august 2015

EKSPORT
ER VIGTIG FOR

INSPIRATIONEN
AARHUS 2017

STORT FOR
VIRKSOMHEDER

PÅ DJURSLAND

BILEN&BOSSEN:
70-85 KM/T MED

SOL OG VIND
I RYGGEN

RIKKE HEDMAN: VI LEVER I EN

ALT FOR TRAVL TID
Tlf. 8632 1111
Århusvej 146 · 8500 Grenaa
www.papirgaarden-grenaa.dk

Tjen på eT lavere

Morten Jarlund
statsaut. revisor
Tlf. 87 58 31 00

db@robaek.dk

Michael Iuel
statsaut. revisor
www.robaek.dk

Jytte Nautrup
reg. revisor

Østergade 9, 8500 Grenaa

Hovedgaden 41, 8410 Rønde

energi-

forbrug

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

· Spil
· Pumper
· Gear

Bestil et gratis
energitjek hos mig
på 8648 1008

· Løftegrej
· Ventiler
· Cylindre

vvsmester-pc.dk · Halvej 2 · 8961 Allingåbro

Møder – Kurser – Konferencer
i inspirerende omgivelser for alle…

Dronningens Ferieby har en smuk
fællesbygning på 1000 m2 med moderne
og lyse lokaler. Ideelle rammer for
generalforsamlinger, foredrag, konferencer,
workshops og fester. Servicemindet personale
med øje for specielle behov og fleksibilitet.

Priseksempel på dagsmøde:

Ring og hør nærmere eller besøg os for en
rundvisning og hør nærmere om de mange
muligheder.

Mulighed for overnatning i feriebolig
pr. person v/2 personer pr. bolig. fra kr. 395,-

Kaffe/the med hjemmebagte boller
Lækker frokostbuffet inkl. 1 øl/vand
Kaffe/te med hjemmebag
Frugt/snacks samt isvand under hele forløbet
Pris pr. person kr. 495,-

Vi hjælper gerne til med transport, aktiviteter og
underholdning.

Dronningens Ferieby
8500 Grenaa · Telefon 87 58 36 50
post@dronningensferieby.dk · www.dronningensferieby.dk

Mødestedet uden forhindringer…

Din lokale installatør
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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www.mfnorddjurs.dk
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For møbeldesigneren Hans Sandgren Jakobsen er det langt hen ad vejen kunder i
udlandet, der danner grundlag for hans virksomhed. Samtidigt med at skandinavisk og dansk design er hot i de lande, han eksporterer til, inspirerer og udvikler
det internationale samarbejde ham.
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VIRKSOMHEDER PÅ DJURSLAND
Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 kommer til at løfte hele Region Midtjylland med millioner af ekstra turister og milliarder i omsætning. Der er ingen rund
til at diskutere, om det kan betale sig, mener arrangørerne.
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SOL OG VIND I RYGGEN

Vi har set den før. I halvgamle, næsten glemte franske kriminalfilm. Der er noget
nostalgisk ved den. Men faktisk var det lidt tilfældigt, at det blev en Citroën HY
Model fra 1968. Senere er der dog kommet flere Citroën modeller til. Men de
ruster jo op…

12 NY EJER OG NYT NAVN TIL KRUSE GRAFISK
14 MERE PLADS FREMTIDSSIKRER AAT
16 HOS OS HAR MAN SIN EGEN RÅDGIVER
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18 FÅ EN PROFESSIONEL BYGGERÅDGIVER
20 ANSÆT DIG TIL UDVIKLING OG VÆKST
22 VI LEVER I EN ALT FOR TRAVL TID
Tiden er moden til refleksion og indre ro. I mange år har det handlet om det nære
liv, nu er tiden kommet til det indre liv. Den tendens skal Rikke Hedman udfolde
og inspirere folk med på Sostrup Slot, som er en perle i Norddjurs Kommune. Hun
har været i gang siden efteråret 2014, og siden har Sostrup fået gang i restaurant, konferencer, koncerter, foredrag, kurser, retræter og udlejning af værelser.
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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
Haakon Rønnow Petersen.
Annoncer: Lars Chalmer Rasmussen, 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 Djursland samt online udgave til over 850 abonnenter.
Næste nummer udkommer i uge 37.
Tekst, foto og annoncer må ikke benyttes
erhvervsmæssigt uden skriftlig tilladelse fra
redaktionen. Der må citeres fra magasinet
med kildeangivelser efter gældende regler.
Erhvervsprofilen, klummer og advertorials er
betalte indlæg.

Kan du
starte et hjerte?
lifesavingworld.com

VI GIVER DIG KVALITET
TIL EN PRIS – DER HOLDER

For møbeldesigneren Hans Sandgren Jakobsen
er det langt hen ad vejen kunder i udlandet,
der danner grundlag for hans virksomhed.
Samtidigt med at skandinavisk og dansk design
er hot i de lande, han eksporterer til, inspirerer
og udvikler det internationale samarbejde ham.

Møbeldesigner Hans Sandgren Jakobsen, Hans Sandgren Jakobsen Design

4

Advertorial
Made
in Djursland

www.erhvervDJURSLAND.dk · august 2015

EKSPORT ER VIGTIG FOR

INSPIRATIONEN
at komme ind på netop det japanske en lille møbelkæde og fabrik, der
I den lille blå træbygning, der for år
fremstillede polstermøbler. På det
marked. Med hjælp fra en bekendt,
tilbage tjente som Europafærgens
som havde boet i Japan i 20 år, kom tidspunkt kopierede kæderne i Kina
billetsalg og venterum på Grenaa
hinanden, og kunden havde behov
Hans Sandgren
havn, har møfor en dansk kollektion, som Hans
Jakobsen ind på
beldesigneren
BLIV VED, DET ER
designede på et halvt år. I dag har
en tegnestue,
Hans Sandgren
den kinesiske kæde 600 butikker, og
hvilket blev
Jakobsen indret- ET SPØRGSMÅL OM AT
Hans Sandgren Jakobsen har siden
hans første betet sin tegnedesignet børnemøbelserien Anfun
VILLE HINANDEN NOK
kendtskab med
stue og værktil virksomhedens eksport til det
det japanske
sted. Inspireret
japanske marked.
marked. Med en blanding af held,
af bølgeskvulp, mågeskrig og skibe,
tilfældigheder og målrettet indsats
der lægger til og fra kaj, designer
er det siden lykkedes at få foden ind Gode eksportør-råd
han her sine møbler til kunder i
Til virksomheder, der gerne vil ekspå møbelmarkedet i den opgående
Danmark og udlandet. Til at hjælpe
portere ideer og andre ikke-fysiske
sols land.
sig har han arkitekt Jørgen Sloth,
produkter, har Hans Sandgren
der tager sig af det kreative comJakobsen nogle erfaringer og gode
Designede kinesisk
puterarbejde som 3D-modellering
råd at give videre:
møbelkollektion
og arbejdstegninger af de 10 til 12
„Først og fremmest skal man
„At samarbejde i udlandet er i bund
designs, det bliver til om året, samt
turde tage nogle chancer, og så
og grund ikke anderledes end heren deltidsansat regnskabsdame.
skal man være åben og stole på
hjemme. Dog socialiserer man sig
Herhjemme er han nok bedst kendt
folk. Stol også
i større omfang
for Gallery-taburetten og kontorpå din mave
og bruger mere
stolen Cobra, men det er særligt i
MAN SKAL VÆRE
fornemmelse,
Kina og Japan, hans møbler går som tid sammen
om du er tryg
med dem. Man
varmt brød.
ÅBEN OG STOLE PÅ
ved dem, du
er gæst, og de
„Mindst halvdelen af vores omskal samarbejde
er gode til at
FOLK
sætning har vi i udlandet, og det er
med. Og så er
tage sig af en.
helt bevidst. For mig ligger den helt
det et spørgsmål om at ville hinanDet eneste trælse er tidsforskelstore udfordring i at få skandinavisk
den nok, så bliv ved med dialogen,
len og transporten, men det bliver
design til at passe til asiatisk kultur.
der er så vigtig, og tjek op, for der
overskygget af, at det er så spænDet er svært men også meget gier altid noget, der skal ændres hen
dende,“ mener Hans Sandgren
vende at afkode, hvad vores kunder
ad vejen, så kom ud og besøg dine
Jakobsen.
vil have. Hvad de tænker på og
kunder!“
Som nævnt er samarbejdet med
drømmer om, når de vil have mig til
møbelproducenter i Fjernøsten
at designe møbler for sig,“ forklarer
langt fra en ny foreteelse for ham.
Hans Sandgren Jakobsen.
Haakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk
Allerede tilbage i 1997, da han
I Japan, hvor blandt andre Weghavde sagt sit job op hos designer er et hit, har den lille designervirksomhed lagt sit krudt de seneste neren Nanna Ditzel og var startet
for sig selv, blev han kontaktet af
fire til fem år. På trods af mange
producenten QM i Beijing, som
års samarbejde med blandt andet
kinesiske møbelkæder var det svært han kort efter besøgte. QM var
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Made in Djursland
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AARHUS 2017

STORT
FOR
VIRKS

Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 kommer til at løfte
hele Region Midtjylland med millioner af ekstra turister og
milliarder i omsætning. Der er ingen rund til at diskutere, om
det kan betale sig, mener arrangørerne.
opleveren, og det vil sætte Østjylnemlig at de skal vise de mange
Selv om begivenheden, der vil vare
land og Region Midt på verdenskorekstra turister fra ind- og udland, at
hele året, hedder Kulturhovedstad
tet.
vi også er med herude.
Aarhus 2017, er det ikke kun den
Nogle virksomheder vælger at
østjyske hovedstad, det handler om,
Oplevelser og markant synlighed
støtte lokale projekter, og andre vil
men hele Region Midtjylland. Helt
I begyndelsen var kulturhovedstæhellere støtte
exceptionelt er
derne altid et lands hovedstad, og
„paraplyen“,
alle 19 kommuVI FORVENTER, AT
siden blev det blødt op, så andre
som Søren
ner i regionen
DER VIL KOMME OP
og endda mindre byer kan være
Østergaard
nemlig gået
europæisk kulturhovedstad. At hele
udtrykker
det.
sammen om
TIL FEM MIO. EKSTRA
regionen og samtlige 19 kommuner
For nogle er
projektet, og
har valgt at søge i fællesskab er helt
formålet at pleje
for virksomheTURISTER
unikt, og var en af årsagerne til, at
medarbejdere,
derne, også på
vi vandt Europæisk Kulturhovedstad
kunder eller leverandører, for andre
Djursland, er der store fordele ved
2017.
at bidrage og dermed blive en synlig muligheden for at kunne bruge
Søren Østergaard opfordrer alle
Kulturhovedstad Aarhus 2017 aktivt
del af projektet.
virksomheder i regionen til at
i deres markedsføring.
„Vores analyser forventer, at
deltage og
der i 2017 vil komme imellem 3,8
bidrage,
En ordentlig en
og fem millioner ekstra turister i
DET KAN VÆRE
for han
på opleveren
regionen på grund af KulturhovedMEGET VIGTIGT FOR
ved fra
„Det kan være
stad Aarhus-projektet. Det vil give
erfarinmeget vigtigt for
en meromsætning på omkring en
VIRKSOMHEDER AT
ger fra
milliard kroner. Der er ingen grund til virksomheder at
arrangøvise, at de er en
at diskutere, om det kan betale sig.
VISE, AT DE ER EN DEL
rerne af
del af projektet.
Det kan det,“ fastslår Søren Østertidligere
Det antal forAF PROJEKTET
gaard, som er Partnership Officer
kulturfor Kulturhovedstad Aarhus 2017 og dele, de får, og
hovedstæder, blandt andre
størrelsen på dem, afhænger naturspår, at der alene i 2017 skabes op
Liverpool i 2008, at proligvis af bidragets størrelse. Men vi
mod 1500 nye jobs.
jektet vil give masser af
siger ikke nej til nogen, uanset hvor
positive oplevelser og
meget eller lidt de vil bidrage med,“
Bruger Aarhus 2017
markant synlighed.
forsikrer Søren Østergaard.
i markedsføring
Formålet med Kulturhovedstad
For virksomhederne i de 19 komAarhus er, med kultur som løftemuner giver det mulighed for at
Haakon Rønnow Petersen,
stang, at brande regionen lokalt,
investere i deres egen region og
haakon@mercatus.dk
støtte en kæmpe begivenhed. Sand- regionalt, nationalt og ikke mindst
synligvis den største i deres liv, spår internationalt, forklarer han. Med
8.000 event-dage fordelt på 365
han. Til virksomhederne uden for
dage bliver der en ordentlig en på
Aarhus har han et særligt budskab,
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Udliciter og spar

