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HAR DU EN IDÈ 
TIL ET ARRANGEMENT I MILJØFORUM?

Vil du gerne vide, hvad der sker i Miljøforum?

– gå ind på vores hjemmeside

mfnorddjurs.dk

hvor du kan få mere at vide, melde dig til (gratis) 
– og hvor du kan komme med forslag til 
arrangementer

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

 

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

Trekanten 44 B
8500 Grenaa
Tlf. 86 32 32 99

Nimtofte
Tlf. 86 39 81 07

Balle
Tlf. 86 33 72 73

BP Electric A/S

Deres garanti for 
kompetence og engagement

www.bpelectric.dk

· 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.:

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.danskebank.dk
http://www.mfnorddjurs.dk
http://www.bpelectric.dk
http://www.grenaahydraulik.dk
http://www.ey.com/dk


 4 Nu med fysisk butik 
– der bakker nethandlen op
Det er lidt usædvanligt, at en nethandelsvirksomhed som DanGuitar i Grenaa 
har valgt også at åbne en fysisk butik. Men for den unge Svenstrup har det visse 
fordele. Men beklageligvis kommer den fysiske butik aldrig tilbage for alvor. 
Butikken i butikken er og bliver et mindre supplement – men når man nu lige har 
pladsen til det…

 7 DER: Godt nyt erhvervs år
 8 Djurslands fremstillingsvirksomheder 

inviteres til samarbejde
Djursland er kendt for tung industri og adskillige underleverandører. Også de har 
måttet erkende, at man ikke kan konkurrere med kineserne på pris. Men så kan 
man så meget andet. Industri Smart Center Randers (ISCR) er et eksempel på 
nytænkning, der kan gøre fremstillingsvirksomhederne mere attraktive. Det vil 
man gerne have fremstillingsvirksomhederne på Djursland med til. Foreløbig er 
Knebel Drilling med i netværket.

 10 Turistsæsonen har været god ved  
feriehus-udlejningen
Turismedirektør Flemming Rasmussen, Destination Djursland, er ganske godt 
tilfreds med turistsæsonen 2014. Samlet set har overnatningerne haft det godt. 
Nogle attraktioner kunne have haft det bedre, men Kattegatcentret har fået 
stoppet den årelange nedtur. Vinderen er tilsyneladende feriehusudlejningen.

 13 Bilen&Bossen: Vild med biler
 14 Hurtig og gratis 

byggesagsbehandling i Norddjurs
 16 Jeg er en hjemmefødning

Personprofil Vognmand Gert Svith, Vognmandsfirmaet Gert Svith 
A/S [forsidefoto]  Han kommer ikke så meget omkring – uden for Djursland. 
Et par gange til Polen, lidt til Tyskland og lidt til Norge. At flyve er hans skræk. Så 
hellere cyklen. Til gengæld har han bygget en meget stor vognmandsforretning 
op i Grenaa. Han overtog faderens forretning, da han var 21 og vognparken 
bestod af to biler. Det var i 1965. Til næste år kan han så fejre 50 års jubilæum.

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

Erhverv Djursland er effektiv og målrettet BtB kommunikation til 
alle virksomheder, håndværkere, kontorer og forretninger på hele 
Djursland. 83% af modtagerne kender magasinet og deraf læser 90% 
det – 68% endda altid eller ofte (læserundersøgelse 2011). 

Udgiver: Mercatus Reklamebureau A/S, Grenaa tlf. 86 30 06 19. 

Redaktion: Lars Chalmer Rasmussen (ansv.), Jens Nikolajsen og 
journalist Jørgen Peter Thygesen.

Annoncer: Palle Mikkelsen, tlf. 86 30 06 19.

Oplag: 2.000 elleve gange årligt. ISSN1903-3613.

Tryk / distribution: Grefta Tryk A/S, tlf. 86 32 29 22 / Post Danmark 
til samtlige postregistrerede firmaer, forretninger og kontorer på Djurs-
land samt online udgave til over 770 abonnenter.

Næste nummer udkommer i uge 6.
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


„Når vi har valgt at have både udstil-
ling og lager, så er der egentlig flere 
årsager til det,“ siger Thomas. „For 
det første, er der mange kunder 
lokalt – men egentlig også lidt udefra 
– der vælger at besøge os og kigge 
nærmere på vore musikinstrumen-
ter. Vi har også en del telefoniske 
forespørgsler, som gør, at vi selv 
skal kigge på tingene. Så er det 
mest praktisk, at alle vore produkter 
er umiddelbart tilgængelige, så 

vi bedre kan forklare, hvordan 
tingene er skruet sammen. En 

fysisk butik kræver da noget 
ekstra. Den skal hele tiden 
se pæn ud. Men det mener 
vi, kan betale sig.“

Nu er det juletid, og 
DanGuitar har travlt. Til 

hverdag er de normalt 
fem ansatte i butik-

ken inkl. Thomas, 
men i denne 
travle tid, er 
man oppe på 
yderligere fire.

nu med fysisk butik
– der bakker nethandlen op

det er lidt usædvanligt, at en 
nethandelsvirksomhed som 
danGuitar i Grenaa har valgt 
også at åbne en fysisk butik. men 
for den unge Svenstrup har det 
visse fordele. men beklageligvis 
kommer den fysiske butik aldrig 
tilbage for alvor. butikken i 
butikken er og bliver et mindre 
supplement – men når man nu 
lige har pladsen til det…

4 Nethandel

Ejer Thomas Svenstrup, DanGuitar
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Designpris til babystol
GRENAA  Designer Hans Sandgren Jakobsen har 
i et samarbejde med FLEXA Baby kollektionen 
fået en international anerkendelse med tildelingen 
af German Design Award 2015. FLEXA højstolen 
bliver først og fremmest belønnet for sin ergo-
nomi og funktion samt det tidløse skandinaviske 
design. Juryen har i sit valg lagt stor vægt på, 
at højstolen sikrer en optimal spisesituation for 
det lille barn. God siddekomfort er nemlig alfa og 
omega for, at barnet får en god oplevelse omkring 
måltidet. 

Nye grundforløb for 
murere og bygningsmalere
PEDERSTRUP  Tradium udvider i Pederstrup med 
to nye grundforløb for murere og bygnings malere. 
Her er der efterspørgsel. Uddannelsesleder John 
Brødløs siger: „Der ligger blandt andet en del 
transport- og byggefirmaer spredt over hele Djurs-
land, så vi forventer, at der findes praktikpladser 
til de unge efter endt grundforløb. Med skolestart 
den 5. januar begynder et 20 ugers grundforløb 
for tømrere, og den 2. februar begynder de tre 
grundforløb inden for transport og logistik, murer 
samt bygningsmaler.

Høj grad af økonomisk lighed
DJURSLAND  Det internationale mål for 
indkomstlighed i samfundet hedder gini- 
koefficienten. Jo lavere tal jo højere er ligheden. 
På baggrund af Danmarks Statistik har CEPOS nu 
beregnet gini-koefficienten for 98 danske kom-
muner. Højst – altså med størst ulighed – finder vi 
Gentofte, Rudersdal og Hørsholm med 42,3, 38,2 
og 36,9. Gennemsnittet er 25,3 %. Syddjurs og 
Norddjurs ligger på henholdsvis 24,2 og 23,7 %. 
Altså lavere end gennemsnittet. Men det er ikke 
kun positivt, da høj ulighed også har en høj gen-
nemsnitsindkomst og en lav ledighed.

Måske møller på Grenaa Havn
GRENAA  Grenaa Havn har sammen med kon-
sulentfirmaet Esmann Energy, Aalborg, sendt 
en ansøgning om opstilling af 3-4 150 meter 
høje møller på Grenaa Havn. Det er ønsket, at 
vind møllerne skal anvendes som reference og 
som demonstrations vindmøller for forretnings-
udviklingen af vindmølleaktiviteterne på havnen. 
Vindmøllerne vil, påpeger ansøgerne, have afgø-
rende betydning for tiltrækning af supplerende 
erhvervsaktiviteter på havnen og i Norddjurs som 
helhed.

Ønske om samarbejde
DJURSLAND  Djurslands Turistforening og Turist-
foreningen for Ebeltoft og Mols har haft et første 
indledende møde om samarbejde de to foreninger 
imellem. Begge parter er interesseret i at kende 
mere til hinandens virksomhed og i at etablere 
fælles projekter sammen.

Vokseværk
Som noget relativt nyt er man be-
gyndt at interessere sig for det nor-
ske marked. Og det går strygende. 
„Så vi har da planer om også at 
prøve os frem i 
Sverige, Holland 
og Finland. Nu 
da vi også har 
udvidet vores 
import til at omfatte mærkevarer. 
Det er ingen dårlig idé, tror vi.“

„I dag er vi så store, at vi får om-
kring 30 containere hjem om året. 
Og det er temmelig meget. Endelig 
er vi meget synlige på nettet. Vi 
sørger for konstant at være der, hvor 
vore potentielle kunder er.“

90 % er netsalg
Selv med den nye, flotte butik, reg-
ner Thomas Svenstrup ikke med, at 
butikssalget overstiger omkring 10 
%. Han regner dog alligevel med, at 
butikssalget vil stige kvantumsmæs-
sigt, men det øgede salg i netbu-
tikken vil minimere det. Butikken 
fungerer fint 
som showroom 
og som butik for 
de lokale kunder. 
„For produkt-
kategorier som 
vores, er det 
stadig nethandelen, der er fremti-
den,“ siger han. Han fortæller også, 
at man hos DanGuitar altid er tæt på 
kunderne. „Man kan altid maile eller 
ringe, så er vi der. Nethandel hos os 
er ikke upersonligt salg.“  

Hvad skal detailhandlerne gøre?
Ifølge Maria Louise Engelbredt, der 
er udviklingschef i Retail Institute 
Scandinavia, vil de detaillister, der 
kun har den fysiske butik at tjene 
på, blive tabere på sigt. De fysiske 
butikker vil ikke opleve vækst, men 
i bedste fald stilstand. Hun anbefa-

ler disse mindre virksomheder, at 
gå sammen om webshops. På den 
måde bliver projektet mere oversku-
eligt, og man kan hurtigere koble 
sig på e-toget med den sparring et 

sådan samar-
bejde også kan 
indeholde.

