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VVS-installation

per møller
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• VAND • VARME • SANITET • VENTILATION
• BLIKKENSLAGERARBEJDE
• OLIEFYRSSERVICE

Tel. 8833 4646 · www.lsalaw.dk

www.permoeller.dk

Din lokale installatør

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

El-installation
Automation
IT-netværksløsninger
Industriservice
Solceller
Sikringsanlæg

BP Electric A/S
www.bpelectric.dk

Trekanten 44 B
8500 Grenaa
Tlf. 86 32 32 99

Nimtofte
Tlf. 86 39 81 07
Balle
Tlf. 86 33 72 73

Deres garanti for
kompetence og engagement

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 miljøbelastning og forøgelse af produktiviteten. Denne formidling sker primært ved erfaringsudveksling i de enkelte udviklingsgrupper (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).
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Personprofil Købmand René Povlsen, Super Best i Rønde [forsidefoto]
For René Povlsen, Super Best i Rønde, er det at være købmand en livsstil og en hobby.
Han kan næppe forestille sig noget andet. Men det betyder et liv med fingeren konstant
på pulsen og et mere end almindeligt engagement i det lokale samfund.
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lifesavingworld.com

INGEN EKSPORT UDEN

NETWORKING
På det internationale marked ville arkitekt- og ingeniørfirmaet Arkikon næppe
have de store chancer uden at samarbejde med andre danske firmaer, der allerede
har succes internationalt. Et affaldsforbrændingsanlæg i Norge skal nu sættes i
værk takket være samarbejdet med en stor, dansk maskinleverandør.
sat med almindeligt byggeri som for
„Vi har indtil videre arbejdet på omeksempel ombygningen af Grenaa
kring 70 ud af Danmarks cirka 450
Dampvæveris gamle bygninger.
varmeværker, så vi kan godt sige,
Men det er det tekniske byggeri,
at her til lands er vi godt kørende,“
som vi anser for
siger partner og
bygningskonDET AT VÆRE BILLIGST at have de bedste muligheder
struktør Jesper
OG BEDST ER SIMPELTHEN på eksportmarQuist Hauskov.
IKKE GODT NOK
kederne, og her
„Selv om vi i
kommer i høj
årevis har spegrad de omtalte netværk ind.“
cialiseret os i teknisk byggeri som
„I Hadsund findes der en mafjernvarmeværker, er vi ikke rigtig
noget ude i den store verden. Det at skinleverandør til forbrændingsindustrien, der hedder Weiss A/S. De
være billigst og bedst er simpelthen
er store herhjemme, men endnu
ikke godt nok.“
større i udlandet. Dem har vi over
„I dag er der 17 medarbejdere i
de senere år haft et rigtigt godt
virksomheden. Og vi arbejder fort-

Partner og bygningskonstruktør Jesper Quist Hauskov, Arkikon

4

Made in Djursland

www.erhvervDJURSLAND.dk · maj 2015

brændt af. Tromsø ligger jo langt fra
samlede pris var over budget, og
samarbejde med,“ fortæller Jesper.
alting. Nu kan Kvitebjørn tjene på
bygherren valgte at ville køre videre
„Vi har bygget en række værker
såvel fjernelse
med en norsk
sammen med dem her i Danmark.
af affald som
bygningsentreVi er gode til at levere „helstøbte“
VI SKAL HÆGTE OS
på varmeproprenør – og en
projekter, siger Weiss, og de har i
duktionen. Det
rådgiver. Så mel- PÅ GODE NETVÆRK OG
flere omgange forsøgt at få os med
betyder også, at
lem jul og nytår
i deres udenlandske projekter, uden
MED GODE REFERENCER,
virksomheden
tog jeg kontakdet dog er lykkedes. Det skal med,
SÅ KOMME VIDERE UD AD har planer om at
ten til bygherat sådanne omkostningstunge progå i gang i andre
ren. Jeg vendte
DEN VEJ
jekter ofte har en politisk bagside,
dele af landet og
muligheden,
der vil tilgodese lokale virksomheder. Da den udenlandske sælger hos hvor vi kunne fungerer som rådgiver udlandet, hvis chancen skulle byde
sig.
for bygherren. Det lykkedes, men
Weiss, Bo Johanson, henvendte sig
„Nu handler det om at kunne
det var en voldsom koordineringstil os om et totalentrepriseprojekt i
levere et perfekt projekt til nordopgave med intensiv mødevirksomTromsø, vidste han godt, at vi som
mændene. Gør vi det, vil vi også stå
hed i starten af det nye år. Nu er vi
firma havde brugt en del udvikstærkt på det norske marked. Vi har
bygherrerådgiver på sagen, vi er i
lingstimer på at komme igennem
den lokale reference i form at værfuld gang, og projektet kører som
til udlandet uden held. Men vi var
ket i Tromsø. Vi samarbejder rigtig
det skal med
selvfølgelig klar
godt med Kvitebjørn Varme A/S og
koordinering
til at forsøge
SÅDANNE
med Weiss A/S. Nu vil vi gerne i
og udbud. „Et
med endnu et
OMKOSTNINGSTUNGE
gang i Sverige. Gennem årene har
sådant projekt
projekt, da vi
vi også mødt andre leverandører til
må simpelthen
som virksomhed PROJEKTER OFTE HAR EN
ikke gå galt, hvis forbrændingsindustrien, som mulighavde beslutPOLITISK BAGSIDE, DER
vis også vil kunne give eksportmuman har eksportet, at det skulle
VIL TILGODESE LOKALE
ligheder på sigt. Det er den vej, vi
tambitioner.“
være Arkikons
skal gå. Vi skal ikke ud og ansætte
vej til eksportVIRKSOMHEDER
sælgere. Vi skal hægte os på gode
Fremtiden
markederne.“
netværk, og med gode referencer
Bag affaldsforbrændingsanlægkommer vi videre ud ad den vej. Vi
get i Tromsø står Kvitebjørn Varme
En hektisk periode
vil leve af gode omtaler og referenA/S. Bygningsprojektet er vurderet
„Vi fik tre uger op til jul til at lave
cer,“ siger Jesper.
til 40 – 50 mio. kr. ud af et samlet
projektmaterialet og finde ud, hvad
anlægsbudget på 600 mio. Tidligere
den samlede totalentreprisesum for
blev alt affald fra Tromsø transbygningen var,“ fortsætter Jesper.
Jørgen Peter Thygesen, jp@mercatus.dk
porteret 600 km sydpå for at blive
„Så viste det sig desværre, at den
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Effektive kurser
– kørebanen på Djursland

motorcykler
personbiler
busser

Trafiksikkerhed
Vi er eksperter i transport

lastbiler
vogntog

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

KLUMME – ADVISORY BOARD:

HVORFOR ET ADVISORY BOARD?
Hvis du er bange for at miste
kontrollen i virksomheden ved
oprettelsen af en bestyrelse, kan
et advisory board være et alternativ
eller et forstadie til en bestyrelse. Et
advisoryboard er en gruppe valgte
rådgivere, der fungerer som en
uafhængig rådgivende instans, der
formår at udløse noget af virksomhedens potentiale.
Der er ingen tvivl om, at begge
dele giver bedre bundlinje. Med
et board kan du tilføre nogle af de

kompetencer, der mangler i virksomheden. Dynamikken i direktionen bliver ofte en anden, når der
tilføres nye øjne på virksomheden
eller på en konkret problemstilling.
På den måde er der andre at sparre
med, der har en anden vinkel på den
udfordring, som ejeren, lederen eller
virksomheden står overfor.
Du skal være mentalt klar til at
tage imod boardet og være villig til
at ændre noget af det bestående i
virksomheden. Derfor skal du gøre

op med dig selv, om du er forandringsparat og vil lægge de ekstra
timer, det kræver at opnå et godt
udbytte af arbejdet med boardet.
Overvej gerne på forhånd, hvilke
fokusområder du selv tænker, der
skal udvikles og eksekveres på.
I samarbejdet med boardet er det
utroligt vigtigt, at du er ærlig omkring virksomhedens situation, dens
styrker og svagheder samt medarbejdernes formåen, så boardet kan
hjælpe med at skabe struktur og
flytte virksomheden.
Du skal fokusere målrettet på de
økonomiske tal i virksomheden og
lade boardet følge med i realiseret
budget pr. måned med forklaring på,
hvorfor det er gået som det er.
Vi kan hjælpe dig med at sammensætte dit board og starte arbejdet op med en strategidag, hvor vi
bl.a. sammen sætter mål op.
Af Karina Boldsen og Mette Haase Lindhardt,
Boldsen og Lindhardt Board Advice
(Mette er også partner i Lindhardt Steffensen
advokater), www.boldsen-lindhardt.dk
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INTERRESSE FOR FÆLLES
INNOVATION I UGE 47
DER har allerede fået positive interessetilkendegivelser i forbindelse
med planerne om en stor fælles innovations- og idégenereringsproces
i iværksætterugen i uge 47.
Grenaa Musik og Event Forening
vil gerne være med til at arrangere
og formidle fælles events på Djursland. „Foreningens formål er netop
at kombinere ønsker og ressourcer
fra foreninger, erhverv/handel,
museer og uddannelsesinstitutioner,
så det passer som fod-i-hose med
vores initiativ,“ fortæller formand
Ole Sørensen.

Virksomhed har bygget nyt

Også Folkekirken i Syd og Norddjurs har meldt sig på banen som
samarbejdspartner. Benedikte Bock
Pedersen, provst i Syddjurs Provsti:
„Vi er i Folkekirken på Djursland
også optaget af at gøre det attraktivt
at leve og bosætte sig her, hvor vi
selv er glade for at bo, og er uden
sammenligning den største kulturudbyder på Djursland.“
Erhvervsrådet, Viden Djurs og de
øvrige initiativtagere inviterer til et
opstartsmøde for alle interesserede
senere på foråret.

Bestyrelsen mener

SAMMEN KAN VI MERE
Vi har nok alle et ønske om at
forbedre forholdene for erhvervslivet på Djursland – og her er nok at
tage fat på. Infrastrukturen, hvordan
forbedrer vi den? Fraflytningen fra
land til by – hvordan vender vi den
udvikling? – og hvordan gør vi det
attraktivt at flytte til Djursland?
Meget kræver visionær tænkning,
langtidsplanlægning og inddragelse
af store aktører som fx Christiansborg, kommunalpolitikere og
organisationer.
Det kan virke tungt og uoverskueligt. Vi kan læne os tilbage og
skyde skylden på politikerne – på
regnvejret – på samfundet. Men vi
kan også selv vælge at være med til
at påvirke en udvikling i den rigtige
retning – og dermed selv vælge at
være med til at gøre en forskel, bl.a.
ved at bruge hinanden aktivt.
På Djursland har vi mange gode
og spændende virksomheder. Jo
mere vi kender til dem og til hinanden – jo bedre. Prøv til næste møde,
arrangement eller reception at tale
med din sidemand, du ikke kender
i forvejen. Der gemmer sig måske
en spændende virksomhedshistorie
eller et produkt du aldrig har hørt
om. Det kan måske endda blive din
næste mulige samarbejdspartner,
din næste nye kunde eller leverandør. Eller bare en, som du har lyst
til at fortælle videre om til andre. Jo
mere vi kender til hinanden jo bedre
bliver vi hinandens ambassadører.
Prøv også næste gang, du skal
bruge varer eller tjenesteydelser,
www.erhvervDJURSLAND.dk · maj 2015

at overveje, om lokale leverandører
kan matche pris og kvalitet i forhold
til andre leverandører.
Djursland kan mere – og har mere
at byde på end vi tror. Lad os bruge
hinanden, og lad os ved hjælp af
godt netværk, gode lokale samarbejder og partnerskaber skabe den
synergieffekt som kan være med
til at løfte Djursland. Vi kan starte
allerede i dag.

ØRUM International Furniture, der tidligere havde
til huse i Ramten, er nu flyttet ind i nye lokaler i
Ørum. At virksomheden ikke har valgt at flytte tættere på motorvejen skyldes ifølge direktør Henrik
B. Nielsen, at han hellere vil være tættere på sine
medarbejdere end på en motorvej. Virksomheden har fundet et godt og håndplukket team af
medarbejdere, som han nødig vil af med. Derfor
dette valg. Virksomheden har været Gazelle to år i
træk og har modtaget Norddjurs Kommunes GMC
certifikat.

Ferieby færdigrenoveret
GRENAA Efter en omfattende renovering af 44
huse, der er foregået over flere år, kan Dronningens Ferieby nu slå dørene op for gæsterne
til den kommende sæson. Prisen ligger på 38
mio. kr. Feriebyen blev opført i 1990 af Scleroseforeningen, og renoveringen er sket med støtte
fra blandt andet A.P.Møller og Hustru Chastine
Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål, Villum
Fonden, Augustinus Fonden og Ernst og Vibeke
Husmands Fond. Bag byggeriet har stået LB
Consult, Grenaa, som rådgiver og hovedentreprenøren har været Aalsrode Tømrerfirma.

