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Århusvej 146 · 8500 Grenaa
www.papirgaarden-grenaa.dk

Bilen&Bossen: 
Biler i dag er kønsløse

Nye arbejdspladser  
på vej til Syddjurs

Ny mulighed for  
inddrivelse af mindre  
tilgodehavender

Fibernet på Djursland  
højner vækstmuligheder

Hydraulik med døgnservice

Mammutsugning og  
højtryksrensning kan være  
løsningen, når noget skal fjernes

Bjarne Nielsen: 
Intet kommer af sig selv

http://www.erhvervdjursland.dk
http://www.papirgaarden-grenaa.dk
http://www.stark.dk
http://www.activ-rengoering.dk
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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. 

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

Henning Kovsted hk@kovsted.dk René Ferrer Ruiz rfr@kovsted.dk Johnny Skovgård jsr@kovsted.dk

Kontakt os for 
en uforpligtende 

drøftelse

Vælg en stærk
   samarbejdspartner

www.djurslandsbank.dk
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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.kovsted.dk
http://www.djurslandsbank.dk
http://www.bpelectric.dk
http://www.ey.com/dk
http://www.apabiler.dk


 4 Bilen&Bossen: 
Biler i dag er kønsløse
Hans Husum, kiropraktor i Grenaa, har altid interesseret sig for biler fra en tid, 
hvor de enkelte modeller havde personlighed, og man kunne se forskel på dem. 
I sommerhalvåret kører han lejlighedsvis i sin Austin-Healey MK III fra 1967. 
Når den kolde tid kommer, så skifter han til Volvo. Men den er jo bare en bil. En 
småkedelig én af slagsen.

 7 DER: Ét talerør for erhvervslivet  
på Djursland

 9 Nye arbejdspladser på vej til Syddjurs
Godt benarbejde fra kommunens side, men også Kaløs enestående placering har 
fået Danmarks Jægerforbund til at samle alle aktiviteter i Syddjurs Kommune. 
Jægerforbundet forventer, at 25 nye arbejdspladser skal besættes i de kommende 
måneder. Så skal et flot og spektakulært byggeri sættes i gang. Men i første om-
gang lejer man sig ind i udviklingsparkens store og lyse lokaler i Mørke.  

 12 Ny mulighed for inddrivelse af  
mindre tilgodehavender

 14 Fibernet på Djursland  
højner vækstmuligheder

 16 Hydraulik med døgnservice
 18 Mammutsugning og højtryksrensning 

kan være løsningen, når noget skal fjernes

 20 Intet kommer af sig selv
Personprofil Direktør Bjarne Nielsen, Auning Camping [forsidefoto]  
Det var beliggenheden han faldt for. Det var bestemt ikke den nedslidte camping-
plads, der mødte ham i 2003. Det var et håndværkertilbud. Nu efter godt ti år på 
Djursland har han markeret sig med kontante meninger og mangfoldige ideer. For 
nylig er han blevet valgt som næstformand på Djursland for Liberal Alliance.

 22 Ajour – kalender – navne – selskaber 
ledighed – boligmarked 
Regnskaber: Rygaard i solid vækst

 26 Gulvbelægninger og gardiner  
kræver specialviden

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 Djurs-
land samt online udgave til ca. 730 abonnenter.

Næste nummer udkommer i uge 49.
Tekst, foto og annoncer må ikke benyttes 
er hvervsmæssigt uden skriftlig tilladelse fra 
redaktionen. Der må citeres fra magasinet 
med kildeangivelser efter gældende regler. 
Erhvervsprofilen, klummer og advertorials er 
betalte indlæg.
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RYOMGÅRD
TØMMERHANDEL & BYGGECENTER

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

http://www.vorupgruppen.dk
http://www.ritek.dk
http://www.pensionsselskabet.dk
http://www.bygma.dk
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Hans første bil 
var en Triumph 
TR6. Siden blev 
det til en anden 
af samme slags, 
som han stadig 
ejer. Da han senere kom til USA for 
at læse til kiropraktor, købte han sig 
en Chevrolet Corvette Stingray.

„Mange europæiske sportsvogne 
havnede jo i USA, inden nogle af 
dem igen landede i Europa. Om 
min Austin også har været en tur 
over dammen, ved jeg ikke. Jeg kan 
faktisk kun fortælle, at jeg købte den i 
Holland i 2007. Det lidt specielle ved 
MK III’eren er, at den har oprullelige 
vinduer. Det betyder blandt andet, at 
kalechen er nemmere af tage af og 

på,“ siger Hans. 
„Både dengang 
og i dag er det 
en temmelig dyr 
sag. Prismæs-
sigt er den cirka 

2½ gange dyrere end en MGA. Og 
så er den relativ tung med sine knap 
1160 kg. Motoren er en gammel 
lastbilmotor, der er blevet tilpasset en 
sportsvogn.“

Austin-Healey 3000 blev bygget i 
perioden 1959 – 1967, og det er altså 
den nyeste model, som Hans Husum 
er i besiddelse af, den som blev 
lanceret i 1963. 3000-modellen blev 
hurtigt en succes, og den deltog og 
vandt i mange europæiske rallys i sin 
storhedstid.

Biler i dag er 

kønsløse

Hans Husum, kiropraktor i grenaa, 
har altid interesseret sig for biler 
fra en tid, hvor de enkelte modeller 
havde personlighed, og man kunne 
se forskel på dem. i sommerhalvåret 
kører han lejlighedsvis i sin austin-
Healey Mk iii fra 1967. når den 
kolde tid kommer, så skifter han til 
Volvo. Men den er jo bare en bil. en 
småkedelig én af slagsen.

  JEg synEs, AT min 
AUsTin-HEAlEy ER ET 
PRAgTEksEmPlAR Af ET 
køRETøJ

http://www.findan-as.dk
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investeringer i togstationer
syDDJURs  Togstationerne i Hornslet, Mørke, 
Ryomgård og Kolind skal have et løft i forbindelse 
med den kommende letbane. Byrådet har beslut-
tet at investere 12 mio. kr. i overdækkede parke-
ringspladser til cykler, større parkeringsområder til 
biler, flere venterum og mere indbydende omgi-
velser. Arbejdet forventes igangsat i løbet af 2015, 
så det kan være færdigt ved åbningen af den 
nye letbane i 2017. Formanden for kommunens 
udvalg for plan, udvikling og kultur, Kirstine Bille 
(SF), siger, at det skal gøres attraktivt at pendle 
med den nye letbane. Hun er samtidig sikker på, 
at det kommende løft også vil være et trækplaster 
for kommende tilflyttere til kommunen. Beløbet 
for projektet er sat til 12 mio. kr., men det tal kan 
ændre sig, når planerne bliver konkretiserede.

slut med byggesagsgebyr
nORDDJURs  Kommunalbestyrelsen i Norddjurs 
Kommune har besluttet at fjerne gebyrer på alle 
typer af byggetilladelser fra 1. januar 2015, et 
tiltag der ventes at koste ca. 1,5 mio. kr. årligt. „I 
Norddjurs ønsker vi at være borger- og erhvervs-
venlige og derfor har vi valgt at gøre byggesags-
behandlingen gratis for alle. Hvis en virksomhed 
ønsker at udvide eller at etablere sig, skal vi kunne 
yde en hurtig og effektiv service – og nu kan vo-
res erhvervsliv se frem til, at denne service bliver 
gratis“, forklarer borgmester Jan Petersen.

ingen fjernvarme
knEBEl  Borgerforeningen og kommunen har i 
flere omgange forsøgt at få etableret fjernvarme 
i Knebel. Men efter et borgermøde for nylig er 
sagen endelig skrinlagt. Indsatsen for at få fjern-
varme til Knebel begyndte i firserne og har været 
støttet af først Ebeltoft Kommune og senere 
Syddjurs Kommune. Men det har knebet med de 
private tilmeldinger. I dag er forklaringen, at flere 
og flere husstande satser på individuelle løsninger 
som jordvarme, pillefyr, solvarme og varmepumper. 
I Knebel er der 266 bygninger med oliefyr, 163 med 
elvarme og 36 med fast brændsel eller andet.

mariendal mosteri
ÅlsRODE  Den Ålsrode baserede virksomhed 
Mariendal Mosteri var nomineret til Fødevare-
prisen 2014 blandt i alt 12 fødevareproducenter. 
De deltog med deres æblemost med ribs og 
solbær. Der er fire pris-kategorier: Fødevareprisen, 
Bedste Emballagedesign, Mest Innovative Pro-
dukt og Publikumsprisen. Det er Salling Fondene 
der uddeler fødevareprisen sammen med Salling, 
Jyllands-Posten og Food Organisation Of Denmark.

minkavlere til konference
gREnAA  Nordisk Jordbrugs Forskning stod 
bag en konference, der samlede flere end 100 
dyrlæger, forskere, konsulenter og pelsdyravlere 
fra Europa indenfor mink- og ræveavl.
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„Jeg synes, at min 
Austin-Healey er et pragtek-
semplar af et køretøj med 
en markant, rå motorlyd. 
Produceret i en tid, hvor 
man både kunne høre og se, 
at der var forskel på biler,“ 
siger Hans Husum, der om 
kort tid må nøjes med sin 
„småkedelige“ Volvo S60, 
og vente på, at det atter skal 
blive forår. Volvoen er dog 
ikke mere kedelig, end at 
den findes på Museum of 
Modern Art i New York.

Jørgen Peter Thygesen,  
jp@mercatus.dk

MOBILE VÆRKSTEDER

LAGER CONTAINERE

MOBILE INDUSTRI KØKKENER

MANDSKABS CONTAINERE

INDUSTRI OG MALINGS-BLANDEUNIT
MED VARME OG VENTILATION

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

E-MAIL: KIO@DAVAI.DK        TELEFON +45 21 40 79 55          WWW.DAVAI.DK

M E M B E R  O F

DJURS WIND POWER
W W W . D J U R S W I N D P O W E R . D K

Austin-Healey 3000 mk iii
Producent: Austin-Healey
Produktion: 1963 – 1967
Antal: 17.712
Samlefabrik: Abingdon, England
Klasse: 2-dørs sportsvogn
Motor: 2.912 cc
 150 HK
Design: FR Layout

http://www.davai.dk
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Effektive kurser
– kørebanen på Djursland

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

transport og logistik

Trafiksikkerhed
Vi er eksperter i transport

motorcykler

personbiler

busser

lastbiler

vogntog

http://www.tradium.dk
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Hyggeligste handelsby
EBElTOfT  Institut for Center-Planlægning, SCSC 
og Detail-forum har valgt Ebeltoft som landets 
hyggeligste handelsby. Det skete ved en kåring i 
Fredericia, hvor fremtrædende folk i handelslivet 
var til stede. Samtidig kom byen ind på en flot 
andenplads som landets bedste handelsby og 
ligeledes en andenplads som den mest servicemin-
dede. Direktør for Destination Djursland, Flemming 
Rasmussen, understreger, at det er „supergodt“ 
for såvel Ebeltoft som for hele Djursland. Kåringen 
finder sted hvert andet år, og det kræver, at byerne 
tilmelder sig. I år var der 24 tilmeldinger.  