DanGuitars 
fysiske butik 

handler egentlig ikke om udvikling. 
Den er blot et udslag af nogle om-
stændigheder, der pludselig gjorde 
det muligt at åbne en butik, hvor 
man kunne røre ved varerne, inden 
man købte. For e-handelen tromler 
derudad. Ifølge Dansk E-handelsana-
lyse så købte en tredjedel julegaver 
på nettet i 2013. I 2014 er det blevet 
til halvdelen i volumen. Det er rekord 
for julehandel online. Selv om man 
har kunnet se frem til en mager 
julehandel generelt, vil den komme 
til at ligge på mellem 7,6-8,2 mia. kr. 
Heraf tegner estimaterne sig på en 
nethandel på over 2 mia. kr. Altså en 
fjerdedel godt og vel.

Ser vi på hele 
året 2014, så 
viser Dansk E-
Handelsanalyse, 
at nethandelen 
er steget 15 % i 
forhold til 2013. 

Fra 47,2 mia. kr. til 54,4 mia. kr. Der 
er i dag 2832 færre butikker end der 
var i 2008. Det svarer til et procen-
tuelt fald på 5,7 %. Det viser tal fra 
Danmarks Handelsstandsforeninger 
ud fra PostDanmarks tal.

Jørgen Peter Thygesen, jp@mercatus.dk

nu med fysisk butik
– der bakker nethandlen op
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  Vi ER MEGET 

SyNLiGE På NETTET

  NETHANDEL HOS OS 

ER ikkE UPERSONLiGT 

SALG
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VVS-installation

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

 

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

www.permoeller.dk

vvsmester-pc.dk · Halvej 2 · 8961 Allingåbro

Tjen på eT lavere 

 energi- 
 forbrug

Bestil et gratis  
energitjek hos mig  
på 8648 1008

motorcykler

personbiler

busser

lastbiler

vogntog

Effektive kurser
– kørebanen på Djursland

Trafiksikkerhed
Vi er eksperter i transport

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

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

http://www.permoeller.dk
http://www.vvsmester-pc.dk
http://www.tradium.dk
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Fokus på kulturby 2017
DJURSLAND  Djurslands UdviklingsRåd satte på 
en konference under overskriften „Fra kulturkro-
ner til arbejdspladser“ fokus på satsningen og det 
potentielle udbytte for de to kommuners delta-
gelse i Kulturby 2017. De bidrager på flere fronter 
med lokale projekter, blandt andet Herregårds-
museet Gammel Estrup‘s „Porten til Europa“ og 
Ny Malt projektet. Erfaringer fra tidligere kultur-
hovedstæder viser i overordnede træk, at turist-
potentialet kan realiseres med vækst både på kort 
og på langt sigt. Det afgørende for at skabe vækst 
og udvikling er et professionelt engagement og et 
tæt samarbejde mellem turismevirksomheder og 
kulturevents og -institutioner. 

Antal kontanthjælpsmodtagere
NORDDJURS · SyDDJURS  Ifølge Danmarks 
Statistik og Ritzau så ligger både Norddjurs og 
Syddjurs rimeligt i feltet, idet Norddjurs har en 
plads som nr. 26 med 50,7 kontanthjælpsmodta-
gere pr. 1000 indbyggere. Sidste år var tallet 48,4. 
Og Syddjurs som nr. 57 med 42,4. Sidste år 42,7. 

Antal der tager en uddannelse
NORDDJURS · SyDDJURS  I en oversigt over 
hvor mange unge, der forventes at tage en uddan-
nelse, kan man se her, at i Norddjurs er der 57 %, 
der får en egentlig uddannelse og 61 % i Syddjurs. 
Værst står det til på Læsø og Stevns med 42 og 
49 %. Bedst ligger Gentofte og Rudersdal med 
begge 80 %. Inddelingen i kommuner er baseret 
på de unges bopælskommune i niende klasse – og 
beregningerne er lavet af Styrelsen for It og Læring 
og Danmarks Statistiks Registre. Profilmodellen er 
en fremskrivning og er derfor behæftet med en vis 
usikkerhed.

Stigende besøgstal
GRENAA  For første gang i mange år er Kattegat-
centrets besøgstal steget. „Det er utroligt 
glædeligt, at vi for første gang i mange år oplever 
en fremgang i besøgstallet. Og det er ikke mindst 
fantastisk set i lyset af, at sommeren 2014 bød 
på varmt vejr, som ellers er skidt for attraktioner 
som vores. Man kan også se, at mange af de 
attraktioner, vi normalt sammenligner os med, har 
haft et dårligt år i 2014,“ fortæller direktør Bjarne 
Klausen, Kattegatcentret.

iværksætter global vinder
DJURSLAND  En lille iværksættervirksomhed 
Comeback Industries er blevet kåret som den dan-
ske vinder af den globale iværksætter konkurrence 
Join Our Core. Deres mission er at give tidligere 
bandemedlemmer, tidligere kriminelle og andre 
udsatte unge en vej tilbage i samfundet gennem 
iværksætteri. Manden bag projektet hedder Daniel 
Saroori og er uddannet kaospilot i Aarhus og har 
stor erfaring med arbejde med unge fra ungdoms-
klubber i Norddjurs og Syddjurs kommuner.

Advertorial

GODT NyT erhvervs åR
Jeg vil bruge status ved årsskiftet 
til at danne basis for kommende 
tiltag i det nye år. Hændelser i det 
forgangne år danner rammen og 
grundlaget for fortsættelse i det 
nye år.

For et år siden satte to nye hold 
af kommunale politikere sig til rette 
for en ny fireårig periode i de to 
byråd på Djursland. Har erhvervslivet 
mærket forandring? Lydhørhed er en 
forudsætning for et tæt samarbejde, 
der på langt sigt kan forenkle beau-
kratiske processer, når det offentlige 
skal samarbejde med erhvervslivet. 

DER vil i det nye år fortsætte 
arbejdet med at skabe et forum, 
hvor alle parter får mulighed for at 
komme tættere på hinanden. En 
folkefestival, hvor vi årligt vil sætte 
hinanden stævne, i uformelle ram-
mer.

Der er i årets løb skabt en tættere 
dialog med vore lokale folketings-
politikere, en dialog der i det nye 
år skal fastholdes og udbygges. En 
velkendt mærkesag, der vedrører 
hele den tyndere befolkede del af 
Danmark, er i skrivende stund bragt 
ind i regeringens vækstplan for 
det digitale Danmark, der skal 
forhandles på plads her først i 
det nye år. Det drejer sig om 
en væsentlig forbedring af 
mobildækning i de tyndere 
befolkede dele af Danmark. 
Mange vil huske dette emne 
bragt på bane ved debatarran-
gementet med folketingspo-
litikerne i september måned. 
For at fastholde Djursland 

som vækstområde, så er dette tiltag 
utrolig vigtigt.

Fra årsskiftet kan også turismen se 
frem til, at erhvervslivet kan glæde 
sig over 100% moms-afløftning på 
hotelovernatninger, hvilket også for 
Djursland er et positivt budskab.

Mod sydvest ses stadig flere 
bygge kraner i silhuetten over 
Aarhus, mon ikke vi trods de stadig 
dystre udsigter for den Europæiske 
vækst og renteniveau, kan se lyst 
ind i det nye år?

Ole Sørensen
Formand, Djurslands Erhvervsråd

Bestyrelsen mener
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Datoer til kalenDeren:

Generalforsamling
Torsdag d. 12. marts.

Sammen står vi stærkere
Fælles arrangement med andre 
erhervsforeninger og Ledernes 
Hovedorganisation.

Tirsdag d. 14. april  
kl. 14.00-16.15.

Yderligere information følger



Ifølge projektmanager Erik Poulsen, 
så var det en lokal iværksætter, 
der sammen med Randers Kom-

mune, udviklede 
ideen om at øge 
virksomhedernes 
konkurrencekraft 
ved at tænke 
i samarbejder, 
effektivitet og 

helheder. Udgangspunktet var, 
at store og globale virksomheder 
hellere ville have færre underle-
verandører mod til gengæld at få 
kvalitet, leveringssikkerhed og en 
højere værditilvækst. Det betød, 
at underleverandører, der tidligere 
havde konkurreret med hinanden, nu 
skulle til at se på hinandens spids-
kompetencer med det mål at skabe 
de bedste tilbud i fællesskab. Hvor 
der for eksempel tidligere var fire 
virksomheder, der kæmpede om den 
samme ordre, kan man nu med for-
del samarbejde om at løse opgaven 
og dermed øge muligheden for at få 
ordren i hus.

ISCR er finansieret af Fornyel-
sesfonden, Region Midtjylland og 
Randers Kommune ligesom den 
enkelte virksomhed bidrager med 
egenbetaling.   