OMHEDER
PÅ DJURSLAND

ØSTJYLLAND Der er millioner af kroner at
spare, hvis de østjyske kommuner lader private
slå græs, rydde sne eller lappe huller i vejene. En
ny analyse viser, at fx Syddjurs kan spare 3,1 mio.
kr. og Norddjurs kan spare 1,4 mio. kr. om året.
Tilsammen kan de 11 østjyske kommuner spare
over 65 mio. kr. Det viser en analyse fra Dansk
Byggeri, der kortlægger, hvor meget eller lidt
kommunerne udliciterer på de tekniske områder.
„Ofte har private virksomheder specialiseret sig
og kan høste stordriftsfordele ved fx at slå græs
i flere kommuner på en gang, og det er blandt
andet en af årsagerne til, at de på nogle områder
kan udføre arbejdet billigere end kommunerne
selv. Derfor er der ingen grund til ikke at udlicitere
opgaverne, hvis der er en gevinst at hente,“ siger
erhvervspolitisk konsulent Morten Kamp Thomsen, Dansk Byggeri.

Exit til Forenede Care
EBELTOFT 1. februar 2016 går driften af
plejecenteret Søhusparken i Ebeltoft tilbage til
Syddjurs Kommune og den overtager personalet i
Søhusparken efter loven om virksomhedsoverdragelse. Byrådet besluttede i 2010 at lade Forenede
Care stå for driften af personlig pleje og hjælp i
Søhusparken.
„Det er rigtigt ærgerligt, at Forenede Care ikke er
lykkedes med at nå den kvalitet i omsorg og pleje
af de ældre, som vi havde forventet. Både vores
eksterne evalueringsrapport, embedslægens
tilsynsrapporter samt en række klager gør, at vi
ikke ønsker at fortsætte samarbejdet,“ udtaler
borgmester Claus Wistoft, Syddjurs Kommune.

Ny fælleskommunal LO-aftale
DJURSLAND Norddjurs og Syddjurs kommuner
har underskrevet en ny samarbejdsaftale med
LO. Aftalens formål er at sikre et samarbejde om
en tidlig fælles indsats i bestræbelserne på at få
ledige og sygemeldte tilbage på arbejdsmarkedet.
De to kommuner har tidligere samarbejdet om en
fælles aftale med LO på området. Det nye punkt
i aftalen er, at der nu også er et samarbejde på
sygedagpengeområdet og aftalen skal sikre, at
borgere og virksomheder har de samme retningslinjer, og kan forvente den samme behandling på
tværs af kommunerne.
„Arbejdsmarkedet er ligeglad med kommunegrænser, og faktum er, at vi har rigtig meget indog udpendling til Syddjurs Kommune, så aftalen
skal sikre, at det fungerer mellem borgerne,
a-kasserne og kommunerne på tværs af grænserne,“ fortæller borgmester Jan Petersen, Norddjurs Kommune.

Forhøjer kommunegaranti

Partnership Officer Søren Østergaard,Kulturhovedstad Aarhus 2017
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GRENAA Norddjurs Kommune bakker op om
Djurs Bioenergi a.m.b.a.’ bestræbelser på at
etablere et biogasanlæg nord for Grenaa ved at
forhøje deres kommunegaranti fra 43 mio. kr. til
67 mio. kr.

Noter
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GRATIS
REKRUTTERINGSHJÆLP
Rekrutter din kommende medarbejder via
jobcentrets databaser.
Vi har samtaler med ledige om deres kompetencer og jobønsker og har derfor kontakt til
kandidater inden for en bred vifte af brancher.

Der er tale om en hurtig og nem service, der
er omkostningsfri for jer.

Hvad gør du?
Når din virksomhed
efterspørger arbejdskraft, og du ønsker
hjælp i forbindelse med
annoncering af
jobopslag og professionel rekruttering, skal du
blot kontakte en af
Jobcenter Syddjurs’
virksomhedskonsulenter.

Vi er klar til at hjælpe!
Louise Fuks
Virksomhedskonsulent
Direkte 87535132
Mobil
23749238
lofu@syddjurs.dk

Gitte Gindrup
Vi har ligeledes mulighed for at indrykke
jobannoncer på Jobnet på vegne af
virksomheden og derved udfører nogle af de
administrative opgaver i rekrutteringsarbejdet.

Virksomhedskonsulent
Direkte 87535155
Mobil
40134253
gitgi@syddjurs.dk

Ole Bech Pedersen

Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft
Tlf.: 87 53 54 40 · www.jobcentersyddjurs.dk
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Virksomhedskonsulent
Direkte 87535499
Mobil
23741658
olbp@syddjurs.dk
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KLUMME – FORSIKRING:

GØR NOGET SELV

FOR AT MINIMERE DIN FORSIKRINGSRISIKO

Norddjurs næstmest
erhvervsvenlig
NORDDJURS Den årlige analyse fra Dansk
Byggeri kårer Norddjurs som landets næstmest
erhvervsvenlige kommune, mens Syddjurs er
blevet nummer otte.
„Det er godt gået, og jeg er særlig imponeret
over både Nord- og Syddjurs, der som to mindre
kommuner i den grad har gjort en indsats, som
de nu høster frugterne af, siger formand for
Dansk Byggeri Østjylland, Michael Ancher.
Danmarksmesteren i erhvervsvenlighed er
Holstebro, mens landets mindst erhvervsvenlige
kommune er Rødovre.

Jagtens Hus

Vi blev ringet op den 22. december
2014 af et firma, som vi gerne ville
have som kunde. Virksomheden
havde af deres forsikringsselskab
fået en præmieforhøjelse fra 1,5
mio. kr. til 2,5 mio. kr. Forsikringsselskabet følte, at deres kunde havde
for mange skader.
Kunden selv var godt klar over
problematikken og havde iværksat
flere skadesforebyggende tiltag.
Blandt andet havde kunden aftalt en
bonusordning til medarbejderne, der
afhang af skadesforløbet. Virksomheden havde evalueret skaderne og
diskuteret, hvordan man fremtidigt
kan undgå dem.
Vi kunne vælge at flytte virksomhedens forsikringer til et andet forsikringsselskab, men i stedet valgte
vi at tage en tur til forsikringsselskabets hovedkontor i København. Vi
fik overbevist forsikringsselskabet til
at give virksomheden en chance, og
fordi viljen til at gøre en indsats for
at minimere skaderne var tilstede,
blev million-forhøjelsen erstattet af
en lidt højere selvrisiko.
Når vi besøger en virksomhed går
vi gerne en runde, og jeg glemmer
aldrig, at jeg ved et besøg på en
smedevirksomhed anførte, at det
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var uhensigtsmæssigt at have træpaller stående op imod stålhallens
ydervægge. Direktøren spurgte, om
det var et forsikringsmæssigt krav?
Jeg svarede, at det var det ikke,
men jeg havde i Århus oplevet, at
unge mennesker havde sat ild til
nogle paller og det havde medført
en millionskade. Næste gang jeg
besøgte virksomheden, var pallerne
flyttet 30 meter væk fra bygningen.
Som forsikringsmægler er vi kundens mand og det er vores opgave
at hente udbud hos de respektive
forsikringsselskaber. Forsikringsselskaberne driver også en forretning,
der skal give overskud, og derfor
spørger selskaberne om skadesforløbet.
Derfor kan det godt betale sig at
gøre noget selv og vise vilje til, at
skadesforløbet også giver forsikringsselskabet mulighed for at lave
en god forretning.
Af Bjarke Barrett Sørensen og Bent Ketelsen,
Dansø Forsikringsmæglere, www.dansoe.dk

Klumme – forsikring

RØNDE Startskudet til det nye Jagtens Hus fandt
sted i starten af juni, hvor første spadestik blev
taget. Forude venter et byggeri, der om godt et
år vil resultere i tre markante bygninger, der vil
huse Danmarks Jægerforbunds 60 medarbejder
store administration, et uddannelsescenter samt
et besøgscenter for Danmarks vilde dyr og deres
levesteder.
„Jagtens Hus vil blive et nyt midtpunkt for alt,
hvad der handler om jagt, vildt, våben, hunde,
anvendelse af vildt, m.v. Med en placering på et
af de smukkeste steder i Danmark, vil naturen
blive tænkt ind i alt, der på sigt sker i huset – fra
undervisning og kultur til innovation og råvarer til
mad og mode,“ udtaler Claus Lind Christensen,
formand for Danmarks Jægerforbund. Byggeriet
forventes at stå klar til næste sommer.

Nyt spil-institut
GRENAA Lektor og projektleder Mikkel Lodahl
står sammen med campuschef Jonatan Yde i spidsen for Danmarks første institut for spiludvikling,
der har base i Grenaa. Det er vokset ud af uddannelserne som datamatiker og multimediedesigner
med speciale i spiludvikling, som Erhvervsakademi
Dania driver i Grenaa.
„De 200 studerende får hænderne helt ned i
spilhåndværket, og de bedste af dem laver deres
egne virksomheder i det lokale iværksættermiljø
The Ranch,“ fortæller Mikkel Lodahl.
Instituttet vil samle, systematisere og formidle
den viden, som danske og internationale forskere
skaber om spil på en måde, der skaber værdi og
indsigt for samfundet og branchen.

LAG støtte
DJURSLAND LAG Djursland har valgte at støtte
ni projekter med lidt over 1,3 mio. kr. De spænder over fem erhvervsprojekter og fire projekter
under det, LAG’en kalder attraktive levevilkår,
der alle handler om at skabe samlingssteder og
sammenhold med et stort frivilligt engagement.
Erhvervsprojekterne spænder lige fra et lokalt
glas- og kunstgalleri til kombination af krodrift og
et professionelt ridecenter.

