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

www.djurslandsbank.dk
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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
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Campen Machinery A/S i Hornslet har mange års erfaring i at eksportere sine
specialmaskiner til seks af verdens syv kontinenter. Ifølge direktøren er der stor
forskel på, om du handler med en nordeuropæisk eller asiatisk virksomhed.

6 EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS
2017: DJURSLAND IND I KAMPEN

Kvadrat i Ebeltoft er som den første virksomhed på Djursland gået i spidsen med at
bidrage økonomisk til Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017. Direktøren, Anders
Byriel, ser den store begivenhed som alletiders chance for at lokale virksomheder i
fællesskab kan gøre Djursland fri af prædikatet Udkantsdanmark.
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Når Rune Høgh fra RH Bilpleje en sjælden gang kører i sin Chevrolet Camaro ’69, er
det ofte kæresten, der har foreslået det, og så går turen stille og roligt derudaf i det
blå eller ned til båden i Grenaa Marina.

12 AFFALD FRA ENGLAND

10

14 VI VIL ALTID VÆRE „DEM FRA ÅLSRODE“
16 JEG HAR ALTID VÆRET

IRRITERENDE PLIGTOPFYLDENDE

Personprofil Politidirektør Helle Kyndesen, Østjyllands Politi
[forsidefoto] Den nye politidirektør for Østjyllands Politi, Helle Kyndesen, har
i sine mange år som offentlig anklager lagt stor vægt på ordentlighed, respekt
og grundig forberedelse, så de sager, hun har ført, blev belyst bedst muligt.
Allerede som barn i skolen var hun det, hun selv kalder irriterende velforberedt og
pligtopfyldende.
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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).
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lifesavingworld.com

DJURSLAND
KLOAK-SERVICE
ApS v/Ulrik Sinding
Abildgårdsvej 10 • 8570 Trustrup
86334677 • 86334121 • www.u-sinding.dk

Direktør Arne Christensen , Campen Machinery A/S og sales director Mogens Roy Olesen, Varo Specialmaskiner
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Campen Machinery A/S i Hornslet har mange års erfaring i at eksportere
sine specialmaskiner til seks af verdens syv kontinenter. Ifølge direktøren
er der stor forskel på, om du handler med en nordeuropæisk eller asiatisk
virksomhed.
ner til påfyldning af for eksempel
erfaring. Det kræver også særligt
Specialfremstillede maskiner til at
enzymer på dunke også med få
kendskab, at gebærde sig i de
lægge gummibagside på gulvtæpeller ingen modifikationer anvendes
fremmede kulturer.
per er Campen Machinery A/S
til påfyldning af andre væsker.
i Hornslet mest kendt for. Dertil
Satser på helt nyt marked
kommer en voksende produktion
Bruger underleverandør
„På de fjernere markeder anvenaf maskiner til Airlaid, som minder
til telemarketing
der vi i udstrakt grad agenter, der
meget om tekstil men er lavet af
„Man kan sige, vi er på bar bund i
kender branchen og kulturen i det
cellulose, samt løsninger til opskæet nyt marked. I begyndelsen fokupågældende
ring, håndtering
serer vi mest på Nordeuropa, hvor
land ud og ind.
og pakning af
PÅ DE FJERNERE
kulturen er meget som vores egen.
Dertil kommer,
de store ruller. I
Derfor har vi ikke behov for agenter
at en agent
det meste af sin MARKEDER ANVENDER
på samme måde som i fjerntlighar godt styr
eksistens har
VI I UDSTRAKT GRAD
gende lande endnu,“ forklarer
på, hvem der
virksomheden
Mogens Roy Olesen, som er sales
tager beslutnineksporteret til
AGENTER, DER KENDER
director hos Varo Specialmaskiner.
gerne i virkhele verden.
Dog anvender han et eksternt
somhederne,“
Der er stor
BRANCHEN OG
telemarketingbureau til at få virkfortæller Arne
forskel på at
KULTUREN
somhederne i procesindustrien
Christensen.
handle med
i tale og booke det første møde.
Agenter får
lande tæt på og
Herefter tager sælgere fra Varo
man fat i på messer eller ved at
langt væk.
Specialmaskiner over fra det første
annoncere i fagtidsskrifter, og de
„Vi oplevede engang, at en indobesøg hos kunden. Endvidere skal
leverer oftest i forvejen andre manesisk kunde truede med at hæve
skiner eller råvarer til branchen. Det alt det grundlæggende materiale
den bankgaranti, han havde stillet
er dog Campen Machinery selv, der som hjemmeside og brochurer på
som en del af aftalen om en ret
både engelsk og
skriver kontrakstor ordre, hvis ikke vi ville genfortysk være ajour,
ten og sørger
handle kontrakten. Det endte med,
MAN KAN SIGE, VI
så man fremstår
for, den bliver
efter et længere verbalt slagsmål,
professionelt.
overholdt og
at kunden fik noget, om end ikke
ER PÅ BAR BUND I ET
Om ganske
alt. I den del af verden, har den, der pengene hentet
kort tid vil Varo
hjem.
NYT MARKED
har pengene, ret,“ forklarer Arne
Group samle
Campen
Christensen.
aktiviteterne, der i dag blandt andet
Machinery er siden 2001 ejet af
Han er direktør for Campen
indbefatter en afdeling i Følle ved
Varo Group, som har ageret på
Machinery og har oplevet mange
Rønde, på en ny adresse i Hornslet
det danske marked i mange år og
andre situationer, hvor en aftale
i en tidligere møbelfabrik, der er
nu ønsker at eksportere sit mest
ikke altid er gældende som vi er
ved at blive renoveret.
standardiserede produkt, nemlig
vant til her i Danmark. Mundtlige
maskiner til påfyldning i fødevareaftaler, som herhjemme er absolut
industrien og den farmaceutiske
gangbare og bindende, er ganske
Haakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk
industri. Modsat den nuværende
enkelt intet værd, når man kommer
enkeltstyksproduktion kan maskilængere syd- og østpå, er hans
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EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017:

DJURSLAND

IND
I
KAMPEN
Med et bidrag på halvanden million
kroner går Kvadrat i Ebeltoft forrest
i kampen for at sætte Djursland på
verdenskortet, når der i 2017 bliver
et brag af kulturelle begivenheder
fordelt over hele kalenderåret i hele
regionen. Den administrerende
direktør for Kvadrat, Anders Byriel,
opfordrer til fælles front for at vise
resten af verden, at vi ikke lever i et
udkantsområde.
„Vi skal hejse flaget og vise,
at der sker noget herude hos os.
Stoppe al udkantssnakken. Jeg tror,
Djursland står ved en skillevej og
skal vælge, om vi vil være med eller
være udkant. Og jeg er ikke i tvivl
om, at vi selvfølgelig skal være med
til at løfte regionen op til europæisk
niveau som det tidligere er sket for
Liverpool og Marseilles,“ fortæller
Anders Byriel.
Europæisk kulturhovedstad
Aarhus 2017 bliver den største
kulturbegivenhed uden for København nogensinde og kommer ikke
til Danmark
DJURSLAND STÅR igen før tidligst
i 2030’erne.
Det er Aarhus
VED EN SKILLEVEJ
Festuge gange
30. Han mener også, at man som
virksomhed skal engagere sig i
omverdenen og lokalområdet og på
den måde blive en del af det.
Adm. direktør Anders Byriel, Kvadrat
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Aarhus Airport
DJURSLAND Partner i Innovation Lab, Kim
Bisgaard er fremkommet med en idé om, at lade
kunstnere og kulturfolk udsmykke og forskønne
lufthavnen. Idéen er baseret på, at der hvert år
kommer 422.000 mennesker gennem transithallen, så hvorfor så ikke vise hvad området har af
kultur og kunst at byde på?

