man skal ændre på en 
kultur, så skal man naturligvis be-
gynde i toppen. Her taler jeg om det 
politiske system. I Ikast-Brande har 
de borgerlige et solidt flertal. Hos 
os ser det anderledes ud, og det 
gør det mere besværligt, når noget 
skal ændres. Kundevenlighed og 
hjælpsomhed ligger ikke lige for. Jeg 
savner en forvaltningskultur, hvor 
man i mindre omfang er regelryt-
tere. Jeg savner kommerciel fornuft 
og forståelse.“

Tommy Bøgehøj mener at en æn-
dret holdning og kultur vil løse langt 
de fleste punkter i erhvervsklimaun-
dersøgelsen i en positiv retning. 

Se hele undersøgelsen på
www.di.dk/le14

Erhvervsklima

DEN vIGtIGE oG SvæRE INFRASTRUkTUR
Selv om de lokale politikere mener, 
det er vanskeligt at gøre meget ved 
Djurslands infrastruktur, har de to 
kommuneres fælles udviklingsorgan 
DUR sat sig for at udarbejde en 
samlet mobilitetsstrategi. Den nye 
plan skal både indeholde et strate-
gisk oplæg samt forslag til konkrete 
tiltag, der kan medvirke til at styrke 
erhvervslivet, øge bosætningen og 
fremme turismen.

Formand for DUR, Jan Petersen, 
udtrykker i den forbindelse stor 

tilfredshed med forslaget og poin-
terer, at det er meget vigtigt, at der 
på Djursland tænkes i mobilitet for 
at udvikle området. „Vi har i mange 
år i Danmark arbejde med mobili-
tet, men ikke så målrettet som det 
projekt, vi her ønsker at igangsætte. 
Der er tænkt ud af boksen og helt 
nye tiltag vil se dagens lys og jeg 
har store forventninger til strategien 
og dens betydning for Djursland.“

Borgmester Claus Wistoft (V) 
Syddjurs Kommune hæfter sig ved, 

at projektet er forankret bredt i 
samarbejdet mellem DUR, Midttra-
fik, Region Midt og Business Region 
Aarhus. „Rigtig mange borgere på 
Djursland pendler mod Aarhus og 
samtidig er hele Østjylland ved at 
udvikle sig til en sammenhængende 
byregion. Derfor er det væsentligt, 
at se på, hvordan vores infrastruktur 
hænger sammen med resten af 
Østjylland.“

Indehaver Tommy Bøgehøj, Skomø A/S

„jeg savner kom merciel 
fornuft og forståelse.“

ER ERHvERvS kLIMAET  
 uStADIGt?
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„Selv om virksomheden hedder 
Knebel Drilling, så har vi i mange 
år ligget her på 
Industrivej i Ryom-
gård,“ fortæller 
Klaus Christensen, 
der ejer virksom-
heden sammen 
med sin far og to 
brødre. De har an-
sat ingeniør Claus 
Bøystrup som administrerende di-
rektør. Sammen danner de et team, 
som står for udvikling og design af 
produkterne.

„En del af vore kompetencer 
er de engagerede medarbejdere i 
virksomheden. Mange af dem har 
været hos os i mange år, og ved der-
for alt om det, vi laver. For eksempel 
sker det ofte, at vi har dem med på 
råd i forbindelse med udviklingen 
eller forbedringen af et produkt.“

Knebel Drilling udvikler og produ-
cerer borerigge og elektroniske sty-
ringer til dem. Boreriggene anven-
des typisk til at bore efter råstoffer, 
vand eller foretage jordbundsunder-
søgelser både på land og offshore.

„Hvis vi skal tale 
om vore bore-
rigge,“ fortsætter 
Klaus Christensen, 
„så går ca. halvde-
len til eksport. Vi 
eksporterer i dag til 
hele Europa, Mel-
lemøsten, Asien og 
Afrika.“

Fuldt program inden for hydraulik
„Som nævnt har vi stor viden inden 
for hydraulik. Blandt andet renoverer 
og fremstiller vi hydrauliske cylindre. 
Ofte afleverer kunden en defekt 

cylinder eller et hydraulisk problem 
på en kran eller landbrugsmaskine, 

som vi reparerer og 
afprøver, så den er 
klar til brug hurtigst 
muligt. På grund 
af vor produktion, 
er det naturligt 
for os at have et 
bredt sortiment af 
fittings, stempel-

stænger, cylinderrør og paknings-
sæt, så vi kan klare opgaven med 
det samme. Er der noget, vi ikke har 
på lager, så kan vi skaffe det meget 
hurtigt. Til mange af vores opbygnin-
ger bruger vi Danfoss komponenter. 
Vi benytter os af 
Danfoss’ compu-
tersystem Plus+1 
og Scanreco, som 
vi både er i stand 
til at program-
mere samt levere 
komponenter til. Vi 
har i øvrigt netop 
udstyret en servicevogn, så vi kan 
assistere et hvert hydraulisk pro-
blem i hele Danmark – også udenfor 

normal arbejdstid,“ 
fortæller Klaus. 

Spånbearbejdning 
I 2006 købte 
Knebel Drilling A/S 
DanSpån i Auning, 
som et par år 
senere blev flyttet 
til Ryomgård. Det 
betyder, at virk-

somheden også tilbyder underleve-
randøropgaver inden for spåntag-
ning. „Vi kan fremstille de fleste 
komponenter i både stål, aluminium 
og plastik,“ siger Klaus. „Vi frem-

stiller alt fra ventilblokke til store 
gearkasser og cylindere som indgår 
i egne produkter. Som underleve-
randører producerer vi også mange 
forskellige komponenter. Derudover 
laver vi små specialopgaver for min-
dre virksomheder. Vi har vakuum- 
og magnetplan, som vi bruger til 
opspænding af komplicerede emner 
med mulighed for at tage dem på 
op til 2 ton. Vi har CadCam, til hurtig 
programmering af maskinerne. Så vi 
kan lave næsten alt.“

Andre specialopgaver
Klaus nævner også, at Knebel 
Drilling ofte bliver brugt som en 

sparringspartner, 
når nye produkter 
skal udvikles. „For 
eksempel har vi i 
samarbejde med 
Aarhus Universitet 
udviklet og ombyg-
get en minilæsser, 
således at den er 

velegnet til at lave jordbundsprøver 
i afgrøder. Vi har også produceret 
hydrauliske pressere og styringer 
til produktion af stegepander. Til 
Aarhus Havn har vi fremstillet tros-
sebiler, som letter det fysiske og 
manuelle arbejde i forbindelse med 
at hive trosser i land fra de største 
skibe.“ Man har også fremstillet 
specialbyggede trailere til opsæt-
ning af antenner. „Vi er en alsidig 
butik,“ siger Klaus, „der er blot ikke 
så mange, der ved det.“

 En AlSIDIG  
virksomhed
knebel Drilling A/S er mest kendt som en virksomhed, der producerer 
boreværker, faktisk den eneste i Danmark. Men ud over dyb indsigt i 
borerigge og hydraulik, kan virksomheden som underleverandør også 
fremstille mange komponenter i både stål, aluminium og plastik. 