705.000 gæster
nimTOfTE  Djurs Sommerland nåede i år næsten 
op på sidste års rekordniveau, hvor 752.000 
gæster gik gennem tælleapparaterne. Adm. dir. 
Henrik B. Nielsen er da også godt tilfreds med re-
sultatet. Han håber at næste års nyhed kan være 
med til yderligere at øge besøgsantallet. Parken vil 
her åbne et helt nyt tematiseret Bondegårdsland 
med ti nye forlystelser, bl.a. en ny familierutsche-
bane, to droptårne og karruseller. 

Algenørder til algekonference
gREnAA  75 deltog i 4th Nordic Seaweed Con-
ference i Grenaa i starten af oktober. Deltagerne 
fra Danmark, Norge, Sverige, Tyskland, Irland, Hol-
land, Portugal, Grønland og Færøerne diskuterede 
og udvekslede erfaringer om, hvordan tang blandt 
andet kan anvendes til fødevarer, husdyrfoder og 
klimavenlig energi.
Bag konferencen står Kattegatcentret, Teknolo-
gisk Institut og Aarhus Universitet, der sammen 
har etableret AlgeCenter Danmark.

skatteprocenten stiger
syDDJURs  Byrådet i Syddjurs Kommune har 
besluttet at hæve skatteprocenten fra 25,7 til 
25,9. Der har dog været en del frustrationer over 
det afsluttede forløb omkring budgetarbejdet. 
Bl.a. Jørgen Brøgger, der gerne ville have haft 
skattespørgsmålet behandlet før vedtagelsen af 
budgettet. Gevinsten ved at hæve skatteprocen-
ten er knap 12 mio. kr.

Eneste danske aktør i 
europæisk netværk
EBElTOfT  Maltfabrikken er optaget som den 
eneste danske aktør blandt europæiske kultur-
fabrikker. Organisationen hedder Trans Europe 
Halles og maltfabrikkens administration har 
netop været på besøg i Pilsen, hvor optagelsen 
fandt sted. Trans Europe Halles tæller omkring 
50 tværfaglige og gentænkte kulturhuse i gamle 
fabrikker i mere end 20 lande. Anders Byriel, 
direktør i Kvadrat og formand for Maltfabrikken, 
gør opmærksom på, at hvis man vil det høje 
niveau, også inden for de kreative brancher, så 
skal man arbejde internationalt. 
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nyansættelse
Line Hitz er ansat som studenter-
medhjælper ved Djurslands Er-
hvervsråd. Line vil fremover stå for 
pressekontakten til medierne samt 
deltage i Gå-hjem-møder på Djurs-
land. Line læser i øjeblikket til journa-
list på 7. semester på Danmarks Me-
die - og Journalisthøjskole i Aarhus, 
og har tidligere været i praktik på 
Lokalavisen Aarhus og Erhvervsavi-
sen Østjylland, også er hun opvokset 

ved Ørsted i Norddjurs Kommune. 
Privat bor line ved Mårslet med sin 
mand og datter på 3 år. 

sæt kryds I KALENDErEN
Tema: Virksomhedsoverdragelse
Jacob Fisker Sørensen, Virksom-
hedsmægleren, vil give staldtips 
til, hvordan det kan gribes an – og 
lokale virksomheder vil fortælle om, 
hvordan deres oplevelser ift. virksom-
hedsoverdragelse. 
Henrik Frederiksen vil også vise rundt 
på hoteller og fortælle om sine tanker 
om at etablere projektet med bl.a. to 
hoteller og tre restauranter på Mols.

Advertorial

Ét talerør For 
ErHVErVSLIVEt på DJurSLAND 
Fælles kommunal erhvervspoli-
tik på Djursland blev i 2009 til to 
kommuners erhvervspolitik. De 
daværende byråd indså, at man med 
den politiske sammensætning ikke 
kunne finde fælles kurs for, hvordan 
erhvervslivet bedst supporteres 
af det politiske bagland. I besty-
relsen mener vi, at DER skal være 
erhvervslivets talerør for Djursland. 
DER ønsker at samarbejde bredt 
med både Nord og Syd, og DER ser 
gerne, at der bliver skabt et fælles 
talerør, hvor Syddjurs Erhvervsfor-
ening bliver samlet med Djursland 
Erhvervsråd. 

Vi oplever i dag, at både Norddjurs 
og Syddjurs kommune kæmper med 
placeringer i den nederste halvdel 
af DI´s analyse af erhvervsklimaet 
i danske kommuner 2014. I rap-
porten kan man se, at de to kom-
muner på nogle områder kan lære 
af hinandens erfaringer i arbejdet 

med synliggørelse og effektivisering 
af den service og de ydelser, som 
f.eks. miljø og jobcenterservice. 
DER noterer sig med glæde at 
begge kommuner i 2015 har valgt 
at forholde sig positivt til de tunge 
byggesags-gebyrer. 

DER respekterer, at de to kommu-
ner har valgt at yde erhvervsservice 
på forskellig vis, DER samarbejder 
gerne bredt. Fælles fremme af 
erhvervsservice forudsætter at både 
Norddjurs og Syddjurs kommune 
anerkender, at der foreløbig er to 
erhvervsforeninger på Djursland, og 
at kommunerne kommunikerer med 
begge foreninger. For at få lagt pres 
på lokalt og regionalt plan, er det nu 
tid at samle kræfterne i en uvildig 
forening, der kan være ét talerør for 
Djurslands samlede erhvervsliv.  

Ole sørensen
Formand, Djurslands Erhvervsråd

Bestyrelsen mener

Tema: Virksomhedsoverdragelse
Onsdag d. 19. november kl. 
18.00 på Molskroen Strandhotel.

Tilmelding senest mandag d. 17. 
november 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.

nytårstaffel
Vi inviterer alle medlemmer til at 
være med til at skyde det nye er-
hvervsår i gang.
Der bliver også bliver rig mulighed for 
at sige godt nytår til netværket.
Send gerne forslag til, hvem der skal 
have årets Erhvervspris, der uddeles 

på nytårstaflet på mail  
lene@djurslandserhvervsraad.dk

nytårstaffel
Fredag d. 9. januar kl. 16 - 18  
på Meilgaard Slot.
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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

 

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

Professionelt 
værksted

Vi servicerer og reparerer alle 
bilmærker og giver dig op til 3 års 

garanti på reservedele

8550 Ryomgård · Tlf. 8639 4099 
www.svendpilgaardautomobiler.dk

http://www.rjakobsen.dk
http://www.mfnorddjurs.dk
http://www.jobnet.dk
http://www.svendpilgaardautomobiler.dk


nye  
arBejds- 
pladser  
på Vej til syddjurs

godt benarbejde fra kommunens side, 
men også kaløs enestående placering har fået 
danmarks jægerforbund til at samle alle aktiviteter 
i syddjurs kommune. jægerforbundet forventer, at 25 nye 
arbejdspladser skal besættes i de kommende måneder. så skal et 
flot og spektakulært byggeri sættes i gang. Men i første omgang lejer 
man sig ind i udviklingsparkens store og lyse lokaler i Mørke.  
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„Det har været 
Danmarks 
Jægerforbunds 
ønske gen-
nem mange år 
at samle alle 
forbundets 
aktiviteter et 
sted,“ fortæller Michael Stevns, der 
har været direktør for jægerne i knap 
to år. „Vi har kigget på flere end 

50 steder i 13 
kommuner. Og 
der var mange 
forhold at tage 
hensyn til. 
Skulle vi bygge 
nyt, skulle vi 
bygge om, 

hvordan med medarbejderne – både 
i Rødovre, hvor vi har administra-
tionen og ved Kalø, hvor vi har 

vildtforvaltningen – ville de flytte 
med? Vi skulle naturligvis også tage 
hensyn til placeringen i forhold til 
vor metier. Det gav jo ingen mening, 
at placere vort hovedkontor midt 
i en storby. Placeringen skulle da 
gerne være relateret til en natur, 
hvor vi kunne „mærke jagten“. Til 
sidst var der 3 steder tilbage, og så 
faldt valget på Kalø. Den placering 
har flere fordele. For det første så 

  PlAcERingEn 
skUllE DA gERnE VæRE 
RElATERET Til En nATUR, 
HVOR Vi kUnnE „mæRkE 
JAgTEn“
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· Kraner
· Autolifte
· Trucks

· Spil
· Pumper
· Gear

· Løftegrej
· Ventiler
· Cylindre

Vi er eksperter i både hydrauliske anlæg og trykluft. 
Vi udfører syn og service på bl.a.:

Vandskæring, svejs, klip 
og buk i alle materialer

Underleverandøren 
med det hele i huset

aalsrode.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

Fiberbredbånd skaber  
værdi i din virksomhed

Ubegrænset internet
· 25/25, 50/50, 100/100, 250/250 
Mbit/s eller 1/1 Gbit/s

· Garanteret hastighed
· Samme upload- og 
downloadhastighed

Bedre drift og sikkerhed
· Ny fiberplatform på nyeste teknologi
· Stabilt og dedikeret net
· Drift og support alle 365 dage

Bedre effektivitet
· Ingen ventetid på data
· Adgang for nye services
· Ip-telefoni over fibernettet
· Hosting og cloudløsninger
· Remote backup

