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HELENE BENDORFF KRISTENSEN:

ANGLOFIL
MED HANG TIL BALLET

Tlf. 8632 1111
Århusvej 146 · 8500 Grenaa
www.papirgaarden-grenaa.dk

MURERFIRMA

Bent Klausen
Kratbakken 10

Din lokale installatør
Aps

8586 Ørum Djurs Tlf. 8638 1160

www.bentklausen.dk

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

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

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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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: Anna Feldballe Lenkerstorff, tlf. 86 30 06 19.
Oplag: 2.000 elleve gange årligt. ISSN1903-3613. Samt online
udgave til over 900 abonnenter.
Tryk / distribution: Grefta Tryk A/S, tlf. 86 32 29 22 / Post Danmark til
samtlige postregistrerede firmaer, forretninger og kontorer på Djursland.
Næste nummer udkommer i uge 1.
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

175 M2
FORRETNING/LAGER/KONTOR UDLEJES
Facade med udstillingsmuligheder mod Århusvej
Kundeparkering ved lokalet til rådighed
BELIGGENDE: ÅRHUSVEJ 16, 8500 GRENAA
Henvendelse: Mølleparken, Grenå Aps
Ole Fast · Tlf. 8632 2916 · Ole.Fast@gmail.com

N.B. Garage til
person/varebil udlejes, Århusvej 20

Der er vækst i antallet af Gazeller på
Djursland, der er vokset fra 11 sidste
år til 15 i år.
Det er Dagbladet Børsen der siden
1995 hvert år har identificeret
Danmarks vækstelite, og gazellen
er med tiden blevet en del af det
danske sprog som et synonym for
virksomheder i vækst.
Udvælgelsen gennemføres af
Greens Analyseinstitut og kriterierne
er objektive og bygger på data fra
Bisnode Credit A/S.

Tel. 8833 4646 · www.lsalaw.dk

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

· Løftegrej
· Ventiler
· Cylindre

Underleverandøren
med det hele i huset
Vandskæring, svejs, klip
og buk i alle materialer
aalsrode.dk
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DJURSL
I år er der fundet 15 Gazeller
på Djursland, hvoraf de seks
har været pålisten før – to af
dem er endda med for tredie
gang.
Vi har talt med tre af
Gazellerne om, hvad de gør,
for at skabe vækst i deres
virksomheder.

Kvalitet og Omtanke

· Kraner
· Autolifte
· Trucks

NI NYE

Politisk ros
Fra Norddjurs er der rosende ord til
kommunens Gazeller fra borgmester
Jan Petersen (S).
„Gazelle-virksomheder er vigtige.
De skaber vækst og jobs og bidrager
i stort omfang til at skabe dynamik i
erhvervslivet. De er stærke rollemodeller. Og så er det jo naturligvis
positivt at opleve en så markant
stigning i antal gazeller.“
Sådan defineres
en gazelle-virksomhed
• A/S eller ApS (Pengeinstitutter er
undtaget kravet).
• Min. 1 mio. kr. i omsætning eller
0,5 mio. kr. i bruttoresultat.
• Minimum fire regnskaber skal
være offentliggjort. Regnskabs
perioder på under 12 måneder i
udgangsåret, og over 12 måneder i
slutåret, frasorteres.
• Der skal være vækst i omsætningen/bruttoresultatet i hvert af
regnskabsårene. Summen af det
primære resultat skal være positivt.
• Omsætningen/bruttoresultatet skal
mindst være fordoblet i løbet af de
seneste fire år.

www.erhvervDJURSLAND.dk · december 2015

SLAND-GAZELLER
Nr. i
Danmark

Vækst
i%

Virksomhedsnavn

By

Omsæt./
Bruttores.
i 1.000 kr

Antal
gazelle
kåringer

84

470,1

Rytters Tømrerfirma ApS

Trustrup

3369

1

160

347,5

A.C.O. Møbler ApS

Grenaa

7728

1

174

334,5

A. E. Maskiner ApS

Ørsted

3372

1

190

323,7

Gerstrøm Transport ApS

Ryomgård

4203

2

354

234,7

Lms ApS

Ebeltoft

2333

1

462

204,7

Materieludlejningen Grenaa ApS

Grenaa

2005

1

502

195,8

Davai A/S

Grenaa

38999

1

602

177,1

Grenå Spåntagning ApS

Grenaa

10900

3

680

165,0

Café K ApS

Auning/Randers

3723

2

713

159,3

Covidence A/S

Rønde

53256

3

814

146,7

Dansk Certifikatsvejsning ApS

Grenaa

4485

1

834

144,8

J.P. Holding ApS

Trustrup

1640

1

944

134,5

Hjelm & Henriksen A/S

Ebeltoft

3302

2

1306

109,3

Rn Sikring & El-Teknik ApS

Grenaa

2449

1

1368

105,1

Grenaa Isolering A/S

Trustrup

23046
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Kilde: Dagbladet Børsen.

EGEN IMPORT AF RESERVEDELE

med brugte dele. Det gør vi meget
AE Maskiner i Ørsted er en af Djursud af, at tale med kunderne om,“ slår
land nye Gazeller. De 13 medarbejhan fast.
dere arbejder
Anders driver
med køb, salg
DET SKAL FOREGÅ
virksomheden
og reparation af
stille og roligt
landbrugs og en- FAIR OG FORNUFTIGT
uden de store
treprenørmaskiledesfilosofier. „Det skal foregå fair
ner. Virksomheden er startet i 2010
og fornuftigt, det har jeg det godt
af ejerleder Anders Ebbesen. „Jeg
med.“
startede sådan set op ved siden af
mit arbejde, men allerede i 2011
Giver den mere gas
måtte jeg kvitte jobbet og arbejde på
på værkstedet
fuld tid for mig selv,“ husker Anders.
Det primære marked er Djursland,
„Vi siger helst ikke nej til noget, og
men via samarbejdspartnere, som
fokuserer på, at lave et godt stykke
handler med bl.a. sorteringsanlæg, er
arbejde til fornuftige priser.“
kundekredsen udvidet til at omfatte
AE Maskiner har sin egen import
resten af Jylland
af reservedele,
og Fyn. „Vores
og det ser
TINGENE SKAL
fem servicebiler
Anders som en
REPARERES, NÅR DER
laver servicearstærk niche.
bejde for dem,
„Det giver os
ER BRUG FOR DET
og det har gjort
mange flere
muligheder, fordi vi kan sælge delene os kendt rundt om i landet,“ fortæller Anders videre, og peger på, at
billigere til kunden. Det gør også, at
det er vigtigt, at have fagligt dygtige
der nogle gange er flere muligheder
og fleksible folk. „Jeg kan mærke
for at løse opgaverne, for eksempel
www.erhvervDJURSLAND.dk · december 2015

på kunderne, at det betyder
meget, at tingene kan blive
repareret, når der er brug for
det. Vores folk skal brænde
for opgaven. Jeg gør, hvad jeg
kan for at motivere dem, og
når vi får ros, er det første jeg
gør at fortælle manden, der
har løst opgaven, om kundens
positive oplevelse.
Det sidste år har der været
fokus på at skrue op for
værkstedsydelserne og ned
for handlen med maskiner.
„Det går ikke så stærk med
handlen af brugte maskiner,
bl.a. fordi der er meget gode
finansieringsmuligheder på
nye. Så vi har givet den mere
gas på værkstedet, det er det,
vi vil satse på,“ smiler han.
Og strategien har virket: I det
netop afsluttede regnskabsår
er det lykkedes at lave det
bedste overskud i firmaet
historie, med samme omsætning.
Djursland-Gazeller

Djursland-Gazeller:
AE Maskiner ApS

Ejerleder Anders Ebbesen,
AE Maskiner ApS
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Stationsplads 4

• 8500 Grenaa

• Tlf. 8630 0355

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

DET HANDLER OM

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.
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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Kontakt os for
en uforpligtende
drøftelse

Siden etableringen i 2007 er det
gået stille og roligt frem for Rytters Tømrerfirma ApS, der ejes og
drives af Mathias Rytter. I år er hans
virksomhed kåret som den højest
rangerende Gazelle på Djursland, og
som nummer 20 i hele Region Midt.
„I starten var jeg bare mig selv, og
det er siden gået stødt og roligt
fremad,“ fortæller han. Særligt de
sidste par år, har udviklingen taget
fart. „Vi er vokset fra at være firefem stykker og til nu at være 12-15
mand.“
Mathias tilskriver et markant fokus
på god service, som opskriften på
hans succes. „Vi behandler alle lige
uanset opgavestørrelsen, og jeg
kan mærke, at det har givet en stor
kundekreds, der vender tilbage med
nye opgaver.“
På spørgsmålet om, hvad god
service indebærere, fortæller
Mathias, at det betyder meget, at
man tager telefonen, når folk ringer.
„Og så skal man holde sine aftaler,
ligesom det er vigtigt, at kunden

NETVÆRK O
Rn Sikring & El-Teknik ApS har på få
år udviklet sig fra enkeltmandsvirksomhed til at være ni medarbejdere.
Virksomhedskonceptet blev allerede
efter få måneder efter starten justeret kraftigt. „Egentlig ville jeg alene
slå mig op på alarmer og sikring,“
forklarer ejerleder Ronni Nyhuus.
„Jeg opdagede imidlertid hurtigt, at
kunderne efterspurgte hele paletten
inden for faget, og derfor ændrede
jeg kursen, så vi i dag også laver
både mere traditionelt elarbejde og
autoriseret kølearbejde.“
Ronni har desuden draget den
erfaring, kunderne i høj grad taler
med hinanden. „Vi får mange opgaver, fordi vi bliver anbefalet af andre
kunder. Det er vigtigt for os, at være
fair og rimelige. Det betyder, at hvis
en opgave begynder at løbe løbsk,
så tager vi en dialog med kunden
og mødes omkring udfordringerne,
i stedet for bare bagefter at sende
en sindsyg stor regning,“ forklarer
Ronni og fortæller, at hans største
kundegruppe er erhvervskunder.
www.erhvervDJURSLAND.dk · december 2015

M

SERVICE
Mathias håber at hans virksomhed
kan fortsætte med at udvikle sig i et
roligt tempo. „Det skal ikke gå hurtigere, end jeg mandskabsmæssigt
kan følge med.
Det skal drives
Rigtige folk
VI BEHANDLER
på samme
og rolig vækst
grundlag som
I opbygningsALLE LIGE UANSET
nu, så jeg er ikke
fasen har det
OPGAVESTØRRELSEN
vild med, bare at
været meget
blive stor for at
vigtigt for
Mathias, at finde de rigtige folk, der være stor,“ siger han, men erkender
samtidig, at virksomheden i dag, har
har samme opfattelse af service,
fået en række store og spændende
som han selv har. „Det er heldigvis
opgaver på grund af dens kapacitet.
lykkedes at få de rigtige medarbej„Vi er blevet spurgt om nogle andre
dere, og at holde på dem. Jeg tror,
opgaver i størrelsesordenen op til
de kan godt lide, at jeg er retfærdig
10 mio. kr. og det har været både
over for dem, og behandler dem,
spændende og
som jeg gerne
lærerigt,“ slutter
selv vil behandDET ER LYKKEDES
han.
les.“ Han har
desuden for
AT FÅ DE RIGTIGE
nylig ansat en
MEDARBEJDERE
byggeleder,
der skal hjælpe
med at holde fokus på den gode
kundeservice.

