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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 

Informationsmøde

onsdag den 14. januar 2015 kl. 14.00
Kirkestien 1, Allingåbro

GMC Miljøcertifikat er det lokale alternativ til de internationale miljøcertificerin-
ger, og en lang række virksomheder har allerede opnået miljøcertifikatet - og der-
med valgt at tage ansvar for det lokale miljø.

Hvorfor miljøcertifikat?
•Konverter obligatorisk miljøkontrol til assistance i miljørigtig adfærd.

•Udvikling af miljøhandlingsplan for virksomheden.

•Blåt stempel, der efterfølgende kan anvendes i din markedsføring.

•Virksomhedens miljønøgletal kan bruges til at opnå driftsbesparelser.

Processen med at opnå miljøcertifikatet tager ca. et år. 
Miljøkontoret coacher (gratis) virksomheden gennem forløbet.

Tilmelding/yderligere oplysninger:
Byg- og Miljøafdelingen
Carsten T. Willadsen, tlf. 8959 4004
ctw@norddjurs.dk

m i l j ø c e r t i f i k a t
GMC
- hvordan får min virksomhed det?

Direktør Ole Nørgaard, Nørgaard Teknik A/S, 
fortæller om sine erfaringer med GMC Miljøcertifikat

aalsrode.dk

Jesper Stagegaard, Ree Park, om Ålsrode

Ålsrode har den viden, der skal til for at løse 
opgaverne på den rigtige måde, de er en del af 

processen. De har både det grej, der skal til, 
og ved, hvordan det skal bruges.

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

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

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

DJURSLAND
KLOAK-SERVICE
ApS v/Ulrik Sinding

Færgevej 1 · Grenaa
www.mercatus.dk

http://www.rjakobsen.dk
mailto:ctw@norddjurs.dk
http://www.aalsrode.dk
http://www.bpelectric.dk
http://www.norddjursoppbygg.dk
http://www.u-sinding.dk
http://www.mercatus.dk


 4 Otte nye Djursland-Gazeller
Igen i år er der fundet 12 Gazeller på Djursland. Kun fire af dem har været med på 
den eftertragtede liste før. Vi har talt med tre af Djurslands Gazeller om, hvad de 
gør, for at skabe vækst i deres virksomheder.

 8 Vækstfonden tør hvor andre tøver
Vækstfonden er sat i verden for at yde lån, garantier og kreditter til forretnings-
udvikling og starthjælp, hvor det øvrige finansielle marked er lidt mere tilbagehol-
dende. Men fonden kræver en gennemarbejdet forretningsplan og en kompetent 
ledelse. Nu har Vækstfonden åbnet et afdelingskontor i Randers.

 11 DER: Vi skal beholde den lokale  
arbejdsmarkedsdialog

 12 Bilen&Bossen: 
Den har godt af at blive rørt
Henrik Thomsen fra Ebeltoft har tidligere beskæftiget sig med biler. Det blev til 
næsten 20 år. Så gik der nogle år, hvor han ikke tænkte på sine drømmebiler, men 
i 2011 købte han sin Rolls Royce Silver Shadow II fra 1978. Nu har han i foråret 
også investeret i en Citroen 2CV fra 1986. Og så går han vist og fantaserer om en 
Rolls Royce Corniche model.

 16 Godt signal med styr på tingene

 18 Jeg elsker at sætte gang  
i et eller andet

 20 En rigtig kok har temperament
Personprofil Chefkok Michel Michaud, Molskroen og Molskroen 
Strandhotel [forsidefoto]  Denne franske mesterkok har været på toppen af 
dansk gastronomi i næsten 45 år. Han har været på Falsled Kro, Kong Hans, Sølle-
rød Kro og Ruths Hotel. Han har skabt Michelin stjerner herhjemme og i udlandet 
og er blevet honoreret med Ridder af Dannebrog. Nu er han kommet til Djursland 
og er blevet chef i køkkenerne på Molskroen og Molskroen Strandhotel.  
Hans navn er Michaud, Michel Michaud.

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

 26 Endelig foden under eget bord
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 over 750 abonnenter.

Næste nummer udkommer i uge 2.
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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Otte nye

 DjurslAnD- 
 GAzel ler

I år er der fundet 12 Gazeller på Djursland. 

Det er en mere end sidste år, og kun fire af 

dem har været med på den eftertragtede 

liste før. Vi har talt med tre af Djurslands 

Gazeller om, hvad de gør, for at skabe 

vækst i deres virksomheder.
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Sådan defineres en gazelle-virksomhed
A/S eller ApS (Pengeinstitutter er undtaget kravet).
Min. 1 mio. kr. i omsætning eller 0,5 mio. kr. i 
bruttoresultat.
Minimum fire regnskaber skal være offentliggjort. 
Regnskabs perioder på under 12 måneder i 
udgangsåret frasorteres. Regnskabsperioder over 12 
måneder i slutåret frasorteres. 
Væksten i omsætningen skal (mellem de enkelte 
regnskabsår) være positiv.
Omsætningen/bruttoresultatet skal (over alle fire år) 
være mere end fordoblet.

Djursland-Gazeller 2014
Nr. i  
Danmark

Vækst  
i % Virksomhedsnavn By

Omsæt./  
Bruttores.
i 1.000 kr.

Antal  
gazelle
kåringer

505 197,5 KR Montage Aps Balle 2.624 2

536 193,8 Covidence A/S Rønde 42.962 2

578 184,9 Grenå Spåntagning Aps Grenaa 7.728 2

769 156,2 International Furniture A/S Ørum Djurs 9.083 2

804 153,0 Hjelm & Henriksen A/S Ebeltoft 2.563 1

829 151,0 Café K Aps Auning 2.836 1

894 144,4 Liftservice A/S Mørke 2.647 1

931 140,9 Entreprenørfirmaet Sej Aps Auning 3.741 1

952 138,5 Gerstrøm Transport Aps Ryomgård 2.292 1

1119 124,3 BM Maskinteknik Aps Hornslet 3.057 1

1313 110,6 Vonsild A/S Ryomgård 4.316 1

1327 109,8 Morten Knudsen Stål og Maskinteknik ApS Allingåbro 4.594 1

Kilde: Dagbladet Børsen.



Det bedste råd ejerleder Jan Henrik-
sen fra Ebeltoft baserede Hjelm & 
Henriksen A/S giver videre til andre 
virksomhedsejere er, at gå helhjertet 
ind for det. „Ellers er det svært at 
få nye tiltag til at lykkes,“ siger han. 
Og så har han erfaring for, at et højt 
serviceniveau er en nødvendighed. 
„Det der er altafgørende i dag er, at 
vi overholder vores aftaler og følger 
op på vores ting. Mange tager fri, 
når vi skal komme, og det skal ikke 
glippe ret mange gange, før de ne-
gative historier breder sig som ringe 
i vandet.“

Virksomheden 
er syv mand 
på VVS arbejde 
og en mand på 
elarbejde. „Vores 
koncept med at 
have autorisation 
til både VVS- og 
elarbejde har betydet, at vi kan 
reagere langt hurtigere på tingene. 
Vi kan selv koordinere opgaverne, så 
når vores VVS folk er færdige, står 
elektrikeren klar til at færddiggøre 
opgaven.“ Det har blandt andet be-
tydet, at virksomheden løser en del 
sommerhusopgaver for udlejnings-
bureauerne, der har fokus på at få 
løst opgaverne med det samme.

Professionel 
bestyrelse
Jan fortæller, at 
han for et par år 
siden etablerede 
en professionel 
bestyrelse. „Det 
har haft stor 
betydning for vores udvikling. Nu 
står jeg til ansvar overfor andre end 
mig selv. Jeg er iværksætter og får 
mange idéer, der skal sorteres og 
prioriteres. Det hjælper bestyrelsen 
mig med.“ Den er sammensat med 
en advokat som formand, en fra 
vindmølleindustrien og en salgs-
chef. „De bidrager med hver deres 
forskellige faglige kompetencer, og 
vi aftaler så en plan, vi kører efter. 
Efterfølgende bliver der både lavet 
status og opfølgning på planerne.“

Et af de nye tiltag er en udvidelse 
med servicering og godkendelse 
af hydrauliske installationer og 
maskiner. „Det var en mulighed der 
opstod, fordi vi kunne overtage den 
aktivitet fra en anden,“ slutter Jan, 
der også ser lyst på fremtiden. „Vi 
kommer ud af 2014 med et endnu 
bedre resultat, og har allerede fint 
gang i 2015.

Gå 
helhjertet  
IND I DET
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Djursland-Gazeller:
Hjelm & Henriksen A/S

  DET DER ER 
AlTAfgøREnDE i DAg ER, 
AT vi OvERhOlDER vORES 
AfTAlER Og følgER OP 
På vORES Ting

  DE biDRAgER mED 
hvER DERES fORSkElligE 
fAgligE kOmPETEncER, 
Og vi AfTAlER Så En 
PlAn, vi køRER EfTER
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FOKuS på 
omkostnInGer
Virksomheden KR Montage, der 
udfører service, vedligeholdelse 
og reparation på vindmøller, er for 
andet år i træk blevet Gazelle, og 
er med en vækst på 197,5 % den 
højest rangerende på Djursland.
„Jeg ved ikke, om vi gør noget 
specielt,“ starter ejerleder Keld 
Rasmusssen, der har næsten 20 års 
erfaring i branchen. „Vi prøver på at 
holde udgifterne 
nede både for 
mølleejerne og 
for os selv,“ 
fortsætter han 
og pointerer, at 
der er mange om buddet og derfor 
meget hård konkurrence.

„Jeg vil vende det om og sige, at 
vi ligger i midten prismæssigt. Og 
så byder jeg ikke på arbejde, jeg vil 
tabe penge på, ligesom jeg heller 
ikke byder på noget, bare for at få 
det, og så finde noget, jeg efterføl-
gende kan sende en højere regning 
på.“ Derfor har virksomheden ifølge 
Keld en god fast kundekreds.

„Vi har også 
ændret i vores 
kundesegment, 
så vi ikke læn-
gere servicerer 
de helt små møl-
ler på 150 KW, 
men koncente-
rer os om de mange 600, 750 og 
1.500 KW møller. Det gør vi, fordi 
arbejdet stort set er det samme, og 
prisen på reservedele også nogen-
lunde er ens.“ 

Stabile medarbejdere
KR Montage holder til i Balle og 
beskæftiger en håndfuld medar-
bejdere. Eller som Keld udtrykker 
det: „Vi er bare et bette firma, men 
et stabilt firma.“ Han er selv med 
i marken, og er sikker på, at det er 
med til at skabe godt sammenhold 
i virksomheden. „Jeg har også selv 
overalls på, og medarbejderne er 

udemærket 
godt klar over, 
at jeg ikke jager 
dem til noget, 
jeg ikke ville 
byde mig selv. 