Noter
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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

Citroën HY
Producent:
Produktion:

Motor/HK:
Gear:
Klasse:
Forgænger:
Efterfølger:
Henning Kovsted hk@kovsted.dk

René Ferrer Ruiz rfr@kovsted.dk

Citroën
1947 – 1981
Samlet i Paris og Vigo
(Centro de Vigo)
54 HK
3 fremadrettede
Van
Citroën TUB
Citroën C25, Citroën C35

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

Dit nye kloak-team
på Djursland

Kloakproblemer? – Ring efter Bo
Bo og hans team af lokale medarbejdere har alle mellem
15 og 25 års erfaring og kender de lokale forhold.
„Vi har industriservice og rykker hurtigt ud døgnet rundt,
hvis du har kloakproblemer, og du ringer direkte til mig.”
• Alle typer tømning
• Industri- og højtrykspuling
• Transport og bortskafning af farligt affald
• Tank- og skibsrensning
• Lokale medarbejdere
• Kompetent rådgivning
• Vi passer på miljøet og har alle nyeste certificeringer mv.
Se mere på www.iss-kloakservice.dk

Industriservice
Bo Surland
2380 5016
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70-85 KM/T MED
SOL OG VIND I RYGGEN
Vi har set den før. I halvgamle,
næsten glemte franske
kriminalfilm. Der er noget
nostalgisk ved den. Men faktisk
var det lidt tilfældigt, at det
blev en Citroën HY Model
fra 1968. Senere er der dog
kommet flere Citroën modeller
til. Men de ruster jo op…
Dan Lerche fra Dantronik i Balle
er uddannet radiomekaniker. I dag
beskæftiger han sig med parabolmontering, antennemontering, port
automatik og den slags. Han havde
en værkfører, der var begejstret for
Citroën. Men ellers var det lidt af et
tilfælde, at han fik sådan én.
Han købte sin HY i 1990 på et
plejehjem i Skive. Det var en støtteforening, der havde sponsoreret
den. På det tidspunkt var den 25
år gammel, så den er nu 50 år. De
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har vi netop været i Lillehammer. Så
originale nummerplader sidder der
har jeg og hele familien derudover
stadig.
været til Citroën træf i for eksempel
„Denne model blev produceret
Touron, Passau og Yorkshire. I dag
fra 1947 til 1981. Når man først
havde en model på tegnebrættet, så har den kørt i alt omkring 250.000
km. Den har tre fremadrettede
kunne man køre med den i årevis.
gear. Så sidder
Det samme var
mor og far på
i øvrigt tilfældet
DEN KOMMER DOG
forsæderne og
med 2CV’en,“
ALDRIG UD OM VINTEREN, vore tre børn på
fortæller Dan.
bagsæderne.
„Jeg havde
MEN ELLERS SKAL DEN
Enkelte gange
netop lært at
– OG DE ANDRE JEG HAR – bliver den også
svejse på min
brugt til familæreplads, og
DA BRUGES
liebesøg. Om
jeg har siden renatten sover vi indendørs, mens
noveret og malet den løbende. Den
pigerne sover under en markise til
har aldrig fået den store omgang på
bilen. Og så er det lige prisen: Jeg
én gang. Den kommer dog aldrig ud
købte den i 1990 for 5.000,-, og jeg
om vinteren, men ellers skal den –
kan se, at prislejet nu er oppe på
og de andre jeg har – da bruges.“
omkring 150.000,-. Så den er da
Den kom ud fra fabrikken i tre
versioner: standard lukket varevogn, blevet noget værd gennem årene,“
en pickup og en skrabet version, der siger Dan. „Men hurtig er den ikke,
og ruster, det gør den jo. Alligevel er
dannede grundlag for andre varianCitroën en pragtfuld bil.“
ter.
„Den bliver brugt i forbindelse
med forskellige træf. Her i pinsen

Bilen & Bossen
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Ejere Bjarne Lauersen og Frank Kruse, Digitalhuset Randers ApS

NY
EJER
OG NYT NAVN TIL
KRUSE GRAFISK

Det tidligere Kruse Grafisk i Randers er købt af
Digitalhuset Vejle og har skiftet navn. Ud over
navneændringen til Digitalhuset Randers vil kunderne
ikke mærke andet end bedre service og lavere
priser, for virksomheden fortsætter med samme
medarbejderstab og Frank Kruse ved roret.
12
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Frank Kruse har længe været på udkig efter en køber af Kruse Grafisk,
så han igen kan hellige sig kundepleje og salg. Det er nu lykkedes
med den nye ejer, Digitalhuset Vejle,
og ikke alene kan kunderne nu se
frem til bedre service men også
bedre priser på især mindre produktioner. Frank Kruse fra Grenaa er
stadig medejer af trykkeriet på Holger Danskesvej, hvor han fortsætter
med at servicere kunderne sammen
med sine fem medarbejdere.
„At Digitalhuset har købt sig ind
er en klar styrkelse af trykkeriet,
for nu kan jeg koncentrere mig om
kontakten til vores kunder. Vi har
været igennem den proces, der var
nødvendig, og jeg er sikker på, det
her er den helt rigtige løsning,“ fortæller Frank Kruse, der har kunder
i hele landet samt i udlandet, især
Norge.
Beholder medarbejderne
I forbindelse med opkøbet har Kruse
Grafisk ændret navn til Digitalhuset
Randers, som Frank Kruse fortsat
ejer 20 procent af, og Digitalhuset
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for mange af de
tror den nye
Vejle ejer 60 procent. En tredje
DET ER JO ET
centrale opgaver
ejer, som har
part ejer de resterende 20 procent,
VELDREVET TRYKKERI
i form af beregvalgt at beholde
nemlig HMV Print i Vinderup med
de nuværende
Helge Vedel ved roret. De to trykTAKKET VÆRE DE FOLK, ning, projektledelse og salg.
medarbejdere
kerier supplerer hinanden godt, så
DER ER HER. DERFOR
Han har været
og forventer at
der kommer til at opstå synergi. I
en god støtte
ansætte flere.
Randers har Digitalhuset nemlig en
BEHOLDER VI DEM
for Frank, og de
maskine, der kan trykke større opgaSELVFØLGELIG
to kommer nu
Overholder
ver end i Vejle. Tilsvarende vil nogle
til i høj grad at
aftaler
af de mindre opgaver i Randers
udgøre et team med endnu bedre
„Det er jo et veldrevet trykkeri takmed fordel kunne trykkes i Vejle til
kundepleje.
ket være de folk, der er her. Derfor
fordel for kunden, som i øvrigt ikke
De fleste af trykkeriets kunder vil
beholder vi dem selvfølgelig. De ved
vil opleve nogen som helst ulemper
nemlig gerne kunne tale om opgajo, hvilken høj kvalitet og service,
ved det, blot bedre priser. Som en
verne, og det giver en klar fordel for
kunderne forventer og kan levere
ekstra bonus følger en service med
et lokalt trykkeri frem for et udenden. Frank og Henrik er særligt
de nye ejere, for i Vejle er der ansat
landsk, hvor leveringstiderne alt
vigtige i det her, da det er dem,
en grafiker, så kunderne i Randers
andet lige vil være længere og med
kunderne kender og er vant til at
nu også kan købe sig til opsætning
flere led i processen.
samarbejde med,“ forklarer Bjarne
hos trykkeriet.
Hos Digitalhuset Randers vil man
Lauersen, der
På trods af
derfor også fremover som kunde opsammen med
afmatning i branDET ER EN KLAR
partneren, Lindy leve god service, høj kvalitet, korte
chen de senere
STYRKELSE AF
leveringstider og gode priser fra et
Graversen, ejer
år har udviklintrykkeri, der om nogen er kendt for
Digitalhuset.
gen i trykkeriet
TRYKKERIET, FOR NU
at overholde aftaler.
Henrik, som
været jævn, og
KAN JEG KONCENTRERE Bjarne omtaler,
navneforandrinlidt af en
gen vil komme
Haakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk
MIG OM KONTAKTEN TIL er
blæksprutte i
til at accelerere
firmaet og står
den udvikling,
VORES KUNDER
www.erhvervDJURSLAND.dk · august 2015
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Godt gang i byggeriet har i et stykke tid fået Aalsrode Tømrerfirma
til at se sig om efter nye og større lokaliteter. Med overtagelsen
af maskinfabrikkens bygninger i Ålsrode er problemet nu løst, og
kunderne kan vente sig bedre løsninger til rette tid og bedre pris.

Direktør Bo Allerman og Projektchef Klaus Allerman, Aalsrode Tømrerfirma A/S

14
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pladsen skal bruges tilsvarende minDa Ålsrode
DER ER INGEN TVIVL i Ålsrode, så
dre tid. Tømrerfirmaet samarbejder
Bo og Klaus
Smede & MaOM, AT UDVIDELSEN
Allermann måtte her med flere lokale håndværkerskinfabrik valgte
virksomheder om plusenergihuset
i gang med at
at flytte alle sine VIL GIVE SIG UDSLAG I
Albohus. Med den nye ekstra plads
finde egnede loaktiviteter til
KORTERE BYGGETIDER
kan Aalsrode Tømrerfirma levere
kaliteter. I deres
Grenaa, efterefter kundernes ønsker og sikre
søgning kom de
lod det nogle
jobs til sine håndværkere mange år
et godt stykke ud over kommunebygninger i Ålsrode med højt til
fremover.
grænsen uden at finde det rette.
loftet og masser af plads. Dem har
„Vi mener, vi har nogle af de
Løsningen viste sig at ligge lige om
Aalsrode Tømrerfirma overtaget og
bedste tømrere
hjørnet, da ÅSM
kan nu love sine kunder mere optipå Djursland. Vi
valgte at flytte
merede byggetider til konkurrence
VI KAN NU LUKKE
gør meget ud af
alle sine aktivitedygtige priser.
ET HUS PÅ KUN EN
at udvikle håndter til Grenaa og
„Der er ingen tvivl om, at udværkere, der kan
efterlod perfekte UGE. DET SMITTER AF
videlsen med Ålsrode Smede &
selv. Manden på
bygninger til
Maskinfabriks bygninger vil blive
pladsen kan tage
PÅ PRISEN
udvidelsen af
til at mærke for vores kunder. Nu
beslutninger og
tømrerfirmaet.
kan vi nemlig præfabrikere mere
er godt inde i sikkerhed og arbejds„Beliggenheden og størrelsen
og i større sektioner, og det vil give
miljø, som vi vægter meget højt i
er ganske enkelt perfekt. Nu kan vi
sig udslag i kortere byggetider hos
firmaet,“ roser Bo Allermann.
holde vores folk i gang om vinteren,
kunden og dermed bedre priser,“
Selv om de to brødre sidder ved
og om sommeren kan de stå i tørlover Bo Allermann, som er direktør
roret af et af Djurslands største
vejr, så byggeriet bliver mindre vejr
for Aalsrode Tømrerfirma A/S.
tømrerfirmaer, som også i østjysk
afhængigt. Det gør, at vi kan lukke
Sammen med sin bror, Klaus,
sammenhæng er en stor virksomet hus på kun en uge, hvorefter der
driver han den store familievirksomhed på området, understreger de, at
udelukkende er indendørs arbejde.
hed, der blev grundlagt af deres
Aalsrode TømDet smitter i sidoldefar i 1909. Siden de to brødre
rerfirma ikke
ste ende af på
trådte ind i virksomheden, og seMANDEN PÅ
er for stort og
prisen,“ mener
nere købte farmand ud, er den vokfortsat løser alt
set til omkring 100 medarbejdere og Klaus Allermann. PLADSEN KAN SELV
fra små opgaver
en tilsvarende stor omsætning. Med
TAGE BESLUTNINGER
i private hjem til
Tager opgaver i
væksten opstod også behovet for
store entrepriser med underleveranalle størrelser
mere plads.
dører.
Efterspørgslen på præfabrikerede
huse og andre bygninger er samKan arbejde i tørvejr året rundt
Derfor nåede virksomheden et mak- tidigt stigende, for det giver den
Haakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk
store fordel, at der ude på byggesimum i de eksisterende bygninger

MERE PLADS

FREMTIDSSIKRER

AAT
www.erhvervDJURSLAND.dk · august 2015

Advertorial

15

HOS OS HAR MAN

SIN EGEN

RÅDGIVER
Med flytning af filialen fra Voldby til Grenaa vil Andelskassen gøre
det tydeligt, at den er til for virksomhederne på hele Djursland, hvor
banken giver lokal erhvervsrådgivning og tilknytter en fast rådgiver,
der endda kommer på hjemmebesøg i virksomhederne.