Bedre økonomi
· Optimal IT-kommunikation
· Billigere drift

FiBer gør en Forskel 
OGSå fOR DIN vIRkSOMHeD

kontakt Fibia erhverv Vest
Telefon: 72 22 65 65 · Mail: erhvervfiber@fibia.dk

www.fibia.dk

Fibia er Danmarks største leverandør af fibernet

Færgevej 1 · Grenaa
www.mercatus.dk

http://www.revisionsgruppen.dk
http://www.grenaahydraulik.dk
http://www.aalsrode.dk
http://www.hornslet-bogtrykkeri.dk
http://www.lsalaw.dk
http://www.fibia.dk
http://www.mercatus.dk
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har vi i forvejen omkring 30 medar-
bejdere på destinationen. For det 
andet, så er der eminente forhold 
inden for de jagtformer, vi beskæf-
tige os med: i skov, på mark, sø og 
hav. Det betyder også noget, at vi 
har Nationalparken som nabo, at vi 
på den måde kan vise, at erhverv 
og naturformidling kan være under 
samme tag.“

Michael 
Stevns fortæl-
ler, at det var 
lidt pudsigt at 
opdage, at de 
forskellige kom-
muners engage-
ment og service-
grad var omvendt proportionalt med 
kommunernes størrelse. „Jo mindre 
kommune, jo bedre blev vi mod-
taget,“ siger han. „Jeg vil specielt 
gerne rose Syddjurs Kommune, der 
trods omlægninger, ny borgmester 
og ny kommunaldirektør, har ydet os 
en enestående service hele vejen 
igennem.“

samling af medarbejderne
Om kort tid, hvis alt går efter pla-
nen, skal den nuværende vildtfor-
valtning på Molsvej væltes i fjerde 
kvartal for at give plads til det nye 
byggeri. Det betyder, at de nuvæ-
rende 30 medarbejdere på Kalø 
midlertidigt flytter til udviklingspar-
kens lokaler i Mørke. Da der kun 
er tre deltidsansatte medarbejdere 
fra administrationen, der i forvejen 
rejser rundt i landet, der har ønsket 
at flytte med, betyder det, at der 
oveni skal ansættes omkring 25. 
Den proces er allerede sat i gang.

Jagtens Hus   
Straks efter at repræsentantskabet 
for Danmarks Jægerforbund havde 
besluttet at etablerede sig på Kalø, fik 
det århusianske arkitektfirma ARKI-
TEMA til opgave at lave tegningerne 
til projektet, som kommer til at bestå 
af tre huse. Dels en administrations-
bygning, dels en bygning, som skal 

bruges til uddan-
nelser, og endelig 
et besøgscenter. 
Besøgscentret 
bliver offentligt 
tilgængeligt og 
kommer til at 
beskæftige sig 
med Danmarks 

vilde dyr og deres levesteder. Det 
bebyggede areal bliver på omkring 
2.300 kvm. Det er Raunstrup A/S, Aar-
hus, der i totalentreprise har fået den 
opgave. Desuden er ingeniørfirmaet 
Grontmij A/S og Alectia A/S tilknyttet. 
Den sidste som bygherrerådgiver.

Prisen for Jagtens Hus er 60 mio. 
kroner. Heraf kommer Jægerforbun-
det selv med de 20. Desuden har Real 
Dania bevilget godt 3 mio. kroner.

Grunden skal købes af staten, og 
man venter nu på en byggetilladelse.

Ifølge Michael Stevns er det bedste 
bud, at hele byggeriet står klar til 
indflytning i slutningen af 2015.

Til overnattende gæster har man 
i et samarbejde med Kalø Økologi-
ske Landbrugsskole besluttet at leje 
vandrehjemmet i Rønde, ligesom man 
sammen med landbrugsskolen har 
valgt at lave en fælles bespisnings-
ordning.

Jørgen Peter Thygesen, jp@mercatus.dk

Erhvervsudvikling

DAnmARks JægERfORBUnD  
Danmarks Jægerforbund er stiftet i 1992 som en 
sammenslutning af Dansk Jagtforening, Landsjagt-
foreningen af 1923 og Dansk Strandjagtforening. 
Formålet er at varetage medlemmernes jagtlige 
interesser, højne deres jagt-etik og omdømme, 
arbejde for bevarelse og forbedring af det natur-
givne miljø som grundlag for en sund og artsrig 
fauna, støtte og fremme relevant forskning og yde 
medlemsservice.

Der er 900 lokale jagtforeninger og ca. 100.000 
medlemmer. Danmarks Jægerforbund er landets 
næststørste, grønne organisation efter Danmarks 
Naturfredningsforening. Formand for forbundet er 
Claus Lind Christensen.

nye arBejdspladser på Vej til syddjurs

Direktør Michael Stevns, Danmarks Jægerforbund
Foto: Anne Lundøe Stevns

Sådan kommer Jagtens Hus til at se ud fra Molsvej
Visualisering: Arkitema Architects (kontaktperson: Mette Julie Skibsholt)

  JO minDRE 
kOmmUnE, JO BEDRE 
BlEV Vi mODTAgET. JEg 
Vil sPEciElT gERnE ROsE 
syDDJURs kOmmUnE
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„Små-kravs-inkasso TM“ har man 
kaldt konceptet, og den afregnes ef-
ter no cure – no pay modellen, som 
er en ordning, som Advokatrådet 
alene har godkendt i inkassosager.

„No cure – no pay modellen 
betyder, at klienten og advokaten 
deler det eventuelt indkomne beløb 
ligeligt, efter at staten har fået sine 
afgifter,“ fortæller Ole Husum, advo-

kat (H) og partner i Zacher Advoka-
ter A/S, der har kontorer i Grenaa og 
Ebeltoft. „Man kan sige, at det er 
en mere auto-
riseret måde at 
inddrive sine 
fordringer på 
samtidig med, at 
inddrivelsen er 
underlagt de advokatetiske regler. 
Og altså også et alternativ til inkas-
sofirmaerne.“

Hvis beløbet er over 2.500 kroner, 
og man ønsker at køre den som en 
småkravs sag, så sker det efter en 
særskilt aftale med advokaten.

Ole Husum gør opmærksom på, 
at selv om et tab på et par tusinde 
kroner er til at leve med for de 
fleste kreditorer, så handler det som 
forretningsmand om at 
være konsekvent i 
sin debitorpolitik. 
Er man ikke 
det, så vil det 
hurtigt rygtes 

blandt mere dubiøse debitorer, at 
her kan man få „gratis“ ydelser. 

80 % kommer 
i hus
For at en sag 
kan sendes til 
inkasso, er der 
nogle stadier, 

der skal være på plads forinden. 
Der skal naturligvis forelægge en 
faktura, og så skal der efter forfald 
fremsendes en 10-dages-rykker, 
hvor der henvises til, at sagen vil 
blive overdraget til en advokat, så-
fremt beløbet ikke er betalt senest 
efter 10 dage. I rykkeren skal der 
fremgå, at sagen overgår til inkasso 
og omkostningerne derved påhvi-
ler skyldneren. Og så må der ikke 
komme indsigelser fra skyldneren. 
Gør der det, så skal sagen løses 

ved en stævning/et betalings-
påkrav. Men sker det ikke, så 
vil sagen kunne gå sin gang. 
Zacher Advokater bestem-

ny MuligHed for  

inddriVelse af  
Mindre tilgodeHaVender

et større advokatfirma på djursland 
har udviklet sit eget koncept, når 

det drejer sig om inddrivelse af 
beløb på under 2.500 kroner. det 

er et brugbart alternativ til den 
sædvanlige inkassoprocedure og 

specielt egnet til for eksempel 
detailhandlere, tandlæger, dyrlæger 

og autoreparatører.

  Vi kAn VælgE AT 
slUTTE sAgEn. Og sÅ ER 
DET PÅ VOREs REgning

Advokater (H) og partnere Mads F. Petersen og Ole Husum, Zacher Advokater A/S
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mer dog suverænt, hvor langt en 
sag skal føres. „Har skyldneren i 
forvejen en række anmeldelser i 
RKI, eller vi på anden vis kan se, at 
der næppe er 
noget at gøre, 
kan vi vælge at 
slutte sagen. 
Og så er det på 
vores regning,“ 
fortæller partner 
og advokat (H) 
Mads F. Peter-
sen, der i øvrigt bemærker, at det 
indgående lokalkendskab, man har i 
virksomheden, gør det nemmere at 
vurdere mulighederne for at inddrive 

en gæld. „Men vor erfaring siger, at 
omkring 80 % af de tilgodehaven-
der, vi har med at gøre, kommer i 
kassen.“

Zacher Ad-
vokater vil dog 
altid være klar 
til en samtale 
og relevant 
rådgivning inden 
en sag igang-
sættes. 

Zacher Advokater
Advokatfirmaet blev etableret i 
Grenaa i 1953 af landsretssagfører 
Erik Zacher Sørensen. I 1991 fusio-

nerede det med Advokatfirmaet 
Peter Andersen i Ebeltoft og kom 
herefter til at hedder Zacher & An-
dersen A/S. I 2004 indtrådte Mads 
F. Petersen som partner, og Ole 
Husum kom til i 2010. De ejer i dag 
virksomheden, som er blandt de 
største advokatfirmaer på Djursland 
med seks jurister, seks sekretærer 
og to jurastuderende fordelt på 
Grenaa og Ebeltoft.

Jørgen Peter Thygesen, jp@mercatus.dk

ny MuligHed for  

inddriVelse af  
Mindre tilgodeHaVender

  VOR ERfARing sigER, 
AT OmkRing 80 % Af 
DE TilgODEHAVEnDER, 
Vi HAR mED AT gøRE, 
kOmmER i kAssEn
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Salgschef Niels Copeland, Fibia

igennem en årrække har nrgi systematisk opbygget den 

overordnede infrastruktur med fibernet til alle større byer 

på djursland. en aftale i februar mellem syddjurs kommune 

og nrgi har sat ekstra skub i udviklingen, og giver mange 

virksomheder og private mulighed for at blive koblet op på 

det lynhurtige og driftsikre net.



Hos Fibia – der er NRGi Fibernets 
nye navn efter fusionen i september 
med SEAS-NVE – er salgschef Niels 
Copeland ikke i tvivl om perspekti-
verne for den udvikling. „Det højner 
mulighederne for at drive erhverv 
uden for de store metropoler og 
forøger samtidig vækstpotentialet 
for de virksom-
heder, der har 
valgt at placere 
sig på Djurs-
land.“

langt i syddjurs
Flere års dialog mellem Syddjurs 
Kommune og NRGi mundede i 
starten af året ud i en aftale mellem 
de to. „Baggrunden var en markant 
udfordring med at få hurtigt og sta-
bilt internet ud i så mange kroge af 
kommunen som muligt,“ forklarer 
Niels, og slår samtidig fast, at der 
har været udvist stort engagement 
og velvilje fra både kommunen og 
flere borgerforeninger.