Lufthavn overtager handling
TIRSTRUP Aarhus Airport har indgået en aftale
med SAS om overtagelse af SAS Passager
Handling i lufthavnen. Virksomhedsoverdragelsen betyder, at Aarhus Airport nu »handler« alle
repræsenterede flyselskaber og deres passagerer
i lufthavnen, dvs. check-in og boarding.
„I Aarhus Airport er vi glade for overtagelsen,”
siger lufthavndirektør Peter Høgsberg. „Vi ser
det som en rigtig god ting, da det gør det muligt
for os at få mere ud af de personaleressourcer, vi
allerede har, og desuden sikrer os, at alle vores
kunder oplever samme høje service. At vi nu varetager al passager-handling i lufthavnen betyder
samtidig, at vi i endnu højere grad end tidligere
kan styre og dermed også optimere passagererflowet gennem lufthavnen.“
Med overdragelsen følger tre tidligere SASmedarbejdere. Aftalen med SAS omfatter ikke
billetkontor, der fortsat varetages direkte af SAS.

Opklaring og kommunegrænse

Helene Røberg
Kasserer, Djurslands Erhvervsråd

Advertorial

DJURSLAND Politiets opklaring af indbrud
afhænger af kommunegrænserne. Det viser en
ny analyse fra Secubi.dk foretaget på baggrund af
tal fra Danmarks Statistik. Norddjurs topper listen
som nummer et med 238 anmeldte indbrud, 41
sigtelser og en sigtelsesprocent på 17.2.
Syddjurs er nummer 82 på listen med 401
anmeldte indbrud, 14 sigtelser og en sigtelses
procent på 3.5.
Undersøgelsen bygger på data fra Danmarks
Statistik over indbrud i beboelser i 2014. Tallene
inkluderer udelukkende indbrud i beboelse og
ser ikke på indbrud i forretninger/virksomheder.
Sigtelser er ikke ensbetydende med, at der falder
dom.

Noter
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Cheføkonom Steen Bocian, Danske Bank

BOCIAN: LETBANEN VIL

LØFTE DJURSLAND
spiller ind.“ Steen Bocian påpeger
råd til at købe sig den dyrere bolig i
samtidig, at der kan være meget
storbyen.“
store geograHan slog også
fiske forskelle
fast, at han ikke
DER ER INGEN TVIVL
internt i komser en større
OM, AT NETHANDELEN VIL munerne, hvor
rentestigning
han på Djursland
lige om hjørBLIVE VED MED AT STIGE
f.eks. ser områnet. „Renten
derne tæt på Aarhus som der hvor
vil komme op i et mere naturligt
antallet af erhvervsaktive vil stige,
højere leje, men så længe både de
mens faldet vil være større længere
nationale banker og centralbanken
ude på landet på Djursland.
pumper flere penge ud i systemet,
kommer det ikke til at ske.“
Forbrugsfremgang,
men ikke i butikkerne
Lidt færre erhvervsaktive
En stor del af butikkerne på DjursEn frisk prognose fortæller, at
Boligpriserne vil stige
land vil lukke i de kommende år spår
antallet af erhvervsaktive i alderen
Steen var ikke i tvivl om, at den
han. „Der vil lukke flere butikker på
20-64 år frem til 2040 vil falde lidt
kommende Letbane på sigt vil få
på Djursland. Prognosen forudser et Djursland end i Aarhus og Randers.
betydning for boligprisudviklingen
Især vil det gå ud over non-food,
fald på 11,4 %
langs banen og
som vi i fremtiden i endnu højere
i
nord
og
7,5
%
altså dermed
DE GEOGRAFISKE
grad vil købe på nettet. Der er ingen
i syd. Men han
også på DjursSKÆVHEDER I
tvivl om, at nethandelen vil blive
anser faldet for
land. „Priserne
ved med at stige, både til danske og
at være meget
vil også komme
PRISUDVIKLINGEN VIL
udenlandske netbutikker,“ spår han.
moderat. „I
til at stige her,
andre komBLIVE STØRRE
dog senere og i
muner forudser
mindre omfang
Lars Chalmer Rasmussen, lars@mercatus.dk
prognosen et fald på mere end 30
end i Aarhusområdet. Men de
%, og faldet her er ikke større end
geografiske skævheder i prisudvikat det kan vise sig slet ikke at blive
lingen vil blive større, for den lave
tilfældet, fordi så mange faktorer
rente betyder, at rigtig mange har
Han formåede veloplagt at gøre
komplicerede økonomiske sammenhænge gennemskuelige for et halvt
hundrede lokale erhvervsfolk, og
hans optimistiske konklusioner var
ikke til at tage fejl af:
Det går fremad med økonomien
både internationalt i de fleste lande,
i EU, i Danmark og sandelig også
på Djursland. Arbejdsløsheden er
faldende, økonomien er stabiliseret
og en positiv afsmitning fra især
Aarhus er så småt er ved at kunne
ses på halvøen.

8

Erhvervsudvikling

www.erhvervDJURSLAND.dk · maj 2015

Scenen var sat en flot forårsdag sidst i april på

Liv i Ebeltoft

Lübker, da Danske Banks cheføkonom Steen Bocian

EBELTOFT Ebeltoft Distriktsråd vil via en ny
fond hjælpe iværksættere på vej, og derved være
med til at fylde nogle af byens tomme butikker.
Til at starte med åbner de to unge iværksættere
Rebekka Gertz Andersson og Mads Heinesen,
med støtte fra fonden, Ebeltoft Bogcafé i de
lokaler, der før rummede Ebeltoft Papirhandel.

tog temperaturen på såvel den internationale
økonomi som den helt lokale på Djursland.

Solenergi til SuperBrugsen

Befolkningsfremskrivning 20-64 årige
(Kommuner med størst vækst, Djursland kommunerne samt
kommuner med størst negativ vækst)
2014

2040

Vækst

Vækst %

399.810
66.331
209.867
24.053
8.318
50.134
38.715
30.403
12.750
12.998
21.773
126.187
15.780
30.568
40.936
19.919
28.259
119.869
55.134
7.239

501.930
76.215
233.463
26.657
9.122
54.750
41.387
32.483
13.577
13.833
23.144
133.607
16.595
32.130
42.818
20.417
28.891
121.450
55.772
7.290

102.120
9.884
23.596
2.604
804
4.616
2.672
2.080
827
835
1.371
7.420
815
1.562
1.882
498
632
1.581
638
51

25,5
14,9
11,2
10,8
9,7
9,2
6,9
6,8
6,5
6,4
6,3
5,9
5,2
5,1
4,6
2,5
2,2
1,3
1,2
0,7

Syddjurs
Norddjurs

22.483
21.217

20.799
18.798

-1.684
-2.419

-7,5
-11,4

Skive
Kalundborg
Guldborgsund
Tønder
Vordingborg
Odsherred
Morsø
Samsø
Struer
Lemvig
Ærø
Langeland
Lolland
Bornholm
Læsø

26.005
26.743
33.632
21.044
24.402
17.265
11.319
1.935
11.633
11.246
3.131
6.655
23.499
21.665
905

20.629
21.022
25.748
16.087
18.597
13.131
8.479
1.437
8.522
8.227
2.211
4.599
15.453
14.201
544

-5.376
-5.721
-7.884
-4.957
-5.805
-4.134
-2.840
-498
-3.111
-3.019
-920
-2.056
-8.046
-7.464
-361

-20,7
-21,4
-23,4
-23,6
-23,8
-23,9
-25,1
-25,7
-26,7
-26,8
-29,4
-30,9
-34,2
-34,5
-39,9

København
Frederiksberg
Aarhus
Tårnby
Vallensbæk
Horsens
Gladsaxe
Hvidovre
Ishøj
Glostrup
Rødovre
Aalborg
Herlev
Lyngby-Taarbæk
Gentofte
Brøndby
Høje-Taastrup
Odense
Randers
Dragør

Kilde: Danske Bank/Danmarks Statistik
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KOLIND Hos SuperBrugsen i Kolind håber man
af flere årsager på mange solskinstimer i de
kommende år – der er nemlig blevet opsat 411
solceller på butikkens tag. Cellerne dækker cirka
20 procent af butikkens strømforbrug og årsproduktionen forventes at ligge på omkring 91.000
kWh. Det svarer ca. til 16 husstandes elforbrug
på et år.
„Vi havde pengene stående i banken, hvor de
absolut ingen gavn gjorde,” fortæller uddeler i Kolind, Jørn Schmidt. „Forrentningen af pengene er
meget bedre, når de er sat i solceller, og samtidig
lægger vi pengene i grøn energi.”
Solcellerne er kun første step i vores tretrinsplan
for at gøre butikken mere energivenlig,” fortæller
han. Der blev lavet en samlet pulje til udskiftning
af belysning hos Coop, og den har SuperBrugsen
i Kolind tilmeldt sig. Det betyder, at al belysningen udskiftes til det energibesparende LED
indenfor nærmeste fremtid. Det sidste af de tre
forbedringspunkter på energisiden i Brugsen er
udskiftning af køleanlæg. Man skifter anlægget
fra at køre på freon til at køre på CO2. Det er
både billigere i drift og vedligehold og samtidig
bedre for miljøet.

Opbakning til messe
Gl. ESTRUP Knap halvanden måned før Landbrugsmessen Gl. Estrup 2015 løber af stablen,
er der indtil videre tilmeldt 120 udstillere. Nogle
af dem er grupperet i temaer, såsom Fødevarer,
Heste, Uld og Skind, Damernes Magasin, Børnedyrskue samt Fritid, Kultur og Bosætning. Og
så er der Auning-teltet – der i år bliver en endnu
større udstilling med flere handlende fra Auning
by, oplyser landbrugsmessens pr-koordinator
Christian Thomsen.

Færre lærlinge og job
ØSTJYLLAND Flere virksomheder i Østjylland
har sagt farvel til både medarbejdere og lærlinge,
efter BoligJob-ordningen er stoppet. Formand
for Dansk Byggeri Østjylland, Michael Ancher, er
frustreret over situationen i lokalområdet.
“Det er vigtigt, at politikerne på Christiansborg
ikke bare ser på, hvordan det går i København
og inde i Aarhus, men ser på situationen i hele
Danmark. Og her er virkeligheden den, at vores
mindre virksomheder, ikke kan være med på de
store opgaver, og samtidig er det private forbrug ikke rigtig kommet i gang. Derfor mister vi
arbejdspladser og lærepladser, for håndværks
mestrene tør ikke ansætte en lærling, når der er
småt med arbejde.”

Noter
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Let administration og
bogføring med BDO Online
Forestil dig nem og intuitiv bogføring. Helt fri for bøvl og besvær.
BDO Online er en ny og innovativ onlineservice, der matcher dine digitale bilag og
fakturaer op mod bankens posteringer. Din virksomhed sparer herigennem værdifuld
tid på bogføring og administration. Tid, som i stedet kan bruges på virksomhedens
kernekompetencer og fremtidige vækst - Lyder det ikke godt?

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab og BDO Kommunernes
Revision, Godkendt revisionsaktieselskab, begge danskejede
revisions- og rådgivningsvirksomheder, er medlemmer af BDO International Limited - et UK-baseret
selskab med begrænset hæftelse
- og dele af det internationale BDO
netværk bestående af uafhængige
medlemsfirmaer.

Vi vil gøre en forskel i kundens hverdag
Ole Jørgensen, Senior Partner, statsautoriseret revisor hos BDO i Randers: ” BDO Online er resultat af vores stræben efter at gøre en forskel for kunderne i deres hverdag.
Vi ved, om nogen, at det er marginalerne, der tæller, også når det gælder optimering
af virksomhedsejerens tid. Med BDO Online er alt samlet digitalt ét sted.”
Fremtiden er digital - Kom i gang med BDO Online
Et stærkt fagligt bagland i revisionshuset BDO sikrer alt fungerer. ”Vores kunder får
digitale produkter og services, der er fleksible, og som giver overblik og sikkerhed i
bogføringen. Fremtiden er digital, det er bare om at komme i gang,” opfordrer Ole
Jørgensen.
BDO i Randers,
Thors Bakke 4, 2., Box 4002, 8900 Randers C
Tlf.: 87 10 63 00, mail: randers@bdo.dk, www.bdo.dk

KLUMME – STRESS

STRESS I FORANDRINGSTIDER
ER ET GRUNDVILKÅR
– men det kan til en vis grad forebygges og minimeres – hvis det i
talesættes blandt ledere og medarbejdere.
Organisationsændringer kan
medføre stress og langtidssygdom,
og det bør medtænkes når arbejdspladser planlægger forandringer.
Når skaden er sket, og lederen eller
medarbejderen ER sygemeldt med
stress, er beredskabet ofte helt i
orden. Men hvorfor ikke tage det i
opløbet – for medarbejdernes skyld
– og for virksomhedens bedste?
Giv din medarbejder mulighed for
at vende stress til god trivsel ved at
sætte stress på dagsordenen i god
tid inden forandringerne skal finde
sted.
Jeg har udviklet en stresstest,
som er et øjenåbnende praktisk
værktøj, der beskriver både de
første tegn på stress og de alvorlige
stresssymptomer. Testen kan give
virksomheden et fælles sprog om
stress og åbenhed om symptomer,
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Klumme – stress

så der også bliver plads til humor og
godt humør på virksomheden.
Medarbejdere får mulighed for at
være ekstra opmærksomme på sig
selv og hinanden, og derved være
ledelsen behjælpelig med at undgå
stresssygemeldinger.
Organisationsændringer foregår
ofte over længere tid, og vil medføre større eller mindre forandringer
i arbejdsgange og de sociale relationer i virksomheden. Det kan virke
stressende – derfor er det vigtigt
for både ledere og medarbejdere at
kende stresssymptomerne.
Forbered og orienter medarbejderne grundigt om, hvilke udfordringer der er i netop forandringsprocesser, hvilke forandringer der
skal ske, hvilke forventede positive
resultater, der ligger bag beslutningen om forandringen, og sidst men
ikke mindst hvilken rolle den enkelte
medarbejder har under og efter
forandringerne.