Djursland-Gazeller:
Rytters Tømrerfirma ApS

bliver tilfreds med det arbejde, vi har
udført. Også selv om jeg skal sluge
nogle kameler, for at de bliver det,“
pointerer han.

G

KUNDEPLEJE
administrativt system. „Den enkelte
montør har en mobil enhed, hvor
han styrer opgaverne og registrerer timer og
materialer, så
Minimal
MANGE KOMMER
der ikke bagefter
administration
TILBAGE MED NYE
skal sidde en
En stor del af
medarbejder
OPGAVER
forklaringen på
og samle små
virksomhedens
sedler sammen.“
succes tilskriver Ronni også medarIfølge Ronni ser fremtiden lys ud.
bejdernes – og hans egen – fleksi„Udviklingen er gået stærkt og jeg
bilitet. „Vi har en særlig ånd, hvor vi
har lige ansat endnu en mand for en
hjælper hinanden. Skal en opgave
måned siden. Jeg vil gerne kunne
være færdig fredag eftermiddag,
blive ved med selv at komme ud og
så arbejder vi igennem. Vi bakker
snakke med kunderne og ikke miste
hinanden op, og typisk kommer der
mine kontakter,“ siger han.
en eller flere af de, der har fået fri,
forbi og hjælper.“ Til gengæld prøver
Ronnni at imødekomme ønsker om
Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk
private ærinder
i arbejdstiden,
VI HAR EN SÆRLIG
der er vigtige
ÅND, HVOR VI HJÆLPER
for den eneklte
at nå.
HINANDEN
For at holde
omkostningerne ned, har virksomheden netop investeret i et mobilt

Ejerleder Mathias Rytter, Rytters Tømrerfirma ApS

Djursland-Gazeller:
RN Sikring & El-Teknik ApS

„Mange af dem kommer tilbage
med nye opgaver, og de har fokus
på, at vi kan lave det hele.“

www.erhvervDJURSLAND.dk · december 2015

Ejerleder Ronni Nyhuus, Rn Sikring & El-Teknik ApS

Djursland-Gazeller
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DEN ER

ALT FOR
STÆRK
TIL MIG
Informationsmøde

GMC

m i l j ø c e r t i f i k a t

- hvordan får min virksomhed det?
Afdelingsleder Christian Gøttsche, Euromaster Grenaa,
fortæller om sine erfaringer med GMC Miljøcertifikat
tirsdag den 12. januar 2016 kl. 14.00
Rådhuset Grenaa, Torvet 1
GMC Miljøcertifikat er det lokale alternativ til de internationale miljøcertificeringer, og en lang række virksomheder har allerede opnået miljøcertifikatet - og dermed valgt at tage ansvar for det lokale miljø.

Hvorfor miljøcertifikat?
•Konverter obligatorisk miljøkontrol til assistance i miljørigtig adfærd.
•Udvikling af miljøhandlingsplan for virksomheden.
•Blåt stempel, der efterfølgende kan anvendes i din markedsføring.
•Virksomhedens miljønøgletal kan bruges til at opnå driftsbesparelser.
Processen med at opnå miljøcertifikatet tager ca. et år.
Miljøkontoret coacher (gratis) virksomheden gennem forløbet.
Tilmelding ikke nødvendig.
Yderligere oplysninger:
Erhverv- og Miljøafdelingen
Carsten T. Willadsen, tlf. 8959 4004
ctw@norddjurs.dk
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Bilen & Bossen

Flemming Justesen tør
slet ikke træde hårdt på
speederen i sin Cadillac
Eldorado Convertible. Ifølge
ham er den så stærk, at
man føler, den hopper af
vejen, hvis man prøver.
Med sine 270 hestekræfter, som
den 8,2 liter store V8-motor maksimalt kan yde målt på baghjulene,
sker der et og andet, når gaspedalen
bliver trykket ned i den rustrøde Cadillac Eldorado Convertible fra 1973.
Derfor kører Flemming Justesen
kun forsigtigt og pænt, når han tager
en af sine mange fornøjelsesture i
den.
„Vi har været på pinseferie i den
på Tåsinge og Samsø. Selvfølgelig
har vi også været til træf i Hevring,
Hvidsten Kro og på Kalø. Når vi nu
kom ud at køre, har vi sørget for at
besøge nogen på vejen,“ fortæller
Flemming Justesen, ejer af El-installatørforretningen J. H. Justesen &
Søn i Allingåbro.
www.erhvervDJURSLAND.dk · december 2015

20.000 km’s turistservice
DJURSLAND Destination Djurslands seks chauffører kører hvert år 20.000 km på de østjyske landeveje til mere end 50 byer. De sikrer at mere end
300 stativer altid er fyldt op med Dursland Turist
Guide og andre turistbrochurer fra Djursland.
Djursland Turist Guide er turisternes opslagsværk
på ferien, og den giver dem et samlet overblik.
Guiden fungerer både som inspiration og giver
fakta om oplevelser, aktiviteter, shopping, restauranter og service.
„Når turisterne er ankommet til Djursland er det
vigtigt, at de let kan orientere sig. Selv i disse
digitale tider oplever vi en stor efterspørgsel efter
trykt materiale. Her er også det indsatte kort over
Djursland af stor værdi,“ siger Flemming Rasmussen, turismedirektør Destination Djursland.
2016-guiden er i stativerne i ugen op til påsken.

Møllerup Gods henter hjælp
MØLLERUP En gruppe studerende fra Erhvervs
akademi Aarhus har udtænkt et digitalt oplevelses- og fødevarekoncept til Møllerup Gods under
et stort innovationsforløb, hvor 12 virksomheder,
deriblandt godset, medvirkede med hver deres
case.
„For at sikre fremtiden for godset er det nødvendigt, at vi gen- eller nytænkter forretningen. Ved
at koble serviceydelser eller oplevelser til, kan det
skabe nye indtjeningsmuligheder. Computerspillet
er en relativ nem og realiserbar idé, som kommer
rundt om hele Møllerup Gods og vores DNA,“
siger godsejerfrue Anne Sophie Gamborg.
Til Udbyhøj efter ispind
På den måde har den store amerikanske flyder betydet, at han og
hans familie har set meget mere til
deres venner, end de plejede. Bilen
har han købt af en forhandler i Them
i april 2014 efter længe at have været på udkig efter en cabriolet med
plads til mindst fire personer, så
hans to voksne døtre kan køre med.
„Ud over at passe og pleje den
har jeg ikke ændret noget på den.
I dag fremstår den fuldstændigt
originalt, og det skal den blive ved
med. Sæderne skal have en ordentlig omgang læderfedt til vinter,
og så kommer den først ud igen til
foråret,“ fortæller han.
For Flemming Justesen er Cadillac’en, som med forsigtig kørsel
kan køre op til seks kilometer per
liter, en ren fritidsbil, som han mest
bruger til at køre småture i sammen
med hustruen. Turen går som regel
til Bønnerup eller Fjellerup for at
købe fisk eller til Udbyhøj efter en
ispind.
Haakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk
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Cadillac Eldorado Convertible
Byggeår
1973
Land
USA
Slagvolumen 8,2 L
Effekt
270 HK
målt på baghjulene
0-100
Voldsom
Egenvægt
2.235 kg
Antal cylindre V8

Udbyhøjfærge dropper afgang
UDBYHØJ Det er fra årsskiftet ikke længere
muligt at tage færgen fra Udbyhøj klokken 6 om
morgenen, idet den første afgang først bliver fra
klokken 7.
Ruten drives af Randers og Norddjurs Kommune.

Søulk skal skabe vækst
NIMTOFTE I 2016 venter der børnefamilierne
nye, spændende oplevelser i Djurs Sommerland,
når gæsterne inviteres med på sørøvertogt i årets
nyhed, Søulken - en investering på i alt 20 mio. kr.
De seneste otte år har parken præsenteret 25 nye
forlystelser til en investering på over 300 mio. kr. I
samme periode har 5.200.000 gæster samlet set
besøgt parken.

Flere erhvervsrejser
DJURSLAND Mols-Liniens tre færger har
overført 81.065 flere personbiler i årets første
ni måneder end i fjor, eller hvad der svarer til en
stigning på 11,2 procent. „Vi ser en stærk vækst
inden for forretningsrejsende. Det er et resultat
af, at vi har tilpasset fartplanerne med tidlige og
flere morgenafgange samt hyppige eftermiddags
afgange. Det har gæsterne taget rigtigt godt
imod,“ udtaler bestyrelsesformand Frantz
Palludan, Mols-Linien A/S.

Noter
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INSPIRERENDOELKRI ELUJFTSHEAVNEN
FOR 150 ERHVERVSF

Arrangementet blev en realitet
trods meget kort forberedelsestid, fordi der hurtigt opstod
et fælles kommitment til at
skabe en event, der var andet
og mere end et netværksmøde. „Vi ville give deltagerne
en øjenåbner, de ikke lige
glemte igen, og heldigvis fik
vi fra starten god opbakning
i lufthavnen til vores planer,“
smiler Kirsten Hvid Schmidt fra
Grenaa Havn.
Afgang til vækst
Alle deltagere blev efter forudgående registrering checket
ind i lufthavnen og skulle gennem sikkerhedskontrollen, for
at få adgang til eftermiddagens
oplevelser.
De blev udstyret med ti
„rejsekort“, der skulle udveksles med andre deltagere i løbet
af rejsen, og kunne efter en
velkomst af lufthavnsdirektør
vælge mellem tre „speaks“
på de tre spor „IVÆRKSÆT“,
„VISION“ og „VÆKST“. Scenariet gentog sig tre gange,
kun afbrudt af café-pauser

Lu
erg, Aarhus
Peter Høgsb

med uformel og for nogle
overraskende underholdning.
Essensen fra de ni speaks ser
du her i artiklen.
Kim Bisgaard Pedersen
fra „Aarhus Lufthavn 2.0“
sluttede med sin vision om,
hvordan vi får mere ud af den
lufthavn, vi har.
„Vi har fået masser af
begejstrede tilbagemeldinger
fra deltagere, der både fik ny
viden og udvidet netværk med
hjem. Det var fantastisk at
opleve, hvordan både speakere og gæster tog godt imod
„Made by Djursland“ og gik på
med krum hals for at få optimal
udbytte ud af eftermiddagen,“
konstaterer Jens Nikolajsen fra
Mercatus Reklamebureau.

s
På initiativ af Djurslands Erhvervsråd og Viden Djur
tog syv ildsjæle fra Grenaa Havn, Syddjurs Erhverv,
Djurslands Bank og Mercatus Reklamebureau
handsken op og inviterede erhvervsfolk til sammen
at sætte fokus på lokal vækst.