„En af udfordringerne ved 
fibernettet er, at det er meget dyrt 
at etablere netværket. Derfor er vi 
nødt til at sikre, at der er stor nok 
tilslutning til, at få det til at hænge 
sammen. Omvendt er driften af 
fibernet betydeligt mindre end drif-
ten af et traditionelt kobber baseret 
net.“ Aftalen med Syddjurs går 
netop ud på, at kommunen og dens 
institutioner har fået fibernet på en 
lang række lokaliteter spredt rundt i 
kommunen og på den måde, har sik-
ret både stor geografisk udbredelse 
og samtidig en vis volumen.

Både borgere og virksomheder
„Vi har mødt stor interesse for fi-
berbredbåndet fra både almindelige 
husstande og fra virksomheder,“ 
fortsætter Niels og fortæller, at der 
ikke bare er etableret mange forbin-
delser rundt i hele Ebeltoft, men at 

fibernettet også er ude i 19 oplands-
byer. „Mange oplever et meget 
stort løft, når de får fiberbredbånd, 
og vi mærker markant interesse fra 
alle virksomhedsstørrelser og -typer, 
for eksempel IT-huse, arkitekter og 
produktionsvirksomheder.

I Ebeltoft er Danhostel og Idræts-
centret ved at få 
fiberforbindelser 
etableret. „Vi 
har rigtig mange 
kurser på Danho-
stel,“ fortæller 

centerdirektør for de to institutioner 
Knud Peder Hansen. „Vores gamle 
kobbernet er simpelthen for ustabilt, 
og der er ikke signal nok til de 
mange kursister. Det er nødvendigt 
med høj hastighed, og vi glæder 
os til at tage det nye net i brug ved 
årsskiftet.“

Også Syddjurs Udviklingspark 
er blevet koblet på, så potentielle 
vækstvirksomheder med det 
samme kan få glæde af fiberbred-
bånd.

Ekstra fordele for virksomhederne
At fiberbredbåndet er både yderst 
stabilt og meget hurtigt åbner for 
en række helt nye muligheder for 
mange virk-
somheder. 
Niels Copeland 
forklarer: „Det 
bliver muligt at 
udlicitere nogle 
af de funktioner 
mange er-
hvervsdrivende 
selv håndterer 
internt i dag. 
For eksempel kan man købe sig 
plads på filservere, der står på helt 
andre lokationer. De er typisk både 
billigere, hurtigere og mere stabile 
ligesom back-up rutiner ofte er en 
del af løsningen.“

Også IP telefoni, der fungerer via 
internettet, bliver en mulighed fordi 
fiberbredbåndet er meget stabilt og 
har stor kapacitet. „Ved at udnytte 
fiberteknologien optimalt, kan det 
give en rigtig god totaløkonomi.“

Fibia står alene for at sikre 
fiberbredbåndet, så ansvaret for det 
interne netværk ligger stadig hos 
virksomheden. „Vi samarbejder al-
lerede med en lang række lokale it- 
og installationsforretninger, der kan 
hjælpe med at etablere og servicere 
den interne 
installation,“ 
siger Niels, der 
også fortæller, at 
Fibia er åbne for 
at finde flere af 
den type lokale 
samarbejdspart-
nere.

lidt teknisk nørderi
Fiberforbindelserne kan tilpasses 
den enkelte virksomheds behov. 
Mindste løsning er 25/25 Mb forbin-
delser, men der kan skrues op til 10 
Gb. „Vores forbindelser er lige hur-
tige uanset om der skal down- eller 
uploades,“ siger Niels Copeland, 
der har arbejdet med fibernet i godt 

tyve år. Han er 
heller ikke bange 
for at kigge i 
krystalkuglen: 
„Jeg kan ikke 
forestille mig, 
at vi med vores 
fiberløsning kan 
løbe tør for inter-
netkapacitet.“ 
Fibia er iøvrigt 

Danmarks største landsdækkende fi-
bernetselskab, der dækker Sjælland 
og Østjylland.

Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk

 fiBernet  
 på DJurSLAND HøJNEr  
VækstMuligHeder
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  VED AT UDnyTTE 
fiBERTEknOlOgiEn 
OPTimAlT, kAn DET 
giVE En RigTig gOD 
TOTAløkOnOmi

  JEg kAn ikkE 
fOREsTillE mig, 
AT Vi mED VOREs 
fiBERløsning 
kAn løBE TøR fOR 
inTERnETkAPAciTET

  mAngE OPlEVER ET 
mEgET sTORT løfT, nÅR 
DE fÅR fiBERBREDBÅnD



Under navnet Parker Store åbnede 
Grenaa Hydraulik midt i maj en afde-
ling i Skejby. Parker er en anerkendt 
leverandør af hydrauliske komponen-
ter og reservedele på verdensplan, 
og med den nye investering og den 
centrale beliggenhed satser Grenaa 
Hydraulik på at kunne komme ud til 
flere brugere af hydraulik.

„Vi har en solid og loyal kunde-
kreds i hele Østjylland, og hvor vi 
før har sendt biler ud til Aarhus og 
til det vestlige Djursland, satser 
vi nu på, at 
virksomhederne 
vil besøge vor 
butik og handle 
direkte ved 
kassen. Det er 
også nyt for os 
med en detail-
butik,“ fortæller 
Frederik Høgh 
Brandstrup, der 
har været ad-
ministrerende direktør siden 2011. 
Dermed bliver Aarhus Hydraulik 
– Parker Store Aarhus, som den 
hedder, Danmarks største og den 
eneste i Aarhus-området.

Ud over butikken i Aarhus og 
hovedafdelingen i Grenaa, hvor de 
samme komponenter kan fås, er der 
tilknyttet et serviceteam til begge 
afdelinger. Om de rykker ud fra den 
ene eller den anden afdeling afhæn-
ger af afstanden 
til kunden, 
forklarer Frede-
rik. „Man kan 
sige, at de to 
adresser drives 
efter to forskel-
lige koncepter, 
men hvor vore 
ydelser dog er 
de samme.

Døgnservice på landsplan
„Vi har stort set alle varer på lager. 
Det betyder, at hverken vi eller 
kunden skal vente på, at de dukker 
op med en fragtmand eller i en eller 
anden lufthavn. Ofte er det hurtigere 
at rykke ud til en kunde fra Aarhus 
end fra Grenaa. Det er en del af vort 
nye koncept, at vi med vore service-
teams skal kunne være hurtigt ude 
uanset hvor i landet man bor. Vi er 
altid til at få fat på. 24 timer i døgnet 
– 365 dage om året,“ siger Frederik 

Høgh Brand-
strup.

Frederik 
forklarer videre, 
at man er i stand 
til at producere 
hydrauliske 
cylindre – samt 
cylindre med cer-
tifikat – fra dag 
til dag. Der er 
ingen umiddel-

bare begrænsninger. De kan leveres 
i alle udformninger og efter special-
mål. „Og haster det rigtig meget, så 
er vi også i stand til at producere en 
cylinder, mens kunden venter.“

Hose Doctor
Fra den 1. oktober har Grenaa 
Hydraulik udstyret en trailer med et 
komplet sortiment af hydraulikslan-
ger. Der er tale om en såkaldt Hose 
Doctor, så alle reparationer kan 

klares på stedet, 
hvis en slange er 
sprunget. „Vi har 
valgt trailerløs-
ningen, fordi den 
kan sættes på 
alle virksomhe-
dens vogne og 
dermed gøre os 
mere fleksible,“ 
fortæller han. I 
forvejen har virk-

somheden to biler med et komplet 
slangesortiment. 

ny medejer
Hydraulik-virksomheden i Grenaa 
har de sidste 11 år været ejet af 
Esben Møller, der blandt andet også 
ejer HSM Industri A/S. Men for et 
par måneder siden er også Frederik 
Høgh Brandstrup trådt ind i ejerkred-
sen. 

Frederik Høgh Brandstrup er 34 
år gammel, kommer fra Voldby 
og er uddannet maskiningeniør 
fra Ingeniørhøjskolen i Aarhus. En 
uddannelse, som han afsluttede i 
2006. Herefter kom han til Grenaa 
Hydraulik. Efter fire år i Singapore 
og Sydkorea som supervisor vendte 
han i foråret 2011 tilbage for at blive 
direktør for Grenaa Hydraulik A/S.

Jørgen Peter Thygesen, jp@mercatus.dk

Hydraulik Med 
døgnserVice

som totalleverandør inden for 
hydraulik på både on- og offshore 

skal man være med helt fremme, når 
hydrauliske komponenter skal skiftes 
ud eller repareres. det skal gå stærkt, 

for virksomhederne har sjældent tid 
til at vente. nu har grenaa Hydraulik 
a/s investeret i en afdeling i aarhus, 
hvor man også kan hente sine varer 

direkte i butikken.
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  DE TO ADREssER 

DRiVEs EfTER 

TO fORskElligE 

kOncEPTER, mEn HVOR 

VORE yDElsER DOg ER 

DE sAmmE

  HAsTER DET 

RigTig mEgET, sÅ 

ER Vi OgsÅ i sTAnD 

Til AT PRODUcERE 

En cylinDER, mEns 

kUnDEn VEnTER



Hydraulik Med 
døgnserVice

Adm. direktør Frederik Høgh Brandstrup
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Mammutsugning blev oprindelig 
udviklet til industrien, og her benyt-
tes den stadig i udstrakt grad. Men 
også isoleringsfirmaer og andre byg-
gevirksomheder 
har fundet ud af, 
at teknikken er 
ideel, når noget, 
der ligger util-
gængeligt, skal 
flyttes. Gamle 
og dårlige isole-
ringsmaterialer, 
som aviser eller 
slagger på lofter eller i hulmure fjer-
nes nemt og uden, at der er fysisk 
kontakt til materialerne.