såvel som virksomheder,“ ræsonneter en fast rådgiver, der endda komDen 2. juni flyttede Andelskassen
rer Lene Nielsen.
mer på besøg i virksomhederne.
sin filial fra Voldby til den tidligere
Samtidigt er det en rådgiver, der
stationsbygning i Grenaa, hvor NyStor kundetilfredshed
tager telefonen,
kredit tidligere
Samtidigt med den positive
når en kunde
havde til huse.
VORES ERHVERVS
fremgang kan hun konstatere, at
ringer, og ikke
Med den nye
bankens kunder bliver. De flytter
et call-center,
placering ønsker KUNDER, HAR TILKNYTTET
ganske enkelt ikke pengeinstitut.
der
skal
holde
banken at gøre
EN FAST RÅDGIVER, SOM
„Jeg tilskriver det den gode service.
kunderne væk
det tydeligere,
KENDER VIRKSOMHEDENS fra rådgiverne.
Mange sætter for eksempel pris på,
at den er hele
at rådgiverne svarer hurtigt på deres
Selv om
Djurslands anØKONOMI OG HISTORIE
mails,“ fortsætter hun. Lene er ikke
afdelingen har
delskasse frem
overrasket over det faktum, som
INDGÅENDE
kunder i hele
for kun Voldby
tydeligt slår igennem i de tilfredsDanmark og
og omegn. For
hedsmålinger banken foretager
endda i udlandet, er langt hovedparvirksomheder, der ønsker tilknyttet
efter hver kontakt med kunden. For
ten af dem fra Grenaa og omegn.
en fast, lokal rådgiver, som i øvrigt
Andelskassen i Grenaa betyder det
Derfor var det naturligt at flytte
kommer på hjemmebesøg efter
at rådgiverne gør det rigtig godt –
behov, er Andelskassen interessant. filialen dertil, så det er tydeligt, hvor
og nye kunder
kundegrundlaget
„Hver af de virksomheder, der er
finder ofte vej
er forankret. Tidkunde hos os, har tilknyttet en fast
MANGE SÆTTER
til Andelskassen
ligere har mange
rådgiver, som kender virksomhePRIS PÅ, AT RÅDGIVERNE
via ambassadørnok forestillet
dens økonomi og historie indgåhenvisninger
sig, at Andelsende. Hvis de ønsker det, kommer
SVARER HURTIGT PÅ
fra bestående
kassen var mest
vi ud til kunden. Det giver et bedre
kunder.
til for folk i og
indtryk af virksomheden, hvor man
DERES MAILS
omkring Voldby.
altid er stolt af det man laver og
„Vi har i mange år haft netto
gerne vil vise det frem,“ forklarer
Haakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk
tilgang af kunder, men siden vi er
Lene Nielsen, som er filialdirektør
flyttet til Grenaa, har vi fået endnu
ved Andelskassen i Grenaa.
flere. Alene i juni er vores kundekreds steget med mere end 30. Det
Er til for hele Djursland
lader til, at det er blevet tydeligt, at
Hun understreger, at banken giver
vi er til for hele Djursland for private
lokal erhvervsrådgivning og tilknyt-
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Filialdirektør Lene Nielsen, Andelskassen i Grenaa
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FÅ EN PROFESSIONEL

BYGGERÅ
Sagsbehandlingen af erhvervsbyggeri bliver meget nemmere, hvis
man har styr på, hvordan byggeriet skal laves, før man går til
kommunen.
mellem 20.000 og 80.000 kr., så
Rune Bjørklund fra Gråkjær Staldbyg Faglig ballast vigtigt
det betyder sammen med selve
Rune mener, det er en fordel, hvis
oplever stor forskel på, hvordan
sagsbehandlingstiden rigtig meget
der er en medarbejder i virksomhekommunerne håndterer en bygge
for bygherrerne,“ konstaterer Rune
den med en faglig ballast, der ved,
tilladelse. „Det har været en brat
Bjørklund.
hvad det handler om. „Hvis ikke,
opvågning for landbruget, at staldbyggeri i dag er sidestillet med indu- skal du overlade ansvaret til en professionel bygge- Flot placering matcher oplevelsen
stribyggeri. Jeg
Norddjurs er en af de kommuner,
teknisk rådgiver,
oplever, at det,
ER
VI
PÅ
LINIE,
der ved, hvordan virksomheden har et rigtig godt
der vejer tunsamarbejde med. „De reagerer
sagen skal lagest, er brandELLER SKAL VI
hurtigt. Når vi har leveret fyldestgøves, før man går
sikkerheden i
rende materiale, skal der ikke meget
til kommunen.
bygningerne. Vi
mere til, før vi får en byggetilladelse.
Det gør sags
fortæller altid
KÆMPE MED DEM?
Det normale er i Norddjurs mellem
behandlingen
kommunen på
fire og 8 uger i sagsbehandlingstid.“
nemmere. Man skal ikke komme
forhånd, hvilken brandsikkerhed vi
Så Norddjurs’ andenplads i Dansk
og spørge kommunen. Man skal
vil have. Vi har arbejdet med konByggeri´s undersøgelse af kommuvide, hvad man vil, for kommunen
cepter med brandteknisk dokumennernes erhvervsvenlighed matcher
kan jo ikke være rådgiver. Få hellere
tation på hver eneste staldbygning
altså for Rune
en professionel
og har på forhånd en klar strategi
Bjørklunds
rådgiver ind og
på, hvordan der skal bygges, inden
LAD
VÆRE
MED
vedkommende
lad være med
vi henvender os til kommunen.“
oplevelsen af
at tro, at du kan
AT TRO, AT DU KAN
det praktiske
klare det selv,
100 siders dokumentation
samarbejde.
hvis du ikke har
„Jeg kommer rundt til kommu„Vi har altid en
tilstrækkelig
ner i hele landet og tager altid en
KLARE DET SELV
fornuftig dialog,
med faglig viden
forhåndsdialog, inden vi søger om
og jeg oplever medarbejderne som
i virksomheden.“
byggetilladelse: Er vi på linie, eller
meget effektive,“ slutter han.
skal vi kæmpe med dem? Jeg har
Byggesagsgebyret pendulerer
adskillige skrækeksempler, og ople„Det er fantastisk for bygherrerne,
ver f.eks. at vi skal levere dokumenLars Chalmer Rasmussen, lars@mercatus.dk
at byggesagsgebyret for erhvervstation på op til 100 sider for at få en
byggeri er fjernet i både Nord- og
byggetilladelse. Så kan vi risikere
Syddjurs i år, men det svinger rigtig
at skulle bruge næsten to ugers
meget rundt i landet. Byggesags
arbejde på at få lov til at bygge en
gebyret for en stald kan svinge
enkelt stald.“
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Bygningskonstruktør & Brandrådgiver Rune Bjørklund, Gråkjær Staldbyg

ÅDGIVER
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Mange små og mellemstore
virksomheder er slet ikke klar
over, at de kan få tilført nye
livsvigtige kompetencer ved
at ansætte en handelsøkonom
praktikant. De kan være
med til at skabe vækst i
praktikvirksomheden, fordi de
har tilbundsgående faglig viden,
og er trænet i at udvikle og
modernisere forretningsmodeller.

ansøge. Vi har indgående kendskab
HH elever, fordi de har en dybere
til den enkelte studerende, og via
teoretisk indsigt og kan tilføre os
personlighedstest kender de selv
de nyeste teorier. De er ofte også
deres egen profil. Det betyder, at de
et par år ældre og har været ude i
har en realistisk
det virkelige liv,
egenopfattelse,
inden de har sat
DET ER VIGTIGT, AT
og er meget
sig tilbage på
erhvervsparate
skolebænken. Vi AFKLARE OG DEFINERE
til at gøre karhar fået set på
PRAKTIKANTENS
riere.“ Peter
nogle opgaver
fortæller, at det
med friske øjne
ARBEJDSOPGAVER
er baggrunden
og deres engafor, at gennemførelsesprocenten
gement har smittet af på de øvrige
blandt de, der kommer i praktik, er
medarbejdere,“ erfarer Christian,
tæt på 100.
der efterfølgende har fastansat den
første praktikant. „De formår at
E-handelsøkonom ny retning
omsætte teori til praksis, f.eks. kom
„Det er vores erfaring, at mange
Groft sagt er handelsøkonomerhan med nogle stærke værktøjer og
ejerledere på den ene side piver lidt
nes arbejdsområder at planlægge,
forslag om træningsforløb for vores
over mangel på kompetent arbejdsorganisere og gennemføre opgaver,
kraft, og på den anden side slet ikke sælgere.“
der vedrører indkøb, handel, logistik
er opmærksomme på de vækstsamt salg og markedsføring, og der
Sådan kommer du i gang
muligheder, der ligger i at få en
findes nu i alt ni studieretninger.
Peter Philip Jacobsen har genhandelsøkonom i praktik,“ fortæller
Sidste skud på stammen er specianem tiden skaffet praktikanter til
erhvervskonsulent Peter Philip Jalet som e-handelsøkonom. „Uddancobsen fra Erhvervsakademiet Dania omkring hundrede virksomheder,
nelsen starter efter sommerferien,
og mange har haft så god gavn af
i Randers, der især leverer praktiog den har fokus på at udnytte det
handelsøkonomerne, at de studekanter til virksomheder i Østjylland,
kæmpepotentiale, der er ved at
rende er blevet fastansat efter endt
men også til resten af Danmark og
udvikle forretningsmodeller, der
uddannelse. „Vi
udlandet. Han
udnytter internettets og de mobile
kan
selvfølgelig
støder også ofte
DE ER BEDRE KLÆDT
hjælpe nye prak- enheders kolossale udbredelse,“
på tidsmangel
PÅ END DE FLESTE HH
siger Peter, der er sikker på, at den
tikvirksomheder
som årsag til,
nye retning vil bliver efterspurgt,
med alt det
ELEVER
at mange ikke
da det er den eneste af slagsen i
praktiske, men
får søsat de nye
Danmark.
det er vigtigt, at afklare og definere
initiativer, de barsler med. „Der kan
„Uddannelsen varer i alt to år,
de arbejdsopgaver, ledelsen forestilen praktikant være den helt rigtige
og det betyder, at de studerende
ler sig, praktikanten skal beskæftige
løsning, og vi har rigtig mange gode
har en mere tilbundsgående viden
sig med,“ slår Peter fast. „Det kan
eksempler på, at værditilvæksten
end traditionelle elever, ligesom
gøres ved at lave et egentligt joboplangt overstiger den løn, eleverne
praktikperioden er lang nok til,
slag, hvilket for mange i sig selv,
skal have i den otte måneder lange
at praktikanterne kan nå både at
er med til at fokusere på positiv
praktikperiode.“
definere, implementere og følge op
udvikling.“
på opgaverne,“ slutter erhvervs
„Forløbet er ganske ukompliVi bliver udfordret
konsulenten.
ceret, og vi hjælper gerne med at
Hos Actec A/S i Randers har adm.
identificere kandidater, der både
dir. Christian Nyborg haft flere prakfagligt og personligt matcher, som
tikanter. „Fælles for dem alle er, at
Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk
vi efterfølgende opfordrer til at
de er bedre klædt på end de fleste

ANSÆT DIG TIL

UDVIKLING
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Erhvervskonsulent Peter Philip Jacobsen, Erhvervsakademiet Dania

OG VÆKST
www.erhvervDJURSLAND.dk · august 2015

Advertorial

21

Tiden er moden til refleksion og indre ro. I mange år har det handlet om
det nære liv, nu er tiden kommet til det indre liv. Den tendens skal Rikke
Hedman udfolde og inspirere folk med på Sostrup Slot, som er en perle i
Norddjurs Kommune. Hun har været i gang siden efteråret 2014, og siden
har Sostrup fået gang i restaurant, konferencer, koncerter, foredrag, kurser,
retræter og udlejning af værelser.