„en Del af vore 
kompetencer er 
De engagereDe 
meDarbejDere i 
virksomheDen.“

„vi har i øvrigt 

netop uDstyret en 

servicevogn, så vi 

kan assistere et hvert 

hyDraulisk problem i 

hele Danmark.“

„vi fremstiller alt 
fra ventilblokke til 
store gearkasser og 
cylinDere som inDgår 
i egne proDukter.“
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Administrerende direktør Claus Bøystrup og medindehaver Klaus Christensen, Knebel Drilling A/S
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julEfRokoSt
JULEFROKOSTEN PÅ

RESTAURANT KATTEGAT
Lørdag d. 6/12-2014 & 13/12-2014
BEGGE DAGE MED MUSIK & DANS INKL. 1 JULEØL
BUFFETEN STARTER FRA KL. 18.30 - 21.00 MUSIKKEN SPILLER OP TIL DANS KL. 21.30 - 01.00

DEN HELT TRADITIONELLE 

STORE JULEBUFFET
SERVERES VED BORDENE:
. Marinerede sild m/hjemmelavet karrysalat
. Kryddersild m/kapers & rå løg
. Stegte sild i eddike
. Brød & smør

SERVERES PÅ BUFFET:
. Lakseroulade m/krydderurte creme
. Gravad laks m/asparges & røræg
. Røget ørred m/røræg & purløgscreme
. Lun fi skefi let m/remoulade & citron
. Tunmousse m/krebsehaler & hjemmelavet dressing
. Røget andebryst m/honningmarinerede valnødder
. Sylte m/sennep & rødbeder & rå løg
. Hjemmelavet hønsesalat m/ristet bacon & ananas

 
DEN SØDE TAND:
. Ris a la mande m/kirsebærsauce
. Brie ost m/honningristede mandler & dadler & fi gner
. Mandariner & druer

PRIS PR. COUVERT 

KR. 228,-

Har I brug for andre datoer, eller 
større selskaber? - kontakt os 
gerne, så fi nder vi en løsning.

RESTAURANT KATTEGAT
Havet 11A . Bønnerup Strand . 8585  Glesborg . Tlf. 86 38 61 00

LUNE RETTER:
. Æbleflæsk
. Glaseret juleskinke m/grønkål & brunede kartofler
. Medister & frikadeller m/julekål
. Leverpostej m/bacon & ristet champignon
. Ribbensteg m/hjemmelavet rødkål
. Andebryst & lår på svesker & æbler m/julesalat

 22. nov./29. nov./6. dec./13. dec.

31. december

Julefrokost

Nytårsophold 

• Stor julebuffet
• Fri bar (øl,vand og vin)
• Natmad
• Levende musik
• Underholdning

· Kaffe med kage
· Velkomstdrik
·  5-retters menu med  
tilhørende vine

· Kaffe med sødt
·  Champagne og  
kransekage

· Natmad
·  Fri bar  
(øl,vand og vin)

·  Levende musik og  
fyrværkeri

·  Overnatning og  
morgenbuffet

Hotel Vildbjerg

Hotel 
Ringkøbing

Hotel 
Vissenbjerg 

Storkro

Hotel 
Frederik d. ll

Hotel Menstrup Kro
Hotel Vinhuset

Hotel 
Søparken

Hotel Hjallerup Kro

Hotel Phønix

Dronninglund hotel

Hotel Medi

Hotel Årslev Kro

Hotel Marina

Østergaards 
Hotel

Hotel 
Dagmar

Hotel Falken

Hotel Limfjorden

Kystvej 32 • 8500 Grenå
Tlf. 86 32 25 00 • info@hotel-marina.dk

www.hotel-marina.dk

INKL.  OVERNATNING  OG MORGENBUFFET 799,-
PR. PERSON

KUN 

499,-
PR. PERSON

1.695,-PR. PERSON

http://www.hotel-marina.dk
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Den
Gamle

Stald
Gl. Estrup

JULEFROKOST, 
FIRMAFESTER & SELSKABER
Al vores mad er tilberedt fra bunden af de 
bedste råvarer og serveres frisklavet.

Oplev vores hyggelige atmosfære og kvalitet til gode priser 
– og gå en tur i vores smukke omgivelser.

Ring og hør nærmere på tlf. 86 48 41 33

Randersvej 4 · 8961 Auning · Tlf. 86 48 41 33 · www.dengamlestald.com

Skakkes Holm 56 · 8500 Grenaa · Tlf: 86 30 09 89 · info@skakkesholm.dk

JULEBUFFET
serveres torsdag, fredag, lørdag og søndag fra 21. nov - 14. dec

· Marinerede sild, krydder sild og stegte sild med karry salat
· Rødspættefilet med citron og remoulade
· Æg og rejer med mayonnaise
· Røget laks med asparges
· Ovnbagt laks
· Sylte med rødbeder og sennep
· Tarteletter med høns og asparges
· Frikadeller med stuvet hvidkål
· Blodpølse med sirup og kanel
· Lun leverpostej med bacon og champignons
· Julemedister med grønlangkål og brunede kartofler
· Gammeldags andesteg med svesker og æbler
· Ribbenssteg med rødkål
· Honning glaseret juleskinke med mix salat og dressing
· Osteanretning
· Ris a la mande med kirsebærsauce

TORSDAG og SØNDAG 
kl. 18.00 – 21.00
2 timer 229,- kr.
Børn 72,- kr.
Incl. Øl, vin og vand

FREDAG og LØRDAG 
kl. 19.00 – 21.00
2 timer 298,- kr.
Incl. Øl, vin og vand

kl. 19.00 – 01.00
6 timer 598,- kr.
incl. Øl, vin, vand,
spiritus og kaffe

JUL PÅ 
SKAKKES HOLM  

Julen ud af huset
Min. 10 personer

Jule I á 138,- kr.
· Hvide sild med kapers og karrysalat
· ½ æg med rejer og mayonnaise
· Paneret rødspættefilet med remoulade og citron
· Tartelet med høns og asparges
· Frikadeller med rødkål
· Lun ribbenssteg med rødkål
· Ris a la mande med kirsebærsauce

Jule II á 158,- kr.
· Hvide sild med kapers og karrysalat
· ½ æg med rejer og mayonnaise
· Paneret rødspættefilet med remoulade og citron
· Tartelet med høns og asparges
· Leverpostej med bacon og champignons
· Glaceret herregårds juleskinke 
med brunede kartofler og grønlangkål

· Lun ribbenssteg med rødkål
· Ris a la mande med kirsebærsauce

Smør, rugbrød 
og hjemmebagt 

brød 
15,- kr. 

pr. person.

PEER SPILLER 

OP TIL DANS

D. 29. nov. 

5., 6. – 12. 

og 13. dec

fra kl. 21:30 til 01.00

http://www.dengamlestald.com
http://www.skakkesholm.dk


Henrik Bøgild Nielsen ønskede i 
2006 at overtage møbelvirksomhe-
den International 
Furniture, som han 
i flere år havde 
været ansat i. Virk-
somheden havde 
på daværende 
tidspunkt leveret 
underskud i flere 
år, og det var derfor 
en udfordring at 
finde finansiering til 
overtagelsen.

Henrik er jyde helt ind til benet, 
og med en fortid som brugsuddeler 
er han en fandens god købmand. Ef-
ter at have undersøgt mulighederne 
for finansiering af overtagelsen 
allierede han sig med sit lokale pen-
geinstitut. Henrik var villig til at ofre 
alle sine sparepenge og satse alt, 
hvad han ejede. Det havde Spare-
kassen Kronjylland stor respekt for, 
og de har finansieret ham lige siden. 
Efter en omfattende turnaround i 
virksomheden er det kun gået én 

vej, og i 2013 blev International Fur-
niture blevet som Børsen Gazelle.