„Vi benytter også den ekstreme 
kapacitet, der er i mammutsugerne, 

når indeklimaet skal forbedres på 
plejehjem, sygehuse, skoler, ved 
boligrenoveringer i boligforeninger 
og i kirker. Her fjernes støv, leca, 

flamingo, sand, 
kalk og asbest 
uden besvær. 
Vi kan løse 
sugeopgaver 
med afstande 
op til 200 meter, 
og maskinen 
kan flytte op til 
8.000 kbm luft i 

timen,“ fortæller Ulrik Sinding, der 
er indehaver af Djurslands Kloakser-
vice. „Vi suger materialerne direkte 
op i en tank, så vi undgår fysisk 
kontakt. Det kan for nogle materia-

MaMMutsugning og Højtryksrensning  
kan Være løsningen, når noget skal fjernes

  Vi BEnyTTER 
OgsÅ DEn EksTREmE 
kAPAciTET, DER ER i 
mAmmUTsUgERnE, 
nÅR inDEklimAET skAl 
fORBEDREs

en mammutsuger kan med sin ekstreme kapacitet flytte materialer, som er farlige eller 
vanskeligt tilgængelige. for eksempel asbest eller gamle isoleringsmaterialer på lofter 
eller i hulmure. Højtryksrensning kan med et ekstremt højt vandtryk for eksempel skære 
i beton og stål eller fjerne maling.
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Indehaver Ulrik Sinding, Djursland Kloakservice



lers vedkommende være ganske 
hensigtsmæssigt, hvis indånding af 
støv og farlige stoffer skal undgås.“

Ulrik Sinding fortæller, at når der 
skal arbejdes i krybekældre eller 
almindelige kældre under eksiste-
rende bygninger, kan mammutten 
også være den helt rigtige løsning. 
„Man kan på den måde spare 
masser af tid, og så er det også en 
uproblematisk måde at få fjernet 
den overflødige jord og sand på.“

Vand som værktøj
Ultra højtryksanlæg er en anden 
af de teknikker, der bliver benyttet 
mere og mere. Med et vandtryk 
på op til 3000 BAR, der svarer til 
vandtrykket på 30 kilometers dybde 
i havet, kan man skære i beton og 
i stål. Man kan fjerne maling, så 
underlaget står blankt og helt rent. 
Malingen fjernes som ved sand-
blæsning, men blot med vand.

Djursland Vand Tech, der er et 
datterselskab under Djurslands 

Kloakservice, arbejder ikke blot 
i Danmark med den teknik, men 
også på Island, Svalbard, i Sverige, 
England og Belgien. Her handler det 
om kedelspuling.

„Det er en teknik, vi har arbejdet 
med i mange år. Når det handler om 
affaldsforbrændingskedler, er der et 
lag kemisk beton, der er fire gange 
så hård som almindelig beton. Det 
skal skiftes jævnligt. Her handler 
det om at få den 
gamle beton ud 
– uden at øde-
lægge kedlen,“ 
fortæller Ulrik.

Uden tilsæt-
ning af sand eller kemikalier, er 
industrispuling eminent, når tanke, 
varmevekslere, luftkølere, gulve og 
maskindele skal rengøres. Det er en 
effektiv og skånsom løsning.

En del af udstyret er mobilt og 
kan derfor også anvendes på for 
eksempel boreplatforme og ombord 
på skibe. 

En gammel kending
Orla Sinding etablerede sin egen 
virksomhed i 1956 som murer-
mester og entreprenør i Trustrup. 
I 1964 blev den første slamsuger 
købt. I starten var det primært 
almindelig kloakservice og spuling, 
det drejede sig om. I 1979 kom 
sønnen, Ulrik, ind i virksomheden. I 
1981 blev den første bil til industrien 
indkøbt. Og i 1989 overtog Ulrik 

Sinding hele 
virksomheden. 
Der er i dag 20 
ansatte og 17 
lastbiler.

Jørgen Peter Thygesen, jp@mercatus.dk

MaMMutsugning og Højtryksrensning  
kan Være løsningen, når noget skal fjernes

  DET ER En TEknik, 
Vi HAR ARBEJDET mED i 
mAngE ÅR
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Bjarne Nielsen hedder han. Men han kalder sig gerne 
for Campingfatter, og det er nok mest under det navn, 
han i brede kredse er kendt. Han er 46 år gammel og 
kommer fra Åbyhøj ved Aarhus. „Jeg er opvokset i en 
god, socialdemokratisk kernefamilie. Min far var chauf-
før, og min mor syerske og rengøringskone. Men jeg 

har egentlig aldrig stemt socialde-
mokratisk,“ siger han, der om få 
uger drager af sted med sin kone 
Tina og deres yngste datter Ida 
til den spanske ø Fuerteventura. 
„Denne gang har vi lejet et hus 
af en anden dansker. Så er vi os 
selv, og vi kan lave mad, som det 
passer os. Vi bor i en hyggelig 
fiskerby, men vi tager derned for 

at lave absolut ingenting. Nu har vi i måneder været 
omgivet af gæster fra morgen til aften. Nu skal vi ned 
og nyde os selv. Efter tre uger så plejer vi at være ladet 
godt op igen, og så glæder vi os til at komme tilbage 
og tage fat.“ 

Auning camping
„Da vi nærmest over en weekend satte os på Auning 
Campingplads, var det, ud over den smukke belig-
genhed, den strategiske placering, pladsen havde. 
Jeg kunne med en passer se, hvad man kunne nå 
inden for en halv times kørsel. Man kunne nå Ebeltoft, 
Randers og Grenaa, alle badestrandene og ikke mindst 
alle attraktioner på Djursland. Men på det tidspunkt, vi 
overtog pladsen, var der blot registreret 2.000 overnat-
ninger. Den tidligere forpagter havde simpelthen kørt 
pladsen i sænk ved elendig service og dårlig vedligehol-
delse. Vi kunne dog se mulighederne. Da det så lykke-
des os at få en kontrakt i stand, hvor vi som forpagtere 
kunne overtage pladsen efter to år til en fast pris, hvor 
vi kunne sige fra, men ikke ejeren, slog vi til. Vi købte 
Auning Camping i 2005. I dag er antallet af overnatnin-
ger over 20.000.“

„Hvis man vil være forretningsmand i et mindre by-
samfund, skal man være villig til at være aktiv i nærmil-
jøet. Jeg er med i handelsudvalget, og vi har planer for 
den videre udvikling af byen. Vi skal først og fremmest 
have åbnet hele byen. Ikke mindst butikstorvet, som 
er helt lukket inde, og som kun den lokale befolkning 
kan finde. Vi skal have væltet nogle huse, vi skal have 
lavet en rundkørsel, hvor der i dag er en lysregulering. 
Så skal vi være bedre til at samarbejde og kunne bruge 
hinandens ressourcer. Her på cam-
pingpladsen har vi rabatordninger 
med Auning, der løbende udvikles, 
for jeg vil gerne have, at vore gæ-
ster bruger Auning noget mere.“

fra isenkræmmer  
til campingfatter
Da Bjarne gik i folkeskolen, var han 
en rod. Det siger han selv. Han fik af 
og til et par på kassen, som han vist 
aldrig har taget skade af. Et sted måtte der da være 
plads til Bjarne. Så han kom på kostskole. „På kostsko-
len kunne jeg kun lære at stjæle og ryge hash, og det 
havde jeg ikke lyst til, så efter et par måneder, ringede 
jeg hjem og fik mine forældre til at hente mig.“

Han kom på en anden skole, og fik som ungarbejder 
i 9. klasse plads hos H.C. Andersen, der solgte herretøj 

på det sted. Han trængte til at komme ud og bestille 
noget, og han troede egentlig, at han skulle gå den 
vej. Men en klog mand fortalte ham, at isenkræmmere 
kunne blive til alt muligt. Så i 1984 kom han i lære som 
isenkræmmer hos Dansk Supermarked, som han blev 
færdig med i 1987. Det var sidste årgang for mesterlæ-
reuddannelsen.

Han blev derefter områdeleder, butiksleder, afde-
lingschef, salgskonsulent, salgschef, salgs- og marke-
tingdirektør og selvstændig inden for PR og markeds-
føring.

„Jeg gik ikke efter at blive selvstændig,“ fortæller 
han, „men jeg havde en personlig målsætning om at 
blive direktør, inden jeg blev 30. Det nåede jeg da. Men 
det var også en tid, hvor jeg havde så travlt, at jeg ikke 
rigtig fik set mine tre døtre. Vi boede i hus i Hoved-
gård tæt ved motorvejen, og den benyttede jeg hele 
tiden. Da jeg fik muligheden for at kunne overtage en 
campingplads, kunne jeg pludselig se, at her kunne jeg 
være tæt på min familie samtidig med, at jeg nærmest 
kunne arbejde i døgndrift med udvikling, som er det, 
jeg brænder mest for.“

Et liv med politik
„Jeg har altid været politisk interesseret. I begyn-
delsen var jeg konservativ. Men da Naser Khader, 
Gitte Seeberg og Anders Samuelsen etablerede 
Ny Alliance, var jeg med fra starten. Det var 
fantastisk i begyndelsen, men også et kæmpe-
stort frit fald nogen tid efter. Grundlæggende 
kan jeg lide, at man skal tage ansvar for 
sig selv. Man skal ikke gå rundt og fortælle 
folk, hvad der er godt for dem. Det var en 
grundholdning i det gamle parti, som det er 
i Liberal Alliance. Blandt andet derfor har jeg 
holdt ved.  Og derfor er jeg i dag næstformand 
i Liberal Alliance her på Djursland. Det er det 
parti, som jeg føler mig tættest på. Jeg mener, 
at jeg har lært at tage ansvar for mig selv. 
Og jeg har også lært, at tingene ikke 
kommer af sig selv,“ siger Bjarne 
Nielsen.

