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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

HAR DU EN IDÈ 
TIL ET ARRANGEMENT I MILJØFORUM?

Vil du gerne vide, hvad der sker i Miljøforum?

– gå ind på vores hjemmeside

mfnorddjurs.dk

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

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

 

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

Trekanten 44 B
8500 Grenaa
Tlf. 86 32 32 99

Nimtofte
Tlf. 86 39 81 07

Balle
Tlf. 86 33 72 73

BP Electric A/S

Deres garanti for 
kompetence og engagement

www.bpelectric.dk

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

EY i Grenaa 
Storegade 1, telefon 73 23 30 00

www.ey.com/dk

Færgevej 1 · Grenaa · www.mercatus.dk

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

Bent Klausen Aps

MURERFIRMA

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 

http://www.permoeller.dk
http://www.mfnorddjurs.dk
http://www.bpelectric.dk
http://www.ey.com/dk
http://www.mercatus.dk
http://www.bentklausen.dk
http://www.rjakobsen.dk


 4 saml kræfterne i greNaa
Direktør Lars Bager, LB Consult A/S, og Kirsten Nielsen Sørensen, vicepresident i Terma, 
tager bladet fra munden og vil gerne slå et slag for udvikling af Grenaa som centerbyen 
på Djursland.

 6 tre spæNdeNde morgenmøder
 7 der: djursLaNd – én virksomhed
 8 eN proFessioNeL bestyreLse åbNer  

nye muligheder
Ålsrode Smede og Maskinfabrik A/S vil udvikling og er efterhånden kommet op i en 
vægtklasse, som i endnu højere grad kræver en dygtig og kompetent ledelse. Det håber 
virksomheden at få hjælp til ved at ansætte to professionelle i bestyrelsen.

 10 eksport kræVer tålmodighed
At opbygge et forhandlernet i udlandet sker sjældent fra den ene dag til den anden. Det 
kan man lige så godt indstille sig på. Det kan også betale sig at gribe eksporten rigtigt an 
fra starten. Det har Frisenette i Knebel gjort sig nogle erfaringer med.

 12 biLeN&bosseN:  
eN biL For rigtige landmænd

 14 førstehjælp på deN effektive måde 
 16 FagLig dygtighed er ikke altid nok
 18 juraen og det menneskelige  

går håNd i håNd
 20 Norddjurs skyder 4,8 mio. i   

arbejdsmarkedsindsatsen
 22 Vi kaN Være med tiL at  

gøre en forskel
Personprofil Farmaceut Lars Frode Nørgaard, Grenaa Apotek [forside-
foto]  Den nye apoteker i Grenaa har været lidt rundt omkring, før han kom om på den 
anden side af disken. Der gik 13 år før han begyndte at arbejde på et apotek. Det var i 
Rudkøbing. Og efter en mellemlanding i Odder er han nu havnet i Grenaa.

 25 ajour – kaLeNder – NaVNe – seLskaber 
regNskaber – Ledighed – boLigmarked

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

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

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

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

Oplag: 2.000 elleve gange årligt. ISSN1903-3613.

Tryk / distribution: Grefta Tryk A/S, tlf. 86 32 29 22 / Post Danmark 
til samtlige postregistrerede firmaer, forretninger og kontorer på Djurs-
land samt online udgave til ca. 800 abonnenter.

Næste nummer udkommer i uge 15.
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.

Indhold
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Kan du 
starte et hjerte?

  
lifesavingworld.com 

VI GIVER DIG KVALITET 
TIL EN PRIS – DER HOLDER

http://www.ritek.dk
http://lifesavingworld.com
http://www.bygma.dk
http://www.nyborg-s.dk


Lars Bager mener ikke, at vi i 
tilstrækkelig grad formår at udnytte 
vort potentiale på Djursland. Hoved-
sagelig fordi vi ikke vil vedkende os, 
at Grenaa er hovedbyen. Derfor skal 
man i Norddjurs bruge kræfterne på 
Grenaa. Altså hvis man vil tilgodese 
vækst og udvikling.

Norddjurs må vælge fra
„Fra et rationelt synspunkt er det 
håbløst at placere en udviklingsafde-
ling i Allingåbro. Hvad skal den der? 
Udviklingen skal ske og komme fra 
Grenaa. Kommer man fra Aarhus og 
skal til Grenaa, så rammes man af 
udkantsdanmark allerede i Tirstrup. 
Det bliver heller ikke bedre af at 
køre igennem Trustrup. Vi må se at 

få os navigeret uden om Tirstrup og 
Trustrup“ konstaterer Lars.

Business Region Grenaa
Lars Bagers foreslår, at man laver 
en slags Business Region Grenaa 
– med tankerne på det tilsvarende 
initiativ i Aarhus. Grenaa skal være 
lokomotivet. „Men én af forudsæt-
ningerne for det, skal nok også være 
et mere aktivt erhvervsforum. Vi 
skal fra erhvervsmæssig side være 
bedre til at udfordre vore politi-
kere. Gør vi ikke det, får politikerne 
det for let, og 
embedsmæn-
dene vil så køre 
på autopilot. 
Det betyder 
naturligvis sikker 
drift, nul fejl. Alt 
sammen stille 
og roligt. Men 
det betyder 
sandelig også 
nul udvikling.

Vi skal af med vores provinsielle 
tankegang. Vi skal til at løfte os selv 
op. Det skal italesættes bedre. Vi 
skal fortælle, at der bor udmærkede 
og uddannede mennesker i såvel 
Grenaa som på resten af Djursland. 
Vi skal være bedre til at brande 

Grenaa. Den kan vi bl.a. gøre ved 
at fremhæve byens mange kvali-
teter som f.eks. et velfungerende 
handelsliv, massere af uddannelses-
tilbud til og med gymnasieniveau, 
et bredt foreningsliv, tryghed og 
sikkerhed, kort afstand til alt (5 min. 
byen), nærhed til DK‘s næststørste 
vækstområde.“

Produktionskommune
„Det er godt, at borgmester Jan 
Petersen snakker om, at vi er en 
produktionskommune. Vi skal satse 

på tre områder:
Grenaa Havn. 

Her skal ram-
merne optime-
res, for Grenaa 
har en rigtig 
industrihavn 
med den rigtige 
havnedybde. 
Den del, der skal 
bruges til gods 
og produktion 

ligger langt fra den del, hvor byen 
skal udvikles. Ikke som i Aarhus og 
Fredericia.

Spilmiljøet som er kommet i 
slipstrømmen af de aktiviteter, 
Viden Djurs har sat i værk, kan blive 
en kolossal gevinst. Her er der ved 

direktør lars Bager, lB Consult 

a/S, og kirsten nielsen Sørensen, 

vicepresident i terma, tager bladet fra 

munden og vil gerne slå et slag for 

udvikling af grenaa som centerbyen 

på djursland.
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Saml kræfterne  
i GReNAA

  DET ER håBløsT 
AT PlAcERE EN 
UDvikliNGsAfDEliNG i 
AlliNGåBRO. hvAD skAl 
DEN DER? UDvikliNGEN 
skAl skE OG kOmmE fRA 
GRENAA

Direktør Lars Bager, LB Consult A/S og vicepresident Kirsten Nielsen Sørensen, Terma
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at blive skabt et attraktivt iværk-
sættermiljø, som kommunen bør 
understøtte. 

Endelig kan produktionen med 
ikke mindst vind-
industrien som 
fyrtårn udvikles 
væsentligt. Den 
kører godt, og 
den skal der 
sættes endnu 
mere fokus på.

Vi skal her 
gøre opmærksom på, at der med 
produktion naturligt også ligger en 
række job for højere uddannede 
teknikere og ingeniører, idet ef-
fektivisering og udvikling af produk-
tionen sammen med stabil og mobil 
arbejdskraft er årsagen til vækst,“ 
slutter Lars Bager.

Produktionsmiljø og infrastruktur
For Kirsten Nielsen Sørensen hand-
ler det om infrastruktur og tiden, der 
går med at komme til og fra arbejde.

„I højteknologiske produktions-
virksomheder er der et tæt samspil 
mellem faglærte, tillærte produk-
tionsmedarbejdere, ingeniører og 
teknikere. Vi skal kunne tiltrække og 
fastholde også de højtuddannede 
her i Grenaa, da de er med til at 

udvikle vores virksomhed. Derfor er 
infrastruktur så væsentlig.“

„Transporttiden mellem Aarhus C 
og Grenaa med offentlig transport 

skal ideelt set 
ned under 1 
time og med 
mange afgange 
i morgen- og 
eftermiddags-
timerne. Et 
ønskescenarie 
er, at der etable-

res en motortrafikvej, der forbinder 
Grenaa med Djurslandsmotorvejen 
og dermed også direkte med Aarhus 
og det øvrige jyske motorvejsnet.“

„Norddjurs skal turde promovere 
sig på at være en produktionskom-
mune, og Grenaa på at være en 
produktionsby. Samtidig skal pro-
duktionsmiljøerne være understøttet 
af målrettede uddannelses- og efter-
uddannelsesmuligheder, der retter 
sig mod produktion. Det skal foregå 
i vores lokale uddannelsesinstitution 
Viden Djurs og med afsæt i deres 
professionelle samarbejde med de 
omkringliggende uddannelsesmil-
jøer i Aarhus og Randers.“

Lars Chalmer Rasmussen, lars@mercatus.dk

Glasmuseet etablerer 
erhvervsklub
EBElTOfT  Ved årsskiftet har Glasmuseet Ebel-
toft etableret en erhvervsklub for lokale erhvervs-
drivende med navnet Glasklubben. Dermed inten-
siverer Glasmuseet samarbejdet med det lokale 
erhvervsliv, og det får mulighed for at profilere 
sig. Samtidig giver erhvervsklubben oplevelser til 
såvel medarbejdere som forretningsforbindelser. 
Foruden en række andre fordele, får klubmedlem-
merne invitationer til samtlige ferniseringer samt 
en stribe fribilletter til blandt andet virksomheder-
nes personale. 