Det skal være lettere
„For de store, internationale 
virksomheder skal underleverandø-

rerne opleves som én leverandør.“ 
forklarer Erik Poulsen. „Og så skal 
lønandelen i slutproduktets pris ned 
for at forbedre konkurrencekraften.“

Han henviser til Bosal-Sekura 
Industries A/S, der skræddersyr 
førerkabiner til de enkelte maskiner. 
„Kabinerne er spækket med udstyr 
i form af gulvtæpper, aircondition, 
GPS og diverse anden elektronik. 
Ved at levere samlede løsninger har 
Bosal løftet sin placering i værdikæ-
den og derved forbedret sin position 
som central leverandør,“ fortæller 
han.

Forretningsudvikling  
og strategiplaner
Erik Poulsen 
hjælper med at 
identificerer pro-
blemstillingen 
og klarlægge 
virksomheder-
nes sammen-
sætning, de værdiskabende elemen-
ter og ressourcer. Når det er gjort, 
kommer der eksempelvis en ekstern 
specialist og hjælper med at udvikle 
virksomhedens strategiplan. Indtil 
videre har otte virksomheder fået 
lavet strategiplaner.

„Det er vigtigt, at virksomhederne 
begynder at tænke anderledes. De 
skal fokusere på at forbedre deres 
effektivitet og produktivitet samtidig 

med at de udvikler deres fremtidige 
strategier. Industri Smart Center 
Randers skal være et globalt best 
practice eksempel på, hvordan 
industriel produktion kan fastholdes 
og udbygges i et højtlønsområde. 
Og så arbejder vi jo i det lange 
perspektiv. Vi skal være bedre til at 
samarbejde, sælge os selv og se ud 
i den store verden.“

knebel Drilling medlem af iSCR
Klaus Faurholm Christensen, der 
er medindehaver af Knebel Drilling 
finder ISCR inspirerende. „I ISCR 
er der flere aktiviteter, man kan 
deltage i. Nogle minikurser er for 
eksempel sat i gang. Vi lærer på 

den måde 
også hinan-
den bedre 
at kende. 
Det handler 
jo om at 
skabe 

tillid til hinanden, så bliver det 
nemmere at samarbejde. Og 
det er utroligt vigtigt, hvis vi 
skal have succes. Næste trin 
for os, er at vi vil i gang med 
nogle LEAN-kurser i netvær-
ket. Det ser vi frem til.“

Jørgen Peter Thygesen,  
jp@mercatus.dk

djursland er kendt for tung industri og adskillige underleverandører. Også de har 
måttet erkende, at man ikke kan konkurrere med kineserne på pris. men så kan 
man så meget andet. industri smart Center randers (isCr) er et eksempel på 
nytænkning, der kan gøre fremstillingsvirksomhederne mere attraktive. det vil 
man gerne have fremstillingsvirksomhederne på djursland med til. foreløbig er 
knebel drilling med i netværket.

8 Erhvervsudvikling

  Vi SkAL VæRE BEDRE TiL 
AT SAMARBEJDE, SæLGE OS 
SELV OG SE UD i DEN STORE 
VERDEN

  DET HANDLER JO OM AT 
SkABE TiLLiD TiL HiNANDEN, 
Så BLiVER DET NEMMERE AT 
SAMARBEJDE

Medindehaver Klaus Faurholm Christensen, Knebel Drilling



DjuRSlANDS FREMSTIllINGSVIRKSOMHEDER 

inviteres til 
samarbejde
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Projektmanager Erik Poulsen, Industri Smart Center Randers



Ifølge Flemming Rasmussen, så er 
overnatningerne på campingladserne 
steget med 5 % i forhold til sæson 
2013, og hoteller og feriecentre er 
gået tilbage med 10-11 %. En lille 
fremgang til lystbådene og en lille 
tilbagegang for vandrehjemmene. 
Ree Park og Skandinavisk Dyrepark 
kunne nok have haft bedre dage. Og 
de indendørs attraktioner på Djurs-
land har måttet vige for sandstran-
dene dette år.

Feriehuse i fremgang
Hos udlejningsbureauet Novasol kan 
servicebureauleder Karen Hansen se 
tilbage på en god sæson. „Vi har væ-
ret privilegerede, selv om tyskerne 
i et vist omfang udeblev først på 
året,“ fortæller hun.

Novasol A/S, der i dag også ejer 
Dansommer A/S, administrerer 1300 
feriehuse på 
hele Djursland 
med kontorer i 
Ebeltoft og Fjel-
lerup. Og det be-
tyder, at man har 
kunnet levere 1 
mio. overnatnin-
ger i området. Det er en fremgang 
på 8 % i forhold til 2013 baseret på 

nogenlunde det samme antal huse. 
Dermed er Novasol omtrent lige 
så stor på Djursland som de andre 
udlejningsbureauer tilsammen.

„Normalt udlejer vi feriehuse fra 
skoleferiens start ind til en uge før, 
skolebørnene igen skal i skole. Men 
i år har belæg-
ningen i august 
været 80 % af 
julisalget. Og 
det er enestå-
ende,“ fortæller 
Karen Hansen. „Det er hovedsagelig 
tyskernes skyld. Vi har aldrig haft så 
mange tyskere i august som i år.“

Bookning i fuld gang
Servicebureaulederen ser også posi-
tivt på den kommende sæson. „Der 
reserveres huse til 2015 som aldrig 
før. Vi kan se, at tyskerne på nuvæ-

rende tidspunkt 
har reserveret 
10 % mere end 
i år, nordmæn-
dene 17 % og 
danskerne ikke 
mindre end 30 
%. Så sæson 

2015 bliver bestemt ikke ringere 
end i år. Men vi har måttet tilpasse 

priserne. Især i august. Her skal der 
holdes igen, for lader vi priserne 
stige, så vil salget atter falde. Men 
vi er ikke længere så dyre i Danmark 
i forhold til resten af Europa, som vi 
var en gang. Og selv om der har væ-
ret tilbagegang blandt tyske lejere, 

er de stadig vore 
største kunder 
i antal,“ siger 
Karen.

Hun hæv-
der også, at 

kvaliteten af feriehusene er vigtig. 
„I et samarbejde med vore ferie-
husudlejere gør vi meget ud af, at 
appellere til, at de holder deres huse 
ved lige. Bliver husene forældede 
og nedslidte, bliver de en trussel på 
markedet,“ siger hun.

Jørgen Peter Thygesen, jp@mercatus.dk

 TuRISTSæSONEN HAR VæRET GOD VED  

 feriehus- 
udlejningen
turismedirektør flemming rasmussen, destination djursland, er ganske godt 
tilfreds med turistsæsonen 2014. samlet set har overnatningerne haft det 
godt. nogle attraktioner kunne have haft det bedre, men kattegatcentret 
har fået stoppet den årelange nedtur. vinderen er tilsyneladende 
feriehusudlejningen.

  BELæGNiNGEN 
HAR i AUGUST VæRET 
80 % AF JULi – DET ER 
ENESTåENDE

  SæSON 2015 BLiVER 
BESTEMT ikkE RiNGERE 
END i åR

10 www.erhvervDJURSLAND.dk · januar 2015Turisme
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Servicebureauleder Karen Hansen, Novasol



kommunalbestyrelsen i 
norddjurs kommune med 
borgmester jan Petersen 
(s) i spidsen har gjort 
2015 til det år, hvor 
byggesagsbehandlingen 
skal være gratis, og 
hvor der fortsat skal 
være fokus på hurtig og 
effektiv sagsbehandling. 
kommunalpolitikerne kalder 
det målrettet erhvervsservice.
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HuRTIG OG GRATIS  

 byggesagsbehandling 
I NORDDjuRS

Borgmester Jan Petersen (S), Norddjurs Kommune



fra tilfredshedsundersøgelsen 
udarbejdet af megafOn, nOvember 2014

86 % af de respondenter, der har modtaget personlig/
telefonisk betjening, har været tilfredse/meget 
tilfredse med det faglige niveau i den vejledning, 
de har fået 

85 % af respondenterne fandt det let/meget let at forstå 
de(n) medarbejder(e) de snakkede med i forbin-
delse med deres byggesag

92 % af medarbejderen talte på en venlig/meget venlig 
måde til dem i forbindelse med byggesagen

93 % af respondenterne, der har deltaget i et formøde 
om en byggesag, har været tilfredse/meget 
tilfredse med dette møde. Særligt fremhæves 
fagligt kompetent personale og den venlige op-
træden som positive aspekter.

82 % har været tilfredse/meget tilfredse med den 
information de fik om, hvilke oplysninger deres 
byggesag skulle indeholde

82 % svarer, at de er tilfredse/meget tilfredse med den 
skriftlige tilbagemelding og forklaring på eventu-
elle afgørelse

For to år siden var byggesagsbehand-
lingen i kommunen ikke så god som 
den er i dag. Der blev klaget over for 
lange sagsbehandlingstider, uklarhed 
om, hvor man kunne få vejledning – 
og for få medarbejdere i afdelingen, 
der var svære at komme i kontakt 
med. Her kom politikerne ind med et 
ønske om en bedre service over for 
erhvervsliv, borgere og potentielle 
tilflyttere. Der blev igangsat effektvi-
seringsforløb, nye kolleger kom til, og 
der blev indrettet en kvik-ekspedition. 
Samtidig blev der indledt en møde-
række med blandt andet Dansk 
Byggeri, for at høre brugernes forslag 
til hvordan servicen kunne forbedres. 
Det rykkede alt sammen. Og som det 
sidste tiltag har man fra politisk hold 
besluttet at gøre byggesagsbehand-
lingen gratis. Foreløbig for 2015.