Byggeri til 17 
mio. kr. midt på 
Djursland 
Henrik har i år  
udvidet virksom-
heden med et 
byggeri til 12 mio. 
kr., hvor han igen 
har lånt pengene i 
Sparekassen. Det 

nye firmadomicil råder over i alt 
2700 m² lager og 800 m² showroom 
og kontorfaciliteter.

„Det er vigtigt med pengeinstitut-
ter, som både kan og tør finansiere 
det lokale erhvervsliv. For virksom-
heder, der ønsker 
at vækste, er det 
altafgørende med 
et godt forhold til 
den lokale bank,“ 
forklarer Henrik.

Henrik byggede 
sidst i 2008, og 

dengang overvejede han at flytte sin 
engros- og produktionsvirksomhed 
til Randers. 

„Vi sælger udelukkende varer 
gennem vores forhandlere, og 
mange af dem vil have nemmere 
tilkørselsforhold i Randers. Men ikke 
alle virksomhedens medarbejdere 
ville flytte med, så den sag var hur-
tigt afgjort. Jeg har landets bedste 
medarbejderteam, og det er altså 
uundværligt,“ fortæller Henrik. 

Udover dygtige og trofaste med-
arbejdere er stabile leverandører og 
et godt forhandlernet med til at gøre 
virksomheden til en international 
succes med kunder fra både ind- 
og udland. De ti ansatte omsætter 
årligt for over 30 mio. kr..

SpAREkASSEN: vI vIL BIDRAGE TIL uDvIklInGEn Af DEt lokAlE ERhvERvSlIv
Det gør Sparekassen Kronjyllands 
administrerende direktør, Klaus 
Skjødt glad, når han hører en histo-
rie som International Furnitures. 
Den er nemlig et stærkt eksempel 
på lokalt samarbejde, der virker.

„En af vores vigtigste opgaver er 
at finansiere det lokale erhvervsliv 
i Midt- og Østjylland, og det tager 
vi meget seriøst. Vi skal nemlig 
bidrage til det lokale erhvervslivs ud-
vikling,“ understreger Klaus Skjødt.

I slutningen af sidste år lancerede 
han en ny strategi for Sparekas-
sen, og her står der blandt andet, 
at Sparekassen i stigende grad skal 
være kendt som erhvervslivets 
pengeinstitut.

„Vi står i dag rigtig stærkt på 
privatsiden, og det skal vi selvfølge-
lig blive ved med, men jo længere 
vi kommer væk fra Randers, jo 
mere bliver vi alene opfattet som et 

privat institut, og det skal vi ændre 
på,“ slår han fast.

En af måderne har været at etab-
lere deciderede erhvervsenheder i 
en række af Sparekassens afdelin-
ger. 

„Her kombineres den faglige 
indsigt med et lokalt kendskab og 
engagement, og det oplever jeg, at 
mange erhvervskunder sætter stor 
pris på.“

lokAlE kRæftER  
BAG INTERNATIoNAL SUccES
International furniture i Ørum valgte at blive på Djursland, da den 

succesfulde gazellevirksomhed skulle have nyt hovedsæde til 17 mio. kr.  

En god relation til det lokale pengeinstitut har været altafgørende for 

væksten, forklarer direktøren.

„for virksomheDer, 
Der ønsker at 
vækste, er Det 
altafgørenDe meD 
et goDt forholD til 
Den lokale bank.“

„jeg har 
lanDets beDste 
meDarbejDerteam, 
og Det er altså 
uunDværligt.“
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Direktør Henrik Bøgild Nielsen, International Furniture
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KOM IND OG SE VORES 

STORE PROGRAM 
AF NISSAN ERHVERVSVOGNE

BilButikken AS

http://www.bilbutikken.nissan.dk


„Jeg fandt den i Grenaa. Det 
var én af mine kammerater, 
der havde den, og jeg så den 
faktisk på Facebook,“ fortæl-
ler Esben, der er indehaver 
af Kama Kaffe i Grenaa. „Jeg 
var straks interesseret – og 
jeg tror ikke, at der gik mere 
end fem minutter, så havde 
vi handlet. Det skete i foråret, 
og vi blev enige om en pris på 
86.000 kroner. I prisen fulgte 
der en del reservedele med, så 
jeg nu her i vintermånederne 
kan få den helt istandsat. 
Nogle af reparationerne kan 
jeg selv klare, men jeg skal 
også have professionel hjælp.“

„Det er en blå folkevogn T2 
fra 1972 og altså ældre end 
den orangefarvede. Og jeg kan 
heller ikke sove i den. Det kan 
mine drenge til gengæld. Bilen 
bruges som hyggebil og kun 
om sommeren og skal ikke 
bruges til at køre kaffe i. Den 
skal helst ikke ud i vintermåne-
derne. Drengene og jeg bruger 
den til udflugter til skov, strand 
og Djurs Sommerland.“

Esben ved ikke meget om 
biler og teknik, fortæller han, 
men han ved da, at hans kusi-
nes mand, der er køkkenchef 

på filmhøjskolen, har impor-
teret den fra Sverige. Det 
har han fundet ud af senere. 
Verden er lille.

Han ved også, at hans mo-
del blev produceret i Brasilien 
fra 1967 til 1979, og at grund-
modellen er produceret siden 
1950. I 1990 blev modellen 
udstyret med en frontmotor 
under navnet T4. 

Produktionen stoppede  
efter 56 år
Ved udgangen af 2013 stop-
pede produktionen af den 
klassiske hippiebus T2, der 
som bekendt gik under navnet 
rugbrød. Rugbrødet har ikke 
været produceret i Europa 
siden slutningen af 70’erne. 
Men i Brasilien har man haft 
den legendariske bil i pro-
duktion uafbrudt siden 1957. 
Ifølge Volkswagen er det den 
model i verden, som har været 
længst i produktion. Men 
eventuelle købere af de ældste 
modeller skal dog være klar 
over, at bilen næppe opfylder 
EU’s miljø- og sikkerhedskrav 
og derfor ikke nødvendigvis 
kan få lov til at køre på vejene 
herhjemme.

GAMMEL  
kæRlIGhED  
RUSTER IkkE

Da Esben Bach lauridsen kom til Grenaa i begyndelsen af 90’erne for at komme i lære 
som ekviperingshandler, var det sammen med sit kære, orangefarvede rugbrød t2 fra 
1976, som han nærmest kunne bo i. Men en lærlingeløn var ikke tilstrækkelig til at 
holde den bil kørende, så han måtte med sorg i sinde skille sig af med den. nu hvor 
økonomien har bedret sig, har han igen kunnet anskaffe sig et eksemplar.
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Volkswagen T2 
Årgang: 1972

Motor: 4 cyl. Boxermotor

 2 ventiler pr. cylinder

 1679 cm³

 66 HK

Venderadius: 11,3 m

Bremser for: Skivebremser

Bremser bag: Tromlebremser

Tophastighed: 127 km/t

Acceleration: 0 – 90 km/t: 20,5 sek.



lEASInG oG  
SERvIcEAftAlER  
ER FREMTIDEN  
FoR pERSoN-  
oG vAREBILER

I et konkurrencepræget og moderne samfund er 
det yderst vigtigt for alle virksomheder at have helt 
styr på økonomien, ikke mindst over virksomhedens 
transportomkostninger. Derfor leaser flere og flere 
virksomheder deres firmabiler ligesom der bliver lavet 
serviceaftaler. Så har virksomhederne et fuldt overblik over 
transportomkostningerne måned for måned og år for år. 
Men firmabilers økonomi handler i høj grad også om god 
kvalitet, pålidelighed, lang levetid – og høj gensalgsværdi. 
Med andre ord handler køb af firmabil om totaløkonomi.