Se flere billeder om
Made by Djursland på
www.erhvervdjursland.dk
Foto: Fokus-foto.dk
Lars Chalmer Rasmussen,
lars@mercatus.dk og Jens Nikolajsen,
jens@mercatus.dk

fthavn

E OVER
VI SK AL VÆRE STOLT

DET VI K AN SK ABE

Lufthavnsdirektør Peter Høgsberg vil lade Aarhus Lufthavn
spille en hovedrolle i udviklingen af Djursland. „Tiden er vigtig,
ikke mindst mentalt, når vi snakker infrastruktur, både på
Djursland og i selve lufthavnen, som er et vigtigt stykke infrastruktur. Jeg vil have, at gæsterne kan komme hurtigt gennem
lufthavnen. Vi arbejder på, at man kan komme med flyet, hvis
man møder op 15 min. før afgang.“
Han ser også lufthavnen som selvstændig destination. „Vi
skal opleve noget i lufthavnen.
Koncerter, udstillinger, madmarked og kræmmermarked kan
f.eks. foregå i de her bygninger. Vi har en ombygningsplan på
vej, så det hele bliver muligt.“
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Heine Max O

lesen, Nordisk

Tang

EFTERSPØRGSEL OG

ENGAGEMENT

Nordisk Tang er et klassisk iværksætteri eventyr. Initiativtager
og medejer Heine Max Olesen fortalte hæsblæsende om
fascinationen af tang, processen med at udvikle produkterne,
udnævnelse til Årets Iværksætter og virksomhedens udvikling
fra nul til ti ansatte.
Især to forhold fremstod som bærende i den udvikling. „Vi
satte de første forsøgsprodukter til salg i vores fiskeforretning,
og de blev revet væk,“ sagde Heine. Det gav en helt grundlæggende tro på, at der var et marked. „Hvis du kan sælge
tangpesto i Grenaa, kan du sælge det alle steder,“ smilede
han. At de var ret alene på markedet kunne Google bekræfte:
Søgningen tangpesto gav nul hit.
Grundlæggende har også været engagementet. „Jeg elsker
at stå op og gå på arbejde. Det gi’r faktisk helt gåsehud, når
jeg fortæller om vores virksomhed,“ berettede Heine, der
i procesen har fundet en partner og medejer, der både kan
levere råvarer og komplimenterer hans kompetencer.

Mathias Vegg

ed Kiteskole
erby, Unhook

SSIONEN
DET VIGTIGSTE ER PA
22-årige Mathias Veggerby startede Unhooked Kiteskole i 2013. Han har succes med
sin virksomhed, fordi han og hans bror har
været gode til at sætte mål og nå dem. „Vi
satte også små mål og nåede dem, det har
hjulpet os. Vi bruger de udfordringer, vi har
fået gennem tiden som motivation. Vi har
set dem som udfordringer der skal findes en
løsning på.“
Men det vigtigste for Mathias er passionen. „Hvis ikke man brænder for, hvad man
laver, gider man ikke bruge tiden på det, og
man giver derfor op. Jeg elsker at kitesurfe,
så hvorfor skulle jeg ikke arbejde inden for
dette område?“

Pernille Brin

ch, Time2Le

arn

ER DEN RIGTIGE
R
O
TR
U
D
EJ
V
EN
D
LØB
En kåring som årets bedste virksomhedsidé sikrede
Pernille Brinch markedsføring af sin undervisningsvirksomhed Time2Learn på landsplan. Hun har
succes, fordi hun har 100 % fokus på sin niche med
specialuddannede lærere, der kan spotte den enkeltes undervisningsbehov. Det handler om rigtig høj
kvalitet i alt virksomheden beskæftiger sig med, også
den store palette af gennemprøvede læringsmaterialer, både analoge og digitale, som virksomheden
producerer og sælger.
„Hold fast i din grundidé, uden at blive shaky. Også
selvom du ind i mellem tager fejl, det har vi også
gjort mange gange. Der er ingen beslutninger, der er
forkerte, for vi lærer af det hver gang. Hold snuden
i sporet og brug tiden på det, du tror på, så skal det
nok lykkes!“

www.erhvervDJURSLAND.dk · december 2015
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Peder Bo Sø

rensen, Inve

k
st in Denmar

ÅLRETTET
VÆR SPECIFIK OG M
Hvis vi skal have udenlandske investorer til at
interessere sig for at etablere sig eller investere i
virksomheder på Djursland kræver det, at man som
leder er helt skarp på, hvordan ens virksomhed eller
produkt skiller sig ud, fortalte Peder Bo Sørensen
fra Invest in Denmark, der er en afdeling i Udenrigs
ministeriet. Investorer forfølger helt konkrete mål,
når de søger nye samarbejdspartnere, og her kan
Invest in Denmark hjælpe med at afdække de konkrete muligheder.

Jesper Jul,

Pavillonen

HJERTET MED I VISIO

NEN

„Vi vil være Djurslands kulturelle rugekasse –
og gennem kulturel aktivitet gøre området til
et attraktivt sted at bo, være og leve,“ forklarede Jesper Jul fra Pavillonen. Kulturstedet
har en langsigtet strategi for understøttelse
af talentudvikling, der bl.a. omfatter ønske
om udnævnelse til „Regionalt spillested“ fra
2017 og etablering af et scene/caféområde,
der kan understøtte visionen.
„I hverdagen er der ikke langt fra tanke til
handling, vi har rigtig meget hjertet med i
det, vi laver. Vi mærker efter, om nye initiativer understøtter visionen, uanset om det
passer ind i et regneark.“

gaard Swift,
Kirsten Bund

Sostrup Slot

og Maria Hjer

te Kloster

EN OM
SOSTRUP ER RAMM
RDYBELSE
REFLEKTION OG FO
Det lå ikke lige i kortene, at Kirsten Bundgaard Swift
skulle blive ejer af et dansk slot og kloster. Men tilfældigt
kom hun forbi Sostrup Slot og Maria Hjerte Kloster ved
Gjerrild en kold vinterdag. Kirsten, der er bosat i Californien, og aldrig før havde sat sine ben på Djursland,
kunne se potentialet i de forladte og forsømte bygninger.
„Jeg fik øjeblikkelig lyst til at købe stedet,“ fortalte hun.
Den overordnede vision med stedet står helt klart for
hende. „Det her er det perfekte sted for reflektion og
fordybelse. Det er et sted, hvor mennesker i bevægelse
kan mødes og få inspiration til at flytte sig og udvikle
sig.“ Kirsten fortalte videre, at Sostrup er et mangfoldigt
sted. „Vi er åbne for alle religioner og filosofier.“
Kirsten vil med masive investeringer i restaurering og
nye faciliteter sikre, at Sostrup under den signatur bliver
et lokalt, nationalt og internationalt samlingpunkt for
aktiviteter året rundt.
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stainor
Thaagaard, Su
Dennis Friis

VÆKST GENNEM AN

SVARLIGHED

Dennis Friis Thaagaard, Sustainor forudså, at forbrugerne i
stigende grad vil købe både økologi og bæredygtighed. Han
konstaterede også, at værdien af ansvarlige virksomheder,
jf. Harvard Business School, stiger 47% mere end andre
virksomheder.
Unge er værdidrevne. De vil arbejde i en virksomhed, der
tager ansvar. Investorer vil hellere putte penge i virksomheder der tager samfundsansvar. Der er kæmpe brandingeffekt i at være ansvarlig.
Det giver derfor god mening at afsøge, hvad man har af
CSR-muligheder i sin virksomhed, og at finde ud af, hvordan
man kan aktivere det potentiale i forbindelse med udvikling
af virksomheden.

Bjarne Klause

n, Kattegatc

entret

NY T
VI VIL LAVE NOGET
DER SPARKER RØV
Kattegatcentret har fremgang for andet år i træk. „Vi har i 20
år været på én lang glidende nedgående bevægelse mod bunden. Vi har vendt udviklingen på engagement. Vi vil og vi tør,“
konstaterede direktør Bjarne Clausen, Kattegatcentret.
Han er godt klar over, at engagement ikke alene rykker på
sigt. Derfor skal centret på landkortet igen, bl.a. ved at udstille
blæksprutter og udbygges, så der bliver mulighed for at lave
skiftende udstillinger med levende dyr.
„Vi vil realisere visionen i små portioner, så vi selv synes at
det er overskueligt og så fondene også synes det.“

n, Johnsen

tio
Graphic Solu

ns

ET
ANTE FOR UDLAND
SS
RE
TE
IN
S
O
RE
Ø
G
VI VIL

Thomas Olse

En fastdefineret strategi om at være totalleverandør til kædebutikker, har skabt
vækst hos Johnsen Graphic Solutions, ikke mindst ved hjælp af opkøb af fire
virksomheder. Koncept- og salgsdirektør Thomas Olsen havde tre konkrete råd
til at skabe vækst: „Læg en plan, dvs. vær helt skarp på, hvilken strategi I vil
følge. Lav kampagner som fortæller, hvad I kan, og som generere mersalg samt
sidst, skab relationer.“
Thomas fortalte, at de opkøbte virksomheder, alle var nogle de i forvejen
havde gode relationer til, og som de samarbejdede med. „Vi kiggede på deres
kunder og vurderede, at vi kunne hjælpe med at udvikle dem i vores butik.“
Om Johnsens egen vækst og fremtid sagde Thomas, at han sagtens kunne se
virksomheden, som en del af et større europæisk partnerskab. „Om fem år er vi
nok 50% større, på flere markeder og måske med udenlandske investorer.“

Iværksætterg

ruppen Aarh

us

v/Kim Bisg
Lufthavn 2.0

aard Peders

DER
SK AB EN LUFTHAVN

en, Innovatio

n Lab

VISER, HVEM VI ER

Aarhus lufthavn er også et stort forsamlingshus med
400.000 gæster om året, konstaterede talsmand for
Iværksættergruppen Aarhus Lufthavn 2.0, Kim Bisgaard
Pedersen. „Vi får endnu flere gæster her i lufthavnen
i 2017, når regionen er kulturhovedstad. Der forventes
mellem 4 og 5 mio. gæster, og en god del af dem bliverfløjet ind. Derfor skal vi også tage ordentligt i mod dem
i lufthavnen. Jeg vil have kunst og kultur til at flytte ind
og gøre det til en sag for os alle at hæve lufthavnen til et
helt nyt niveau.“
www.erhvervDJURSLAND.dk · december 2015