Megafon målinger
I 2013 gennemførte Norddjurs 
Kommune sammen med nabokom-
munerne en Megafonmåling omkring 
byggesags-
behandlingen. 
Selv om den 
overvejende var 
positiv, viste den 
tydeligt, hvor der 
var plads til for-
bedring. Nu har 
politikerne igen 
valgt at lade Megafon foretage en 
måling, som fandt sted i november 
måned 2014. Man spurgte 217 virk-
somheder, rådgivere og borgere, der 
har haft en byggesag til behandling 
inden for det seneste år. Undersøgel-
sen viste en række meget positive 
tendenser. Den generelle tilfredshed 
var næsten 80 % heraf var andelen af 
borgere der var meget tilfredse med 
servicen steget fra 31 til 50 %. Un-
dersøgelsen viste især en høj grad af 
tilfredshed med både serviceniveauet 
og medarbejdernes faglige kompe-
tencer og velbegrundede afgørelser.  
Interessant var det også at bemærke, 
der ikke var forskel på svarene, om 
de kom fra erhvervsvirksomhederne 
eller borgerne selv.

Hurtig og gratis
Regeringen har besluttet at alle 
gebyrer for sagsbehandling skulle gå 
efter faste timepriser, men det var 
ikke noget, politikerne havde lyst til. 
Det ville administrativt blive for tungt. 

Størrelsen på gebyrerne vil blive 
uforudsigelige og vil kunne opleves 
urimelige fordi nogle små sager kan 
tage meget længere tid end f.eks. en 
stor fabrikshal. 
Derfor har man 
valgt gratis-
løsningen, selv 
om det netto vil 
koste kommu-
nen 1,7 mio. kr. 
Baseret på, at der årligt er ca. 850 
byggesager, er der omtrent 115, der 
vedrører erhvervsbyggeri. Normalt 
kan f.eks. et maskinhus koste ca. 
25.000 kr. og et parcelhus 7.000. 

Sådan gør man  
sagsbehandlingstiden kort
Hvis man som erhvervsmand eller 
privatmand skal have en bygge-
sag smertefrit igennem et forløb, 
er det vigtigt, at man har gjort sit 
hjemme arbejde ordentligt. Men man 
erkender dog også, at rigtig mange 
privatmennesker, måske kun laver én 

byggeansøgning 
én gang i livet, 
hvor det ser 
helt anderledes 
ud blandt de 
erhvervsdri-
vende. Derfor 
kan fru Jensen 
stadig få hjælp, 

når hun skal have sit drivhus op at 
stå. „Ring til os,“ siger borgmester 
Jan Petersen „så hjælper vi gerne.“ 
Her sigter han ikke mindst på private, 
der med ordningen får et økonomisk 
incitament til at igangsætte boligfor-
bedringer samt om- og tilbygninger. 
Derimod mener han faktisk, at er-
hvervslivet burde kunne klare det selv. 

Søg digitalt
Nyt er også, at man fremover skal 
søge digitalt. Det er en aftale, man 
har lavet med regering og samtlige 
kommuner i landet. Der er altså fra 
nu af kun én indgang til byggesags-
behandlingen. Fordelen her er også, 
at man som ansøger løbende kan se, 
hvor man selv er henne i forløbet. 
Man kan følge sin sag. 

Stor effekt for erhvervslivet
Formand for miljø og teknik, Jens 
Meilvang (V), siger om sagen: „Jeg 
er sikker på, at det har stor effekt 
for erhvervslivet og bosætningen. 
De sidste par år har vi gjort en stor 
indsats for at forbedre servicen på 
området, og jeg ser gebyrfriheden 
som endnu et afgørende skridt i den 
rigtige retning. Jeg er stolt af, at 
kommunen fremover ikke bare kan 
tilbyde gratis sagsbehandling, men 
også sørge for en hurtig og effektiv 
sagsbehandling.

Borgmester Jan Petersen (S) 
glæder sig også over gebyrfriheden: 
„I Norddjurs ønsker vi at være borger- 
og erhvervsvenlige, og derfor har 

vi valgt at gøre 
byggesagsbe-
handlingen gratis 
for alle. Hvis 
en virksomhed 
ønsker at udvide 
eller etablere 

sig, skal vi kunne yde en hurtig og ef-
fektiv service. Nu kan vort erhvervsliv 
se frem til, at den bliver gratis.“ Til 
gengæld har han en forventning om, 
at kommunen med gebyrfriheden 
får yderligere gang i væksten og 
forbedringen af boligmassen. Han 
tænker i den forbindelse også på, at 
besparelserne måske kunne bruges 
til at nogle energirenoveringer.

Jørgen Peter Thygesen, jp@mercatus.dk
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HuRTIG OG GRATIS  

 byggesagsbehandling 
I NORDDjuRS

  HViS EN ViRkSOMHED 

ØNSkER AT UDViDE ELLER 

ETABLERE SiG, SkAL Vi 

kUNNE yDE EN HURTiG OG 

EFFEkTiV SERViCE

  JEG SER GEByR-
FRiHEDEN SOM ENDNU ET 
AFGØRENDE SkRiDT i DEN 
RiGTiGE RETNiNG

Formand for miljø og teknik, Jens Meilvang (V)
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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 

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

Bent Klausen Aps

MURERFIRMA

Vandskæring, svejs, klip 
og buk i alle materialer

Underleverandøren 
med det hele i huset

aalsrode.dk

Tel. 8833 4646 · www.lsalaw.dk

Kvalitet og Omtanke

ferrarien var drømmebilen. 
det kunne da godt være, at 
ulrik sinding kunne få råd til 
at anskaffe sig et eksemplar, 
men nok ikke til at køre i den. 
så kastede han sin kærlighed 
på Corvetten. i dag har han og 
hustruen lene tre af slagsen.
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Chevrolet Corvette
Chevrolet Corvette C2 Sting Ray,  
Coupé, Split Windows
Årgang: 1963
Teknik: 5,3 l
 360 HK

Chevrolet Corvette C3 Stingray 427 Cabriolet
Årgang: 1969
Teknik: 7,1 l
 450 HK

Chevrolet Corvette C5 Z 06
Årgang: 1999
Teknik: 6,2 l
 500 HK

15www.erhvervDJURSLAND.dk · januar 2015 Bilen & Bossen

„Fordelen ved en Chevrolet Corvette 
er, at den er inden for økonomisk 
rækkevidde. Reservedelene koster 
stort set det samme, som hvis det 
er en mere 
almindelig bil,“ 
siger Ulrik Sin-
ding, Djurslands 
Kloakservice i 
Trustrup. Ulrik 
Sinding har holdt 
op til flere Corvette-træf i Trustrup. 
„Men jeg må indrømme, at da vi 
skulle anskaffe en Corvette til Lene, 
blev vi enige om at sælge vort som-
merhus. Sommerhus eller Corvette 
– og vi valgte Corvetten. Det er en 
Split Windows Corvette C2 Sting Ray 
Coupé fra 1963, der blev produceret 
i 1480 eksemplarer, og man vurderer, 
at der er omkring 150 tilbage. Bilen 
blev smadret ved utallige færdsels-
uheld, folk slog sig ihjel på stribe. 
Årsagen var en voldsom motor, trom-
lebremser og ingen servostyring. Så 
kan det kun gå galt.“
   Den næste i rækken er en Corvette 
C3 Stingray 427 Cabriolet fra 1969. 

Den er bygget om til at køre Quarter 
Miles, som på dansk er 402 meter. 
Det er et dragracing-arrrangement, 
som handler om maksimal accele-

ration over en 
bestemt afstand. 
Og med blank-
dæk, som Ulrik 
er i besiddelse 
af, men som 
man ikke må 

køre med på danske landeveje, kan 
den snige sig op på 100 km/t på 3,9 
sek.
   Den sidste i rækken er ikke en 
veteran, men den hører med til 
samlingen. Det er en Corvette C5 
Z06 fra 1999. 
   „Ud over det fabelagtige design,“ 
siger Ulrik, „så er det den helt 
specielle amerikanske, rå vilddyrslyd. 
Det kommer af sugemotoren. Den er 
ikke til at stå for.“
   Chevrolet Corvette er blevet pro-
duceret siden 1953. I dag fremstilles 
den på en General Motors fabrik i 
Bowling Green, Kentucky. Tidligere 
blev den produceret flere steder i 

Amerika. Bilen er den første rent 
amerikanske sportsvogn. Alle model-
lerne er støbt i glasfiber. Corvettemo-
dellerne betegnes i dag som C1, C2, 
C3 osv. op til C7, der blev introduce-
ret i januar 2013. 

Jørgen Peter Thygesen, jp@mercatus.dk

vild MED biler
  DET ER DEN HELT 

SPECiELLE AMERikANSkE, 
Rå ViLDDyRSLyD. DEN ER 
ikkE TiL AT STå FOR
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jEG ER EN 

 hjemmefødning

han kommer ikke så meget omkring – uden for djursland. et par gange til Polen, lidt til 
tyskland og lidt til norge. at flyve er hans skræk. så hellere cyklen. til gengæld har han 
bygget en meget stor vognmandsforretning op i grenaa. han overtog faderens forretning, 
da han var 21 og vognparken bestod af to biler. det var i 1965. til næste år kan han så 
fejre 50 års jubilæum.