Direktør Jesper Jürgensen, Volkswagen Grenaa
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Den lokale, autoriserede Volks-
wagen forhandler på Djursland er 
Volkswagen Grenaa. Til Volkswagen 
Grenaa er der knyttet et erhvervs-
center med et specialuddannet 
erhvervsteam til udelukkende at 
betjene virksomhederne med råd 
og vejledning ved køb, salg, leasing 
og serviceaftaler for Volkswagen 
vare- og personbiler – herunder de 
seneste moms- og afgiftsregler.

„Volkswagen har med deres 
mange bilmodeller indenfor både 
vare- og person-
biler et model-
program, der er i 
stand til at opfylde 
de allerfleste virk-
somheders trans-
portbehov,“ siger 
Jesper Jürgensen, 
der er indehaver 
og direktør for Volkswagen Grenaa. 
„En Volkswagen-forhandler kan 
ikke bare reklamere med, at man 
har et erhvervscenter. Det er kun 
udvalgte Volkswagen-forhandlere, 
der må oprette et erhvervscenter. 
Vi skal som forhandler leve op til 
ekstra høje krav, for at vi kan have 
et erhvervscenter. Disse krav lever 
Volkswagen Grenaa op til. Vi kan 
altså tilbyde virksomhederne på 
Djursland et kompetent erhvervs-
team.“

Leasing
„I dag ser vi, at flere og flere virk-
somheder vælger at lease deres 
biler. Her kan vi tilbyde to forskel-
lige leasingformer: operationel og 
finansiel leasing, der begge kører 

gennem Volkswagen 
Finans. Operationel 

leasing svarer stort 
set til at leje en 

bil. Her betaler 
man et fast 

beløb om 

måneden i hele leasingperioden, 
som dækker finansiering, service, 
vedligeholdelse og afskrivning. Der 
er garanti på bilen i hele perioden, 
som typisk er fra 36 - 60 måneder 
afhængig af kilometerforbrug. Ved 
en finansiel leasing er service- og re-
parationsaftaler ikke en del af leasin-
gen, men kan tilkøbes. Efter en endt 
leasingperiode køber kunden bilen. 
I begge tilfælde er ordningerne 
forbundet med et godt beskatnings-
grundlag for personbiler.“ 

Serviceaftaler
„Med en serviceaf-
tale fra Volkswagen 
har virksomheden 
altid fuld kontrol 
over udgifterne. 
Aftalen omfatter 
almindelig service 

og vedligeholdelse i henhold til fa-
brikkens forskrifter samt defekter på 
alle mekaniske dele. Det er en ord-
ning, der giver maksimal sikkerhed 
for lave driftsomkostninger og kan 
tilpasses virksomhedens kørselsbe-
hov. Service- og reparationsaftaler 
dækker reservedele, arbejdsløn, 
udskiftning af sliddele og uven-
tede reparati oner. 
Virksomheden kan 
derfor glemme 
alt om uforudsete 
værkstedsregnin-
ger. Og så skal det 
da med, at vore 
serviceaftaler er 
landsdækkende,“ 
fortæller Jesper. 

Vejhjælp, aldersrabat og gratis 
hente- og bringeservice
Ved køb af en ny Volkswagen følger 
Volkswagen Vejhjælp garantien på 
bilen og gælder herefter i hele bilens 
levetid. Blot skal det sidste store 
eftersyn være foretaget hos Volks-

wagen – og det næste serviceefter-
syn jævnfør servicebogen må endnu 
ikke være forfaldet. Volkswagen 
vejhjælp gælder i hele Europa.

Volkswagen Express Service er et 
godt tilbud til erhvervslivet. Express 
service tilbyder ved en akut situa-
tion at få klaret mindre reparationer 
under 1½ times varighed uden 
tidsbestilling.

Volkswagen Grenaa yder op til 
30 % aldersrabat på arbejdsløn for 
Volkswagen biler, der er mellem 
5-15 år. Rabatten udregnes ved 
at gange bilens alder med to. For 
eksempel giver en bil som er otte år 
gammel (8 x 2 =) 16 %.

Volkswagen Economy Parts er 
originale reservedele til lave priser 
for alle Volkswagen biler over fem 
år. Der kan spares op til 30 %.

Gratis hente-/bringeservice tilby-
des alle på hele Djursland i forbin-
delse med service og reparationer. 

Volkswagen Grenaa 
Siden 1. januar 2006 og indtil 1. 
september 2014 har Volkswagen 
Grenaa været ejet og drevet af 
Jesper Jürgensen og Bent Larsen i 
fællesskab.

Volkswagen 
Grenaa drives 
herefter videre af 
Jesper Jürgensen 
som indehaver og 
direktør.
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„vi kan altså tilbyDe 
virksomheDerne 
på DjurslanD 
et kompetent 
erhvervsteam.“

„meD en 
serviceaftale fra 
volkswagen har 
virksomheDen altiD 
fulD kontrol over 
uDgifterne.“
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Rolshøjvej 10 · 8500 Grenaa · Tlf. 7217 0044
info@norddjursoppbyg.dk · www.norddjursoppbygg.dk

Vi specialiserer os indenfor opbygning og 
reparationer af alt rullende materiel

Alt i hydraulik, slanger, ventiler, 
cylindre m.m.

Randers salgsafdeling · Aarhusvej 115 · 8960 Randers SØ · Tlf: 86 42 25 11 · Mandag - fredag 9.00-17.30, lørdag - søndag 11.00-16.00 · www.autohus.dk
Grenå salgsafdeling · Rugvænget 29 · 8500 Grenaa · Tlf: 86 32 15 00 · Mandag - fredag 10.00-17.00, lørdag - søndag 10.00-15.00

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

Svend Pilgaard Automobiler A/S · Saabydalvej 2 · 8550 Ryomgård · Tlf. 8639 4099 · www.svendpilgaardautomobiler.dk

Book en prøvetur!
Kontakt os og lad os give dig  

et uforpligtende tilbud!

NY

Færgevej 1 · Grenaa
www.mercatus.dk

Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt, Norddjurs Kommune

Funktionsleder Helle Ganer, Røde Kors Center Ebeltoft

http://www.norddjursoppbygg.dk
http://www.autohus.dk
http://www.svendpilgaardautomobiler.dk
http://www.mercatus.dk


„Norddjurs har ingen udgifter til de 
nye asylansøgere, men til gengæld 
kommer de til at give nyt liv og 
skabe mere aktivitet i området,“ kon-
staterer kommunaldirektør Jesper 
Kaas Schmidt, der har travlt med at 
sørge for at alt klapper, når kommu-
nens nye gæster rykker ind.

„Det er vigtigt for mig, at vi over-
holder alle regler – og at vi informe-
rer grundigt, hvor der evt. skal være 
et asylcenter. Derfor er status også, 
at kun det tidligere plejehjem Lyng-
bygård er aftalt som nyt asylcenter 

med Røde Kors lige nu. Jeg ved, at 
der allerede midlertidigt er indlo-
geret asylansøgere i det tidligere 
flygtninge center på Robstrupvej 
udenfor Grenaa, på Fornæs Camping 
og på Grenaa Strand Camping – og 
at Røde Kors er i dialog med Ferie-
center Kattegat om evt. at placere 
nogen her også. Så der er altså pres 
på lige nu!