Advertorial

13

Grenaa Varmeværk har netop
igangsat en visionær plan, med
opførelse af et helt nyt flisfyret
varmeværk. Det skal idriftsættes
i starten af 2018 og har en
investeringsramme på omkring
165 mio. kr.

så vi forventer at stikke spaden i
Underskrifterne er på plads, og
jorden i sensommeren 2016.“ Det
med rådgivningsfirmaet Cowi som
nye kedelanlæg får en årlig kapacitet
totalrådgiver, bliver tredie og sidste
på 110.000 MWh.
fase af Grenaa Varmeværks plan
nu en realitet. „Brikkerne er med
Store mængder flis
en aftale om overtagelse af VerValget af flis som brændsel er truffet
dos kraftvarmeanlæg i Bredstrup
efter klare anbefalinger fra rådgifaldet på plads,“ fortæller direktør
verne. „Nærhed til havnen og det
i varmeværket Søren Gertsen. Den
nye nordlige hængsel er vægtige
fremtidige varmeforsyning vil blive
argumenter,
sikret af værkets
fordi en stor del
solvarmeeleVI SKAL I
af det flis vi skal
menter, overbruge, kan sejles
skudsvarme fra
GENNEMSNIT HAVE
direkte til kajen
gærproduktion
i Grenaa Havn,“
hos Lallemand
LEVERET TI LÆS FLIS
uddyber Søren,
samt det nye
DAGLIGT
der også peger
store biobrændpå, at et flisfyr
selanlæg med
to kedler, der skal opføres på arealer er både billigere i anskaffelse og
på den tidligere BASF grund. På sigt drift, end et tilsvarende anlæg, der
er det også planen, at et kommende for eksempel anvender halm som
brændsel.
bioenergianlæg nær havnen, som
„Vi skal bruge et sted mellem 40
Djurs Bioenergi har på tegnebrættet,
og 45.000 ton flis om året, og det er
også skal levere energi til værket.
planen, at vi både vil anvende lokalt
„Vi har en stram tidsplan og rådog importeret biobrændsel.
giverne arbejder på
Mængden svarer til, at vi i
højtryk med prægennemsnit skal have leveret
kvalificeringerne,

NYT
BIOMASSE
VARMEVÆR
BILLIGERE VARME MED
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med en energimængde på omkring
24.000 MWh. om året.
En del af de nuværende bygninger
i Verdos kraftvarmeanlæg vil blive
bevaret og bl.a. transmissionsledninger og akkumuleringstank vil
CO2 neutralt
blive brugt. „Vi
Det nye mix af
varmekilder vil
VI KOMMER TIL AT bevarer også det
store halmlager,
gøre varmeværmen nedtager
ket helt CO2
SPARE 12-15 MIO. KR.
kedlen og rydder
neutralt. „Vi blii det hele taget
ver i langt højere FØR MOMS OM ÅRET
op på grunden,
grad selvproså det kommer til at se pænt ud,“
ducerende og dermed herre i eget
forsikrer Søren.
hus,“ fortsætter direktøren. Ikke
mindst alliancen med Lallemand
Lokale aktører
om at anvende overskudsenergi fra
Den store investering
deres gærproduktion, ser han som
vil ifølge Søren få
et stort plus. „I dag bruger de store
positive følger for
mængder kølevand på at kontrollere
en lang række
gærens fermentering. Fordi der ikke
lokale
indgår brændsel i den proces, er
virksomoverskudsenergien helt uden afgifheder.
ter, og vi kan ved hjælp af en meget
„Cowi
stor varmepumpe bruge energien
har
direkte.“ Samarbejdet vil bidrage
ti læs flis dagligt, som skal transporteres med lastbil til anlægget fra et
udendørs lager på selve havneområdet.“

allerede allieret sig med Arkikon, der
skal stå for hele den arkitektoniske
side af sagen, men vi ved naturligvis
ikke endnu, hvem der kommer til at
forestå de forskellige entrepriser.
Alligevel er det min vurdering at
investeringer i den størrelsesorden
under alle omstændigheder smitter
af på det lokale erhvervsliv.“
Og så er han også helt skarp på,
hvad det kommer til at betyde for
forbrugerne, der også ejer værket:
„Vi kommer til at spare 12-15 mio.
kr. før moms om året, og det vil
komme forbrugerne til gode i form
af billigere priser.“ I forvejen ligge
varmeværket blandt den billigeste
fjerdedel i landet.
Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk

Facade / vest

Facade / nord

Facade / øst

RK
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Direktør Søren Gertsen, Grenaa Varmeværk
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Afdelingsleder Christian Gøttsche, Euromaster Grenaa

Christian Gøttsche har fået
øjnene op for, at med en GMCcertificering er der ikke alene
store miljøforbedringer at hente
men også en økonomisk gevinst.

18
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Alle kan få glæde af GMC
Euromaster
VI HAR FÅET STYR og miljørigtig
Han mener, det er den helt rigtige
bortskaffelse af
i Grenaa fik
vej at gå fra kommunens side, for
spraydåser og
onsdag den
PÅ VORES FORBRUG
rådgivning og dialog er efter hans
oliefiltre koster
18. november
mening meget bedre end kontrol
OG VORES AFFALD
ekstra.
fornyet sit GMC
og påbud. I dag kommer der tilsyn
Miljøcertifikat
fra kommunen en gang om året
Sammen med
hos Norddjurs Kommune og har
med en god dialog om tilstanden og
andre virksomheder
dermed fortsat papir på at have styr
mulighederne for forbedringer.
„Vi har fået nye kunder på at blive
på miljøet. Ifølge afdelingsleder for
„Jeg kan kun opfordre andre
miljøcertificeret, og vi ved, at det
værkstedet, Christian Gøttsche,
virksomheder at få GMC Certifikat.
betyder noget for mange virksomhar det ikke alene givet god samvitAlle kan få glæde af det lige fra den
heder, at deres leverandører er
tighed på miljøområdet men også
mindste til den største og uanset
certificerede, blandt andet Johnsen
økonomisk gevinst i form af mindre
branche. Man skal ikke være bange
Graphic Solutions, som er en af
regninger og flere kunder.
for at sige ja tak, for der er ingen
vores gode kunder. Derfor skilter
„Det har været en øjenåbner for
løftede pegefingre men derimod
vi med vores certifikat og vil gøre
os at blive GMC-miljøcertificeret. Vi
dialog, som kan bruges til noget,“
det endnu mere fremover på blandt
har fået styr på vores forbrug og voopfordrer Christian Gøttsche.
res affald. Samtidigt sparer vi penge andet Facebook,“ lover Christian
Ud over GMC
Gøttsche.
på regningerne. Det kan vi se, for
er
Euromaster i
Han mener,
vi holder øje med vores forbrug af
SAMTIDIGT
Grenaa certificeat GMC Certifivarme, diesel, el og vand. Samlet
ret i miljø, kvaliset tjener vi penge på det,“ forklarer katet også kan
SPARER VI PENGE PÅ
tet og service af
være en fordel,
Christian Gøttsche.
Michelin samt
REGNINGERNE
når der skal
Som direkte konsekvens af
i renholdelse,
rekrutteres nye
arbejdet med miljøcertificeringen
orden, miljø, service og kvalitet hos
har værkstedet gjort en lang række medarbejdere. Han mener, Norddjurs Kommune bør gøre mere ud af kæden selv efter Euromaster Stantiltag, hvoraf nogle bon’er direkte
dard. Kæden er et datterselskab af
at informere om muligheden for at
ud på sparet forbrug, og andre
Michelin og har værksteder i hele
er skyld i en øget udgift. Blandt blive certificeret, for da han i sin tid
Europa, heraf de 35 i Danmark.
blev præsenteret for den og sagde
andet har Euromaster fjernet
ja, havde han ikke hørt om den før.
50 lysstofrør fra dæklageret
„Dengang havde vi nok ikke helt
og installeret tidsstyring på
Haakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk
så meget styr på vores forbrug og
lyset og kompressoren,
affald, som vi har nu. Derfor var det,
sat skumringsrelæ på
jeg dengang sagde ja. Derefter gik vi
udendørsbelysningen
ind i den arbejdsgruppe, vi er i i dag
samt skiftet portene
sammen med tre andre virksomheog oliefyret. Det har
der,“ husker Christian Gøttsche.
givet pæne besparelser, hvor en ordning
med genbrug af klude

MILJØCERTIFIKAT
VAR EN ØJENÅBNER
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NICHE: ARKITEKTTEGNEDE

FJERNVARMEVÆRKER
Design, rådgivning og opførelse af fjernvarmeværker og gennemførelse af
byggeprojekter med høje krav til tekniske funktioner og installationer, er blevet
et særkende for arkitekt- og ingeniørfirmaet Arkikon. Aktuelt har de vundet en
markant opgave for Grenaa Varmeværk – deres fjernvarmeprojekt nr. 87.