Turisme samarbejde

Kvadrat i Ebeltoft er som den første virksomhed på
Djursland gået i spidsen med at bidrage økonomisk til
Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017. Direktøren,
Anders Byriel, ser den store begivenhed som alletiders
chance for at lokale virksomheder i fællesskab kan gøre
Djursland fri af prædikatet Udkantsdanmark.
nævner en række 2017-projekter på
Naturligt at Kvadrat bidrager
Djursland, lige nu mere end otte,
„Udbud af kultur er et af de forhold,
som virksomhederne kan støtte,
der er med til at tiltrække og fasteksempelvis Skate Music Park eller
holde dygtige medarbejdere, og
Herregårdene – porten til Europa.
det er faktisk afgørende for, at de
vil arbejde hos os. Vi oplever stor
Inviter kunderne med
konkurrence om især specialister,
I 2017 kommer der til at ske noget
og derfor er et bredt kulturudbud
hver anden eller tredje dag hele
vigtigt i overvejelserne, om vi skal
året, heriblandt projekter på Djursblive, hvor vi er i Ebeltoft på lang
land. Endnu er kun omkring en
sigt,“ pointerer han.
tredjedel af programmet fastlagt,
At netop den virksomhed, som
men allerede nu kan Anders Byrial
designer forskellige stoffer til arkilove, at der bliver fire helt store ’metekter i hele verden, er den første
gabegivenheder’
på Djursland
med imellem
til at engagere
HVIS IKKE VI
halvtreds og
sig i det store
BIDRAGER, HVEM SÅ? hundredetusind
kulturprojekt er
publikummer.
langt fra tilfælHver fuldmåne vil der ligeså være
digt. Anders Byriel er næstformand
en stor begivenhed, og hertil komi bestyrelsen for Fonden Aarhus
mer et hav af mindre begivenheder
2017 og var fra begyndelsen med
spredt over året og hele regionen.
til at få Region Midtjylland og de 19
Som bidrager til Aarhus 2017
deltagende kommuner med på at
kan man få forskellige fordele for
søge om projektet.
„Det er helt naturligt, at en kultur- virksomheden og de ansatte, blandt
andet i form af billetter til begivenvirksomhed som Kvadrat bidrager.
heder. Dem kan de ansatte og for
Hvis ikke vi gør, hvem så? Men det
eksempel forretningsforbindelser,
skal selvfølgelig ikke forstås som at
man inviterer, få glæde af.
projektet kun er for kulturvirksomheder. Tværtimod er det for alle, og
Haakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk
der bliver kulturelle begivenheder
af alle slags, både finkulturelle og
folkelige,“ understreger direktøren for Kvadrat, som blandt andet
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SYDDJURS Syddjurs Kommunalbestyrelse har
besluttet at arbejde for, at der skal dannes en
fælles forening for turismesamarbejdet i Aarhus
og på Djursland. Det sker for at styrke den fælles
markedsføringsindsats i Business Region Aarhus.
Kommunens forvaltning er bemyndiget til at
arbejde videre med foreningsdannelsen mellem
Destination Djursland og VisitAarhus.

1000 skal på skolebænken
NORDDJURS Et omfattende kompetenceudviklingsprojekt for alle fastansatte medarbejdere
indenfor sundhed og omsorg i Norddjurs Kommune er startet. Baggrunden er stigende krav til
medarbejdere og ledere, fordi patienterne udskrives tidligere fra sygehusene, ligesom langt flere
undersøgelser, behandlinger og træningsforløb
i dag udføres ambulant og i eget hjem. Kompetenceforløbene er udviklet i samarbejde med
medarbejdere og ledelsesrepræsentanter, de
faglige organisationer på området, Jobcenteret,
Social- og Sundhedsskolen, COK, Tradium, Århus
Tech og Center for Kompetenceudvikling.

Byggeriet boomer
REGION MIDT Ifølge Byggefakta’s kvartalsrapport „Trends for byggebranchen Q2 2015“
boomer byggeriet i Region Midtjylland, hvor der
samlet bygges for godt 21 mia. kr. i år. Tallet for
hele landet er knap 71 mia. kr.
Det største enkeltprojekt er første etape af
Aarhus Letbane med et budget på 1,3 mia. kr.,
herefter følger DNV-Gødstrup etape 1 (opførelse
af hospital) med 1,264mia. kr. Som nummer tre
og fire er Frederiks Plads i Aarhus med 0,9 mia.
kr. og DNA -Etape S4 (opførelse af hospital) med
0,59 mia. kr.

Nyt søkabel
KATTEGAT Energinet.dk planlægger at udskifte
to sektioner af søkablet, der forbinder Anholt
Havmøllepark med land, i løbet af efteråret, da
der er risiko for fejl på kablet. Det drejer sig om
de første 400 meter af søkablet fra Grenaa og de
sidste 4000 m før transformerplatformen.
„NKT Cables leverer søkablet, men de økonomiske forhold omkring projektet er ikke afklaret
på nuværende tidspunkt. Det er blandt andet
derfor ikke muligt at sige, hvad omkostningerne
vil løbe op i,“ siger Torben Glar Nielsen, Teknisk
Direktør, Energinet.dk.

Noter
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VI GIVER DIG KVALITET
TIL EN PRIS – DER HOLDER

VVS-installation

per møller

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

Dit nye kloak-team
på Djursland

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

www.permoeller.dk

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

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
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DJURSLAND ÉN VIRKSOMHED
– ET FOLKEMØDE PÅ
DJURSLAND
I weekenden d. 20. – 21.
november samles Djursland
om en række events
under temaet DJURSLAND
ÈN VIRKSOMHED.
Erhvervsrådet og Viden
Djurs har gennem længere
tid arbejdet med projektet,
der vil styrke Djursland

ud-ad-til.
Formand Ole Sørensen fortæller, at
initiativet skal ses som et græsrodssupplement til kommunernes øvrige
erhvervsservice samt samarbejdet
med Business Region Aarhus. „Vi
vil starte en folkelig, identitetsskabende bevægelse, der medvirker til
at skabe et attraktivt og dynamisk
Djursland. Det sker ved at udvikle
vore innovationskompetencer
som bærende for den fremtidige
erhvervsudvikling; på tværs af
brancher og private og offentlige
virksomheder.“ Arrangørerne har i
år valgt at begrænse sig til at gennemføre fire events på Djursland
med vidt forskelligt fokus. „Alle
virksomheder er meget velkomne til
at deltage, og som et ægte græsrodsarrangement kan man bare
møde op til en event, men vi vil
selvfølgelig gerne vide det i forvejen,“ pointerer formanden.
De folkelige events
„Iværksætteri og virksomhedsudvikling“ her kan man få hjælp til
at få succes som iværksætter – og
få tips til, hvordan kan man udvikle
sin virksomhed og tage nye forretningsområder ind. Hvordan får
vi fortalt nationale og internationale
købere hvad vi har at byde på? Her
lægger Djurslands Bank lokaler til.
Kulturværkstedet i Auning er vært
for eventen „Lokalsamfundene“,
www.erhvervDJURSLAND.dk · september 2015

SYDDJURS Syddjurs Byråd vil gentænke sin
erhvervsservice og sætte opgaven i udbud samt
drøfte dens rammer i de aktuelle budgetforhandlinger. Det er sket efter en anmodning fra Syddjurs Udviklingspark om flere midler, der imidlertid ikke er imødekommet af byrådet.
„I byrådet er vi selvfølgelig rigtig ærgerlige over
at økonomien i Udviklingsparken har vist sig ikke
at være levedygtig. Vores erhvervsservice skal
dog fortsat udvikles og løftes, og jeg vil gerne
understrege, at den fortsat er af allerstørste
vigtighed, og jeg håber desuden på flere midler
til erhvervsservice i det kommende budget,”
udtaler borgmester Claus Wistoft.
„Som formand for fonden Syddjurs Udviklingspark tager jeg beslutningen til efterretning. Vi vil
samle bestyrelsen og forholde os til fremtiden for
parken,” siger formand for bestyrelsen i Syddjurs
Udviklingspark Ole B. Sørensen, der dog glæder
sig over byrådets ønske om fortsat fokus på
erhvervsservice.