Af stresskonsulent Kirsten Kristensen,
Kirsten-K, www.kirsten-k.dk
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VID har succes

MURERFIRMA

Bent Klausen
Kratbakken 10

Aps

8586 Ørum Djurs Tlf. 8638 1160

www.bentklausen.dk

DJURSLAND Mens der er færre, der ønsker
en gymnasial uddannelse, så har EUD10 succes
med en pæn fremgang af 10. klasseelever, der
ønsker deltagelse i erhvervsrettede aktiviteter.
Der oprettes nu to klasser i Viden Djurs’ lokaler
på Kalø Økologiske Landbrugsskole og en klasse
i Grenaa. Direktør Ole Svit fortæller, at man er tæt
på en stigning på 50 elever. Interessant er det for
ham, at det er fra samtlige folkeskoler i Syddjurs,
man har søgt ind på EUD10.

Tangdyrkning

Underleverandøren
med det hele i huset
Vandskæring, svejs, klip
og buk i alle materialer
aalsrode.dk

NORDDJURS AlgeCenter Danmark arbejder
sammen med lokale kræfter på at etablere et
tangdyrkningsanlæg ud for Djursland. For mindre
en måned siden gav Kystdirektoratet den nødvendige dyrkningstilladelse, og nu arbejdes der på at
få finansieringen på plads.
„Man kan godt høste naturligt forekommende
tang i danske farvande i mindre mængde, men
det er ikke bæredygtigt at høste i store mængder.
Derfor håber vi at kunne hjælpe med at igangsætte en lokal dyrkning af tang – til blandt andet
Nordisk Tangs forskellige tangprodukter – i farvandet ud for Karlby Klint på Djursland,” fortæller
Michael Bo Rasmussen fra Aarhus Universitet.
I det projekterede tangdyrkningsanlæg, skal
forskerne også undersøge, hvordan tangdyrkning
påvirker havmiljøet, blandt andet det naturlige
dyre- og planteliv under og omkring anlægget.

Erhvervsservice får nyt navn
GRENAA SANDBLÆSERI
Stålblæsning
Skibsindustri
Vindmølleindustri
Flyindustri

Sandblæsning
Bilindustri
Motordele

Glasblæsning
Geværer

Plastblæsning

Kurerkørsel med
Riises Express
Vi kører med alt express

Aluminium
Rustfrit stål

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

NORDDJURS Norddjurs Kommune har haft sin
erhvervsservice i udbud, og Væksthus Midtjylland
er valgt som operatør. Samtidig vil Startvækst
Norddjurs også skifte navn til Norddjurs Kommune Erhverv.

HSM Arena
GRENAA Grenaa Stadion har fået nyt navn. Fremover skal det hedder HSM Arena. Det sker som i
en lang række andre byer, hvor man har indgået
sponsoraftaler. Aftalen er godkendt af Grenaa
Idrætscenter, der driver det på vegne af kommunen. HSM Industri A/S er hovedsponsor for FC
Djursland, og det er det samarbejde, der nu udbygges, så virksomheden nu også er navnesponsor på
hjemmebanen.

Marsk Stig mindesten
Vi er eksperter i både hydrauliske anlæg og trykluft.
Vi udfører syn og service på bl.a.:
· Kraner
· Autolifte
· Trucks

· Spil
· Pumper
· Gear
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· Løftegrej
· Ventiler
· Cylindre

EBELTOFT Et af Ebeltofts stenæbler er af
kunstmaler Lis Kohl dekoreret med tre historiske begivenheder fra Marsk Stigs liv. Stenen er
købt af Blushøj Camping, der har opstillet den
ved deres parkeringsplads, hvorfra Hjelm – der i
perioder var Stigs faste tilholdssted – tydeligt kan
ses. Det er Rotary i Ebeltoft der har solgt stenen,
og overskuddet går til velgørende arbejde.
Lis Kohl har i alt dekoreret seks stenæbler, der
alle står i og omkring Ebeltoft.

Noter

11

EN STOR VIRKSOMHED SKAL HAVE EN

PROFESSIONEL
BESTYRELSE
Med en omsætning på næsten en halv milliard og med en ejerkreds, der består
af flere, er det vanskeligt at forestille sig en virksomhed uden en kompetent
bestyrelse. Strategier og mål skal løbende vendes og eventuelt justeres, og det
skal ske på et professionelt grundlag.

kompetencer. Dels har vi de udefra
Et bedre beslutningsgrundlag
kommende, der kan se med friske
„Jeg kan ikke forestille mig, at
øjne på vor virksomhed, og hvilke
skulle drive en virksomhed uden at
udfordringer vi
have en profeser oppe imod.
sionel bestyrelse
ENDELIG ER EN
Og dels vore
til at se på såvel
BESTYRELSE GOD AT
egne, der kan
de løbende som
levere input
de mere langHAVE, NÅR DER SKAL
fra den daglige
sigtede sager,
drift.“
vi arbejder med.
KIGGES PÅ FREMTIDEN
MedlemBestyrelsen er jo
merne har været i bestyrelsen i miogså sat på jorden for at føre tilsyn
nimum 2-3 år og udskiftningerne har med os i ledelsen, om vi følger det,
mere været af naturlige årsager end
vi har aftalt. Her kan man tale om
ønsket om at tilføre virksomheden
et mix mellem den daglige drift og
nye eller andre kompetencer.
fremtiden. Men det, at der er flere
I almindelighed møder bestyreltil at kigge på den samme sag er
sen 5-7 gange om året. Heraf er
vigtigt. Det giver bestemt et bedre
nogle telefonmøder, men langt de
beslutningsgrundlag. Så er der
fleste er fysiske møder.
kontakten mellem møderne, som
„Efter min mening er bestyrelsen jeg også finder vigtig. Endelig er en
rigtig sammensat. Og vi benytbestyrelse god at have, når der skal
ter løbende disse kompetencer.
kigges på fremtiden. Vi skal ikke
Ud over bestyrelsesmøderne er
glemme fortiden, vi kan måske lære
der kontakt mellem møderne. Her
noget af den, men vi kan jo ikke
er der også tale om såvel fysiske
ændre den,“ siger Henning Jensen,
Bestyrelsens sammensætning
møder som over telefonen,“ fortæl- Novopan i Pindstrup.
I bestyrelsen sidder seks personer,
ler han. „Telefonen benytter vi os
hvor af de fire er valgt af ejerne, og
typisk af i mere
de to er medJørgen Peter Thygesen, jp@mercatus.dk
akutte situaarbejdervalgte,
DET, AT DER ER FLERE
tioner. At sidde
fortæller HenTIL AT KIGGE PÅ DEN
i en bestyrelse
ning Jensen.
kan indimellem
„Det er alle folk, SAMME SAG ER VIGTIGT
betragtes som
der ved, hvad
at stå til rådighed for en virksomhed
de har med at gøre. Det er nogle,
altid.“
der hver for sig bidrager med deres
Med en kreditvurdering på A01A
befinder Novopan A/S i Pindstrup
sig i den absolutte topklasse.
Og her har den ligget i flere år.
Ejerkredsen er Pensionskassen
Pensam, Ld Equity og FIH Erhvervsbank A/S. I 1981, da virksomheden
havde økonomiske problemer, var
ejerkredsen større.
Den administrerende direktør
hedder Henning Jensen (61). Han
har været i virksomheden siden
1974. Han har haft forskellige job,
var salgsdirektør fra 1994 til 2002
og har siden siddet i spidsen for
virksomheden. Han har en baggrund som HD i afsætning og
regnskab.
„Med den ejerkreds, er det
naturligvis meningen, at virksom
heden på et tidspunkt skal sælges,“
siger han. „Vore investorer er ikke
gearede til at være ejere af en virksomhed.“
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Adm. direktør Henning Jensen, Novopan A/S
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Mens kammeraterne skulle have japanske
motorcykler som Kawasaki, Honda og Yamaha,
så ville den 20-årige Ole Nørgaard, Nørgaard
Teknik a/s i Auning have en 14-årig Triumph
Bonneville. Det var i 1983. En enkel, skrabet
maskine, hvor man kan se, hvad den indeholder.
Han har den stadig. Den skal han ikke af med.

14

Bilen & Bossen

Ole Nørgaard købte sin Triumph
Bonneville af en privatmand, der
skulle flytte til Samsø. Da han havde
haft den et års tid, skilte han den ad,
malede den om og byggede blandt
andet en lang forgaffel og en speciel
udstødning på. Og så et par andre
finesser, som han udtrykker det. Så
den fik et personligt præg og en fed
lyd.
„Dengang kørte vi rigtig meget
på motorcykel,“ fortæller Ole. „Vi
kørte over hele Danmark, men nok
mest i Jylland. Enkelte ture gik
også til Tyskland. Jeg brugte den på
arbejde, bortset fra de få måneder,
www.erhvervDJURSLAND.dk · maj 2015

Triumph Bonneville
Byggeår:
1969
Karburatorer:
2-Amal Concentric, 30 mm
Tænding:
Batteri og spole
Motor:
49 hk, 650 ccm
Gear:
4-trin
Bremser – for: 8“ TLS tromle, fuld bredde
Bremser – bag: 7“ SLS tromle
Vægt:
165 kg

EN GAMMEL CYKEL
TIL EN GAMMEL MAND
de kanter brød sig ikke så meget
hvor der lå sne. Jeg husker den
om den kreativitet, som Ole havde
periode, som en tid, hvor solen altid
påført sin motorcykel. I en periode
skinnede. Det var på en måde hyggeligere dengang. Vi kunne have det på en halv snes år lod han den
derfor stå. „Det var jo også en travl
hele i vore rygsække. Inklusiv det
tid, hvor jeg var
værktøj, som
i gang med at
vi også skulle
JEG HUSKER DEN
bygge en virkhavde med. Ofte
PERIODE, SOM EN TID,
somhed op.“
kunne jeg eller
„Har man en
én af kammeraHVOR SOLEN ALTID
ældre motorcyterne jo foretage
kel, skal man
SKINNEDE
reparationerne
også regne
i grøftekanten.
med, at man skal være fortrolig med
Det kan man bestemt ikke i dag.“
bremsesystemet, ellers går det
I begyndelsen af 90’erne blev
galt. Der er heller ingen bakspejle,
han stoppet i Aalborg, og politiet på
www.erhvervDJURSLAND.dk · maj 2015

så man skal kunne dreje hovedet
omkring 180 grader.“
„Bortset fra et enkelt år, har jeg
deltaget i samtlige de engelske træf,
der har været i Mosten. Der går vi
gamle mænd så rundt og kigger på
hinandens gamle motorcykler og
fortæller de samme gamle skrøner.
Det er da hyggeligt,“ siger Ole Nørgaard, Auning. Næste træf i Mosten
er i begyndelsen af juni.
Jørgen Peter Thygesen, jp@mercatus.dk

Bilen & Bossen
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JOBCENTRET ER NY