Jørgen Peter 
Thygesen,  
jp@mercatus.dk
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  HVis mAn Vil VæRE 
fORRETningsmAnD i ET 
minDRE BysAmfUnD, 
skAl mAn VæRE Villig 
Til AT VæRE AkTiV i 
næRmilJøET

  gRUnDlæggEnDE 
kAn JEg liDE, AT mAn 
skAl TAgE AnsVAR fOR 
sig sElV. mAn skAl ikkE 
gÅ RUnDT Og fORTællE 
fOlk, HVAD DER ER 
gODT fOR DEm



 intet  
kommer af sig selv
det var beliggenheden han faldt for. det var bestemt ikke 
den nedslidte campingplads, der mødte ham i 2003. det var 
et håndværkertilbud. nu efter godt ti år på djursland har 
han markeret sig med kontante meninger og mangfoldige 
ideer. for nylig er han blevet valgt som næstformand på 
djursland for liberal alliance.
direktør Bjarne nielsen, auning camping
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Alle data er indhentet i perioden 
26.09.2014 - 22.10.2014.
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen 
og NN Markedsdata. 
Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

A/s grenaa motorfabrik
Søndre Kajgade 3, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30.04.2014 
Bruttofortjeneste 20,8 (20,2)
Resultat før skat 6,5 (5,9)
Egenkapital 10,5 (9,6)
Antal ansatte - (-)

Aktieselskabet mikael laursen Of 
Denmark
Stationsvej 18, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste -0,3 (0,0)
Resultat før skat 2 -(0,6)
Egenkapital 5,7 (4,0)
Antal ansatte - (-)

Danline A/s
Nørregade 25, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 30.04.2014 
Bruttofortjeneste 3,4 (4,9)
Resultat før skat 0 (0,4)
Egenkapital -7,4 -(7,5)
Antal ansatte - (-)

Ds smith Packaging Denmark A/s
Åstrupvej 30, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30.04.2014 
Bruttofortjeneste 292,5 (403,7)
Resultat før skat -8,4 -(22,3)
Egenkapital 311,7 (319,3)
Antal ansatte 700 (683)

Holmriis-Ebeltoft El-installation 
A/s
Østeralle 23, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30.04.2014 
Bruttofortjeneste 5,9 (7,4)
Resultat før skat -0,6 (0,0)
Egenkapital 1,5 -(0,7)
Antal ansatte - (-)

Hsm industri A/s
Bredstrupvej 50, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30.09.2013 
Bruttofortjeneste 106,4 (94,8)
Resultat før skat 10,7 (8,5)
Egenkapital 28,7 (20,6)
Antal ansatte 200 (183)

ican A/s
Stationsvej 18, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 0,7 (0,8)
Resultat før skat 0,1 (0,0)
Egenkapital 2,5 (2,5)
Antal ansatte - (-)

kebe A/s
Sortevej 8, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30.04.2014 
Bruttofortjeneste 9,3 (13,4)
Resultat før skat -1,9 (0,3)
Egenkapital 4,1 (5,5)
Antal ansatte - (-)

kvist & Jensen, grenaa statsautori-
serede Revisorer A/s
Østerbrogade 16 1, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30.04.2014 
Bruttofortjeneste 5,5 (5,7)
Resultat før skat 0,5 (0,7)
Egenkapital 1 (1,1)
Antal ansatte 10 (11)

nymann Autoparts A/s
Ebdrupvej 25, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30.04.2014 
Bruttofortjeneste 17,8 (18,1)
Resultat før skat 6 (6,1)
Egenkapital 87,3 (82,9)
Antal ansatte - (-)

Pr Electronics A/s
Lerbakken 10, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 133,1 (117,4)
Resultat før skat 30,7 (29,2)
Egenkapital 186,1 (161,0)
Antal ansatte 131 (135)

Rinco Ultrasonics Danmark A/s
Erhvervsparken 1, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 1,7 (1,4)
Resultat før skat 0,3 (0,0)
Egenkapital 0,9 (0,7)
Antal ansatte 3 (3)

schmidt møbler, grenaa Aps
Kannikegade 16, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30.04.2014 
Bruttofortjeneste 2,4 (2,6)
Resultat før skat 0,1 -(0,1)
Egenkapital 1,7 (1,6)
Antal ansatte - (-)

svend Pilgaard Automobiler A/s
Saabydalvej 2, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 30.04.2014 
Bruttofortjeneste 6,8 (6,6)
Resultat før skat 0,5 (0,3)
Egenkapital 7,7 (7,4)
Antal ansatte - (-)

Århus charter A/s
Lille Torv 2, 8000 Aarhus C
Regnskabsafslutning 30.04.2014 
Bruttofortjeneste 1,4 (15,8)
Resultat før skat -6,9 (2,4)
Egenkapital -2,4 (4,6)
Antal ansatte - (32)

tarzan lever videre
Der har i rigtig mange år 
været fokus på det fysiske 
arbejdsmiljø, og der er sket 
rigtig meget. Der er styr på 
hjælpemidler til at håndtere 
tunge løft, sikkerhed på ar-
bejdspladserne helt generelt. 
„Tarzan“ er erstattet af sund 
fornuft, for hvem har lyst til at 
være fysisk skadet resten af 
livet pga. dårlig sikkerhed på 
arbejdspladserne?

Når vi taler om det psykiske 
arbejdsmiljø er der flere og 
flere, som får symptomer, 
som stammer fra et dårligt 
psykisk arbejdsmiljø, som 
blandt andet kan resultere i 
stress. 
Her lever „Tarzan“ i bedste 
velgående, mest fordi den 
stressramte ofte ikke selv er 
klar over, at de symptomer 
som vedkommende har, har 
noget med stress at gøre og 

„bare“ lige skal overstå et 
eller andet – så bliver det godt 
igen.

sådan kan du undgå stress  
på arbejdspladsen:

Skab tid til fordybelse og 
koncentration, når det er nød-
vendigt. Det giver de bedste 
muligheder for at få noget fra 
hånden, og det kan både mær-
kes på det psykiske arbejds-
miljø og på produktiviteten. 

Pas på med for mange 
ændringer. Skab rytme og 
forudsigelighed med regler, 
rutiner og aftaler samt højt 
informationsniveau.

Giv mulighed for en lille pause 
hver time – til lige at få et glas 
vand, eller til at trække vejret 
helt ned i maven. På arbejde 
øges hjernesvingningerne 

med op til 20 HZ. Hjernen har 
brug for at disse svingninger 
kommer ned – helst en gang 
i timen.

Stil ikke for store krav. Stress 
opstår, når kompetencer og 
opgaver ikke matcher. Hjælp 
med at prioritere og skab 
overblik, hvad kan eventuelt 
gøres anderledes?
 
Sørg for, at medarbejderen 
ved, hvad der forventes i den 
givne situation. Kommuniker 
klart og inddrag medarbej-
derne i virksomhedens mål og 
aktiviteter.

Af stresskonsulent Kirsten Kristensen, 

Kirsten-K, www.kirsten-k.dk

kluMMe – stress:
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Rygaard i solid vækst
Djurslands største transport-
virksomhed rundede i sidste 
regnskabsår 300 mio. kr. i 
omsætning. Resultatet efter 
skat voksede fra 6,6 til 9,5 
mio. kr. Efter udbetaling af 
årets udbytte er egenkapita-
len i driftsselskabet nu over 
70 mio. kr.

familievirksomhed
Ganske godt gået af den 
familievirksomhed, som 
faktisk genstartede forretnin-
gen i 2002 efter en mislykket 
fusion i Team Rygaard.

„Vi holder i dag cirka 250 
beskæftiget, og har en solid 

udvikling“, fortæller Gert 
Rygaard, som sammen 
med søsteren Helle, deres 
respektive ægtefæller samt 
faderen Jørn står i spidsen for 
virksomheden, der holder 180 
biler og 300 trailere i gang.

Vi holder, hvad vi aftaler
„Vi konkurrerer med de store 
spillere indenfor logistik og 
transport. De er alle mange 
gange større end os, men til 
gengæld er der ikke mange 
på størrelse med os. I gen-
nemsnit er vi nok lidt dyrere 
end konkurrenterne, da vores 
produkt er et andet. Men det 

normale er, at vi skal have den 
laveste pris, så vi skal være 
konkurrencedygtige. Vi har 
valgt at satse 100% på dansk 
arbejdskraft og på at have 
100% up-to-date materiel, det 
vil sige mindst halvdelen af 
Euro 6 kravene.

Det gør vi, for at kunderne 
skal kunne regne med os, vi 
holder, hvad vi har aftalt. Vi 
har mange medarbejdere, 
der har arbejdet for os i rigtig 
mange år. De sætter lige som 
os en ære i god service og i at 
være fremme til tiden.

Djursland er basen
Rygaard har altid opereret fra 
Grenaa, og gør det stadig. Her 
vedligeholdes alle biler. Her 
bor administrationen, og her 
ligger et stort lagerhotel, hvor-
fra der pakkes og distribueres 
til hele landet. Der er også en 
stor afdeling i Hedensted med 
lagerhotel. Men da lagerlejen 
i Grenaa tilbydes billigere, 
bliver der stadig distribueret 
rigtig meget fra Grenaa. „Det 
er en strategisk beslutning. Vi 
hører til i Grenaa, selvom det 
ikke er centrum i landet. Men 
vi har også kunder, der får le-
veret en del varer fra Sverige, 
via færgen Varberg-Grenaa, 
og der har vi en fordel idet 
det giver en billigere transport 
ind til lageret, så nu mangler 
vi bare at få sat gang i færgen 
Grenaa-Hundested.

store kunder
Gert Rygaard fortæller, at ak-
tiviteterne er meget spredte 
på større aktører bl.a. indenfor 
dagligvarer, slagterier, beton, 
spånplader, træ, frø og fisk, 
som fylder godt i hverdagen. 
„Det foregår typisk på kon-
trakter af forskellig varighed. 
Mange af kunderne har vi 
haft i rigtig mange år, så der 
derved er opbygget et godt 
tillidsforhold, som jeg mener, 
begge parter kan drage stor 
fordel af.“

Vækst i Hedensted
Der er mere solid vækst 
på vej. „Vi vokser nok ikke 
meget mere i Grenaa. Den 
næste udvidelse sker nær-
mere i Hedensted. Og som 
tingene ser ud lige nu, tror vi 
på fortsat vækst og fremgang, 
forhåbentlig med et lignende 
resultat til næste år“, slutter 
Gert.