„Jeg ville lave programmer, der kunne inspirere til et
„Sostrup Slot er et mødested for refleksion og fordybedre liv. Derfor koblede vi natur og det gode liv, som
belse,“ fortæller den 46-årige Rikke Hedman, forstander
alle snakkede om dengang, og det kom der programpå slottet. Søskendeparret Kirsten Bundgaard Swift og
mer som Bonderøven og Anne Mad ud af.“ Siden har
Anders Bundgaard købte i begyndelsen af 2014 stedet
Rikke Hedman arbejdet
af Sankt Bernhardts Stifsom udviklingsredaktør,
telse, der havde ejet det
JEG VILLE LAVE
projektchef for B&U da det
siden 1960. Her havde den
blev flyttet fra Kbh. til Aarblandt andet drevet kloster. PROGRAMMER, DER KUNNE
hus og som redaktionschef
Kirsten Bundgaard Swift
INSPIRERE TIL ET BEDRE LIV
for DR Tro.
kunne ikke modstå det.
Hun måtte eje det. Hun
Ny platform
bor ellers i Californien med udsigt over Stillehavet,
Efter ti år i DR måtte andre tager over. Ambitionen om
mens broderen er godsejer i Nordjylland. Hun har ingen
at inspirere til et bedre liv er den samme, men Rikke
planer om at flytte permanent til Danmark, men Kirsten
Hedman ønskede at finde en ny platform og komme
har visionerne for stedet, og han styrer økonomien.
helt tæt på de mennesker, hun skaber indhold til. På
Rikke Hedman fik jobbet som forstander. Ikke
Sostrup Slot & Kloster kommer hun både tæt på vidt
direktør. En forstander er nemmere at komme ind til,
forskellige mennesker, og helt tæt på alle processer i
mener hun, og det er væsentligt med tilgængelighed og
udvikling og drift af stedet.
åbenhed i det nye Sostrup.
„Det er en ny virkelighed, at der ikke et adminiNu skal Sostrup Slot & Kloster drives efter en trelaget
strativt, teknisk eller juridisk bagland. Her klarer man
vision: Det lokale, hvor fødevarerne helst skal være fra
ærterne selv, og det er både lærerigt, inspirerende og
nærområdet, og hvor der skal være et stort samarbejde
udfordrende. Det er en gave at være god til at jongmed og engagement af den lokale befolkning, et mere
lere,“ smiler hun.
nationalt og endeligt et internationalt lag.
Selv om der er travlt, så er det væsentligt, at der er
„Vi er et fællesskab med en lokal forankring, som udplads til ro og refleksion i
vikler sig i takt med tiden,“
det daglige arbejde.
pointerer Rikke. „Sostrup
JEG TROR, VI HAR MERE
„Hele Sostrup emmer
Slot og Kloster skal bygge
på en bund af partnerskab,
BEHOV FOR FORDYBELSE, END VI af en helt særlig stemning,
og den kan man kun blive
intuition og tillid. Retningen
smittet positivt af, når man
ENDNU ANER
for stedet er så meget i
er her. Jeg tror, vi har mere
tiden. Jeg er sikker på, at
behov for fordybelse, end vi endnu aner.“
behovet for indre ro er enormt, og at flere mennesker
Der er allerede masser af aktiviteter i gang på Sosoplever, at det tilfører deres travle hverdagsliv mere
trup, og den officielle åbning finder sted den 22. august
kvalitet, når de evner at tage en pause fra ræset og
med et kæmpe garden party.
være tæt på sig selv for en stund – det kan være ved
en gåtur i parken, et yogaophold, et malekursus eller et
retræte i stilhed,“ siger Rikke Hedman, der samarbejder
med nogle af de dygtigste retræteledere og kursusledere, der skal skabe indholdet i rammerne på Sostrup.
Inspirere til et bedre liv
Rikke Hedman er uddannet journalist på JyllandsPosten, vokset op på Frederiksberg og har haft base i
Jylland i de sidste 25 år. Dog med en afstikker på fem
år i Spanien, hvor hun havde et lille adventure sport
firma og arbejdede som freelance journalist, mens
børnene var små.
For ti år siden vendte hun hjem til et job på DR, hvor
hun vendte op og ned på naturprogrammerne.
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Forstander Rikke Hedman, Sostrup Slot

VI LEVER I EN

ALT FOR
TRAVL TID
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Kvalitet og Omtanke

Færgevej 1 · Grenaa
www.mercatus.dk

Tel. 8833 4646 · www.lsalaw.dk

Spåntagende CNC bearbejdning

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

KØLESERVICE

– Få tjekket og serviceret dine køleanlæg

• Undgå dyre driftsstop

• Reparation og nyanlæg

• Reducer driftsudgifterne

• Faste serviceordninger

• Få økonomisk overblik ved
udskiftning

• Lovpligtige eftersyn
• Døgnvagt

RING
86 32 08 08

RN Sikring & El-Teknik er din professionelle leverandør af alarmer og overvågning. Vi er autoriserede el-installatører
og laver alt fra komplette installationer ved nybyg, til installationer i eksisterende huse samt varmepumper og
solcelleanlæg. Vi er certificerede kølemontører og opsætter, servicerer og laver eftersyn på mindre køleanlæg.
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Aarhus Airport
25. oktober starter SAS’s
nye rute fra Aarhus Lufthavn
til Stockholm, Arlandalufthavnen, en flyvetur på
ca. 1 time og 30 min. Ruten
kommer til at supplere British
Airways’ eksisterende rute
til Stockholm, Bromma,
der udføres af SUN-AIR of
Scandinavia A/S.
„Det er af stor værdi for
Østjylland, at vi nu som
supplement til vores
eksisterende program
kan tilbyde det østjyske
erhvervsliv en ekstra direkte
rute til Stockholm,“ siger
CEO Peter Høgsberg, Aarhus
Airport, og pointerer, at
det bekræfter, at særligt
erhvervslivet samt forskningsog universitetsmiljøet
efterspørger et bredere
rutenet fra Østjylland.
Ruten til Arlanda giver øgede
muligheder for at komme
videre ud i verden og nå
destinationer som fx Finland
og Hong Kong.
Lindhardt Steffensen
Advokater
Advokatvirksomheden
åbner i september kontor i
det nordlige Aarhus. „Med
placeringer i både Grenaa og
i Aarhus sikrer vi klienterne
hurtig og nem adgang til lokalt
forankret juridisk rådgivning,
og med en placering tæt
på universitet kan vi også
fortsat rekruttere de bedste
kandidater. På den måde giver
vi vores klienter det bedste af
to verdner; den størst mulige
faglighed med udgangspunkt
i Djursland,“ udtaler advokat
Jørgen Steffensen, der var
med til at grundlægge firmaet
i 2008.

Elsegårde Camping
I år blev Elsegårde Camping
kåret som Djurslands bedste
arbejdsplads for unge under
18 år af Jobpatruljen i Østjylland. Jobpatruljen har besøgt
en lang række lokale virksomheder i perioden uge 28 til 30.

skal det sælges som eksklusive kvalitetsvarer. Ordren er
kommet i stand efter ejerleder
Peder Zacho Hansen har
deltaget i en fødevaremesse
arrangeret af Dansk Industri
og Landbrug & Fødevarer i
Shanghai tidligere på året.

Auning Bogtrykkeri
Jacob Thuesen Johansen har
valgt at lukke Auning Bogtrykkeri, som han har drevet siden
1979, hvor han overtog det
fra sin far. Trykkeriet har især
arbejdet med emballage, og
markedet har været vigende
de senere år. Maskinerne er
solgt og Jacob har valgt at
gå på efterløn. Lokalerne er
overtaget af KJ Auto.

Djurslands Bank
Djurslands Bank åbner en ny
afdeling i Løgten-Skødstrup
i løbet af august. Den skal
ledes af afdelingsdirektør
Peter Bredal, der også er
chef for bankens afdelinger i
Lystrup, Risskov og Tilst. Det
er pengeinstituttets afdeling
nummer 16.

Kystvejens
Konferencecenter
TripAdvisor har belønnet
Kystvejens Konferencecenter med deres prestigefyldt
udmærkelse Certificate of
Excellence.
„Der findes ingen større
blåstempling end at blive
anerkendt af sine gæster, og
vi vil gerne takke alle, som har
taget sig tid til at bedømme
os – tilmed så overordentligt
positivt – på TripAdvisor. For
os er udmærkelsescertifikatet
en fantastisk tillidserklæring, og vores engagement i
topkvalitet får et ekstra boost,
når vores gæster skriver så
rosende om os på verdens
største rejsesite,“ siger direktør Laila Qvist, Kystvejens
Konferencecenter.
Ebeltoft Gårdbryggeri
Otte paller med øl og sodavand er som den første ordre
afsendt fra Ebeltoft Gårdbryggeri med kurs mod Kina. Her

Stationsplads 4

• 8500 Grenaa

DJURS Wind Power
Otte virksomheder fra DJURS
Wind Power udstiller i år på
den store HUSUM Wind, der i
25 år været et centralt mødested for vind branchen. Der er
i år flere end 600 udstillere og
der forventes 20.000 gæster.
Fem af virksomhederne er en
del af den fælles DWP stand.
„Vi har ikke før DWP-tiden
deltaget på messer. Men resultaterne ved at stå side om
side trækker mange gæster
og nye kontakter,“ fortæller
direktør Kim B. Olesen, Davai
A/S, og fortsætter: „Vi oplever, at vi sammen har langt
mere at tilbyde, end hver for
sig.“
Gjerrild Kro
Kom på kroferie, tag din hest
med og få undervisning af
en berider. Det er konceptet
bag nye planer fra familien
Hvid, der driver Gjerrild Kro.
De er parate til at investere
godt 3 mio. kr. i ridefaciliteter
på ejendommen Højgården i
nærheden af kroen.

• Tlf. 8630 0355

LAG-midler
17. august ansøgningsfrist for LAGmidler. Info: 2055 3305
Forretningsnetværk på Djursland
18. august 2015 kl. 8.00 - 9.30 Syddjurs
Udviklingspark, Fabriksvej 5, 8544 Mørke
Netværksmøder for virksomheder
på Djursland, så I kan udvide jeres
virksomheds forretningsnetværk.
Øvrige mødedage: 26. august 2015 kl.
8.00 - 9.30 - Grenaa Havn, Kattegatkajen
11, 8500 Grenaa, 2. september 2015 kl.
8.00 - 9.30 Danske Bank, Jernbanegade
29, 8400 Ebeltoft og 8. september
2015 kl. 8.00 - 9.30 Nørgaard Teknik,
Nørgaardsvej 5, 8963 Auning.
Arr.: Syddjurs Erhvervsforening,
Djurslands Erhvervsråd og Netsøg
Info: www.netsoeg.dk
50 års jubilæum
Reception lørdag den 22. august kl.
10.00-15.00, Tradium Ring Djursland,
Amu-centervej 2, 8560 Kolind.
Info: Suran Ahmed 2613 3132
ssa@tradium.dk
Besøg på Navitas
8. september kl. 17.00 - 20.00
Syddjurs Erhvervsforening
besøger Navitas, AAMS (Aarhus
Maskinmesterskole).
HUSUM Wind 2015
16. september kl. 7 fra Grenaa retur kl.
24. Bustur til Husum Wind 2015.
Arr.: DJURS Wind Power er vært for tur,
indgangsbillet og middag.
Info: Bo Allermann, 4036 1796
Tilm. 20. aug.: dwp@djurswindpower.dk
Bestyrelse i Praksis
24. september kl. 8.30 - 13.30 Djurslands
Bank, Torvet 5, 8500 Grenaa.
4 dages kursus: Skal din virksomhed
ha‘ en bestyrelse? Hvorfor, hvordan
og hvornår er det aktuelt at få en
professionel bestyrelse.
Pris 3.850 excl. moms.
Øvrige mødedage:
06. oktober, 08.30 - 13.30
29. oktober, 13.30 - 18.30
19. november, 10.00 - 15.00
Arr.: Djurs Windpower m.fl.
Tilm.: dwp@djurswindpower.dk
Hvor skal vi hen? Fremad!
7. oktober kl. 14.00 - 18.00 Hotel Ebeltoft
Strand, Ndr. Strandvej 3, Ebeltoft.
Borgmester Jan Petersen, Norddjurs:
Velkomst
Karin Krogh, Nyt Potentiale: Få personlig
gennemslagskraft, uanset om du
skal sælge et produkt, en idé eller dit
synspunkt.
CEO Lars Nørgaard Bjørn, CEO Seneco:
Sæt skub i tingene og få sat fokus
på innovation og nytænkning i din
virksomheden.
Journalist Åse Anderson, TV2OJ:
Ordstyrer.
Arr.: Djurslands Erhvervsråd, Syddjurs
Erhvervsforening og Lederne Kronjylland.
Info: www.djurslandserhvervsraad.dk