Centret køber varme af varme-
værket, de skal købe mad og andre 
fornødenheder – og kan heller ikke 
undgå at bruge lokale håndværkere. 
Der bliver handel med dagligvarer 
og nok i starten catering, da der ikke 
lige nu er faciliteter til at lave mad 
for så mange på Lyngbygård, og her 
kommer der sikkert også en lokal 
udbyder på banen. Så der er masser 
af positive effekter lokalt.“

Thomas Larsen fra DagliBrugsen i 
Lyngby ser frem til de nye gæster. 
„Det handler rigtig meget om, at vi 
skal tage godt imod dem. Hver gang 
de handler for en krone, tjener jeg 
også lidt. Det tager jeg selvfølgelig 
med. Jeg er klar til at købe de varer 
hjem, de efterspørger. Langt de 
fleste lokale har positiv tilgang, men 
man er selvfølgelig lidt spændte på 
hvad der kommer til at ske. Det skal 
nok gå godt.“

Funktionsleder Helle Ganer fra Røde 
Kors Center Ebeltoft har stået for 
genopstart af det tidligere flygtninge-
center udenfor Grenaa og fortæl-
ler, at man også i Ebeltoft arbejder 
med planer om at kunne modtage 
flere asylansøgere. „Vi er norme-
ret til 120, men har åbnet ekstra 
buffer pladser, så vi nu er godt 150. 
Udlændingestyrelsen er i dialog med 
kommunen, så vi kan sikre centret 
en mere permanent status. Det 
er et lille center, så vi håber på en 
opnormering til omkring 350. Så er 
centret rentabelt i størrelse, og skal 
ikke hele tiden åbnes og lukkes som 
situationen har været på det sidste.“

De lokale håndværkere er også på 
banen: „Røde Kors vil gerne benytte 
sig af lokale håndværkere som 
tømrer, murer, låsesmed og f.eks. 
radio/tv folk. Det handler både om 
indretning, istandsættelse og ved-
ligeholdelse. Her i Ebeltoft har jeg 
en liste med lokale håndværkere, vi 
entrerer med. Ofte dem, der allerede 
har været inde. Det er bred vifte af 
meget forskellige virksomheder. Og 
interesserede er meget velkomne 
til at henvende sig,“ opfordrer Helle 
Ganer.

Det er Røde Kors, der opslår alle 
faste stillinger, så alle interesserede 
skal bare melde sig på banen, når 
det bliver relevant. Norddjurs Kom-

mune har tidligere vurderet, at 
der bliver op til 25 nye jobs. 

Jobcenter Nord-
djurs samarbejder 
med Dansk Røde 
Kors om at tilbyde 

kvalificeret arbejds-
kraft og deltager også 

i borgermøderne.

ASyLcENTRE GIvER BåDE  

joB oG oRDRER
Djursland får lige nu besøg af mange 

flere asylansøgere fra primært 
Syrien og Eritrea. Det skaber masser 

af aktivitet og omsætning i lokale 
virksomheder – og kan give job til 

lokale.
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Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt, Norddjurs Kommune

Funktionsleder Helle Ganer, Røde Kors Center Ebeltoft



22 Personprofil www.erhvervDJURSLAND.dk · oktober 2014

 AT væRE 

tRo 
 MoD SIG  
 SElv

Forstander Nadia Kløvedal Reich, The European Film College
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Jo, Nadia Kløvedal Reich (48) er datter af forfatteren 
Ebbe Kløvedal Reich og pædagogen og kunstneren 
Alice Møller Kristensen. „Min far havde fire børn med 
fire forskellige mødre og min mor havde tre børn med 
tre forskellige fædre. Både min far og min mor boede i 
dele af deres liv i kollektiver, og derfor 
har jeg hele min barndom været tilknyt-
tet disse miljøer. Det var i Maos Lyst, 
at vi fik navnet Kløvedal. Det var også 
på den tid, hvor det handlede om den 
fulde frihed og at udforske verden, så 
da jeg som 14-årig fik lyst til at være 
BZ’er, sagde mor, at det da var en 
udmærket idé. Tro mod sig selv og sit 
projekt, som hun var. Børn skulle have mulighed for 
at udfolde sig. Det var jo også en anden tid, en anden 
pædagogik. Lilleskolerne var populære.

Jeg er bestemt ikke sikker på, at jeg ville havde givet 
mine egne børn de samme muligheder. I dag handler 
det mere om at børn skal være flittige i skolen, og de 
skal dyrke sport. Den slags. Man har forventninger til 
sine børn. Måske handler det mere om forældrenes be-
hov for at opleve sig selv og børnene som en succes,“ 
siger Nadia, der har en dreng og en pige: Oliver går på 
Columbia University i New York City og Amalie går på 
Copenhagen Business School (CBS).  

Fra kunst til sociologi
„Da jeg var 20, blev jeg gravid. Jeg troede, jeg skulle 
være kunstner af en slags. Skuespiller og musiker var 
oplagte muligheder. Jeg gik også på forskole til konser-
vatoriet, var sangerinde i et band og var med i et par 
spillefilm. Men fornuften og mit forestående moder-
skab bragte mig i en anden retning. Jeg har dog altid 
været interesseret i de skabende og kreative proces-
ser. Men jeg valgte altså sociologi på RUC.“

„En sommer, hvor min far havde lejet et fritidshus i 
Tversted, præsenterede jeg ham for min nye kæreste. 
Han var oberstsøn fra Hjørring og læste jura. Ups. Og 
så havde han oven i købet en slipsebøjle. Sådan én 
havde jeg aldrig set før. Min far ejede ikke engang et 
slips. Efterhånden kom han da til at holde af ham. Han 
blev senere direktør, og vi havde 21 stabile år sam-
men. Han var en god mand og far for børnene. Men vi 
voksede nok stille og roligt fra hinanden, måske fordi 
vores udgangspunkt var så forskelligt. Jeg var ked af 
det, og troede aldrig jeg skulle finde kærligheden igen. 
Jeg tror, jeg var fascineret af tanken om det evige æg-
teskab. Men det gjorde jeg. Jeg fandt Anders, og vi har 
nu været gift i 1½ år. Udover at være manden i mit liv 
udmærker han sig ved at have et firma, der har nogle af 
landets dygtigste dekorationsbyggere.“

Karrieren
Efter studiet kom Nadia til Kommunernes Landsfor-
ening. „Det var en fantastisk læreplads. Og så lærte jeg 
mit fædreland at kende. Jeg, som havde set meget af 

verden, kom til at se mit gamle land fra alle hjørner og i 
alle kroge.“

Derefter blev hun chefrådgiver og senere leder i 
Statens Center for Kompetence og Kvalitetsrådgivning. 
I de år arbejdede hun med kvalitetsudvikling. „Men da 

jeg nu i en del år havde gået rundt og 
fortalt ledere om ledelse, så syntes 
jeg også, at det var på tide at prøve 
mine egne lederevner af i praksis. 
Så jeg kom til Danmarks Radio som 
fiktionschef. Det var en spændende 
og hektisk periode på seks år. Jeg ved, 
at jeg fra nogle sider blev kritiseret for 
min ledelsesstil. Men her var jeg sat 

i verden for at sætte et nyt hold, åbne DR og tænke i 
nye samarbejdspartnere for DR Drama. Succes kræver, 
at man fornyer sig. Vil man fornyelse, skal der træffes 
beslutninger, som ikke altid er lige populære. Sådan vil 
det altid være, og det er en del af omkostningerne ved 
at påtage sig et lederskab.“