Rygaard Transport 
& logistic A/s
Nordhavnsvej 28, 8500 Grenaa

Ejer: Rygaard Holding, Grenaa 
A/S (Gert Rygaard, Helle Ander-
sen og Jørn Rygaard)

Regnskabsafslutning 30.06.2014

Bruttofortjeneste 150,8 (143,8)

Resultat før skat 12,2 (8,0))

Egenkapital 73,2 (66,6)

Antal ansatte 241 (238)
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

nye selskaber
CVR-NR:
36392630  JOWIN BBQ ApS .................................................................................... 29.09.2014
36398302  FT-KREDIT AF 2014 A/S .......................................................................... 06.10.2014
36398280  GRO‘S ACCOUNTING SERVICE ApS ...................................................... 06.10.2014
36398701  EMIL F. SKRIVER ApS ............................................................................. 07.10.2014
36409274  SØLVSTEN GROUP ApS.......................................................................... 17.10.2014
36391626  GL. ESTRUP ØKO ApS ............................................................................ 29.09.2014
36395486  MELIOR-IT ApS ....................................................................................... 01.10.2014
36397993  DJURS EL-TEKNIK ApS ........................................................................... 06.10.2014
36398078  KVISTUR ApS .......................................................................................... 06.10.2014
36401877  ACTIONADVENTUR ApS ......................................................................... 09.10.2014
36407336  EVOLVERE ApS ....................................................................................... 15.10.2014
36410639  FLISE PRO ApS ....................................................................................... 20.10.2014

selskabsændringer
CVR-NR: 
20781408  INSUL-TRADING ApS ............................................... Likvidation vedtaget 18.09.2014
28703880  CW SHIPPING ApS ......................................Skifteretsbeh. sluttet, opløst 29.09.2014
33081367  NATURE TIME ApS .......................................... Anmodning om opløsning 30.09.2014
35142029  3C AGRO ApS ..............................................Skifteretsbeh. sluttet, opløst 29.09.2014
32318770  SELSKABET AF APRIL 2013 ApS ............................. Likvidation vedtaget 29.09.2014
29630356  JUUL‘S AUTOOPHUG ApS ......................................opløst ved erklæring 01.10.2014
31852293  FREMA HANDEL ApS ..............................................opløst ved erklæring 02.10.2014
35040102  LELO‘S SMØRREBRØD ApS .......................... Anmodning om opløsning 06.10.2014
31256712  RØJSER FISHING ApS .................................... Anmodning om opløsning 06.10.2014
31364981  ARNES VINDMØLLESERVICE ApS .............Skifteretsbeh. sluttet, opløst 12.10.2014
29839042  REDAKTIONEN NØRREGADE 18A ApS ...................opløst ved erklæring 16.10.2014
33861052  NORDDOKTOR ApS .................................................opløst ved erklæring 21.10.2014

Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.

Ejerleder Gert Rygaard, Rygaard Transport & Logistic A/S
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Foto: Danmarks Jægerforbund

Djurslands Bank 

Djurslands Bank har udvidet 
direktionen og udnævnt ban-
kens vicedirektør Lars Møller 
Kristensen (54) til direktør og 
medlem af bankens direktion. 
Han er HD i organisation, og 
har været ansat i banken siden 
2003. Lars Møller Kristensen 
vil i direktionen have ansvaret 
for bankens interne funktio-
ner, forretningsudvikling samt 
finans og kapitalforvaltning. 
Lars har tidligere arbejdet 
22 år i BG Bank bl.a. som 
afdelingsdirektør i Varde og 
områdedirektør i Esbjerg. 
Efter udnævnelsen udgøres 
direktionen i Djurslands Bank 
af direktør Lars Møller Kristen-
sen og bankdirektør Ole Bak.

folketinget

Folketingsmedlem Leif Lahn 
Jensen, der er valgt i Djurs-
landskredsen for Socialde-
mokratiet, er blevet valgt til 
gruppeformand for partiet. 
Han afløser Henrik Dam 
Kristensen, der ved sidste 
regeringsrokade blev udnævnt 
til beskæftigelsesminister. 

lindhardt steffen-
sen Advokater
Mette Haase Lindhardt er 
netop valgt til Danske Advoka-
ters repræsentantskab. Mette 
er endvidere en del af Udval-
get for moderne Advokatvirk-
somhed i samme regi. I

føtex Ebeltoft
Niels Christian Husum (37) 
er tiltrådt som ny varehus-
chef for Føtex Ebeltoft. Han 
kommer ra Randers, og har 
arbejdet i kæden siden han var 
16 år, sidst som varehuschef i 
afdelingen i City Vest i Aarhus.
Niels vil gerne i bedre kontakt 
med de lokale kunder og også 
udvikle forretningen for de 
fastboende.
Han har afløst Erling W. 
Olsen, der er rykket til Kvickly 
i Skive.

Hotel Ebeltoft 
strand
Nick Stampe Grønkjær (22) 
er startet som køkkenchef på 
Hotel Ebeltoft Strand, hvor 
han tidligere selv er udlært. 
Han har desuden arbejdet hos 
Smag i Ebeltoft. Nick afløser 
Claus Udengaard.

grenaa Apotek 
Lars F. Nørgaard er tiltrådt 
som ny apoteker på Grenaa 
Apotek. Han er uddannet 
farmaceut i 1991 og har bl.a. 
tidligere arbejdet i Miljøsty-
relsen og EU-Kommissionen, 
specielt med love og regler 
for kemikalier og kosmetik. 
Han kommer fra stilling som 
souschef på Odder Apotek. 
Desuden har han undervist 
kommende lægemiddelkon-
sulenter, farmakonomer og 
kosmetologer.
Det er Sundhedsstyrelsen der 
har meddelt Lars F. Nørgaard 
bevilling til at drive apoteket, 
et hverv der har været otte 
ansøgere til. Lars afløser apo-
teker Lene Hübertz Olesen.
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Danmarks 
 Jægerforbund

Joan Brønnum Kvist (45) er 
tiltrådt som marketing- og 
kommunikationschef i Dan-
marks Jægerforbund. Hun 
er uddannet cand. merc. fra 
Handelshøjskolen i Aarhus 
og har siden beskæftiget sig 
med marketing og kommu-
nikation i et reklamebureau, i 
flere banker og senest i BDO 
Statsautoriseret Revisionsak-
tieselskab. Joan afløser Stig 
Tjellegaard Møller på posten. 
Han forbliver dog i afdelingen, 
indtil han stopper engang 
næste år.

shopicity grenaa

Cityforeningen i Grenaa har 
de seneste tre år fået hjælp 
af freelance citychef Dorthe 
Rasmussen til at sætte fokus 
på aktiviteter, service og 
markedsføring af byen. Det 
er nu slut. Ifølge formand for 
ShopiCity Grenaa, Carsten 
Thygesen, så føler man, at der 
er behov for lokale kræfter, 
personlig kontakt og nærvær. 
Vi skal have styrket fælles-
skabet, siger han. Vi vil blandt 
andet i 2015 arbejde med at 
holde de administrative om-
kostninger nede og i stedet få 
pengene til at arbejde mere 
for medlemmerne, siger han.

0,- i gebyr for 
erhvervskunder

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

http://www.sparekassendjursland.dk
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nørgaard Teknik A/s
Nørgaard Teknik A/S i Auning 
har overtaget Due Matic A/S i 
Randers, der producerer, sæl-
ger og servicerer forskellige 
typer kastemaskiner til skytter 
i hele verden. De bruges til 
ler dueskydning ved for ek-
sempel OL og jagttræning.
Nørgaard Teknik overtog for 
fem år siden produktionen 
og overtager nu også salg 
og service. Der er cirka fem 
mand beskæftiget med pro-
duktionen. 

fakta i kolind
Der er åbnet en ny Fakta dis-
countforretning i Kolind med 
et butiksareal på 780 kvm. 
Placeringen er i rundkørslen 
ved Kolinds nye omfartsvej. 
Dermed er der tre dagligvare-
forretninger i byen. Lederen 
hedder Jane Jensen (42) og 
har 22 års anciennitet i Fakta-
kæden. I starten er der ansat 
20 medarbejdere. Stort set 
alle er lokal arbejdskraft, siger 
den nye leder, som forventer 
at antallet i den kommende 
tid vil stige til 25-30 medarbej-
dere. 

Den Blå kutter
Kroparret på Gjerrild Kro, 
Hilding og Helle Hvid, har 
igen overtaget roret på Den 
Blå Kutter i Bønnerup, der 
de seneste tre år har været 
bortforpagtet til Peter Tvilum. 
De vil holde åbent i de tre 
sommermåneder og tilbyde 
udlejning som selskabslokale 
resten af året. 

nanny 
s. kristensens Eftf.
Begravelsesfirmaet Nanny S. 
Kristensens Eftf. i Grenaa har 
gennemført et generations-
skifte idet Bent Sørensen 
har overdraget forretningen 
til sine to børn Hanna og Jan 
Nørager Sørensen. Overtagel-
sen omfatter også virksomhe-
derne Brdr. Oest i Randers og 
Bastrups Eftf. i Hadsund. Alle 
de oprindelige virksomheds-
navne bevares.

smartekrudtugler.dk
Marianne og Ole Danielsen er 
igen aktuelle med en børne-
tøjsbutik i Auning. Ægtepar-

ret har købt webshoppen 
www.smartekrudtugler.dk, 
og ideen var at drive den fra 
privatadressen, men det viste 
sig hurtigt, at pladsen blev 
for trang. Derfor har de også 
åbnet butikken rent fysisk i 
de tidligere Sigma-lokaler i 
Torvegade.

Danmission Rønde
Genbrugsforretningen Dan-
mission er flyttet fra Hoved-
gaden 8 til 45 og har dermed 
givet de 25 frivillige 400 kvm. 
ekstra at vise varer frem på. 
Butikken har tidligere rummet 
TV- og radiobutik.

samler klinikker
Birgit Winther Rønnow og 
Maryanne Jørgensen, der har 
erfaring med behandling af 
skader, smerter, ubalancer, 
sportsterapi og vægtkontrol, 
slår sig sammen med klinikker 
i Ebeltoft, Grenaa og Aarhus. 
Birgit har arbejdet med fokus 
på ergonomi og arbejdsmiljø. 
Hun har blandt andet været 
manager og udviklet en pro-
fessionel behandlerafdeling i 
Lübker Square. Maryanne har 
ligeledes arbejdet med sund-
hed, velvære og forebyggelse. 

Djursland Advokater
Advokatfirmaet Djursland Ad-
vokater ApS, der har domicil 
på landbocentret i Følle, har 
skiftet navn til Borup Advo-
kater ApS, efter indehaveren 
advokat Kitte Borup.
Borup Advokater har indgået 
et samarbejde med Djursland 
Landboforenings Juridisk 
Afdeling, hvor firmaet skal 
afdække de juridiske områder, 
som ikke kan og må hånd-
teres af Djursland Landbo-
forening. Foreningen har i 
forvejen et samarbejde med 
advokat Thomas Schioldan 
Sørensen fra advokatfirmaet 
Rödstenen, og dette samar-
bejde fortsættes.