Jeg sidder ikke bare derhjemme på 
kontoret, når vejret er dårlig.“

Der arrangeres forskellige ture 
for de ansatte, og der er både en 
fast sommerfest og en vinterfest, 
ligesom de normalt mødes på værk-
stedet fredag eftermiddag og til 
morgenkaffe og rundstykker, når det 
passer ind. „Montørerne får en god 
løn, uden at det er det helt vilde. 
De har stor frihed til for eksempel 

at få fri, når de 
har brug for 
det.“ Keld ser 
optimistisk på 
fremtiden, og vil 
blive ved med 
at bygge en god 
virksomhed op. 

„Jeg er ikke umiddelbart interes-
seret i at det bliver større, men vil 
gerne holde det nede, hvor mine 
kunder er tilfredse.“

  vi ER bARE ET bETTE 
fiRmA, mEn ET STAbilT 
fiRmA

  JEg SiDDER ikkE 

bARE DERhJEmmE På 

kOnTORET, nåR vEJRET 

ER DåRlig

Ejerleder Keld Rasmussen, KR Montage

Djursland-Gazeller:
KR Montage Aps
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„Det kom helt uventet,“ fortæller 
ejerleder Svend Erik Johansen, om 
Entreprenørfirmaet Sej‘s udnæv-
nelse som Gazelle. „Vi driver vores 
virksomhed stille og roligt,“ fort-
sætter han og pointerer, at det ikke 
ligger til dem at prale af tingene. 
Svend Erik ejer og driver virksom-
heden sammen med sin kone. „Der 
er ikke andre end os i firmaet, der 
arbejder gratis, de andre skal være 
produktive,“ spøger han.

Lidt gået på klingen kommer der 
alligevel et par grunde til, at det er 
gået godt de senere år. „Vi har lagt 
om på vores 
stil, har ændret 
strategi,“ fokla-
rer Svend Erik. 
„Der er sorteret 
hårdt i vores 
kunde klientel, 
og vi har derfor 
ikke tabt en ene-
ste krone de sid-

ste fire til fem 
år. For ti år siden 
kunne vi miste 
1.5 mio. kr. om 
året på dårlige 
betalere. Hvis 
et typehusfirma 
ringer i dag, så 
er alt booket, 
om det så bare 
er hjemme på sofaen. Vi har tabt de 
penge, vi skal på dem.“

Jord, kloak og belægning
Hvor entreprenørfirmaets seks til 

otte mand tidli-
gere arbejdede 
med hele palet-
ten, er det de 
senere år alene 
jord-, kloak- og 
belægnings-
arbejde, der 
satses på. „Tid-
ligere lavede vi 

meget betonar-
bejde, men det 
har vi droppet. 
Så i stedet for at 
konkurrere om 
mange opgaver, 
samarbejder vi 
nu med blandt 
andet HUJ A/S, 
og får opgaver 

via dem. Vi har relativt få kunder, og 
vi rekla merer ikke rigtig. Kunderne 
kommer selv til os.“

Svend Erik har lovet nogle af 
kunderne at blive ved lidt endnu, 
selv om årstælleren viser 64. „På et 
tidspunkt gider vi nok ikke længere, 
men vi har fået lavet det sådan, at vi 
kan stoppe, når vi vil.“

FOKuS på 
omkostnInGer

  DER ER SORTERET 

håRDT i vORES kUnDE-

kliEnTEl, Og vi hAR 

DERfOR ikkE TAbT En 

EnESTE kROnE DE SiDSTE 

fiRE Til fEm åR

  i STEDET fOR AT 

kOnkURRERE Om mAngE 

OPgAvER, SAmARbEJDER 

vi nU mED blAnDT 

AnDET hUJ A/S, Og fåR 

OPgAvER viA DEm

VI HAR  
laGt stIlen om

Djursland-Gazeller:
Entreprenørfirmaet Sej Aps

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

 

http://www.mfnorddjurs.dk


I 1992 blev Vækstfonden, der er 
underlagt Erhvervsministeriet, stiftet 
med en egenkapital på 2 mia. kroner. 
I dag udgør egenkapitalen 2,7 mia. 
kroner. Og fonden har i dag mandat 
til at medfinansiere op til alt i alt 7,5 
mia. kroner. Direktør er Christian 
Motzfeldt, og formand for bestyrel-
sen er Carsten Koch. Formålet er at 
hjælpe SMV-segmentet, der består 
af små og mellemstore virksom-
heder, som har svært ved at skaffe 
finansiering til deres vækst- og 
strategiplaner. Med små og mellem-
store virksomheder mener fonden 
virksomheder med op til 250 med-
arbejdere og en 
omsætning på 
372 mio. kroner.

Desuden med-
virker Vækstfon-
den til at skabe 
nye vækstvirk-
somheder ved at stille kapital og 
kompetencer til rådighed.

I december 2013 kom iværksæt-
terlånene til virksomheder under 
tre år. Endelig er fonden involveret i 
rigtig mange ejerskiftelån, hvilket vil 
sige lån i forbindelse med generati-
onsskifte.

Ved at etablere en afdeling i Ran-
ders, kommer man i fysisk forstand 
tættere på virksomheder, banker 
og rådgivere i et område fra syd for 
Aarhus, Herning og Ikast og op til 
Skagen. Fonden har en tilsvarende 
afdeling i Vojens og et hovedkontor 
i Hellerup. 

hjælp til alle typer virksomheder
Erhvervskundedirektør Hans Jørgen 
Østergaard forklarer, at fonden kan 
hjælpe alle brancher. „Vi kan eksem-
pelvis finansiere såkaldte domicil-
ejendomme, produktionshaller samt 
tilhørende maskiner. Også i såkaldte 

udkantsområ-
der. Man kan 
få finansieret 
sin vækstplan. 
Det kan være 
en stærkere 
salgsafdeling, 

eller det kan være, at man ønsker at 
sætte produktionen i vejret. Vækst-
lån er for virksomheder, der er mere 
end tre år gamle,“ fortæller han.

„Når vi skal vurdere en ansøg-
ning, vurderer vi først og fremmest 
forretningsplanen og ledelsen. Er 
begge dele holdbare og realistiske? 

Er ledelsen kompetent nok? Hvis 
den knirker lidt, så skal bestyrel-
sen til gengæld være i stand til at 
kompensere,“ fortæller Hans Jørgen 
Østergaard. „Man kan sige, at vi 
medfinansierer lønsom og risikobe-
tonet vækst og tager den yderste 
risiko og sætter renten derefter.“

I 2014 hjælper Vækstfonden 
erhvervslivet med 1,3 mia. Til næste 
år runder man formentlig 1,5 mia. 
kroner. Bankerne kommer så nok 
med et tilsvarende beløb.

vækstkautioner
Vækstfonden kautionerer for lån, 
garantier og kreditter til forretnings-
udvikling i penge- og andre finan-
sieringsinstitutter. På den måde kan 
virksomheder og iværksættere få 
adgang til en lånefinansiering, som 
de ellers ikke ville kunne opnå. Kau-
tionen dækker lån og kreditter op til 
2 mio. kroner og dækker op til 75 % 
af bankens tab efter sikkerheder og 
øvrige kautioner. Vækstkautioner har 
en løbetid på op til 10 år.

Vækstfonden er sat i verden for at yde lån, garantier og kreditter til forretningsudvikling 
og starthjælp, hvor det øvrige finansielle marked er lidt mere tilbageholdende. men 
fonden kræver en gennemarbejdet forretningsplan og en kompetent ledelse. nu har 
Vækstfonden åbnet et afdelingskontor i randers, der også dækker Djursland.

VækstfonDen tør  
HVOR ANDRE TøVER

Falby Design i Allingåbro er en 
familievirksomhed, der designer og 
producerer bolig- og livsstilsproduk-
ter. I forbindelse med finanskrisen 
fik virksomheden alvorlige økono-
miske problemer, der endte med en 
konkurs.

Inden konkursen var kunde-
grundlaget dels gode og solide 
detailkunder som bl.a. Rema 1000, 
og dels mange mindre detailforret-
ninger, der lå spredt ud over Europa.  
Mange af disse forretninger fik 
økonomiske problemer i forbin-
delse med krisen, og betalingerne 
udeblev.

solIDe kunDer  
REDDEDE  

FAlBy DESIGN
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  vi mEDfinAnSiERER 
lønSOm Og RiSikObETOnET 
vækST Og TAgER DEn 
yDERSTE RiSikO

Sara Falby, Falby Design
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nye posthuse på vej
DJURSlAnD  Fire såkaldte postekspeditions-
steder er på vej til Djursland. Her vil du i frem-
tiden kunne købe frimærker samt hente og sende 
pakker i butikkernes åbningstider. Det drejer sig 
om Daglibrugsen i Allingåbro, Lokalbrugsen i 
Glesborg, Lokalbrugsen i Voldby og Daglibrugsen 
i Knebel. 

flere østeuropæere
nORDDJURS  Over de seneste seks år er antal-
let af østeuropæere, der bor i Norddjurs femdob-
let. I 2008 var tallet 96, mens tallet for 2014 er 
485. Tendensen med flere østeuropæere i land-
distrikterne er landsdækkende. Men stigningen i 
Norddjurs er landets næsthøjeste og kun overgået 
af Frederikshavn. Én af årsagerne er, at det lokale 
erhvervsliv er aftagere af østeuropæisk arbejds-
kraft. HSM Industri A/S i Grenaa har siden 2005 
hovedsagelig ansat polske arbejdere. I øjeblikket 
er der ansat cirka 50 østeuropæere. 

fejlalarmer skal koste
DJURSlAnD  Hvor Norddjurs Kommune allerede 
har indført gebyr for fejlalarmering fra automatiske 
brandalarmanlæg, overvejer Syddjurs Kommune 
nu det samme. Gebyrets størrelse er fastlagt ved 
lov, men det er op til den enkelte kommune, om 
man vil opkræve det. Baggrunden er at 30 % af 
alle brandudrykninger i Syddjurs Kommune i år er 
gået til blinde alarmer. Økonomiudvalget indstil-
ler til byrådet, at gebyret indføres. Hvis gebyret 
indføres, vil det være Brand og Redning, der vil 
stå som opkræver.