Partnerne designchef Thomas Enevold, tegnestuechef Jesper Quist Hauskov
og teknisk chef Bo Brøgger Rasmussen, Arkikon.
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der fylder i landskabet, og som har
„Vi har gennem årene stået for en
Design og funktionalitet
meget samfundsvigtige funktioner.
lang række byggerier af især fjernArkikons bidrag er at sikre koblingen
Derfor skal de designes, så de
varmeværker,“ fortæller designchef
mellem det bygningsmæssige og
og partner i
det tekniske. „Vi er værd at vise frem. Før skjulte
mange dem, ja, tanken var ligefrem
Arkikon, Thomas
har arkitekterne
VÆRKERNE ER
at gemme dem af vejen. Nu skal
Enevold. „Det
med fra starman have lyst til at gå hen og kigge
foregår typisk
OFTE MARKANTE BYG- ten og har stor
på den måde, at
erfaring i både at nærmere på dem. Vi laver små
vi arbejder tæt
NINGER DER FYLDER I skabe et visuelt oplevelseslommer, hvor man kan se
kedlen i funktion eller kranen, der
sammen med
smukt design af
skovler flis ind i fyret,“ fortsætter
LANDSKABET
de rådgivere,
anlæggene og
designchefen.
der står for den
samtidig sikre
tekniske og driftsmæssige projekteat funktionaliteten bliver optimeret.
Udnytter kernekompetencer
ring.“ I opgaven for Grenaa VarmeDet er fantastisk spændende, også
Et andet fokuspunkt for Arkikon er
værk er partneren ingeniørfirmaet
fordi der ofte er mange tekniske
at udnytte samspillet mellem virkCowi.
krav og forudsætninger i forbindelse
somhedes arkitekter og ingeniører.
med byggerierne.
„Det betyder, at vi gør en væsentlig
„Der er sket en kollosal udvikforskel på bygningernes funktionsling de sidste 15 år,“ konstaterer
forhold, og vi er blevet kendt for at
Thomas og peger på, at dengang
have en meget
blev de fleste
praktisk tilgang
forsynings
MAN SKAL HAVE
til opgaverne.
virksomheder
Vi indpasser
blot pakket ind i
LYST TIL AT GÅ HEN
for eksempel
standard stålhalbygningerne i
ler. „I dag bliver
OG KIGGE NÆRMERE
det eksisterende
der i langt højere
terræn, så det
grad lagt arkitek- PÅ DEM
er funktionelt.
toniske kræfter i
Askecontainere placeres nede i
anlæggene, uden at det behøver
niveau, så det er nemt både at fylde
at blive væsentligt dyrere.“
dem og at få dem kørt bort. Porte
til flislager placeres modsvarende
Oplevelseslommer
oppe i niveau, så det er praktisk at
Ud over de rent
tømme lastbilernes last ned i flisbygningsmæssige
gruberne. Og administrationen skal
udtryk, gør Arkikons
ligge, hvor den er nem og oplagt at
designere meget
komme til.“
ud af at anlægI forsyningsbranchen har Arkikon,
gene skal kunne
udover fjernvarmeværker, erfaring
formidle deres
funktion. „Vær- med andre anlæg som blandt andet
transformerstationer, vandforsyning
kerne er ofte
og store nødstrømsanlæg. I dag
markante
udgør det forretningsområde ombygninger
kring 2/3 af forretningsgrundlaget.
„Vi vil gerne både udvide med flere
industrielle byggerier og få gang i
eksporten. Faktisk er vi allerede i
gang i Norge med et affaldsforbrænding i Tromsø, der er en del af en
større anlægsentreprise på 600 mio.
kr,“ slutter Thomas.
Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk
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VI
LÆRER
OGS
NOGET AF DET
Virksomheder, der tager unge, uafklarede fra Jobcentret ind i
arbejdsprøvning, bruger resurser på det, men får meget igen i
form af blandt andet læring.
virksomhedscentre og dækker
Glad for de unges bidrag
Når Kvickly i Grenaa har unge med
alle fagområder fra detailhandel til
Hos Kvickly i Grenaa er det Peter
udfordringer i arbejdsprøvning, er
smedevirksomheder. Formålet med
Taulbjerg selv, der tager den første
det ikke udelukkende af et godt
vores samarbejde er at opkvalificere samtale med den unge, når der
hjerte. Varehuschef Peter Taulbjerg
kommer en ny, og han vurderer og
mener, hans folk lærer meget af det, og afklare primært borgere på kontanthjælp, og som beslutter, hvilken afdeling den unge
fordi de får udkommer ud i.
fordringer, de
MINE LEDERE FÅR har behov for
støtte til at blive
„Vi siger ikke ja til alle, for det skal
ellers ikke ville
selvforsørgende,“ jo være relevant arbejde. Men dem,
få og har derfor UDFORDRINGER, DE
forklarer Kirsten
vi tager ind, skal være stolte af at
fast imellem
være en del af arbejdsfællesskabet
to og fire unge
ELLERS IKKE VILLE FÅ. Jensen, som er
jobkonsulent for
og det, de laver. Det er de som regel
uafklarede i
Jobcenter Nordogså, og vi fortæller dem, at vi er
DET ER REN WIN-WIN
butikken i ardjurs.
glade for deres bidrag i butikken,“
bejdsprøvning.
I praksis er virksomhedscentrene
fortæller Peter Taulbjerg.
„Mine ledere får udfordringer,
forpligtet til at tage mindst to perAlle virksomheder kan være relede ellers ikke ville få. Det er ren
vante for at tage en ung fra Jobcenwin-win, for selv om vi da bruger re- soner i praktik i tre til seks måneder. En jobkonsulent fra Jobcenter
tret. Det er vigtigt, at virksomheden
surser på de unge, der skal afklares,
Norddjurs bliver tilknyttet virksomhar resurser til at tage sig af den
lærer vi noget af det. Det er givende
heden som fast kontaktperson, som unge. Jobcenteret yder et mindre
for os som virksomhed, og så har
Kirsten Jentilskud for den
det en positiv afsmitning på hele
sen er det for
ekstra resurse,
personalet, som ved, vi gør noget
DET HAR EN
en ung kræver.
for de unge,“ mener Peter Taulbjerg. Kvickly i Grenaa.
Virksomheden
For tiden underDem han får ind fra Jobcentret i
POSITIV AFSMITNING
udpeger en
søger Jobcenop til tre måneder er tynget på en
mentor, som af
eller anden måde. Det kan være
PÅ HELE PERSONALET, ter Norddjurs
jobcentret får
muligheden for
personer, der har haft mange uhelat virksomhedsdige episoder i livet. I Kvickly Grenaa tilbudt en kort
SOM VED, VI GØR
mentoruddancentrene kan
skeler man dog ikke til de unges
nelse, som har
certificeres efter
NOGET FOR DE UNGE
forudsætninger men mener, det
vist sig at være
CSR-standarden
vigtigste er, de har lyst til at være
særdeles gavnlig.
for virksomheder, der tager socialt
en del af butikkens dagligdag. Det
„Ordningen med virksomhedsansvar.
eneste krav er, at man møder, når
centre har fungeret siden 1. marts
man skal.
2008 og har været en stor succes.
Haakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk
Rigtig mange er kommet i job eller
Ordningen er en stor succes
uddannelse til stor gavn for det
„Vi samarbejder med et stort
lokale arbejdsmarked og den enkelte
antal virksomheder i Norddjurs
person,“ fortæller Kirsten Jensen.
Kommune. De fungerer som
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Jobkonsulent Kirsten Jensen, Jobcenter Norddjurs
og varehuschef Peter Taulbjerg, Kvickly Grenaa

SÅ
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Det var på Nyborg Gymnasium, hvor de havde den
Allerede som barn faldt Helene Bendorff Kristensen
internationale linje IB. For Helene var en uddannelse
for den engelske kultur og betegner sig den dag i dag
med undervisning kun på engelsk helt fantastisk, og
som anglofil. Den passion har inden for gymnasieverdeder ville hun undervise. Hun meldte sig til IB-rådet, og
nen bragt hende ind i ledelse og er baggrunden for, at
fire år senere, i 2004, da lederen for IB rejste, pegede
hun den 1. december er tiltrådt som rektor for Grenaa
rektor på Helene.
Gymnasium & HF.
„Jeg tog et sabbatår i
England efter gymnasiet.
DET ER GYMNASIEELEVERNES Skal bo med IB-eleverne
10 år senere søgte Helene
Først var jeg au pair og
et job som vice rektor på
senere handicaphjælper.
SJOVE INDGANGSVINKEL TIL
et gymnasium i Kolding,
Dengang troede jeg, jeg
men det fandt hun ud af,
skulle være journalist og
ikke passede hende, så
skrive på engelsk,“ husker
DET HELE, DER DRIVER VÆRKET
hun fandt tilbage til Nyborg
Helene Bendorff KristenGymnasium, hvor hun har hygget sig siden. Men hun
sen.
savnede at være leder, så hun søgte om at blive Ole
Da hun kom hjem, søgte hun ind på Odense UniversiFjords afløser på Grenaa Gymnasium.
tet for at læse engelsk og historie. Det var på kollegiet,
„For mig er det gymnasieelevernes sjove indgangshun mødte Allan, som i dag er hendes mand, og som
vinkel til det hele, der driver værket. Teenagealderen er
hun har tre børn med: Katrine på 18, Rasmus på 14 og
noget af det sjoveste. Jeg oplever det også med mine
Marie på otte år. Da hun selv var barn, fik hun lov at
egne børn, og måske fordi jeg selv havde en fantastisk
prøve mange ting af. En af dem var balletdans.
gymnasietid. Det er fantastisk, hvis man kan høste den
dynamik, de har i den alder,“ mener Helene.
Undervisning kun på engelsk
Planen er nu, at Helene Bendorff Kristensen skal
„Jeg dansede ballet i Roskilde, hvor jeg er født, fra jeg
flytte til Grenaa med familien. I første omgang komvar fem år til jeg var 17. Det var fire gange om ugen i
mer hun meget passende til at bo sammen med IBtre timer hver gang. Min mor syntes, det var fantastisk
eleverne i kostafdelingen. Og ind til resten af familien
yndigt, tror jeg, men det var nu mig selv, der ville fortrykker til byen, kan hun om aftenen hygge sig med at
sætte så længe. Og ja, jeg savner balletten,“ fortæller
dyrke sine anglofile interesser med en god bog om
hun.
Churchill eller et værk af Shakespeare.
I gymnasiet på Roskilde Katedralskole, hvor hun
var blomstret op efter at have været den stille pige i
folkeskolen, havde Helene gang i så meget, at balletHaakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk
ten måtte vige pladsen for venner og elevråd. Dengang
vidste hun ikke, at hun år senere selv ville undervise på
et gymnasium.

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
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En brændende interesse
for engelsk kultur og egne
gode oplevelser i gymnasiet
er baggrunden for, at
Helene Bendorff Kristensen
er på vej til Grenaa fra
Nyborg for at blive rektor.

ANGLOFIL
MED HANG TIL BALLET

Rektor Helene Bendorff Kristensen, Grenaa Gymnasium & HF
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10 års erfaring med at køre med

DJURSLAND
KLOAK-SERVICE
ApS v/Ulrik Sinding

mobil afvander og kombi-slamsuger

HENRIK KROG

• Industrispuling 0-3000 BAR
• Slamsugning
• Skorstensrensning
• Olie- og kemidestruktion
• Udskæring af trærødder
• Brønd- og rørsøgningsudstyr
• Tank- og kedelrensning

• Spuling
• TV-inspektion
• Water-Jetting
• Betonsanering
• Tørstofsugning
• Slamafvanding
• Jordrensning

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

VVS-installation

per møller

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

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

www.permoeller.dk

6 GRATIS VÆKSTCAMPS

Deltag HELT GRATIS i en praktisk vækstcamp på 6 halve dage, og få gang i dit
arbejde med socialt ansvar, bæredygtighed og CSR fra første kursusdag. Fokus
er på din bundlinje – så du kommer til at tjene penge på det!
Opfølgning og individuelt møde. Efter camp-rækken har du mulighed for et
gratis individuelt møde med Sustainor. Her kan du få afklaret dit eget CSR-forløb
og få besvaret de spørgsmål, som ikke blev stillet på workshoppen. Og vi får
udarbejdet en handlingsplan for dine CSR projekter.

