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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 

Vandskæring, svejs, klip 
og buk i alle materialer

Underleverandøren 
med det hele i huset

aalsrode.dk

Stationsplads 4    •  8500 Grenaa     •  Tlf. 8630 0355

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

 

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

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

Færgevej 1 · Grenaa · www.mercatus.dk

Tel. 8833 4646 · www.lsalaw.dk

Kvalitet og Omtanke

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

DJURSLAND
KLOAK-SERVICE
ApS v/Ulrik Sinding

http://www.rjakobsen.dk
http://www.revisionsgruppen.dk
http://www.aalsrode.dk
http://www.lb-consult.dk
http://www.permoeller.dk
http://www.bpelectric.dk
http://www.norddjursoppbygg.dk
http://www.lsalaw.dk
http://www.u-sinding.dk


 4 HVAD VIL DU MED 
  DIN VIRKSOMHED?

Professionel bestyrelse Bestyrelsens kompetencer og dens samarbejde med ledelsen 
er vigtige faktorer, når en virksomhed skal vurderes. Uanset om den skal sælges eller 
den blot skal trimmes til fortsat drift. Det siger Henrik Møller-Jensen, Grenaa, der har 
betydelig erfaring i bestyrelsesarbejde og generel rådgivning af såvel store som mindre 
virksomheder.

 7 DER: FlExFUnDinG,  LEASING OG PENSION
  HVOR SKAL VI HEN DU?
 8 HER ER SYDDJURS’ NY 
  ERHVERVSHANDLINGSPLAN

Den 17. december blev den nye erhvervshandlingsplan godkendt af byrådet. Den består 
af syv indsatsområder, der alle har til formål at skabe vækst og godt erhvervsklima i 
kommunen. nu handler det om at føre planen ud i livet. .

 12 NÅR VIRKSOMHEDEN 
  SKIFTER NAVN
 14 Bilen & Bossen: en RYNKERØV TIL JETTE 

Det kræver nok en forklaring: Jette Bille har en Renault 4CV fra 1957, der blev kaldt en 
rynkerøv på grund af sin specielle hæk. Det er ikke den hurtigste, men en hyggelig lille 
bil, som hun fandt i Randers i 2012.

 16 DET ER SUNDT FOR MIG AT
  BO I ALLINGÅBRO

Personprofil Direktør Benno Blæsild, Fregatten Jylland [forsidefoto]  

Da Benno Blæsild med familie flyttede til Allingåbro i 2005, var det efter nøje overvejelse. 
Her var plads, et ægte miljø og i rimelig afstand fra de nye arbejdspladser og børnenes 
skole. Og så var huspriserne til at have med at gøre. 

 18 ANSÆT DIN EGEN DIREKTØR
 20 Ajour – kalender – navne – selskaber 

regnskaber – ledige – boligmarked

Indhold

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 800 abonnenter.

Næste nummer udkommer i uge 10.
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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VI GIVER DIG KVALITET 
TIL EN PRIS – DER HOLDER

Færgevej 1 · Grenaa · www.mercatus.dk

http://www.ritek.dk
http://www.nyborg-s.dk
http://www.bygma.dk
http://www.mercatus.dk


I foråret sidste år solgte Henrik 
Møller-Jensen og hans kompagnon 
Lauge Fredhave en væsentlig del af 
Apro Wind til en ATP-fond. Udmel-
dingen fra ATP var dengang, at de 
ikke opkøbte virksomheder, der ikke 
havde en professionel ledelse og 
bestyrelse. Risikoen ved køb af virk-
somheder med tantebestyrelser var 
simpelthen for stor, fik han at vide. 

I dag sidder Henrik Møller-Jensen 
i seks bestyrelser. Fra børsnoterede 
virksomheder til mindre selskaber 
i såvel ind- som udland. Desuden 
sidder han i to advisory boards. Sam-
tidig har han en rådgivningsvirksom-
hed, der blandt andet beskæftiger 
sig med salg & marketing, ledelse, 
strategi og rådgivning i forbindelse 
med etablering af professionelle 
bestyrelser. 

Forventningsafstemning
Det vigtigste, man som ejer af en 
virksomhed, skal gøre inden man 
etablerer en professionel bestyrelse, 
er at finde ud af, hvad man vil med 
sin virksomhed og hvilke konkur-
rencemæssige fordele virksomhe-
den har i forhold til markedet. Og 
hvilke udfordringer, den i øvrigt står 

HVAD VIl DU MED  

DIN 
VIRKSOMHED?
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ny uddannelse hos Viden Djurs
gREnAA  Den nye uddannelse hedder EUX-
Mekantil og er Merkantil-HG med fag fra handels-
gymnasiet, og som på to år giver kompetencer på 
HF-Niveau, men med en erhvervsrettet drejning. 
Reelt får man to ungdomsuddannelser på kun 
to år. Uddannelsesleder Eva Bæk Pedersen på 
Viden Djurs forklarer, at EUX-uddannelsen er en 
fantastisk mulighed. Den giver kompetencer til de 
videregående uddannelser samtidig med, at den 
er praktisk og virkelighedsnær. Drømmer man om 
at læser videre inden for det merkantile, er det 
langt den bedste løsning, siger hun. 

ledige skal i arbejde
sYDDJURs  Beskæftigelsesforum Syddjurs er 
navnet på et nyt samarbejde, som Syddjurs Byråd 
vil bruge til at få ledige i arbejde. På landsplan 
er der blevet dannet otte regionale arbejdsmar-
kedsråd. Disse arbejdsmarkedsråd har til opgave 
at sikre koordination og samarbejde om beskæf-
tigelsesindsatsen på tværs af kommunerne og 
arbejdsløshedskasserne. Rådet skal endvidere un-
derstøtte samarbejdet med uddannelsesinstitutio-
nerne. Syddjurs Kommune ønsker at det nye råd 
skal blive et uformelt dialogforum for erhvervsliv, 
uddannelsesinstitutioner, faglige organisationer og 
kommunen - og dermed sikre et bredt samarbejde 
om beskæftigelsesindsatsen i Syddjurs. Forum-
met skal bruges i forbindelse med ad hoc opgaver 
til gennemførelse af fælles initiativer.

Varme fra kølediske
RYOmgAARD  Brugsen i Ryomgaard har gen-
nemført en større investering i forretningens 
kølediske. De gamle er blevet udskiftet med et 
CO2-drevet køle anlæg, som samtidig er i stand til 
at levere fjernvarme til 15-20 parcelhuse i om-
rådet. Det er den helt rigtige løsning, siger uddeler 
Thomas Koustrup, som fortæller at han nu slipper 
for store reparationsregninger og meget høje 
freon afgifter. Samtidig får vi en grøn profil, som 
passer ind i en moderne butik som vores, siger 
han. Bag installeringen står ingeniørfirmaet Ivar 
Lykke Kristensen A/S i Højbjerg, der også har ind-
gået en aftale med det lokale fjernvarmeværk.

modstand mod solcelleanlæg
VOER  Udsigten til at få placeret et solcellean-
læg på 44 ha mark op til Voer Færgevej tiltaler 
ikke borgerne. I en underskriftindsamling har det 
vist, at 205 borgere er imod og kun 28 for. Som 
beboer i Voer, Kare og omegn finder man det helt 
og aldeles uacceptabelt med udsigten til at blive 
nærmeste nabo til et anlæg, der dækker et areal, 
der svarer til 69 fodboldbaner. Man er bekymret 
for, at en privat ejet virksomhed, som vil opstille 
anlægget, kan gå konkurs. Og så alt det, det kan 
medføre, når det hele skal fjernes. Men ifølge An-
ders Ztorm, der er direktør i Solenergi Danmark, 
er der ingen grund til bekymring. Skrotværdien er 
højere end udgifterne til nedtagning.

over for. Skal den eventuelt gøres 
klar til salg – eller skal den vækste. 
Exit eller drift. Skal den vækste, så 
er spørgsmålet, om det skal foregå 
organisk eller ved hjælp af opkøb. 
Skal man gå efter maksimalt profit, 
eller er man som ejer eller aktio-
nær først og fremmest stolt af sin 
virksomhed? 

„Det kommende medlem af 
bestyrelsen, skal have en dyb og 
bred indsigt i, hvad der foregår i 
ejerens eller aktionærens hoved. Det 
næste punkt bliver så at sætte en 
bestyrelse sammen, så de komple-
menterer såvel 
hinanden som 
ledelsen. Hvilke 
kompetencer er 
der behov for 
netop nu? For 
det kan nemt 
ændre sig, og 
så må man 
skifte nogle af 
medlemmerne 
ud med andre. 
Lad nu være 
med at komme med alt for mange 
advokater og revisorer. Enkelte kan 
være for gode til at genere arbejde 
til sig selv. Og revisoren har jo i 
forvejen sin gang i virksomheden,“ 
siger Henrik. „Det vigtigste er, at 
man som ledelse og kommende 

bestyrelsesmedlem får afstemt 
forventningerne med hinanden. Det 
kommende medlem af en bestyrelse 
skal ganske præcist vide, hvad der 
forventes af ham eller hende.“

giv direktionen ro
„Det er naturligvis bestyrelsen, der 
afstikker virksomhedens retningslin-
jer, men når det er gjort, er det også 
vigtigt, at man som bestyrelse giver 
den daglige ledelse ro til at passe 
arbejdet. Den sender formodentlig 
månedsrapporter ud, som jeg mener 
bør være så kortfattede som muligt. 

Ikke for megen 
historik, den 
kan ikke bruges 
til ret meget. 
Det handler om 
hele tiden at se 
fremad. Man 
skal heller ikke 
jagte sin direk-
tør. Det ødelæg-
ger samarbejdet, 
som er yderst 
vigtigt. Men 

performer direktøren ikke eller er der 
væsentlige uoverensstemmelser, 
så skal han naturligvis skiftes ud. Så 
nemt er det,“ siger Henrik. 