Stadig svært boligmarkedet
DJURSlAnD  Boligmarkedet viser en forsigtig 
fremgang i alle landsdele, men i de tyndt befol-
kede områder er det mere problematisk. I kom-
muner som Hedensted, Silkeborg og Syddjurs er 
priserne steget mellem 2,8 og 10,9 %. Men kig-
ger man på Norddjurs, Randers og Skanderborg er 
der prisfald mellem 4,1 og 7,1 %. Sammenligner 
man med de seneste pristal for andet kvartal 
2014 i Østjylland med priserne, der toppede på 
landsplan i 2007, bliver det tydeligere. Prismæs-
sigt ligger Aarhus og Favrskov henholdsvis 5,3 og 
1,6 % under niveauet i 2007. Tilsvarende ligger 
Norddjurs, Horsens og Hedensted under med 
henholdsvis 24,7, 19,2 og 18,7 %.

byggeansøgninger digitaliseres
nORDDJURS  Det er slut med at indsende bygge-
ansøgninger til Norddjurs Kommune. For at lette 
kommunikationen, skal portalen bygogmiljoe.dk 
bruges frem over.
”Byg og Miljø” er en ny fælleskommunal selv-
betjeningsløsning, som sikrer  digital adgang til at 
søge byggetilladelse samt en række tilladelser på 
miljøområdet. Løsningen skal bidrage til en bedre, 
hurtigere og mere ensartet sagsbehandling. 

VækstfonDen tør  
HVOR ANDRE TøVER

Det havde hele tiden været 
planen, at datteren, Sara Falby, i 
forbindelse med et generations-
skifte, skulle overtage firmaet. Hun 
var vokset op i den virksomhed. 
Sara, der har en baggrund som 
cand. comm. fra RUC, fortæller, at 
de store danske detailvirksomhe-
der – navnlig Rema 1000 – under 
hele forløbet bakkede op omkring 
firmaet. „I familien var vi indstillet 
på, at vi ville redde virksomheden. 
Og i forbindelse med, at vi skulle 
have et nyt pengeinstitut, blev vi 
gjort opmærksom på Vækstfondens 
eksistens. Så det endte med et 

meget professionelt samspil mel-
lem det nye pengeinstitut, Nordea, 
og fonden, som gjorde, at det blev 
muligt at få frisk kapital ind i Falby 
Design. Det har været en særdeles 
positiv oplevelse.“

Solide kunder, der hele tiden 
har holdt ved, en gennemarbejdet 
forretningsplan og de mange små 
detailhandlere, der ikke længere er 
på kundelisten har muliggjort, at 
Falby Design igen kan komme på 
ret kurs.

Jørgen Peter Thygesen, jp@mercatus.dk

www.erhvervDJURSLAND.dk · december 2014

Erhvervskundedirektør Hans Jørgen Østergaard, Vækstfonden
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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

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

VI GIVER DIG KVALITET 
TIL EN PRIS – DER HOLDER

AUT. EL-INSTALLATØR

Tlf. 86 33 45 55

ApS

Rugvænget 12A · 8500 Grenaa

Århusvej 49-51 | 8500 Grenaa
Kontakt Jens Højlund
jh@videndjurs.dk/23391992

 - ikke et standardkursus!

VID udsigt til efteruddannelse...

 

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

Vælg en stærk
   samarbejdspartner

www.djurslandsbank.dk

LO
K
A
L O

G
 E

N
G

A
G

E
R
E
T

http://www.kovsted.dk
http://www.jobnet.dk
http://www.pensionsselskabet.dk
http://www.nyborg-s.dk
http://www.revisionsgruppen.dk
mailto:jh@videndjurs.dk
http://www.permoeller.dk
http://www.djurslandsbank.dk
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DER indtog borgen
DJURSlAnD  Erhvervsklima, infrastruktur og 
mobilsignal var på dagordenen, da Djurslands 
Erhvervsråd i starten af november besøgte Chri-
stiansborg. De to folketingspolitikere Anne Mette 
Winther Christiansen (V) og Leif Lahn Jensen (S) 
havde inviteret rådet for at styrke den fremtidige 
dialog mellem de folkevalgte politikere og Djurs-
lands erhvervsliv.

by og havn skal forbindes
EbElTOfT  Et nyt projekt i Syddjurs Kommune er 
ved at blive sat i gang. Købstads- og havnemiljøet 
skal kobles bedre sammen. Ved at styrke den 
fysiske og mentale sammenhæng mellem havn og 
by vil bosætnings- og oplevelseskvaliteten stige. 
Sammen med Realdania vil kommunen afsætte 
i alt en halv million kroner til en udviklingsplan 
for byen. Derfor inviteres byens og kommunens 
borgere, foreninger og erhvervsliv til at komme 
med forslag til en udviklingsplan. ”Projektet lægger 
op til, at udviklingen af Ebeltoft skal ske med afsæt 
i den helt særlige kulturhistorie og de stedbundne 
potentialer,” siger Karen Skou, der er programchef 
i Realdania.  

ingen pris fra TurismevækST
DJURSlAnD  Der var ingen turistvirksomheder 
fra Djursland på listen, da modtagerne af Region 
Midtjyllands TurismeVÆKST priser for 2014 blev 
uddelt. Hovedprisen på 75.000 kr. gik til den 
Northside Festival. Fregatten Jylland og Land-
brugsmuseet var i forening indstillet. Der ud over 
var Dronningens Ferieby i Grenaa og Glasmuseet 
i Ebeltoft indstillet ud af i alt 33 kandidater. I 2013 
modtog Djurs Sommerland hovedprisen.  

Sydhavnen gentænkes
gREnAA  I ugen fra den 10. til den 14. november 
har omkring 200 studerende fra Web-integrator-
uddannelsen og 3D College på Viden Djurs arbej-
det med planer for at skabe mere liv i Sydhavnen 
samtidig med, at den skal forbindes med midt-
byen. De studerende deltes op i 28 ”virksomhe-
der”, der i løbet af ugen skulle skabe et produkt, 
der kunne løse problemstillingen. Meningen med 
arbejdet var at skabe en iværksætterånd hos de 
studerende og vise, hvordan de kan bruge det, 
som de har lært på studiet, til at skabe konkrete 
produkter, forandring og værdi – ude i det virkelige liv.

Styrker arbejdsmarkedsområdet
nORDDJURS  Kommunalbestyrelsen har 
besluttet at gennemføre en handlingsplan på 
arbejdsmarkedsområdet. Der skal dannes en 
ny organisation med ansættelse af en direktør, 
der skal stå i spidsen for området. Indtil den nye 
arbejdsmarkeds direktør er ansat, har kommunal-
direktør Jesper Kaas Schmidt det ledelses-
mæssige ansvar, og skal sammen med arbejds-
markedsudvalget gennemføre handlingsplanen.

www.erhvervDJURSLAND.dk · december 2014

nytårstaffel
Vi inviterer alle medlemmer til at 
være med til at skyde det nye er-
hvervsår i gang. Vi byder på cham-
pagne, pindemadder og kransekage 
til det stående taffel, hvor der også 
bliver rig mulighed for at sige godt 
nytår til netværket.

De to borgmestre kommer og  
fortæller om deres planer for er-
hvervspolitikken og konkrete initia-
tiver, der hjælper virksomhedernes 
vækst, i 2015.

Vi uddeler årets Erhvervspris og 
årets iværksætterpris. Send gerne 
forslag til prismodtagere på mail 
lene@djurslandserhvervsraad.dk

Advertorial

VI SKAl BEHOlDE DEN lOKAlE 
arbejDsmarkeDsDIaloG

Som et led i den nye beskæftigel-
sesreform nedlægges de Lokale 
Beskæftigelsesråd (LBR). Hidtil har 
der været et LBR i hver kommune 
landet over. Disse samles nu i Re-
gionale Beskæftigelsesråd (RAR).

I Østjylland kommer det nye RAR 
til at bestå af følgende kommuner: 
Favrskov, Hedensted, Horsens, 
Norddjurs, Randers, Samsø, Silke-
borg, Skanderborg, Syddjurs, Odder 
og Aarhus.

Meningen med de Regionale 
Arbejdsmarkedsråd er at skabe en 
mere ensartet beskæftigelsespolitik 
så man undgår at det kun betragtes 
med lokale briller.

Fortalerne håber med de nye råd 
at få et regionalt perspektiv og bliver 
bedre i stand til at få sendt arbejds-
kraft og opkvalificering derhen, hvor 
der er behov. Man påpeger samtidig 

at det bliver afgørende for de nye 
råd, at de får ressourcer og sekreta-
riat, der giver dem slagkraft.

Andre er modsat betænkelige ved 
at nedlægge LBR. Organisationerne 
er bekymret for den lokale dialog 
mellem jobcentre, virksomheder og 
fagbevægelse, for at man mister det 
lokale kendskab når det hele samles 
regionalt. Medlemmerne af de nye 
RAR skal forholde sig til meget 
store områder og så er spørgsmålet 
hvor lokale de kan være.

Ifølge den nye arbejdsmarkeds-
reform er det muligt for kommu-
nerne fortsat at opretholde en form 
for lokale beskæftigelsesråd. I LO 
Djursland er vi fortalere for at man 
gør dette og både Nord- og Syddjurs 
kommune er af samme opfattelse 
og vi tror på at arbejdsgiverne også 
er med.

På de sidste LBR-møder i hen-
holdsvis Nord- og Syddjurs vil man 
fremlægge et forslag til hvordan 
man ser det lokale samarbejde 
fremover. LO Djursland ser frem til 
dette og vil glæde os til et fortsat 
godt og fornuftigt samarbejde til 
fordel for hele arbejdsmarkedet på 
Djursland.

Torben Jakobsen
LO‘s representant i  
Djurslands Erhvervsråd

bestyrelsen mener

DER-INITIATIV: folkemøDe  
på DjuRSlAND 2015!
Næstformand Poul Erik Clausen 
er tovholder på etablering af et nyt 
forum, der skal debattere fremtid og 
vision for Djursland. Vi inviterer i før-
ste omgang DA, LO, de to kommu-
ner, Viden Djurs, Djurslands Landbo-
forening, Nationalpark Mols Bjerge, 

Kyst- og Fjordcentret, Syddjurs Er-
hvervsforening og Destination Djurs-
land til at være samarbejdspartnere 
– og målet er at afvikle Folkemødet 
den sidste weekend i august måned. 
Det første møde mellem partnerne 
er afholdt den 25. november.

nytårstaffel
Fredag d. 9. januar kl. 14 - 16  
på Meilgaard Slot.