Grenaa-hundested? 
DJURslAND  Busselskabet Rød Billet, der tidli-
gere har været fremme med at overtage Mols-
liniens rute fra Ebeltoft har nu som et alternativ 
planer om at åbne en ny og hurtig færgerute fra 
Grenaa til Hundested. Borgmester Jan Petersen, 
Norddjurs Kommune, siger, at kan det ikke blive 
fra Ebeltoft så er såvel kommune som havnen 
klar i Grenaa. Der er allerede kontakt med Hunde-
sted, der tidligere var færgeforbindelsen fra byen. 
Fra Grenaa Havn forlyder det, at man sagtens kan 
finde plads, og at man i givet fald vil være klar til 
at kunne modtage den første færge allerede om 
3-4 måneder. 

kom til gratis forårsmesse
GRENAA  Gennem de senere år har forårsmessen 
i Grenaa Idrætscenter, der i år afholdes i week-
enden den 21. og 22. marts, haft et besøgstal på 
omkring 2.500 gæster. Men sidste år faldt det til 
godt 2.000. Det vil Valdemar Houmand, der er 
centerleder i idrætscentret, gerne gøre noget ved. 
Og man har besluttet at adgangen i år skal være 
gratis. Dertil gratis kaffe og kage. Dermed regner 
han med, at besøgstallet kan komme op på 4.000.

mangel på byggegrunde
NøRAGER  I 2013 blev Nørager kåret som årets 
landsby. Det har betydet så stor en udvikling, at 
man nu mangler såvel byggegrunde som erhverv-
sjord i landsbyen. Beboerforeningen har været til 
møde i Norddjurs Kommune med udfordringen på 
dagsordenen. Kommunalbestyrelsen blev allerede 
i 2014 gjort opmærksom på de manglende grunde. 
Men der er endnu ikke sket noget i sagen.

her er indvandringen 
steget mest
DJURslAND  Ifølge Danmarks Statistik indvan-
drede der i 2014 64.874 personer til Danmark. Det 
er 15 % flere end året før. I forhold til kommuner-
nes befolkningstal så har Sorø Kommune oplevet 
den største stigning med 79,8 %. I bunden ligger 
Læsø, der har haft et fald på 37,5 %. I Syddjurs 
Kommune har stigningen været på 39,6 %, mens 
der i Norddjurs var tale om et fald på 0,6 %.
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Saml kræfterne  
i GReNAA

  vi skAl kUNNE 
TilTRækkE OG 
fAsThOlDE OGså DE 
høJTUDDANNEDE hER i 
GRENAA



18. marts får vi besøg af Esben 
Mols Kabell, stifter af Lasertryk.dk, 
der vil fortælle om hvordan man på 
rekordtid får 45.000 kunder og en 
omsætning på en kvart mia.

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

Medlemmerne af FC Djurslands 
Erhvervsklub går et spændende 
forår i møde.
Allerede nu er der planlagt tre af de 
velbesøgte morgenmøder med tre 
spændende personligheder, der vil 
holde et indlæg.

Alle morgenmøder foregår på 
Kystvejens Hotel & Konferencecen-
ter fra kl. 8 til kl. 10. Vi starter med 
morgenmad og uhøjtidelig snak 
deltagerne i mellem, med god mu-
lighed for at netværke.

Medlemmer af foreningen FC 
Djursland Erhverv kan deltage gratis 
og medbringe en gæst. Hvis du har 
lyst til at deltage på et af arrange-
menterne og samtidig snuse lidt til 
erhvervsklubben, kan du komme 
med ved at kontakte direktør Ronni 
Didriksen.

tre spændende  

  morgenmøder
22. april stiller Jacob Nielsen, 
direktør i Aarhus Elite/AGF, op til 
spørgsmål blandt andet, om han har 
fortrudt skiftet fra det velkørende 
Randers FC til heksekedlen i AGF.

20. maj vil direktør Ole Svit indvie os 
i fremtidsplanerne for Viden Djurs 
og fortælle os, hvordan han ser Gre-
naa som uddannelsesmekka.
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Nye lAG-midler
DJURslAND  Nu kan der igen søges LAG-midler 
af foreninger, byer og andre fællesskaber. Der er 
åben for alle, der vil gøre mere ud af at sætte fart 
på erhvervslivet, skabe job og bedre levevilkår i 
lokalområderne. LAG Djurslands bestyrelse har 
netop offentliggjort to ansøgningsfrister for 2015. 
De bliver onsdag den 15. april og mandag den 
17. august. Det er to år siden, at man sidst har 
kunnet søge midler på Djursland, så bestyrelsen 
er spændt på at se hvilke projekter, der kommer 
på banen. 

ingen samlet 
Djursland-kommune
NORDDJURs  Borgmester Jan Petersen, Nord-
djurs Kommune, siger det sådan her: Nord- og 
Syddjurs har mange og gode samarbejdsflader. I 
fremtiden er det nok vigtigere, at vi bruger vores 
fælles energi og interesser i, at Djursland placeres 
centralt med vore styrkepositioner. I fremtiden 
tror jeg, at det vigtigste for Djursland er, at vi taler 
i det østjyske med en fælles og stærk stemme 
frem for at koncentrere os om os selv og den 
indadvendte proces en sammenlægning af de to 
kommuner, under alle omstændigheder vil være. 

Det koster en villa 
DJURslAND  Når man skal købe bolig er belig-
genheden afgørende for prisen. Af landets 98 
kommuner er det muligt at få en bolig på 140 
kvm til under 1,5 mio. kr. i de 57. Et hus, der i Kø-
benhavn koster 3.541.000 kr., koster i Norddjurs 
1.036.725 og i Syddjurs 1.447.886 kr.

Bioraffinaderi standby
GRENAA  Lave oliepriser og et næsten ikke-
eksisterende marked er årsagen til, at bioetha-
nolprojektet, Hveiti A/S, nu er sat på standby. 
Bioraffinaderiet var sat til at kunne levere 200 
millioner bioethanol og 147.000 kraftfoder om 
året. Det er Karsten Ree, tidligere Den Blå Avis, 
der har sat bremserne i. Han har blandt andet 
investeret 140 mio. kr. i opkøb på havnen. Men 
selv om projektet er sat på standby, så arbejder 
projektets direktør, Svend Brandstrup Hansen og 
Karsten Ree, videre med at påvirke politikerne, så 
man kan komme i gang igen. Overskudsvarmen 
skulle i øvrigt have været ledt ud i den fremtidige 
varmeforsyning i Grenaa.

her lever man længst
DJURslAND  Hvis man gerne vil være gammel, 
så ser det statistisk ud til, at man bliver ældre i 
Syddjurs end i Norddjurs. Det siger Danmarks 
Statistik. Mens gennemsnitslevealderen er 79,2 
år i Norddjurs så er tallet i Syddjurs 80,7 år. Altså 
hele 1,5 år. På landsplan så ser det ud til at folk i 
Rudersdal lever, til de bliver 82,3 år – mens man i 
bunden finder Lolland med 76,9 år. Gennemsnit-
slevealderen er i Danmark p.t. 79,8 år.
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general- 
forSamling
Deltag i vores festlige generalfor-
samling, hvor du bagefter får en 
lækker menu i „Karens Køkken“, 
hvorefter Søs Egeling holder et 
provokerende indlæg.

LeDeLSe pÅ TvæRS:  
hvor Skal vi hen du?
Claus Lønborg, CEO for Copenhagen 
Capacity om de parametre virksom-
heder overvejer, når de skal beslutte 
om de vil placere sig i „udkants-
europa“. Christina Boutrup, forfatter 
og foredragsholder, fortæller om Ki-
nas fremmarch, herunder, kinesernes 
ivrige lyst til at investere i bl.a. Dan-
mark. Kontroversielle Steffen Møller, 
Danmarks første cheføkonom, taler 

om „dynamisk dimension“, inden der 
bliver spørge- og debatrunde.

DjuRSLAND – én virkSomhed
Djurslands Erhvervsråd har taget 
initiativ til en årligt tilbagevendende 
begivenhed, som skal styrke vores 
fælles identitet.

Sammen med Viden Djurs, LO og 
DA og Erhvervslivet på Djursland vil 
vi skabe et forum, der kan styrke 
vores fælles identitet på Djursland. 
Målet er at få borgere, virksomhe-
der og kommuner på Djursland til at 
føle sig som ét stort fællesskab for 
at sikre vækst og udvikling.

Virksomhedstanken samler alle 
gode energier og kompetencer imod 
én eneste ting, nemlig at omverde-
nen finder Djursland interessant og 
attraktiv, og får lyst til at bosætte/
etablere sig eller købe varer/ydelser 
af os. 

Virksomhedstanken betyder også, 
at vi kan begynde at tænke strategisk 
kompetenceudvikling imod særlige 
kernekompetencer, her innovation. 
Initiativet skal ses som et græsrods-
supplement til kommunernes øvrige 
erhvervsservice samt samarbejdet 
med Business Region Aarhus. 

Vi vil starte en folkelig, identitets-
skabende bevægelse, der medvirker 
til at skabe et attraktivt og dynamisk 
Djursland. Det sker ved at udvikle 
vore innovationskompetencer 
som bærende for den fremtidige 
erhvervsudvikling; på tværs af 
brancher og private og offentlige 
virksomheder.

Den årlige aktivitet består i, at fri-
villige aktører på Djursland i uge 47 
(iværksætterugen) åbner dørene for 
lokalbefolkningen og holder en inno-
vations- og idégenereringsproces på 
3-4 timer. Idégenereringsprocessen 
transmitteres live til „hosting cen-
ter“, der hvert år flytter til en ny del 
af vores naturskønne område. Alle 
„innovationsaktører“ og publikum 
samles herefter ét sted på Djursland 
og udveksler erfaringer og idéer; 
nye idéer kan også udvikles. Der 
afsluttes med en fælles „innovati-
onsfest“. 