Jørgen Peter Thygesen, jp@mercatus.dk

HVAD VIl DU MED  

DIN 
VIRKSOMHED?

bestyrelsens kompetencer og dens samarbejde med ledelsen 
er vigtige faktorer, når en virksomhed skal vurderes. Uanset 
om den skal sælges eller den blot skal trimmes til fortsat 
drift. Det siger Henrik Møller-Jensen, Grenaa, der har 
betydelig erfaring i bestyrelsesarbejde og generel rådgivning 
af såvel store som mindre virksomheder.

Erhverv Djursland vil i en række artikler fortælle om 
lokale virksomheder og deres erfaringer med at etablere 
og drive professionelle bestyrelser.
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Effektive kurser
– kørebanen på Djursland

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

transport og logistik

Trafiksikkerhed
Vi er eksperter i transport

motorcykler

personbiler

busser

lastbiler

vogntog

http://www.tradium.dk
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FOkUs: FLExFUNDING, 
LEASING OG PENSION
hvad er Flex Funding?
Direktør Tine Füssel giver en grundig 
orientering om den alternative 
erhvervsfinansiering der formidler 
kapital fra private direkte til små og 
mellemstore virksomheder.   
Flex Funding er en dansk online auk-
tion for penge, hvor private låner
direkte til virksomheder i Danmark. 
Virksomheden matcher virksomhe-
der, som søger om lån, med långi-
vere, uden mellemmænd, banker og 
skjulte gebyrer.

hvorfor er leasing interessant?
Konsulent Mogens Juhl, Kronekapi tal, 
sætter fokus på billeasing, her under 
fordelene, bl.a. leasing på forholds-
mæssig registreringsafgift.
Hvad er forskellen på finansiel lea-
sing og operationel leasing? Leasing 
af indehaver biler. Leasing kontra 
køb af firmabiler og varebiler. Split-
leasing/deleleasing, mulighed for at 
undgå firmabilbeskatning.

hvad er skandia?
Pensionskonsulent Stig Wetter-
ström, PensionsSelskabet, fortæller 

om mulighederne med Skandia, der 
er et lille selskab i Danmark, men 
størst i Norden og i mere end 150 
år har tilbudt økonomisk tryghed. 
PensionsSelskabet rådgiver om øko-
nomisk sikkerhed og opsparing.
Stig vil bl.a. fortælle om forebyg-
gelse, sundhedsforsikring, pensions-
ordning og servicekoncept.

Efter arrangementet vil foreningen 
være vært med et mindre trakte-
ment. 

HVOR SKAL VI HEN DU? 
I samarbejde med Syddjurs 
Erhvervsforening og Lederne 
Kronjylland og under overskriften 
„Sammen står vi stærkere“ 
går startskuddet til to årlige 
arrangementer for erhvervsliv, ledere 
og interessenter i Favrskov, Randers, 
Norddjurs og Syddjurs kommuner.

Formålet er at igangsætte tanker og 
ideer, der medvirker til at fastholde 
og øge dynamik og initiativ, samt  
synliggøre de fordele, der er i at være 
en del af erhvervslivet i Aarhus-
området, herunder samarbejde, 
profilering og synergi.

På det første arrangement „Hvor skal 
vi hen du?“ fortæller Claus Lønborg, 
CEO for Copenhagen Capacity om de 
parametre virksomheder overvejer, 

når de skal beslutte om de vil placere 
sig i „udkantseuropa“. Christina 
Boutrup, forfatter og foredragsholder, 
fortæller om Kinas fremmarch, 
herunder, kinesernes ivrige lyst 
til at investere i bl.a. Danmark. 
Kontroversielle Steffen Møller, 
Danmarks første cheføkonom, 
slutter eftermiddagen med at tale om 
„dynamisk dimension“, inden der 
bliver spørge- og debatrunde.

Flexfunding, leasing og pension
Torsdag d. 26. februar kl. 16.00 
i Auditoriet Syddjurs Erhverv, 
Fabriksvej 5, 8544 Mørke.

Tilmelding senest mandag d. 23. 
februar 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.

hvor skal vi hen du?
Tirsdag d. 14. april 14.00 −16.30 
på Hotel Ebeltoft Strand, Ndr. 
Strandvej 3, Ebeltoft.

Tilmelding: Nærmere 
oplysninger følger.

genbrug til byfornyelse
mØRkE  En længe forberedt modernisering og 
renovering af Mørkes hovedgade og centrum  
modtager 2,9 mio. kr. Det handler om, at man vil 
genbruge brugte byggematerialer til forandrings-
processen. Materialer fra nedrevne bygninger 
skal indgå i byggeriet, som kommer til at bestå 
af Hovedgaden, stationen, Byparken, et kultur-
hus samt sport og bevægelse. Ideen bag er det 
man kalder cirkulær økonomi, som kombinerer 
genanvendelse og fællesskab mellem borgene. 
„Ved at genoplive bymidterne, kan vi være med 
til at udvikle og fastholde bosætningen især i de 
små og mellemstore byer,“ siger Carsten Hansen, 
minister for by, bolig og landdistrikter.

slut med kræmmermarked
DJURslAnD  I de kommende år bliver Djurs 
Kræmmermarked ikke til noget. Det store ar-
rangement i maj, og som Lions har afviklet på 
Ring Djursland, stopper efter 11 år. Årsagen er en 
kombination af, at Tradium afslår af huse arrange-
mentet og en faldende besøgskurve. I markedets 
storhedstid kom der typisk mellem 10. og 15.000 
gæster. Arrangementet var blevet Djurslands stør-
ste kræmmer-, loppe- og stumpemarked – og som 
suppleredes af udstillinger med veteranbiler og 
veteranmotorcykler og andre ting. Overskuddet 
var som regel over 150.000 kr., og de gik ubeskå-
ret til humanitære formål.

nye byggegrunde
lImE · skØRRIng  Økonomiudvalget i Syddjurs 
Kommune har afsat penge til at byggemodne 
fire villagrunde i Skørring og seks nye i Lime. I 
Skørring er der tale om byggegrunde på Kløvervej, 
mens der i Lime er tale om en placering på Klø-
vervangen. I den forbindelse skal der udarbejdes 
en lokalplan, så arealerne kan ændres til villa-
grunde. Omkostningerne til at klargøre grundene 
er beregnet til 800.000 kr. Efterspørgslen på 
grunde er i dag præget af, at der bygges større 
huse med én eller to carporte integreret. 

billigere at komme af med 
spildevand
nORDDJURs  En effektiv drift, en centralisering 
af rensning af spildevandet og gode kloakker i kom-
munen får prisen på vandafledning til at falde. Det 
kommunalt ejede spildevandsanlæg AquaDjurs har 
sat prisen ned med 2 kr. + moms. For en alminde-
lig forbruger kan det betyde 3-400 kr. om året. Men 
er der tale om virksomheder kan besparelserne 
være noget større. Forbrug over 500 kbm udløser 
en rabat i 2015 på mindst 8 %. Er man over 20.000 
kbm er rabatten 24 %. Men Norddjurs har dog 
valgt at gå efter regeringens krav fra 2018. Det 
betyder, at der bliver tale om henholdsvis 20 og 60 
% for mængder over 500 kbm og 20.000 kbm.

Advertorialwww.erhvervDJURSLAND.dk · februar 2015



I bestræbelserne på, at Syddjurs 
Kommune nu for alvor lægger op 
til over de kommende år at blive til 
en stærk erhvervskommune og en 
integreret del af det østjyske vækst-
område, har kommunen udarbejdet 
en plan, der fortæller, hvad der skal 
til for at bringe den op i en førerposi-
tion. Det hedder i handlingsplanen, 
at „de valgte indsatsområder hæn-
ger sammen, understøtter hinanden 
og er hinandens forudsætninger. De 
valgte indsatsområder er således 
et bud på, hvorledes en række af 
byrådets erhvervspolitiske mål skal 
kunne indfries.“

Det første indsatsområde hedder 
Jobskabelse og Udvikling. Her 
handler det om at tiltrække nye virk-
somheder og øge antallet af lokale 
arbejdspladser. I Syddjurs er arbejds-
styrken højere end antallet af lokale 
arbejdspladser, men der er en trend 
i retning af, at arbejdspladser opstår, 
hvor borgerne lever. Af styrkeposi-
tioner nævnes Naturen (Danmarks 
Jægerforbund), uddannelsesmiljøet 

i Rønde, opkøb af 30 ha jord ved 
Følle til en erhvervs- og videnpark, 
ny digital infrastruktur i samarbejde 
med privat operatør samt et tæt 
samarbejde med Syddjurs Udvik-
lingspark blandt andet med henblik 
på at støtte iværksættere og unge 
virksomheder med vækstambitioner. 

Det næste punkt er Myndighed og 
Samarbejdspartner. Her handler 
det om at få etableret en god og 
konstruktiv dialog med erhvervslivet. 
Kommunen skal opleves som en 
samarbejdspartner. Kommunens 
viden skal stilles til rådighed for 
erhvervslivet. Der tilbydes en for-
håndsdialog med virksomhederne i 
forbindelse med igangsættelse af et 
projekt eller en aktivitet. Det skal gø-
res mere klart for virksomhederne, 
hvad de kan forvente med hensyn 
til varighed, produkt og kvalitet. I 
forbindelse med servicemålene, vil 
der blive gennemført tilfredsheds-
undersøgelser. 

Én indgang til kommunen er 
næste mål. Det skal være enkelt 
og overskueligt at komme i kontakt 
med de rette personer og instanser i 
kommunen. Der er i den forbindelse 
oprettet en stilling som erhvervs-
koordinator. Han kan blandt andet til-
byde at være guide i det kommunale 
system. Desuden skal kommunen 
styrke samarbejdet mellem afdelin-
gerne i forbindelse med konkrete 
erhvervssager. Erhvervslivet skal 
opleve kommunen som en sammen-
hængende organisation, der sætter 
virksomheden i centrum. 