REKRUTTERINGSPARTNER
Ny arbejdsmarkedsdirektør i
Norddjurs Kommune Michael
Engelsbæk vil udvide og
udvikle samarbejdet med
virksomhederne, med stor fokus
på rekrutteringsområdet.
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Med den nye lovgivning har Jobcen- en gratis service, som vil være godt
for de mange små virksomheder i
tret fået bedre muligheder for at
området. Vi har flere muligheder for
hjælpe virksomhederne på rekrutat hjælpe helt fleksibelt, og vi skal
teringsområdet konstaterer Michael
være bedre til at hjælpe virksomheEngelsbæk. „Vi ser det som vores
opgave at formidle den arbejdskraft, derne med rekruttering.“
der er behov for, uanset om det er
Virksomhedernes behov
ledige eller ej. Så det handler ikke
„Vi er også nødt til at vide mere om,
kun om at skaffe ledige et job. Vi er
hvad det er virksomhederne har
i gang med at definere vores kernebrug for hjælp til, og det kræver et
opgave på rekrutteringsområdet, og
ret tæt samarbejde med dem. Jeg
den skal udvikles i tæt dialog med
vil sætte fokus
især de små og
på at afsøge og
mellemstore
VI SKAL DYRKE AT
afklare, hvad det
virksomheder,
SKABE ANLEDNINGER,
er for et komså vi kompepetencebehov
tencemæssigt
DER GIVER DIALOG, OG
virksomhederne
kan matche det
HVOR DER ER UDBYTTE
har. Vi skal
aktuelle behov.
dyrke at skabe
Jeg tror
FOR VIRKSOMHEDERNE
anledninger, der
mange vægrer
giver dialog, og hvor der er udbytte
sig ved at hyre et rekrutteringsbufor virksomhederne.“
reau, og det vi kan tilbyde er faktisk
www.erhvervDJURSLAND.dk · maj 2015

Arbejdsmarkedsdirektør Michael Engelsbæk, Norddjurs Kommune

Opkvalificere arbejdskraften
Michael Engelsbæk vil sætte fokus
på, hvordan de kommende medarbejdere skal opkvalificeres. „Der er
brug for flere faglærte end ufaglærte, og det er allerede vist andre
steder, at virksomhederne kan løftes, hvis vi har den rigtige faguddannede arbejdskraft til rådighed. Derfor
skal vi i Jobcentret sætte fokus på at
opsamle og generalisere den viden,
vi allerede i dag får i virksomhederne. Når konsulenterne hører om
behov, skal vi have det meldt tilbage,
så vi kan bruge den viden også i
forhold til andre virksomheder. Og
så skal vi også være nemmere „at få
fat i“ for virksomhederne.“
Samarbejde med
erhvervsområdet
„Jeg er sikker på, at synergi mellem
erhvervsudvikling og den rigtigt
www.erhvervDJURSLAND.dk · maj 2015

til dem, der er lidt længere væk fra
uddannede arbejdskraft kan skabe
arbejdsmarkedet. Det er vigtigt at
udvikling. Der er store muligheder i
virksomhederne også uddanner eleat koble kommunens erhvervsomver i de perioder,
råde med den
indsats, vi gør i
VIRKSOMHEDERNE KAN hvor det ikke går
så godt. De skal
arbejdsmarkedsLØFTES, HVIS VI HAR DEN
være med til at
området. Vi har
skabe rammerne
allerede i dag
RIGTIGE FAGUDDANNEDE
for fremtidens
et godt samarARBEJDSKRAFT TIL
arbejdsmarked.
bejde, men jeg
Jeg tror, virkRÅDIGHED
vil arbejde for
somhederne er
at udbygge det
klar til at tage større medansvar, og
væsentligt, også ift. fælles initiativer
for og med de lokale virksomheder.“ det vil vi gerne stille op til at hjælpe
dem med.“
Flere praktikpladser
Det går rigtig godt med at skaffe
Lars Chalmer Rasmussen, lars@mercatus.dk
lokale praktikpladser, men arbejdsmarkedsdirektøren har ambitioner
om at få virksomhederne til at gå et
skridt videre. „Vi har en interesse
i at skabe flere praktikpladser i
virksomhederne, også praktikpladser

Advertorial
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CERTIFICERING
ER EN DEL AF EN
UDVIKLINGSPLAN
Entreprenørvirksomheden VAM A/S
i Vester Alling kan ikke leve uden en
vision for fremtiden. Derfor har man
nu udviklet en plan frem til 2018.
Man har blandt andet fået en række
certificeringer på plads. Det handler om
mission, vision, mål og strategier. Men
det har krævet mange interne ressourcer
i virksomheden at nå så langt.

„Der skal ikke være tvivl om, at vi
vil udvikling her i virksomheden. Vi
vil turde sætte spor i branchen. For
os er en positiv udvikling virksomhedens DNA,“ siger administrerende
direktør Benny Kristensen.
Han fortæller, at det begyndte
med en udviklingsplan, der strakte
sig fra 2009 til 2012. Derefter gik
man i gang med en plan frem til
2018. Det er den, der nu er ved at
blive implementeret. Nogle af de
nye strategier kører over hele peri
oden, mens andre bliver løst over
kortere perioder. Væsentligt har været, at alle virksomhedens 126 med-

arbejdere i et eller andet omfang er
involveret i processen. Inklusive den
professionelle bestyrelse, som er
en meget vigtig del i virksomhedens
basale udvikling.
For at hjælpe processerne igennem har man ansat Morten Ullum
Skov som koordinator for miljø,
kvalitets- og arbejdsmiljøkontrol for
knap halvandet år siden og senest
Stine Lajer, der er strategi- og inno
vationskoordinator.
„I vores vækststrategi har vi
valgt en geografisk udbygning af
vort marked. Hvor vi tidligere havde
Djursland, Århus- og Randers-områ-

Adm. direktør Benny Kristensen, strategi- og innovationskoordinator Stine Lajer
og koordinator for miljø, kvalitets- og arbejdsmiljøkontrol Morten Ullum, VAM A/S
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derne, hvor vi i forvejen har en god
markedsandel, øger vi markedet
til også at omfatte Horsens, Vejle,
Silkeborg og Aalborg. Men det vil
komme til at foregå i et tempo, hvor
vi ikke forcerer en udvikling,“ forklarer Benny Kristensen.
Ordentlighed er det vigtigste
„Det vigtigste ord for vor virksomhed er ordentlighed,“ fortæller
Benny. „Det var muligvis ikke et
ord, der blev brugt ved etableringen
af virksomheden i 1953, men det er
et begreb, der altid har kendetegnet
VAM. Med det i fokus udvikler vi nu
virksomheden. Vi fortsætter simpelthen med at gøre det, vi siger, vi
gør.“

derglæde på mindst 80 %. Og så vil
man have en stigende omsætning,
hvor dækningsgraden holdes.
Som en større entreprenørvirksomhed i Østjylland med en i forvejen rigtig god position på markedet,
er det vigtigt hele tiden at have øje
for kundernes behov. Og kunderne
er hovedsagelig den offentlige
sektor, ikke mindst de offentlige
forsyningsselskaber samt erhvervskunderne.

VAM mod nye standarder
I en periode fra januar 2014 til
februar 2015 gennemførte virksomheden sideløbende tre certificeringer. Der var en ISO9001 i
kvalitetsstyring, en ISO14001 i miljøledelse og en
OHSAS18001
Tre mål
DET VIGTIGSTE ORD
i arbejdsmiljøMorten Skov
FOR VOR VIRKSOMHED ER ledelse. Det er
og Stine Lajer
her Stine Lajer
forklarer, at man
ORDENTLIGHED
og Morten Skov
har sat sig tre
har gjort den store forskel i procesambitiøse mål for at øge udviklinsen sammen med en lang gruppe
gen. For det første vil man have en
relevante medarbejdere. „Med
tilfredshedsgrad blandt kunderne på
hjælp fra en ekstern konsulent har vi
90 %. Man vil have en medarbej-
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fået hele processen sat rigtig godt
på skinner,“ fortæller de. „Det er vi
stolte af!“
Årets arbejdsplads
Den 21. oktober 2014 blev VAM A/S
kåret som årets arbejdsplads. Det
var 3F, der kårede den. I 2008 var
VAM også med. Her opnåede man
en 3. plads. Nu er virksomheden
kommet helt i top. VAM fik prisen,
blandt andet fordi de betragter
medarbejderne
som en resMED HJÆLP FRA EN
source. „Der
EKSTERN KONSULENT
er stor respekt
for de enkelte
HAR VI FÅET HELE
medarbejderes
PROCESSEN SAT RIGTIG
faglige kunnen,
og de har en
GODT PÅ SKINNER
høj grad af
selvstyring. I VAM har man tiltro til,
at medarbejderne selv kan vurdere,
hvordan opgaverne udføres bedst,“
sagde 3F’s forbundsformand Per
Christensen ved prisoverrækkelsen.
Jørgen Peter Thygesen, jp@mercatus.dk
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Hos Viden Djurs kan de tydeligt mærke, at det går godt for mange lokale virksomheder.
Det er generelt blevet lettere at komme i arbejde og markant nemmere at afsætte
skolernes elever. Derfor har de startet BusinessGuides, der på konsulentbasis aktivt
skal hjælpe virksomheder og organisationer med at skabe strategisk-, taktisk- og
operationel udvikling. Målet er helt klokkeklart: Vækst.
„Der hvor mange virksomheder
kan få glæde af en hjælpende
hånd, er ved at blive udfordret på
deres strategiske niveau,“ fortæller
direktør Ole Svit, Viden Djurs. „Vi er
sikre på, at der
er et stort
behov
for,

gennem udvikDet skal virke
VI KOMMER IKKE MED
lingsforløb og
operationelt
-processer, at
Selv om der
FÆRDIGE LØSNINGER
stimulere virkstår erfarne
ELLER STANDARD
somhedernes
konsulenter bag
positive udvikdet nye tiltag,
MANUALER
ling. Det er, i en
pointerer både
travl hverdag,
senior managesvært for mange selv at nå, og ofte
ment consultant Jørgen Larsen og
mangler den stærke og vigtige kobexecutive maling til virksomhedens strategi.“ Der nagement
er i opstartfasen ansat fem medarconsulbejdere i BusinessGuides.
tant

Senior management consultant Jørgen Larsen og
executive management consultant Mia Aaskov, BusinessGuides
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Mia Aaskov, at arbejdsformen
adskiller sig markant fra de større,
kendte konsulenthuse. „Vi kommer ikke med færdige løsninger
eller standard manualer,“ slår Mia
fast. „Vi skræddersyr vores forløb
i samarbejde med den enkelte
virksomhed, og vi er ikke bange for
at stille de udfordrende spørgsmål.
Vi opfatter os selv som klassens
frække dreng, og har fokus på, at
forandringerne ikke bare ender i
et fint ringbind på ledelsesgangen,
men rent faktisk medfører operative
tiltag, hvor alle yder mere.“
Kend økonomien på forhånd
Konceptet i BusinessGuides er
skruet sådan sammen, at ethvert
forløb starter med en behovsafdækning. „På den måde får vi sammen
afstemt forventningerne, både hvad

forandring hos den enkelte kunde,“
angår vores ydelser, processen og
siger Mia. Nogle af de kunder der
hvad det kommer til at koste,“ udallerede har fået hjælp, har enten
dyber Jørgen, der også fortæller, at
konstateret stigende sygefravær,
det første afklarende møde altid er
mærket uro i
gratis. „Vores
ambition er, at
BAGGRUNDEN FOR ET organisationen
eller har simpeltblive kendt for at
SAMARBEJDE ER ALTID
hen villet væklevere varen, så
ste, uden helt
vi reelt skaber
ET REELT ØNSKE OM
at kende retning
merværdi, og så
FORANDRING HOS DEN
eller metode.
kunden får mere
„Også erhvervsend forventet.
ENKELTE KUNDE
foreninger,
Faktisk er det en
handelstandsforeninger og lignende
del af vores markedsføringsstrategi,
organisationer kan vi hjælpe med
at kunderne anbefaler os til andre.“
udviklingsforløb,“ supplerer Jørgen,
og slutter: „Udbyttet ved at få hjælp
Ønske om forandring
af andre udenfor organisationen er
BusinessGuides henvender sig til
ofte at få helt andre perspektiver på
alle størrelser virksomheder og
både problemer og løsninger.“
organisationer, hovedsageligt på
Djursland. „Baggrunden for et samarbejde er altid et reelt ønske om
Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk

KÆMPE
VÆKSTPOTENTIALE
I DJURSLAND-VIRKSOMHEDER
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I de kommende måneder vil varmen brede sig
over Danmark. Køleaggregaterne i butikker
og i restauranter vil buldre derudad, for at
holde fødevarerne på de rette temperaturer.
Et nedbrud kan blive rigtig træls.