Solvarme til hajer

ind-ad-til, og give
Djursland større synlighed

Erhvervsservice i udbud

Formand Ole Sørensen,
Djurslands Erhvervsråd

Hvordan får vi fortalt borgere uden
for Djursland at her er unikke steder
at bo? Det der skal skabe vækst i
de små lokalsamfund på Djursland,
med fokus på at formidle de gode
historier der synliggør den livskvalitet der findes her, og skaber
interesse for bosætning. „Lokale
fødevarer og detailhandel“ er i fokus på Kalø Økologiske Landbrugsskole: Hvordan fortæller vi om alle
de gode råvarer, der produceres på
Djursland, og hvordan øger vi samarbejdet imellem producenter og
detailled, så salget af lokale råvarer
øges? Maltfabrikken i Ebeltoft lægger lokaler til en event med fokus på
„det gode liv på Djursland“: Fordybelse, mindfulness, kulturoplevelser og livsstil er alle eksempler på
elementer, der indgår her. Hvis man
kontakter Djurslands Erhvervsråd,
eller Viden Djurs kan man stadig nå
at deltage i forberedelserne til en af
de kommende events.
Ved at placere de spændende
events rundt på Djursland håber Ole
Sørensen, det lykkes at skabe et
fælleskab, som hele Djursland kan
identificere sig med.
Lars Chalmer Rasmussen, lars@mercatus.dk

Advertorial

GRENAA Kattegatcentret har igangsat et nyt
1200 m2 stort solcelleanlæg. De 720 paneler vil
samlet producere omkring 200.000 kWh, eller
32 gange så meget strøm, som en gennemsnits
familie bruger om året.
„Vi vil årligt spare omkring 350.000 kr., og når
anlægget er tilbagebetalt i løbet af otte år, vil det
være et rent tilskud,“ fortæller direktør Bjarne
Klausen, Kattegatcentret.
Kommunen har i forbindelse med etablering af
anlægget betalt for en renovering af taget og har
desuden givet kommunegaranti for optagelse af
lån til etablering af solcellerne.

Samarbejdsrelationer
og kompetenceløft
DJURSLAND LAG Djursland har iværksat et projekt,
der har til formål at bevare og skabe arbejdspladser
i Djurslands mindre virksomheder. Det henvender
sig primært til brancherne: Detailhandel, IT, kommu
nikation og fødevareproduktion og løber frem til april.
Intentionen er at etablere samarbejdsformer og
relationer, der giver størst mulig værdi for den enkelte
virksomhed. Det kan eksempelvis være gensidigt
samarbejde to virksomheder imellem, praktisk
samarbejde (fælles om lokaler, specialistmedarbejdere
eller lignende) eller ERFA-grupper.

Praj mobilhuller
NORDDJURS Kortlægningen af mobildækning
indgår i et projekt, der skal være med til at sikre
bedre mobildækning og udbrede bredbånd i Norddjurs. Derfor kan man indberette udfald enten på
kommunens hjemmeside eller via appen NetPerform. Projektet finansieres primært af lånepuljer
under indenrigsministeriet. Kommunen har fået
dispensation til at låne 4 mio. kr. i 2014 og 5 mio.
kr. i 2015 til etablering af mobilmaster og tomrør til
f.eks. fiber.

Noter
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BLACK B

ER SKABT TIL AT

Stationsplads 4

• 8500 Grenaa

• Tlf. 8630 0355

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

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

Henning Kovsted hk@kovsted.dk

René Ferrer Ruiz rfr@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

Kvalitet og Omtanke
Chevrolet Camaro
Producent: Chevrolet
Produktion: 1966 – 2002
2009 – i dag
første gen. 1967 - 1969
Motor:
V8
Effekt:
465 HK målt på rullefelt
Slagvolumen: 6,5 liter
Egenvægt:
1450 kg
Tel. 8833 4646 · www.lsalaw.dk
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BETTY

T CRUISE

Selv med den 6,5 liter store V8
motor, der yder 465 hestekræfter, er
Rune Høghs Chevrolet Camaro fra
Når Rune Høgh fra RH Bilpleje en sjælden gang kører i sin Chevrolet
1969 ikke skabt til at køre hurtigt i,
mener han. Den er mere til cruise,
Camaro ’69, er det ofte kæresten, der har foreslået det, og så går turen
hvilket han da også selv bruger den
til, selv om han dog har prøvet at
stille og roligt derudaf i det blå eller ned til båden i Grenaa Marina.
have den op over 200 i timen.
„Det var til Legal Street Race på
Sjælland, hvor jeg prøvede hende af.
køre i den. Sidste år har den kørt i
Beholder Black Betty
Jeg var oppe at køre mere end 200,
alt 550 kilometer, tror jeg. Det længHan købte den og har siden shinet
men støjen, musikken som jeg kalste jeg nogensinde har kørt i hende
’Black Betty’, som han har døbt
der den, fra motoren er alt for høj,“
var en tur til Silkeborg en gang. Det
hende, op, så det i dag er svært at
fortæller Rune Høgh.
er mest når min kæreste spørger,
forestille sig, at hun skulle have væDet var ved lidt af et tilfælde, han
om vi ikke skal tage Betty ned til
ret så træls at se på en gang. Rune
fandt ’hende’, som han omtaler
båden eller en tur ud i det blå, at vi
Høgh kan ikke tælle, hvor mange
den store flyder. Det var i Nordjylkører i den,“ fortæller Rune Høgh.
gange han har
land hos en,
Hans første amerikanerbil købte
poleret
sin
store,
han ville købe
DESVÆRRE
han som 19-årig. Det var også en
sorte, amerikannogle fælge af
BRUGER JEG HENDE
Camaro, men fra 1967. Den solgte
ske sportsvogn,
til en anden bil.
han til en svensk samler til en god
og om aftenen,
Bagerst i en lade
IKKE SÆRLIGT MEGET. i weekenden,
pris. Black Betty har han dog tænkt
stod hun der i al
sig at beholde.
ferier og endda
sin elendighed,
JEG HAR IKKE TID TIL
om natten
møgbeskidt og
AT KØRE I DEN
engang imellem, Haakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk
helt hvid af ridpusler han om
ser. Han husker
Black Betty.
hende, altså Camaro’en, som træls
„Desværre bruger jeg hende ikke
at se på og med halmballer omkring
særligt meget. Jeg har ikke tid til at
og nærmest oven på.
www.erhvervDJURSLAND.dk · september 2015
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Grenaa Varmeværk
importerer pakker
med engelsk affald til
afbrænding i værkets
forbrændingsanlæg.