Der skal være Dialog med 
erhvervs livet, hedder det. Syddjurs 
vil være en åben kommune, hvor 
både politikere og embedsmænd er 
lette at komme i kontakt med. Der 
skal være en løbende dialog med 
erhvervslivet. Borgmester og kom-
munaldirektør vil besøge en række 
virksomheder. Målet er 25 om året, 
som udvælges efter blandt andet 
branche, størrelse og geografi. Des-
uden en række åbne dialogmøder for 

HER ER SYDDJURS’ NY 

ERHVERVSHANDLINGSPLAN

Den 17. december blev den nye erhvervshandlingsplan godkendt af byrådet. Den består 

af syv indsatsområder, der alle har til formål at skabe vækst og godt erhvervsklima i 

kommunen. Nu handler det om at føre planen ud i livet. Lykkes det, vil de halvdårlige 

erhvervsklimaundersøgelser gennemført af Dansk Industri og Dansk Byggeri snart 

tilhøre en svunden tid. Her kommer handlingsplanen i kort form.

www.erhvervDJURSLAND.dk · februar 20158 Erhvervsudvikling



HER ER SYDDJURS’ NY 

ERHVERVSHANDLINGSPLAN

www.erhvervDJURSLAND.dk · februar 2015 9Erhvervsudvikling

hele erhvervslivet. Tre om året. En 
nytårskur – og de øvrige to baseret 
på bestemte temaer. Det årlige 
møde med handelsstandsforenin-
gerne planlægges således udvidet til 
en „Handelens dag“. 

Tilfredshed og omdømme handler 
om, at kommunen ikke længere vil 
hænge i bunden af de undersøgelse, 
der laves af DI og Dansk Byggeri. 
God service er ikke nok. Man skal 
sikre sig, at det rodfæster sig i 
erhvervslivets bevidsthed. Kom-
munen vil være kendt og anerkendt 
for god service. Kommunen vil i 
løbet af foråret udvikle eget værktøj 
til gennem førelser af tilfredsheds-
undersøgelser. Resultaterne af de 
løbende tilfredshedsundersøgelser 
vil blive fremlagt og drøftet på 
ledelses niveau. 

Kommunen vil have  Ambassadø rer 
for den gode historie. Det gene-
relle omdømme påvirkes i høj grad 
af de oplevelser, holdninger og 
historier, som det lokale erhvervsliv 

udveksler med hinanden. Derfor skal 
kommunen have erhvervsledere til 
at overbringe gode og positive bud-
skaber. Der skal derfor rekrutteres 
goodwill-ambassadører. Målet er ti 
gode erhvervsledere til at overbringe 
de gode budskaber. Signalet skal 
være, siger byrådet, at hvis du er 
utilfreds, så sig det til os. Hvis du er 
tilfreds, så sig det til alle andre. 

Politisk ejerskab og handlekraft. 
Disse målsætninger skal betragtes 
som et fælles politisk fundament for 
den erhvervsmæssige udvikling. Det 
er vigtigt, at der skabes kollektivt 
politisk ejerskab og handlekraft på 
erhvervsområdet, så kommunen så-
vel udadtil som indadtil kan sende et 
stærkt og entydigt budskab. Der vil 
blive arbejdet på, at der fremover vil 
blive holdt månedlige møder vedrø-
rende planlægningsforhold m.m. På 
disse møder skal der drøftes aktuelle 
og potentielle sager/ansøgninger og 
aktuelle problemstillinger.“

byrådets målsætninger

Byrådet vil føre en aktiv erhvervspolitik og styrke 
dialogen med kommunens erhvervsliv

• Byrådet ønsker, at Syddjurs Kommune skal 
være en erhvervsvenlig kommune

• Byrådet vil sikre en god og serviceorienteret 
kommunikation i forbindelse med myndigheds-
afgørelser

• Byrådet ønsker, at Syddjurs Kommune skal 
være en stærk og integreret del af det østjyske 
vækstområde

• Byrådet vil udlægge attraktive erhvervsarealer, 
der matcher efterspørgslen på markedet

• Byrådet ønsker at understøtte produktiviteten 
og innovationen i kommunens virksomheder

• Byrådet ønsker, at Syddjurs Kommune skal 
være godt placeret i de nationale erhvervs-
klimamålinger

• Byrådet vil skabe værditilvækst og arbejds-
pladser ved at tage udgangspunkt i de lokale 
 potentialer og virksomheder i Syddjurs Kommune

• Byrådet vil udnytte Syddjurs Kommunes styrke-
position som turistkommune

• Byrådet ønsker i endnu højere grad, at styrke 
 sammenhængen mellem bosætning og erhverv
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Erhvervskoordinator Bo Nymark 
Kristensen fremlagde oplægget til 
erhvervshandlingsplanen for den 
samlede besty-
relse i Syddjurs 
Erhvervsforening 
i efteråret. Den 
bygger oprinde-
lig på en plan, 
der er udarbej-
det for nogle år 
tilbage. „Men nu 
har man spidset 
blyanten, man 
har gjort den 
mere præcis,“ fortæller Rasmus 
Henriksen. 

„Man kan sige, at man har vendt 
den oprindelige plan om, således at 
man nu har fokus rettet på erhvervs-

manden. Det er jo også sådan køb-
manden gør. Han forsøger at sætte 
sig ind i kundernes ønsker. Til planen 

havde vi blandt 
andet et ønske 
om måling af 
kvalitet. Altså en 
løbende kontrol 
af hvordan 
kunden/den 
erhvervsdri-
vende følte sig 
behandlet. Vi 
gav også udtryk 
for, at vi gerne 

ville have nogle løbende møder, 
dialogmøder hedder de vist, som 
nu er blevet til tre om året. Ikke blot 
for at blive informeret om konkrete 
tiltag, når det er aktuelt, men som 

også giver os mulighed for at kunne 
netværke internt blandt kolleger. Jeg 
mener, at Syddjurs Erhvervsforening 
bestemt er en samarbejdspartner 
for kommunen. Vi forsøger at være 
synlige, at være tæt på både det 
lokale erhvervsliv og det kommunale 
system. Jeg er også overbevist om, 
at erhvervshandlingsplanen ikke 
kommer til at samle støv. Det har 
erhvervslivet jo blandt andet os til at 
holde øje med. Det er en god plan 
med nogle gode hensigter.“

RÅDHUSET ER JO ET

SERVICEHUS

Syddjurs Erhvervsforening har haft erhvervshandlings

planen i høring. Formanden, Rasmus Henriksen fra Jysk 

Handi i Hornslet, fortæller, at de havde god dialog omkring 

planen og også fik indflydelse på den endelige tekst. 

Formand Rasmus Henriksen, Syddjurs Erhvervsforening

  mAn hAR VEnDT 
DEn OPRInDElIgE PlAn 
Om, sålEDEs AT mAn 
nU hAR FOkUs RETTET 
På ERhVERVsmAnDEn. 
DET ER JO Også såDAn 
kØbmAnDEn gØR
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Borgmester Claus Wistoft fortæller, 
at den nye og tilrettede erhvervs-
handlingsplan skal bruges både 
eksternt og 
internt. Den er 
en bibel for, hvad 
kommunens 
hensigter er de 
kommende år. 

„Det er en 
revision af 
en tidligere 
plan,“ fortæller 
borgmesteren. 
„Nu er den skåret til, gjort mere 
dynamisk og forhåbentlig tilpasset 
erhvervslivets behov endnu mere. 
Erhvervshandlingsplanen består af 
en masse ord, men vi har forsøgt at 
kommunikere det ud på en måde, så 
den skulle være enkel at sætte sig 
ind i. Der er en systematik i planens 
budskab, som gør den overskuelig.“

Claus Wistoft forklarer, at såvel 
Syddjurs Erhvervsforening som 
Syddjurs Udviklingspark har været 

inden over for 
at kommentere 
på planen. Men 
ellers har der 
ikke været andre 
involveret. 

„Byrådet har 
været enig i 
planen, og det 
er bestemt en 
god ting, at vi 

alle står op omkring de bedste ram-
mer for erhvervslivet. Den er bibelen 
for, hvad vi vil gøre i fremtiden. Men 
den skal naturligvis løbende revide-
res. Ting og forhold ændrer sig jo,“ 
siger Claus Wistoft. „Erhvervshand-
lingsplanen bliver ikke blot brugt 
eksternt. Den er i lige så høj grad 
et værktøj til internt brug. Den skal 

være under huden på os fra morgen-
stunden. Den skal være med til at 
give vort erhvervsliv de  allerbedste 
betingelser. Planen er ikke kun ord. 
Det er en plan, vi vil holde os fast 
på.“

Jørgen Peter Thygesen,  
jp@mercatus.dk

 

PLANEN
ER IKKE KUN ORD

Borgmester Claus Wistoft fortæller, at den nye og 

tilrettede erhvervshandlingsplan skal bruges både 

eksternt og internt. Den er en bibel for, hvad kommunens 

hensigter er de kommende år.