Tilmelding senest onsdag d. 7. 
januar til Lene Nielsen,  
lene@djurslandserhvervsraad.dk
Deltagelse er gratis for medlemmer af 
Djurslands Erhvervsråd. 

Ikke medlemmer, samt tilmeldte der 
udebliver, faktureres kr. 200,- pr. pers.
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henrik thomsen fra ebeltoft 
har tidligere beskæftiget sig 
med biler. Det blev til næsten 
20 år. så gik der nogle år, 
hvor han ikke tænkte på sine 
drømmebiler, men i 2011 købte 
han sin rolls royce silver 
shadow II fra 1978. nu har 
han i foråret også investeret i 
en Citroen 2CV fra 1986. og så 
går han vist og fantaserer om 
en rolls royce Corniche model.

Vi mødes på én af Henriks ejen-
domme i Risskov, hvor han også har 
Autogalleriet, som er en kombination 
af en opvarmet garage og et show-
room på 3200 kvm. Her står hans 
Rolls Royce sammen med en række 
andre flotte veteran- og specialbiler, 
som ejes af andre bilentusiaster.

„Det er kun i vintermånederne, 
den står der. Ellers er det en brugs-

Stationsplads 4    •  8500 Grenaa     •  Tlf. 8630 0355

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

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

Tel. 8833 4646 · www.lsalaw.dk

Kvalitet og Omtanke

DEN HAR GODT AF AT 

 blIVe rørt

Bilen & Bossen

http://www.jkvist.dk
http://www.lb-consult.dk
http://www.ey.com/dk
http://www.lsalaw.dk
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bil. Og med kone, fire børn og en 
hund bliver den da udsat for lidt 
af hvert,“ siger Henrik, der fortæl-
ler, at hjemme i familien kalder de 
Rolls’en for Dronningen og 2CV’en 
for Knægten.

Spørger man 
Henrik om bilens 
pris, så svarer 
han, at man ikke 
spørger om en 
dames pris. Dog 
må alderen godt nævnes.

„Jeg bruger da min Rolls, som 
man bruger en bil i almindelighed. 
Til at køre i. Altså lige bortset fra vin-
termånederne. Det der med at have 
den til at stå og kigge på og måske 
pudse på, det er ikke lige mig. Jeg 
kører over hele landet i den. Og jeg 
nyder det,“ fortæller han. „Sådan en 
bil har naturligvis godt af at blive rørt, 
og det kan da ses. Den er fantastisk 
sin alder til trods. I sin tid var den et 
teknisk vidunder. Den har automat-
gear, fartpilot, el-ruder, aircondition 
og el-justerbare sæder.“

fik den fra Sjælland
„Jeg købte den af en advokat, 
der boede på Sjælland. Han havde 
tidligere boet mange år i udlandet, 
og nu ville han igen flytte udenlands. 
Han brugte bilen på samme måde 

som jeg: til at 
køre i.“

Henrik fortæl-
ler, at han som 
bilmand i mange 
år har ejet eller 

i hvert fald prøvet stort alt, hvad der 
findes af spændende biler. „Jeg 
går ikke så meget efter, om det er 
en veteranbil. Jeg går mere efter 
de modeller, jeg drømte om, da 
jeg var yngre. Og det er da sjovt, 
når man får sine drømme til at gå i 
opfyldelse. For mig er Rolls Royce 
den ultimative drengedrøm. Jo, vær 
kritisk – køb britisk, selv om det da 
koster i reparationer.“

Jørgen Peter Thygesen, jp@mercatus.dk

Rolls Royce Silver Shadow ii
4-dørs sedan
Producent: Rolls-Royce Motors
Produktion: 1977 – 1980
Årgang: 1978
Antal: 8.425 stk. 
Motor: V8, 6750 cc, 204 HK
Vægt: 2.300 kg

DEN HAR GODT AF AT 

 blIVe rørt

Bilen & Bossen

 fOR mig ER ROllS 

ROycE DEn UlTimATivE 

DREngEDRøm
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Mortensensvej 30 D · 8963 Auning 
Tlf. 30 20 40 49 · www.apetit.dk

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

Trekanten 44 B
8500 Grenaa
Tlf. 86 32 32 99

Nimtofte
Tlf. 86 39 81 07

BP Electric A/S
www.bpelectric.dk

A/S

Alt i vognmandskørsel
Kraner fra 14 - 150 t/m

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

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

DJURSLAND
KLOAK-SERVICE
ApS v/Ulrik Sinding ØKONOMI OG JURA

Ikke kun for landmænd!
WWW.LANDBOFORENING.DK

www.fooddiagnostics.dk

GREFTA TRYK A/S
Volkswagen Grenaa
Trekanten 8 • 8500 Grenaa

Tlf. 86321411 • www.bilhus.dk 

HORNSLET
BOGTRYKKERI

…vi trykker meget mere end bøger!

www.hornslet-bogtrykkeri.dk 
Tlf. 7070 1208

mail@hornslet-bogtrykkeri.dk

Tlf. 87 58 31 00     www.robaek.dk
Østergade 9, 8500 Grenaa     Hovedgaden 41, 8410 Rønde

KOLIND TØMRER- OG
MURERFORRETNING APS 
Tømrer-, snedker-, murer- & glarmesterarbejde 

Højsletvej 12 · 8560 Kolind · 8639 2177 / 4013 5177

www.kolind-tomrer-murer.dk www.kovsted.dk

VI GIVER DIG KVALITET 
TIL EN PRIS – DER HOLDER

www.mfnorddjurs.dk

NØRGAARD TEKNIK  A/S
Nørgaardsvej 5 · 8963 Auning · Tlf. 8786 9090

www.noergaardteknik.dk 

www.rejsecenterdjursland.dk

Vi arrangerer din forretningsrejse!

Aarhus Airport
tlf. 70 275 270

REJSECENTER DJURSLAND

’’ Grenaa, Hedensted og Ishøj
Telefon 87 58 80 00

Saabydalvej 2 · 8550 Ryomgård
Tlf. 8639 4099

www.svendpilgaardautomobiler.dk

Kontakt Ret & Råd Djursland på tlf. 70 27 84 84

Porte og kraner
www.apro.dk

vi ønsker alle 
læsere, partnere og kunder rigtig

glædelig jul 
og godt nytår

– og ser frem til et fortsat  
 godt samarbejde i 2015

http://www.activ-rengoering.dk
http://www.apetit.dk
http://www.montoren.dk
http://www.bpelectric.dk
http://www.friispedersen.dk
http://www.u-sinding.dk
http://www.landboforening.dk
http://www.fooddiagnostics.dk
http://www.grefta.dk
http://www.gbc.dk
http://www.bilhus.dk
http://www.hornslet-bogtrykkeri.dk
http://www.hsm.dk
http://www.robaek.dk
http://www.kolind-tomrer-murer.dk
http://www.kovsted.dk
http://www.lsp-kjaer.dk
http://www.nyborg-s.dk
http://www.mfnorddjurs.dk
http://www.nordea.dk
http://www.noergaardteknik.dk
http://www.rejsecenterdjursland.dk
http://www.revisionsgruppen.dk
http://www.stark.dk
http://www.stenaline.dk
http://www.svendpilgaardautomobiler.dk
http://www.permoeller.dk
http://www.ey.com/dk
http://www.disu.com
http://www.apro.dk


Toyota Randers
Tlf. 89 11 33 33
www.toyota-randers.dk

Toyota Grenaa
Tlf. 86 32 79 00
www.toyota-grenaa.dk

Lindgaard Nielsen
Erhvervsafdelingen
Torvet 15-17
Telefon 45 12 35 40
www.danskebank.dk

Rugvænget 20 · Grenaa · Tlf. 86301236  
www.davai.dk 

E. Møllers Auto
Randersvej 2 Grenaa

Tlf. 8632 6566

www.BoschCarService.dk
Salg & udlejning

 

Garant Grenaa Gulvcenter
Rugvænget 23 · 8500 Grenaa

Tlf: 86 32 54 44 · grenaa@garant.nu

Grenaa Specialoptik · Storegade 3
Tlf. 8632 6322 · Info@nytsyn-grenaa.dk

GRENAA TRANSPORT A/S
Bredstrupvej · 8500 Grenaa · Tlf. 86 32 07 11

www.grenaa-transport.dk

www.jobnet.dk · Tlf. 8959 2000

Tel. 8833 4646 · www.lsalaw.dk

Kvalitet og Omtanke Så handler du samme sted 
som malermesteren

 ·Grenaa  Hornslet
www.malerfirmamadsen.dk

Malerfirma Madsen
Bent Klausen

ausen
STER

Tlf. 8638 1160        www.bentklausen.dk 

Bent Klausen Aps

MURERFIRMA

Tlf. 8632 1111
Århusvej 146 · 8500 Grenaa
www.papirgaarden-grenaa.dk Tlf: 8632 1633 · www.pavillonen.dk

Julegaver der glæder 2 gange
Andreas Bo - Thessink & Møller - L.I.G.A

Dorte Gerlach - Magtens Korridorer - FESTEN
Turboweekend - Den Nøgne Sandhed med flere

    

alle kan være med

www.primanet.dk

❋ ❋ ❋ 

www.orum-itservice.dk
Tlf. 86 38 22 82

www.sundbil.dk

Fabrikvej 9 · 8500 Grenaa 
Tlf.: 8758 1800 · www.aalsrode.dk

– fordi viden skaber værdi…

Grenaa 86 32 12 77
Ebeltoft 86 34 38 22

vi ønsker alle 
læsere, partnere og kunder rigtig

glædelig jul 
og godt nytår

– og ser frem til et fortsat  
 godt samarbejde i 2015

http://www.bb-kommunikation.dk
http://www.toyota-grenaa.dk
http://www.lindgaard-nielsen.dk
http://www.danskebank.dk
http://www.davai.dk
http://www.djurslandserhvervsraad.dk/
http://www.boschcarservice.dk
http://www.elcon-as.dk
mailto:grenaa@garant.nu
http://www.garant.nu
http://www.gertsvith.dk
http://www.grenaahydraulik.dk
info@nytsyn-grenaa.dk
http://www.grenaa-transport.dk
http://www.jobnet.dk
http://www.kattegat-seafood.dk
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styr på 
tInGene

GODT SIGNAl MED

jkj stålteknik besluttede for et år siden at gå 
efter et GmC miljøcertifikat, fordi de møder 
miljøkravene hos kunder som siemens, bladt, 
og andre tyske kunder i offshorebranchen. 7. 
november blev certifikatet overrakt til dem og 
to andre virksomheder.
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Projektleder og systemansvarlig Danny Thinnesen, JKJ Stålteknik