Bernt Hansens Eftf.
Henrik Fredriksen, medejer af 
bl.a. Molskroen, har sammen 
med Jens Kjærulff overtaget 
Bernt Hansens legendariske 
autoværksted i Rødovre. Det 
har specialiseret sig i at ser-
vicere klassikere som Jaguar, 
Rolls-Royce og Bentley og 

som bl.a. har kongehuset som 
kunde. De to ejere er selv 
samlere af de ædle køretøjer.

Randrup Pejse
Pejseforretningen Randrup 
Pejse i Rønde er flyttet fra 
Hovedgaden 72 til Vagtelvej 2 
og har dermed overtaget de 
lokaler, der tidligere rummede 
Flügger Farver. Det har givet 
virksomheden dobbelt så 
meget plads til at præsentere 
produkterne. Bag forretningen 
står tømrermester Finn Ran-
drup og butiksleder er Marie 
Skipper.

gratis foredrag om stress
18. november kl. 14.00-15.30 på 
Kystvejens Hotel og Konferencecenter 
A/S, Kystvej 26, Grenaa. 
Foredrag for ledere ved stresskonsulent 
Kirsten Kristensen: Vi kender alle en som 
er stresset – hvornår er det for meget? 
Hvordan får du det sagt – uden at det 
bliver pinligt, anklagende eller privat? 
Hvordan får du det spottet og håndteret, 
inden det resulterer i en sygemelding?
Tilm.: senest 14. november 2014 på tlf. 
2369 7260  el. kontakt@kirsten-k.dk

Virksomhedsoverdragelse
19. november kl. 18.00 på Molskroen 
Strandhotel.
Jacob Fisker Sørensen, Virksomheds-
mægleren, vil give staldtips til, hvordan 
det kan gribes an og lokale virksomheder 
vil fortælle om, hvordan deres oplevelser 
ift. virksomhedsoverdragelse. 
Henrik Frederiksen vil også vise rundt på 
hotellet og fortælle om sine tanker om at 
etablere projektet med bl.a. to hoteller og 
tre restauranter på Mols.
Tilm./arr. lene@djurslandserhvervsraad.dk 
senest mandag den 17. november.

csR og bæredygtighed 
26. november kl. 08.30-13.00 på G4S, 
Tangen 8, Skejby, 8200 Aarhus N.
konference med fokus på uudnyttede 
forretningspotentialer i arbejdet 
med virksomhedernes CSR og 
bæredygtighedspolitikker. Gratis
Tilm./arr.: www.dira.dk

DiRA Roadshow 2014
27. november kl. 11.00-17.00 på Navitas, 
Inge Lehmanns Gade 10,  8000 Aarhus C. 
Oplev det nyeste indenfor automatisering 
og robotteknologi. Få inspiration til 
hvordan din virksomhed kan blive mere 
konkurrencedygtig og derigennem bevare 
produktion, arbejdspladser og velfærd i 
Danmark. Gratis
Arr.: Dansk Erhverv, VIA University 
College, Region Midtjylland og Aarhus 
Kommune.
Tilm.: 10. november til www.viauc.dk

nytårsappel
9. januar 2015 kl. 16.00-18.00 på 
Meilgaard Slot.
Her uddeler vi også årets erhvervspris.
Alle er velkomne til at indsende 
nomineringer til erhvervsprisen til 
lene@djurslandserhvervsraad.dk
Arr.: Djurslands Erhvervsråd.

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
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Lars Bo Kloster, indehaver af Garant 
Grenaa Gulvcenter, fortæller om et 
eksempel, hvor en arkitekt havde 
foreskrevet et trægulv i et åbent 
kontorlandskab på 200 kvm. På det 
æstetiske niveau var der ikke noget 
galt med et trægulv, men hvad 
arkitekten havde 
glemt, var at 
specielt højhæ-
lede sko gjorde 
det umuligt at 
høre noget som 
helst, hvis man 
skulle tale sam-
men – ikke mindst i telefon. „Vi blev 
kontaktet,“ fortæller han, „og så 
måtte vi ud og lægge et gulvtæppe. 
Men mange penge kunne da være 

sparet. I det 

hele taget skal man tænke på, hvad 
et gulv skal bruges til og tilpasse 
gulvet til de krav, der stilles.

medlem af garant-kæden
For kort tid siden blev Grenaa Gulv-
center medlem af Garant-kæden. 

Det gjorde 
man af flere 
årsager. Først 
og fremmest 
fordi det betyder 
stordriftsfordele 
med lavere 
priser, løbende 

kurser for medarbejderne og en 
specialviden inden for de varegrup-
per, som kæden handler med. Sam-
tidig har Grenaa Gulvcenter kunnet 
sammensætte et sortiment, som 

matcher kunderne.

„Som en del af aftalen, indgår der 
nu også et større gardinsortiment, 
en varegruppe, som vi ikke havde 
kendskab til forinden. Her er det 
igen vigtigt med solidt produkt-
kendskab. Denne opgave løste vi 
ved at ansætte gardinmanden Lars 
Kjeldsen i Garant, Grenaa Gulvcen-
ter. Det er vi glade for. Han ved 
nemlig ret meget om gardiner,“ 
griner Lars Bo. „Den store fordel 
ved at være medlem af Garant er i 
øvrigt, at vi selv ejer vore butikker. 
Det sikrer, at vort engagement i 
forhold til at løse kundernes behov 
altid er helt i top.“ 

Erhvervslivets rådgiver
„Vi har i efterhånden mange år 
haft et ikke-formaliseret 
samarbejde 

Man skal som kunde være kritisk, når det handler om gulvbelægninger. for 
hvad skal gulvet bruges til? Hvilke krav stilles der til akustikken? Hvor meget 
slitage bliver gulvet udsat for? et trægulv er ikke bare et trægulv. i et miljø med 
trægulve forekommer der ofte mere støv end i et miljø med et godt gulvtæppe. 
det er der ikke mange mennesker, der tænker over. Hos garant grenaa gulvcenter 
spørger man ind til, hvad kunden reelt har brug for.

  DET sikRER, AT VORT 

EngAgEmEnT i fORHOlD 

Til AT løsE kUnDERnEs 

BEHOV AlTiD ER HElT i TOP

Gardinmanden Lars Kjeldsen, indehaver Lars Bo Kloster og 
medejer Carsten Svenningsen, Garant Grenaa Gulvcenter
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med en række håndværksmestre 
her på egnen,“ fortsætter den 
anden medejer, Carsten Svenning-
sen, der hovedsagelig tager sig af 
erhvervskunder. „Det betyder, at 
når de har indgået en aftale om et 
byggeri, så er vi med som rådgiver, 
leverandør og montør af de mate-
rialer, som vi har her i huset. Vi har 
kendt hinanden i mange år. Vi stoler 
på hinanden, og de ved, at vi altid 
leverer god kvalitet. Og når vi har 
lavet en aftale, så holder den. Det 
betyder, at vi leverer gulvbelægnin-
ger og nu også gardiner til andre 
dele af landet.

Til de større opgaver hører, at vi i 
øjeblikket er i gang i Aarhus med at 
renovere 118 togsæt af de gamle 
IC3,“ fortæller Carsten Svenning-
sen. Her indgår afslibning af de 
eksisterende belægninger som et 
væsentligt element. I det hele taget 
betragter Grenaa Gulvcenter sig 
som specialist på gulvafslibning, 
hvilket også er noget, som ejen-
domsselskabet B45 i Grenaa nyder 

godt af i deres mange udlejnings-
ejendomme.

„Vi leverer og monterer også 
kvalitetsklinker. Dels fordi de er 
smukke, og 
dels fordi de 
er velegnede, 
når det handler 
om gulvvarme. 
Man skal blot 
huske at tænke 
på akustikken. 
Det betyder, at 
vi skal have fokus på, hvordan vi 
kan dæmpe efterklang og støj andre 
steder i rummet. Her tænker jeg 
på vægge, loft og gardiner,“ siger 
Carsten.  

forretningen i dag
I dag omfatter personalet 10 perso-
ner med Lars Bo og Carsten. De to 
samt gardinmanden Lars er mest 
på hjemmefronten, hvor de står for 
rådgivning, salg og administration. 
Så er der syv gulv-

montører, der alle har et eller flere 
specialer. Det kan være vådrum, 
gardiner, trægulve eller tæpper.

Lars Bo Kloster købte forretnin-
gen i 1992, og i 
2003 kom Car-
sten Svenning-
sen med som 
indehaver.

Ønsker man 
besøg i virk-
somheden eller 
i hjemmet, vil 

Lars Bo gerne gøre opmærksom 
på, at man kan gå ind på firmaets 
hjemmeside – Garant.nu – og booke 
en uforpligtende fremvisning af 
gulve eller gardiner. „Det kan man 
såmænd gøre søndag aften,“ siger 
Lars Bo.

Jørgen Peter Thygesen, jp@mercatus.dk

gulVBelægninger  
og gardiner kræVer 

specialViden

  Vi HAR kEnDT 
HinAnDEn i mAngE ÅR. 
Vi sTOlER PÅ HinAnDEn, 
Og DE VED, AT Vi AlTiD 
lEVERER gOD kVAliTET



 

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

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.

Bent Klausen
Kratbakken 10    8586 Ørum Djurs    Tlf. 8638 1160    www.bentklausen.dk 

Bent Klausen Aps

MURERFIRMA

Stationsplads 4    •  8500 Grenaa     •  Tlf. 8630 0355

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

Trekanten 52 8500 Grenaa Tlf. 86 32 38 88
Dalgårdsparken 1 8543 Hornslet Tlf. 86 32 38 00

•  Vi tilpasser os dit behov

•  Vi maler mens du arbejder

•  Kvalitet til tiden

•  Vi kommer ud og rådgiver og 
    vejleder i din virksomhed

•  Certificeret overfladebehandling 
    med brandhæmmende maling

•  Sprøjteværksted

•  Alle produkter er eu-miljømærkede

•  Farvehandel med fagudannet    
    personale

DU FÅR LØST DINE 
MALEROPGAVER HOS OS

Bagerst: projektleder Marianne Johnsen og bestyrer Irene Andersen
Forrest: indehaver Dorte Madsen og malermester Søren Madsen

VI GIVER DIG KVALITET 
TIL EN PRIS – DER HOLDER

http://www.permoeller.dk
http://www.hjhansen.dk
http://www.bentklausen.dk
http://www.lb-consult.dk
http://www.malerfirmamadsen.dk
http://www.nyborg-s.dk