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

Få relevante indlæg optaget
gratis i Ajour.
Send stof til:
info@erhvervdjursland.dk
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Alle data er indhentet i perioden
21.05.2015 - 30.07.2015
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen
og NN Markedsdata.
Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

ACTUEL ApS
Ankjærshøj 8, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
12,0
(2,7)
Resultat før skat
1,1
-(0,3)
Egenkapital
0,6
(0,1)
AKANTUS 2011 ApS
Krebsevej 36, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
0,1
(3,1)
Resultat før skat
-0,4
-(0,1)
Egenkapital
0,1
(0,4)
ALLERMANN A/S
Centervej 14, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
0,9
(1)
Resultat før skat
-0,1
-(0,5)
Egenkapital
0,4
(0,5)
ALLINGÅBRO TOTALBYG A/S
Hovedgaden 15, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
2,8
(4,9)
Resultat før skat
0,1
(1,5)
Egenkapital
1,0
(0,9)
AMB VISUALS A/S
Bjødstrupvej 12A, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
2,1
(1,8)
Resultat før skat
0,0
-(0,3)
Egenkapital
0,2
(0,2)
ANKER‘S SKIBSSERVICE ApS
Strandgårdshøj 10G, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
1,4
(1,4)
Resultat før skat
-0,3
(0)
Egenkapital
0,0
(0,3)

AUNING TRAKTOR- OG MASKINVÆRKSTED A/S
Østergade 32, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
2,7
(2,7)
Resultat før skat
0,1
(0,2)
Egenkapital
3,0
(3)
AUTOHALLEN HORNSLET ApS
Ravnhøjvej 15, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
1,0
(0,9)
Resultat før skat
-0,2
-(0,4)
Egenkapital
0,6
(0,8)
AVIS-TRYK A/S
Sortevej 40, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
11,9
(16,5)
Resultat før skat
-11,7
-(6,5)
Egenkapital
-66,5
-(55,6)
Antal ansatte
29
(30)
B6 A/S
Tranåsvej 33, 9300 Sæby
[Tøjstrupvej 39, 8961 Allingåbro]
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
11,1
(12)
Resultat før skat
2,4
(2,2)
Egenkapital
12,9
(12,5)
Antal ansatte
23
(26)
BRDR. DAVIDSEN KARKASSER ApS
Gl Kirkevej 2, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
0,8
(0,8)
Resultat før skat
0,1
(0,3)
Egenkapital
0,4
(0,3)
BYGGEFIRMAET JAN ØSTERGAARD ApS
Sønderskovvej 20, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
1,4
(2,4)
Resultat før skat
0,4
(1)
Egenkapital
1,5
(1,5)
BYGGEFIRMAET LINDGAARD
NIELSEN ApS
Kattegatvej 12, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
4,2
(2,8)
Resultat før skat
0,3
(0)
Egenkapital
0,5
(0,3)

ANLÆGSGARTNERFIRMAET JESPER SCHMIDT ApS
Skrejrupvej 29, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
3,4
(2)
Resultat før skat
0,1
-(1,5)
Egenkapital
-1,0
-(1,1)
CAFÉ K ApS
		
Østervangs Alle 80, 8963 Auning
AROS SKILTE A/S
[Storegade 8A, 8900 Randers C]
Kaløvej 7, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
3,7
(2,8)
Bruttofortjeneste
1,2
(0,7)
Resultat før skat
0,3
(0,3)
Resultat før skat
0,2
-(0,2)
Egenkapital
0,8
(0,6)
Egenkapital
0,6
(0,5)
CAMO LEATHERS A/S
ARNILD & PEITERSEN ApS
Industrivej 24, 8963 Auning
Gravlev Bygade 1, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
2,9
(3,6)
Bruttofortjeneste
0,5
(0,5)
Resultat før skat
-0,5
(0)
Resultat før skat
0,1
-(0,1)
Egenkapital
1,3
(1,6)
Egenkapital
-0,1
-(0,2)
CONNECTED WIND SERVICES
A/S AUNING BLIKKENSLAGERFORDANMARK A/S
RETNING
Nyballevej 8, 8444 Balle
Vestergade 46E, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
35,3
(32,1)
Bruttofortjeneste
9,4
(10,2)
Resultat før skat
-2,2
-(7,8)
Resultat før skat
0,6
(0,3)
Egenkapital
25,4
(27,1)
Egenkapital
2,0
(1,4)
Antal ansatte
118
(120)
AUNING MURER- OG TØMRERFORRETNING ApS
Østervangs Alle 126, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
0,9
(1,2)
Resultat før skat
0,0
-(0,2)
Egenkapital
-0,1
-(0,1)
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CPM MANUFACTURING A/S
Sletten 9, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
2,1
(3,7)
Resultat før skat
0,0
(2)
Egenkapital
3,9
(4,9)

DANA METAL ApS
Skarresøvej 2, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
1,7
(2,8)
Resultat før skat
0,7
(2,2)
Egenkapital
6,6
(9)
DANMARKS SENIOR SHOP ApS
Rosenholmvej 42D, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
1,1
(1,4)
Resultat før skat
0,0
(0)
Egenkapital
0,0
(0)
DANSK CERTIFIKATSVEJSNING ApS
Hestehaven 5, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
4,5
(2,5)
Resultat før skat
0,5
(0,1)
Egenkapital
1,2
(0,9)
DB NORDDJURS ApS
Søndergade 7B, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
1,7
Resultat før skat
0,0
Egenkapital
0,1

(0)
(0)
(0)

DE DANSKE GÆRFABRIKKER A/S
Bredstrupvej 33, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-01-2014
Bruttofortjeneste
59,5
(63)
Resultat før skat
0,3
(4,9)
Egenkapital
106,8
(106,2)
Antal ansatte
92
(86)
DERKETEK ApS
Korsgade 22, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
3,3
(4,4)
Resultat før skat
0,7
(1,8)
Egenkapital
5,1
(4,5)
Antal ansatte
5
(3)
DJURSLANDS KLOAKSERVICE ApS
Abildgårdsvej 10, 8570 Trustrup
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
11,8
(12,6)
Resultat før skat
0,5
-(0,4)
Egenkapital
0,5
(0,1)
DYRLÆGE SUSANNE BOYE ApS
Storkhøjevej 1, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
0,9
(1,1)
Resultat før skat
-0,2
(0,2)
Egenkapital
0,0
(0,1)
EBELTOFT AUTOCENTER ApS
Martin Hansens Vej 2, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
1,6
(1,8)
Resultat før skat
0,0
(0,2)
Egenkapital
0,3
(0,3)
EBELTOFT GULD OG SØLV ApS
Adelgade 38, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
0,8
(1,3)
Resultat før skat
0,0
(0,3)
Egenkapital
0,4
(0,4)
Antal ansatte
0
(0)
EMA‘S A/S
Strandvejen 19 1, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
3,8
(3)
Resultat før skat
0,2
(0)
Egenkapital
1,9
(1,8)
ENTREPRENØRFIRMAET ERIK
PEDERSEN A/S
Kirkegade 1, 8950 Ørsted
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
14,0
(12,3)
Resultat før skat
1,4
(0,7)
Egenkapital
15,0
(13,9)

ENVISION ENERGY (DENMARK) ApS
Torvet 11 2, 8600 Silkeborg
[Højbjergvej, 8500 Grenaa]
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
62,1
(58,4)
Resultat før skat
8,1
(7,9)
Egenkapital
20,7
(14,6)
Antal ansatte
31
(29)
EPC MANAGEMENT ApS
Havrevangen 5A, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
0,7
(1,9)
Resultat før skat
-0,2
(0,8)
Egenkapital
0,6
(0,7)
EUROPEAN CREWING ApS
Nyhavn 20, 1051 København K
[Værftskajen 2, 8500 Grenaa]
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
8,3
(8,4)
Resultat før skat
4,1
(4,3)
Egenkapital
7,4
(4,3)
Antal ansatte
237
(235)
FF ALLINGÅBRO A/S
Tøjstrupvej 35, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
9,7
(12,5)
Resultat før skat
1,8
(0,9)
Egenkapital
6,5
(6,2)
FJELLERUP BAGERI ApS
Fjellerup Bygade 20, 8585 Glesborg
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
2,0
(2,3)
Resultat før skat
0,2
(0)
Egenkapital
0,7
(0,6)
FLEX-LINE DK ApS
Drammelstrupvej 2, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
0,6
(0,7)
Resultat før skat
0,1
(0,1)
Egenkapital
0,4
(0,3)
FOLMER INDGILDSEN. TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING.
TIRSTRUP ApS
Birkebakken 8, Tirstrup, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
0,6
(0,7)
Resultat før skat
0,0
(0)
Egenkapital
0,1
(0,1)
FREKA GRAFISK A/S
Bøjstrupvej 23, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-03-2015
Bruttofortjeneste
1,8
(1,7)
Resultat før skat
0,0
(0,1)
Egenkapital
0,7
(0,6)
Antal ansatte
0
(6)
GERSTRØM ENTREPRENØR ApS
Vestergade 77, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
14,8
(16,8)
Resultat før skat
1,6
(3,6)
Egenkapital
8,8
(7,6)
Antal ansatte
26
(29)
GERSTRØM TRANSPORT ApS
Vestergade 77, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
4,2
(2,3)
Resultat før skat
0,3
(0,3)
Egenkapital
0,7
(0,5)
Antal ansatte
7
(4)
GLESBORG SNEDKER- OG TØMRERFORRETNING ApS
Glesborg Bygade 66, 8585 Glesborg
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
1,4
(1,4)
Resultat før skat
0,1
(0,1)
Egenkapital
0,4
(0,4)
Antal ansatte
4
(4)
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GRENAA BLADET A/S
Banegårdspladsen 11, 8000 Aarhus C
[Østerbrogade 45, 8500 Grenaa]
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
4,1
(4,6)
Resultat før skat
1,6
-(12,6)
Egenkapital
-12,1
-(14,4)
GRENAA FISKERISELSKAB A/S
Skovsvinget 30, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
2,8
(3)
Resultat før skat
-14,7
-(7,7)
Egenkapital
10,6
(21,4)
GRENAA ISOLERING A/S
Nygårdsvej 2, 8570 Trustrup
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
23,0
(18,7)
Resultat før skat
5,1
(3,1)
Egenkapital
5,1
(3,9)
HABITATVISION A/S
Drasbeksgade 16A 1, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
-0,3
(1,3)
Resultat før skat
-0,6
(1)
Egenkapital
2,1
(2,6)
HANSTHOLM LOSSEKOMPAGNI ApS
Djurslandskajen 2, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
7,4
(6)
Resultat før skat
0,5
(0,2)
Egenkapital
-2,4
-(2,8)
HLR MONTAGE A/S
Kærvejen 4, 8585 Glesborg
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
1,5
(1,6)
Resultat før skat
-0,6
-(0,2)
Egenkapital
0,3
(0,9)
HORNSLET BLOMSTER ApS
Byvej 1C, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
1,6
(1,6)
Resultat før skat
0,0
-(0,1)
Egenkapital
0,8
(0,9)
Antal ansatte
4
(5)
HORNSLET BØGER OG PAPIR ApS
Tingvej 13, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
1,4
(1,1)
Resultat før skat
0,1
-(0,2)
Egenkapital
0,4
(0,3)
HUJ A/S
Energivej 22, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
9,6
(9,3)
Resultat før skat
2,3
(1,6)
Egenkapital
11,2
(10,1)
Antal ansatte
50
(40)