Projektleder og systemansvarlig hos 
JKJ Danny Thinnesen er tovholder 
i miljø- og sikkerhedsarbejdet, og 
han er sikker på, 
at der kommer 
mere og mere 
miljøfokus hos 
virksomhedens 
kunder. „Det vil 
blive et krav, at vi har en form for 
miljøgodkendelse og i det hele taget 
en grøn profil. Kunderne anerken-
der vores GMC Miljøcertifikat, som 
efter min mening læner sig op ad 
ISO14001. Derfor har det været 
en god start og en god øvelse ift. 
senere at opnå en ISO-certificering 
på miljøområdet. Alt er bygget op, 
så det passer til vores kvalitetssty-
ringssystem, og jeg kan mærke al-
lerede nu, at det giver os en positiv 
profil, både internt og eksternt.“

mere styr på affaldet
„Vi har altid sorteret småt 
brændbart og papir for sig, men 
efter det obligatoriske besøg af 
en affaldskonsulent fra Reno 
Djurs, hvor 
vi gik hele 
butikken 
igennem og 

fik klarlagt 
nogle ting, har vi taget en række 

ekstra tiltag i år. Der er nu kildesor-
tering af alt vores affald, og konkret 
indsamler vi f.eks. alle spraydåser 
og indleverer dem som farligt affald. 
Vores affaldssortering er blevet 
skarpt ridset op, så alle ved, hvor-
dan tingene skal sorteres.“

lED-belysning god investering
Et besøg af en energikonsulent er 
en obligatorisk del af processen 

mod certifi-
cering. Danny 
fortæller, at 
virksomheden i 
forvejen havde 
som mål at 

nedbringe strømforbruget. Men han 
kunne næsten ikke tro på tallene, da 
konsulenten regnede på konsekven-
serne af at investere i LED-belys-
ning. „Det viste 
sig, at vi med 
LED både kan få 
bedre belysning 
i vores produk-
tion og høste en 
ganske kraftig 
besparelse. Konsulenten beregnede 
sig til en besparelse på omkring 80 
% af elforbruget til belysning. Hvis 
det holder, er investeringen tjent 
hjem på halvandet år. Det skal nok 
give mindst 60 % i besparelse, så 
vi er rundt og hente tilbud på det 
lige nu. Udskiftningen skal nok ske 

i etaper, for det 
kan komme til 
at koste op mod 
400.000 kr. i det 
hele.“

Overskuelig proces
Danny er glad for, at JKJ nu også 
har fået miljøarbejdet ind i faste 
rutiner. „Vi fandt frem til konkrete 
energimål, som vi har sat os. Vi har 
lige lavet det første miljøregnskab, 
og det er mange penge vi snakker 

om. Processen har medvirket til, at 
vi er kommet ned i detaljerne, og 
alle medarbejdere er inddraget. Det 
er sund fornuft, og samtidig tager 
vi ansvar for vores omgivelser og 
dem, der kommer efter os. Det er 
blevet meget positivt modtaget hos 
medarbejderne. Det skal være et le-
delsessystem for at kunne fungere. 
Men det går ikke uden medarbej-
dernes engagement. Vi valgte at 
slå arbejdsmiljøsikkerhedsgruppen 
sammen med miljøgruppen, så vi 

snakker om det 
hele hver gang, 
vi har møde. Så 
er vi sikre på, at 
de aftalte pro-
cedurer bliver 
fulgt.

Jeg kan kun anbefale, at man 
kommer lidt tættere på sit miljøar-
bejde. Det tager selvfølgelig noget 
tid. Vi har i alt haft seks møder af 
fire-fem timers varighed, og så 
har jeg udarbejdet procedurer og 
instruktioner, som jeg skulle gøre 
alligevel, hvis vi senere skal have 
ISO14001. Det er et godt initiativ af 
Norddjurs Kommune.“

Lars Chalmer Rasmussen, lars@mercatus.dk
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  DET vil blivE ET 
kRAv, AT vi hAR En fORm 
fOR milJøgODkEnDElSE

  DET SkAl nOk givE 
minDST 60% i bESPARElSE

  DET gåR ikkE UDEn 
mEDARbEJDERnES 
EngAgEmEnT
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han havde glædet sig til at gå tidligt på pension efter 

29 år i spidsen for familiefirmaet riises fragtbiler. og 

havde frihed til at gøre det. men den indre iværksætter 

tittede hurtigt frem, og han har på få år fået gang i 

både Grenaa sandblæseri og riise‘s express.

Ejerleder Lars Riise, Grenaa Sandblæseri og Riise‘s Express
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jEG ElSKER AT 

sætte GanG 
I ET EllER ANDET

Alle, der kender ham, ved det: Mun-
den står ikke stille på Lars Riise. 
Ifølge ham selv er det en af hans 
store styrker. „Jeg er et værre snak-
kehoved, der elsker at tale med folk 
og komme ud at besøge kunder.“ 
Hans mange år i fragtmandsbran-
chen har også givet ham en vis 
øvelse. „Jeg havde flere hundrede 
telefonsamtaler hver eneste dag,“ 
fortæller han og betegner sig selv 
som en glad dreng. Han solgte 
fragtmandsforretningen, blandt 
andet fordi ingen af hans børn ville 
overtage. „De havde lugtet lunten 
og set, hvor meget en fragtmand 
skal arbejde.“

Sandblæser
Efter salget gik der ikke lang tid, 
før han begyndte at kede sig. „Jeg 
startede igen, fordi jeg blev depri-
meret over ikke 
at have noget at 
lave,“ er hans 
enkle forklaring 
på, hvorfor han 
hurtigt var aktiv 
som selvstæn-
dig igen. Lars 
overtog sand-

blæseriet, der tidligere var en del 
af et lokalt malerfirma. „Fagligt 

var det noget af det eneste 
i mit liv, jeg ikke havde 

forstand på,“ husker Lars, der sam-
men med tidligere medarbejdere og 
kunders hjælp hurtigt fik styr på det 
faglige. Omsæt-
ningen er siden 
steget med over 
250 procent. 
„Jeg kommer 
ud til kunderne, 
og mange af dem kender mig fra tid-
ligere og ved, at jeg leverer varen.“

bliver helt rent
Målet med sandblæsning er at 
skabe en ren overflade på materialet 
og frembringe en ru overflade, der 
kan sikre en god vedhæftning af den 
efterfølgende overfladebehandling. 
„Vi blæser med sand, stål, glas, 
korn og silikater,“ forklarer Lars. 
„Det er både store enkeltkonstruk-
tioner og serier af mindre emner vi 

laver, ligesom 
vi sandblæser 
mange forskel-
lige materialer. 
For eksempel 
rustfri stålemner 
til fødevareindu-
strien.“

Det hele 
foregår i Erhvervsparken i Grenaa, 
og Grenaa Sandblæseri servicerer 
både virksomheder og private på 
Djursland.

Expressen
Her ville de fleste nok stoppe op 
og have nok i at styre en enkelt 

forretning. „Jeg 
købte en ny 
varebil til virk-
somheden, men 
da min konkur-
renceklausul på 

fragtkørsel samtidig løb ud, lå det 
lige til højrebenet, at begynde at 
tilbyde express-kørsel,“ smiler Lars. 
Han har stadig et kæmpe netværk i 
transportbranchen og hele logistik-
ken sidder på rygraden. „Kunderne 
kender mig jo også i forvejen, og 
mange er kunder i begge mine for-
retningsområder.

„Vi kører kurerkørsel i Danmark 
og har også en del ture rundt i 
Europa. Folk ringer, når de har noget 
der bare skal frem i en fart, og det 
er jo det, jeg elsker,“ fortsætter han. 
„Jeg lever af at give service i hoved 
og røv. Det er det, jeg kan lide,“ 
slutter han.

Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk

  JEg lEvER Af AT givE 
SERvicE i hOvED Og Røv. 
DET ER DET, JEg kAn liDE

  JEg kOmmER UD Til 
kUnDERnE, Og mAngE 
Af DEm kEnDER mig fRA 
TiDligERE Og vED, AT JEg 
lEvERER vAREn



„Jeg har efterhånden lært, at man 
her i landet siger du til hinanden. 
Særlig svært har jeg haft det over 
for gæster. Men at sige hej lærer 
jeg aldrig. Og der er ingen blandt 
personalet, der siger hej til mig,“ 
siger Michaud, som man heller ikke 
lige er på fornavn med. „Jeg er dog holdt op med at 
smide så meget med tingene, men når jeg har fortalt 
en medarbejder tre gange, hvad det er, han eller hun 
skal gøre, og det stadig ikke bliver gjort, så eksploderer 
jeg. Det er dog glemt ti minutter efter. Men jeg vil have 
respekt.“

Lidt presset fortæller han om en episode på Kong 
Hans, hvor han foran alle gæsterne stak en medarbej-
der en syngende lussing. „Men en rigtig kok har tem-
perament,“ siger han med overbevisning og et grin. 

Danmark og danskerne
Det var filmmanden og fabrikanten Sven Grønlykke, der 
i 1971 netop havde købt Falsled Kro og Løgismose Ho-
vedgård. Han importerede vagtler fra Frankrig. Han kom 
forbi den restaurant, hvor den unge Michaud arbejdede 
og annoncerede, at han gerne ville have et gastrono-
misk talent med sig til Falsled. Michaud og hans hustru 
Annick slog til. De havde ganske vist haft overvejelser 
om at tage til Mexico, men Danmark var for dem lige 
så fremmed og eksotisk som Mexico i de dage. „Hvor 

ligger det? Vi troede vel nærmest, 
at der levede pingviner og isbjørne i 
det land,“ kommenterer han.