Gert Svith havde været 16 måneder i Aalborg som sol-
dat, da moderen bad ham om at overtage styringen af 
vognmandsforretningen. I dag råder virksomheden over 

i alt 42 lastbiler, 18 entreprenør-
maskiner og seks grusgrave. De 
senere år godt hjulpet af sine børn 
Henrik på 41, Lars på 48 og Dor-
the på 50 år. Efter en omdannelse 
til aktieselskab i 2009 er Henrik sat 
ind som direktør. Fjerde genera-
tion er dermed godt i vej.

Alt skulle således være på skin-
ner – eller på hjul, som man kan 

sige. Men Gert har været ramt nogle gange, så det har 
gjort ondt. 

Modgang
Lise døde fra ham i 2003 efter en kort periode med 
en aggressiv kræft. Det var en forfærdelig tid efterføl-
gende. „Jeg savnede hende voldsomt, hun var min 
personlige ven og min fortrolige. Hun styrede bilerne, 
og jeg kunne ikke engang lave mad. 
Jeg var nær ved at opgive det hele, 
men jeg havde jo børnene. Min dat-
ter Dorthe var helt fantastisk til at få 
mig i gang på det praktiske plan. I 
2009 var det galt med mig selv. Jeg 
fik konstateret lungekræft, og jeg har 
aldrig røget. Men den kom jeg også 
over. Jeg blev erklæret rask.“

En middagslur skal der til
„Jeg kan da ikke klage i dag. Jeg har et herligt liv. Jeg 
kan gøre, hvad der passer mig. Jeg kan dog ikke und-
være kontoret. Her er jeg inde hver dag, hvor jeg gen-
nemgår dagsedlerne. Jeg kører rundt til vore grusgrave 
og kigger lidt der. Det bliver nok til en 4 - 6 timer om 
dagen. Så der bliver næsten altid tid til en middagslur. 
Den hører sig til, og det vil jeg i min alder have lov til.“ 

Passionerne 
Gert har en gård på i dag 100 HA, som består af tre 
gårde, der er slået sammen. I hovedbygningen bor én af 
chaufførerne, men i stald og mark har han 43 moderdyr 
og nogle kalve. Dem får han jævnligt også set til. Det 
nyder han. Hans store passion er jagt. Så tror man må-
ske straks, at han rejser til Sydafrika og Skotland. Det 
gør han ikke. Jo, han har været i Polen et par gange, 
men det er Djursland, det handler om. Her har han lejet 
sig ind nogle steder, men heller ikke de seks grusgrave 
er dårlige jagtområder. Her skyder han rådyr og ænder. 
Jagten gør han så meget i, som det er muligt. Men han 
klager lidt over tiden til det.

Hus med havudsigt
I 2005 købte han en faldefærdig rønne i Bønnerup med 
udsigt lige ud i havet. „Det var til en fornuftig pris. Det 
var lige før huspriserne gik amok. Jeg købte den af en 
familie fra Norge, hvor det var den danske kone, der 
ejede to ejendomme ved siden af hinanden. Det hus, 
som jeg købte, har jeg væltet og bygget et nyt – synes 

jeg selv – dejligt hus. Men jeg fisker 
altså ikke. Det er også her jeg vil bo, 
når jeg bliver rigtig gammel.“

Her i Bønnerup nyder han at sætte 
sig på sin cykel og cykle sig en tur. 
Her møder han de gamle venner. 
Får sig måske en bajer sammen 
med dem. Folk han altid har kendt. 
Men det med udlandet er altså ikke 

lige Gert. Det er blevet til et par jagtture i Polen, et par 
besøg hos vennerne i Norge – og så lige et par ture til 
messer i Hannover og München. Så er alt nok og godt. 
„De har godt øl i München, det må jeg give dem. Men 
de får mig altså ikke op i en flyvemaskine.“

Jørgen Peter Thygesen, jp@mercatus.dk

  DE HAR GODT ØL i 
MüNCHEN, DET Må JEG 
GiVE DEM. MEN DE FåR 
MiG ALTSå ikkE OP i EN 
FLyVEMASkiNE

  HUN STyREDE 
BiLERNE, OG JEG kUNNE 
ikkE ENGANG LAVE MAD. 
JEG VAR NæR VED AT 
OPGiVE DET HELE, MEN 
JEG HAVDE JO BØRNENE



Vognmand Gert Svith, Vognmandsfirmaet Gert Svith A/S
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 har din virkSomhed bruG  
 for en transPOrtfOrsikring?

Svaret er ofte: „Nej, det er ikke 
vores risiko og transportøren 
har jo en forsikring!“ Hvis han 
har tegnet en fragtføreransvars-
forsikring, er den så betalt?, 
og hvad dækker den? Sker der 
røveri eller tyveri, er det ikke 
sikkert, at transportøren har an-
svar, så hans forsikring dækker.

Har du værktøj mv i egne bi-
ler, er det iøvrigt også transport-
forsikringen, der dækker tyveri 
eller kørselsskade. 

Risiko for lav dækning
Transportørens ansvar ved 
internationale transporter er 

begrænset til 8,33 SDR (ca. 75 
kr.) pr. kilo. Ved en skade under 
transport af modetøj slår dette 
beløb slet ikke til, og er det 
elektronik, kan det være endnu 
værre. Ved transport med skib 
hæfter fragtføreren kun for 2 
SDR (ca. 15 kr.).

Overblik sikrer økonomien
Vi anbefaler en transport-
forsikring, selv om du ved, 
at transportøren har en 
fragtføreransvar. Et krav 
mod transportøren kan være 
vanskelig, fordi han måske har 
en selvrisiko, og ikke er sam-
arbejdsvillig. Det kan hjælpe at 
lade forsikringsselskabet tage 
sig af dialogen.

Det er vigtigt at få dine 
leveringsbetingelser til at 
matche  transportforsikrin-
gen – og omvendt. For at få 
den bedste økonomi, er det 

væsentligt alene at forsikre 
den reelle transportrisiko, uden 
at overforsikre. Vi ser ofte virk-
somheder forsikre transporter, 
de ikke selv bærer risikoen for, 
fordi de mangler overblik over 
aftalebetingelserne. 

„Havari Grosse“  
dyrt bekendtskab
Ved søtransport kan der ske 
skade med skibet, hvor rede-
riet i en nødsituation afholder 
ekstraordinære omkostninger 
som bjergning eller transport til 
nødhavn. Rederiet kan herefter 
erklære „Havari Grosse“ og 
bede lastejerne betale en del 
af omkostningerne, selv om 
der ikke er sket skade på deres 
gods. Sådan en sag kan køre 
i årevis, hvor du skal stille en 
havari-garanti. Uden transport-
forsikring, må du i banken og 
købe en bankgaranti. 

Vælg specialister
Priserne på transportforsikrin-
ger varierer meget. Flere uden-
landske selskaber og agenturer 
har specialiseret sig indenfor 
området, og er ofte både bil-
ligere og har større ekspertise 
i at håndtere sagerne. Derfor 
er det ikke altid en god ide, 
at tegne denne forsikring i dit 
sædvanlige forsikringsselskab.

Næsten alle virksomheder 
har brug for en transportforsik-
ring, så det giver god mening, 
at få overblik over både dæk-
ning og økonomi.

Af Bent Ketelsen og Bjarke Barrett  

Sørensen, Dansø Gruppen Forsikrings-

mæglere Djursland ApS, www.dansoe.dk

klumme – fOrsikring:

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 turister

UDKOMMER 

TIL PÅSKE
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Djursland 
 Landboforening
Anne-Mette Hougaard er 
blevet udnævnt som afde-
lingsleder for regnskabs-
assistenterne i Djursland 
Landboforening. Anne-Mette 
Hougaard har dermed fået det 
ledelsesmæssige og faglige 
ansvar for de 16 assistenter i 
Økonomi. 

Henrik Larsen, der ved 
samme lejlighed har fået 
titel af chef for Økonomi, har 
fortsat det overordnede bud-
getmæssige ansvar for hele 
afdelingen, samt det ledelses-
mæssige ansvar for økono-
mikonsulenterne, der i alt 
tæller 11 personer. I tilfælde af 
Henriks fravær er Anne-Mette 
stedfortræder.

En række andre ledere har 
også fået afdelingsleder-titlen 
skiftet ud med chef-titel. 
Således er Kitte Borup chef 
for Jura, Carsten Kløcher chef 
for Planteavl og Rikke Skyum 
chef for Land, Miljø & Erhverv. 
Rikke er desuden stedfortræ-
der for chefkonsulent Hans-
Henrik Dalsgaard.

Rønde Handels-
standsforening
Tidligere købmand i Superbest 
Arne Povlsen er valgt som 
formand i Rønde Handels-
standsforening på den årlige 
generalforsamling. Han afløser 
filialdirektør i Jacob Skovga-
ard. 
René Povlsen fortsætter 
som næstformand, ligesom 
Susanne Bach, Karsten 
Fryland Nielsen, Mette Bak 
og Mariann Sørensen fortsæt-
ter. Som suppleanter blev 
Anne Winther, Café Laurits og 
Henriette Husted, Hestehuset 
Husted valgt.