Borgmester Claus Wistoft, Syddjurs Kommune

Se hele planen her:

http://www.syddjurs.dk/sites/default/files/PDF/
Erhvervshandlingsplan_endelig.doc.pdf

  PlAnEn skAl VæRE 
UnDER hUDEn På Os FRA 
mORgEnsTUnDEn. DEn 
skAl VæRE mED TIl AT 
gIVE VORT ERhVERVslIV DE 
 AllERbEDsTE bETIngElsER
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„Omkring 20 Mercedes Sprinter 
kassevogne på omkring ti adresser 
rundt i Danmark er i øjeblikket i gang 
med at blive pakket ind i den nye 
folie. Dertil skiltning på de samme 
destinationer,“ fortæller Henrik Bøhl. 
„Da det var temmelig umuligt for 
virksomheden at afse tid og biler til 
at få dem kørt til Trustrup, blev resul-
tatet, at vi i stedet valgte at køre ud 
til afdelingerne.“

„Det viste sig imidlertid, at netop 
denne nye Mercedes model havde 
nogle udfordringer på hjørner og 
kanter, der gjorde, at det ikke var 
alle  folieproducenter, der ville stille 
garanti. Men det var, hvad H.P. 
Porskjær fra Connected Wind Ser-

vices ønskede, og det har jeg fuld 
forståelse for. Vi skulle derfor finde 
en leverandør, 
som var villig 
til garantere for 
foliens holdbar-
hed. Det var 
der faktisk kun 
én virksomhed 
i Danmark, der 
ville. Det var 
3M, mod at vi 
benyttede deres produkter hele 
vejen igennem processen. Leveran-
døren blev Sign Service A/S, der er 
certificeret 3M leverandør. For at 
kunne stille garantien krævede man 
et 3M montør certifikat. Sign Service 

hjalp med den første bil. Herefter 
overtog vi selv resten,“ fortæller 

Henrik Bøhl.  
Men proces-

sen var også 
udfordrende på 
den måde, at 
Connected Wind 
Services natur-
ligvis kun har 
det antal biler, 
de skal bruge i 

hverdagen. Koordineringen foregik 
derfor i et tæt samarbejde med H.P. 
Porskjær og de enkelte afdelinger. 
Henrik Bøhl blev udstyret med en 
servicevogn fra hovedkontoret i 
Balle, som så kunne bruges, mens 

Når en virksomhed skifter navn, betyder det, at alt fra 
brevpapir til skilte og biler skal have den nye identitet. 

DMP Mølleservice A/S i Balle hedder nu Connected Wind 
Services Danmark A/S. Det har blandt andet betydet, at 

alt skiltemateriale og alle folieindpakningen på samtlige 
virksomhedens servicebiler skal indpakkes med det nye design. 
Det blev gjort med hjælp fra Bøhl Skilte og Solfilm i Trustrup.

  VI skUllE FInDE 
En lEVERAnDØR, 
sOm VAR VIllIg TIl 
gARAnTERE FOR FOlIEns 
hOlDbARhED
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NÅR VIRKSOMHEDEN   

SKIFTER NAVN
  I DET hElE TAgET ER 

VI glADE FOR AT ARbEJDE 
sAmmEn mED lOkAlE 
lEVERAnDØRER, sOm VI 
hAR TIllID TIl
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der blev lagt beslag på afdelingens 
egne biler. 

Henrik Bøhl fortæller, at en ny 
foliedekoration på bilerne betyder, at 
den gamle folie skal af, før den nye 
folie kan monteres. En proces, der 
kræver omhu og koncentration. Det 
tager 12-13 timer at omdekorere/
indpakke en bil. I Hanstholm, hvor 
Henrik og en kollega fra Aarhus lige 
har været, tog det to dage at lave tre 
biler. 

lokale leverandører foretrækkes
H.P. Porskjær fra Connected Wind 
Services A/S fortæller, at Bøhl Skilte 
for et par år siden i forbindelse med 
dekoration af nye biler påførte ska-

der på lakken på otte til ni biler med 
det resultat, at rusten efter nogen 
tid begyndte at 
pible frem. „Det 
var en træls sag. 
Ikke mindst for 
Bøhl Skilte, som 
jo er en mindre 
virksomhed. 
Men Henrik 
holdt sit ord, 
og vi fik sagen 
ordnet.“

„Det betyder naturligvis noget for 
os. Og da vi igen spurgte på priser 
på den nye opgave, viste det sig, 
at de andre foliefirmaer ville have, 
at vi skulle levere bilerne til deres 

adresser. Det ville være temmelig 
kompliceret for os. Henrik tog turen 

rundt i Danmark. 
Dermed gør han 
en ekstra ind-
sats, og det vil vi 
gerne honorere. 
I det hele taget 
er vi glade for at 
arbejde sammen 
med lokale le-
verandører, som 

vi har tillid til. Når folk som Henrik 
oven i købet er fleksible, så ved vi da 
godt, hvem vi skal henvende os til,“ 
siger H.P. Porskjær. 

Jørgen Peter Thygesen, jp@mercatus.dk
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Det kræver nok en 

forklaring: Jette Bille har 

en Renault 4CV fra 1957, 

der blev kaldt en rynkerøv 

på grund af sin specielle 

hæk. Det er ikke den 

hurtigste, men en hyggelig 

lille bil, som hun fandt i 

Randers i 2012.
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En RYNKERØV 
TIL JETTE

VIRKSOMHEDER PÅ 
GENBRUGSSTATIONERNE
 
I 2015

RENO DJURS I/S • NYMANDSVEJ 11 • 8444 BALLE
TLF.: 87 59 77 77 • RENODJURS@RENODJURS.DK
WWW.RENODJURS.DK

Til virksomhedsejere

Ved du, at virksomheder kan benytte genbrugsstationerne på Djursland?
 

Det koster 610 kr. uden moms pr. køretøj. Køretøjet må veje op til 3.500 kg plus 
en eventuel trailer.
 
Du kan læse mere og tilmelde din virksomhed på www.renodjurs.dk. 
Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe eller skrive til os.

Venlig hilsen
Reno Djurs

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

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

Morten Jarlund
statsaut. revisor

Michael Iuel
statsaut. revisor

Jytte Nautrup
reg. revisor

http://www.renodjurs.dk
http://www.ey.com/dk
http://www.robaek.dk
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Jette Bille er collegeleder på Danish 
Horse College og administrator på 
Campus Djursland. „Jeg havde gået 
og kigget efter den model i lang tid, 
og pludselig fandt jeg den for nogle 
år siden i Randers. Den var ejet af 
en ældre herre, som på et tids-
punkt fandt ud at, at den ville han 
alligevel ikke bruge tid på. Så 

han satte den til salg,“ 
fortæller Jette.

Bilen blev oprindelig 
købt af en skolelærer 

i 1957. Han gav 
13.300 kr. for den, 

og så måtte han 
oveni betale 

75 kr. for det røde indtræk i dørene. 
Skolelæreren solgte den til en auto-
forhandler i Hobro, som afmeldte 
den i 1977. Da Jette fik den, havde 
den gået 75.000 km, og hun formo-
der, at det hovedsagelig er læreren, 
der har kørt de omtalte kilometre.

Bilen kommer ikke uden for en dør 
– eller en port – uden for sommer-
månederne. Og så kun, når solen 
skinner. Regnvejr kommer den ikke 
ud i, selv om Jette indrømmer, at 
netop den dag, de hentede bilen i 
Randers, da regnede det faktisk.

Ifølge Jette, så er det hendes 
mand, Tom, der er mest vild med 
ældre bilmodeller, og der holder fak-
tisk et par andre spændende biler i 

garagen. Dem bliver vi måske 
præsenteret for en anden 

gang. 

Jørgen Peter Thygesen, 
jp@mercatus.dk

En RYNKERØV 
TIL JETTE
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DET ER sUnDT FOR MiG AT

 BO I ALLINGÅBRO

  JEg VIl gERnE VæRE mED TIl AT 
ænDRE lIDT På VEDTægTERnE hIsT 
Og hER. AT VæRE mED TIl AT gØRE 
bYEn ATTRAkTIV FOR nYE TIlFlYTTERE 
FOR EksEmPEl

Direktør Benno Blæsild, Fregatten Jylland



DET ER sUnDT FOR MiG AT

 BO I ALLINGÅBRO

Da Benno Blæsild med familie flyttede til Allingåbro i 2005 var det efter 

nøje overvejelse. Her var plads, et ægte miljø og i rimelig afstand fra de nye 

arbejdspladser og børnenes skole. Og så var huspriserne til at have med at gøre. 

„Der skete det, at Bettina og jeg fik nyt arbejde stort 
set samtidig. Bettina var blevet inspektør på Dansk 
Landbrugsmuseum på Gl. Estrup og jeg direktør for 
Fregatten Jylland. Tilbage handlede det så om at finde 
en skole til børnene. Her faldt valget på Ryomgaard 
Real skole. Kogte man det hele sammen var en place-
ring i Allingåbro ikke så ringe endda. Hertil kom, at hus-
priserne i området var fornuftige. Vi har fået et hus, der 
i stueplanet er 168 kvm og en første 
sal på 150. Dertil kælder, grisestald, 
hestestald og dobbelt vognport. Og 
en fantastisk natur. Alling Å løber 
lige igennem haven. Dejlige ægte og 
spændende mennesker. Ikke som 
i Risskov eller lignende velhaver-
enklaver, hvor alle ligner mig og min 
familie. Her er der et godt miljø, 
synes vi.“

Benno Blæsild fortæller, at byerne Auning, Allingåbro 
og Ørsted altid har været på nakken af hinanden. For 
120 år siden var det Ørsted, der var i førertrøjen, så blev 
det Allingåbro med jernbanen for 50 år siden og nu er 
det Auning. „Der er ingen tvivl om, at det har hæmmet 
udviklingen i området. Nid og nag, eller hvad det nu er, 
har ødelagt meget. Det skal pakkes væk. Det har ingen 
gang på jord i det 21. århundrede. Det er så den nega-
tive side af et ellers fortrinligt samfund,“ siger han.  