Ole sørensen
Formand, Djurslands Erhvervsråd

Bestyrelsen mener

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.

Generalforsamling
Torsdag d. 12. marts 17.30-
21.30 på Fregatten Jylland, 
Strandvejen 4, 8400 Ebeltoft.

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

Ikke medlemmer, samt tilmeldte der 
udebliver, faktureres 200,- kr. pr. pers.



eN pROFeSSiONeL BeSTyReLSe ÅBNeR  

 nye muligheder
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Ejerleder Brian Basse, Ålsrode Smede og Maskinfabrik



„Ålsrode Smede 
og Maskinfabrik 
skal udvikles,“ 
siger Brian 
Basse, der i dag 
ejer virksom-
heden sammen med sin far Leif. 
„Og jeg tror, at den bedste måde 
at få gjort det på er, at få andre, 
kompetente folk udefra til at se på 
virksomheden. Vi skal af med køk-
kenbordsbestyrelsen.“

For Brian har tankerne om at 
hente eksterne folk ind i bestyrelsen 
været i gang i nogen tid. „Det var 
nok ikke så meget min far,“ siger 
han. „Da jeg for et par måneder 
siden var på et kursus i bestyrelses-
arbejde, fik jeg bekræftet, at det var 
den vej, vi skulle gå.“

De nye medlemmer
Da de nye bestyrelsesmedlemmer 

endnu ikke er på plads i formel 
forstand, ønsker Brian ikke 
på nuværende tidspunkt at 
fortælle for meget om dem. 
Men 
han 
kan da 
røbe, 
at den 
ene 
ikke 
har et specifikt kendskab 
til smedebranchen. Ham 
mødte han i forbindelse 
med et foredrag, og 
derefter tog han kontakt 
til ham. Han har en bred 
erfaring i virksomheds-

drift og udvik-
ling, og han har 
siddet i toppen 
af en stor dansk 
virksomhed. I 
dag har han som 

hovedbeskæftigelse at passe sine 
bestyrelsesposter. 

Den anden har til gengæld et godt 
kendskab til branchen. Han har væ-
ret leder af en 
virksomhed, og 
Brian betegner 
ham som en 
spændende per-
son med masser 
af fremdrift. Han 
kendte manden 
i forvejen via 
forskellige net-
værk, og så var 
det bare med at 
kontakte ham.

„Der er dog ingen tvivl om, at vi 
skal vænne os til, at nu er der plud-
selig folk udefra, der kan gå i dyb-
den med det, vi laver. Vi skal lære at 

være åbne over 
for andre,“ siger 
Brian. 

vi vil udvikling
For Brian 
Basse er det 

afgørende, at der skal udvikling til i 
virksomheden. Han mener også, at 
det hovedsagelig er maskinerne, der 
skal skabe denne vækst og udvik-
ling. „Vi vil gerne beholde vore folk, 
men vi tror på, at vi ved at blive ved 
med at automatisere, kan fortsætte 

vor udvikling. Det kan da godt 
være, at vi også skal gå i lidt andre 
retninger og finde nye muligheder 
andre steder i markedet. Det kan 
den nye bestyrelse forhåbentlig 
hjælpe os med. For os handler det 
om hele tiden at kunne levere et 
kvalitetsprodukt til den rigtige pris. 
Vi har i den forbindelse gjort meget i 
certificeringer.“

I øjeblikket er 
der 70 ansatte i 
virksomheden. 
Ved spidsbelast-
ninger kommer 
man op på små 
100 ansatte. 
Brian selv er 
knap nok fyldt 
40 år, så der er 
masser af godt 
arbejde i ham 

endnu. „Man kan udmærket være 
en god smed og en god iværksæt-
ter, men derfor behøver man jo ikke 
pr. automatik at være en god leder, 
så hvem ved. Måske skal vi en dag 
også have en direktør udefra,“ siger 
Brian Basse med et skævt smil.

eN pROFeSSiONeL BeSTyReLSe ÅBNeR  

 nye muligheder
ålsrode Smede og maskinfabrik a/S vil udvikling og er efterhånden 

kommet op i en vægtklasse, som i endnu højere grad kræver en dygtig 

og kompetent ledelse. det håber virksomheden at få hjælp til ved at 

ansætte to professionelle i bestyrelsen.
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  vi skAl Af mED 

køkkENBORDs-

BEsTyRElsEN

  vi TROR På, 
AT vi vED AT 
BlivE vED mED AT 
AUTOmATisERE, kAN 
fORTsæTTE vOR 
UDvikliNG

  måskE skAl vi EN 

DAG OGså hAvE EN 

DiREkTøR UDEfRA



eKSpORT KRæveR 

tålmodighed
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Salgs- og marketingdirektør Søren H. Christensen og direktør Ervind Müller, Frisenette ApS



Frisenette blev grundlagt som en 
papirhandel. I dag forhandler og pro-
ducerer man filtre og andet tilbehør 
til laboratorier. Virksomheden har ni 
medarbejdere i Knebel.

Indehaveren hedder Ervind Mül-
ler, og for et par år siden og som led 
i et kommende generationsskifte, 
er en ejer mere 
kommet på 
plads.

„På det 
danske 
marked har 
vi kontakten 
direkte 
med slutbrugeren, mens vi i 
udlandet sælger via et for-
handlernet,“ forklarer Søren H. 

Christensen, der er salgs- og 
marketingdirektør i virksomhe-
den.
I begyndelsen af 90’erne var 

Frisenette blevet for afhængig 
af leverandørerne. Samtidig var 

laboratorierne bange for noget 
nyt. „I dag er det nærmest 

modsat,“ siger Er-
vind. Han fandt 

en leve-
randør i 

Japan 
med 
den 

fordel, at den ikke var på det euro-
pæiske marked i forvejen. Da salget 
af dette nye produkt efterhånden 
var begyndt at gå godt, fik Frise-
nette forhandlingen i hele Europa.

Et forhandlernet opbygges 
„Vi var ikke særlig smarte til at finde 

forhandlere i 
Europa i star-
ten,“ indrømmer 
Ervind. „Vi sad 
og rodede lidt 
i Kompass og 
andre trykte 
medier, men 

det blev ikke rigtig til noget. Det var 
først, da vi fandt på at deltage i en 
international specialmesse i Mün-
chen, at der pludselig begyndte at 
dukke seriøse emner op. Jeg tror, at 
vi efter den første messe i 2004 fik 
100 kontakter med hjem. Ikke alle 
lige seriøse, men der var adskillige 
fornuftige bud på gode forhandlere. 
Vi har siden været på den messe 
i München hver gang. Det vil sige 
hvert andet år.“

„Alligevel gik det langsomt i 
starten. Vi sendte priser og vare-
prøver, uden 
at der egentlig 
skete ret meget. 
Pludselig kom 
der dog hul igen-
nem, men du 
skal væbne dig 
med tålmodig-
hed. Der kunne gå et års tid, inden 
nogle af emnerne begyndte at 
reagere.“

I dag importerer Frisenette varer 
fra Europa, Japan og USA, og har 
efterhånden også private labels. 

Opbrud i markedet
„Der er sideløbende sket 
det,“ siger Søren, „at der 

har været en række fusioner i vores 
branche. Det har betydet, at nogle 
forhandlernetværk i Europa er blevet 
overflødige. Det har vi kunnet nyde 
godt af. Nu er det os, forhandlerne 
henvender sig til. Dertil kommer, 
at også Østeuropa er kommet på 
banen. Et af vore større markeder 
er Rumænien. Derudover vil jeg 
nævne Holland, Italien og Spanien 
som gode markeder. Tyskerne er for 
konservative.“

„I kraft af, at verden generelt er 
blevet mere åben, 
så betyder det 
også, at vi ikke 
kører med prisdif-
ferentiering mere. 
Tidligere kiggede 
vi på, hvor meget 
et bestemt land 
kunne bære. Nu 
er markedet gennemskueligt. I det 
hele taget har vort medlemskab af 
EU gjort mange ting nemmere. Det 
er i øvrigt heller ikke dyrere at sende 
en pakke til Spanien end at sende 
den til Aarhus. Det med transporten 
er ikke noget, vi tænker over læn-
gere,“ siger Ervind.

I dag udgør 
eksporten godt 
20 % af omsæt-
ningen, og den 
er støt stigende. 
Man har 60 
forhandlere i 30 
lande. Salget 

til Mellemøsten foregår gennem 
virksomheder i Tyskland, der har 
specialiseret sig i handel med disse 
lande. Direkte eksport er alt for 
kompliceret, siger de.

Jørgen Peter Thygesen, jp@mercatus.dk

at opbygge et forhandlernet i udlandet sker sjældent fra den ene dag 

til den anden. det kan man lige så godt indstille sig på. det kan også 

betale sig at gribe eksporten rigtigt an fra starten. det har frisenette i 

knebel gjort sig nogle erfaringer med.
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  JEG TROR, AT vi  

EfTER DEN føRsTE 

mEssE i 2004 fik 100 

kONTAkTER mED hJEm

  DER kUNNE Gå ET 

åRs TiD, iNDEN NOGlE Af 

EmNERNE BEGyNDTE AT 

REAGERE   DET ER i øvRiGT 
hEllER ikkE DyRERE 
AT sENDE EN PAkkE Til 
sPANiEN END AT sENDE 
DEN Til AARhUs



12 Bilen & Bossen

torben Christensen fra 
grønfeld Byggecenter a/S ved 
ebeltoft er glad for og stolt 
af sin Chevrolet apache v8 
pickup truck fra 1958. det 
er en bil for rigtige mænd, 
land-mænd! men han måtte 
da bøvle lidt med sælgeren i 
nogle år, inden han gav sig. 
nu har han haft den i ni år.