Men starten var svær. Han fik tre 
chok lige efter hinanden. Det første 
var det høje skattetryk, som gjorde 
at han måtte søge om lønforhøjelse 

Denne franske mesterkok har været på toppen 
af dansk gastronomi i næsten 45 år. han har 

været på falsled kro, kong hans, søllerød kro 
og ruths hotel. han har skabt michelin stjerner 
herhjemme og i udlandet og er blevet honoreret 

med ridder af Dannebrog. nu er han kommet 
til Djursland og er blevet chef i køkkenerne på 

molskroen og molskroen strandhotel.  
hans navn er michaud, michel michaud.
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  hvOR liggER DET?  

vi TROEDE vEl næRmEST, 

AT DER lEvEDE PingvinER 

Og iSbJøRnE i DET lAnD

Chefkok Michel Michaud, Molskroen og Molskroen Strandhotel



fra dag et. Det andet var den daværende chef på kroen, 
som både ville bestemme over gæsterne, og som 
havde en alkoholkultur, som Michaud slet ikke var vant 
til. „Det var så ham eller mig. Jeg vandt, og direktøren 
måtte rejse,“ siger han. Det tredje chok var at han ikke 
kunne få ordentlige råvarer. „Muslinger, mælkebøtter 
og brændenælder måtte jeg selv ud og samle, og jeg 
måtte også fortælle en slagter, hvor brislerne sad.“

Senere kom han til Kong Hans, som Sven Grønlykke 
og Klaus Rifbjerg købte. „Nu fik 
danskerne et chok. Jeg serverede 
rødt kød og rå laks. Folk sendte mig 
klagebreve.“

hjemme igen 
„Vi var faktisk begyndt at savne 
Frankrig. Alligevel tog vi til Køln, 
hvor jeg arbejdede et års tid på en 
restaurant, inden vi vendte tilbage 
til Frankrig. Men her fandt vi os 
heller ikke tilrette. Vi fik en Michel-
instjerne, men tjente ingen penge. Bortset fra Paris og 
andre større byer, så er Frankrig et stokkonservativt 
land. Franskmænd vil ikke betale for det, de får. Og da 
så Jørgen Tønnesen fra Søllerød kro dukkede op en 
dag, så sagde vi ja tak. Tilbage til Danmark.“

Det blev til fem år på Søllerød Kro, inden han åbnede 
Marie Louise i Odense. Her løb Michaud ind i erhvervs-
manden Jørgen Philip-Sørensen, der netop havde købt 

Ruths Hotel i Skagen. Og historien gentog sig. „Det 
blev til ti gode år på Ruths Hotel, hvor jeg også i en 
periode lavede kokkeskole i weekenderne.“

„Vivi og Henrik Frederiksen, der blandt andet ejer 
Molskroen og Molskroen Strandhotel, har jeg kendt 
tilbage fra min tid på Marie Louise. Han havde et tilbud 
på noget, der lignede en halvtidsstilling. Men inden jeg 
fik set mig om, sidder jeg nu som chefkok på begge 
restauranter.“ Det morer han sig over. 

69 – og hvad så?
Til januar bliver Michaud 69 år. Han 
har boet det meste af sit liv i Dan-
mark. Han har indtil videre haft et 
liv, der har været mere livligt end de 
flestes. Og det virker ikke, som om 
han har planer om at blive pensio-
nist. „Vi har et hus i det sydvestlige 
Frankrig. På et tidspunkt havde vi 
en ide om at lave en kokkeskole 
for ambitiøse amatører, og selv om 

huset ligger i de smukkeste omgivelser, så tror jeg ikke 
på, at vi kan få folk derned. Kursisterne skal lande i for 
mange lufthavne forinden, og så er der alligevel 100 
km tilbage, inden de når frem.“

Jørgen Peter Thygesen, jp@mercatus.dk
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en rIGtIG kok har  
  temperament

  mUSlingER, 
mælkEbøTTER Og 
bRænDEnælDER måTTE 
JEg SElv UD Og SAmlE, 
Og JEg måTTE OgSå 
fORTællE En SlAgTER, 
hvOR bRiSlERnE SAD
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Opbakning til messe
Landbrugsmessen Gl. Estrup 
2014 er kommet ud med et 
med et positivt økonomisk re-
sultat. Indtægterne, fra billet-
salg, udstillere og sponsorer, 
blev, med næsten 1,4 mio- 
kr., tre procent større end sid-
ste år. Udgifterne blev holdt 
i ave, og årets resultat endte 
med at blive fordoblet, til 

knap 97 tusinde kroner. Egen-
kapitalen steg 12 procent, til 
897 tusinde kroner. Det er tal 
fra årsregnskabet 1. oktober 
2013 til 30. september 2014, 
som blev fremlagt af kasserer 
og sekretær Kristian Jensen 
ved den ordinære generalfors-
amling 18. november 2014.

Alle data er indhentet i perioden 
22.10.2014 - 20.11.2014.
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen 
og NN Markedsdata. 
Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

Alu-comp A/S
Rolshøjvej 19, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 5,6 (5,2)
Resultat før skat 3,1 (2,9)
Egenkapital 0,8 (0,8)
Antal ansatte - (-)

carlo f. christensen A/S
Kastbjergvej 15, 8585 Glesborg
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 3,1 (2,2)
Resultat før skat 0,5 -(0,2)
Egenkapital 2,4 (2,0)
Antal ansatte - (-)

grenå Specialoptik og  
 kontaktlinseklinik ApS
Storegade 3, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 3,5 (4,2)
Resultat før skat -0,3 (0,5)
Egenkapital -0,7 -(0,5)
Antal ansatte - (-)

hornslet Snedker-, Tømrer- og 
køkkenforretning ApS
Ravnhøjvej 3, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31.05.2014 
Bruttofortjeneste 4,0 (3,5)
Resultat før skat 0,8 (0,5)
Egenkapital 1,3 (1,3)
Antal ansatte - (-)

Jysk Trykprøvning A/S
Møllevej 4A, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 1,5 (1,4)
Resultat før skat 0,1 (0,1)
Egenkapital 0,2 (0,1)
Antal ansatte - (-)

kaj Søegaard bygge & Anlæg ApS
Kratbakken 7, 8586 Ørum Djurs
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 0,4 (0,0)
Resultat før skat 0,2 -(0,2)
Egenkapital 0,2 (0,0)
Antal ansatte 1 (3)

kibo Ejendom ApS
Holger Drachmanns V 22, 8400 
Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30.04.2014 
Bruttofortjeneste 5,3 (3,7)
Resultat før skat 2,1 (2,1)
Egenkapital 10,3 (8,8)
Antal ansatte 3 (-)

mercatus Reklamebureau A/S
Færgevej 1 1., 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 1,8 (1,8)
Resultat før skat 0,4 (0,5)
Egenkapital 1,9 (1,9)
Antal ansatte 7 (3)

mols multiservice ApS
Vrinners Bygade 11, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 2,3 (2,5)
Resultat før skat 0,1 (0,8)
Egenkapital 0,4 (0,8)
Antal ansatte 7 (5)

Pro Pack A/S
Østeralle 4, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 3,8 (4,3)
Resultat før skat 1,4 (1,5)
Egenkapital 2,4 (2,4)
Antal ansatte - (-)

Reko A/S
Ebdrupvej 8B, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 3,4 (3,6)
Resultat før skat -0,3 (2,7)
Egenkapital 5,0 (5,3)
Antal ansatte - (-)

S.D.c ApS
Hedegaardsvej 4, 8585 Glesborg
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 0,4 (1,1)
Resultat før skat 0,3 (0,6)
Egenkapital 2,6 (2,4)
Antal ansatte 1 (3)

Wernerfelt A/S
Energivej 10, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 7,7 (5,4)
Resultat før skat 2,0 (0,0)
Egenkapital 7,3 (5,9)
Antal ansatte - (8)

nye selskaber
CVR-NR:
36415223  SUNDHØJ SVINEPRODUKTION ApS...................................................... 24.10.2014
36416491  FROST & SCHMIDT ApS ......................................................................... 27.10.2014
36427329  DIN TØJMAND GRENAA ApS ................................................................. 07.11.2014
36434058  DOWNTOWN ENTREPRISE ApS ............................................................ 14.11.2014
36426675  HORSENS TEKNISK ISOLERING ApS ..................................................... 06.11.2014
36426845  OTEC ApS ............................................................................................... 06.11.2014
36427507  SOFIENLUND TRANSPORT ApS............................................................. 07.11.2014
36435194  YAI YAI ApS ............................................................................................. 18.11.2014

Selskabsændringer
CVR-NR: 
33590040  SELSKABET AF 26. JANUAR 2012 A/S ...... Konkursbeh. afsluttet, opløst 26.10.2014
32789587  TOP TURF ApS ........................................... Konkursbeh. afsluttet, opløst 06.11.2014
35521372  JYDSKE BYG 2000 ApS .......................................... Konkursdekret afsagt 07.11.2014
31258855  BUTTERFLY WOMEN GRENAA ApS.......... Konkursbeh. afsluttet, opløst 17.11.2014
20258187  MICHAEL SKATKA ApS ............................................opløst ved erklæring 04.11.2014
12493789  JT PRESSE-SERVICE ApS ................................ Likvidation sluttet, opløst 12.11.2014
33081367  NATURE TIME ApS ................................................. Konkursdekret afsagt 05.11.2014
24998592  B2C CONSULTING & MANAGEMENT ApS Konkursbeh. afsluttet, opløst 17.11.2014
31480590  GROSENS GULVBELÆGNING ApS ............ Konkursbeh. afsluttet, opløst 17.11.2014
29822972  ØSTJYLLANDS VEJHJÆLP ApS ................ Konkursbeh. afsluttet, opløst 17.11.2014

Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.

Derfor skal du være med i Djursland Turist Guide 2015:
•	 Det	er	den	officielle	turistguide	
for	Djursland

•	 Selvstændige	versioner	på	
dansk,	tysk	og	engelsk

•	 Udkommer	i	130.000	eksemplarer	

•	 Distribures	løbende	hele	året	til	
ca.	300	centrale	steder

•	 Indeholder	guider,	lokalstof	og	kort	
med	indtegninger

•	 Online	udgave	på				
www.djurslandturistguide.dk

Ring eller skriv til Palle og hør de mange muligheder 
8630	0619	·	palle@mercatus.dk

Djursland	Turist	Guide	udgives	af	Destination	Djursland	og	Mercatus	Reklamebureau.

Få glæde af Djurslands turisterUDKOMMER 

TIL PÅSKE

http://www.nykredit.dk
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vi er effektive 
på opgaverne
Kim Klausen, der i dag driver 
familievirksomheden Murerfir-
maet Bent Klausen sammen 
med sin bror Jan, har svært 
ved at give en enkel forklaring 
på, hvorfor sidste regnskab 
endte med en flot vækst i 
bruttofortjenesten på mere 
end 40% og et før-skat på 2,3 
mio. kr.
Trods hårde tider i bygge-
branchen har murerfirmaet 
haft nok og se til, dog har høj 
konkurrence trukket priserne 
nedad. ”Vi er gode til at følge 
op på vores ting, og ligger en 
del timer i det. Med opkøbet 
af Torben Nielsen for et halvt 
år siden er firmaet vokset og 
beskæftiger pt. 45 ansatte, 
som arbejder inden for mange 
forskellige grene af arbejds-
opgaver.
Vi laver rigtig meget forskel-
ligt arbejde, og har nok lige så 
meget jord-og kloakarbejde 
som murerarbejde i øjeblik-
ket, så vi har en meget bred 

vifte at spille på. Samtidig prø-
ver vi at være meget effektive 
på opgaverne.