bedre og mere homogent, så det
Hvis det eksporteres, følger afgiften
giver en bedre økonomi for os. Aftamed affaldet, og det er acellereret
len med englænderne betyder, at vi
til, at der i Danmark er en ganske
uden problemer kan fortsætte drifomfattende import af engelsk affald
ten på anlægget og stadig producere
i dag. Restproduktet går ind under
varme til konkurbetegnelsen
rencedygtig
RDF-brændsel,
DET ENGELSKE
pris. Logistisk er
som er udvundet af husholdAFFALD ER BEDRE OG det bedre at få
affaldet ind over
ningsaffald.
Grenaa Havn, og
MERE HOMOGENT
jeg forventer, at
50.000 ton
det første skib med affald anløber
Siden 1. juni i år har Reno Djurs som „Vores forbrændingsanlæg skal
sidst i september måned.“
afbrænde affald frem til udgangen
led i en byttehandel kørt husholdaf 2017, hvor vores nye flisfyrede
ningsaffald til behandling i Aarhus
Glad for
varmeværk står klar til at overtage,
i stedet for hos Grenaa Varmecertificering
så vi har lavet aftale om at aftage
værks forbrændingsanlæg. Derfor
„Norddjurs er samtidig vores tilsyns50.000 ton.
manglede man
Energimængden myndighed på anlægget. De har
pludselig affald
VI KAN
også skulle sige god for, at vi måtte
fra forbræntil afbrænding.
PRODUCERE VARME
behandle affaldet. Dialogen med
dingsanlægget
Direktør Søren
Miljøstyrelsen foregik fleksibelt og
fylder cirka 1/3
Gertsen fandt
TIL KONKURRENCE
hurtigt.“
af vores samud af potentiaDa kommunen i sin tid lancerede
DYGTIG PRIS
lede energiforlet i at brænde
certificeringsordningen „GMC
brug, så vi kan
engelsk affald.
Miljøcertifikat“, var varmeværket
ikke undvære det endnu.
Og heldigvis var kommunens sagshurtigt på banen og opnåede ret
Det var vigtigt hurtigt at få de
behandling rigtig effektiv, fortæller
nødvendige tilladelser til afbrænding hurtigt certifikatet. „Det er den
Søren.
certificering, vi har behov for hos os.
af deres affald på vores anlæg i hus.
Vi har nu gennem en lang årrække
I maj måned lykkedes det med en
Bedre økonomi i engelsk affald
dags varsel at få arrangeret et møde bevist, at vi kan opføre os ordentligt
I England afbrænder man ikke
ift. miljøet. Det betyder også, at vi
med kommunen, der velforberedt
husholdningsaffald. Det ryger gentil daglig har en naturlig tilgang til
redegjorde for de procedurer og
nem specielle sorteringsanlæg, der
kommunens medarbejdere, og det
regler, der skulle overholdes.
frasorterer værdimæsssige ting
tror jeg også har spillet positivt ind i
Vi er allerede i fuld gang og har
som glas og metaller, fordi man så
fået det første RDF-brændsel i 1-ton dette forløb,“ smiler Søren.
ikke skal betale for det frasorterede.
pakker med trailere fra Esbjerg
Restproduktet betales der efter enHavn. Affaldet fra Reno Djurs skulle
gelsk lovgivning en høj afgift for, og
Lars Chalmer Rasmussen, lars@mercatus.dk
så kan affaldsproducenten vælge en- forbrændingsanlæggets ovn selv
ten at deponere eller eksportere det. sortere, så det engelske affald er
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Direktør Søren Gertsen, Grenaa Varmeværk

AFFALD FRA
ENGLAND
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VI VIL ALTID VÆRE

„DEM FRA
ÅLSRODE“
ders skal de store emner som broer,
Da en henvendelse fra en anden
Tror på syv gode år
elevatortårne og konstruktioner til
smedevirksomhed i Randers om at
„Jeg har flere dygtige smede
offshore-industrien bygges, hvor de
bliver overtaget af Ålsrode Smed- & skrevet op. Gode folk, som gerne
mindre emner fortrinsvist vil blive
Maskinfabrik A/S, kort ÅSM, munvil arbejde hos os. Det betyder, at
fremstillet i Grenaa. Fortsætter uddede ud i et sammenbrud i forhand- vi bedre kan imødekomme efterviklingen eller ligefrem accelererer,
lingerne om vilkårene, var ideen om
spørgslen i både Randers og på
udelukker direktøren for ÅSM, Brian
en afdeling i Randers sået i hovedet Djursland. I virkeligheden sikrer
Basse, ikke at åbne en afdeling i en
på direktøren, Brian Basse. Da
udvidelsen i Randers, at vi kan
helt anden by.
der samtidigt lå velegnede haller
blive i Grenaa,“
„Hvis arbejtomme på Bombardier-grunden, var forklarer Brian
VI KUNNE LIGE SÅ
det er der, er
det egentlig bare med at komme i
Basse.
gang.
Den nu 92
GODT SELV GÅ I GANG det bare med
at starte en
„Vi kunne lige så godt selv gå i
mand store
produktion.
I RANDERS
gang i Randers, da overtagelsen
virksomhed er
Vi har mange
faldt til jorden. Vi har fine forhold i
vokset igennem
kunder i Norge i offshore-industrien,
de haller, vi har lejet. Her kan vi lave hele krisen. Den flyttede på grund
så Norge kunne være en mulighed.
større emner. Hvis det nuværende
af pladsproblemer fra Ålsrode til
Men lige meget, hvor vi kommer
lejemål ikke er nok, er der mulighed
Grenaa i 2000, og siden 2008 har
til at have smedefabrikker, vil vi
for at leje mere herude,“ fortæller
ÅSM købt nabogrunde op og bygbeholde vores navn og logo, for vi
Brian Basse.
get til næsten hvert eneste år. I alle
vil altid være ’dem fra Ålsrode’ for
Men det er langt fra kun de større årene har virksomheden villet være
vores omgivelser.“
omgivelser, han ser som en fordel.
klar til når krisen var ovre, for så
Med fire til fem
ville de få travlt.
store smedMen de har haft Haakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk
VI KAN BEDRE
virksomheder
travlt i hele peIMØDEKOMME
på spidsen af
rioden, og Brian
Djursland er det
Basse tror på et
EFTERSPØRGSLEN I
svært at skaffe
opsving nu med
dygtige folk.
syv gode år,
BÅDE RANDERS OG PÅ
Selv om virksom han udtrykDJURSLAND
somheden fast
ker det.
har fem smedelærlinge, er det ikke nok. I Randers
Norge er en mulighed
er det nemmere at få kvalificeret
Han regner med at nå en størarbejdskraft. Det er dygtige folk,
relse på op til 30 ansatte i Randers
virksomheden allerede har ansat,
allerede om et år. Samtidigt vil
heraf mange fra det hedengangne
væksten i hovedsædet fortsætte i
VSB.
det omfang, det er muligt. I Ran-
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Ålsrode Smede- og
Maskinfabrik A/S har lejet sig
ind i store haller i Randers.
Baggrunden er stabil vækst
igennem hele krisen og udsigt
til, at den vil accelerere både i
Randers og på Djursland.