årets kannepris

Direktør Ole Svit, Viden Djurs, 
har modtaget årets Kannepris, 
der uddeles af Grenaa Haand-
værker- og Industriforening. 
Prisen tildeles på det årlige 
torskegilde og viceborgmester 
Benny Hammer lagde i sin 
tale vægt på, at Ole har bragt 
Grenaa og Norddjurs på land-
kortet ved at tiltrække unge 
fra hele landet til de mange 
uddannelser i Viden Djurs.

Metal Østjylland
Finn Andersen blev enstem-
migt valgt som formand for 
den »nye« fagforening Metal 
Østjylland og som kasserer 
valgtes Klaus Poulsen, begge 
fra Aarhus. 
Den nye bestyrelse er på 29 
personer og sammensætnin-
gen er fordelt, så der tages 
hensyn til antal medlemmer i 
de fusionerede afdelinger fra 
Aarhus, Randers og Grenaa. 
Fra Grenaa afdelingen er 
følgende valgt: faglig sekretær 
Lars Ørgård (tidligere formand 
i Metal Grenaa), faglig sekre-
tær Flemming Nyhus Leth, 
(tidligere kasserer i Metal Gre-
naa), Klaus Arnfelt Andersen, 
AS Grenaa Skibsværft, Jens 
Dalsgård Olsen, Linco Food 
System og Flemming Rene 
Zaar, Viden Djurs. 
Som revisor valgtes Steen 
Damgaard Nielsen, J.K.J Stål-
teknik APS. 
Suppleanter blev Karsten 
Peter Bak, J.K.J Spåntagning 
APS, John Bæk Petersen, 
HSM Industri A/S og Kjeld 
Pedersen, Grenaa Spåntag-
ning A/S.

kollektiv Trafik Råd
To nye medlemmer er 
udpeget til rådet i Norddjurs 
Kommune. Det er Stefan de 
Meza, 3F Djursland og John 

Boligsidens Markedsindeks

Nøgletal Ændring måned Ændring år

Norddjurs -2.3% -11.6%

Syddjurs 0.8% 2.3%

VIS GRAFER  VIS TABELLER  

 

  

Nøgletal fra Boligsidens Markedsindeks

Norddjurs
 

Syddjurs
 

Villa/Rækkehuse
 

HENT SOM PDF

K
r.

Salgspris pr. kvm.
Norddjurs
Syddjurs

nov
13

jan
14

mar
14

maj
14

jul 14 sep
14

nov
14

6000

4000

8000

10000

12000

Tvangsauktioner Markedsindeks Nyheder Rådgivning Find mægler Min boligside

- Danmarks mest besøgte boligportal
Mægler | Nyhedsbrev | Kontakt

Boligsidens Markedsindeks

Nøgletal Ændring måned Ændring år

Norddjurs -2.3% -11.6%

Syddjurs 0.8% 2.3%

VIS GRAFER  VIS TABELLER  

 

  

Nøgletal fra Boligsidens Markedsindeks

Norddjurs
 

Syddjurs
 

Villa/Rækkehuse
 

HENT SOM PDF

K
r.

Salgspris pr. kvm.
Norddjurs
Syddjurs

nov
13

jan
14

mar
14

maj
14

jul 14 sep
14

nov
14

6000

4000

8000

10000

12000

Tvangsauktioner Markedsindeks Nyheder Rådgivning Find mægler Min boligside

- Danmarks mest besøgte boligportal
Mægler | Nyhedsbrev | Kontakt

Salgspris pr. kvm.
Villaer/Rækkehuse

Nøgletal Ændring måned Ændring år

Norddjurs -3.9% 13.4%

Syddjurs 24.9% -12.9%

D
ag
e

Salgstid
Norddjurs
Syddjurs

nov
13

jan
14

mar
14

maj
14

jul 14 sep
14

nov
14

250

300

150

200

350

Nøgletal Ændring måned Ændring år

Norddjurs -3.9% 13.4%

Syddjurs 24.9% -12.9%

D
ag
e

Salgstid
Norddjurs
Syddjurs

nov
13

jan
14

mar
14

maj
14

jul 14 sep
14

nov
14

250

300

150

200

350

Salgstid
Villaer/Rækkehuse

Kilde: Boligsiden.dk

Fuldtidsledige
% af arbejdsstyrken 
(foreløbige) efter område, 
alder og køn.

Kilde: Danmarks Statistik 

Oktober
13

August
14

September
14

Oktober
14

3

4

5

0

1

2

3

4

5

6

 821 679 742 740
 814 621 664 661

Antal erklærede konkurser 

Kilde: Danmarks Statistik 

November
13

September
14

Oktober
14

November
14

0

100

200

300

400

500

600

0

100

200

300

400

500

Ole Rasmussen, Trafikforenin-
gen Djursland. Suppleanter 
blev Poul Bang, Efterskolen 
Helle og Johnny Eldrup, LO 
Djursland.
De øvrige medlemmer af rå-
det er: Formand Erik Laursen, 
Ældrerådet, næstformand 
Lars Ry Jørgensen, VidenD-
jurs, Vagn Rohde, Grenaa 
Gymnasium, Kai Hansen, 
Fritidsrådet og Mads Nikolaj-
sen (SF) fra miljø- og teknikud-
valget.

Danske Bygnings-
konsulenter

Arkitekt Tommy Glindvad 
er på Danske Bygnings-
konsulenter‘s stiftende 
generalforsamling indvalgt i 
bestyrelsen. Han har tidligere 
gennem ni år været formand 
for BfBE – Brancheforeningen 
for Bygningssagkyndige og 
Energi konsulenter.

Bevarings rådet 
for Syddjurs 
 kommune

Det nystiftede bevaringsråd 
har valgt Tømrermester Ole 
Brus Sørensen, Snedker-
gården A/S, som formand. 
Rådet består desuden af: 
Anne-Mette Skriver, BLIS 
(næstformand), Hanne Slot, 
Handel Syddjurs, Lea Glerup 
Møller, Museum Østjylland, 
Anne Sophie Gamborg, Djurs-
land Landboforening, samt 
Kenneth Jensen, Syddjurs 
Kommune.

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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Få relevante indlæg optaget gratis i Ajour. 

Send stof til: info@erhvervdjursland.dk

Alle data er indhentet i perioden 
21.11.2014 - 19.12.2014.
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen 
og NN Markedsdata. 
Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

AM PM ApS 
Gyvelskrænten 5, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 0,8 (0,5)
Resultat før skat 0,1 (0,1)
Egenkapital 0,1 (0,1)
Antal ansatte 3 (-)

ANDiGåRDEN ApS 
Andivej 30, Andi, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 0,6 (,8)
Resultat før skat 0,7 (2,2)
Egenkapital 3,9 (2,2)
Antal ansatte - (-)

ApS HALLiNG AUTOOPHUG, 
kNUD kOUSTRUP
Sønderskovvej 35, Halling
8543 Hornslet 
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 3,0 2,8
Resultat før skat 0,3 -0,1
Egenkapital 1,1 0,9
Antal ansatte - (-)

AUNiNG BOLiGMONTERiNG ApS 
Østergade 5, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 30.09.2014 
Bruttofortjeneste 1,4 (1,3)
Resultat før skat 0,2 -(0,4)
Egenkapital 0,6 -(0,1)
Antal ansatte 3 (-)

BJARNE ALMSTEN ApS 
Strandlyngen 4, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 0,1 0,1
Resultat før skat -0,4 -0,5
Egenkapital 4,4 4,9
Antal ansatte 1 (3)

BRiGHT STAR FiREWORkS iMPORT A/S
Nydamsvej 19B, 8362 Hørning
[Fruerlundvej 1, Fruerlund, 8410 Rønde]
Regnskabsafslutning 31.05.2014 
Bruttofortjeneste 0,2 (1,0)
Resultat før skat 0,0 (0,5)
Egenkapital -5,2 -(4,8)
Antal ansatte - (-)

BSA MiNi ii ApS
Rugvænget 19A, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 0,5 0,5
Resultat før skat 0,1 -0,1
Egenkapital 0,3 0,2
Antal ansatte - (-)

C-TiLSTED ApS
Strandvejen 19 1, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 4,4 5,1
Resultat før skat 0,1 0,0
Egenkapital 0,5 0,4
Antal ansatte - (-)

DANSk NORSk TRæByG ApS
Ringsøvej 14, Ringsø, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 0,4 1,2
Resultat før skat -0,1 0,0
Egenkapital 0,3 0,4
Antal ansatte - (-)

DiNTANDLæGE GRENAA ApS
Østergade 15, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning  30.09.2014 
Bruttofortjeneste 5,1 4,3
Resultat før skat 1,1 0,4

Nye selskaber
CVR-NR:
36438975  DALHOF SERVICE IVS .............................................................................  21.11.2014
36440481  REMBA ApS .............................................................................................  21.11.2014
36443227  DRK EJENDOMME ApS ...........................................................................  25.11.2014
36439874  FLAVO IVS ................................................................................................  26.11.2014
36444924  HOTEL FUGLSØCENTRET A/S .................................................................  26.11.2014
36444517  FENNECFOX ENTERTAINMENT IVS ........................................................  26.11.2014
36443111  LØGTEN-SKØDSTRUP BLOMSTER INTERFLORA IVS ............................  27.11.2014
36446021  THE MINIONS TAVERN ApS ....................................................................  27.11.2014
36443103  BLOMSTER HORNSLET INTERFLORA IVS .............................................  28.11.2014
36450398  HUSSNEDKEREN ApS ..............................................................................  02.12.2014
36450193  KSC IVS .....................................................................................................  02.12.2014
36454288  BASEPRINT IVS ........................................................................................  05.12.2014
36454997  BODYINMIND IVS ....................................................................................  09.12.2014
36455837  LA CASA ApS ...........................................................................................  09.12.2014
36455667  SBJ BYG ApS ............................................................................................  09.12.2014