Kl. 09.00-13.00
Kystvejens Konferencecenter,
Kystvej 26, 8500 Grenaa

Der udleveres praktiske værktøjer undervejs til hele CSR processen. Disse må
efterfølgende bruges gratis i virksomheden.

Globale udfordringer. CSR og bæredygtighed. Værdikæder.
CSR proces. Dit CSR mål. Din CSR organisering.

Første camp: 09.12.2015
Det CSR formål og mål

Næste fem camps:

Færgevej 1 · Grenaa
www.mercatus.dk

Vælg en stærk
samarbejdspartner
LOKAL OG ENGAGERET

16.12.2015, 06.01.2016, 13.01.2016, 20.01.2016 og 27.01.2016.

Tilmeld dig eller hør nærmere her:

www.djurslandsbank.dk

“
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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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Antal erklærede konkurser
aug
15

okt
15

Antal
500
400

Fuglsøcentret
Ændring måned
Ændring år
-3.9%
-10.0%
Fuglsøcentret har
modtaget
Syddjurs
-8.1%
3.7%
TurismeVÆKSTprisen 2015.
Det er Region Midtjylland, der
har præmieret de dygtigste,
mest innovative og modige
turismeaktører. Det er tre års
rivende udvikling fra konkursbo til en millionforretning,
der sikrede centret prisen.
„I har på få år gennemgået
en forvandling, der fortsætter
med uformindsket styrke, og
hvor der bliver tænkt ud af
boksen,“ sagde regionsråds500
formand Bent Hansen ved
400
prisoverrækkelsen,
der er på
75.000300
kr. samt en skulptur
udført af Thomas Andersson.
Norddjurs

200

300
200
100
0

KIWI Ryomgård
Ændring måned
Ændring år
1.3%
KIWI har slået dørene
op18.1%
til
Syddjurs
10.6%
nye butikslokaler3.4%
på Vestergade i Ryomgård, med butikschef Søren Kolstrup ved roret.
Butikken har fået det nordiske
miljømærke, Svanemærket,
for sit arbejde med energioptimering, økologi og affaldshåndtering.
Norddjurs

Nøgletal

Norddjurs
Syddjurs

300

aug
15

September
2014

Juli
2015

August
2015

September
2015

Kilde: Danmarks Statistik

Fuldtidsledige
% af arbejdsstyrken
(foreløbige) efter område,
alder og køn.

Asia Market
100
Xuifeng Wang har åbnet Asia
0
Market på
Havnevej i Grenaa.
Her tilbyder hun blandt andet
madvarer fra en lang række
asiatiske lande.

5

4

742
664

Juli
2015

August
2015

631
566

602
557

Refurb ApS
Virksomheden Refurb ApS,
der istandsætter og handler
med brugt IT udstyr, er flyttet
fra Tilst til Sortevej i Hornslet.
De har overtaget 3.000 kvm
hos Elcon og de 26 medarbejdere er flyttet ind. Virksomheden er inde i en stærk vækst
og regner med i år at fordoble
sidste års omsætning til omkring 36 mio. kr.
Rønde Sparekasse
Rønde Sparekasse har opnået
den højeste kundetilfreds-

6

Cvr nr
37190160 4
37191361
37199141 3
37219487
372203452
37223131
37229105 1
37230626
0
37173878
37189596
September
2014

Novopan Træindustri A/S
Den globale spiller inden for
træindustrien Kronospan har
købt Novopan Træindustri A/S
af bl.a. Pensam, der har været
medejer i mere end 30 år.
Det ny ejerforhold er en vigtig
brik i den fortsatte udvikling
af Novopans produktionsfaciliteter, og skal udvide deres
stærke markedsposition på
de skandinaviske markeder.
Den nuværende ledelse hos
Novopan fortsætter.
Kronospan er verdens førende
producent af træbaserede
plader, og de har over 40
produktionsfaciliteter og mere
end 14.000 medarbejdere
spredt rundt i verden.

Nye selskaber

5

3

HENT SOM PDF

Nøgletal

Norddjurs
Syddjurs

12000

Syddjurs

VIS TABELLER

September
2015

618
576

Kilde: Danmarks Statistik

Attraktive vilkår for
erhvervskunder
Kontakt os og hør, hvad vi kan tilbyde dig!

www.spardjurs.dk mail@spardjurs.dk

Selskabsnavn................................................................................................. Reg.dato
TANDPLEJERKLINIKKEN TRUSTRUP APS..............................................29.10.2015
FERIECENTER BØNNERUP STRAND APS...............................................30.10.2015
A&R IVS...................................................................................................... 03.11.2015
NORDISK TANG APS..................................................................................11.11.2015
SEGINOVA APS...........................................................................................11.11.2015
MC DIAMANT EJENDOMME APS............................................................12.11.2015
CMB CONSULTING IVS............................................................................. 15.11.2015
AHOOT MEDIA IVS.................................................................................... 16.11.2015
ENERGY-SERVICE IVS...............................................................................23.10.2015
NEW WEAR APS........................................................................................29.10.2015

Selskabsændringer
35486143 DANANOR ApS...............................................23.10.2015 Anmodning om opløsning
35242651 KPTT EJENDOMSSELSKAB ApS ..................... 28.10.2015 virksomheden er opløst
31634571 A. M. C. EJENDOMME ApS ............................. 29.10.2015 virksomheden er opløst
29853401 SPORTIGAN GRENAA ApS................................... 01.11.2015 Konkursdekret afsagt
32080170 NEPTUN AGN ApS.......................................... 18.11.2015 Anmodning om opløsning
35486143 DANANOR ApS..................................................18.11.2015 virksomheden er opløst
35870946 FL-XI.DK IVS.....................................................23.10.2015 Anmodning om opløsning
34902445 THE MIND CAVE ApS............................................ 28.10.2015 virksomheden opløst
28670427 SELSKABET AF 7. JUNI 2011 ApS........................ 28.10.2015 virksomheden opløst
30824571 AS EJENDOMME ApS...................................... 28.10.2015 virksomheden er opløst
28857020 DETLEV RIISBERG ApS.....................................29.10.2015 Virksomheden er opløst
30498615 EASY COLOUR ApS.......................................... 29.10.2015 virksomheden er opløst
29824878 STIGCON ApS...........................................................06.11.2015 Likvidation vedtaget
32886914 R.B. TOTALENTREPRISE ApS............................ 11.11.2015 virksomheden er opløst
10102480 DANSK STÅLTEGL A/S............................................ 16.11.2015 Likvidation vedtaget
31081742 BYGGESELSKABET AF 01-01-2008 A/S................18.11.2015 virksomheden opløst
30590708 SELSKABET AF JUNI MÅNED 2011 ApS..............18.11.2015 virksomheden opløst
34626502 JMJ BYG ApS..........................................................18.11.2015 virksomheden opløst
28332459 BYGGESELSKABET UNDER BØGEN ApS.............18.11.2015 virksomheden opløst
Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.
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hed blandt erhvervskunder
i gruppen af mindre pengeinstitutter i Danmark. 23
pengeinstitutter har deltaget i undersøgelsen blandt
erhvervskunder, og samlet
har 2.192 erhvervskunder
deltaget i undersøgelsen.
Den afslører, at kundetilfredsheden og kundeloyaliteten til
pengeinstitutterne fortsat er
meget høj, og at de mindre
pengeinstitutter generelt
opnår højere kundetilfredshed
end de større.
Det er andet år i træk
at Finanssektorens
Uddannelsescenter har gennemført Danmarks største
benchmarkundersøgelse af
kundetilfredshed og kunde
loyalitet i den danske finansielle sektor.
Kolind Plus
Det 1144 kvm store byggeri
i sammenhæng med Kolind
Hallen holder rejsegilde 2.
december. Byggeriet kommer til at indeholde bibliotek,
egnsarkiv, to nye multisale og
fællesområdet Café og Kulturtorv. Det forventes at lokalerne kan tages i anvendelse i
sensommeren 2016.
Pindstrup Mosebrug A/S
EY Entrepreneur Of The Year
havde nomineret Pindstrup
Mosebrug A/S blandt fire
andre virksomheder i Region
Midjylland til den fornemme
pris, der blev vundet af Casa
A/S. Pindstrup Mosebrug er
en af verdens førende producenter af dyrkningsmedier til
gartneri og havebrug. De har
kunder i mere end 100 lande,
og har 700 medarbejdere.
Kattegatcentret
Sammen med Københavns
Universitet og tre andre
akvarier har Kattegatcentret
fået 17,9 millioner kroner fra
Nordea-fonden til formidling
og forskning med fokus på
fisk, børn og sundhed. Pojektet skal give danske børn
og deres forældre oplevelser
med fisk og sundhed på en
utraditionel og involverende
måde, og samtidig undersøge, hvordan fisk påvirker
børns sundhed og indlæring.

Ajour
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Nytårskur
8. januar kl. 14-16, Gl. Estrup, Randersvej
2-4, Auning.
Programmet er endnu ikke fastlagt.
Djurslands Erhvervsråds nytårskur.
Arr./Info: www.djurslandserhvervsraad.dk
Overskud på bundlinjen med CSR
Kystvejens Konferencecenter, Kystvej 26,
Grenaa (gælder alle dage).
Deltag i en praktisk vækstcamp på seks
halve dage, og få gang i dit arbejde med
socialt ansvar, bæredygtighed og CSR fra
første kursusdag. Fokus er på din bundlinje
– så du kommer til at tjene penge på det!
Gratis. Målgruppen er små og mellem–
store vækstvirksomheder i region
Midtjylland over 3 år og mindst 5 ansatte.
Info/tilm.: dt@sustainor.dk, 31 11 33 66
CSR – Dit CSR formål og mål
09. december kl. 9.-13
Globale udfordringer. CSR og bære
dygtighed. Værdikæder. CSR proces. Dit
CSR mål. Din CSR organisering.
CSR analyse (miljø/klima)
16. december kl. 9.-13
Analyse af hvad du allerede gør. Analyse af
hvad du mangler. Risikoanalyse.
CSR analyse (social)
06. januar kl. 9.-13
Analyse af hvad du allerede gør. Analyse af
hvad du mangler. Risikoanalyse.