Fra Østbirk til holsteinsborg
Benno Blæsild er født i Østbirk ved Horsens i 1956. 
Han kom på Aarhus Universitet og blev cand. mag. i 
historie med bifag i arkæologi og kunsthistorie. Det 
første job fik han i Grønland – i Holsteinsborg, hvor han 
skulle bygge et museum op fra grunden. „Jeg havde en 
kæmpe studiegæld.  Det var jo midt i fattigfirserne, hvor 
det ikke var så nemt at få job for en museumsmand. 
Grønland var på mange måder et eventyr for mig. Og 
en udfordring. Man kan sige, at jeg her fik min hånd-
værkeruddannelse, som gik ud på i praksis at bygge et 
museum op fra grunden. Jeg lærte noget om at flytte 
perspektivet fra mit professionelle udgangspunkt til at 

se på et museum fra brugernes – eller borgernes – side. 
Den sidste udstilling, jeg havde efter tre år, blev besøgt 
af 5000 gæster. Det var lige så mange, som der boede 
i byen. Jeg lærte også at passe mig selv om vinteren, 
hvor der ikke var kontakt med den øvrige verden.“

Allingaabro håndværker- og borgerforening
I 2008 blev Benno valgt som formand for Allingaabro 

Håndværker- og Borgerforening. 
„Jeg var slet ikke med til generalfor-
samlingen,“ forklarer han. „Det var 
egentlig Bettina, der meldte mig til. 
Men det handlede vel om at være 
aktiv i lokalsamfundet, og jeg må 
sige, at jeg har det godt med den 
post i dag. Jeg vil gerne være med 
til at ændre lidt på vedtægterne hist 

og her. At være med til at gøre byen attraktiv for nye 
tilflyttere for eksempel. Der er også en række gamle 
traditioner, som trænger til at blive fornyet.“

navnet blæsild
Da samtalen er ved at være slut, skal journalisten lige 
have lidt at vide om navnet Blæsild. Og her kommer 
forklaringen: „Min tip-tip oldefar hed Peter Nielsen. Han 
var landsoldat under den 1. slesvigske krig fra 1848 til 
1850. Han var en knægt på 14 – 16 år, og han blev horn-
blæser. Da krigen i 1864 kom, havde godsejerens søn 
på Urup Gods ikke lyst til at springe soldat, så han købte 
sig fri mod at Bennos tip-tip oldefar tog over. Peter 
Nielsen kom hjem med det, man i dag kalder posttrau-
matisk stresssyndrom. Så han fik rigeligt med bajere og 
brændevin for at kunne holde sig selv ud. Han gik under 
navnet Blæser. Og det navn fulgte familien. I 1907 var 
postvæsnet træt af, at man adresserede posten til Ben-
nos oldefar med efternavnet Blæser, når han nu hed 
Nielsen. På den måde endte det med, at familien købte 
navnet Blæsild.

Jørgen Peter Thygesen, jp@mercatus.dk

  nID Og nAg, EllER 
hVAD DET ER nU ER, hAR 
ØDElAgT mEgET. DET 
skAl PAkkEs Væk
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„Jeg havde simpelthen for mange 
kasketter på,“ fortæller Frank. „Der-
for havde jeg i nogen tid overvejet 
at få en dygtig administrator til at 
styre det meste af virksomheden i 
dagligdagen. Da Palle Langvad så 
dukkede op, fandt vi i fællesskab ud 
af, at han kunne det, jeg helst ville 
undgå. Og da kemien også passede, 
var valget egentlig let.“

Palle har som Frank en baggrund 
som typograf, som det hed i gamle 
dage. Men i mange år har han haft 
lederstillinger. Først som direktør for 
Lokalnyt Langå og Rødkærsbro Avis, 
senere som medejer af Digisource 
med efterhånden 40 medarbejdere 
– og senest som salgsdirektør på 
reklamebureauet Par nr. 1 i Viborg. 
Han kom til Kruse Grafisk i novem-
ber måned sidste år. 

„Den grafiske branche er jo en 
presset branche, 
og man skal 
løbe stærkere og 
stærkere for at 
følge med. Ved 
at jeg styrer ad-
ministrationen, 
kan Frank med 
sit store netværk 
tage sig mere af 
salgssiden. Han 
er vort ansigt udadtil,“ siger Palle.  

Tillid og troværdighed
„Størstedelen af både vore kunder 
og vore medarbejdere har vi haft i 
lang tid. Jeg tror, at det er fordi, vi 
stoler på hinanden. Tillid og tro-
værdighed er vigtigt. Kan vi ikke 
aflevere til tiden til den aftalte pris 
og i den rigtige kvalitet, så ville vi da 
have et problem. Gennem de sene-
ste par år, er vi begyndt at få kunder 
i Norge. Her føler jeg virkelig, at det, 
at man kan stole på hinanden, er alt-
afgørende. Dertil kommer, at kunder 
i Norge, som er et velstående land, 

giver os et ekstra ben at stå på. I det 
hele taget er Norge et interessant 
marked for os. Så er nordmændene 
oveni nogle behagelige mennesker 
at samarbejde med,“ fortæller 
Frank. 

Fra tryk til lager og distribution 
„Vi løser både store og små trykop-
gaver,“ siger Frank. „Men vi har en 
maskinpark, som gør, at vi specielt 
på store oplag er stærke. Ud over 
lagerkapacitet, hvor vi kan opma-
gasinere kundernes tryksager, så 
sørger vi også ofte for at distribuere 
tryksagerne til de ønskede mål-
grupper. Det skal være så nemt for 
kunderne som muligt. Vi får flere og 
flere POS-ordrer ind. Det er butiks- 
og kampagne materialer til store og 
mellem store kæder. Også her er vi 
overbeviste om, at vi kan være med. 

Kunderne kan 
være reklame-
bureauer og 
store kunder 
med egen DTP-
afdeling, så vi får 
tilsendt færdige 
filer. Det kan 
også være forlag 
og andre profes-
sionelle virksom-

heder med et godt kendskab til den 
grafiske branche. Og ikke mindst 
med et blik for de muligheder, der 
findes på tryksagsmarkedet i dag. 
Det kan være rigtig spændende.“

„Jo, vi er vel en slags maskinsta-
tion for professionelle kunder. Men 
vi er da også leveringsdygtige i krea-
tive løsninger,“ slutter Palle Lang-
vad, der som ny adm. dir. både ser 
mange muligheder i Kruse Grafisk 
og kommer med nye ideer og tiltag.

Jørgen Peter Thygesen, jp@mercatus.dk

Grenaadrengen Frank Kruse, indehaver af Kruse Grafisk ApS 

i Randers, fandt ud af, at det nok ville være en god idé, at få 

en dygtig leder til at styre administrationen og driften. Så 

kunne han frigøre sig selv til at være fagmanden og sælgeren 

i virksomheden. Det ser ud til, at det er en rigtig god idé.

  JEg hAVDE I 
nOgEn TID OVERVEJET 
AT Få En DYgTIg 
ADmInIsTRATOR TIl AT 
sTYRE VIRksOmhEDEn I 
DAglIgDAgEn
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Adm. dir. Palle Langvad og indehaver Frank Kruse, Kruse Grafisk ApS

ANSÆT DIN EGEN  

DIREKTØR
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HOlD øJE MED 
STRESSSYMPTOMERNE
Stress på arbejdspladsen er 
ofte et problem, der skal løses 
i fællesskab. Det er dog ikke 
nødvendigvis arbejdsforhol-
dene i sig selv, men samspillet 
mellem de konkrete forhold og 
medarbejderens oplevelse af 
situationen, der er afgørende 
for, om det udløser stress. 

Ved at tale åbent om hvad der 
stresser jer, kan I hjælpe og 
støtte hinanden og dermed 
sikre sunde og effektive 
arbejdsgange. 

Godt arbejdsmiljø er afgø-
rende for trivslen på arbejds-
pladsen og medarbejdere, der 
trives, bliver ikke så let ramt af 
skadelig stress. 

Positive forventninger, 
anerkendelse og dialog om 
arbejdsopgaverne er nogle af 
nøglebegreberne, der skaber 
skaber trivsel frem for stress.

Stresssymptomer begynder i 
det små og kan forebygges, 
når I er opmærksomme på de 
små tegn. 

Her er et lille udpluk, som jeg 
vil anbefale at I lægger mærke til:
• hovedpine på grund af 

 muskelspændinger
• maven snører sig sammen 
• personen griner mindre
• personen bliver hurtigere 

irriteret
• personen isolerer sig fra 

 fællesskabet

Kortvarig stress (op til en uge) 
er helt naturlig, og det går over 
af sig selv, når belastningen 
ophører. Det er den langvarige 
stress, der giver de alvorlige 
symptomer, og som der skal 
gøres noget ved, og DET GÅR 
IKKE OVER AF SIG SELV.

Fra stress til trivsel 
Som arbejdsplads er det rele-
vant at se på hvilke udfordrin-
ger og muligheder, I står over 
for i forhold til at øge trivsel. 
Det kan være små men vigtige 
forandringer, der kan gøre 
forskellen, og ikke nødvendig-
vis de store organisatoriske 
forandringer.