Svært at rekruttere
Efter statistikkerne lider hånd-
værkerbranchen og specielt 
murerfaget under mangel på 
lærlinge, dette er noget Jan 
og Kim genkender. ”Lige nu 
har vi tre rigtig gode murer- 
og struktørlærlinge (struktører 
arbejder med belægning, 
kloak og beton). Vi har et godt 
samarbejde med jobcentret 
og flere skoler, der allerede 
er endt med efterfølgende 
ansættelse. Vi lejer også en 
gang i mellem murere ind, det 
kan være en god og fleksibel 
løsning, når vi har behovet,” 
forklarer Kim.

fornuftig fremtid
De to brødre deles om opga-
verne i virksomheden. ”Jan 
er uddannet murer og jeg er 
kloak mester, så vi har selvføl-
gelig hver vores spidskompe-
tencer, men vi hjælper hinan-
den, så hverdagen kan hænge 
sammen. Far og Torben er 
stadig med og passer deres 
projekter, det er fint også at 
have de to ”gamle” at læne 
sig op ad. De har 100 års 
erfaring tilsammen, der har 
Jan og jeg trods alt stadig lidt 
at indhente. Jeg håber på en 
fremtid som er spændende 
og fuld af arbejdsopgaver, så
firmaets fremdrift og drivkraft 
bibeholdes og sikres.”

Trædrejning er 
kommet 
på mode igen
Krisen har været hård ved trædrejerne. Også ved Skød-
strup Trædrejeri. Direktør Leif Svenningsen fortæller, at 
op mod 90% af kunderne gik konkurs for et par år siden. 
”Det flyttede til Østen det hele. Vores egenkapital var 
også mere end forduftet. Men så satte vi os ned og 
diskuterede, lavede en strategi og besluttede til sidst en 
fireårig plan, hvor vi har ændret drastisk på både kunde-
segment og kundesortiment.”

fokus på nyt design
”Vi har inviteret en række 
unge designere indenfor i 
virksomheden. Vi har hjulpet 
nogen af dem et skridt videre 
med deres design, og de er 
kommet i gang med egen 
virksomhed. Vi giver dem en 
hjælpende hånd, uden det 
koster dem en masse penge. 
Det er jo ikke alt det de 
designer, som kan produceres 
til en konkurrencedygtig pris. 
vi får gang i produkterne, så 
de også kan produceres og 
sælges. Vi har stor erfaring 
med afsætning.
Mange af de unge designere 
kommer her i huset ugentligt, 
og de er i dag meget loyale 
overfor virksomheden. Vi 
lægger meget energi i sam-
arbejdet, og det begynder at 
smitte af i den anden ende.

Designvirksomheder  
nye kunder
Trædrejeriet har bl.a. fået 
B&O som kunder. Konkret 
er det f.eks. benene til nogle 
af de nye højtalere, der i dag 
bliver produceret i Skødstrup. 
”Det er helt nye produkter, vi 
laver nu. Fælles for de fleste 
er, at det er designervarer i en 

helt anden prisklasse end vi 
tidligere har opereret i. Kun-
derne er f.eks. også møbel-
fabrikker og grossister, vi er 
næsten altid underleverandør. 
Det åbner ofte døren, når vi 
fortæller., at vi har leveret på 
kontrakt til B&O. Kan man 
levere til dem, kan man levere 
til næsten alle.”

Eksport på vej op
I dag er det muligt for virk-
somheden at konkurrere med 
Østen, konstaterer Leif. ”Vi 
kan levere flere gange om 
ugen, så kunderne kan slippe 
for et stort varelager. I sidste 
ende er vi ofte billigere og 
bedre end både Malaysia og 
Kina, og kunderne ved at kva-
liteten er i orden hver gang. 
Polen og Tjekkiet er f.eks. 
også blevet store markeder 
for os.

indtjeningen følger med
2012-regnskabet var det sid-
ste med røde tal. Der stod 0,2 
mio. i underskud og 0,7 mio. 
i negativ egenkapital. i 2013 
rundede egenkapitalen 0 igen 
med et før-skat resultat på 0,9 
mio. kr. I det nye regnskab 
er før-skat resultatet tæt på 2 
mio. kr., mens egenkapitalen 
nu er oppe på 1,6 mio. kr.
”Vi har verdens bedste 
med arbejderstab. Det er 
næsten de samme medar-
bejdere, mange har været 
her i mange år. Vi er faktisk 
tæt på at skul le ansætte, hvis 
ud viklingen fortsætter. Og 
det forventer jeg, at den gør, 
også økonomisk,” slutter Leif 
fortrøstningsfuldt.

murerfirmaet 
bent klausen ApS
Kratbakken 10, 8586 Ørum 
Djurs

Ejer: Jan og Kim Klausen Holding 
ApS (Kim Klausen og Jan Klausen)

Regnskabsafslutning 30.06.2014

Bruttofortjeneste 14,3 (10,1)

Resultat før skat 2,3 (1,4)

Egenkapital 4,0 (3,2)

Antal ansatte 35 (15)
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

Skødstrup Trædrejeri 
af 1986 ApS
Grenåvej 19C, 8410 Rønde

Regnskabsafslutning 30.06.2014

Bruttofortjeneste 6,6 (5,2)

Resultat før skat 2,0 (0,9)

Egenkapital 1,6 (0,1)

Antal ansatte 12 (11)
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

Ejerleder Murerfirmaet Bent Klausen ApS
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grenaa-Anholt og 
Stena line 

Annagrethe Poulsen overtager 
jobbet som overfartsleder på 
Grenaa-Anholt ruten, når den 
nuværende overfartsleder 
på Grenaa-Anholt Færgefart 
og operational manager hos 
Stena Line Inge Lise Riis (69) 
den 19. december går på 
pension. 
Annagrethe får også frem 
over det administrative ansvar 
for Stena Lines afdeling i 
Grenaa.

Dansk byggeri

Benny Kristensen, der er 
administrerende direktør i 
VAM A/S i Vester Alling ved 
Auning skal sammen med 

produktions direktør Søren 
Andersen fra NCC Construc-
tion i Aarhus være med til at 
sætte kursen for den lokale 
bygge- og anlægsbranche. 
De er begge valgt som nye 
bestyrelsesmedlemmer i 
Dansk Byggeri. Benny Kri-
stensen ser frem til at skulle 
finde de bedste løsninger 
for såvel erhvervslivet som 
de unge praktiksøgende i 
området. ”Det er vigtigt for 
mig, at vi har et stort fokus på 
at få lærlinge ind i bygge- og 
anlægsbranchen. Og der har 
partnerskabsaftalerne imellem 
Dansk Byggeri og kommu-
nerne rundt omkring i landet 
vist gode resultater,” siger 
han. 
 

DS Smith 

Kristian Mortensen er 
udnævnt til Communica-
tions Manager i DS Smith 
Danmark.  Kristian vil være 
ansvarlig for al intern og 
ekstern kommunikation, 
herunder branding og PR for 
koncernens danske aktiviteter. 
Han er rekrutteret internt og 
har været hos DS Smith siden 
2012 i stillingen som kommu-
nikationskoordinator. 

frisør malou
Efter snart fire år i lære hos 
Frisør Malou i Ebeltoft, har 
den 23-årige Mia Søgaard 
Møller opnået en sølvmedalje 
til sin svendeprøve. Og det er 
en absolut topkarakter, da en 
guldmedalje kræver 12-taller 
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hele vejen igennem. Og det er 
yderst sjældent, at den karak-
ter gives. Helt præcist kender 
Mia endnu ikke sin endelige 
karakter, men den vil lande i 
intervallet 9,5 og 11,9. Den 
31.12. er Mia udlært, og så 
fortsætter hun som assistent 
hos Frisør Malou i Rønde.

bP Electric A/S

Bjørn Johansen er startet som 
overmontør i en stilling, hvor 
han primært skal varetage op-
gaver i enterprise- samt alarm- 
og sikringsafdelingen.
Han kommer fra en stilling 
som projektleder hos Aura 
Energi (tidl. Galten Elværk). 
Han er udlært elektriker og 
el-installatør.

Claus Grann Larsen er for-
fremmet til servicekoordina-
tor. Han er udlært i firmaet og 
har været ansat siden 2008. 
Hans primære ansvarsområ-
der er styring og udførsel af 
serviceopgaver. Derudover 
skal han anvende sin brede 
erfaring inden for beregning af 
energibesparelser.

nationalpark 
mols bjerge
Gårdejer og bestyrelsesmed-
lem i Djursland Landbofor-
ening Jørgen Ivar Mikkelsen 
har været i Nationalpark Mols 
Bjerges bestyrelse siden star-
ten i 2009. Nu er han tillige 

0,- i gebyr for 
erhvervskunder

Den er go’ nok - det gælder ALLE gebyrer
Kontakt os og prøv os af!
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Få relevante indlæg 
optaget gratis i Ajour. 

Send stof til: 
info@erhvervdjursland.dk

gmc miljøcertifikat
International Furniture A/S, 
JKJ Stålteknik ApS og L-tek 
A/S har alle opnået Norddjurs 
Kommunes GMC Miljøcertifi-
kat 2014.
Desuden fik Aqua Djurs as, 
Auning Kart Park, Auning Var-
meværk A.m.b.A., DS Smith 
Packaging Grenaa A/S, Grenaa 
Bil-Center A/S, Grenaa Varme-
værk A.m.b.A., HSM Industri 
A/S, Kattegatcentret, Norway 
Seafoods Denmark A/S, Nør-
gaard Teknik A/S, Plougmann 
Auto A/S, Trustrup-Lyngby 
Varmeværk a.m.b.a., VAM A/S 
og Vandcenter Djurs a.m.b.a. 
fornyet deres miljøledelses-
certifikater. 

Dayz kattegat
Dayz kædens feriecenter i 
Bønnerup Strand er ved at 
blive renoveret for 10 mio. kr. 
Det er facader og glaspartier 
samt terrasserne der får en 
overhaling. Projektet ventes 
færdigt inden påske. 

vAm A/S
Entreprenørfirmaet VAM A/S, 
løb med titlen Årets Arbejds-
plads 2014. Kåringen er sket 
på baggrund af medarbejder-
nes nominering, og de seks 
fremmødte til prisuddelingen 
kunne drage hjem med både 
titlen som Årets arbejdsplads 
2014 og en pris på 25.000 kr. 
til medarbejderforeningen.
VAM A/S blev sammen med 
fire andre virksomheder 
udvalgt blandt 60 nomine-
rede landet over. De øvrige 
virksomheder der deltog var 
vognmandsfirmaets Bach & 
Pedersen Fragt fra Randers, 
som løb med andenpladsen 
samt Dantherm fra Skive og 
Leo Pharma fra Ballerup, der 
delte tredjepladsen. 