Selskabsændringer
34712735  NICOLAIS KØRESKOLE ApS .................................  Konkursdekret afsagt 20.11.2014
34692092  MOSEBO.COM ApS ..............................................  Konkursdekret afsagt 21.11.2014
34902445  THE MIND CAVE ApS ............................................  Konkursdekret afsagt 24.11.2014
33355130  ABCHOF BIO ApS ....................................  Selskabet tegnes af likvidator 24.11.2014
35040102  LELO‘S SMØRREBRØD ApS  Skifteretsbehandlingen sluttet, selskabet opløst 01.12.2014
26850231  STILLING MINI FRAGT ApS ........ Likvidation sluttet, og selskabet opløst 01.12.2014
27336132  ApS AF 01.09.03 UDEN AKTIVITET .......................  Konkursdekret afsagt 02.12.2014
34051798  PINK NOSE REKLAME OG KOMMUNIKATION ApS .. Selskabet tegnes af likvidator 12.12.2014
34213852  KAPOK FABRIK ApS ..............................................  Konkursdekret afsagt 02.12.2014
33953135  TØMRERFIRMAET KLEINER MONTAGE ApS  Konkursbehandlingen afsluttet 05.12.2014
19470377  SERVICE-BUREAUET JYLLAND ApS .  Selskabet er opløst ved erklæring 15.12.2014

Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.

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

iværksættercafé
17. februar kl. 17.00 - 19.00 på 
Kystvejens Hotel og Konferencecenter 
A/S, Kystvej 26, Grenaa.
Mød andre iværksættere og få 
individuel rådgivning af kompetente 
erhvervsrådgivere, der har stor erfaring i 
at hjælpe iværksættere med at komme 
godt i gang. Gratis.
Info: www.startvaekst-norddjurs.dk

Mols-Linien opjusterer

Rederiet har efter resultatet 
for 1. - 3. kvartal opjusteret 
forventningerne til 2014. Den 
positive udvikling skyldes 
stærke vækstrater i både 
trafiktal og omsætning samt 
operationelle forbedringer 
af alle forretningsområder. 
Mols-Linien har derfor kurs 
mod et overskudsgivende år 
for første gang i seks år og 
forventer et resultat efter skat 
i intervallet 10-20 mio. kr.

Både erhverv og private
I årets første ni måneder har 
selskabet oplevet en vækst 
i antallet af erhvervskunder, 
der foretrækker Business 

BlueClass-konceptet, ligesom
fremgangen i forretnings-
området med overførsel 
af lastbiler og løstrailere er 
fortsat i 3. kvartal 2014.
Der er overført 855.495 per-
sonbilsenheder, hvilket er 9,8 
procent mere end i samme 
periode sidste år. Samtidig 
steg antallet af personbils-
enheder pr. afgang med 16,3 
procent i forhold til 2013, 
hvilket giver en langt mere ef-
fektiv kapacitetsudnyttelse.

Hårdt arbejde
Frantz Palludan, bestyr-
elsesformand i Mols-Linien, 
mener at fremgangen er 

udtryk for, at danskerne til-
lægger færgeruterne større 
betydning. “Ledelsen og 
medarbejderne har arbejdet 
hårdt på at vende udviklin-
gen i Mols-Linien, og det er 
meget tilfredsstillende, at 
indsatsen nu tydeligt bærer 
frugt. Den stærke fremgang 
i omsætning og trafiktal skal 
tilskrives en række faktorer: 
indsættelsen af topmoderne 
katamaran færger, markant 
flere afgange, højt service-
niveau og et forbedret 
produkt sortiment med mange 
forskellige billettyper, der 
tilgodeser kundernes behov.”

mailto:info@erhvervdjursland.dk
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Vi har bare fuld 
drøn på
Et plus på 1.8 mio. kr. før skat hos Rønde Industri-

teknik A/S er resultatet af hård og målrettet  arbejde. 

Ifølge ejerleder Poul Bonde er ikke mindst virk-

somhedens demo- og testcenter i Rønde en af 

forklaringerne på det gode resultat.

kommer til os
„Vi sælger og servicerer 
nogle af markedets bedste 
slibe- og afgratningsmaskiner 
og vores kunder er typisk 
virksomheder, der arbejder 
med laserskærermaskiner. De 
kommer fra hele landet her 
i vores center i Rønde med 
egne udskårne emner, som 
vi så putter i maskinen, så de 
ved selvsyn kan se resulta-
tet.“

Maskinen erstatter ofte en 
medarbejder med en vinkelsli-
ber, der både larmer og sviner. 
„Resultatet af den maskinelle 
bearbejdning er både bedre, 
billigere og mere miljøvenlig,“ 
fortsætter Poul og fortæller, at 
de har fået større succes med 

produktet og testcentret, end 
de selv havde regnet med.

Sælgere med hands-on
„Vores koncept er, at det 
er den samme person som 
både sælger og efterfølgende 
servicerer maskinerne rundt 
om i landet. Det betyder, at 
sælgeren har indgående kend-
skab til produktet, og hvad 
det kan,“ siger han. „Det er 
afgørende for vores succes, 
at vi leverer en super service, 
for det er nøglen til det hele.“

Svejsemaskiner
Et af virksomhedens andre 
arbejdsområder er forhandling 
og servicering af Kempi svej-
semaskiner til stålindustrien 
i området Djursland, Randers 
og Aarhus. „Vi leverer hele 
fødekæden,“ forklarer Poul. 
„Lige fra maskinen til for-
brugsstoffer som svejsetråd 
og gas og til løbende service-
ring,“ slutter han og spår et 
lignende resultat for næste år.

RØNDE 
iNDUSTRiTEkNik A/S
Ydesmindevej 1, Ebdrup Mark
8560 Kolind

Regnskabsafslutning 30.09.2014

Bruttofortjeneste 4,7 (-)

Resultat før skat 1,8 (-)

Egenkapital 1,9 (-)

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

Egenkapital 2,5 1,6
Antal ansatte - (-) 

DJURSLAND FODBOLD CLUB ELiTE A/S 
Ydesvej 2, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31.07.2014 
Bruttofortjeneste 0,4 0,6
Resultat før skat -0,1 0,1
Egenkapital 0,3 0,4
Antal ansatte 1 (1)

FiNN POULSEN VVS ApS
Gravlev Bygade 7, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 1,3 1,6
Resultat før skat 0,0 0,3
Egenkapital 0,4 0,5
Antal ansatte 3 (3)

GREFTA-TRyk A/S
Markedsgade 41, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 4,2 5,2
Resultat før skat 0,3 1,0
Egenkapital 1,2 1,3
Antal ansatte - (-)

H - O NiELSEN BELæGNiNG ApS
Rosenvang 23, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 0,4 0,8
Resultat før skat -0,2 0,2
Egenkapital -0,6 0,2
Antal ansatte - (-)

HORNSLET BOGTRykkERi ApS
Tingvej 36, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 0,9 (1,0)
Resultat før skat 0,0 (0,0)
Egenkapital 0,1 (0,1)
Antal ansatte - (-)

iNVESTERiNGSSELSkABET AF 
26. SEPTEMBER 1977 ApS 
Ellemandsvej 6, Ørby, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 1,6 1,4
Resultat før skat 0,9 -4,6
Egenkapital 16,1 15,0
Antal ansatte - (-)

MALERFiRMA MADSEN ApS
Trekanten 52, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 4,5 (3,5)
Resultat før skat 0,3 -(0,1)
Egenkapital -0,3 -(0,5)
Antal ansatte - (-)

MiDTDJURSMALEREN 
BO CHRiSTENSEN & SØN APS
H C Andersensvej 2, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 2,6 (2,5)
Resultat før skat -0,1 (0,1)
Egenkapital 0,2 (0,4)
Antal ansatte - (-)

MOLS ENTREPRENØRFiRMA ApS
Nyholmvej 24, Tved, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 0,5 0,2
Resultat før skat 0,1 -0,3
Egenkapital 0,0 0,0
Antal ansatte - (-)

MORTEN kNUDSEN STåL 
OG  MASkiNTEkNik ApS 
Auningvej 89C, Nørager, 
8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 5,9 (4,6)
Resultat før skat 1,0 (0,1)
Egenkapital 2,2 (1,7)
Antal ansatte 7 (-)

NOVA ViTA ApS 
Huldremosevej 6, Ramten
8586 Ørum Djurs
Regnskabsafslutning 30.09.2014 
Bruttofortjeneste 0,8 0,8
Resultat før skat 0,2 0,2
Egenkapital 1,0 0,8
Antal ansatte - (-)

NyMARk & FOGH TEkNik ApS
Energivej 14, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 2,0 2,5
Resultat før skat -0,3 -0,1
Egenkapital -0,4 -0,1
Antal ansatte - (-)

OTTO SØRENSEN A/S
Hovedgaden 51, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning  30.06.2014 
Bruttofortjeneste 3,8 3,7
Resultat før skat -4,0 0,5
Egenkapital 6,3 10,4
Antal ansatte - (-) 

RØNDE iNDUSTRiTEkNik A/S
Ydesmindevej 1, Ebdrup Mark
8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30.09.2014 
Bruttofortjeneste 4,7 -
Resultat før skat 1,8 -
Egenkapital 1,9 -
Antal ansatte - -