Ejerleder Ronni Nyhuus og elektriker Martin Juul, RN Sikring & El-Teknik ApS
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SOMMERTID KRÆVER
EKSTRA KONTROL MED

KØLEMONTRERNE
„For det første er det måske på sin
plads at kigge lidt på sine kølemontrer her ved opstarten af sommeren,“ siger Ronni Nyhuus fra RN
Sikring & El-Teknik ApS i Grenaa.
„Gamle og udtjente montrer er ofte
uforholdsmæssigt dyre i drift, og de
energimæssige udgifter er tilsvarende høje. Derudover skal man
også gøre sig klart, at der er større
omkostninger forbundet med gamle
anlæg – og det kan af og til være
svært at finde de rigtige reservedele.“
„Derudover,“ fortsætter han, „så
er sommertid forbundet med, at
køleaggregaterne må arbejde mere.
Det betyder naturligvis, at anlæggene bliver mere belastede, og det

GAMLE OG UDTJENTE
MONTRER ER OFTE
UFORHOLDSMÆSSIGT
DYRE I DRIFT
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hold medarbejdere har nu gennemkan føre til nedbrud. Så derfor er
ført de nødvendige kurser, og snart
mit gode råd, at man får kigget på
sine anlæg og sine serviceordninger. følger det andet hold.“
„Vi udfører
For går det galt,
de lovpligtige
måske over en
ALLE MEDARBEJDERE
serviceeftersyn.
weekend, så er
HAR VELUDSTYREDE
Og det er almindet en grim opdeligt, at man
levelse at vende
SERVICEVOGNE. VI HAR
laver service
tilbage til sin
NATURLIGVIS OGSÅ
aftaler med os
butik mandag
for at sikre sig
morgen og finde DØGNVAGT
mod mindre
ud af, at en lang
katastrofer. Alle medarbejdere har
række produkter skal destrueres.“
veludstyrede servicevogne. Vi har
naturligvis også døgnvagt. Vi er til at
Sådan er reglerne
få fat i 24 timer i døgnet.“
Der findes kølemontrer og kølerum
Ronni fortæller, at han har
mange steder. Der er fødevarebu„opkøbt alverdens grej,“ så han
tikker, der er storkøkkener, tankkan servicere sine kunder med et
stationer, kiosker, restauranter og
kølebehov sommeren over.
cafeer eksempelvis. I henhold til
Arbejdstilsynets regler om køle- og
Et ungt team
varmepumpeanlæg skal service og
RN Sikring & El-Teknik blev etableret
vedligeholdelse forestås af en certii 2010, hvor Ronni startede med en
ficeret kølemontør, som er tilknyttet
enkelt medarbejder. I starten var der
en anerkendt ISO 9000-certificeret
virksomhed. Miljøstyrelsen har i den alarmer, adgangskontrol og video
overvågning. Der blev senere ansat
anledning udpeget Kølebranchens
en autoriseret elinstallatør til mere
Miljøordning (KMO) til at varetage
almindeligt el-arbejde. Oprettelse af
autorisationen af virksomheder og
datainstallationer samt installering af
personale.
varmepumper er også kommet til.
Der er i dag 8 mand i firmaet med
Oprustet til sommeren
fart over feltet. „De er alle hånd„Vi har overtaget køleekspertisen
plukkede elektrikere,“ siger Ronni
fra TCS Energi, og vi kan servicere
med et glimt i øjet.
og reparere langt de fleste køleanlæg. Vi har de nødvendige kurser
og de nødvendige certificerinJørgen Peter Thygesen, jp@mercatus.dk
ger,“ fortæller han. „Det første
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LÜBKER HAR SUCCES MED

COMPANY DAYS
Gode oplevelser kan man næppe få for mange af. Og hvis man ønsker at give
sine medarbejdere, kunder eller andre forretningsforbindelser en rigtig god
oplevelse, kan det være en idé at flytte dem til nye og inspirerende rammer.

„Det kan være ren afslapning, men
det kan da også være i forbindelse
med et salgsmøde, hvor man bygger elementer af hygge og morskab
ind,“ siger Rikke Friis, sales and
marketing manager hos Lübker Golf
Resort A/S i Nimtofte. „Jeg tror, at
man får mere ud af sine møder på
den måde. Den kombinationsmulighed findes ikke ret mange andre
steder her i nærheden,“ siger hun.
„Et arrangement kan vare fra et par
timer til flere dage. Vi har møde
lokaler med siddepladser fra 4 til
100. For alle arrangementer skræd-
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kede gå- og løberuter på 5 og 10 km
med en jættestue midtvejs. Endelig den berømte golfbane tegnet
af Trent Jones med 27 huller i tre
sløjfer, der hver tilbyder forskellige
Ikke kun golf
naturoplevelser. En tur på golfbanen
Rikke beskriver Lübker Golf og Spa
vil typisk vare 5 timer.
som en oase på 200 ha. med well
Er der flere
ness afdeling
dage til rådigpå 3.500 kvm
MAN KOMMER UD I
hed, er der
fordelt på tre
EN HELT ANDEN VERDEN
mulighed for
etager, der udovernatninger i
over det subtroHOS OS
15 veludstyrede
piske bad også
har fodbad, dampbad, sauna – og en luksuslejligheder med to soveværelser eller i flere typer feriehuse.
finsk pejsestue. Så er der afmærdersyes til den enkelte virksomhed
og dens behov. Man kommer ud i
en helt anden verden hos os.“
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jord. Vi blev også uopfordret tilbudt
at komme rundt ved bordene og
Det er nemt at bevare intimiteten
at vise en film om Mobile Pay på
Danske Bank er en af de virksomhe- snakke med alle gæsterne.
skærmene på Lübker, så det var den
Vi havde lavet en aftale omkring
der, som benytter sig af faciliteterne
der mødte gæsterne.“
præmiering af
på Lübker til
konkurrencer,
arrangementer,
JEG ER MEGET
Væk fra dagligdagen
hvor man bl.a.
der ikke har en
TILFREDS MED DEN
„Et ophold hos os skal også gerne
kunne vinde en
pind med golf
billet til det store være sjovt. Vi tror på, at et godt grin
at gøre. PrivatENGAGEREDE OG
er med til at ryste folk sammen.
spa-område. Vi
direktør Lasse
FLEKSIBLE TILGANG
Kombinationen af at komme væk fra
fik også rabat
Henriksen, RanPrivatdirektør Lasse Henriksen, Danske Bank, Randers
dagligdagen, opleve noget ud over
kuponer, vi
ders, har fået
det sædvanlige og så måske lære
kunne forære
blod på tanden.
noget om én selv og andre har en
til gæsterne med 50 % rabat på
„Vi afholdt et kundearrangement i
langtidsvarende effekt. Man behøindgangen. Kuponerne kom med i
regi af vores investeringsforening
ver ikke at være
en pose med
Danske Invest på Lübker først på
golfentusiast,
små gimmicks,
året. Jeg er meget tilfreds med den
VI TROR PÅ, AT ET
motionistnørd elsom det er mit
engagerede og fleksible tilgang.
GODT GRIN ER MED TIL AT ler helseguru for
indtryk at gæKøkkenet var enormt fleksibelt ift.
at besøge os. Vi
antal gæster, mad og drikkevarer, og sterne blev rigtig RYSTE FOLK SAMMEN
leverer først og
glade for.
det var rigtig rart at vi kunne bevare
fremmest gode oplevelser til alle,“
Det var fedt at Henrik (direktøren
intimiteten der opstod, fordi vi sad
forsikrer Rikke Friis.
på Lübker, red.) kom og bød os
ved små runde borde i stedet for i
velkommen og fortalte om Lübker.
et stort mødelokale. Det er meget
Man vil godt se en med lidt stjerJørgen Peter Thygesen, jp@mercatus.dk
nemmere at snakke uformelt samner på skulderen, så det faldt i god
men, og som vært var det nemt

Sales and marketing manager Rikke Friis, Lübker Golf Resort A/S
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SUNDHEDSORDNING

REDUCERER
SYGEDAGE

Adm. direktør og kiropraktor Niels Klougart, Rygcenter Djursland
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Den hyppigste årsag til sygefravær på arbejdspladsen er
lidelser med udspring i bevægelsesapperatet som smerter i
ryg, nakke og skulder. En del virksomheder arbejder aktivt
og målrettet med at nedbringe fraværet, bl.a. ved hjælp af
sundhedsordninger.
hårdtarbejdende landmand, der på
Det er ikke småpenge, der er på
grund af et enkelt forkert løft kom
spil, når den samlede samfundskravlende ind på klinikken, og efter
mæssige udgift til sygefravær
en omgang lettere okkult knæk og
grundet problemer med bevægelbræk, kunne danse ud af døren,“
sesapperatet gøres op. Ikke mindre
fortæller Niels med et smil. I dag er
end 18 mia. kr. er den årlige udgift
synderen næsten altid enten ensforligesom 24 % af alle nytildelte helbredsbetingede førtidspensioner har mige bevægelser eller stillesiddende
arbejde. „Det er en folkesygdom
samme udspring.
at have muskel
„Der er al
og ledsmerter
mulig grund til
VI OPFORDRER
i bevægelsesat tage probleVIRKSOMHEDERNE
apperatet. En
merne alvorligt,“
meget væsentlig
konkluderer
TIL AT FORMULERE EN
del af vores
adm. dir. og
POLITIK OG LAVE EN
behandling i dag
kiropraktor
SUNDHEDSORDNING
omfatter også
Niels Klougart,
forebyggende
Rygcenter Djursøvelser, vejledning og instruktion,
land. „Derfor opfordrer vi virksomhederne til at formulere en politik og med fokus på egenomsorg og på,
hvad patienten selv kan gøre, for at
lave en sundhedsordning, fordi det
holde sig rask,“ fortsætter Niels, der
er vores erfaring, at medarbejdere
fra de virksomheder kommer meget også med tilfredshed konstaterer,
at kiropraktorens omdømme har
hurtigere i behandling, og dermed
ændret sig fra at være lidt troldundgår dyre sygedage.“
mandsagtig til en højt specialiseret
sundhedsfaglig ekspert, med en
Socialt ansvarligt og
længerevarende universitetsuddanøkonomisk fordelagtigt
nelse i rygsækken.
Netop den formulerede politik er
med til at gøre en sundhedsordning
Dækker hele Djursland
yderst attraktiv. „Det er altid godt
Som det eneste sted i landet har
for en virksomhed at løfte deres soRygcenter Djursland tre afdelinger
ciale ansvar, og på den måde være
med hver sit såkaldte ydernummer,
med til at fastholde og tiltrække
der dokumenterer overenskomst
dygtige medarbejdere. Men der
med Sygesiker også store
ringen. „Ved at
økonomiske forDET ER EN
være til stede
dele ved at gøre
FOLKESYGDOM AT HAVE
i både Grenaa,
det,“ forklarer
Niels. Han sigter MUSKEL OG LEDSMERTER I Rønde og Ebeltoft, dækker vi
på det forhold,
Djursland meget
at betaling af be- BEVÆGELSESAPPERATET
effektivt, og
handling af alle
vores sundhedsordninger er derfor
arbejdsrelaterede skader betragtes
meget lokalt forankret,“ forklarer
som en ren driftudgift for virksomNiels. „Det er også en af grundene
heden uden skattemæssige konsekvenser for medarbejderen, hvis der til, at ni ud af ti af vores patienter,
foreligger en politik og der er en fast får tilbudt en tid samme dag, de
ringer. Og så at vi bliver her, til vi er
sundhedsordning. „Og så kommer
færdige,“ slutter han.
de ansatte rent faktisk afsted, lige
Klinikkerne tilbyder desuden at
når problemet er startet og inden
sundhedsordningerne kan udbygges
det bliver kronisk. Det betyder langt
til også at omfatte egentlige helkortere behandlingstid.“
bredsscreeninger af medarbejderne
samt rådgivning om kost og motion.
Ikke knæk og bræk mystik
Tidligere var det ofte akutte løfteskader kiropraktoren behandlede.
Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk
„Alle kender vel historierne om den
www.erhvervDJURSLAND.dk · maj 2015
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SUND FO