Direktør Brian Basse, Ålsrode Smede- & Maskinfabrik A/S
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Den nye politidirektør for Østjyllands Politi, Helle Kyndesen, har i
sine mange år som offentlig anklager lagt stor vægt på ordentlighed,
respekt og grundig forberedelse, så de sager, hun har ført, blev belyst
bedst muligt. Allerede som barn i skolen var hun det, hun selv kalder
irriterende velforberedt og pligtopfyldende.
merferien sejler de alle weekender i deres sejlbåd, som
Politikredsen, der dækker Aarhus, Randers, Favrskov,
ligger i Struer. Den årlige charterferie sydpå tager de
Odder, Samsø og Djursland, har fået ny direktør per 1.
om vinteren med en god
august. Hun hedder Helle
stak bøger i kufferten.
Kyndesen og har mange
JEG KUNNE FÅ HELT
Under studierne til cand.
år bag sig som leder og
jur. på Århus Universitet
offentlig anklager, hvor
ONDT I MAVEN AF AT KOMME
havde hun flere studiejobs,
grundig forberedelse var
blandt andet i en fiskeafgørende for sagernes
UFORBEREDT
forretning og et rengøudfald. Pligtopfyldende og
ringsjob. Det var, da hun et år havde sommerferiejob
velforberedt har hun altid været.
ved Varde politi, hun faldt pladask for politiarbejdet
„I folkeskolen kunne jeg få helt ondt i maven af at
og senere søgte ind til ordensmagten. Hendes første
komme uforberedt til en time. Derfor var jeg en flittig
job blev som statsanklager, dengang kaldet politifuld
elev, havde altid lavet lektier og var vist rigtig irriterende
mægtig, i Hjørring.
pligtopfyldende,“ husker Helle Kyndesen.
Hun er sammen med to mindre søskende vokset op
Vil blive i Østjylland
i Lifstrup, en lille flække i nærheden af Varde i Vestjyl„Det var meget spændende arbejde at være med under
land, på sine forældres gård på et stykke opdyrket
efterforskningen og sørge for, at sagerne blev ordenthede. Barndommen husker hun som god med rige
ligt oplyst og alle beviser lagt frem. De forurettede skal
udfoldelsesmuligheder samt god støtte og opbakning
jo se, at samfundet reagerer, og der er konsekvenser.
fra forældrene. Opvæksten på landet gav mulighed for
Jeg var altid forberedt godt. Jeg synes stadig, det er
masser af udendørs aktiviteter.
spændende,“ fortæller politidirektøren.
Bondedatteren fra Lifstrup tager med det nye hverv
Faldt pladask for politiet
som direktør for Østjyllands Politi hul på et nyt kapitel
I niende klasse anbefalede en lærer hende at gå i
i sit arbejdsliv. Hun kommer fra en stilling som politigymnasiet. Efter gymnasiet gik den meget unge Helle,
direktør i Horsens, men
dengang Terkelsen, i
har ingen ambitioner om
gang med at læse i bogen
DE FORURETTEDE SKAL JO
at søge andre steder hen.
„Hvad kan jeg blive?“. Da
hun kom til J, syntes hun,
SE, AT SAMFUNDET REAGERER, Selv om hun om få år
skal søge sin stilling igen,
at beskrivelsen af juraens
håber hun på mange år
verden lød rigtig spænOG DER ER KONSEKVENSER
i Østjyllands Politi. Med
dende. Det var i gymnasitiden vil hun gerne huskes for den måde, hun har gjort
etiden i Esbjerg, hun mødte sin nuværende mand, Palle
det på, mere end hvad hun har opnået. Og så måske, at
Kyndesen, og flyttede sammen med ham i begyndelhun altid var irriterende velforberedt.
sen af 3. g.
I dag bor de i Holstebro, hvor de har opdraget to
sønner, der begge er voksne i dag. I fritiden cykler de
Haakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk
sammen på mountainbike en dag om ugen, og i som-

JEG HAR ALTID VÆRET

IRRITERENDE PLI
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Politidirektør Helle Kyndesen, Østjyllands Politi

IGTOPFYLDENDE
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Gør en
forskel for
dine kolleger

Førstehjælps- & sikkerhedskurser
www.lifesavingworld.com

Færgevej 1 · Grenaa
www.mercatus.dk

Frank løser opgaven!
Jeg gav Frank frie hænder, og vi fik en virkelig flot bog
ud af det. Han er en dygtig håndværker, der lægger
sin sjæl i opgaven. Han trykker bl.a. også vores labels
og udvikler og producerer vores emballage. Selvom vi
måske ikke skal have mere end 2.000 kasser, er han
til at snakke med, også med en god pris…
Lars Bendix, grundlægger
Farm Mountain Coffee, Randers

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

Erhverv

Tæt på dig og din virksomhed
Sammen kan vi mere, siger vi i Andelskassen. Som erhvervskunde betyder
det, at du får en bank, der gør en dyd ud af at kende din virksomhed hele
vejen rundt og give den bedst mulige rådgivning og sparring.
Aftal et møde i Andelskassen. Så kan du høre mere om, hvad vi kan gøre
for din virksomhed – og du kan fortælle os, hvad du forventer af din bank.
Vi glæder os til at se dig!
Lene Nielsen
Filialdirektør i Andelskassen i Grenaa
Telefon 87 99 35 10
lnn@andelskassen.dk

Stationsplads 4 · 8500 Grenaa
Telefon 87 99 35 10 · www.andelskassen.dk
Andelskassen – en del af Danske Andelskassers Bank A/S
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Tvangsauktioner Markedsindeks Nyheder Rådgivning Find mægler Min boligside

Boligsidens Markedsindeks
Nøgletal fra Boligsidens Markedsindeks

Norddjurs

Syddjurs

Villa/Rækkehuse

Mægler | Nyhedsbrev | Kontakt & support

øgte boligportal

VIS GRAFER

ådgivning Find mægler Min boligside
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Nye selskaber
/ Selskabsændringer
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Det har desværre ikke været muligt at skaffe
informationer til denne rubrik, grundet
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portal www.datacvr.virk.dk
Vi bringer data for denne periode i næste
nummer af Erhverv Djursland.
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Bekker Dans
Ændring måned
Ændring år
0.9% har over17.8%
Maja Pedersen (33)
Syddjurs
4.3%
-17.0%
taget de to Bekker Dans afdelinger i Ebeltoft og Grenaa.
Maja er uddannet danseinstruktør og har i ti år arbejdet
som instruktør i danseskolen.
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Fuldtidsledige
% af arbejdsstyrken
(foreløbige) efter område,
alder og køn.

4

Juni
14

April
15

738
638

743
618

0,-

400
Kalø Økologisk
Landbrugsskole
300
Morten Erbs er tiltrådt som
200
ny forstander
for Kalø Økologisk Landbrugsskole.
Han har
100
været tilknyttet skolen i syv
0
år, og kommer
fra en stilling
som uddannelsesleder på
stedet. Morten erstatter Kim
Qvist, der efter næsten fire år
som forstander, har ønsket at
fratræde. Kim fortsætter som
udviklingskonsulent på skolen
året ud.

Grenaa6 Havn A/S
Administrerende
direktør
5
Henning
Laursen er fratrådt
4
sin stilling, idet han efter
3
alvorlig sygdom først på året
2
ikke længere
ser sig i stand
til at stå1 i spidsen for havnen.
0
Indtil bestyrelsen
har fundet

5

3

Grenaa Gymnasium
Rektor Ole Fjord har meddelt,
at han går på pension til årsskiftet. Ole har beklædt posten siden 1995, og han er pt.
chef for et gymnasium med
120 ansatte og 650 elever.