„Jeg havde spurgt ejeren af 
Chevrolet’en over nogle år, om han 
ikke ville sælge den. Det ville aldrig 
komme på tale, sagde han. Men 
en dag så ringede han pludselig og 
sagde, at nu havde han fundet et 
andet projekt. Nu ville han godt af 
med den,“ fortæller Torben. Det var 
i 2006. „Siden har jeg stort set intet 
gjort ved den bortset fra, at jeg har 

Stationsplads 4    •  8500 Grenaa     •  Tlf. 8630 0355

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

Stålblæsning
Skibsindustri
Vindmølleindustri
Flyindustri

Sandblæsning
Bilindustri
Motordele

Glasblæsning
Geværer

Plastblæsning
Aluminium
Rustfrit stål

Maling og priming

Kurerkørsel med 
Riises Express
Vi kører med alt express

Ring til os på 2019 7000 eller 2019 7002
Kattegatvej 3, Bygning 16 · 8500 Grenaa · larsriise@live.dk

GRENAA SANDBLÆSERI

eN BiL FOR 

rigtige landmænd
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· Kraner
· Autolifte
· Trucks

· Spil
· Pumper
· Gear

· Løftegrej
· Ventiler
· Cylindre

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

http://www.revisionsgruppen.dk
http://www.jkvist.dk
http://www.lb-consult.dk
http://www.grenaasandbl�seri.dk
http://www.grenaahydraulik.dk


vasket og pudset den. Den kører 
upåklageligt.“

„I grunden havde jeg i starten 
en idé om, at jeg ville sætte et par 
reklameskilte på den og bruge den 
til at køre ud med varer i. Men da 
det kom til stykket, kunne jeg al-
ligevel ikke nænne det. Det var den 
egentlig for fin til, synes jeg.“

Torben Christensen købte bilen 
af en mand i Hammel, som havde 

købt den på Amager. Dens skæbne 
før den tid kender han ellers ikke 
noget til. 

„Jeg kan godt lide min Chevrolet 
Apache. Den passer til mig, synes 
jeg. Det er en rigtig landbil med en 
ligeså rigtig rå lyd. Jeg kører ikke så 
meget i den. Når jeg kører i den, så 
er det i sommermånederne. Ofte til 
træf på Kalø.“

Tidligere har Torben Christensen 
haft en Cadilac Cabriolet fra 1966 
og en Chevrolet Impala med 500 
HK. „Chevrolet’en var flot udvendig, 
men egentlig noget skrammel ind-
vendigt. Men jeg har fortrudt, at jeg 
solgte Cadilac’en. Det var en lækker 
bil med nogle utrolig flotte former. 
Den var fed.“ 

Jørgen Peter Thygesen, jp@mercatus.dk

eN BiL FOR 

rigtige landmænd

Apache Pickup 4x4 350
Producent: General Motors
Produktion: 1955-1960
Årgang: 1958
Motor: 265 cubik (4,3 l) V8
 eller 283 cubik (4,6 l) V8
Gear: 3 trin automatisk
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„De mere traditionelle førstehjælps-
kurser bygger på kurser, hvor man i 
større grupper undervises i første-
hjælp ved hjælp af eksempelvis 
power points, 
som en del af 
den teoretiske 
del. Herefter 
en praktisk del, 
hvor man får 
mulighed for at 
afprøve teori-
erne i praksis. 
Som afslutning udleveres måske en 
bog om førstehjælp. En bog, som 
ofte blot havner i skuffen eller på 
reolen,“ siger Bernt Rasmussen, 
direktør for Life Saving World i Gre-
naa. „Dette kursusforløb vil typisk 
strække sig over 4 – 7 timer. Og 
med diverse pauser, er der hurtigt 
gået det meste af en arbejdsdag 
med det.“

Den effektive metode
„Vi griber det lidt anderledes an. Vi 
er nemlig ikke som de andre,“ siger 
Bernt. „For det første, så vil hver 
enkelt kursusdeltager få adgang til 
vore kurser via et personligt log in. 
Han eller hun kan hermed stille og 
roligt og eventuelt i små bidder gen-
nemgå teorien. Man kan når som 
helst logge ud, når man har andre 
gøremål – og logge ind, der hvor 
man slap, når der igen er et hul. Der 
er også mulighed for, at kursisten 
kan logge på hjemmefra. Så kan 
familiemedlemmer kigge med over 
skulderen. Dog skal man selv løse 
de små tests, der følger hver kur-

susdel. Til sidst gennemfører man 
en sluttest i førstehjælpsteori. Den 
sikrer, at man er klar til den prakti-
ske undervisning. 

Tidsforbruget
Bernt anslår, at 
tidsforbruget til 
den teoretiske 
del samlet er 
ca. 1½ time, 
som kan tages 
når som helst 

i de pauser, som i løbet af arbejds-
dagen dukker op. Den praktiske del 
vil typisk tage 1½ time. Her er det 
„hands-on“ sammen med en ud-
dannet førstehjælpsinstruktør. Det 
er her, den indlærte teori bundfæl-
der sig. Og 1½ 
time er den tid, 
arbejdsgiveren 
skal regne med, 
at medarbej-
deren fysisk 
er væk fra sit 
arbejde. 

Efter kurset
Når der efter kursets afslutning er 
gået noget tid, vil kursisten blive 
opfordret til at vedligeholde sin 
viden. Samtidig vil kursisten få 
mulighed for at blive opdateret på 
de nyeste retningslinjer indenfor 
førstehjælp og sikkerhed. Dette sik-
rer en vedvarende kunnen omkring 
førstehjælp og en hurtig opdatering. 
„Vi er overbeviste om, at denne 
fremgangsmåde er en meget effek-
tiv måde at holde en viden ajour på, 

frem for at udlevere noget skriftligt 
materiale, en bog måske, som vi jo 
alle ved, ofte havner inde på reolen 
og samler støv. Disse løbende, små 
sessioner holder folk skarpe på den 
indlæring, de har modtaget,“ siger 
Bernt.

forskellige førstehjælpskurser
Bernt Rasmussen forklarer, at Life 
Saving World vil opbygge et udvalg 
af kurser, der i sit udgangspunkt be-
står af tre ben – eller kategorier. Det 
første ben er almindelig førstehjælp 
af tilskadekomne og hjertestopbe-
handling. Det andet ben handler om 
brandbekæmpelse og evakuering. 
Endelig handler det sidste ben om 
generel sikkerhed. Hvad kan man 

praktisk gøre for 
at sikkerheden 
øges på arbejds-
pladsen?

„Din hjerte-
starter nytter 
ikke, hvis den 
blot hænger 
på væggen,“ 

siger Bernt. „Derfor har vi som det 
første lanceret et genoplivnings-
kursus med brug af hjertestarter. 
På den måde kan man opnå den 
nødvendige handlekraft, hvis det 
værst tænkelige skulle ske. Flere vil 
kunne tage et førstehjælpskursus på 
denne ressourcebesparende måde. 
Og flere førstehjælpere skaber 
større tryghed og bedre sikkerhed 
på arbejdspladsen.“

Jørgen Peter Thygesen, jp@mercatus.dk

  mAN kAN NåR 
sOm hElsT lOGGE UD, 
NåR mAN hAR ANDRE 
GøREmål – OG lOGGE 
iND, DER hvOR mAN slAP

  flERE føRsTE-
hJælPERE skABER 
sTøRRE TRyGhED OG 
BEDRE sikkERhED På 
ARBEJDsPlADsEN



www.erhvervDJURSLAND.dk · marts 2015 15

for mange virksomheder handler det dels om tid, 
når man skal uddanne sit personale i førstehjælp og 
dels om den effekt et førstehjælpskursus kan have, 
når et tilbud skal vælges. hos life Saving World 
er en væsentlig del af teorien baseret på e-læring, 
hvor den enkelte selv styrer forløbet. Så en praktisk 
del sammen med en instruktør. endelig en løbende 
ajourføring. Så holder man sin viden intakt.

Advertorial

Direktør Bernt Rasmussen, Life Saving World



indimellem kan det være en god ide at se på 
sin virksomhed i et nyt perspektiv, hvis man 
vil undgå at køre på automatpilot. den 113 år 
gamle landinspektørvirksomhed med afdelinger 
i randers, aarhus og rønde er på mange måder 
velfungerende, men den daglige drift kunne 
nok optimeres. virksomheden valgte at gå i 
samarbejde med konsulentfirmaet howtoWin. 
Så skete der noget…

FAGLiG DyGTiGheD eR  

ikke altid nok
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Indehavere Lars Gorm Andersen (tv) og Anne Kristine Mouritsen,  
Bjørn Christiansen Landinspektører og partner Kim Holst, HowToWin



Det var i slutningen af 2013, at de to 
indehaverne af virksomheden Bjørn 
Christiansen Landinspektører, Anne 
Kristine Mouritsen og Lars Gorm 
Andersen, valgte at gå i samarbejde 
med Kim Holst fra HowToWin.

„Vi har en god og stabil kun-
dekreds, som vi har et godt sam-
arbejde med,“ siger Lars Gorm 
Andersen, „Men verden ændrer sig, 
og vi havde en ide om, at vi skulle 
have nogle udefra til at se på den 
måde, vi drev virksomhed på. Var 
der gevinster at hente ved at ændre 
på de administrative rutiner? Den 
faglige dygtighed er ikke altid nok. 
Alternativet kunne være, at vi – som 
så mange andre i vores branche – 
skulle fusionere. Men det ønskede 
vi egentlig ikke. Vi valgte friheden 
og muligheden for selv at udvikle 
vor forretning, men med ekstern 
assistance.“

„Som landinspektører har vi en 
høj uddannelse på det faglige plan, 
men det er minimalt, hvad vi lærer 
om virksomhedsledelse på Aalborg 
Universitet,“ supplerer Anne Kri-
stine Mouritsen. 