Af stresskonsulent Kirsten Kristensen, 

Kirsten-K, www.kirsten-k.dk

KLUMME – STRESS:

Alle data er indhentet i perioden 
20.12.2014 - 26.01.2015.
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen 
og NN Markedsdata. 
Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

Abildgaard Trustrup Aps
Nygårdsvej 2, Lyngby
8570 Trustrup
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 0,4 (0,4)
Resultat før skat 0,3 (0,3)
Egenkapital 2,2 (1,9)
Antal ansatte 0 (0)

Anders Ulrichsen Aps
Østergade 20, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30.09.2014 
Bruttofortjeneste 1,7 (1,3)
Resultat før skat 0,4 (0,3)
Egenkapital 1,7 (1,6)
Antal ansatte 3 (3)

Arkitektfirma Aps 
Poul Erik Clausen Arkitekt maa
Stabrandvej 51, Stabrand
8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30.09.2014 
Bruttofortjeneste 2,7 (2,6)
Resultat før skat 0,2 (0,2)
Egenkapital 0,3 (0,5)
Antal ansatte 0 (0)

Auning kart Park A/s
Drammelstrupvej 1, Drammelstrup
8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 30.09.2014 
Bruttofortjeneste 0,7 (0,5)
Resultat før skat 0,3 (0,0)
Egenkapital 0,3 (0,0)
Antal ansatte 0 (0)

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

blikkenslagerfirma Ernst meyer 
Aps hornslet
Sletten 3, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 1,5 (1,3)
Resultat før skat 0,0 (0,0)
Egenkapital 2,9 (3,2)
Antal ansatte 0 (0)

bjørnkjær maskinfabrik A/s
Tingvej 34, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30.09.2014 
Bruttofortjeneste 0,5 (0,6)
Resultat før skat 0,2 (0,0)
Egenkapital 0,7 (0,5)
Antal ansatte 0 (1)

bokaros Aps
Industriparken 16, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 1,6 (1,2)
Resultat før skat 0,3 -(0,3)
Egenkapital 1,2 (1,1)
Antal ansatte 0 (0)

bP Electric A/s
Trekanten 44B, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30.09.2014 
Bruttofortjeneste 10,9 (9,7)
Resultat før skat 0,2 -(0,8)
Egenkapital 1,1 (1,0)
Antal ansatte 0 (0)

Con Pro - Concrete Projects Aps
Bytoften 8, Begtrup
8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30.09.2014 
Bruttofortjeneste 1,5 (0,9)
Resultat før skat 0,1 -(0,1)
Egenkapital 0,8 (0,7)
Antal ansatte 0 (0)

Dansk special lakering Aps
Industrivej 6, Thorsager
8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 1,6 (1,3)
Resultat før skat 0,0 (0,1)
Egenkapital 0,4 (0,5)
Antal ansatte 7 (5)

Dit busselskab Aps
Hornbjergvej 10, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 1,6 (0,0)
Resultat før skat -0,8 (0,0)
Egenkapital -0,5 (0,0)
Antal ansatte 0 (0)

Djebolig Aps
Århusvej 22, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 0,6 (0,8)
Resultat før skat -0,1 (0,1)
Egenkapital 20,5 (20,6)
Antal ansatte 0 (0)

Dyrlægegruppen Østdjursland A/s
Fabrikvej 10, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30.09.2014 
Bruttofortjeneste 4,6 (5,2)
Resultat før skat 0,1 (0,1)
Egenkapital 0,7 (0,6)
Antal ansatte 0 (0)

Eigil sørensen. kolind Aps
Bredgade 10, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30.09.2014 
Bruttofortjeneste 0,5 (0,5)
Resultat før skat 0,0 -(0,1)
Egenkapital 0,7 (,7)
Antal ansatte 0 (0)

Finn Randrup. Tømrer- og 
 snedkerforretning A/s
Tværvej 9, Egens
8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 1,4 (0,9)
Resultat før skat -0,4 (0,7)
Egenkapital 1,9 (2,1)
Antal ansatte 0 (0)

Forlaget Vistoft Aps
Havvej 32, Vrinners
8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30.09.2014 
Bruttofortjeneste 1,4 (1,5)
Resultat før skat 2,5 (1,4)
Egenkapital 4,1 (3,0)
Antal ansatte 0 (0)

g-group Aps
Rådmandsvej 22, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 2,7 (2,2)
Resultat før skat 0,3 -(0,2)
Egenkapital -2,9 -(3,1)
Antal ansatte 0 (0)

g.m.T. Aps
Frejasvej 15, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 0,6 (0,8)
Resultat før skat 0,9 (0,9)
Egenkapital 23,2 (22,9)
Antal ansatte 0 (0)
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gonge Danmark Aps
Holmagervej 4, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30.09.2014 
Bruttofortjeneste 1,6 (1,4)
Resultat før skat 0,4 (0,2)
Egenkapital 1,7 (1,5)
Antal ansatte 0 (0)

grenaa bowlingcenter A/s
Østerbrogade 6, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30.09.2014 
Bruttofortjeneste 1,3 (1,2)
Resultat før skat 0,1 -(0,1)
Egenkapital 0,8 (0,7)
Antal ansatte 0 (0)

grenaa murer- og Tømrerforretning A/s
Frejasvej 15, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 2,9 (2,8)
Resultat før skat 0,3 (0,1)
Egenkapital 1,2 (1,0)
Antal ansatte 0 (0)

grenaa-Transport A/s
Bredstrupvej 27, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 1,1 (1,1)
Resultat før skat 0,2 (,1)
Egenkapital 1,0 (0,9)
Antal ansatte 0 (0)

h. hoffmann A/s
Søholtvej 11, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 1,6 (1,6)
Resultat før skat 0,5 -(0,1)
Egenkapital 1,0 (0,7)
Antal ansatte 0 (0)

hornslet Værktøjsfabrik Aps
Sletten 2B, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 0,7 (2,6)
Resultat før skat -0,2 (1,0)
Egenkapital 0,1 (0,9)
Antal ansatte 2 (3)

Jgo Converting & Trading Aps
Martin Hansens Vej 14, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30.09.2014 
Bruttofortjeneste 1,6 (1,0)
Resultat før skat 0,0 -(0,4)
Egenkapital -0,4 -(,4)
Antal ansatte 4 (0)

knebel Autoservice Aps
Holmbjergvej 31, Knebelbro
8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30.09.2014 
Bruttofortjeneste 1,8 (1,7)
Resultat før skat 0,2 (0,1)
Egenkapital 0,9 (0,9)
Antal ansatte 0 (0)

novopan Træindustri A/s
Fabriksvej 2, Pindstrup
8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 01.10.2014 
Bruttofortjeneste 170,0 (150,6)
Resultat før skat 9,3 -(8,2)
Egenkapital 180,8 (173,4)
Antal ansatte 204 (208)

nørgaard Revision Registrerede 
Revisorer Aps
Storegade 15, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 1,2 (0,9)
Resultat før skat 0,3 (0,2)
Egenkapital 0,2 (0,1)
Antal ansatte 0 (0)

Ole mathiesen maskincenter A/s
Ravnhøjvej 1, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30.09.2014 
Bruttofortjeneste 4,6 (4,8)
Resultat før skat 0,0 (0,7)
Egenkapital 0,2 (0,2)
Antal ansatte 0 (0)

Papirgården A/s grenaa
Århusvej 146, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30.09.2014 
Bruttofortjeneste 6,0 (6,5)
Resultat før skat 0,8 (0,8)
Egenkapital 1,9 (1,2)
Antal ansatte 0 (0)

Restaurant huset Aps
Overbrovej 28, 8586 Ørum Djurs
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 1,0 (-)
Resultat før skat 0,1 (-)
Egenkapital 0,1 (-)
Antal ansatte 0 (-)

skovplanteskolen holmegaard A/s
Hovedvejen 5, Kirial
8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 2,5 (1,8)
Resultat før skat 0,3 -(0,6)
Egenkapital 0,4 (0,2)
Antal ansatte 0 (0)

stenløse marine Aps
Århusvej 22, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 1,7 (1,7)
Resultat før skat 0,4 (0,5)
Egenkapital 5,5 (5,0)
Antal ansatte 0 (0)

Tandlægeselskabet Dchh Aps
Birkevej 9, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 2,4 (2,5)
Resultat før skat 2,1 (1,5)
Egenkapital 3,0 (1,4)
Antal ansatte 0 (0)

Tømrer- og snedkerfirmaet 
 hlars nielsen Aps
Grønhøjvej 10, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste 2,7 (1,9)
Resultat før skat 0,3 (0,1)
Egenkapital 0,7 (0,4)
Antal ansatte 0 (0)

Vandtech Aps
Knebel Bygade 40A, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30.09.2013 
Bruttofortjeneste 5,3 (6,5)
Resultat før skat 2,5 (3,8)
Egenkapital 6,0 (5,4)
Antal ansatte 0 (0)

Varo specialmaskiner A/s
Tingvej 34, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30.09.2014 
Bruttofortjeneste 29,5 (26,1)
Resultat før skat 7,3 -(2,3)
Egenkapital 9,5 (3,2)
Antal ansatte 52 (61)

succes med maskiner 
til bl.a. ble-fremstilling
Campen i Hornslet, der er en 
del af Varo-gruppen, forøgede 
i sidste regnskabsår bruttofor-
tjenesten med  næsten 70%. 
Det betød næsten en seks-
dobling af driftsresultatet, der 
landede på 5,8 mio. kr.

Airlaid
Virksomheden har landet sin 
første ordre på et komplet 
produktionsanlæg til Nord-
amerika i det relativt nye 
forretningsområde Airlaid til 
levering medio 2015. Airlaid 
er tekstil-lignende papir-
materiale kategoriseret som 
ikke-vævet stof. „Vi udvikler, 
fremstiller og integrerer i den 
afdeling komplette anlæg til 
fremstiling af bløde og absor-
berende produkter, hoved-
sageligt baseret på naturfibre 
fra cellulose (træmasse). 
Produktet kan anvendes til 
f.eks. vådservietter, bleer og 
hygiejnebind eller servietter 
og duge. 
Det specielle ved Airlaid 
er, at materialet er meget 
stærk, selv når det er vådt, 
og det kan derfor skylles og 
gen bruges. Der er et utal af 
anvendelsesområder for Air-
laid, så jeg ser et stort globalt 
afsætningspotentiale og et 
godt grundlag for ekspansion 
her“ fortæller direktør Arne 
Christensen.
„Såvel moderselskabet Varo 
som Campen har i en årrække 
leveret funktionsenheder 
til komplette Airlaid anlæg, 
men tilførsel af know how og 
viden indenfor dette speci-
fikke område har gjort det 
muligt at optræde som turn 

key leverandør af komplette 
procesanlæg. 
Vi hilser derfor ansættelsen af 
Jens Erik Thordal, en af pione-
rerne indenfor Airlaid, meget 
velkommen, og kombinatio-
nen af procesviden sammen-
holdt med Campen’s viden 
om maskinbygning har gjort 
denne udvikling mulig.“

stigende aktivitet
Selskabets hovedaktiviteter er 
fortsat målrettet den globale 
tæppe- og nonwovenindustri. 
Campen har i mange år været 
en af de førende leverandører 
af komplette anlæg eller ma-
skiner til bagsidebelægning af 
tæpper eller kunstgræs. 
Campen henvender sig også 
til nonwoven industrien og 
tilbyder en bred palette af 
maskiner og specialudstyr til 
fremstilling og håndtering af 
nonwoven, tekniske tekstiler 
samt folie- og papirproduk-
ter. Fællesnævneren for alle 
maskintyper er baneformede 
materialer som under en el-
ler anden form undergår en 
proces, oprulning, omrulning, 
kvalitetskontrol eller opskæ-
ring i baner. 
„Der har været stigende akti-
vitet hos underleverandørerne 
til automobilindustrien i både 
Europa og USA, og vi oplever 
også en spirende optimisme 
i tæppeindustrien i Asien og 
Mellemøsten. Samtidig er 
vores ordrebeholdning højere 
end sidste år, så alt i alt er jeg 
optimistisk med hensyn til det 
kommende år“ konkluderer 
Arne Christensen.