Röchlin meta-Plast
Den Allingåbro baserede 
plastproducent udvider med 
en ny 600 kvm produktions-
hal, der skal rumme en helt 
ny automationsafdeling med 
CNC maskiner og robotter.

Apro Wind
ATPs investeringsfond Via 
Venture Partners har købt 
Q-Star Energy og samlet virk-

somheden med VB Enterprise 
og Apro Wind under selska-
bet All NRG. Selskab bliver 
dermed Danmarks største 
selskab af sin art inden for 
olie-, gas- og vindinstallationer 
og vil beskæftige mere end 
1.000 medarbejdere.
„Vi glæder os til at blive en 
del af All NRG. Det giver os 
en samlet volumen, hvor vi 
i højere grad kan komme i 
betragtning til store opgaver, 
som ligger i installation og 
serviceringen af offshore vind-
mølleparker og boreplatforme 
i fx Tyskland, Holland og 
England,“ siger adm. direktør i 
Apro Wind, Esben Schmidt.

fuglsanggården
Plejecenter Fuglsanggården 
i Grenaa er af Great Place to 
Work Institute udnævnt som 
nr. 35 på listen over Danmarks 
Bedste Arbejdspladser 2014. 
125 danske arbejdspladser 
har deltaget i undersøgelsen 
og godt 25.000 medarbejdere 
har besvaret en spørgeske-
maundersøgelse om deres 
arbejdsplads. De 50 bedste 
arbejdspladser repræsenterer 
i alt 16 brancher. Kun fem af 
arbejdspladserne på årets liste 
er offentlige.

beskæftigelsesråd
De lokale Beskæftigelsesråd 
nedlægges som led i den nye 
beskæftigelsesreform og sam-
les i Regionale Beskæftigel-
sesråd. I Østjylland kommer 
det nye RAR til at bestå af 
følgende kommuner: Favr-
skov, Hedensted, Horsens, 
Norddjurs, Randers, Samsø, 
Silkeborg, Skanderborg, Syd-
djurs, Odder og Aarhus.

bager Andresen
Det tidligere Grenaa Bageri 
er overtaget af bagerkæden 
Morgenbassen og lejet ud til 
bagermester Andreas Thorsen 
(21), der genåbner det gamle 
bageri.
Andreas, der lige er blevet 
udlært som bager, starter op 
med to familiemedlemmer, 
dels sin far, der også er bager, 
og dels sin kæreste Anita, der 
skal styre butikken. Han reg-
ner med, at der skal ansættes 
yderligere tre medarbejdere.

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

blevet valgt som nationalpar-
kens næstformand og som 
formand for det faglige udvalg 
Erhverv og Logo. Udvalget 
skal behandle og belyse, 
hvordan erhvervene kan 
drage fordel af nationalparken. 
Udvalget står blandt andet for 
at give tilladelser til brug af 
nationalparkens logo.

landbrug & 
fødevarer 
Hans Gæmelke fortsætter i 
bestyrelsen for Landbrug & 
Fødevarer. Formanden for 
Djursland Landboforening er 
blevet valgt til primærbestyrel-
sen for Landbrug & Fødevarer, 
som en af fire frit valgte. Det 
seneste år har Hans Gæmelke 
været i bestyrelsen som regio-
nalt valgt, men nu er han så 
valgt af hele forsamlingen af 
landmands-delegerede. 
Primærsiden i Landbrug & 
Føde varer ledes af en besty-
relse bestående af 20 med-
lemmer og formandskabet fra 
Virksomhedsbestyrelsen, i alt 
23 personer.

netværk og nørbygaard
18. december kl. 14:00 - 17:00 hos 
Syddjurs Udviklingspark, Fabriksvej 5, 
8544 Mørke.
Julehygge-netværk og foredrag i Syddjurs 
Erhvervsforening, hvor Finn Nørbygaard 
bl.a. deler ud af erfaringer fra op og 
nedture.
Hvert medlem kan maksimalt stille med 
to deltagere. Tilmelding efter FTM.
Info/Tilm.: info@syddjurserhverv.dk – Tlf. 
8880 9990  

nytårsappel
9. januar 2015 kl. 14.00-16.00 på 
Meilgaard Slot.
Her uddeler vi også årets erhvervspris og 
en nyindstiftet iværksætterpris.
Alle er velkomne til at indsende 
nomineringer til erhvervsprisen til 
lene@djurslandserhvervsraad.dk
Arr.: Djurslands Erhvervsråd.

vindindustri i korea
25. - 30. januar 
Mød dine kommende kunder i 
vind  industrien i Korea. Den Danske 
Ambassade i Seoul og Danish 
Wind Export Association inviterer til 
forretningsfremstød i Sydkorea for danske 
underleverandører, som søger nye 
kunder og kontakt til beslutningstagere 
blandt koreanske virksomheder og 
organisationer.
Info.: www.norddjurs.dk/media/1774517/
Business-Mission-Korea.pdf

mailto:info@erhvervdjursland.dk


Ude godt, hjemme bedst
Jim Riis Pedersen kom i lære hos 
Svend Erik i 1989, og efter endt 
uddannelse gik turen til Tyskland og 
England. „Jeg vil ikke kalde det en 
navertilværelsen,“ tilstår Jim. „Det 
var jo i moderne 
håndværkervirk-
somheder med 
nutidigt byggeri 
og normale 
lønninger, det 
handlede om. 
Men det gav 
da inspiration 
at befinde sig på en udenlandsk 
arbejdsplads. Nej, lønnen var ikke 
en skålfuld mad og en seng at sove 
i,“ griner han.

Efter endt udlandsophold fik han 
igen job hos Svend Erik Sørensen. 

Og der har han så været lige siden. 
Det var godt at komme tilbage, men 
selvstændighedstrangen fra udlan-
det havde sat sig spor hos Jim. Og 
så kunne han se mulighederne i den 
virksomhed, han kom tilbage til.

Entreprise-
arbejde
Tømrervirksom-
heden ligger i 
et sommerhus-
område, og det 
betyder natur-
ligvis, at en hel 

del af firmaets opgaver ligger inden 
for området renovering af ældre og 
opførelse af nye fritidshuse. Men 
det handler også om meget andet. 
Her er energioptimering et vigtigt 
område. For eksempel udskiftning 

 ENDElIG FODEN uNDER  

    eGet borD
over en periode på 10 år har jim 
riis pedersen købt sig ind i sin 
gamle lærerplads tømrermester 
svend erik sørensen a/s. I 
dag står han som eneejer, 
men har dog ikke tænkt sig at 
revolutionere virksomheden af 
den grund. Det er stadig de gode 
håndværkertraditioner, tilpasset 
moderne teknologi og metoder, der 
har den højeste prioritet. 
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af tag og vinduer og ikke mindst 
efterisolering. Men renovering og 
restaurering af gamle kirker og 
andre gamle og bevaringsværdige 
bygninger fylder meget. „Det er 
ved sådanne lejligheder, man som 
håndværker kan bevise, at man kan 
sit kram,“ kommenterer Jim.

„Vi har vor egen konstruktør i fir-
maet. Det betyder, at vi indgår i fag-
entrepriser, men 
går ofte også ind 
med hoveden-
trepriser eller 
totalentrepriser. 
Så står vi for det 
hele. Vi sørger 
for byggesags-
ansøgninger, diverse godkendelser 
og behandlingen af dem. Men alt 
foregår altid i tæt samarbejde med 

bygherren, og har han en speciel 
håndværker, han gerne vil have 
ind over, så tager vi ham da med,“ 
forklarer Jim. 

En god, fast kundekreds
Svend Erik er nu trådt et skridt til-
bage. Men han vil vist stadig gerne 
være med. „Nu kan jeg tillade mig 
at tage et par fridage,“ siger Svend 

Erik, der etab-
lerede firmaet 
i 1983. I dag er 
der 20 ansatte. 
„Jeg glæder mig 
særligt til nogle 
flere jagtture. 
Men jeg håber 

da ikke, at Jim fyrer mig foreløbig. 
Jeg vil gerne være med lidt endnu.“ 
Han henviser til, at mange af kun-

derne har han haft i årevis, og dem 
vil han da stadig gerne hilse på og 
arbejde for.

Tro på fremtiden
Jim tror på en stabil udvikling af 
virksomheden. „Min ide med det 
hele er at vi skal beholde de gamle 
dyder i firmaet. Men samtidig har 
vi mere og mere fokus på at hjælpe 
kunderne med hele opgaven. Flere 
og flere vil gerne have byggeriet 
styret fra een side. Derfor ender det 
tit med hoved- og totalentrepriser. Vi 
befinder os fint som linket mellem 
bygherren og byggeriet, så vi i tæt 
samarbejde med kunderne rammer 
deres ønsker.“

Jørgen Peter Thygesen, jp@mercatus.dk

 ENDElIG FODEN uNDER  
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  min iDE mED DET  

hElE ER AT vi SkAl 

bEhOlDE DE gAmlE 

DyDER i fiRmAET

Direktør og tømrermester Jim Riis Pedersen og  
tømrermester Svend Erik Sørensen, Svend Erik Sørensen A/S



Dagligdagen i din forretning er garanteret ligesom 
i alle andre virksomheder: Sometimes you are the 
bug. Sometimes you are the windscreen.

Markeder svinger og det kræver et pengeinstitut, 
som både har forståelse, indsigt og evnen til 
at træffe hurtige beslutninger, når tingene går 
stærkt. Det er derfor vi siger, at vi er der hvor du 
er. Vores formål er at være med til at skabe stærke 

virksomheder – for det bliver vi selv stærke af. Vi 
lægger altid stor vægt på tilgængelighed. Men det 
beviser vi jo bedst ved at tage et møde. 

Vind to VIP-billetter til Randers FC 
Klik ind på sparkron.dk/djursland og mød vores  
team af erhvervsrådgivere. Du kan også deltage  
i konkurrencen om 10 gange to VIP-billetter til 
kampen mellem Randers FC og FC Nordsjælland i maj. 

Der hvor du er
når lokale kræfter står 
bag din virksomhed

Jens Brix 
Områdedirektør, Øst

sparkron.dk

http://www.sparkron.dk