Den Europæiske Filmhøjskole
„I de år jeg var på DR, var jeg eks-
tremt eksponeret. Der var mange 
kindkys, røde løbere og manglende 
fordybelse. Det var jeg blevet træt 
af. Jeg så opslaget, hvor man søgte 
en forstander på filmhøjskolen, og 
blev opfordret til at søge. Men jeg 
var faktisk lidt usikker på, om det var 
noget for mig. Kunne jeg finde mig til 
rette i Ebeltoft? Jeg havde jo aldrig 
boet andre steder end i København. På DR rangerede 
jeg lige under topledelsen, og der var mange chefer 
over, ved siden og under mig. Pludselig var jobbet i 
Ebeltoft helt oplagt. Her er jeg den øverste ledelse 
sammen med bestyrelsen. Her er der plads til fordy-
belse i arbejdsprocesserne, der spænder vidt. Det var 
ledelse af et kreativt miljø, som jeg holder af. Det er et 
sted, der er rundet af kærlighed og passion for filmen. 
Der er den smukke, stille natur, der giver ro langt ind 
i sjælen. Frem for alt mødes her alle kulturer fra hele 
verden. Her bliver der udvekslet viden og erfaringer 
med filmen i fokus.“

„Med forstanderjobbet på filmhøjskolen har jeg 
fået en drejning, der hænger naturligt sammen med 
mit tidligere virke, men som har nye perspektiver. Det 
handler om altid at være tro mod sig selv. Mærke efter 
i sig selv hvornår man kan gøre en forskel. Når der er 
sammenhæng mellem den du er og det du gør. Altså: 
Er jeg det rigtige sted – og kan jeg bidrage med noget? 
Er jeg ikke det, og kan jeg ikke det, så må jeg da flytte 
et andet sted hen. Også i forhold til mig selv,“ slut-
ter Nadia Kløvedal Reich, The European Film College, 
Ebeltoft.

hun har bestemt ikke haft en barndom som de fleste. hun kunne gøre, hvad 
hun ville. Men frihed har en omkostning. nærvær, loyalitet og det at passe 
på hinanden var ikke i højsædet. Alligevel har hun fået en god uddannelse 
og en flot karriere. nu har hun igen skiftet spor – og er flyttet til Ebeltoft. 
Men retningen er stadig den samme.   

„succes kræver, at 
man fornyer sig. 
vil man fornyelse, 
skal Der træffes 
beslutninger, som 
ikke altiD er lige 
populære.“

„Da jeg som 14årig 
fik lyst til at være 
bZ’er, sagDe mor, 
at Det Da var en 
uDmærket iDé.“
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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

www.permoeller.dk

MURERFIRMA  RASMUS JAKOBSEN A/S

Energivej 20 · 8500 Grenaa
Tlf. 86 32 35 11/86 32 38 32 

Biltlf. 23 31 48 40 · www.rjakobsen.dk

T otalentrepriser 
Nybygning · T ilbygning 

Omforandring · Reparationer 
Murer-, beton-, og jordarbejde 

Autoriseret kloakmester 
Grave- og huggearbejde med miniged 

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 miljøbe-
lastning og forøgelse af produktiviteten. Denne formidling sker primært ved erfaringsudveksling i de enkelte ud-
viklingsgrupper (interessegrupper) og ved afholdelse af diverse arrangementer - typisk fyraftensmøde, hvor alle
kan deltage. Miljøforum Norddjurs Erhverv afløser det tidligere UGE (Udviklingsforum for Grenaa's Erhvervsliv). www.mfnorddjurs.dk

 

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

Trekanten 44 B
8500 Grenaa
Tlf. 86 32 32 99

Nimtofte
Tlf. 86 39 81 07

Balle
Tlf. 86 33 72 73

BP Electric A/S

Deres garanti for 
kompetence og engagement

www.bpelectric.dk

EN SPARRINGSPARTNER  
I ØJENHØJDE
Har du til tider svært ved at få overblik  
og træffe de rigtige beslutninger i din 
virksomhed? Vi hjælper dig med at gøre  
det komplekse enkelt, fokusere på det 
væsentligste og træffe de beslutninger, der 
skaber tryghed og vækst i din virksomhed.

EY i Grenaa 
Storegade 1, telefon 73 23 30 00

www.ey.com/dk

http://www.permoeller.dk
http://www.rjakobsen.dk
http://www.mfnorddjurs.dk
http://www.bpelectric.dk
http://www.ey.com/dk
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Alle data er indhentet i perioden 
29.08.2014 - 25.09.2014.
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen 
og NN Markedsdata. 
Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

Brix Grafisk Kommunikation ApS
Energivej 45, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 8,3 (8,4)
Resultat før skat 0,2 (0,0)
Egenkapital 0,6 (0,5)
Antal ansatte - (-)

Covidence A/S
Strandvejen 2A, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 53,3 (43,0)
Resultat før skat 41,1 (32,4)
Egenkapital 30,1 (30,2)
Antal ansatte - (-)

Eurotech Ebeltoft ApS
Martin Hansens Vej 21, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30.04.2013 
Bruttofortjeneste 1,9 (2,5)
Resultat før skat -0,2 (0,5)
Egenkapital 2,4 (2,6)
Antal ansatte 7 (-)

Grenaa Isolering A/S
Nygårdsvej 2, 8570 Trustrup
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 18,7 (15,5)
Resultat før skat 3,1 (3,7)
Egenkapital 3,9 (2,9)
Antal ansatte - (35)

M. Nielsen Og Sønner 
 Maskinforretning ApS
Bredgade 38, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 1,7 (3,9)
Resultat før skat -0,1 (1,1)
Egenkapital 3,7 (3,8)
Antal ansatte - (-)

Mols-Linien A/S
Færgevejen 60, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31.12.2013 
Bruttofortjeneste 175,6 (134,1)
Resultat før skat -35 -(88,4)
Egenkapital 47,9 (82,3)
Antal ansatte 233 (223)

Skandinavisk Dyrepark A/S
Nødagervej 67B, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30.04.2014 
Bruttofortjeneste 7,1 (9,0)
Resultat før skat 1,4 (2,5)
Egenkapital 6,5 (5,6)
Antal ansatte 15 (15)

Scanding A/S
Djursgade 31, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 4,4 (3,6)
Resultat før skat 0,2 (0,4)
Egenkapital 1,1 (1,4)
Antal ansatte - (-)

United Foam ApS
Rågholmvej 1, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30.06.2013 
Bruttofortjeneste 3,5 (3,3)
Resultat før skat 0,2 -(1,4)
Egenkapital 2,7 (2,6)
Antal ansatte 7 (-)

Vahle A/S
Fabriksvej 5, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 30.04.2014 
Bruttofortjeneste 6,4 (6,4)
Resultat før skat 0,2 (0,5)
Egenkapital 1,5 (0,9)
Antal ansatte 15 (3)

Witehauz ApS
Mortenskærvej 5, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 0,5 (0,9)
Resultat før skat -0,2 (0,5)
Egenkapital 0,2 (0,7)
Antal ansatte - (3)

Det ruller for Skomø
Når Carlsberg og Coca-Cola 
skal bruge materialer til en 
ny kampagne, er der en god 
chance for, at Tommy Bøge-
højs Skomø A/S er leveran-
døren. Også selv om ordren 
f.eks. skal leveres til Malawi 
i det sydlige Afrika eller et 
andet eksotisk sted i verden.