Maj
15

Juni
15

709
616

631
566

Kilde: Danmarks Statistik

hans afløser, er økonomidirektør Kirsten Hvid Schmidt
konstitueret som adm. direktør
Regionrådsformand i Region
Midtjylland Bent Hansen er
indtrådt i havnens bestyrelse.
Han har tidligere, gennem i alt
14 år, været medlem af både
Hanstholm Havn og Thyborøn Havn, og er således godt
bekendt med havnedrift.
Djursland Landboforening
Økonomikonsulent Carsten
H. Sørensen (47) er udnævnt
til afdelingsleder for drifts
økonomi.
Efter organisationsændringen
har Økonomi og Regnskab
nu to afdelingsledere, nemlig
Anne Mette Hougaard, for
assistentarbejdet, og Carsten Sørensen for drifts
økonomi. De refererer begge
til afdelingschef i Økonomi og
Regnskab, Henrik Larsen.
Ørsted Kro
Janne Simonsen (52) er
startet som forpagter på
Ørsted Kro, hvor hun afløser
Peter Tvilum, der har været
midlertidig køkkenchef på
stedet. Janne fortsætter sine
aktiviteter i Thorsager Forsamlingshus.

Iværksættercafé
8. september kl. 17.00 - 19.00 på
Kystvejens Hotel og Konferencecenter
A/S, Kystvej 26, Grenaa. Mød andre
iværksættere og få vejledning af
specialister som revisor, advokat,
A-kasse for selvstændige, markeds
føringskonsulent, SKAT, jobcenter, LAG
Djursland og erhvervskonsulenter.
Gratis – Tilmelding er ikke nødvendig
Info: www.startvaekst-norddjurs.dk
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
Hvorfor hvorfor?
28. oktober kl. 16.00 - 20.00 Workshop
og middag på Møllerup Gods,
Hubertuskroen. Visionær ledelse og
kommunikation i det daglige arbejde på
vej mod målet ved MBA Jørgen Keinicke
og kommunikationsrådgiver Lone Bolther
Rubin. Værterne på Møllerup Gods
fortæller om deres „hvorfor“, og hvordan
det styrer deres mange forskelligartede
aktiviteter.
Arr.: Djurslands Erhvervsråd
Info/tilm.: gratis, senest 21. oktober til
lene@djurslandserhvervsraad.dk
Info: www.djurslandserhvervsraad.dk

ATTRAKTIV BELIGGENDE LOKALER
VED INDFALDSVEJ TIL GRENAA
Rugvænget – m. reklameplads mod århusvej

i gebyr for
erhvervskunder

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

BUTIK / KONTOR / LAGER / M.M.

469 m udlejes til
195 kr pr m

Send stof til:

2

2

(kan evt. udvides med 300 m2)
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Få relevante
indlæg optaget
gratis i Ajour.

info@
erhverv
djursland.dk

Ole Fast
8632 2916 / 2046 2377
Ole.Fast@gmail.com

Ajour
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Alle data er indhentet i perioden
30.07.2015 - 28.08.2015.
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen
og NN Markedsdata.
Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

AAKTIV ENTREPRISE ApS
Skolemarken 6, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning31-12-2014
Bruttofortjeneste
1,7
(1,2)
Resultat før skat
0,6
(0,2)
Egenkapital
0,7
(0,2)
BB SMEDE OG MONTAGE ApS
Bøjstrupvej 1, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning31-12-2014
Bruttofortjeneste
2,2
(2,1)
Resultat før skat
-1,8
-(1,8)
Egenkapital
-3,8
-(1,8)

BIRKEDAL AGRO ApS
Birkedalvej 17, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning31-12-2014
Bruttofortjeneste
0,0
(0,3)
Resultat før skat
0,0
(0)
Egenkapital
0,1
(0,1)

E. MØLLERS AUTO. GRENAA ApS
Randersvej 2, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning31-12-2014
Bruttofortjeneste
2,1
(1,3)
Resultat før skat
0,0
-(0,8)
Egenkapital
0,6
(0,6)

GLAD RASMUSSEN MC A/S
Rolighedsvej 6, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning31-12-2014
Bruttofortjeneste
0,6
(0,7)
Resultat før skat
0,1
-(0,2)
Egenkapital
-0,3
-(0,3)

DJURS
ENTREPRENØRFORRETNING ApS
Kastbjerg Byvej 10, 8585 Glesborg
Regnskabsafslutning31-12-2014
Bruttofortjeneste
2,1
(2,9)
Resultat før skat
0,0
-(0,1)
Egenkapital
0,4
(0,4)

ENTREPRENØR
FRANK KRISTOFFERSEN ApS
Randersvej 183, Lime, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning31-12-2014
Bruttofortjeneste
1,5
(2,6)
Resultat før skat
0,0
(0,8)
Egenkapital
0,8
(0,8)

GRAMS KØKKEN ApS
Strandvejen 210, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning31-12-2014
Bruttofortjeneste
0,8
(0,3)
Resultat før skat
0,0
(0,1)
Egenkapital
0,2
(0,2)

DJURS MØBLER ApS
Ramtenvej 7, 8581 Nimtofte
Regnskabsafslutning31-12-2014
Bruttofortjeneste
1,1
(1,2)
Resultat før skat
-0,1
-(0,1)
Egenkapital
-0,2
-(0,1)

ERIK C. CONCEPTS ApS
Grenåvej 10, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning31-12-2014
Bruttofortjeneste
5,3
(3,5)
Resultat før skat
3,1
(1,6)
Egenkapital
4,8
(3,8)
2. ARRANGEMENT:
ONSDAG D. 7. OKTOBER 2015
KL. 14.00-17. 00
HOTEL EBELTOFT STRAND
NDR. STRANDVEJ 3
8400 EBELTOFT

TEMA:

Vi gentager successen fra april måned og inviterer dig til det andet arrangement i foredragsrækken af spændende inspirerende erhvervsarrangementer.

Onsdag den 7. oktober kl. 14-17
Vi har inviteret tre spændende foredragsholdere som hver især kan give dig
viden og inspiration. Efterfølgende er der netværk på tværs, hvor du får mulighed
for at møde andre erhvervsfolk i vores område.
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TILMELDING
Arrangementet er gratis, men tilmelding nødvendig på Ledernes hjemmeside:
www.lederne.dk – se nederst under Lokalafdelinger og vælg Kronjylland.

PÅ INITIATIV AF:

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

PROGRAM
14:00 VELKOMST
v. Leif Lahn Jensen
14:05 PRÆSENTATION
Åse Anderson
14:10 RELATIONER
Karin Krogh
14:55 FRA IDÉ TIL
VIRKELIGHED
Jakob Christensen
15:15 PAUSE

Jakob Christensen

René Nielsen

Under overskriften
“Sammen står vi stærkere”
fortsætter vi rækken af to
årlige arrangementer for
erhvervsliv, ledere og
interessenter i Favrskov,
Randers, Norddjurs og
Syddjurs kommuner.

15:30 HALV KROP
– HELT MENNESKE
René Nielsen
16:15 SPØRGERUNDE
16:25 AFSLUTNING
Åse Anderson
16:30 NETVÆRK
Mulighed for at deltage i
30 min. uformelt netværk
ÅSE ANDERSON
Journalist på TV2
Østjylland.
Åse er konferencier
på alle arrangementerne.