Købmand René Povlsen, Super Best i Rønde
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Personprofil

www.erhvervDJURSLAND.dk · maj 2015

ORNUFT

KOMMER MAN LANGT MED
For René Povlsen, Super Best i Rønde, er det at være købmand en livsstil og
en hobby. Han kan næppe forestille sig noget andet. Men det betyder et liv
med fingeren konstant på pulsen og et mere end almindeligt engagement i
det lokale samfund.
Han fortæller om sin tro på de
Han var en lille purk på 9 år, da fadeAL STILSTAND ER
sunde og lokale fødevarer, som han
ren, Arne, med en fortid hos Carlsen
blandt andet får fra Molbordet, hvor
Løgten og hos Favør på Vesterbro i
EFTER MIN MENING
han selv er formand. „Igen handler
Aarhus, ville prøve sig selv af som
det om at ville. For hvis alle partner
TILBAGEGANG
købmand med foden under eget
i et sådant samarbejde ikke er med
bord. Han overtog i 1987 Spar,
på det, så kan vi lige så godt begrave det,“ pointerer
som det hed, i Rønde og gik i gang. Forretningen kom
han.
senere til at hedde Favør og gennem de seneste 16
Senest er René kommet ind i repræsentantskabet
år Super Best. I 2015 sker der igen noget, men mere
hos Djurslands Bank. Der følger mange ting med i at
herom sidst i artiklen…
være nærværende. Butikken har jo også overtaget
funktioner, som tidligere blev varetaget af andre. Han
Et liv som købmand
nævner post, buskort, håndkøbsmedicin og turistinforDet har formodentlig altid været meningen, at René
mation.
skulle være købmand. Han har i hvert fald tidligt været
aktiv i faderens forretning. Han kom på handelsskolen
Hjemmefronten
på Vester Alle i Aarhus, kom i lære hos Føtex i Egå og
VI SKAL
René er gift med Lisbeth, og
aftjente sin værnepligt som garder – inden han kom
sammen har de tre børn på 6, 4
tilbage til Rønde. Det var i 1999. Og så var han klar til
SIMPELTHEN VÆK.
og 2 år. Hun er fra Rønde-egnen.
at gå i gang som medhjælpende købmand.
Hun har i dag ansvaret for bageri
I 2007 indledte René og faderen et generationsELLERS KAN VI IKKE
og bageriudsalget i butikken.
skifte, som endte med at han i 2012 blev eneindehaver
Så arbejde og privatliv hænger
SLAPPE AF
af forretningen. Faderen, der da var 59 år, gik på en
sammen. Det sidste er der dog
slags pension. Men ikke mere, end at han stadig kører
ikke så meget af. Logistikken skal bestemt være i
i højeste gear. Arne Povlsen er aktiv lokalt og indehaver
orden. Børnene skal afleveres og hentes. Den store er
af nogle ejendomme, som han samtidig er vicevært i.
begyndt i skolen.
„Nej, han holder bestemt ikke stille,“ siger René. „Han
„Nej, jeg står ikke på ski, og jeg spiller ikke golf,“
hjælper også indimellem til i butikken. Men han har
siger René. „Men vi skal hjemmefra to gange om året.
været fantastisk til at give slip.“
Så drager vi sydpå, hvor det er varmt. Vi skal simI dag har René Povlsen en butik på 1500 kvm og 70
pelthen væk. Ellers kan vi ikke slappe af,“ siger René
ansatte, hvoraf de 40 er på fuld tid.
Povlsen, Super Best Rønde.
Og så skylder vi lige læseren at fortælle, at Super
Et liv som aktiv
Best i Rønde inden sommerferien skifter navn til
„Hvis man vil være købmand, som jeg gerne vil være
Menu. Og i tilfældet her kommer forretningen til at
det, skal man kende det lokale samfund og blande sig
hedde Menu Gourmet. Navnet Super Best forsvinder
i det. Man skal være i stand til at lytte til kunderne – og
for altid.
man skal være villig til at investere tid og penge. Al
stilstand er efter min mening tilbagegang,“ siger René.
„Man kommer langt med den sunde fornuft, men jeg
Jørgen Peter Thygesen, jp@mercatus.dk
har også investeret en hel del tid på lederkurser både
inden for som uden for branchen.“
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Norddjurs

6.6%

-4.5%
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% af arbejdsstyrken
(foreløbige) efter område,
alder og køn.
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Sådan gjorde jeg
– sådan skal du ikke gøre
7. maj kl. 16.00 - 18.30 på Kystvejens
Hotel & Konferencecenter.
Nøgletal
Ændring måned
Ændring
Mød ejer og bestyrelsesformand
Johnår
Norddjurs
6.6%i dag er ejet
-4.5%
Gråkjær, Gråkjær A/S, der
af
Syddjurs
5.5%
8.8%
John, men både har være
solgt og købt
af samme. I dag omsættes for ca. kr. 600
mio. kr. – det startede for 30 år siden.
Slutter med sparring og en bid brød!
Arr.: DJURS Wind Power
Tilm.: dwp@djurswindpower.dk
Besøg: Allingåbro Motorfestival &
Nordisk Bryghus
12. maj kl. 17.00 - 21.00 Titty Twister,
Hovedgaden 26, Allingåbro.
Vi skal høre om en af de helt store Events
i Norddjurs Kommune, nemlig Allingåbro
Motor Festival som igen i år tiltrækker
omkring 6.000 besøgende fra hele
Norden. Herefter besøger vi det lokale
Bryggeri, Nordisk Bryghus, som i 2014
500
lancerede deres øl med de enkle navne,
1, 2, 3, 4, 5……og dem skal vi sikkert
400
smage på.
Arr.: Norddjurs
300 ErhvervsNet.
Tilm.: Ole Nørgaard onönt-as.dk senest
6. maj. 200
»Vild« Inspirationsdag
for HR chefer
100
18. maj kl. 13.00 i Ree Park Safari,
0 15, Ebeltoft.
Stubbe Søvej
Få ideer til, hvordan I optimerer
medarbejdernes trivsel og effektivitet.
I programmet indgår foredrag om
vinderkultur. Afsluttes Eksotisk Tapas,
bl.a. med smagsprøver på struds, kamel,
bison, zebra, kænguru mm.
Info/tilm.: Susan Thorup st@reepark.dk,
tlf. 4034 7011, senest 15. maj 2015.
Gratis.

Besøg på Navitas
8. september kl. 17.00 - 20.00
Syddjurs Erhvervsforening
besøger Navitas, AAMS (Aarhus
Maskinmesterskole).

Kilde: Danmarks Statistik

i gebyr for
erhvervskunder

Den er go’ nok - det gælder ALLE gebyrer
Kontakt os og prøv os af!
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Iværksættercafé
Ændring måned
Ændring år
5. maj kl. 17.00 - 19.002.0%
på Kystvejens
-3.2%
Hotel
og
Konferencecenter
A/S,
Kystvej
Syddjurs
-5.2%
1.3%
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
Norddjurs

Morgenmøde med Ole Svit
20. maj kl.6 8.00 - 10.00 på Kystvejens
Hotel & Konferencecenter.
5
FC Djurslands
Erhvervsklub får besøg
af direktør4Ole Svit, der vil indvie os i
fremtidsplanerne for Viden Djurs og
3 hvordan han ser Grenaa som
fortælle os,
uddannelsesmekka.
2
Arr.: FC Djursland
Info/Tilm.:1rd@fcdjursland.dk
Tlf. 2126 2710
0

6

3

HENT SOM PDF

Nøgletal

Norddjurs
Syddjurs

12000

Syddjurs

VIS TABELLER

Ajour

Få relevante indlæg optaget
gratis i Ajour.
Send stof til:
info@erhvervdjursland.dk

Flügger Farver

Malerfirma Madsen og
Flügger Farver er flyttet til
nyindrettede, større og mere
synlige lokaler på Rugvænget
i Grenaa. Ejerlederne Dorte
og Søren Madsen, der også
driver Flügger Farver i Hornslet, har mere end fordoblet
butiksarealet og er den første
butik i Jylland, der er indrettet
efter kædens nye indretningskoncept.

Advokatfirmaet
Sesler

Siden 1. januar 2015 har advokat Michael Sesler videreført selvstændig virksomhed
under navnet Advokatfirmaet
Sesler. Virksomheden er
stadig en del af Ret & Råd
kæden, hvor han tidligere var
en del af virksomheden Ret &
Råd Djursland.
Michael blev cand. jur. i 1976
fra Aarhus Universitet og
kom samme år til Ebeltoft
som advokatfuldmægtig. Han
har desuden i mere end 20
år været tilknyttet juridisk
institut på Aarhus Universitet
som ekstern lektor i formueret. Derudover sidder han i
en række virksomheds- og
foreningsbestyrelser.

Rygaard Transport
& Logistic

Familieejede Rygaard blev
kåret som vinder af prisen
Årets Større Vognmandsvirksomhed, da Danish Transport
Award 2015 blev uddelt ved
årsmødet i Brancheorganisation for den danske vejgodstransport (ITD). Rygaard
har afdelinger i Grenaa,
Hedensted og København og
distribuerer dagligt i Danmark
og Sydsverige med ca. 160
lastbiler.
“Vi er meget stolte over
denne pris. Den viser den
styrke, der ligger i at drive en
familieejet vognmandsforretning generation efter generation og skabe fremgang ved
at tænke nyt og sikre de rette
rammer for virksomheden og
ikke mindst gode forhold for
vores ansatte,” siger direktør
Jørn Rygaard, Rygaard Transport og Logistic.

Restaurant
Stockfleth

For et par måneder siden
åbnede værtsparret Tine Rasmussen og Søren Størup døren til deres nye virksomhed
Restaurant Stockfleth – der
tidligere hed Havmågen – på
fiskerihavnen i Ebeltoft. Tine
og Søren er fra Vejen, men
mødte hinanden igen i Ebeltoft, hvor de begge arbejdede
på Hotel Ebeltoft Strand.

Nordisk Tang

De to iværksættere Ulrik Trieb
og Heine Max Olesen har
med virksomheden Nordisk
Tang fået Iværksætterprisen
2015 i kategorien Bedste
fysiske produkt, der uddeles
af Business Region Aarhus.
Derudover fik de også flest
stemmer ved afstemningen
på Iværk&Væksts hjemmeside, og hjemtog derfor
også den eftertragtede pris
Thumbs Up 2015.
Dommerpanelet bestod af
Michael Mortense, CASA A/S
i Horsens, Lars Schacksen,
Nü by Staff i Randers, Brian
Sørense, Cult A/S i Aarhus,
Moonis Kami, iPosen.dk i
Aarhus, Mette Rønn Bendi,
Kvadrat i Ebeltoft og Trine
Wies, Winther & Wiese i
Randers.
Nordisk Tang, der producerer
og markedsfører tangdelikatesser, er desuden fusioneret
med Endelave Seaweed. Målet er, at de to tidligere konkurrenter både skal udvikle
nye produkter og producere
blandt andet tangkrydderier,
tangchips og tangpesto under
brandet Nordisk Tang. Virksomheden er ved at etablere
sig i større produktionslokaler
i det gamle mejeri i Grenaa.

VW Grenaa Bilhus

I weekenden 19.-21. juni
spiller bilhuset en betydelig
rolle i forbindelse med Dansk
Karmann Ghia Klub’s 35 års
jubilæumstræf, der afholdes i
Grenaa. Også VW-Veteranklub
Danmark og Classic Meet
2015 afholder samtidige arrangementer i byen, så weekenden igennem vil det vrimle
med klassiske folkevogns
modeller på Djursland.
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Hans Sandgren
Jakobsen

Region Midtjyllands 18 kommuner gav dronning Margrethe en »Apple« fodskammel
fra møbeldesigner Hans
Sandgren Jakobsen, på sin
75 år’s fødselsdag. Til DR har
designeren udtalt, at skamlen
er noget af det ypperste, han
kan præstere både design- og
håndværksmæssigt.

Avis-Tryk

JP/Politikens Hus har pr. 1.
marts overtaget aktiemajoriteten i Avis-Tryk. Rotationstrykkeriet hørte tidligere under
Hornslet Bogtrykkeri A/S, men
har i en årrække været drevet
som en selvstændig enhed.
Dagbladet Politikens jyske
oplag og en del af Politikens
Lokalaviser trykkes i Hornslet,
bl.a. Adresseavisen Syddjurs,
Lokalavisen Norddjurs, Djursland Weekend samt Erhvervsavisen Østjylland.
Tidligere adm. dir. Hother
Hennings glæder sig over, at
trykkeriets fremtid er sikret:
”Vi er glade for, at der fortsat
trykkes aviser i Hornslet og at
arbejdspladserne i trykkeriet
ser ud til at være sikret.”

DS Smith

Grenaas største arbejdsplads
DS Smith har rundet 50 år.
Fabrikken, der tidligere har
heddet Danapak og SCA
Packaging, er Nordeuropas
største bølgepapfabrik, der i
dag beskæftiger 300 medarbejdere. Der produceret ca.
1,7 mio. emballager i døgnet
på anlægget.
DS Smith har siden overtagelsen i 2012 foretaget massive
investeringer i opgradering af
maskinparken, bl.a. mere end
40 mio. kr. i limmaskiner, der
har medført højere produktivitet og bedre sikkerhed for
medarbejderne.
Fabrikken er også hjemsted
for et af de tre danske workshop PackRight Centre, hvor
kunderne i samarbejde med
DS Smith’s designere kan
udvikle nye emballager.

Hjelm & Henriksen
Langelinie Poolservice er
blevet sammenlagt med
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Hjelm & Henriksen A/S, der
dermed får både ekspertise
og større arbejdsområde, når
el- og VVS-arbejdet suppleres
med levering og servicering
af spa og pools. Den tidligere
ejer af Langelinie Poolservice,
Bo Linnemann Frederiksen
fortsætter som som teknisk
rådgiver ved større spa- og
pool projekter.
Derudover er Hjelm & Henriksen, fra deres ny butik på Martin
Hansens Vej i Ebeltoft, blevet
lagerførende i pumper, filtersystemer, rensevæsker mv.

Koed Tømrerog byggeforretning

Titlen som Årets Tømrer for
1-9 ansatte blev ved et stor
stilet arrangement i Cirkusbygningen tildelt Koed Tømrer- og
byggeforretning i starten af
april. Ejerleder Kasper S. Bang
er stolt af prisen. “Bag denne
pris ligger et kæmpe stykke
arbejde, som jeg langt fra har
været alene om at udføre.
Jeg startede som selvstændig
i 2011, hvor jeg købte min
Morfars firma og værksted. I
dag er vi alt 12 medarbejdere
i firmaet. Heraf tre lærlinge og
to eksterne tømrere som er
fast tilknyttet.”
Der uddeles priser indenfor
14 forskellige brancher og bag
priserne står anmeld-haandvaerker.dk, der er en privat
administreret smiley ordning
for landets håndværksvirksomheder. Her kan bygherrer
give deres mening til kende
i forbindelse med bygge
opgaver.