Arkitektfirma ApS
Poul Erik Clausen

Danhostel Gjerrild

Henrik Skovbjerg (53) overtager via et glidende generationsskifte arkitektfirmaet efter
Poul Erik Clausen. Henrik har
de sidste 15 år været ansat
på tegnestuen og overtager
den daglige ledelse. Poul Erik
Clausen fortsætter som medarbejder og del af ledelsen.
Kvadrat A/S

CSR analyse (ledelse)
13. januar kl. 9.-13
Analyse af hvad du allerede gør. Analyse af
hvad du mangler. Risikoanalyse.
CSR – Projektplan
20. januar kl. 9.-13
Prioritering af projekter. Valg af projekter.
Projektplan. Økonomi. Tidsplan. Deltagere.
CSR – Den videre proces
27. januar kl. 9.-13
Implementering. Måling og systemer.
Evaluering. Rapportering. Markedsføring.
Infomøde GMC Miljøcertifikat
12. januar 2016 kl. 14.00, Norddjurs
Kommune, Rådhuset Grenaa, Torvet 1.
Hør mere om GMC Miljøcertifikat, som en
lang række lokale virksomheder allerede
har opnået. Hvorfor miljøcertifikat?
• Konverter obligatorisk miljøkontrol til
assistance i miljørigtig adfærd.
• Udvikling af miljøhandlingsplan for
virksomheden.
• Blåt stempel, der efterfølgende kan
anvendes i din markedsføring.
• Virksomhedens miljønøgletal kan bruges
til at opnå driftsbesparelser.
Processen med at opnå miljøcertifikatet
tager ca. et år.
Hvordan får min virksomhed det?
Afdelingsleder Christian Gøttsche,
Euromaster Grenaa, fortæller om sine
erfaringer med Miljøcertifikatet.
Tilmelding ikke nødvendig
Info: Carsten T. Willadsen, tlf. 8959 4004,
ctw@norddjurs.dk
Innovation – Sammen står vi stærkere
13. april kl. 14-17, lokalitet ikke fastlagt.
Lars Nørgaard Bjørn og Peter Lund
Madsen vil berige os med deres viden om
innovation. Lars er CEO i Seneco, og har
vundet flere opfinderpriser. Hjerneforsker
Peter Lund Madsen vil fortælle om hjernen
og kreativiteten, herunder hvordan nye
idéer opstår, og fastkørte tankemønstre
nedbrydes.
Arr.: Djurslands Erhvervsråd, Syddjurs
Erhvervsforening og Lederne.
Info: www.djurslandserhvervsraad.dk
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han bl.a. været salgs- & marketingchef hos rådgivningsvirksomheden Crecea i otte
år, og forud for det, har han
flere års salgs- og marketingerfaring fra Legoland, Happy
& Co samt Business Kolding.

legade i Grenaa. Hun overtager posten efter Sanne Skyt.
Dorte har arbejdet i restaurationsbranchen i mange år, og
har tidligere været ansat på
Kruset og på Mols Linien

Ejerleder Anders Byriel er
udnævnt til Årets Ejerleder.
Siden 2009 har han fordoblet
forretningen Kvadrat A/S, og
indtjeningen er også mere
end fordoblet. For denne
imponerende vækst med et
stærkt fokus på medarbejderudvikling samt en ambitiøs og
klar strategi om fortsat vækst
er tekstileksperten netop blevet kåret som Årets Ejerleder
2015 hos PwC i Hellerup.
„Vinderen formåede at holde
dampen oppe under krisen og
har dermed kunnet accelerere
ud af krisen med fuld fart.
Ikke mindst de seneste tre år,
hvor Kvadrat A/S har oplevet
stor vækst med afsæt i et
stærkt fokus på talent- og
medarbejderudvikling. Tillykke
til Anders Byriel, der er en
velfortjent vinder af Årets
Ejerleder 2015,“ siger Jesper
Møller Langvad, partner i
PwC.
Kruset
Dorte Pedersen er startet
som forpagter på Kruset i Lil-

Karpenhøj Naturcenter
Den selvejende institution
Karpenhøj Naturcenter, der
er en sammensmeltning af
DGI Karpenhøj og Naturcenter
Syddjurs i Basballe, har fået
sin første bestyrelse. Den
består af Anita Søholm, Erling
Brejnegaard, Bjarke Dehli,
Niels Kanstrup, Jonas Nørregaard og Lars Sloth.
Vildtbiolog og stifter af Dansk
Jagtakademi Niels Kanstrup
er formand for den nydannede
bestyrelse.
De forventer at ansætte en ny
leder af centret med tiltrædelse 1. februar.

Danhostel har kåret vandrerhjemmet i Gjerrild til
Årets Værter 2015 på deres
Landsmøde i Tisvilde. Bag
stedet står værterne Dorthe
Lyk og Torben Leth Andersen der i tretten år har budt
velkommen. Det er faktorer
som værtsskab, service,
forplejning og rengøring der,
sammen med en samlet
gæste-ratings på 75%, har
vægtet i kåringen af Årets
Værter hos Danhostel-kæden,
der er en sammenslutning af
84 vandrerhjem jævnt fordelt
over hele Danmark.

Grenaa Haandværkerog Industriforening
Sofie Krause Therkildsen, der
er under uddannelse som pædagogisk assistent på Socialog Sundhedsskolen i Grenaa,
har modtaget foreningens
Ungdomslegat for sin flid og
arbejdsomhed.

C-Tilsted ApS

Henrik Hoffmeyer er startet
i et job som chief operating
officer (COO) hos udviklingshuset C-Tilsted ApS i Ebeltoft.
Henrik har fået ansvaret for
den strategiske udvikling samt
den daglige drift af virksomheden med særligt fokus på
kunderne og videreudviklingen af virksomhedens kompetencer indenfor Sitecore og
Umbraco.
Henrik, der er uddannet Cand.
Merc., kommer fra en stilling
som sales- & marketing director hos DukaPC. Tidligere har

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

Færgevej 1 · Grenaa · 8630 0619 ·
lars@mercatus.dk · w w w.mercatus.dk
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Alle data er indhentet i perioden
22.10.2015 - 20.10.2015.
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen
og NN Markedsdata.
Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

AKTIESELSKABET
MIKAEL LAURSEN OF DENMARK
Stationsvej 18, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning30-06-2015
Bruttofortjeneste
0,1
-(0,3)
Resultat før skat
-0,2
(2)
Egenkapital
5,6
(5,7)
AKTIV SPORT ApS
Knebel Bygade 38 St, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning30-06-2015
Bruttofortjeneste
1,5
(1,9)
Resultat før skat
0,5
-(0,3)
Egenkapital
0,2
-(0,2)
ANHOLT
VOGNMANDSFORRETNING ApS
Ageren 9, 8592 Anholt
Regnskabsafslutning30-06-2015
Bruttofortjeneste
1,8
(1,2)
Resultat før skat
0,4
(0,2)
Egenkapital
1,9
(1,7)
AUNING BOLIGMONTERING ApS
Østergade 5, 8963 Auning
Regnskabsafslutning30-09-2015
Bruttofortjeneste
1,3
(1,4)
Resultat før skat
0,1
(0,2)
Egenkapital
0,6
(0,6)
BJARNE ALMSTEN ApS
Strandlyngen 4, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning30-06-2015
Bruttofortjeneste
0,0
(0,1)
Resultat før skat
0,2
-(0,4)
Egenkapital
4,0
(4,4)
BOLIGHUSET GRENAA ApS
Trekanten 10, 500 Grenaa
Regnskabsafslutning31-05-2015
Bruttofortjeneste
1,8
(2,1)

Resultat før skat
Egenkapital

0,3
1,5

(0,5)
(1,4)

BYGGEFIRMAET PETER PRÆST ApS
Rugvænget 11, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning30-06-2015
Bruttofortjeneste
0,7
(0,9)
Resultat før skat
0,0
(0,1)
Egenkapital
0,5
(0,6)
Antal ansatte
2
(3)
CARLO F. CHRISTENSEN A/S
Kastbjergvej 15, Hedegaard
8585 Glesborg
Regnskabsafslutning30-06-2015
Bruttofortjeneste
2,9
(3,1)
Resultat før skat
0,0
(0,5)
Egenkapital
2,4
(2,4)
DANSK NORSK TRÆBYG ApS
Ringsøvej 14, Ringsø, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning30-06-2015
Bruttofortjeneste
0,5
(0,4)
Resultat før skat
0,1
-(0,1)
Egenkapital
0,2
(0,3)
ERLING BACH PEDERSEN
ANPARTSSELSKAB
Vedøvej 5, Sivested Mrk, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning30-06-2015
Bruttofortjeneste
2,4
(2,3)
Resultat før skat
1,2
(1,1)
Egenkapital
4,9
(4,4)
FINN POULSEN VVS ApS
Gravlev Bygade 7, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning30-06-2015
Bruttofortjeneste
1,1
(1,3)
Resultat før skat
-0,2
(0)
Egenkapital
0,2
(0,4)
Antal ansatte
3
(3)
GREFTA-TRYK A/S
Markedsgade 41, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning30-06-2015
Bruttofortjeneste
4,1
(4,2)
Resultat før skat
0,1
(0,3)
Egenkapital
1,3
(1,2)

HORNSLET BOGTRYKKERI ApS
Tingvej 36, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-06-2015
Bruttofortjeneste
0,9
(0,9)
Resultat før skat
0,0
(0)
Egenkapital
0,1
(0,1)
HORNSLET SNEDKER-, TØMREROG KØKKENFORRETNING ApS
Ravnhøjvej 3, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning31-05-2015
Bruttofortjeneste
4,0
(4)
Resultat før skat
1,1
(0,8)
Egenkapital
2,2
(1,3)
KAJ SØEGAARD
BYGGE & ANLÆG ApS
Kratbakken 7, 8586 Ørum Djurs
Regnskabsafslutning30-06-2015
Bruttofortjeneste
0,4
(0,4)
Resultat før skat
0,3
(0,2)
Egenkapital
0,4
(0,2)
MURERFIRMAET
BENT KLAUSEN ApS
Kratbakken 10, 8586 Ørum Djurs
Regnskabsafslutning30-06-2015
Bruttofortjeneste
18,9
(14,3)
Resultat før skat
2,6
(2,3)
Egenkapital
4,7
(4)
NYMARK & FOGH TEKNIK ApS
Energivej 14m, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning30-06-2015
Bruttofortjeneste
2,4
(2)
Resultat før skat
0,1
-(0,3)
Egenkapital
-0,1
-(0,4)
PHOTO CARE GRENAA ApS
Storegade 4, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning30-06-2015
Bruttofortjeneste
1,7
(1,6)
Resultat før skat
0,0
-(0,3)
Egenkapital
-0,2
-(0,1)

Regnskabsafslutning30-06-2015
Bruttofortjeneste
3,7
(3,4)
Resultat før skat
0,0
-(0,3)
Egenkapital
5,0
(5)
REVISIONSGRUPPEN, EBELTOFT,
STATSAUTORISERET
REVISIONSANPARTSSELSKAB
Østeralle 8, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning31-07-2015
Bruttofortjeneste
6,4
(6,3)
Resultat før skat
0,0
(0)
Egenkapital
0,2
(0,2)
TANDLÆGEHUSET I GLESBORG ApS
Gammel Rimsøvej 23, 8585 Glesborg
Bruttofortjeneste
1,1
(1,2)
Resultat før skat
0,1
(0,1)
Egenkapital
0,3
(0,3)
VANDMAND A/S
Adelgade 29, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning30-06-2015
Bruttofortjeneste
6,2
(6,7)
Resultat før skat
0,6
(0,9)
Egenkapital
2,2
(2,3)
WERNERFELT A/S
Energivej 10, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2015
Bruttofortjeneste
8,6
(7,7)
Resultat før skat
3,2
(2)
Egenkapital
9,4
(7,3)
WITEHAUZ ApS
Mortenskærvej 5, Vrinners,
8420 Knebel
Regnskabsafslutning30-06-2015
Bruttofortjeneste
0,7
(0,5)
Resultat før skat
0,0
-(0,2)
Egenkapital
0,1
(0,2)

REKO A/S
Ebdrupvej 8B, Bugtrup Mark
8560 Kolind

Grundpriser
172 kr. pr. M2 / 398.352-687.140 kr.
ekskl. MoMs og tilslutningsafgifter. størrelsen af disse
afgifter fastsættes af forsyningsselskaberne.