Campen machinery A/s
Tingvej 34, 8543 Hornslet

Regnskabsafslutning 30.09.2014

Bruttofortjeneste 15,2 (9,1)

Resultat før skat 5,6 (0,9)

Egenkapital 6,0 (2,4)

Antal ansatte 10 (9)
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

Direktør Arne Christensen, Campen Machinery A/S
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Få relevante indlæg optaget 
gratis i Ajour. 

Send stof til: 
info@erhvervdjursland.dk

nye selskaber
CVR-NR:
Cvrnr Selskabsnavn ..................................................................................................Reg.dato
36473061 WAVELAND ApS ......................................................................................... 22.12.2014
36475277 HESTEHAVEN 45 ApS ................................................................................ 25.12.2014
36479205 XIUFENG ApS ............................................................................................. 06.01.2015
36480211 LORINT PROJECTS IVS .............................................................................. 07.01.2015
36481005 THORSØE & PARTNERE ApS..................................................................... 07.01.2015
36480734 DANSK DETAIL SELSKAB ApS ................................................................... 07.01.2015
36480661 DANSK RENGØRINGS SELSKAB OG BUTIKSERVICE ApS ....................... 07.01.2015
36492880 SMV INVEST MANAGEMENT ApS ............................................................ 19.01.2015
36494255 BOOSTPLM ApS ........................................................................................ 20.01.2015
36494026 E. LØBER ApS ............................................................................................ 20.01.2015
36496274 GALLERI SMAG & KUNST ApS .................................................................. 22.01.2015
36496282 NR. 19 ApS ................................................................................................. 22.01.2015
36495987 JAGTSIMULATOR.DK AARHUS ApS ......................................................... 22.01.2015
36498048 MICHAEL TØMRER & SNEDKER ApS ....................................................... 23.01.2015
36492953 MYHOME IVS ............................................................................................. 23.01.2015
36498773 DIVE RESORT KATTEGAT IVS .................................................................... 26.01.2015
36498676 PEJ ERHVERVSUDLEJNING ApS ............................................................... 26.01.2015

selskabsændringer
12907141 AKTIESELSKABET AF 26. JANUAR 2012 ..Konkursbehandlingen afsluttet 12.12.2014
34617341 LELO MADHUS ApS .................................. Selskabet tegnes af likvidator 30.12.2014
33641443 DATOSELSKABET AF 4. JULI 2013 ApS ...Konkursbehandlingen afsluttet 22.12.2014
34278784 DJURSLAND‘S AUTOGENBRUG ApS .......Konkursbehandlingen afsluttet 22.12.2014
34227136 DJURSLAND‘S TØMRERFORRETNING ApS .... Konkursbehand. afsluttet 22.12.2014
34227128 HD COMPUTERWORLD.DK ApS ..............Konkursbehandlingen afsluttet 22.12.2014
29698139 IBAJA ApS ................................................................. Likvidation vedtaget 29.12.2014
34221839 NORDDJURS EJENDOMSKONTOR ALLINGÅBRO ApS Konkursbehand. afsluttet 22.12.2014
34591458 GYPSY & THE CATZ ApS ...........................Konkursbehandlingen afsluttet 19.12.2014
31256712 RØJSER FISHING ApS ............................................ Konkursdekret afsagt 02.01.2015
33581440 TP BYGGERÅDGIVNING ApS ....... Likvidation sluttet, og selskabet opløst 15.01.2015
83483814 INGLU ApS ................................................................ Likvidation vedtaget 15.01.2015
31610044 MARIENBORG BYG ApS ...........................Konkursbehandlingen afsluttet 09.01.2015
25098978 SKILTEHUSET ApS ....................................Konkursbehandlingen afsluttet 09.01.2015
13104506 1989-2014 ADMIN ApS ................ Likvidation sluttet, og selskabet opløst 20.01.2015
34617341 LELO MADHUS ApS ............................................... Konkursdekret afsagt 12.01.2015
34801606 MIDTBYENS AUTO GRENAA ApS .......................... Konkursdekret afsagt 20.01.2015
34048363 MLF-BYG KIPA ApS ...................................Konkursbehandlingen afsluttet 12.12.2014
35380450 TCS ENERGI ApS ........................................ Selskabet tegnes af likvidator 30.12.2014
16515345 DANICA HANDEL A/S ... Skifteretsbehandlingen sluttet, selskabet opløst 08.01.2015
32452469 BRØDRENE RYGGE ApS ...............................elskabet tegnes af likvidator 09.01.2015
11555594 DJUMA INDUSTRI A/S ............................................ Konkursdekret afsagt 18.12.2014
32832881 HANDELSFIRMAET A/S 10-2013 ............................................................... 09.01.2015
33497423 HOVEDGADEN 19 ApS . Skifteretsbehandlingen sluttet, selskabet opløst 16.01.2015
30900286 DENTCARE LEASING ApS ..... Selskabet opløst efter fusion med CVR-NR. 33505280
33505280 TANDLÆGESELSKABET DCHH ApS .Selskabet er fusioneret med CVR-NR. 30900286
20221844 KRÜGER TØMRER / MURER ApS .................... Anmodning om opløsning 23.01.2015
30241754 PHI INVENTION ApS ............................................... Konkursdekret afsagt 15.01.2015

Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.

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

Flexfunding, leasing og pension
26. februar kl. 16.00 i Auditoriet Syddjurs 
Erhverv, Fabriksvej 5, 8544 Mørke.
Direktør Tine Füssel orienterer om 
den alternative erhvervsfinansiering 
Flex Funding. Konsulent Mogens Juhl, 
Kronekapital, sætter fokus på billeasing 
kontra køb af firmabiler og varebiler. 
Pensionskonsulent Stig Wetterström, 
PensionsSelskabet, fortæller om 
mulighederne med Skandia, og rådgiver 
om økonomisk sikkerhed og opsparing.
Arr.: Djursland Erhvervsråd – gratis for 
medlemmer. Tilmelding før 23. feb. 
lene@djurslandserhvervsraad.dk
Info: www.djurslandserhvervsraad.dk

Temamøde for virksomheder
4. marts kl. 16.00 - 20.00 på Kystvejens 
Hotel og Konferencecenter A/S, Kystvej 
26, Grenaa.
Temamødet vil tilbyde deltagerne 
plenum-workshops og inspirerende 
oplæg inden for forskellige relevante 
temaer som finansiering, eksport, salg og 

digital markedsføring. Gratis.
Info: www.startvaekst-norddjurs.dk

Cafémøde om spiliværksætteri
27. marts kl. 14.00 - 16.00 på
Cafémødet vil være et offentligt 
netværksmøde, hvor spiliværksætteri har 
en central rolle. Gratis.
Info: www.startvaekst-norddjurs.dk

ledelse på tværs 
– hvor ska’ vi hen du?
14. april kl. 14.00 - 16.30 på Ebeltoft 
Strand Hotel, Ndr. Strandvej 3, Ebeltoft.
For erhvervsliv, ledere og interessenter i 
Favrskov, Randers, Norddjurs og Syddjurs 
kommuner. Velkomst v/borgm. Claus 
Wistoft, præsentation v/konferencier 
journalist Åse Andersson, udkantseuropa 
v/CEO Claus Lønborg, Copenhagen 
Capacity, Kinas fremmarch v/journalist 
Cristina Boutrup, dynamisk dimmension 
v/økonom Steffen Møller, debat og 
opsummering samt afslutning v/ borgm. 
Jan Petersen.
Arr.: Djursland Erhvervsråd, Syddjurs 
Erhvervsforening og Lederne Kronjylland.
Info: www.djurslandserhvervsraad.dk
Tilmelding: Nærmere oplysninger følger.

årets lodvig
Medstifter af Kvadrat A/S 
i Ebeltoft, Poul Byriel, har 
modtaget årets Lodvig, der 
blev uddelt på Ebeltoft Hånd-
værker- og Borgerforenings 
nytårsfest på Molskroen. 
Poul har fået Lodvig for sit 
store engagement i frivilligt 
forenings- og kulturarbejde. 
Ikke mindst hans indsats for 
etableringen af kunsthuset 
Tinghuset på Torvet i Ebeltoft 
som selvejende institution.