INGILDSEN ELEVATOR A/S
Rådhusbakken 1, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
10,7
(12,9)
Resultat før skat
4,8
(6,2)
Egenkapital
4,9
(5,8)
INTERNATIONAL FURNITURE A/S
Industrivej 9, 8586 Ørum Djurs
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
9,3
(9,1)
Resultat før skat
4,8
(4,4)
Egenkapital
8,9
(8,3)
JESPER KRUSE TRANSPORT ApS
Hornbjergvej 98, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2013
Bruttofortjeneste
0,2
(1,4)
Resultat før skat
-1,7
-(1,1)
Egenkapital
-2,7
-(1,3)
JYSK KØKKEN SALG A/S
Slotsgade 18, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
1,6
(1,7)
Resultat før skat
0,2
(0,4)
Egenkapital
6,3
(6,3)
KAMA KAFFE ApS
Kannikegade 9, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
2,1
(1,9)
Resultat før skat
0,4
(0,1)
Egenkapital
0,4
(0,1)
KIM NIELSEN SNEDKER- OG TØMRERFIRMA A/S
Teknologivej 12, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
0,4
(0,5)
Resultat før skat
0,2
(0)
Egenkapital
0,3
(0,1)
KR MONTAGE ApS
Kalkværksvej 4A, 8444 Balle
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
2,2
(2,6)
Resultat før skat
-0,2
(0,4)
Egenkapital
1,0
(1,3)
KVADRAT SOFT CELLS A/S
Lundbergsvej 10, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
13,9
(4,6)
Resultat før skat
4,1
-(2,9)
Egenkapital
7,2
(4)
KYSTVEJENS KONFERENCECENTER A/S
Kystvej 26, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
1,7
(1,6)
Resultat før skat
0,2
(0,2)
Egenkapital
3,3
(3,2)

HVIDBJERG SERVICE ApS
Grødehøjvænget 13, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
1,1
(0,9)
Resultat før skat
0,0
-(0,1)
Egenkapital
0,0
(0)

LALLEMAND DENMARK A/S
Bredstrupvej 33, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-01-2014
Bruttofortjeneste
15,5
(14,2)
Resultat før skat
2,4
(30,9)
Egenkapital
61,5
(55,2)
Antal ansatte
30
(0)

HVIDEVARECENTRET BJERRINGBRO A/S
Bøgebjerg 17 1, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
0,4
(1,5)
Resultat før skat
-1,5
-(0,2)
Egenkapital
-3,6
-(2,1)

LANDMAD.DK/GRENÅ ApS
Kannikegade 30, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
0,2
-(0,2)
Resultat før skat
-0,5
-(0,3)
Egenkapital
-0,3
-(0,2)
Antal ansatte
3
(4)

IMALL A/S
Systemvej 2, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
-0,3
-(0,5)
Resultat før skat
-0,4
-(0,9)
Egenkapital
0,2
-(0,4)

LIWPLANNING ApS
Hvide Hus Vej 3, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
3,2
(2,7)
Resultat før skat
0,1
-(0,1)
Egenkapital
0,2
(0,1)
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LYNGBY ENTREPRENØRFORRETNING ApS
Askhøjvej 12, Lyngby, 8570 Trustrup
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
1,1
(1,2)
Resultat før skat
0,1
-(0,4)
Egenkapital
0,1
(0)

MURER- & TØMRERFIRMAET
BRDR. PEDERSEN A/S
Højsletvej, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
3,1
(2,7)
Resultat før skat
0,6
(0,1)
Egenkapital
0,9
(0,5)

LYSTRUP TEKSTILTRYK ApS
Fabriksvej 32, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
0,6
(0,7)
Resultat før skat
-0,2
-(0,1)
Egenkapital
-0,2
(0)

NØRGAARD TEKNIK A/S
Nørgaardsvej 5, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
21,9
(24,6)
Resultat før skat
-0,1
(0,7)
Egenkapital
1,0
(1,2)

MADKOMPAGNIET HORNSLET ApS
Byvej 1G, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
1,8
(1,7)
Resultat før skat
0,2
(0,1)
Egenkapital
-0,4
-(0,6)

OFFSHORE GUARD SERVICES ApS
Ådalen 15, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
10,9
(6,1)
Resultat før skat
6,9
(3,1)
Egenkapital
9,5
(4,7)

„METTE AMALIE“ HENNING HOUGAARD JENSEN ApS
August Kroghs Vej 111, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
2,2
(2,6)
Resultat før skat
-8,4
-(0,3)
Egenkapital
7,2
(13,5)

PERSTRUP BETON INDUSTRI A/S
Kringelen 4, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
33,8
(31,9)
Resultat før skat
-5,6
(2,7)
Egenkapital
36,0
(39,5)
Antal ansatte
78
(66)

MOLS BOLSJER A/S
Nedergade 11, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
1,7
(1,4)
Resultat før skat
0,1
-(0,3)
Egenkapital
0,4
(0,3)
MOLS RØGERI ApS
Havhusevej 23, Egens, 8410 Rønde

PLUSICE ApS
Vandkærsholmvej 2A, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
0,0
(0)
Resultat før skat
-1,5
-(1,2)
Egenkapital
-2,9
-(1,7)

MTS FACADEMONTERING ApS
N P Josiassens Vej 5, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
2,2
Resultat før skat
0,0
Egenkapital
0,1
Antal ansatte
7

(0)
(0)
(0)
(0)

MURERFIRMAET SIGFRED POULSEN ApS
Askedalsvej 1B, Bjødstrup, 8410
Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
1,4
(1,2)
Resultat før skat
0,0
-(0,1)
Egenkapital
2,2
(2,2)
MURERFIRMAET SIGVALD RASMUSSEN & SØN ApS
Hjembækvej 28A, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
2,5
(1,8)
Resultat før skat
0,2
-(0,2)
Egenkapital
1,0
(0,9)
MURERFIRMA RASMUS JAKOBSEN A/S
Energivej 20A, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
22,0
(19,9)
Resultat før skat
2,9
(1,7)
Egenkapital
9,0
(8,7)
MURERMESTER KENNETH STØVE
ApS
Smøgen 5, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
2,6
(3,3)
Resultat før skat
-0,1
-(2,2)
Egenkapital
0,1
(0,2)
MURER & ENTREPRENØR HAURBALLE ApS
Ebeltoftvej 62, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
3,4
(1,1)
Resultat før skat
0,4
-(0,9)
Egenkapital
-4,1
-(4,5)

QM-TECH ApS
Skovbrynet 6, 8581 Nimtofte
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
1,6
(2,3)
Resultat før skat
-0,2
-(1,2)
Egenkapital
0,3
(0,6)
ROHDE NIELSEN A/S
Nyhavn 20, 1051 København K
[Værftskajen 1, 8500 Grenaa]
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
116,1
(119,1)
Resultat før skat
59,0
(43,4)
Egenkapital
252,1
(206,2)
Antal ansatte
39
(37)
ROSMUS ENTREPRENØRSERVICE
ApS
Remshøjevej 7, 8444 Balle
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
2,5
(1,7)
Resultat før skat
0,4
(0)
Egenkapital
2,1
(1,8)
RYOMGÅRD EL ApS
Industrivej 5, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
4,5
(5)
Resultat før skat
0,2
(0,6)
Egenkapital
2,7
(2,6)
RYOMGÅRD TØMMERHANDEL OG
BYGGECENTER A/S
Vestergade 108, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
21,6
(29)
Resultat før skat
5,6
(8)
Egenkapital
18,3
(19,9)
Antal ansatte
38
(37)
RYTTERS TØMRERFIRMA ApS
Nygårdsvej 31A, Lyngby, 8570
Trustrup
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
3,4
(1,5)
Resultat før skat
0,6
(0,3)
Egenkapital
1,0
(0,6)
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RØNDE RUBY ApS
Industrivej 15, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
1,3
(1,7)
Resultat før skat
0,1
(0,4)
Egenkapital
0,9
(0,9)
SCAN-AIR ApS
Åkærsvej 1, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
1,0
(0,6)
Resultat før skat
0,2
(0)
Egenkapital
0,3
(0,2)
Antal ansatte
2
(3)
SCANDING A/S
Djursgade 31, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2014
Bruttofortjeneste
4,4
(3,6)
Resultat før skat
0,2
(0,4)
Egenkapital
1,1
(1,4)
SCAN FJORDPAK A/S
Randersvej 14, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
1,6
(1)
Resultat før skat
-1,1
-(2,4)
Egenkapital
-3,1
-(2,2)
SE MIN KJOLE ApS
Centervej 11, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
2,0
(1,3)
Resultat før skat
0,7
(0,3)
Egenkapital
1,1
(0,5)
SEQTOR ApS
Fiskerikajerne 16, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
1,0
-(0,5)
Resultat før skat
-3,5
-(5,6)
Egenkapital
-6,3
-(3,7)
Antal ansatte
0
(7)
SIMPLANNER ApS
Sortevej 40, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
-0,7
(0,2)
Resultat før skat
-0,7
-(0,1)
Egenkapital
-0,1
(0,6)
SKÆRSØ A/S
Skærsø Skovvej 1, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
0,0
(0)
Resultat før skat
0,0
(0)
Egenkapital
0,5
(0,5)
STEFCO A/S
Industrivej 3, 8586 Ørum Djurs
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
3,7
(3,6)
Resultat før skat
-0,3
-(0,6)
Egenkapital
-0,1
(0)
SØRENS BUSSER RAMTEN A/S
Mogenstrupvej 6, 8586 Ørum Djurs
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
0,2
-(0,8)
Resultat før skat
0,0
-(1,2)
Egenkapital
0,6
(0,6)
TAGE THOMSEN A/S
Østervangsvej 1, Fausing, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
17,4
(17,5)
Resultat før skat
0,3
(0,4)
Egenkapital
10,2
(10,4)
Antal ansatte
38
(38)
TANDL. LINDA OG OLE TORKOV ApS
Havbakken 23, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
0,2
(2,8)
Resultat før skat
0,7
(0,4)
Egenkapital
4,5
(4,1)
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TANDLÆGE SUSANNE JØRGENSEN ApS
Bredgade 1, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
1,9
(2,2)
Resultat før skat
0,0
(0,4)
Egenkapital
1,9
(2)
TFF ApS
Rødtjørnevej 2, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
0,0
(1,9)
Resultat før skat
0,2
(2,2)
Egenkapital
0,3
(0,3)
Antal ansatte
0
(4)
THORS-DATA ApS
Trimmelbakken 7, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
1,1
(0,7)
Resultat før skat
0,1
(0)
Egenkapital
0,2
(0,1)
THOUDAL RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA ApS
Randersvej 22, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
2,5
(1,4)
Resultat før skat
0,2
(0)
Egenkapital
0,3
(0,1)
Antal ansatte
5
(3)
TINGVEJ 12B ApS
Skovvænget 3, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
0,1
(0,1)
Resultat før skat
-0,1
(0)
Egenkapital
-0,2
-(0,2)
TP OFFSHORE A/S
Havnevej 162, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
4,6
(2,6)
Resultat før skat
-2,8
-(3,2)
Egenkapital
2,3
(4,5)
TN AUTO ApS
Vibæk Strandvej 8, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
1,4
(1,7)
Resultat før skat
0,0
(0,1)
Egenkapital
0,2
(0,3)
TØMRERFIRMA KURT KROGH ApS
Skovvej 5B, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2013
Bruttofortjeneste
1,6
(0)
Resultat før skat
0,0
(0)
Egenkapital
0,0
(0)
TØMRER- OG SNEDKERFIRMA P.E.
JENSEN ApS
Kristoffervejen 2, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
3,2
(3,3)
Resultat før skat
0,5
(0,1)
Egenkapital
3,0
(2,6)
TØMRERMESTER NIKOLAJ T. MORTENSEN ApS
Vorregårdsparken 81, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
1,8
(1,8)
Resultat før skat
-0,1
(0)
Egenkapital
0,2
(0,3)
Antal ansatte
0
(5)
UP FRONT NET ApS
Tendrupvej 20C, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
0,5
(0,2)
Resultat før skat
0,2
(0)
Egenkapital
0,1
(0)
Antal ansatte
2
(0)

URTEGAARDEN ApS
Aldershvilevej 1, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-03-2015
Bruttofortjeneste
3,3
(3,7)
Resultat før skat
1,2
(2)
Egenkapital
1,4
(2)

VONSILD A/S
Industrivej 13, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
3,6
(4,3)
Resultat før skat
0,9
(1,1)
Egenkapital
3,1
(2,6)