Den Ebeltoft-baserede 
virksomhed med 35-36 med-
arbejdere har i dag musklerne 
til også at kunne håndtere de 
helt store kunder, som bl.a. 
også omfatter Danske Spil og 
Berlingske koncernen.

„For et år siden konsta-
terede vi, at vi ikke kunne 
vækste meget mere i de 

segmenter, vi havde. Så satte 
vi os sammen og definerede 
nogle nye kundesegmenter 
– og nogle nye produkttyper. 
Vores sortiment vokser i 
kompleksitet – man kan sige, 
at vi er gået fra kun at lave 
småskilte til at producere alt 
fra f.eks. pyloner med lys og 
skilte med digitale skærme. 
Så produkterne vokser også i 
kroner og ører pr. enhed.

Strategien har allerede 
virket og slår igennem i det 
nye regnskab. Vi er vækstet 
mellem 10 og 20 % om året 
de sidste fem år, og væksten 
bliver endnu større i år, kan 
jeg se her efter første kvartal i 
det nye regnskabsår. 

Vi er også gået fra kun at 
levere produkter til at være 
konceptuelle. Vi vil rigtig 
gerne rådgive kunderne og 
sælge hele pakker i stedet for 
enkeltprodukter – og det ople-
ver jeg faktisk, at kunderne er 
rigtig glade for.“

Antallet af medarbejdere er 
også vokset en smule, men 
Tommy Bøgehøj har i hele 
processen haft stor fokus 
på medarbejderudvikling og 
effektivisering, så han med 
egne ord i dag råder over 
både stabil og meget velkvali-
ficeret arbejdskraft, som næ-
sten alle bor i lokalområdet. 
„Vi har enkelte medarbejdere, 
der pendler fra Aarhus, og jeg 
oplever ikke, vi har problemer 
med at tiltrække og fastholde 
de folk, vi har behov for,“ slut-
ter han.

AUT. EL-INSTALLATØR

Tlf. 86 33 45 55

ApS

Rugvænget 12A · 8500 Grenaa

Skomø A/S
Julius Kajus Vej 1, 8400 
Ebeltoft

Ejer: Bøgehøj Holding ApS

Regnskabsafslutning 30.06.2014

Bruttofortjeneste 17,2 (15,4)

Resultat før skat 5,1 (3,9)

Egenkapital 6,7 (5,8)

Antal ansatte 35 (30)
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

Direktør Tommy Bøgehøj, Skomø A/S

http://www.soendergaardaps.dk/
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Få relevante indlæg 
optaget gratis i Ajour. 

Send stof til: 
info@erhvervdjursland.dk

Kystvejens Hotel 
og Konferencecenter

Lotte Oldrup Rasmussen 
(35) er startet som salgs-
chef på Kystvejens Hotel og 
Konference center i Grenaa. 
Hun har været beskæftiget i 
hotel- og restaurationsbran-
chen i mange år og har haft 
fokus på bl.a. salg og kun-
derelationer.

Journalist Sanne Hukiær 
Chris tensen (29) er startet 
samme sted som marke-
tingmedarbejder og har bl.a. 
arbejdet på dagbladet Ber-
lingske, modemagasinet IN 
og kommunikationsbureauet 
Have Kommunikation. Ud 
over marketing skal hun være 
med til at arrangere events på 
hotellet.

Grenaa Hydraulik
Efter godt tre år som direktør 
for Grenaa Hydraulik A/S, er 
Frederik Høgh Brandstrup ble-
vet medejer af virksomheden, 
der tidligere havde E. Møl-
ler Holding ApS – der blandt 
andet også ejer HSM Industri 
A/S – som eneejer.

Frederik er uddannet ingeniør 
fra Ingeniørhøjskolen i Aarhus. 
Grenaa Hydraulik driver også 
virksomheden Aarhus Hy-
draulik, der er landets største 
ParkerStore.

Auning Idræts-  
og Kulturcenter
Centret har fået styrket 
be mandingen med en hal-
inspektør og en køkkenchef. 
Carsten Wøhlk er startet som 
halinspektør og Ronny Jensen 
som køkkenchef. Carsten 
Wøhlk er uddannet klejnsmed 
og har specialiseret sig i 
storkøkkener. Senest har han 
kørt som tekniker og over-
montør med servicering af 
varmtvandssystemer i Jylland 
og på Fyn. Ronny Jensen har 
en uddannelse som butiks-
slagter. Han har været inden 
for branchen siden 1986 – og 
har de seneste syv til otte år 
arbejdet som freelance kok 
med arrangementer fra 20 til 
400 gæster.
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Nøgletal Ændring måned Ændring år

Norddjurs 2.4% 5.3%

Syddjurs -7.1% -9.2%
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Vækst-finansiering
23. oktober 2014 kl. 17.00 - 19.00 hos 
Syddjurs Erhverv, Fabriksvej 5, 8544 
Mørke.
Har du vækstplaner med din virksomhed, 
men står over for udfordringer med at 
fremskaffe kapital? På gå-hjem-mødet 
møder du tre personer, der måske kan 
give dig den løsning, du har brug for.
Alene for medlemmer af Syddjurs 
Erhvervsforening.
Info/tilm.: tlf. 8880 9990, 
chg@syddjurserhverv.dk

Iværksættercafé
29. oktober 2014 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

Tag med DER i Folketinget
4. november 2014 kl. 05.15 - 22.00
Kom med Djurslands Erhvervsråd til 
Borgen med tidlig busafgang fra Auning. 
Få rundvisning og indblik i arbejdet og følg 
en debat i Folketingssalen.
Tilm.: lene@djurslandserhvervsraad.dk. 
Medlemspris: kr. 500.  
(Maks to deltagere pr. medlemskab.)
Pris for ikke medlemmer: kr. 700.

Eksportfremstød Tyrkiet
4. - 7. november 
Tyrkiet bliver et attraktivt marked for 
sundheds- og velfærdsløsninger. Få 
kontakter og overblik over det tyrkiske 
marked og besøg EYAF Expo messe 
”Rehabilitation, Integration, Prevention & 
Care” i Istanbul. 
Arr./info: Business Region Aarhus
Tlf. 2332 8644 – pr@aarhus.dk

Nye selskaber
CVR-NR:
36089466  GLATVED ENTREPRENØRSERVICE ApS ................................................ 15.09.2014
36077212  DIPPED ApS ............................................................................................ 01.09.2014
36078316  UKRUDTMANDEN ApS ........................................................................... 02.09.2014

Selskabsændringer
CVR-NR: 
21073032  KRISTIAN SØGAARD NIELSEN ApS ........................opløst ved erklæring 03.09.2014
34482195  ORKIDEE DANIA ApS ............................................. Konkursdekret afsagt 16.09.2014
30542037  KURSALL DART ApS .............................................. Konkursdekret afsagt 18.09.2014
21062073  FONTUS DANMARK A/S ............................ Konkursbeh. afsluttet, opløst 21.09.2014
32095666  GRØNDAHLS ISOLERINGSTEKNIK ApS .... Konkursbeh. afsluttet, opløst 22.09.2014
33357087  DYBVAD EFTF. ApS ................................................ Konkursdekret afsagt 27.08.2014
25814983  MØLLE SKOVLY ApS.............................................. Konkursdekret afsagt 04.09.2014
31852854  TEEN HOUSE ApS .......................................Skifteretsbeh. sluttet, opløst 06.09.2014
46407512  ABIGALLO ApS ........................................... Konkursbeh. afsluttet, opløst 20.09.2014
30817427  STEVN ApS ..................................................Skifteretsbeh. sluttet, opløst 21.09.2014
34719004  DORTHE‘S RENGØRING ApS .....................Skifteretsbeh. sluttet, opløst 22.09.2014
33588674  SCANTRA A/S ............................................. Konkursbeh. afsluttet, opløst 22.09.2014

Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.