Processen sættes i gang
„Kernen i virksomheden er jo sund,“ 
siger Kim Holst fra HowToWin. 
„Det jeg som udgangspunkt kunne 
gøre var, at fodre såvel ledelse som 
medarbejdere med nye tanker og 
inspiration. Derefter udarbejdede vi 
over nogle måneder en strategiplan 
frem mod år 2020.“

Bjørn Christiansen Landinspektø-
rer blev i første omgang udfordret 
på deres økonomisystem. Det 
resulterede i en webbaseret løsning 
med en tidssvarende time- og 
sagsstyring, som minimerede den 
administrative byrde. Det betød 

samtidig, at man nu var i stand 
til at gennemskue, hvad 

medarbejdere og ledelse 
reelt brugte tiden på. Og 
belyse hvad tidsforbru-

get var på de enkelte 
opgavetyper. Det 
lettede arbejdet i 
bogholderifunktio-
nen i en grad, så 
der blev plads til 
andre gøre-
mål. På den 
konstruktive 
måde er der 
også gået 
lidt konkur-
rence i at 
kunne 
levere de 

gode løsninger 
til den rette tid 
og pris.

Man har 
indført Lean be-
grebet i admini-
strationen. „Det 
er måske mindre 
overskueligt, 
end når det drejer sig om egentlig 
industriproduktion, men det viste 
sig – efter en indkøringsperiode – at 
fungere glimrende. Der spares tid 
og penge. Der skal være et flow i 
alle sager, og det var Lean med til at 
få sat i værk,“ siger Kim. Og Anne 
Kristine kommenterer: „Vi har altid 
været hurtige, for det handler det 
også om, men vi er blevet endnu 
hurtigere. Hurtigheden, sikkerheden 
og en mere tryg levering er blevet 
resultatet. Det handler egentlig om, 
at mentaliteten og tankerne skal 
være med i alt, hvad vi foretager 
os.“

Kim har indført Train the Trainer. 
Det betyder, at en bestemt medar-
bejder i virksomheden er ansvarlig 
for, at programmet kører. Og at der 
konstant bliver fulgt op. Formålet 
er igen at skabe merværdi for såvel 
kunder som den enkelte medarbej-
der. Og at kunne give et venligt og 
opmuntrende klap på skulderen, 
hvis en sag er ved at gå i stå. „Der-
med opnår medarbejderne ejerskab 
til processen, 
for konsulenter 
kommer og går, 
men medarbej-
derne består,“ 
siger han. 

Advisory Board
„Vi har også etableret et advisory 
board,“ forklarer Lars. „Anne 
Kristine, Kim og jeg mødes cirka ti 
gange om året og følger udviklingen 
og de skibe, vi har sat i søen. Noget 
af det handler også om at være 
mere udadvendte og netværksori-
enterede. Vi tror mere på netværk 
end de mere traditionelle klubber og 
loger. I øjeblikket tror vi også mere 
på et advisory board end på en 
egentlig, professionel bestyrelse. Et 
advisory board er mere uformel, og 
i kraft af de flere møder, vi holder, 
er vi i stand til at handle hurtigere 
på nye udfordringer. Endelig så tror 
vi da på, at Kim Holst kan mere end 
en hel bestyrelse til sammen,“ siger 
Lars Gorm Andersen med et stort 
smil.

Jørgen Peter Thygesen, jp@mercatus.dk
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  vi TROR mERE På 
NETvæRk END DE mERE 
TRADiTiONEllE klUBBER 
OG lOGER

  DET hANDlER 
EGENTliG Om, AT 
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Juniorpartner Rasmus Grejsen Lynge, Advokaterne Passagen



Juraen OG DeT  

 menneSkelige  
GÅR hÅND i hÅND

www.erhvervDJURSLAND.dk · marts 2015 19Advertorial

Det er en advokat med atypisk 
baggrund, vi møder i denne artikel. 
Rasmus Grejsen Lynge (36) har fået 
at vide, at nu vender han som den 
fortabte søn hjem til Grenaa. Han 
har nemlig arbejdet i advokatvirk-
somheden tidligere, bl.a. som bud 
i fem år. Men Rasmus har været 
ude og opleve lidt af verden, og det 
lå faktisk slet ikke i kortene, at han 
skulle blive advokat som sin far.

„Da jeg var yngre gik alle og 
sagde til mig, at jeg selvfølgelig 
skulle være advokat. Men det skulle 
jeg bare slet ikke. Måske også fordi 
jeg godt kan lide at udfordre mig 
selv og ikke vælge den nemme 
løsning. Det er brændstof for mig. 
Der skal ske noget, og jeg er ikke 
bange for at prøve nogle ting af. Det 
er også en af årsagerne til, at jeg nu 
har sagt ja til den her udfordring,“ 
fortæller Rasmus og sender et 
skævt smil. „Det er vigtigt for mig 
at snakke jura i et sprog, der er til 
at forstå. Derfor er jeg også glad for 
at komme tilbage til en virksomhed, 
der har det som absolut fokus.“

Udviklingspotentialet trigger mig
„Jeg tror meget på, at der er et 
betydeligt udviklingspotentiale både 
i virksomheden og på Djursland 
generelt. Jeg havde attraktive tilbud 
i et par af de store advokatfirmaer, 
men jeg kan mærke at der er grøde i 
Djursland. Området kan blive noget 
mere, hvis vi vil. Som juniorpartner 
får jeg mulighed for at prøve nogle 
af de idéer af, jeg ikke kunne gøre i 
et stort firma, og jeg har en ambi-
tion om at være med til at præge 
udviklingen lokalt.

Min fordel er, at jeg fik en bred 
baggrund, inden jeg blev advokat 
som 35 årig. Jeg har prøvet mange 
ting på vejen, som har givet mig 

en god forståelse af, hvordan 
samfundet hænger sam-

men. Kombination af det 
faglige og det men-

neskelige er min 
styrke.“

Erhvervsmand
Rasmus kom-
mer senest fra 
Lou Advokat-
firma i Randers, 
hvor han næsten 
udelukkende har arbejdet med opga-
ver for lokale virksomheder. Det er 
også erhvervsområdet, der har hans 
store interesse. Erhvervsrådgivning, 
herunder specielt opgaver med 
entrepriseaftaler, er der hvor han 
virkelig er i sit es. „Jeg kan både 
bevæge mig på de bonede gulve 
og drikke øl med håndværkerne. 
Det er for mig rigtig vigtigt at være i 
øjenhøjde med mine kunder. Jeg vil 
vide, hvad der er sket og hvad der 
kan bevises. Så kommer jeg med et 
pragmatisk bud på en løsning. Jura 
betyder bestemt ikke alt i retsager. 
Jeg går efter den løsning, jeg mener 
er bedst for virksomheden. Og ofte 
er en retsag slet ikke den bedste 
løsning.“

købmandsskab
Fra fodbold-
verdenen i 
Skovbakken, 
hvis U17-hold 
Rasmus førte til 
danske mestre 
og pokalvindere 
sidste år, har han lært at skære 
ind til benet og fokusere: Hvordan 
udnytter vi ressourcerne bedst og 
når målet?

„Lidt forberedelse med en advo-
kat kan være en rigtig god investe-
ring, uanset om man er ved at indgå 
en entrepriseaftale eller man skal 
have gang i en inddrivelsesproces. 
Der kan spares mange ressourcer 
og bekymringer, hvis man bruger 
sin sunde fornuft.“ Den merkantile 
baggrund som cand. merc. jur., gør, 
at Rasmus har en god forståelse og 
indsigt i de økonomiske mekanis-
mer i virksomhederne.

„Man skal være en god købmand, 
også som advokat. Det er min op-
gave at minimere omkostningerne, 
så virksomheden får mest muligt ud 
af de aktuelle muligheder,“ slutter 
han forventningsfuldt.

Lars Chalmer Rasmussen, lars@mercatus.dk

Sergent. fodboldtræner med uefa a-licens. multimediedesigner. Politiker. Cand.

merc.(jur.) og cand.jur. nu praktiserende advokat og siden 1. marts juniorpartner 

hos advokaterne Passagen i grenaa, hvor faderen Claus i forvejen er partner.
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„Det lokale beskæftigelsesråd på 
landsplan er blevet nedlagt. I Nord-
djurs var der i 
dette råd et tæt 
og udviklende 
samarbejde 
mellem kom-
munen, LO og 
DA samt andre 
organisationer som f.eks. de lokale 
uddannelsesinstitutioner,“ fortæller 
John Saaby Jensen, der er for-
mand for arbejdsmarkedsudvalget 
i kommunen.“Derfor etablerer vi 
nu et Norddjurs Beskæftigelsesråd, 
så vi kan fortsætte og udbygge 
samarbejdet der.“ Det er meningen, 
at rådet skal rådgive kommunen i 
forhold til de lokale arbejdsmæssige 
udfordringer, fremme forskellige 
tiltag og foreslå konkrete initiativer.

Arbejdsmarkedspolitikken  
i kommunen 
Ifølge John Saaby Jensen er det 
vigtigt, at ikke mindst erhvervslivet 
er med. „Vi har i 
forvejen et rigtig 
godt samarbejde 
med en lang 
række virksom-
heder. Og så 
skal det siges, at 
der bliver flere 
og flere aktive 
erhvervsvirk-
somheder, der samarbejder med 
os.“

Jobskabelsen skal fremover 
styrkes. Blandt andet ved at ledige 
bliver opkvalificeret til nuværende 
og fremtidige job. Netværket skal 
generelt styrkes mellem jobcenter, 
arbejdsgiver og arbejdstagere. Des-
uden skal flere unge gennemføre en 
uddannelse, mener John Saaby.