V. A. INDUSTRI GULVE ApS
Møllevangen 7, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
0,5
(0,8)
Resultat før skat
-0,2
-(0,1)
Egenkapital
-0,4
-(0,2)

YU MAN LOU ApS
Nørregade 14, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
1,0
-(0,2)
Resultat før skat
-0,5
-(0,2)
Egenkapital
-0,5
-(0,1)

VIGGO JENSEN GRENAA HAVN ApS
Strandgade 14, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-09-2014
Bruttofortjeneste
0,7
(0,9)
Resultat før skat
-0,3
-(0,2)
Egenkapital
1,7
(2,3)

ØSTJYSKE BODEGAER ApS
Niels Juels Vej 49, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
0,9
(0,7)
Resultat før skat
-0,1
(0)
Egenkapital
0,0
(0,1)

VIVILD TRANSPORT ApS
Bunkedalsvej 1A, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
0,0
(1,6)
Resultat før skat
-0,5
-(0,8)
Egenkapital
0,5
-(0,4)

ØSTJYDSK CAD-CAM A/S
Industriparken 2, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2014
Bruttofortjeneste
1,6
(1,8)
Resultat før skat
0,2
(0,2)
Egenkapital
2,2
(2)

Nye selskaber
Cvr nr
36900970
36927763
36931442
36933070
36938420
36939826
36947349
36952636
36953063
36954191
36956127
36961716
36964162
36968702
36973587
36913312
36917407
36922257
36924381
36924411
36924969
36925671
36934409
36936851
36938978
36940360
36941359
36944501
36954205
36955406
36964561
36965118
36966483
36968532
36725060

Selskabsnavn...................................................................................................Reg.dato
SK-Juletræer ApS......................................................................................... 22.05.2015
Dannemand ApS.......................................................................................... 18.06.2015
Maria Hjerte ApS......................................................................................... 23.06.2015
Lyngby Entreprenør ApS.............................................................................. 24.06.2015
Solo Grenå ApS............................................................................................ 26.06.2015
Vandsamarbejde Vest Djursland A/S............................................................ 29.06.2015
Norddjurs Fugeteknik IVS............................................................................ 01.07.2015
Domus Ejendomme A/S.............................................................................. 06.07.2015
FLORA INTERNATIONAL APS..................................................................... 06.07.2015
HelleWii IVS................................................................................................. 07.07.2015
Murermester Åge Jacobsen, Århus ApS..................................................... 08.07.2015
Brdr. Laursen IVS......................................................................................... 12.07.2015
Stella Track IVS............................................................................................ 14.07.2015
Ernstmark ApS............................................................................................. 21.07.2015
J.C Ejendomme IVS..................................................................................... 29.07.2015
ITH Parts and Consulting IVS....................................................................... 04.06.2015
kst 3 ivs........................................................................................................ 09.06.2015
Bysmeden ApS............................................................................................ 15.06.2015
L. Dydensborg ApS...................................................................................... 16.06.2015
FENRIS TECH ApS....................................................................................... 16.06.2015
FENRIS GEAR ApS...................................................................................... 17.06.2015
ProRisk Forsikringsmægler ApS.................................................................. 17.06.2015
Dahl & Juul - Interiør ApS............................................................................ 24.06.2015
Retail Sourcing IVS...................................................................................... 25.06.2015
Meonova ApS.............................................................................................. 28.06.2015
SMV Capital I ApS........................................................................................ 29.06.2015
Syvveje Entreprenørfirma ApS..................................................................... 29.06.2015
Casper‘s VVS ApS........................................................................................ 01.07.2015
Strands Stål Support ApS............................................................................ 07.07.2015
Xor ApS........................................................................................................ 07.07.2015
Herberts ApS............................................................................................... 15.07.2015
Vilholdtrejser IVS.......................................................................................... 15.07.2015
Dentcare.dk ApS.......................................................................................... 17.07.2015
Mikkelsen-Have ApS.................................................................................... 21.07.2015
Grenaa Tømrerfirma ApS............................................................................. 27.04.2015

Selskabsændringer
20760001
32280331
27496962
32142222
33871384
32336760
34692092
33355130
35380450
33385595
26664020
33386060
31334322
27318622
32292844
15332743
31763649
28839790
28492723
34213852

S.D. CONSULT ApS. GRENAA...................................04.06.2015 opløst ved erklæring
HVID-HOLM ENTREPRENØR ApS........................... 13.06.2015 Konkursdekret afsagt
LS af 11/3 2015 ApS................................................... 17.06.2015 Likvidation vedtaget
CASCADE A/S................................................................... 15.07.2015 selskabet opløst
INDUSTRI SPARE PARTS ApS.................................. 23.05.2015 Konkursdekret afsagt
NØRGAARD & CHRISTENSEN ApS......................... 27.05.2015 Konkursdekret afsagt
MOSEBO.COM ApS......................................................... 27.05.2015 selskabet opløst
ABCHOF BIO ApS.................................................... 27.05.2015 Konkursdekret afsagt
TCS ENERGI ApS...................................................27.05.2015 virksomheden er opløst
PELIKANPOST ApS.......................................................... 11.06.2015 selskabet opløst
GLITZEY ApS..............................................................12.06.2015 opløst ved erklæring
JANNIE OG SØREN KRISTENSEN ApS................... 13.06.2015 Konkursdekret afsagt
LINDEGADE 61 ApS................................................. 18.06.2015 Konkursdekret afsagt
MOLS ENTREPRENØRFIRMA ApS............................23.06.2015 opløst ved erklæring
GULDSMED SØRENSEN EBELTOFT ApS....................... 29.06.2015 selskabet opløst
HUGP A/S......................................................................... 29.06.2015 selskabet opløst
BRDR. FRIIS PEDERSEN TRANSPORT A/S............. 11.07.2015 Konkursdekret afsagt
BAGER BYG ApS.............................................................. 13.07.2015 selskabet opløst
ØSTBYG A/S..................................................................... 15.07.2015 selskabet opløst
KAPOK FABRIK ApS......................................................... 15.07.2015 selskabet opløst

Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.
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FC Djursland A/S

afdeling i Allingåbro, så hun
frem over er daglig leder for
begge afdelinger. Tove har
været ansat i banken i 27 år.
Afdelingsdirektør Peter Møller
har det overordnede ledelsesansvar for Djurslands Bank i
Ørsted, Allingåbro, Auning.

Ronni Didriksen har opsagt
sin stilling som direktør for
fodboldklubben med udgangen af september, en post
han har beklædt siden februar
2014. Ronni begrunder sit
valg med, at han i længden
ikke både kan være direktør
i FC Djursland og samtidig
være ejerleder i sit eget firma
VIP-Booking ApS.
Djurslands Bank
Jonas Krogh Balslev (37) er
startet som økonomichef i
Djurslands Bank. Han kommer fra en lignende stilling
i Østjydsk Bank. Jonas er
uddannet cand.merc.aud. fra
Handelshøjskolen i Aarhus
og har tidligere arbejdet hos
KPMG, Deloitte og Aarhus
Lokalbank.

Filialleder i Djurslands Bank
i Ørsted, Tove Hjort Jensen, har også overtaget den
daglige ledelse af bankens

Norddjurs Kommune
Lars Toft Pedersen (44) er
tiltrådt som erhvervs- og miljøchef i kommunen.
Lars har en Master i Offentlig Ledelse, og kommer fra
en stilling som tilsynschef i
Arbejdstilsynet. Her har han
i Tilsynscenter Nord været
chef for gruppen af administrative medarbejdere og
tilsynets specialister. Han
har erfaring med ledelse i
forandringsprocesser, strategiarbejde og gennemførelse
af organisationsændringer i
samspil med chefkolleger og
medarbejdere. Han afløser
Lotta Dybdahl Sandsgaard der
fratrådte 1. marts.
Mads Kempel Sørensen (33)
er tiltrådt som ny IT-chef i
Norddjurs Kommune. Han er
uddannet it-teknolog og kommer fra en stilling som leder
for den strategiske gruppe,
Cloud Platforms, i TDC Hosting. I jobbet som IT- og digitaliseringschef skal han have
fokus på at implementere
løsninger, der understøtter
visionerne i kommunens nye
IT- og digitaliseringsstrategi,
samtidig med at løsningerne
skal formidles til medarbejdere og brugere på tværs af
afdelingerne.
LAG Djursland
LAG har ansat Kirsten Solvej
Larsen som projektleder

på deres eget projekt, der
skal være med til at give et
løft for Djurslands mindre
erhvervsdrivende vha øgede
samarbejdsrelationer og
kompetenceløft.
Kirsten har kombineret mange
års erfaring med salg, strategi
og ledelse med en uddannelse som Master Coaches
fra Manning Inspire.

år, hvor smedemester Leif
Basse dagligt har formet den
unge lærling. „Da han havde
været en uge i virksomheden,
tænkte jeg: „ham den knægt,
er sgu én med krummer i“,“
fortæller Leif Basse.
Gjerrild-Bønnerup Friskole

Lindhardt Steffensen
Advokater

Advokat Søren C. Volder er
optaget som partner hos
Lindhardt Steffensen Advokater. Søren har i mange år
beskæftiget sig med konkurs,
rekonstruktion og inkasso og i
den forbindelse rådgivet både
almindelige kreditorer, pengeinstitutter og nødlidende
virksomheder.
Han har desuden i en periode
været konstitueret landsdommer i Vestre Landsret og han
har møderet for Højesteret, er
certificeret insolvensadvokat
og har en britisk kandidatgrad
i EU-ret.
Ålsrode Smede &
Maskinfabrik
Jonas Mønster Madsen, der
er nyudlært industritekniker,
er kåret som årets lærling af
Arbejdsgiverne. Jonas har
været i lære hos Ålsrode
Smede & Maskinfabrik i fire

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

Jesper Mathiesen (59) er
startet som skoleleder for
den 130 elever store friskole i
Gjerrild. Han er læreruddannet
og har tidligere været både
administrativ og pædagogisk
skoleleder på skoler i Aarhus
Kommune. Jesper overtager
efter konstitueret skoleleder
Lene Refsgaard, der har valgt
igen at blive lærer.
Produktionshøjskolen
Djursland
Tom Jespersen er tiltrådt som
forstander på skolen i Ryomgaard. Han kommer fra en stilling som vejleder på skolen og
afløser Mogens Frederiksen,
der efter ti år som forstander
har valgt at drosle ned.
Restaurant Kattegat
Michael Pedersen er tiltrådt
som forpagter på restauranten
i Feriecenter Dayz Resort i
Bønnerup. Michael driver også
cateringfirma i Holstebro,
hvor han også i august åbner
restauranten Tapashuset i
Nørregade.

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

aalsrode.dk

Færgevej 1 · Grenaa · 8630 0619 · lars@mercatus.dk · w w w.mercatus.dk
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MURERFIRMA

Bent Klausen
Kratbakken 10

VVS-installation
Aps

8586 Ørum Djurs Tlf. 8638 1160

www.bentklausen.dk

per møller

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

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

www.permoeller.dk

Vælg en stærk
samarbejdspartner
LOKAL OG ENGAGERET

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

www.djurslandsbank.dk

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

Det virker bare hver gang
I Quickpot koordinerer vi vores kampagner, så alt
materiale er parat til tiden. Det er vigtigt, at afdelingerne
har tryksagerne, når kampagnerne kører. Jeg ved, at det
holder, når Frank har ansvaret for dem. Hvis de skal være
færdige til distribution på torsdag, så er de det. Og det er
ikke nødvendigt at tjekke farverne. Kvaliteten er i orden.
Steen Haugaard Fransen
Direktør, Quickpot

Dit lokale trykkeri
Ring til Frank Kruse på 86 43 93 00 og få
et kvalificeret bud på din næste trykopgave!

Digitalhuset Randers ApS | Holger Danskes Vej 11 | 8960 Randers SØ | Telefon 86 43 93 00 | www.digitalhuset-randers.dk
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