SAMARBEJDSPARTNERE:
Favrskov Erhvervsråd
Erhverv Randers
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HUMMELS GULVSERVICE A/S
Løgtenvej 27, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning31-12-2014
Bruttofortjeneste
2,9
(3,5)
Resultat før skat
0,0
(0)
Egenkapital
0,4
(0,4)
KATTEGAT TEKNIK ApS
Rolshøjvej 2, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning31-12-2014
Bruttofortjeneste
4,4
(3,3)
Resultat før skat
0,1
-(0,6)
Egenkapital
3,7
(3,6)
KOED A/S
Nyhåbsvej 16, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning31-12-2014
Bruttofortjeneste
7,1
(8,8)
Resultat før skat
-0,7
(1,8)
Egenkapital
9,0
(9,5)
Antal ansatte
20
(18)
LBB INV. &
LANDBRUGSMASKINER ApS
Mørkevej 8, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning01-04-2015
Bruttofortjeneste
1,0
(2,3)
Resultat før skat
0,5
(0,2)
Egenkapital
11,8
(11,4)
LÜBKER GOLF RESORT A/S
Trent Jones Allé 3, 8581 Nimtofte
Regnskabsafslutning31-12-2014
Bruttofortjeneste
-4,7
-(4)
Resultat før skat
-9,1
-(9,1)
Egenkapital
39,8
(49)
MOURITSENS EFTF. ApS
Østergade 1C, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning31-12-2014
Bruttofortjeneste
1,4
(1,1)
Resultat før skat
-0,4
-(0,2)
Egenkapital
0,0
(0,3)
MURERFIRMAET
TORBEN NIELSEN. STENVAD ApS
Tjørnevænget 5, 8586 Ørum Djurs
Regnskabsafslutning31-12-2014
Bruttofortjeneste
0,4
-(0,9)
Resultat før skat
-0,3
-(1,3)
Egenkapital
-0,6
-(0,1)
NØRGAARD REVISION REGISTRE
REDE REVISORER ApS
Storegade 15, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning30-06-2015
Bruttofortjeneste
1,3
(1,2)
Resultat før skat
0,2
(0,3)
Egenkapital
0,2
(0,2)
OAKSHIELD ApS
Egil Fischers Vej 4, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning31-12-2014
Bruttofortjeneste
1,1
(1,3)
Resultat før skat
0,2
(0,5)
Egenkapital
2,5
(2,8)
SCHMIDT MØBLER, GRENAA ApS
Kannikegade 16, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning30-04-2014
Bruttofortjeneste
2,4
(2,6)
Resultat før skat
0,1
-(0,1)
Egenkapital
1,7
(1,6)
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skab:

ETAL

SNEDKERGAARDEN A/S
Kølbakken 17, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning31-12-2014
Bruttofortjeneste
0,9
(1,4)
Resultat før skat
0,0
(0)
Egenkapital
-0,6
-(0,6)

GENREJSNING I EUROPA
GIVER VÆKST HOS FREGAT

SYDDJURS SPILDEVAND A/S
Tyrrisvej 14, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning31-12-2014
Bruttofortjeneste
38,4
(33,7)
Resultat før skat
25,8
(21,6)
Egenkapital
416,4
(390,7)

generelt i Europa. „Vi har omDirektør Flemming Hjørringsat for noget mere sidste år,
gaard tilskriver god udvikling i
og specielt i Spanien, Italien og
valutakurserne sammen med
Frankrig, der tilsammen udgør
en generel genrejsning i især
cirka 50% af vores omsætning,
Sydeuropa, at det er lykkedes
kan kan vi mærke, at der er
for Fregat Fiskeeksport A/S at
en mere positiv stemning. Vi
hæve resultatet før skat fra 2,7
har under krisen været i stand
til 4 mio. kr. i 2014.
til at holde vores indtjening i
„Vi har haft lidt medvind på
Spanien, bl.a. fordi de bruger
valutakurserne, vi handler en
mange penge på mad, en
del i pund og svenske kroner,
større procentdel af deres lønog det har vendt rigtigt for os i
indkomst end i Danmark, også
2014. Vi har cirka 20% af vores
under krisen.“
salg af fersk fisk til England,
så det at pundet har fortsat
Ude i det meste af Europa
sin stigning igennem 2014 har
Flemming pointerer, at de med
givet os lidt ekstra fløde, der
mange års erfaring ikke går
har vi været heldige.
på kompromis, selvom der
Til gengæld køber vi en del fisk
er krise. „Vi har is i maven og
i Sverige, og her har den svage
går ikke i panik. Vi har tid til
udvikling i den svenske krone
at vente på at uvejret driver
også været en fordel for os.
over. Vi er ude i det meste af
Nogle gange kurssikrer vi os,
Europa, så vi kan altid finde
men hvis vi kan se, at pundet
et andet sted at sælge vores
er inde i en god gænge og
fisk. Vi har mange både store
britisk økonomi er for opadog små kunder at satse på og
gående, gør vi ikke. Det har
Kort og Rutevejledning
Hent VCARD sørger bevidst for, at vi ikke
Ja hjulpet os i 2014.“
100542733
Tilret virksomhedsdata
Print firmaprofil
bliver afhængig af få store kunFøj til overvågning
Føj til favoritter
87582301
der. Jeg vil tro, at den største
Øget
aktivitet
i
Europa
20628146
1004411703
fylder 5-8% i dag. Vi bruger
Partner Niels Østergaard Nielmange timer på at passe og
sen mærker en øget aktivitet

TERMA A/S
Hovmarken 4, 8520 Lystrup
[Fabrikvej 1, 8500 Grenaa]
Regnskabsafslutning28-02-2015
Bruttofortjeneste
198,9
(189,1)
Resultat før skat
68,6
(51,4)
Egenkapital
491,0
(490,1)
Antal ansatte
688
(656)
UNIQ HUSE & EJENDOMME ApS
Strandgårdshøj 27A, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning31-12-2014
Bruttofortjeneste
1,6
(2,6)
Resultat før skat
-0,3
(0,1)
Egenkapital
0,0
(0,2)
ØERS MASKINFABRIK ApS
Martin Hansens Vej 15, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning30-09-2014
Bruttofortjeneste
3,8
(-)
Resultat før skat
-1,6
(-)
Egenkapital
-1,1
(-)

FREGAT FISKEEKSPORT A/S
Færgevej
2,KREDITRAPPORTER
8500 Grenaa
DIN SIDE
UDLAND

SØGNING

Regnskabsafslutning 31-12-2014

Fregat Fiskeeksport A/S
Færgevej 2
Ja
8500 Grenaa
100542733

Bruttofortjeneste
8,3
Kort og Rutevejledning
Tilret virksomhedsdata

Resultat før skat

Telefon:
87582300 Føj til overvågning
87582301
Hjemmeside: www.fregat-fiskeeksport.dk
20628146
info@fregat-fiskeeksport.dk
E-mail:
1004411703

Egenkapital
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87582301
20628146
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2011

2012

2013

Specialiteter efterspørges
Virksomheden sælger også
frossen fisk til især de danske
detailkæder, og også her er
udviklingen positiv konstaterer Flemming. „Der kommer
lidt flere kunder i supermarkederne igen. Specielt Irma,
hvor vi er godt repræsenteret,
har flere kunder ind ad døren.
Mange supermarkeder er
begyndt at sætte lidt mere pris
på deres mindre leverandører
og vil gerne have lidt specielle
produkter. De vil prøve at
differentiere sig fra de andre,
og efterhånden ikke kun på
prisen.“
Flemming og Niels er optimiske med hensyn til fremtiden.
„Det kommer til at gå endnu
bedre i år. Vi ligger 10% bedre
efter første halvår, og den
tendens regner vi med fortsætter året ud, og vores indtjening
følger med.“

« TILBAGE TIL SØGERESULTAT

REGNSKABER

OMSÆTNING
BRUTTOFORTJENESTE

14

ETAL

(2,7)

13,3

Antal ansatte

PROFIL
REGNSKABER

G

skab:

4,0

(7,1)

Hovedselskab:
Hent VCARD
Unik ID:
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pleje vore mange små kunder,
og det mener jeg betaler sig i
længden.“
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Direktør Flemming Hjørringgaard og partner Niels Østergaard Nielsen, Fregat Fiskeeksport A/S
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100-ÅRS JUBILÆUM
Det fejres med Åbent Hus
fredag den 2. oktober kl. 11.00 – 15.00.
Samtidig indvies vores tilbygning til trykkeriet.
Vi byder på lækre pandekager og glimt fra trykkeriets historie.