LAG Djursland

Onsdag d. 15. april var der for
første gang ansøgningsfrist
for den nye pulje LAG-midler.
Der har været rigtig stor interesse, og der er kommet 25
ansøgninger, hvoraf ni søger
under Iværksætteri og jobskabelse og 16 under Attraktive
levevilkår. Der er samlet søgt
om ca. 4,8 mio. kr., men der
er dog kun ca. 1,3 mio. kr. til
uddeling i denne runde. Bestyrelsen vil behandle ansøgningerne midt i maj, hvorefter
indstillede ansøgninger skal
videre til endelig godkendelse
i Ministeriet for By, Bolig og
Landdistrikter.

Djurs Byg ApS

Tømrerlæring Filip Førrisdahl
Jørgensen (21), har den 27.
marts bestået svendeprøven
med bronze fra Den Jyske
Håndværkerskole i Hadsten.
Han er udlært hos Djurs Byg
ApS ved Mads Krause i Fjellerup. Filip fortsætter i virksomheden som svend.

Strandcaféen

Ann Skovkær (49) har
overtaget forpagtningen af
Strandcaféen i Bønnerup. Hun
kommer fra et job som lærer
på Kattegatskolen.

Beredskabsdirektør

BS Kristiansen

Brian Svith Kristiansen (41)
etablerede sig i 2013 som
kloakmester under navnet BS
Kristiansen i Ramten. Siden
har han på teknisk skole i
Aarhus taget en uddannelse
til autoriseret kloakmester.
Firmaet er et en-mands firma,
der har et godt samarbejde
med entreprenør Lars Udsen,
der også er alene om virksomheden. Firmaet har base
på P. Madsensvej, Ramten,
hvor han bor sammen med
kone og børn.

Væksthøjskolen

Jens Thordahl-Christensen
(49) er tiltrådt som forstander
på Væksthøjskolen i Ginnerup. Jens er uddannet på
Skolen for Akupunktur &
Traditionel kinesisk medicin i
København og han er medejer
af KlinikDjurs i Rønde. Han
afløser Vita Storborg, der
etablerede skolen i 1996.

Det kommende fælles bered
skab for Randers, Favrskov,
Norddjurs og Syddjurs
Kommuner har ansat Kasper
Sønderdahl (38) som direktør. Han er cand.merc.jur og
har arbejdet ti år som redder
og paramediciner, ligesom
han har mange års ledelses
erfaring. Kasper kommer fra
en stilling som sikkerhedschef i Muskelsvindfonden.
Han har tidligere været ansat
ved Aarhus Brandvæsen og
har været ansvarlig for sikkerhed og risikostyring hos
Vestas.
Beredskabssamarbejdet
starter ved årsskiftet 2016 og
Kasper Sønderdahl får indtil
videre base i Randers.

Nye selskaber
Cvr nr
36699523
36687959
36706422
36693053
36696524
36697636
36697784
36700637
36712473
36712562
36715383
36715707
36717432
36718986
36719419
36719621
36721502
36722290

Selskabsnavn...................................................................................................Reg.dato
Lindholm Trading ApS.................................................................................. 30.03.2015
Old Fashion FOOD Technology IVS............................................................. 01.04.2015
PlanDesign ApS........................................................................................... 08.04.2015
Spriing IVS................................................................................................... 24.03.2015
HANDWORK DESIGN IVS........................................................................... 26.03.2015
Zani ApS....................................................................................................... 27.03.2015
Hegnsholt Friland ApS................................................................................. 27.03.2015
Kokomo Holding IVS.................................................................................... 30.03.2015
WRE ApS..................................................................................................... 15.04.2015
Stoving IVS.................................................................................................. 15.04.2015
Scott Nordic Consulting Aps........................................................................ 17.04.2015
Busker ApS.................................................................................................. 17.04.2015
Supell APS................................................................................................... 20.04.2015
Curasport ApS.............................................................................................. 21.04.2015
kst 1 ivs........................................................................................................ 21.04.2015
kst 2 ivs........................................................................................................ 21.04.2015
Damhus Tømrerfirma IVS............................................................................ 22.04.2015
Med-Log ivs................................................................................................. 23.04.2015

Selskabsændringer
34351899
31764114
32470939

REKLAMEMAATTEN DANMARK ApS...................... 15.04.2015 Konkursdekret afsagt
CASA MIA LIVING ApS..........................................16.04.2015 virksomheden er opløst
DEN GAMLE KRO HORNSLET ApS................................. 16.04.2015 selskabet opløst

Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.

Ajour
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Alle data er indhentet i perioden
24.03.2015 - 21.04. 2015.
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen
og NN Markedsdata.
Gengivet uden ansvar.

Bruttofortjeneste
Resultat før skat
Egenkapital
Antal ansatte

Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

E. H. TOTALBYG ApS
Thorsagervej 7B, Mesballe, 8550
Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
1,3
(1,2)
Resultat før skat
0,1
(0)
Egenkapital
0,2
(0,2)

ALLSIZE COMPANY A/S
Rugvænget 22, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
11,9
(11,7)
Resultat før skat
1,7
(1,2)
Egenkapital
7,7
(5,3)
ALLSIZE SHOPS ApS
Rugvænget 22, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
1,7
(1,5)
Resultat før skat
-0,3
-(0,8)
Egenkapital
0,1
(0,1)

307,9
70,2
832,6
176

(292)
(48,4)
(783,6)
(177)

EPH DRIFT ApS
Vibæk Strandvej 4, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-09-2014
Bruttofortjeneste
3,5
(4,0)
Resultat før skat
-0,1
(0,1)
Egenkapital
0,0
(0,2)

AUNING BLOMSTER INTERFLORA ApS
Vestergade 4, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 30-09-2014
Bruttofortjeneste
0,6
(0,8)
Resultat før skat
0,1
(0,3)
Egenkapital
0,1
(0)

GASTROLUX 2004 A/S
Industrivej 53, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
4,0
(4)
Resultat før skat
0,1
(0,1)
Egenkapital
2,0
(1,9)
Antal ansatte
(12)

BB KOMMUNIKATION ApS
Sletten 2D, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
1,7
(1,8)
Resultat før skat
0,2
(0,3)
Egenkapital
0,9
(0,8)

GL. ESTRUP GARTNERI A/S
Randersvej 1, Gl Estrup, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
44,7
(32,5)
Resultat før skat
9,3
(6,3)
Egenkapital
23,3
(18,1)

BIRK OG BORST EL A/S
Storegade 6, 8950 Ørsted
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
2,0
(2,4)
Resultat før skat
0,0
(0,1)
Egenkapital
-0,3
-(0,3)
Antal ansatte
6
(7)

GRAFISK ID A/S
Torvegade 3, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
3,6
Resultat før skat
1,1
Egenkapital
4,2
Antal ansatte
-

BØRGE LINDGREEN‘S EFTF.
V/HENNING BJERRE VVS ApS
Teknologivej 26, Bredstrup, 8500
Grenaa
Regnskabsafslutning 30-09-2014
Bruttofortjeneste
2,6
(1,9)
Resultat før skat
0,6
-(0,3)
Egenkapital
0,7
(0,4)
Antal ansatte
6
(6)

GRENÅ GULVCENTER ApS
Rugvænget 23, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
3,4
(2,4)
Resultat før skat
0,7
(0,1)
Egenkapital
1,0
(0,5)

CAMPO GRAFISK ApS
Torvegade 3, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
3,0
(3,1)
Resultat før skat
1,3
(1,4)
Egenkapital
2,5
(2,4)
Antal ansatte
(2)
DANSK
LANDBRUGSFORMIDLING A/S
Føllevej 5, Følle, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
0,0
(0)
Resultat før skat
0,0
(0)
Egenkapital
0,6
(0,7)
DANCRIMP A/S
Rimsøvej 12, 8585 Glesborg
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
5,1
(3,9)
Resultat før skat
0,5
-(0,3)
Egenkapital
1,9
(1,5)
DANISH FERTILITY INVEST ApS
Vognskærbakken 1, Stødov, 8420
Knebel
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
-0,1
(0)
Resultat før skat
1,1
(1,2)
Egenkapital
11,4
(10,6)
DJURSLANDS BANK A/S
Torvet 5, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2014
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(2,6)
(0,8)
(3,9)
(13)

HVILSAGER VVS ApS
Ebeltoftvej 68A, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
1,7
(1,8)
Resultat før skat
0,4
(0,5)
Egenkapital
0,4
(0,4)
I. Q. SALES AND SUPPORT ApS
Martin Hansens Vej 8, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
4,0
(4,2)
Resultat før skat
-0,5
(0,6)
Egenkapital
0,6
(1)
Antal ansatte
12
(12)
J.K.J. STÅLTEKNIK ApS
Neptunvej 6, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
6,5
(4)
Resultat før skat
2,4
(0,1)
Egenkapital
4,2
(2,6)
LARS JEPPESEN, 749 GRENAA ApS
Havnevej 128, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
3,1
(2,8)
Resultat før skat
0,2
(0,3)
Egenkapital
0,6
(0,6)
LB-CONSULT A/S
Stationsplads 4, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
9,8
Resultat før skat
1,0
Egenkapital
2,8
Antal ansatte
16

LINDHARDT STEFFENSEN
ADVOKATER A/S
Østerbrogade 45, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
5,9
(6,3)
Resultat før skat
0,2
(0,5)
Egenkapital
0,8
(0,7)
LOKALAVISERNE ØSTJYLLAND A/S
P.Hiort-Lorenzens Vej 2A 1, 8000
Aarhus C
[Bredgade 4A, 8560 Kolind]
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
42,4
(41,9)
Resultat før skat
1,5
(2)
Egenkapital
6,2
(5,2)
NELLEMANN DENTAL ApS
Tingvej 39B, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
2,6
(2,5)
Resultat før skat
0,3
(0,5)
Egenkapital
0,9
(0,8)
NYE JYDSKE A/S
Torvegade 3, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
0,6
(0,8)
Resultat før skat
0,1
(0,3)
Egenkapital
2,0
(2,1)
Antal ansatte
(3)
PROMENTA A/S
Føllevej 5, Følle, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
2,6
(2,7)
Resultat før skat
0,3
(0,2)
Egenkapital
2,0
(1,7)
PUNKTUM - FINALE ApS
Moesbakken 3, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
0,0
(0)
Resultat før skat
0,1
(0)
Egenkapital
0,8
(0,8)
ROSENHOLM HAVE OG PARK ApS
Dalgårdsparken 2, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
1,9
(1,5)
Resultat før skat
0,3
(0,2)
Egenkapital
0,8
(0,6)
Antal ansatte
4
(3)
RÖCHLING META-PLAST A/S
Tøjstrupvej 31, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
16,4
(16,8)
Resultat før skat
5,6
(6,2)
Egenkapital
32,1
(27,3)
SEAFOOD.SUPPLY.DK ApS
Rolshøjvej 29, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
2,1
(0,6)
Resultat før skat
0,6
(0)
Egenkapital
0,7
(0,3)
Antal ansatte
3
(2)

SKOVSTED AGRO ApS
Nordkystvejen 1C, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
1,5
(1,7)
Resultat før skat
0,5
(0,3)
Egenkapital
0,5
(0,4)
SOLATEK A/S
Markskellet 4, 8585 Glesborg
Regnskabsafslutning 30-09-2014
Bruttofortjeneste
2,7
(2,7)
Resultat før skat
-0,6
-(0,2)
Egenkapital
-0,6
(0)
SPAREKASSEN DJURSLAND
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
73,5
(70,5)
Resultat før skat
10,2
(6,8)
Egenkapital
146,1
(164,4)
Antal ansatte
50
(51)
SPECMA HYDRAULIC A/S
Nordhavnsvej 15, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
2,1
(1,6)
Resultat før skat
0,9
(0,5)
Egenkapital
2,0
(1,6)
Antal ansatte
3
(4)
TANDLÆGESELSKABET
CLAUS GROTH ApS
Nørregade 12 1 th, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
2,8
(2,6)
Resultat før skat
0,2
-(0,2)
Egenkapital
-0,1
-(0,2)
Antal ansatte
5
(5)
TH BETON A/S
Ny Lufthavnsvej 6, Tåstrup, 8410
Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
2,1
(0,8)
Resultat før skat
0,9
-(0,9)
Egenkapital
1,7
(0,7)
T. NIELSEN HVIDEVARER ApS
Tendrup Møllevej 63, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
4,2
(2,9)
Resultat før skat
1,5
(0,5)
Egenkapital
1,9
(0,8)
TØMRERMESTER LINDBERG ApS
Mejerivej 30, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
2,1
(2)
Resultat før skat
0,0
(0)
Egenkapital
0,5
(0,5)
ØRSTED KRO A/S
Rougsøvej 118, 8950 Ørsted
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
-0,1
Resultat før skat
-0,4
Egenkapital
1,0
Antal ansatte
-