SiMAS - FiLTERS A/S
Rugvænget 10, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 6,3 (5,8)
Resultat før skat 1,5 (0,9)
Egenkapital 3,2 (3,0)
Antal ansatte 10 (11)

SOFASHOPPiNG ApS
Kalkværksvej 3A, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 3,1 (3,3)
Resultat før skat 0,3 (0,8)
Egenkapital 0,9 (0,9)
Antal ansatte 15 (-)

Tandlæge Hans Conrau ApS
Østergade 2, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning  30.09.2014 
Bruttofortjeneste 1,6 1,8
Resultat før skat 0,7 0,5
Egenkapital 2,5 2,1
Antal ansatte - (-)

TANDLæGERNE i ViViLD ApS
Nørregade 13A, Vivild
8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning  30.06.2014 
Bruttofortjeneste 7,4 7,0
Resultat før skat 3,8 4,6
Egenkapital 6,0 4,1
Antal ansatte - (-)

THORSAGER AUTO ApS 
Nørregade 9, Thorsager, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 1,2 (1,1)
Resultat før skat 1,1 (0,9)
Egenkapital 5,4 (4,7)
Antal ansatte - (-)

VV ENTREPRENØR ApS
Tingvej 55, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 1,2 (1,1)
Resultat før skat 0,0 (0,0)
Egenkapital -0,1 -(0,1)
Antal ansatte 3 (-)

Færgevej 1 · Grenaa · www.mercatus.dk

Ejerleder Poul Bonde, Rønde Industriteknik A/S

http://www.mercatus.dk
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Skorstensfejeren 
flytter
Skorstensfejermester Jens 
Østergaard er pr. 1. april 
blevet ansat af Syddjurs Kom-
mune til at passe det vestlige 
distrikt, efter at skorstensfe-
jermester Poul-Otto Eriksen er 
gået på pension. Østergaard 
flytter nu fra firmaadressen 
i Hornslet til hjemadressen. 
„Det er nemmere for mig, 
da jeg bor i Gjesing, og vi 
kommer ikke til at køre flere 
kilometer efter flytningen,“ 
siger han, der har to ansatte 
skorstensfejere i virksomhe-
den. 

Metal Østjylland
De tidligere selvstændige 
afdelinger af Metal i Grenaa, 
Randers og Aarhus har beslut-
tet at fusionere i et nyt fælles 
Metal Østjylland. „Det er 
vigtigt at vi som fagforening 
har et godt netværk og søger 
mest mulig indflydelse på 
områder som uddannelse og 
arbejdsmarkedspolitik. Metal 
Øtjylland skal være med, hvor 
det sker – vi skal være en 
synlig del af fagbevægelsen,“ 
siger den nye formand Finn 
Andersen. 

Fuglsøcentret
Lauge Dehn har overtaget 
Fuglsøcentret A/S som 
eneejer, efter det i tre år har 
været ejet af Hermod Ejen-
domme A/S, der bl.a. har Odd 
Sinding som ejer. Posten som 
hoteldirektør forbliver hos Pe-
ter Brinks, der på de tre år har 
formået at ændre det konkurs-
ramte idræts- og kursuscenter 
til en solid succes med 25 
ansatte og en omsætning på 
20 mio. kr.

Lübker Golf Course
Golfbanen ved Nimtofte er 
kåret til Danmarks Bedste 
Golfbane i 2014. Kåringen er 
sket blandt golfspillere, der 
har bedømt de danske golfba-
ner via sitet golfrating.dk og 
den tilhørende mobilapp.

Møllerens Hus
Det er snart slut med den 
kendte restaurant Møllerens 
Hus. Syddjurs Kommune ar-
bejder på at ændre lokalplanen 

for området, så de eksiste-
rende bygninger kan fjernes, 
og der kan opføres etageejen-
domme med familieboliger 
på området. Det er ON+PSL 
Arkitekter der, på vegne af 
ejerne K/S Møllerens Hus, har 
søgt om ændringen.

Social- og Sund-
hedshjælperskole
Rønde Højskole bliver efter 
al sansynlighed base for 
Randers Social- og Sundheds-
skoles tiltag om at oprette 
et grundforløb for Social- og 
Sundhedshjælperuddannelsen 
i Syddjurs. Baggrunden er 
at kommunen i en årrække 
har haft vanskeligt ved at 
rekruttere elever med bopæl i 
kommunen. Uddannelsen skal 
afsluttes på en af de øvrige 
skoler i Aarhus, Randers eller 
Grenaa.

Ree Park
De 185.000 årlige besøgende 
kan med vedtagelsen af den 
nye lokalplan for parken glæde 
sig til flere nye tiltag. De 
eksisterende parkeringsplad-
ser flyttes over på den anden 
side af Stubbe Søvej, så der 
kan opføres et nyt multihus, 
med indgang, butik, konferen-
cecenter og biograf. Der bliver 
også opført flere overnat-
ningshytter, der flittigt benyt-
tes af forskellige grupper.

Mols-Linien
Rederiet har ændret strategi i 
forhold til det meget ud-
skældte salgstillæg på 25 kr., 
der tidligere blev tillagt hver 
bestilling. Tillægget bliver frem 
over en fast del af billetprisen, 
hvilket medfører at de billigste 
billetter kommer til at koste 
249 kr. pr. tur. En retur billet er 
dermed steget med 25 kr.
Linien tilbyder samtidig en ny 
klippekortsløsning med fast 
billetpris og op til 30 procent 
rabat, uanset om der rejses 
i myldretiden eller på travle 
rejsedage. Billigste overfarts-
pris er 499 kr. pr. tur ved køb 
af minimum 20 ture. Kortet 
kan deles af flere medarbej-
dere og bookingen kan frit 
slettes helt frem til afgangen. 
Derudover kan der stadig 
købes Business BlueClass 

billetter. Her koster den billigst 
overfart 649 kr. pr. tur ved køb 
af minimum 20 ture. 
Billigste  broafgift over Store-
bælt er 235 kr. pr. tur.

PR Electronics
Følle basserede PR Electro-
nics har netop fejret deres 
40 års fødselsdag. Fra en 
beskeden opstart i 1974 med 
kun én ansat – nemlig ejeren 
Peter Rasmussen – til over 
200 ansatte i dag med fem 
produktområder og ni datter-
selskaber, har PR electronics 
udviklet sig til et globalt brand 
inden for signalbehandlings-
produkter. Virksomheden har 
netop opkøbt yderligere jord, 
så fremtidige udvidelser i Følle 
kan realiseres.

kalø Økologiske 
Landbrugsskole
Landbrugsskolen, der er en 
del af Viden Djurs, udbyder fra 
næste sommer Global Organic 
Farmer, som ny uddannelse. 
Der bliver plads til 25 elever 
årligt og uddannelsen er byg-
get op med et grundforløb på 
skolen og et efterfølgende 
praktikophold på en land-
brugsbedrift i udlandet. Det er 
en betingelse for optagelse, at 
have gennemført en studen-
tereksamen ligesom undervis-
ningen foregår på engelsk.

Syddjurs psykiatri 
bostøtte
Syddjurs psykiatri bostøtte er 
af FOA og Aarhus Social- og 
Sundhedsskole kåret som 
årets bedste praktikplads i 
Østjylland. Kåringen er sket 
på baggrund af nominering fra 
skolens elever.

Home 
Grenaa-Norddjurs
Ejendomsmæglerforretnin-
gen Home i Grenaa har fået 
ny indehaver. Sofie Vogt 
(30) har overtaget forretnin-
gen efter ejendomsmægler 
Annette Rønne, der ejer 15 
andre Home forretninger i 
Aarhus og omegn. Sofie har 
været daglig leder af Grenaa 
afdelingen de sidste tre år og 
har et indgående kendskab til 
egnen.

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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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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Torvet 3, 8500 Grenaa · www.jobnet.dk

Benyt dig af jobkonsulenternes viden om de 
forskellige job-ordninger, når du har behov 
for en ny medarbejder.

Kontakt os på 8959 2000
eller jobcenter@norddjurs.dk

På udkig efter ny medarbejder?

Revalidering

Voksenlærling

Lærling/elev

LøntilskudsjobFleksjob

Virksomhedspraktik

Ordinært job

Skånejob

Stationsplads 4    •  8500 Grenaa     •  Tlf. 8630 0355

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

Spåntagende CNC bearbejdning

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

VI GIVER DIG KVALITET 
TIL EN PRIS – DER HOLDER

Færgevej 1 · Grenaa · www.mercatus.dk
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lubker.com

Djurslands mest spændende netværk 2015

Lübker Business Club er for alle, der elsker at kombinere 
netværk og forretning. For alle der elsker at spille golf på en 
27-hullers mesterskabsbane. For alle dem, der aldrig har 
slået til en golfbold før, men altid drømt om at lære det. 

Vi starter altid med en 18-hullers Business Club-match, 
efterfulgt af god mad og foredrag med en rød tråd i moti-
vation og begejstring som vejen til succes.

Foredragsholderne i 2015 er:

• Marts: Mikael Kamber

• April: Finn Nørbygaard

• Maj: Leif Nyholm

• Juni: Peter Bredsdorff-Larsen

• September: Nils Villemoes

• Oktober: Kokken Claus Holm

Se mere på lubker.com/Business eller kontakt Rikke Friis  
på tlf. 38 40 80 00 eller mail rf@lubker.com for yderligere 
oplysninger.

er for alle der elsker  
big business

http://www.lubker.com