Færgevej 1 · Grenaa
www.mercatus.dk

0,- i gebyr for 
erhvervskunder

Den er go’ nok - det gælder ALLE gebyrer
Kontakt os og prøv os af!

mailto:info@erhvervdjursland.dk
http://www.nykredit.dk
http://www.mercatus.dk
http://www.sparekassendjursland.dk
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ERHVERVSLEJEMÅL
GRENAA MIDTBY

Lækre lokaler til 
kontor, klinik etc. 
udlejes eller sælges
• I alt 213 kvm

• Kan opdeles

• Loftlokaler med lys 
   og udsigt over åbyen

• Direkte adgang fra 
   Østergade

• Bagtrappe fra  
   lukket gård

• Parkering rundt  
   om hjørnet

• Over specialæge
   og tandteknikker

Få uforpligtende rundvisning
– ring til Lars 4051 0619

mulighedfor 6 mdr.
GRATIS

HUSLEJE

Kattegatcentret
Næsten 600 elever fik sat 
fokus på naturvidenskab, da 
centret var vært for Natur-
videnskabsfestival 2014. 
Affaldssortering på tid, 
eksperimenter med enzy-
mer, en rejse ud i rummet og 
smagsprøver på fremtidens 
proteinkilder var bare nogle af 
festivallens aktiviteter.
Ud over Norddjurs Skoletjene-
ste, NTScenteret og lokale un-
dervisninginstitutioner bidrog 
Kattegatcentret, Reno Djurs, 
AlgeCenter Danmark, Arktisk 
Center, undervisningskonsu-
lent Finn Skaarup, Kyst- og 
Fjordcentret og Baunhøj Mølle 
til festivalen.

DMP 
Mølleservice A/S
Virksomheden, der beskæf-
tiger sig med mølleservice, 
gearrenovering og reser-
vedele, har skiftet navn til 
Connected Wind Services 
Danmark A/S. 
Ændringen afspejler at DMP 
Mølleservice, Windservice 
NF (Tyskland) og Triventus 
Service (Sverige) er samlet i 
en organisation.

Hos Walter
Familien Busks anstrengelser 
blev belønnet efter fortjene-
ste, da Lokalavisens læsere 
valgte Hos Walter på Nør-
rebakke i Ebeltoft som årets 
butik. Familien driver sammen 
med gode medarbejdere en 
forretning med vin, ost og 
specialiteter. Hos Walter blev 
oprindelig startet af Walter 
Møller, men for ti år siden 
blev den overtaget af Kristian 
Glerup Busk, der har videreud-
viklet sin forgængers koncept. 

Efter en sommer med rekord-
omsætning ser Kristian og 
Karina Glerup Busk nu frem til 
december, der er årets mest 
travle måned.

Memory Lane 
Rock Museum
Fuglsøcentret lægger lokaler 
til landets første rockmuseum, 
der netop er åbnet. Det er 
rockhistorikeren Poul Nowack, 
der står bag samlingen. Han 
har tidligere vist sine mange 
effekter frem på en række 
jyske museer.

Lyd & Billede 
Eksperten
De to virksomheder Lyd & 
Billede Eksperten, Rønde og 
RepTec, Skødstrup har slået 
sig sammen til én virksom-
hed. De to tidligere tætte 
samarbejdspartnere har des-
uden opkøbt installations- og 
serviceafdelingen i ProShop 
Europe, der er totalleverandør 
indenfor konferenceløsninger, 
storskærme samt lys og AV-
løsninger.
Den nye virksomhed kommer 
til at fortsætte under navnet 
RepTec A/S og vil have domi-
cil i Lisbjerg, hvor de sammen 
med ProShop Europe danner 
en samlet elektroniskhøjborg 
med i alt 90 medarbejdere. 
Claus Bisbo er blevet teknisk 
direktør, Lars Overgaard salgs-
direktør og Martin Skourup 
daglig leder af virksomheden.

VAM A/S
Entreprenørfirmaet i Vester 
Alling ved Auning er blandt 
60 virksomheder i Danmark 
indstillet som Årets Arbejds-
plads 2014, og efterfølgende 
nomineret af dommerpanelet 

til finalen sammen med tre 
andre virksomheder.
„At VAM A/S er en af Dan-
marks bedste arbejdspladser 
er jo en fantastisk anerken-
delse. Vi oplever det som en 
kæmpe stor cadeau, idet det 
netop er vores medarbejdere, 
der har indstillet virksomhe-
den som Årets Arbejdsplads 
2014,“ fortæller adm. direktør 
Benny Kristensen, VAM A/S.

Bedste 
lastbilchauffør
Simon H. Nielsen fra Allingå-
bro vandt trediepladsen som 
Danmarks bedste lastbilchauf-
før. I alt otte finalister deltog 
i finalen i forskellige lastbil-
relaterede discipliner som 
manøvre- og økonomikørsel, 
lastsikring, teknisk øvelse 
samt førstehjælp. Han kører 
for Post Danmark.

Tage Thomsen A/S
Peugeot Fausing har fejret 
50 års jubilæum. Virksom-
heden drives og ejes i dag 
af stifteren Tage Thomsens 
søn Charlie Thomsen og er 
en af landets største Peugeot 
forhandlere. Der er knap 
40 medarbejdere fordelt på 
hovedsædet i Fausing og 
værkstedet i Randers.

Business Region 
Aarhus
En udvidelse af E45 fra Ran-
ders i Nord til Vejle i Syd, styr-
kede erhvervsklynger inden 
for fødevarer og cleantech 
og endnu tættere relationer 
mellem virksomheder og 
uddannelsesinstitutioner. Det 
er konkrete planer i en netop 
indgået partnerskabsaftale 
mellem østjyske borg mestre, 

erhvervsliv, 
arbejdsmarkedets 
parter og uddan-
nelsesområdet.

Vandskæring, svejs, klip 
og buk i alle materialer

Underleverandøren 
med det hele i huset

aalsrode.dk

http://www.aalsrode.dk


H.J.Hansen Genvinding A/S I Rugvænget 31 I 8500 Grenaa I Tlf. 86 32 15 36 I www.hjhansen.dk

H.J.Hansen kan hjælpe dig med alt inden for:

Køb af jern- og metalskrot

Jern- & metalskrot, farligt affald, skrotbiler, maskinanlæg, 
miljøproblematiske råvarer og AGA luftarter.
Lad os løse din affaldsopgave! 
Ring og få et uforpligtende tilbud.

vvsmester-pc.dk · Halvej 2 · 8961 Allingåbro

Tjen på eT lavere 

 energi- 
 forbrug

Bestil et gratis  
energitjek hos mig  
på 8648 1008

Spåntagende CNC bearbejdning

Energivej 14 · 8500 Grenaa · Tlf.: 4040 6144 · www.nymarkogfogh.dk

Tlf. 7070 1208 | Tingvej 36, 8543 Hornslet | www.hornslet-bogtrykkeri.dk

HORNSLET
BOGTRYKKERI

…vi trykker meget mere end bøger! 

Tel. 8833 4646 · www.lsalaw.dk

Kvalitet og Omtanke
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