(-)
(-)
(-)
(-)

Hjemmeside-tjek!
• Finder dine kunder det,
de søger?
• Er din side mobilvenlig?
• Skal den opdateres/udvikles
eller helt fornys?
Få et uforpligtende og gratis
»ser viceeftersyn«

(9,8)
(1,9)
(3,3)
(15)

Færgevej 1 · Grenaa · 8630 0619 · lars@mercatus.dk · w w w.mercatus.dk
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DET GÅR GODT FOR
STENA LINE I GRENAA

ERHVERVSLEJEMÅL

GRENAA MIDTBY

mulighed
for 6 mdr.
GRATIS
HUSLEJE

Lækre lokaler til
kontor, klinik etc.
udlejes eller sælges
• I alt 213 kvm
• Kan opdeles
• Loftlokaler med lys
og udsigt over åbyen
• Direkte adgang fra
Østergade
• Bagtrappe fra
lukket gård
2014 var ingen dans på
roser for hverken Stena Line
Denmark A/S eller selskabets
færgerute mellem Grenaa og
Varberg. En mole-kollision for
rutens færge Stena Nautica i
juli måned kostede dyrt, fordi
ruten måtte ligge stille i ikke
mindre end tre uger netop i
den periode, der er højsæson
for ruten.
Tegner godt
Men i 2015 er der kommet
andre boller på suppen. Leder
af afdelingen i Grenaa Annagrethe Poulsen kan fortælle,
at der er fremgang over hele
linien for Grenaa-Varberg. „Vi
kører hårdt på med TTO (time

table optimize) i hele Stena
Koncernen. Det handler bl.a.
om at vi sejler til tiden, gerne
fem minutter før, hvis det er
muligt, og at motorerne først
bliver startet, når færgen skal
sejle. Vi venter ikke på en
enkelt lastbil, der kommer for
sent, som vi gjorde tidligere.
Bilerne skal være i havnen 1/2
time før afgang, ellers kommer
de ikke med.
Det sparer virkelig meget
brændstof for os. I første
kvartal af 2015 har vi brugt
brændstof for 2,8 mio. kr.,
og det er faktisk 0,6 mio. kr.
mindre end vi har budgetteret
med. Selvfølgelig spiller den
lavere oliepris også ind, men vi

henter rigtig meget bundlinie
på vores TTO-fokus.
Både privat og erhverv
Vi kører hårdt på med kampagner for at få passagerersiden
mere i gang, og jeg kan sige,
at der er god fremgang både
på passagerersiden og på fagtsiden i år. Vi er foran i forhold
til vores vores budget og ligger
også pænt over sidste års tal.
Så jeg synes det går godt for
Stena Line i Grenaa,” smiler
Annagrethe,” og der er ikke
spareplaner i Grenaa på personalesiden ud over dem, der
allerede er gennemført.”

• Parkering rundt
om hjørnet
• Over specialæge
og tandteknikker

STENA LINE DENMARK A/S
Færgehavnsvej 10,
9900 Frederikshavn
[Færgevej 1, 8500 Grenaa]
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Omsætning
Bruttofortjeneste
Resultat før skat
Egenkapital
Antal ansatte

143,0 (148,5)
82,1 (84,9)
-1,4

(1,6)

189,7 (190,8)
164 (166)

Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

Få uforpligtende rundvisning
– ring til Lars 4051 0619

Afdelingsleder i Grenaa Annagrethe Poulsen, Stena Line
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STRAFFER GOOGLE DIN MOBILSIDE?
til at stå øverst. Indtil videre dog kun,
når man søger på telefonen.

Siden 21. april har Google favoriseret mobilvenlige hjemmesider, når
man søger efter et eller andet på sin
smartphone.
Det betyder, at de hjemmesider,
der er kodet så Google mener, de er

Stationsplads 4

nemme at bruge på en smartphone,
kommer øverst i søgeresultaterne. Så
hvis din hjemmeside efter Google’s
mening ikke er mobilvenlig, ryger du
ned på listen, selv om du måske har
brugt en masse krudt på at komme

• 8500 Grenaa

• Tlf. 8630 0355

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

Hvad er mobilvenlig?
Google afslører aldrig, præcis hvordan deres såkaldte ”søgealgoritmer”
er sammensat. Men det handler kort
sagt om, at det skal være til at bruge
din hjemmeside, også når man er
”på” sin smartphone. Det har længe
været vigtigt, og bliver under alle
omstændigheder mere og mere
vigtigt, da en stigende del af de besøgende på din hjemmeside sidder
med deres smartphone i hånden og
ikke bruger deres computer.
Knapperne og menuerne skal
f.eks. derfor være nemme at klikke
på med fingeren, de må ikke være
for små. Teksten skal naturligvis
også være til at læse, uden at man
skal til at zoome på telefonen. Og så
er det ofte nogle bestemte oplysninger, man har behov for, hvis man
besøger din hjemmesiden med sin
telefon.
Derfor er det som regel en god
idé at gøre sin hjemmeside ”responsive”, altså så den automatisk
tilpasser sig den skærm, den bliver
vist på. Så kan det f.eks. kodes på
forhånd, hvilket indhold der bliver
vist på skærmen ved en bestemt
skærmstørrelse.
Test din hjemmeside
Google har lavet et testredskab, der
kan hjælpe dig på vej på to minutter.
Hvis du går ind på denne adresse:
www.google.com/webmasters/
tools/mobile-friendly
og indtaster din egen hjemmesideadresse, analyserer Google den
hurtigt for dig. Her har Google også
lavet links til værktøjer, der kan
hjælpe dig med at optimere siden.
Men rigtig mange har faktisk behov
for at få hjælp til at gøre sin hjemmeside mobilvenlig.
Når du nu er i gang med at teste,
er det ofte en god idé også at få
lavet en egentlig brugertest af
hjemmesiden, så du finder ud af,
om brugerne rent faktisk gør det på
siden, du gerne vil have dem til.

Gør en
forskel for
dine kolleger

Af Lars Chalmer Rasmussen, Mercatus
Reklamebureau A/S, www.mercatus.dk

Førstehjælps- & sikkerhedskurser
www.lifesavingworld.com
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Formand Frede Frandsen, AquaDjurs A/S og borgmester Jan Petersen, Norddjurs Kommune. Foto Lone Bolther Rubin

Effektiviseringer slår igennem i AquaDjurs
Norddjurs Kommunes vand- og
spildevandsselskab AquaDjurs
A/S er kommet ud af 2014
med et overskud på 8,8 mio.
kr. Det er flere års indsats for
at omstrukturere og effektivisere, der nu for alvor kan
aflæses i regnskabet.
Effektiv hurtigere
end krævet
AquaDjurs er som alle andre
forsyningsselskaber underlagt
nogle centrale prislofter. År for
år skal der findes besparelser i
driften. AquaDjurs har således i
2014 sparet 5,7 mio. kr. mere,
end krævet. “Vi har aldrig brugt
salamimetoden til at finde
besparelser, men har i flere år
fokuseret på at lægge arbejdsrutiner om og investeret i en
ændret forsyningsstruktur med
ét rensningsanlæg i stedet for

de oprindelige otte. Vi er blevet
mere effektive, og det er det,
vi nu kan se i regnskabet. Det
vil komme kunderne til gode,”
siger direktør Palle Mikkelsen.
Lavere priser
for erhvervslivet
Overskuddet smitter af på
kunderne. AquaDjurs satte ved
årsskiftet priserne på spildevand og vand ned – både for
private og for virksomheder.
Mens private skal betale 2-400
kroner mindre for få renset
spildevand i år, er besparelserne for enkelte virksomheder over 100.000 kroner om
året.
Myndighederne har fastsat en
rabat for virksomheder, der
får renset mere end 500 m3
spildevand om året. Rabatten
skal indfases inden 2018, men

Rederi opjusterer
Større rejseaktivitet i første
kvartal og en Påske med langt
flere rejsende har givet MolsLinien en god start på regnskabsåret 2015. Mols-Linien
opjusterer derfor forventningerne til 2015 fra et resultat i
intervallet 25-35 mio. kr. efter
skat til et resultat i intervallet
35-45 mio. kr. efter skat.
I første kvartal overførte
182.021 personbiler, hvilket
svarer til en stigning på knap
9 procent i forhold til 1. kvartal 2014. Antallet af passagerer voksede i samme periode
med knap 8 procent, ligesom
den samlede omsætning steg
7 procent.
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Bestyrelsesformand Frantz
Palludan kommenterer på
udviklingen i trafiktallene for
første kvartal:
”Det er meget glædeligt, at
danskerne i stigende omfang
bruger Mols-Linien som en
naturlig forbindelse mellem
Jylland og Sjælland. Vi har
arbejdet hårdt på at tilpasse
os kundernes rejsemønster
med timedrift i de travle morgen- og eftermiddagstimer
og skræddersyede koncepter
til vores målgrupper, og det
kvitterer både forretningsrejsende og privatrejsende
for ved i højere grad at sejle
mellem landsdelene”, siger
Frantz Palludan.

den milepæl er allerede nået i
AquaDjurs – tre år før krævet.
Virksomheder kan dermed få
op til 60 pct. i rabat.
„Aqua Djurs har valgt at have
fokus på at understøtte erhvervsudviklingen i Norddjurs
Kommune. Nu kunne man jo
tro, at rabatten til virksomhederne er sket på bekostning
af den almindelige forbruger,
men nej. Nedsættelser har kun
været muligt via de opnåede
effektiviseringer i selskabet.
Og noget tyder måske på, at
prisen kan blive endnu lavere
i fremtiden,” lagde formand
Frede Frandsen vægt på i sin
beretning på årets generalforsamlingen, hvor regnskabet
blev præsenteret.
Her kvitterede borgmester
Jan Petersen, der repræsenterer hovedaktionæren:

„Tak for, at AquaDjurs spiller
med i forhold til Norddjurs
Kommunes erhvervsudvikling
– tak til bestyrelsen for godt
og veludført arbejdet. Godt
gået!”

Overskud
hos Djurs Mad

Omsætning i
fiskeriet falder

For første gang siden starten i
2011 har Djurs Mad overskud
i et årsregnskab. Overskuddet
var på knap 234.000 kr.
Gunnar Sørensen, der er
bestyrelsesformand i Djurs
Mad siger, at det naturligvis
er meget tilfredsstillende.
Bestyrelsen og ledelsen, der
har været igennem alle dele
af virksomheden, begynder
nu at bære frugt. Der har dog
været nogle ekstraordinære
indtægter, da Djurs Mad i
6-7 uger har leveret mad til
flygtninge i Lyngby. I starten
klagede mange ældre over
kvaliteten af maden – og antallet af kunder dykkede.

Omsætningen på fiskeri
auktionen i Grenaa faldt med
1 mio. kr. fra 2013 til 2014.
Slutresultatet blev 8,3 mio.
Fiskeriforeningens aktive
medlemmer har måttet søge
længere væk for at fange
fisk – og derfor søger de til
fremmede havne. Formanden, Anders Nymann Jensen,
fortalte ved generalforsamlingen, at blandt andet stormen
Bodil var hård ved havnen.
Det betød at den stod under
vand i en periode.

Aquadjurs A/S
Langagervej 12, Hammelev,
8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Nettoomsætning 75,8

(60,6)

Bruttoresultat

60,1

(39,1)

Resultat af ordinær
primær drift
7,4

(-18,2)

Årets resultat

(-15,6)

Egenkapital
Antal ansatte

8,8

1.199,4 (1.191,0)
25

(28)

Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)
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MURERFIRMA RASMUS JAKOBSEN A/S
Totalentrepriser
Nybygning · Tilbygning
Omforandring · Reparationer
Murer-, beton-, og jordarbejde
Autoriseret kloakmester
Grave- og huggearbejde med miniged
Energivej 20 · 8500 Grenaa
Tlf. 86 32 35 11/86 32 38 32
Biltlf. 23 31 48 40 · www.rjakobsen.dk

Vælg en stærk
samarbejdspartner

René Ferrer Ruiz rfr@kovsted.dk

LOKAL OG ENGAGERET

Henning Kovsted hk@kovsted.dk

Johnny Skovgård jsr@kovsted.dk

Kovsted & Skovgård er et seriøst
revisions- og rådgivningsfirma, der
med baggrund i revisors opgaver
med regnskab, skat og revision
tilbyder kunderne en engageret
indsats, som nærmeste samarbejdspartner.

Kontakt os for
en uforpligtende
drøftelse

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

www.djurslandsbank.dk

Kan leveres
i firmafarve
eller med
firmalogo

Ordinært job

Fleksjob

Lærling/elev
Voksenlærling

Løntilskudsjob
Revalidering

Virksomhedspraktik

Skånejob

På udkig efter ny medarbejder?
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

Torvet 3, 8500 Grenaa · www.jobnet.dk