Alt i tryk og print
T: 86 39 18 99

www.kbtryk.dk

Mårupvej 30

8560 Kolind

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“

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.

Kontakt Lars:
8630 0619
lars@mercatus.dk

EY i Grenaa
Storegade 1, telefon 73 23 30 00
www.ey.com/dk

Færgevej 1 · Grenaa
www.mercatus.dk

HAR DU EN IDÈ
TIL ET ARRANGEMENT I MILJØFORUM?
Vil du gerne vide, hvad der sker i Miljøforum?
– gå ind på vores hjemmeside
mfnorddjurs.dk
hvor du kan få mere at vide, melde dig til (gratis)
– og hvor du kan komme med forslag til
arrangementer

Miljøforum Norddjurs Erhverv er et samarbejde mellem interesserede virksomheder i Norddjurs og Norddjurs
Kommune med henblik på at formidle erfaringsudveksling og viden om reduktion af virksomhedernes 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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Grenaa Kraftvarmeværk
Grenaa Varmeværk a.m.b.a.
har købt Grenaa Kraftvarmeværk af Verdo Produktion
A/S. Det er planen at etablere
et 38 MW flisfyret varmeværk, hvor kraftvarmeværket
ligger i dag, og på den måde
anvende eksisterende akkumuleringstank, pumpehus og
transmissionledning.
„Vi er glade for den aftale,
vi har indgået med Verdo,
hvilket giver os mulighed for
at bygge det flisfyrede varmeværk i Grenaa, som vi længe
har ønsket os,“ siger direktør
Søren Gertsen i Grenaa Varmeværk A.m.b.A.
„Det er en rigtig fornuftig
aftale, vi har indgået. Begge
parter har været enige om
at løbe en aftale i mål, og på
den måde har vi fået afsluttet vores samarbejde på en
rigtig fornuftig måde,“ siger
divisionsdirektør Henrik Bøgh
Nielsen fra Verdo Produktion
A/S. Overtagelsen finder sted
1. januar 2018.

Ebeltoft Posthus
Det er nu muligt at klare alle
typer postsager alle ugens
dage fra 8-20. Det sker i samarbejde med Kvickly Ebeltoft,
som huser postekspeditionen, og posten får således
de samme åbningstider som
varehuset.
Bøhl Skilte
Den Trustrup-baserede skiltevirksomhed har i sommer
haft den usædvanlige opgave
at dekorerer en anti-krybskytte helikopter i Kenya. De
har dermed hjulpet Ree Park
Safari med at skabe optimalt
blikfang på den nye helikopter, der er deres seneste
våben i kampen mod krybskytteri i Masai Mara, hvor de
driver Karen Blixen Camp.
„Jeg har tidligere dekoreret
en lignende helikopter for Ree
Park Safari,“ fortæller Henrik
Bøhl, der med den erfaring
i rygsækken turde binde an
med at gentage processen i
radikalt andre omgivelser.“

Nationalpark Mols Bjerge
Parken har igangsat et projekt, der skal inspirere lokale
producenter til at fremstille
udsøgte, lokale fødevarer.
„Ønsketanken er, at vi får en
vrimmel af små, dygtige føde
vareproducenter, der laver
chokolade, mjød eller noget
helt andet,“ fortæller projekt
ansvarlig Nicole Wolter til DR
Østjylland, og fortsætter:
„Vi skal også tale virksomhedsudvikling, og hvordan
producenterne bliver gode til
at fortælle historien om de
lokale fødevareprodukter, de
laver.“
Ålsrode Smede og
Maskinfabrik
Pladsmangel og problemer
med at skaffe kvalificeret
arbejdskraft i Grenaa betyder,
at Ålsrode Smede og Maskinfabrik har åbnet ny afdeling
i Randers. Der arbejder allerede 14 smede i afdelingen.
Ejer Brian Basse har en
forhåbning om, at der vil være

20-30 ansatte i den nye afdeling i løbet af et års tid.
jem og fix Hornslet
Byggemarkedkæden har
i sommer åbnet fem nye
afdelinger, heraf en i Hornslet. Siden kæden åbnede sin
første butik i 1988 i Fredericia, er den dermed vokset til
105 butikker i Danmark og 33
i Sverige.
Malerfirmaet Tipsmark
Malerbutikken på Bredstrupvej i Grenaa er blevet eneforhandler af Jotuns produkter
på Djursland. De er bl.a.
kendt for produkterne Demi
dæk og Lady maling.
Johnsen Graphic Solutions
Trykkerivirksomheden i
Grenaa har overtaget Randers-baserede Joedex, der
blandt andet udvikler intranet
og mobile applikationer.

KLUMME – KOMMUNIKATION

BRUGERTEST DIN HJEMMESIDE!
Hvis du ikke har lavet en brugertest af din hjemmeside, er det bare med at komme i gang!
Hvorfor det? Du har sikkert
defineret, hvad du gerne vil
have brugerne på din hjemmeside til at gøre. Men hvad
nu, hvis brugerne slet ikke
kan finde ud af at gøre det,
du gerne vil have dem til?
Din bruger ved måske ingenting om dig og din hjemmeside og møder den med
helt egne behov, erfaringer
og meninger. Hvis du ikke
tester hjemmesiden, ved du
ikke om brugerne kan finde
informationen. Om hjemmesiden konverterer (altså om
brugerne gør det, du vil have
dem til). Om features i designet fungerer, som de skal.
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Viser oplagte fejl
Det er ikke raketvidenskab at
gennemføre en brugertest.
Min erfaring er, at det som
regel er nok at lade 4-5 personer teste siden. Allerede
efter de første tre brugertests
viser der sig som regel et
klart billede af, hvordan siden
bliver brugt og hvad der evt.
ikke fungerer. Testbrugerne
må ikke kende hjemmesiden
i forvejen, og behøver ikke
at tilhøre din målgruppe for
siden.
F.eks. opgav tre ud af fire
testbrugere at finde åbningstiden på en lokal gårdbutik,
selvom både vi og butiksinde-

haveren mente, at den stod
tydeligt og larmende midt på
forsiden. Nemt at rette op på,
hvis man ved det.
Ved at lade testbrugerne
starte med at finde virksomheden på Google, får man
også værdifuld information
om relevante søgeord/søgefraser og konkurrentadfærd.
Start med at definere, hvad
testbrugerne skal gøre i
testen. De skal observeres,
mens de tester, og der skal
konkluderes bagefter. Gennem testen lærer du dine brugere bedre at kende, du lærer
at forstå, hvor de oplever ting

anderledes og hvor de har
problemer.
Af Lars Chalmer Rasmussen,
Mercatus Reklamebureau A/S,
www.mercatus.dk
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Julefrokost
MED MUSIK OG DANS
Traditionel julefrokost
”ALL INKLUSIVE”
Fra kl. 18.30 - 01.00
3 retters buffet
Aftenkaffe
Øl, vand og vin ad libitum
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