Tæt samarbejde med  
virksomhederne
„Politisk skal vi skabe rammerne 
for, at virksomhederne har adgang 
til kvalificeret arbejdskraft. Vi vil 
gerne have flest mulige til at være 
en del af arbejdsmarkedet, så vi skal 
have et tættere samarbejde med 
virksomhederne om arbejdsmar-
kedsindsatsen. Det skal gavne alle. 
Både virksomheder, beskæftigede 

og ledige. Arbejdsmarkedspolitikken 
skal blandt andet understøtte ar-

bejdsmarkedets 
kompetencer, 
så de matcher 
virksomhe-
dernes behov. 
Og indsatsen 
skal udvikles 

sammen med virksomhederne,“ 
konstaterer udvalgsformanden.

helt ny struktur
På baggrund af det øgede fokus, der 
bliver på arbejdsmarkeds området, 
blev det i efteråret besluttet af kom-
munalbestyrelsen at ansætte en 
arbejdsmarkedsdirektør.

Målet er en hurtigere sagsbe-
handling, en bedre kommunikation 
med borgerne, en styrkelse af 
dialogen med omverdenen, et bedre 
arbejdsmiljø – og endelig en tydelig 
og klar ledelsesstruktur. 

Ifølge John Saaby Jensen, vil 
hele den nye indsats koste 4,8 mio. 

kr. Det betyder 
blandt andet 11 
nye medarbej-
dere inden for 
arbejdsmarkeds-
området.

De fysiske 
rammer på råd-
huset er allerede 
til at få øje på, 

da hele indgangspartiet har ændret 
karakter, så det er mere brugerorien-
teret.  Blandt andet er der lavet en 
fælles reception ved indgangen.

fokus på rekruttering
Jobcentrets jobkonsulenter har al-
lerede i dag et tæt samarbejde med 
rigtig mange virksomheder, når der 
skal rekrutteres nye medarbejdere. 
Med den styrkede arbejdsmar-
kedsindsats er der flere muskler 
også til dette arbejde. „Ingen 
virksomhedsledere skal holde sig til-
bage, hvis der er behov for sparring 
ift. rekruttering. Vi har kompeten-
cerne til at hjælpe med at finde de 
helt rigtige medarbejdere,“ slutter 
John Saaby Jensen.

Jørgen Peter Thygesen, jp@mercatus.dk

Advertorial

øget samarbejde med erhvervslivet er fællesnævneren 

for tre nye tiltag på arbejdsmarkedsområdet i 

norddjurs: et nyt norddjurs Beskæftigelsesråd, 

en ny arbejdsmarkedspolitik og en ny struktur i 

arbejdsmarkedsafdelingen.

NORDDjuRS SKyDeR 4,8 MiO. i 

arBeJdSmarkedSindSatSen
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Formand for arbejdsmarkedsudvalget John Saaby Jensen, Norddjurs Kommune
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Farmaceut Lars Frode Nørgaard, Grenaa Apotek
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„Jeg synes, at Grenaa er en rigtig dejlig by, og apote-
ket er både meget velholdt og super moderne,“ siger 
Lars Frode Nørgaard, der er 53 år gammel, bor i Odder, 
gift med Britt, der er cand.mag. i italiensk og medicin. 
Hun arbejder på efterskolen Ådalen i Hørning. Sammen 
har de fire børn i alderen 12, 10, 8 og 5 år.

At han blev farmaceut var lidt af en tilfældighed. Da 
hans storebror begyndte på farmaceutstudiet, syntes 
Lars, der altid havde været lidt nør-
det omkring kemi, at det lød meget 
tiltalende. At broderen så senere 
sprang fra og begyndte at læse 
medicin betød ikke det store. Lars 
fandt studiet interessant og afslut-
tede det i 1991. „En farmaceut er 
jo lidt en mellemting mellem en 
kemiingeniør og en læge,“ siger han.

En ildsjæl i sundhedssystemet
„Vi farmaceuter på apotekerne er jo en del af det 
primære sundhedsvæsen i Danmark. Det trives jeg 
godt med. I Odder beskæftigede jeg mig en del med 
rygestopkurser. Sammen med andre aktører kunne 
vi se, at vi lå helt i top, når det gjaldt om at få folk til 
at holde op med at ryge her i regionen. Som tidligere 
ryger betragter jeg mig selv i dag som lidt af en ildsjæl 
i sundhedssystemet. Jeg kan og 
vil gøre en forskel, når det handler 
om sundhed. Byerne, det være sig 

Odder eller her i Grenaa, er 
ikke større, end at 

du kan have en 
personlig 

kontakt 
med dine kunder. Du kan 

følge dem, og du mø-
der dem jo også på 

gader og stræder. 
Det handler 
om tillid. Man 
kender hin-

anden. Jeg 
er sikker 
på, at jeg 

her i 
Gre-

naa 

kan være med til at sætte nogle sundhedsprojekter 
i søen. Gerne rygestopkurser, men i det hele taget 
vil jeg gerne være med til at begrænse livsstils-
sygdommene,“ siger Lars Nørgaard. 

international erfaring
I sin studietid fik Lars job i Barcelona. Det var i slut-
ningen af 80’erne, hvor der skulle forskes i den giftige 

mad olie, som var kommet på mar-
kedet i 1981. „Jeg blev der i to år. 
Det var meningen, at vi skulle finde 
ud af, hvad der var i den olie, som 
slog folk ihjel, men det førte aldrig 
rigtig til noget, og slet ikke, da man 
på et tidspunkt besluttede at hælde 
alle de produkter sammen, som var 

under mistanke.“
Efter studietiden kom han til Vestsjællands Amt, 

hvor opgaven gik ud på at besøge medicinalindustrien 
og sørge for at den levede op til lovgivningen. Derefter 
blev han ansat i Miljøstyrelsen. Herfra blev han i 1999 
udlånt som national ekspert til EU-Kommissionen, hvor 
han arbejdede med lovgivningen. Det var et internatio-
nalt miljø, som han fandt rigtig spændende. Han boede 
i Bruxelles og rejste rundt i verden. Det kunne han 
gøre uden problemer, da han på det tidspunkt boede 

alene. Da han senere kom tilbage til 
Miljøstyrelsen og Danmark, hand-
lede det om lovgivningen omkring 
kosmetik og legetøj, som han fik lov 
til at sætte sit præg på. Han rejste 
stadig meget, både til Amerika og 
Afrika, men da han fandt sin Britt, 
som er fra Lemvig, og der kom børn 

til, begyndte familien og det hjemlige af trække i Lars.
Han fik job på Rudkøbing Apotek, som var et kvante-

spring fra sit tidligere rejseliv. Efter et par år kom han 
til Odder, hvor han var souschef på apoteket. Og her 
trives familien. Den 1. oktober overtog han så apoteket 
i Grenaa med i alt 20 ansatte.

Om han bliver boende i Odder? „Nu er det jo sådan, 
at Britt også har sit gode job, som hun er glad for, og 
børnene har deres skole og deres legekammerater, 
så det varer nok lidt, inden vi flytter, men man kan jo 
aldrig vide hvad der sker!“

Jørgen Peter Thygesen, jp@mercatus.dk

 vi kan være med til at 

gøre en forSkel

den nye apoteker i grenaa har været lidt rundt omkring, før 
han kom om på den anden side af disken. der gik 13 år før 
han begyndte at arbejde på et apotek. det var i rudkøbing. og 
efter en mellemlanding i odder er han nu havnet i grenaa.

  JEG kAN OG vil 
GøRE EN fORskEl, 
NåR DET hANDlER Om 
sUNDhED

  i DET hElE TAGET 
vil JEG GERNE væRE 
mED Til AT BEGRæNsE 
livssTilssyGDOmmENE
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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

Tel. 8833 4646 · www.lsalaw.dk

Kvalitet og Omtanke

aalsrode.dk

Jesper Stagegaard, Ree Park, om Ålsrode

Det er som at have en ekstra medarbejder internt i 
firmaet at arbejde sammen med Aalsrode. Det er 

enormt befriende: Alle taler med alle, de er helt nede 
på jorden og de ved, hvad man taler om.

http://www.kovsted.dk
http://www.djurslandsbank.dk
http://www.jobnet.dk
http://www.lsalaw.dk
http://www.aalsrode.dk
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Færgevej 1 · Grenaa · www.mercatus.dk

større Jordbrug
Anne Sophie Gamborg, 
Møllerup Gods, er valgt til 
bestyrelsen for Sektionen for 
Større Jordbrug i Landbrug & 
Fødevarer, der blev dannet i 
efteråret 2014 ved en sam-
menlægning af Tolvmandssek-
tionen og foreningen Danske 
Godser og Herregårde. 
Formål er at sikre rammevil-
kår, der gør det muligt at drive 
et produktions- og indtjenings-
orienteret jordbrug under lige 
konkurrence nationalt såvel 
som internationalt, at værne 
om den private ejendomsret 
og at bevare danske godser 
og herregårde med tilhørende 
kultur- og naturværdier. 

Ds smith 
 Packaging
Thomas Kure Jakobsen, der 
har beklædt stillingen som 
administrerende direktør for 
DS Smith Packagings aktivite-
ter i Danmark, er udnævnt til 
administrerende direktør for 
hele virksomhedens nordeuro-
pæiske region, som omfatter 
Sverige, Finland, Norge og 
Danmark.
Han har afløst Thibault Lau-
monier, som er udnævnt til 
administrerende direktør for 
DS Smith Packaging i Frank-
rig, og han indgår dermed i 
det øverste lederteam i DS 
Smith Packaging Europe.