Djurslands 
 Erhvervsråd 
Mi Tech ApS fik Iværksætter-
prisen, mens International Fur-
niture A/S modtog Erhvervs-
prisen til rådets Nytårstaffel. 
Mi Tech fra Auning har spe-
cialiseret sig i laserskæring og 
buk af stole. Virksomheden 
startede op midt i krisen, og 
siden har de haft stor suc-
ces. „Det er et stort skulder-
klap. Det har været en stor 
udfordring at hoppe ud over 
kanten. Det har krævet hårdt 
arbejde, men det ser ud til 
at vi kan svømme,“ sagde Ib 
Christensen, som sammen 
med Morten Bertelsen står 
bag virksomheden. 
De to iværksættere ser det 
som et scoop, at de nu har 
modtaget Iværksætterprisen. 
„Det er utrolig positivt for 
vores virksomhed. Der er flere 
som lægger mærke til os, end 
vi umiddelbart regner med,“ 
fortalte Morten Christensen. 

Årets Erhvervspris gik til 
Ørum-virksomheden Inter-
national Furniture A/S, som 
forhandler møbler til blandt 
andet kontor, konference og 
hoteller. 
„Det er en kæmpe fornøjelse 
og et stort skulderklap at mod-
tage Erhvervsprisen 2015. Det 
er en pris, som jeg modtager 
på vegne af hele virksomhe-
den, da alle mand har arbej-

det for den,“ sagde direktør 
Henrik Bøgild, International 
Furniture.
Siden han overtog virksom-
heden i 2006 er tre med-
arbejdere vokset til 14, og 
virksomheden har i både 2013 
og 2014 modtaget Børsens 
Gazelle-pris. 

boldsen & lindhardt 
Medstifter og partner i Lind-
hardt Steffensen Advokater 
A/S, advokat Mette Haase 
Lindhardt har sideløbende 
med sit virke i advokatvirk-
somheden, startet Boldsen 
& Lindhardt Board Advice 
sammen med Chief Commer-
cial Officer Karina Boldsen, 
Solitwork A/S. Partnerskabet 
hjælper små og mellemstore 
virksomheder og afdækker de-
res potentiale sammen med 
ejeren og/eller bestyrelsen.

Erhverv Aarhus Pris
Direktør Anders Byriel, Kva-
drat A/S har modtaget den 
årlige Erhverv Aarhus Pris for 
sit store engagement i lokal- 
og regionalsamfundet. Anders 
er meget aktiv i mange 
kultursammenhænge og er 
blandt andet bestyrelsesfor-
mand i Ny Malt i Ebeltoft og 
næstformand i Fonden Aarhus 
2017’s bestyrelse, der står for  
Kulturhovedstad 2017.

nimbus motorcycles 
Et af erhvervslivets store 
navne har meldt sig til at 
være med til at relancere den 
gamle Nimbus-motorcykel, 
som Claus Støvlbæk Clausen 
lancerede ideen til i 2014. Det 
drejer sig om Jørgen Linde-
gaard, tidligere koncernchef 
hos GN Store Nord, SAS og 
senest ISS. Han tiltræder i 
begyndelsen af året som be-
styrelsesformand for Nimbus 
Motorcycles Danmark. 
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Den er go’ nok - det gælder ALLE gebyrer
Kontakt os og prøv os af!

mols-linien
Rederiet har besluttet at ned-
drosle Ebeltoft-Odden ruten 
til alene at betjene fritidsrej-
sende. Hverdagstrafikken 
samles dermed på Aarhus-
Odden ruten. „Ebeltoft-Odden 
ruten er en attraktiv rejsevej i 
weekenderne, i helligdagsfe-
rierne og i sommerperioden, 
hvor der er stor efterspørgsel 
på billetter. På hverdage for-
holder det sig dog lidt ander-
ledes. Vi har testet en række 
forskellige afgangstidspunkter 
på Ebeltoft-ruten, men må 
konstatere at i hverdagene er 
efterspørgslen i stort omfang 
flyttet over på Aarhus-Odden 
ruten, og det må vores fart-
planer nødvendigvis afspejle,“ 
siger administrerende direktør 
Søren Jespersen, Mols-Linien.

Rødbillet.dk
Busselskabet Rødbillet.dk 
arbejder på at fortsætte den 
daglige færgesejlads mellem 
Ebeltoft og Odden. Direk-
tør, Thomas Hintze kan se 
forretningsmulighederne i at 
udvide de nuværende bus-
aktiviteter til også at omfatte 
færgesejlads mellem Ebeltoft 
og Odden. Bag Rødbillet.dk 
står nogle erfarne selskaber 
indenfor bustransport: Aarhus 
Turistfart, Dansk Turistfart 
samt TMG Invest ApS.

schjerning Farver
Schjerning Farver A/S har fået 
tildelt sin første licens til at 
svanemærke produktserien 
Greenspot Ready Mix, der er 
en mat temperafarve, som 
bruges i skoler og på insti-
tutioner. Det er den første 
Svanemærkede hobbyfarve 
nogensinde.

kattegatcentret
Sveriges største rejse-hjem-
meside Barnsemester.se har 
nomineret Kattegatcentret 
som Nordens bedste Akva-
rium. Centret er nomineret 
sammen med Nordsøen 
Oceanarium og otte andre 
kandidater fra henholdsvis 
Norge, Sverige og Finland.
Nomineringen bliver foreta-
get på baggrund af svenske 
børnefamiliers tips og ideer til 
redaktionen af siden. Derud-

over har redaktionen allieret 
sig med testfamilier, der året 
rundt bedømmer en lang 
række forskellige børnevenlige 
attraktioner i hele Norden.

syddjurs 
Udviklingspark 
Økonomiudvalget i Syddjurs 
har bedt byrådet bevilliget 1 
mio. kr. ekstra til finansiere 
istandsættelse af udviklings-
parkens bygninger i Mørke, 
der har vist sig at være i 
væsentlig dårligere stand end 
først antaget.

Fælles beredskab 
På grund af et krav fra regerin-
gen og KL, har Norddjurs, Syd-
djurs, Randers og Favrskov 
besluttet at etablere et fælles 
beredskab, der skal være klar 
fra årsskiftet 2016. Det er et 
krav fra Staten, at serviceni-
veauet skal være uændret, 
men billigere.

spectronic
Producent og leverandør af 
overvågningsudstyr Spectro-
nic Danmark A/S flytter med 
udgangen af april fra Skind-
bjerg på Norddjurs til Randers. 
Virksomheden har ønsket at 
finde en placering, hvor de 
nuværende medarbejdere fra 
Djursland ikke fik for langt på 
arbejde, og hvor det samtidig 
er muligt at rekruttere højtud-
dannede fra både Aarhus og 
Aalborg.

Djurs golf 
Pay & Play
Driften af den privateejede 
golfbane Djurs Golf Pay & 
Play, der ligger på Kolstrupvej 
ved Nimtofte, er overtaget af 
Djurs Golfklub, der dermed 
sikrer driften af anlægget i 
2015 og 2016.

lAg Djursland
Ministeriet for By, Bolig og 
Landdistrikter (MBBL) har 
udmeldt den økonomiske 
ramme for LAG Djursland i 
2015, der er på 2.337.670 kr. 
For at komme i betragtning til 
LAG støtte, skal projekter dels 
leve op til MBBL og EU’s krav 
om tilskud og dels bidrage til 
at opnå de mål, LAG besty-

relsen har fastlagt i deres 
udviklingsstrategi.
I modsætning til sidste 
periode kan der i Syddjurs 
Kommune ikke etableres 
fiskeri-LAG’er, mens der fort-
sat kan etableres fiskeri-LAG i 
Norddjurs. Der er i alt udpe-
get 16 kommuner, hvor der 
kan etableres fiskeri-LAG’er 
og hertil kommer en særlig 
gruppe for en række småøer. 
Der er afsat en samlet årlig 
ramme på 16 mio. kr.

årets landsby
Igen i år uddeler Region Midt-
jylland 150.000 kr. til årets 
landsby. Ørsted er af LAG 
Djurslands indstillet til prisen 
og de skriver blandt andet i 
begrundelsen at „Ørsted er et 
godt eksempel på, hvor langt 
man kan nå med vilje, engage-
ment og ikke mindst en god 
portion frivilligt arbejde“.

national Park 
mols bjerge
Sidste år uddannede National 
Park Mols Bjerge knap 20 virk-
somheder som ambassadører 
for parken. Et såkaldt dream-
team ifølge Nicole Wolter fra 
parken. Her til foråret begyn-
der så det næste hold på et 
uddannelsesforløb. Meningen 
er, at virksomhederne skal 
fungere som en slags ambas-
sadører over for de mange 
turister, der hvert år besøger 
nationalparken. Ifølge Nicole 
Wolters har det første hold 
været fantastisk engagerede. 

AlgeCenter 
 Danmark
Partnerne bag AlgeCenter 
Danmark, Kattegatcentret/
Havets Hus, Aarhus Univer-
sitet og Teknologisk Institut, 
har søgt Kystdirektoratet om 
tilladelse til at etablere et 20 
hektar stort forsøgsområde 
til tangdyrkning i farvandet ud 
for Karlby Klint. I forbindelse 
med tangdyrkningsanlægget 
skal AlgeCenter Danmark 
blandt andet undersøge, om 
tangdyrkning påvirker dyre- og 
planteliv positivt eller nega-
tivt, om der kommer flere fisk 
og om tangdyrkning betyder, 
at havvandet bliver renere.

http://www.sparekassendjursland.dk


HAR DU EN IDÈ 
TIL ET ARRANGEMENT I MILJØFORUM?

Vil du gerne vide, hvad der sker i Miljøforum?

– gå ind på vores hjemmeside

mfnorddjurs.dk

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

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

 

Torvet 3, 8500 Grenaa · www.jobnet.dk

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

Kontakt os på 8959 2000
eller jobcenter@norddjurs.dk

På udkig efter ny medarbejder?

Revalidering

Voksenlærling

Lærling/elev

LøntilskudsjobFleksjob

Virksomhedspraktik

Ordinært job

Skånejob

Vælg en stærk
   samarbejdspartner

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

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

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

Kontakt os for 
en uforpligtende 

drøftelse
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