Velbeliggende erhVerVsgrunde i kolind sælges
I Syddjurs Kommune lægger vi stor vægt på at kun
ne tilbyde et bredt udvalg af billige og velbeliggende
erhvervsgrunde, som imødekommer virksomhedernes
forskelligartede behov – alle med god infrastruktur med
hurtig adgang til Aarhus og E45.
Grundene er beliggende i et nyudstykket erhvervsområde
i den syd/vestlige udkant af Kolind by og umiddelbart
ud til Frellingvej. Herfra er der ca. 10 minutters kørsel til
motortrafikvejen og yderligere 25 minutter til motorvej
E45. Området er klassificeret i miljøklasse 13 og henvender
sig til håndværksvirksomheder, kontorer, liberale erhverv
og facadesalgserhverv.
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Grundene er beliggende på Romlehøjvej, (Ebdrupvej 6a)
matrikel 2a, Bugtrup by, Kolind.
Størrelserne på grundene er 2.316 m23.995 m2
Tilslutningsafgifter skal betales direkte til forsynings
selskaberne
Mere inforMation
Du kan få mere information om de ledige erhvervsgrunde,
herunder deres præcise beliggenhed, grundstørrelser og
priser på www.syddjurs.dk/erhvervsejendomme eller du
kan kontakte juridisk konsulent David Kastberg Reimann,
87 53 51 48, der står til rådighed med vejledning og
information.

du kan få hjælp til at afklare
lokale erhvervsforhold og
hvilke Muligheder, du har,
hvis du køber erhvervsgrund i
syddjurs af erhvervskonsulent
bo kristensen, 87 53 50 35.
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Fokus på kerneforretningen
skal give flere pap-penge
Grenaa er hovedsæde for
den danske afdeling af papproducenten DS Smith, der

som sidste år voksede med
2,5 pct. og udgør den største
del af virksomhedens milliardomsætning.

efter nogle magre år nu har
landet et før-skat resultat på
33,4 mio. kr. mod sidste års
8,4 mio. kr. Efter skat har
selskabet hævet bundlinjen
med 14,5 mio. kr. og lander
selskabets første overskud i
otte år, på 6,9 mio. kr.

udviklingsafdeling ligger i
Tåstrup, hvor også en salgs
afdeling har hjemme.

High-end produkter
Det er svært at producere
Fire afdelinger i Danmark
den billigst mulige papkasse
På hovedsædet i Grenaa
i Danmark. Derfor har Thoproduceres en stor del af de
mas Kure Jakobsen fokus på
6000 forskellige udgaver af
at overbevise kunderne om,
bølgepap og reklamepap, som
Kerneforretningen i bølgepap
at det er mere spændende
her også kan forsynes med
I september sidste år frasolgte
at øge toplinjen frem for at
såkaldt flexo-tryk, der især er
DS Smith alle danske aktivitespare nogle penge i bunden.
velegnet, når der produceres
ter indenfor Flamingo, der stod
Virksomheden har fokus på
store oplag. Som koncerfor 10 pct. af den totale omat designe og producere den
nens danske hovedsæde er
sætning på godt 1 mia. kr., til
individuelle og bedst mulige
det også her, mange af de
den norske koncern Bewi, og
Goddirektør
formiddag
jens nikolajsen
God formiddag
jensdirektør
nikolajsen
emballage til det enkelte proadministrative funktioner har
det salg har bidraget til årets
SØGNING
DIN SIDE
KREDITRAPPORTER
UDLAND
SØGNING
DIN SIDE
KREDITRAPPORTER
UDLAND
dukt. „Vi har fokus på samarhjemme.
overskud med 11,9 mio. kr.
bejdet med vores kunder samt
I afdelingen
står den
„Vi vil være verdens føre- DS Smith DS
Smith
Packaging
A/S
Packaging
Denmark Denmark
A/S i Taulov
Kort og Rutevejledning Hent VCARDHent VCARD
Kort og Rutevejledning
Hovedselskab:
Ja
Åstrupvej 30Åstrupvej 30
Ja
udbygge
dette
partnerskab via
anden af de danskeHovedselskab:
bølgende pakkevirksomhed, hvor
Unik ID:
8500 Grenaa8500 Grenaa
Unik ID:
100460877 100460877
Tilret virksomhedsdata Print firmaprofil
Print firmaprofil
Tilret virksomhedsdata
en øget værdiskabelse,“
sigerFøj til favoritter
papmaskiner, og her er der
fokus ligger på bæredygtigt
Føj til overvågning
Føj til overvågning
Føj til favoritter
Telefon:
Fax:
72149100 72149100
Fax:
direktøren.
også
en mindre afdeling,
der21153702 21153702
bølgepap, og der passer Telefon:
www.dssmithpackaging.com
CVR-nr.:
www.dssmithpackaging.com
CVR-nr.:
Hjemmeside:Hjemmeside:
mette.faarup@dssmith.com
P-nr.: 10027707581002770758
E-mail:
mette.faarup@dssmith.com
P-nr.:
E-mail:
producerer de stanseværktøFlamingo ikke ind i billedet,“
jer, virksomheden benytter i
siger direktør Thomas Kure
DS SMITH
PROFIL
KONTAKTPERSONER
EJERHIERARKI
KREDITTJEK
NOTATER
PROFIL
KONTAKTPERSONER
STRUKTUR STRUKTUR
EJERHIERARKI
NØGLETAL NØGLETAL
REGNSKABERREGNSKABER
KREDITTJEK
NYHEDER NYHEDER
NOTATER
forbindelse
med
produktionen.
Jakobsen, der har brugt en
PACKAGING DENMARK A/S
Der produceres ikke bølgepap
del af pengene fra salget af
God formiddag
jensdirektør
nikolajsen
Goddirektør
formiddag
jens nikolajsen
Åstrupvej 30, 8500 Grenaa
BRUTTOFORTJENESTE
BRUTTOFORTJENESTE
i afdelingen i OMSÆTNING
Vejle,OMSÆTNING
som altså
Flamingo-aktiviteterne
til
at
SØGNING
DIN
SIDE
KREDITRAPPORTER
UDLAND
SØGNING
DIN SIDE
KREDITRAPPORTER UDLAND
Regnskabsafslutning
30-04-2015
403.651
1.625.323 1.625.323
403.651
i stedet får leveret det fra de
nedbringe gælden med 240
Bruttofortjeneste
297,9
(292,5)
DS Smith DS
Packaging
Denmark
A/S
Smith Packaging Denmark A/S
to papfabrikker. Her forsynes
mio. kr.KortResten
af salgsproveog Rutevejledning
Åstrupvej 30Åstrupvej 30
Hovedselskab:
Ja
Kort og Rutevejledning Hent VCARDHent VCARD
Hovedselskab:
Ja
8500 Grenaa8500 Grenaa
Unik ID:
100460877
virksomhedsdata
Print firmaprofil
Resultat før skat 33,4
-(8,4)
Unik ID:
100460877
nuet erTilret
brugt
tilvirksomhedsdata
at investere
i Print firmaprofilpappet med offset-tryk, som
Tilret
Føj til overvågning
Føj til favoritter
kan
produceres
med
en
noget
bølgepap.
Føj til overvågning
Føj til favoritter
Egenkapital
318,6
(311,7)
Telefon:
72149100
Fax:
Telefon:
72149100
Fax:
www.dssmithpackaging.com
CVR-nr.:
21153702 21153702
Hjemmeside:Hjemmeside:
www.dssmithpackaging.com
CVR-nr.:
højere detaljegrad og derfor
I dag består DS Smith af to
mette.faarup@dssmith.com
P-nr.:
E-mail:
Antal ansatte
635
(700)
mette.faarup@dssmith.com
P-nr.: 10027707581002770758
E-mail:
bl.a. er velegnet til salgsdisforretninger: Reklamepap til
Alle
beløb
i
mio.
kr.
·
(forrige
regnskabsår)
0
0
0
0
Direktør Thomas Kure Jakobsen,
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og bølgepap,
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NYHEDER

Ebeltoft Strand | Ndr. Strandvej 3 | DK-8400 Ebeltoft | +45 86 34 33 00 | www.ebeltoftstrand.dk

* Hjemmemarinerede sild med æg, løg og capers
* Vildtpaté med svampe og sprødt
* Risalamande à la Sostrup
* Confit af gråand med hjemmelavet rødkål
* Krondild Ost fra Arla Unika m. tangsennep
* Hjemmebagt brød og friskrørt smør

* Sild marineret med tang, capers, vagtelæg og urter
* Vildtpaté af krondyr, hertil syltede svampe og glaze
* Gråand på 3 måder, confit af gråand, gråandelår,
sprødt skind, karamelliseret blomkål,
blomme-/mirabellekompot, andesauce, æblekogte
gulerødder og bagt rødbede
* Krondild Ost fra Arla Unika med syltede nødder,
honningnødder og sprød appelsin
Risalamande
à la Sostrup
*

Maria Hjerte Engen 1 · Gjerrild, 8500 Grenaa · info@sostrup.org · www.sostrup.org
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Julefrokost
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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

GARDINER OG
SOLAFSKÆRMNING
– TIL ERHVERVSLIVET

Bestil uforpligtende
rådgivning og opmålingsbesøg

Rugvænget 23 · 8500 Grenaa · 86 32 54 44 · www.garant.nu

RING 86 32 54 44

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).

www.mfnorddjurs.dk