Tidligere finanschef i DS 
Smith Packaging, Torben 
Linaa Hansen, er udnævnt 
til finansdirektør i DS Smith 
Packaging Denmark, jvor han 
får ansvaret for virksomhe-
dens samlede regnskabs- og 
finansaktiviteter.

lO
Grenaa-drengen, HK formand 
siden 2008, Kim Simonsen 
(53), går nu efter fagbevæ-
gelsens højeste job. Kim 
Simonsen er tidligere byråds-
medlem for Socialdemokratiet 
i den daværende Grenaa 
Kommune. Her var han indtil 
midten af 80’erne. Mens han 
gik på handelsskolen, blev han 
aktiv i HK Ungdom og derfra 
begyndte karrieren at tage 
fart. Norddjurs’ borgmester, 
Jan Petersen, kender ham rig-

tig godt, og han siger, at han 
er sikker på, at han kan røgte 
sin opgave, hvis han bliver 
valgt. Valget vil foregå på LO’s 
kongres i Aalborg i slutningen 
af oktober 2015. 

l-tek A/s

Claus Røge Brandstrup (35) 
er ansat som økonomichef 
i L-tek A/S i Nørager, hvor 
en del af opgaven bliver, at 
styrke samarbejdet på tværs 
af organisationen for at skabe 
bedre effektivitet og kunde-
service. Han kommer fra en 
stilling som økonomiansvarlig 
for fire produktionslokationer 
under Siemens Wind Power 
med op mod 1.500 ansatte. 
Claus er uddannet cand.merc. 
i økonomistyring og informatik 
og han overtager stillingen 
efter Martin Just Nielsen, som 
har valgt at lægge kræfterne i 
eget firma. 

syddjurs Erhverv

Erhvervschef i Syddjurs 
Udviklingspark, Christian 
Gøthche, forlader sin stilling 
med udgangen af april måned. 
Erhvervschefen har været 
ansat i godt et år, hvor hans 
opgaver blandt andet var at 
forestå kommunens erhvervs-
serviceopgaver samt drift og 
administration af udviklings-
parken. Christian Gøthche 
forlader udviklingsparken 
sammen med yderligere en 
medarbejder. 

superBrugsen 
 Glesborg

Efter fire år på posten har ud-
deler Leif Fisker Jensen valgt 
at stoppe med udgangen af 
marts måned, for at få mere 
tid til sin familie. Leif har som 
leder af Brugsen gennemført 
en udvidelse og renovering af 
butikken. 

venstre Norddjurs
På Venstres ordinære general-
forsamling var der udskiftning 
i toppen, da formand Knud 
Kildal ønskede fornyelse på 
posten. Ny formand blev 
John Daugaard Hansen (49), 
Grenaa. Han er uddannet 
maskinmester og ansat som 
maskinchef på Fiskeriinspek-
tionsskibet Vestkysten. Han 
har boet i Grenaa i en år-
række og har været medlem 
af foreningens bestyrelse i 
to år. Til bestyrelsen nyvalg-
tes Rasmus Kildal og Dorthe 
Nielsen. Og der var genvalg til 
Hans Conrau, Kai Hansen og 
Hans Kristian Hansen. Grup-
peformand for Venstre, Hans 
Husum, takkede ved general-
forsamlingen Knud Kildal for 
hans indsats.

Norddjurs 
 kommune
Efter syv år som byg- og miljø-
chef hos Norddjurs Kommune 
er Lotta Dybdahl Sandsgaard 
startet som centerchef for Na-
tur, Miljø og Byggeri i Herning 
Kommune, hvor hun har an-
svaret for 100 medarbejdere 
og fire afdelingsledere.

lindhardt steffen-
sen Advokater
Lindhardt Steffensen Advo-
kater har indgået kontorfæl-
lesskab med advokat Jeanet 
Høgh Sørensen, Agrolaw 
Advokatanpartsselskab, der 
er specialiseret landbrugsad-
vokat. Advokaterne starter 
op på Lindhardt Steffensens 
nuværende kontor i Grenaa 
og udvider senere på året 
med et kontor i Skejby.
„Vi beskæftiger os også med 
landbrug, og via samarbejdet 
med advokat Jeanet Høgh 
Sørensen kan vi yderligere 
styrke vores rådgivning af 
landmænd, f.eks. inden for 
området generationsskifte, 
der bliver aktuelt for mange 
landmænd i de kommende 
år“, udtaler advokat Jørgen 
Lindhardt Steffensen, der 
også oplyser, at næste skridt 
allerede er planlagt og vil 
blive taget i efteråret med 
etablering af et advokatkontor 
i Skejby.

Bvm Tømrer Aps
Den 22-årige Brian Vesterga-
ard Møller har etableret sig 
med navnet BVM Tømrer ApS 
på adressen Mortensensvej 
5 i Auning. Ifølge Brian, så 
tilbyder han alle former for 
traditionelle tømreropgaver 
så som nybyggeri, tilbygnin-
ger og reparationer. Han har 
allerede fået sine første op-
gaver i hus. Desuden kan han 
supplere sine indtægter ved 
at leje sig ud til sin tidligere 
læremester PJP Huse – også 
i Auning.

sportigan Auning
For kort tid siden er Sportigan 
i Auning flyttet til nye lokaler 
på Centervej. Ifølge indehave-
ren, Marius Mollerup, så har 
de nye lokaler den fordel, at 
forretningen nu kun findes i 
et plan – i modsætning til de 
to, som de tidligere lokaler 
var på. 

http://www.mercatus.dk
http://www.mercatus.dk
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Spåntagende CNC bearbejdning

Energivej 14 ∙ 8500 Grenaa ∙ Tlf.: 4040 6144 ∙ www.nymarkogfogh.dk
Fremstilling af aluminiumskomponenter – kontakt os gerne

Alle data er indhentet i perioden 
27.01.2015 - 23.02.2015.
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen 
og NN Markedsdata. 
Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

Anni‘s Blomsterværksted Aps
Jernbanegade 22B, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30.09.2014
Bruttofortjeneste 0,9 (0,9)
Resultat før skat 0,0 (-0,1)
Egenkapital -0,4 (-0,4)
Antal ansatte - (-)

cakes & co. Engros Aps
Sletten 6, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30.06.2014 
Bruttofortjeneste -1,7 (0,8)
Resultat før skat -2,9 (0,1)
Egenkapital -2,8 (0,1)
Antal ansatte - (-)

frederiksen Grenaa A/s
Energivej 3, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30.09.2014 
Bruttofortjeneste 7,0 (7,4)
Resultat før skat -1,0 (0,1)
Egenkapital 1,5 (2,2)
Antal ansatte 23 (22)

Greenoil standard Aps
Julius Kajus Vej 14, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31.12.2014 
Bruttofortjeneste 3,3 (1,1)
Resultat før skat 0,9 -(1,0)
Egenkapital 2,1 -(0,4)
Antal ansatte - (-)

Grenaa Plantecenter Aps
Ådiget 13, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31.12.2014 
Bruttofortjeneste 3,2 (3,3)
Resultat før skat 0,2 (0,1)
Egenkapital 0,7 (0,6)
Antal ansatte - (-)

Grønfeld Byggecenter A/s
Smedebakken 1, Grønfeld
8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31.12.2014
Bruttofortjeneste 4,1 (4,2)
Resultat før skat 0,5 (0,6)
Egenkapital 2,5 (2,7)
Antal ansatte - (-)

hjelm & henriksen A/s
Martin Hansens Vej 15, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30.09.2014
Bruttofortjeneste 3,3 (2,6)
Resultat før skat 0,5 (0,2)
Egenkapital 1,2 (0,9)
Antal ansatte - (-)

hN Autocenter A/s
Centervej 4, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30.09.2014
Bruttofortjeneste 7,3 (7,3)
Resultat før skat 1,1 (1,1)
Egenkapital 6,7 (5,9)
Antal ansatte - (-)

Ja Regnskab vivild Aps
Østergårdsvej 7, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31.12.2014
Bruttofortjeneste 1,2 (0,5)
Resultat før skat 0,1 (0,5)
Egenkapital 0,5 (0,5)
Antal ansatte - (-)

Jydeland maskinfabrik A/s
Drammelstrupvej 2, Tirstrup
8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30.09.2014 
Bruttofortjeneste 8,1 (5,7)
Resultat før skat 3,7 (2,3)
Egenkapital 7,3 (6,2)
Antal ansatte - (-)

kolind Entreprenørforretning Aps
Skarresøvej 6, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 31.12.2014
Bruttofortjeneste 1,2 (1,0)
Resultat før skat 0,2 (0,0)
Egenkapital 0,9 (0,8)
Antal ansatte - (-)

kornproducenternes kvalitets- 
kornformidling A/s
Udsigten 5, Vejlby
8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31.10.2014
Bruttofortjeneste 0,9 (0,8)
Resultat før skat 0,0 (-0,1)
Egenkapital 1,9 (1,9)
Antal ansatte - (-)

liftservice A/s
Randersvej 26, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 31.12.2014 
Bruttofortjeneste 2,8 (2,6)
Resultat før skat 1,0 (1,3)
Egenkapital 3,7 (3,0)
Antal ansatte - (-)
PB scandi-mobil A/s
Industriparken 16, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31.12.2014
Bruttofortjeneste 3,3 (2,7)
Resultat før skat 2,2 (1,5)
Egenkapital 13,3 (11,6)
Antal ansatte - (-)

soendergaard Aps
Rugvænget 12A, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30.09.2014
Bruttofortjeneste 4,6 (5,1)
Resultat før skat 0,2 (0,8)
Egenkapital 0,9 (1,1)
Antal ansatte - (-)

Tømrerfirmaet Per Bech Aps
Dagstrupvej 23, Dagstrup
8544 Mørke
Regnskabsafslutning 31.12.2014 
Bruttofortjeneste 2,4 (2,6)
Resultat før skat -0,7 (0,1)
Egenkapital 0,2 (0,7)
Antal ansatte - (-)

øer A/s
Voldbjergvej 12A 2, 8240 Risskov
Regnskabsafslutning 30.09.2014
Bruttofortjeneste 20,0 (24,5)
Resultat før skat 3,2 (2,7)
Egenkapital 3,0 (4,0)
Antal ansatte - (-)

Nye selskaber
CVR-NR:
Cvrnr Selskabsnavn ..................................................................................................Reg.dato
36500883 CB CONSULT IVS ....................................................................................... 01.02.2015
36507918 SAMPER INSTALLATION ApS .................................................................... 03.02.2015
36532173 IVÆRKSÆTTERSELSKABET AF 16. JANUAR 2015 ................................... 04.02.2015
36532599 GL. HOBROVEJ 4A OG 4B ApS ................................................................. 04.02.2015
36532777 TØJHUSHAVEVEJ 6 ApS ............................................................................ 04.02.2015
36536071 DANSK SPECIAL LAKERING INTERNATIONAL ApS .................................. 09.02.2015
36536578 TA-PRODUCTS ApS .................................................................................... 10.02.2015
36538015 LYSTRUP TOTALENTREPRISE ApS AF 2014 ............................................. 11.02.2015
36464372 SWIPES ApS ............................................................................................... 11.02.2015
36539348 WESTFIELD CONSULTING ApS ................................................................. 12.02.2015
36540923 3 A LEASING ApS ....................................................................................... 13.02.2015
36541725 DECKOFFICE.DK ApS ................................................................................. 14.02.2015
36543191 STALD LYKKESTRUP DK IVS ...................................................................... 17.02.2015
36536470 STOCKFLETH IVS ....................................................................................... 17.02.2015
36547715 YEASTCYCLONE IVS .................................................................................. 23.02.2015

selskabsændringer
18044935 FJORDALLEN 43 ApS ..................................................... selskabet opløst 27.01.2015
32318851 TRANSPORTFIRMAET KLAUS KOUSTED ApS ....... Konkursdekret afsagt 22.01.2015
34051798 PINK NOSE REKLAME OG KOMMUNIKATION ApS.... Konkursdekret afsagt 02.02.2015
32318770 SELSKABET AF APRIL 2013 ApS .................................... selskabet opløst 05.02.2015
26926955 VERNER L. PEDERSEN, GRENÅ ApS ......... Selskabet opløst efter fusion 05.02.2015
32280331 HVID-HOLM ENTREPRENØR ApS ................... Anmodning om opløsning 13.02.2015
32150837 CAFÉ DAGMAR ApS ........................................ Anmodning om opløsning 19.02.2015
26374138 GAIATONE ApS ...........................................................Selskabet er opløst 23.02.2015
34628653 OFELIA & TROLDEN ApS ..........................Konkursbehandlingen afsluttet 23.02.2015
33042094 MELDGAARD MØLLER ApS .................................. Konkursdekret afsagt  27.01.2015
34204063 SERVICE & IMPORT ApS ........................................ Konkursdekret afsagt 29.01.2015
33075677 STALD LYKKESTRUP ApS ................................ Anmodning om opløsning 02.02.2015
33387873 BT SKIBE OG INDUSTRI ApS ........................... Anmodning om opløsning 03.02.2015
28985363 NOK ER NOK, 10.000 TIMER ApS .................................. selskabet opløst 03.02.2015
15370130 FUNVEL ApS ................................................................Selskabet er opløst 09.02.2015
20221844 KRÜGER TØMRER / MURER ApS ................................... selskabet opløst 09.02.2015
32452469 BRØDRENE RYGGE ApS ......................................... Konkursdekret afsagt 11.02.2015
26712688 TECH INNO ApS .......................................... Selskabet opløst efter fusion 14.02.2015
34626502 JMJ BYG ApS .......................................................... Konkursdekret afsagt 19.02.2015
27626653 HT BYG PINDSTRUP ApS ................................................ selskabet opløst 23.02.2015
31775396 TOBIAS HØHER CONSULT ApS.................. Selskabet opløst efter fusion 23.02.2015

Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.

Pindstrup mosebrug A/s
Fabriksvej 2, Pindstrup
8550 Ryomgård

Regnskabsafslutning  30.09.2014

Bruttofortjeneste 76,9 (67,8)

Resultat før skat 74,1 (43,1)

Egenkapital 282,5 (232,1)

Antal ansatte 75 (80)
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

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

Send stof til: 
info@erhvervdjursland.dk

Generalforsamling  
Djurslands Erhvervsråd
12. marts kl. 17.30 - 21.30 på Fregatten 
Jylland, Strandvejen 4, 8400 Ebeltoft.
Generalforsamling incl. en lækker menu i 
„Karens Køkken“, hvorefter Søs Egeling 
holder et provokerende indlæg.
Tilm.: lene@djurslandserhvervsraad.dk 
senest 7. marts
Arr.: Djurslands Erhvervsråd –gratis for 
medlemmer.
Ikke medlemmer, samt tilmeldte der 
udebliver, faktureres 200 kr. pr. pers.

morgenmøde med Esben mols kabell
18. marts kl. 8.00 - 10.00 på Kystvejens 
Hotel & Konferencecenter.
FC Djurslands Erhvervsklub får besøg af 
Esben Mols Kabell, stifter af Lasertryk.
dk,  der vil fortælle om hvordan man 
på rekordtid får 45.000 kunder og en 
omsætning på en kvart mia.
Arr.: FC Djursland Erhverv
Info/Tilm.: rd@fcdjursland.dk –Tlf. 2126 
2710

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

ledelse på Tværs:  
hvor skal vi hen du?
14. april kl. 14.00 - 16.30 på Hotel 
Ebeltoft Strand, Ndr. Strandvej 3, Ebeltoft.
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, taler om 
„dynamisk dimension“, inden der bliver 
spørge- og debatrunde.
Tilm.: Nærmere oplysninger følger

morgenmøde med Jacob Nielsen
22. april kl. 8.00 - 10.00 på Kystvejens 
Hotel & Konferencecenter.
FC Djurslands Erhvervsklub får besøg 
af  Jacob Nielsen, direktør i Aarhus Elite/
AGF, der bl.a. stiller op til spørgsmålet om 
han har fortrudt skiftet fra det velkørende 
Randers FC til heksekedlen i AGF.
Arr.: FC Djursland Erhverv
Info/Tilm.: rd@fcdjursland.dk –Tlf. 2126 
2710

morgenmøde med Ole svit
20. maj kl. 8.00 - 10.00 på Kystvejens 
Hotel & Konferencecenter.
FC Djurslands Erhvervsklub får besøg 
af direktør Ole Svit, der vil indvie os i 
fremtidsplanerne for Viden Djurs og 
fortælle os, hvordan han ser Grenaa som 
uddannelsesmekka.
Arr.: FC Djursland Erhverv
Info/Tilm.: rd@fcdjursland.dk –Tlf. 2126 
2710
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fuldtidsledige
% af arbejdsstyrken 
(foreløbige) efter område, 
alder og køn.
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0,- i gebyr for 
erhvervskunder

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

PiNDsTRUP lANDET  
I RUSLAND
I slutningen af 2013 købte 
Pindstrup Mosebrug det rus-
siske selskab ZAO Rostorf 
Invest, som både producerer 
og sælger substrater på det 
russiske marked.

Administrerende direktør 
Jan Astrup fortæller, at han 
ikke oplever hverken praktisk 
eller politisk chikane. „Vi kø-
ber, sælger og flytter varer ind 
og ud af landet som intet var 
hændt. Rublen er faldet med 
40%, men selvom værdien 
af det, vi har købt så falder, 
bliver fortjenesten tilsvarende 
større, når vi eksporterer. 
Og så regner vi med at have 
løst vores udfordring med at 
skaffe råvarer nok, fordi vi 
med købet også råder over 
betydelige indvindingsrettig-
heder i Rusland.“

Det kan sikre fortsat vækst 
for Djursland-virksomheden, 
der producerer og sælger dyrk-
ningsmedier, primært spag-
num, til gartnerier og havebrug 
til mere end 100 lande.

Resultatet i det nye russiske 
selskab er indregnet i koncern-

regnskabet i de sidste 9 måne-
der af regnskabsåret, og fylder 
her 4%. Det er derfor den 
organiske vækst på 14,2%, der 
driver stigningen i driftsresulta-
tet på 64,6% til imponerende 
88 mio. kr. Koncernens egen-
kapital udgør 282,5 mio kr. ved 
regnskabsårets afslutning.

Jan Astrup forventer, at 
resultatet i år bliver i samme 
størrelsesorden.

Der er på verdensplan en 
halv snes andre producenter 
af tilsvarende produkter. „Men 
vi er de eneste i Rusland, som 
vi lige nu har for os selv. Om 
tre uger køber man blomster i 
hele Europa. Så skal gartnerne 
bruge mere spagnum, og har 
råd til at købe det. Vi er meget 
vejrafhængige, og var også her 
meget heldige sidste år,“ slut-
ter en optimistisk Jan Astrup.

Pindstrup sælger ca. 20 % 
af sine produkter til hobby-
markedet. Langt hovedparten 
sælges via salgskonsulenter 
til det professionelle marked, 
dvs. til gartnerier.

JUBilæUmsREkORD
Største basisindtjening 
nogensinde: Med et basisre-
sultat på 99 mio. kr. for 2014 
har Djurslands Bank, der blev 
stiftet i 1965, fået det største 
overskud nogen sinde. Ban-
kens indlån er steget med 5,1 
% og er nu næsten på 5 mia. 
kr., mens udlånet er på 3,6 
mia. kr. Så banken har penge 
stående til at låne ud. Ifølge 
bankdirektør Ole Bak, så er 
der flere årsager til det gode 
resultat. Men det er real-

konverteringerne, som er de 
væsentligste, siger han. 

Djurslands Bank A/s
Torvet 5, 8500 Grenaa

Regnskabsafslutning  30.09.2014

Bruttofortjeneste 307,9 (292,0)

Resultat før skat 70,2 (48,4)

Egenkapital 832,6 (783,6)

Antal ansatte 176 (177)
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

http://www.sparekassendjursland.dk
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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

