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MURERFIRMA RASMUS JAKOBSEN A/S

Vælg en stærk
samarbejdspartner
LOKAL OG ENGAGERET

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

Ordinært job

Fleksjob

Lærling/elev
Voksenlærling

www.djurslandsbank.dk

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

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

Miljøforum Norddjurs Erhverv er et samarbejde mellem interesserede virksomheder i Norddjurs og Norddjurs
Kommune med henblik på at formidle erfaringsudveksling og viden om reduktion af virksomhedernes miljøbelastning og forøgelse af produktiviteten. Denne formidling sker primært ved erfaringsudveksling i de enkelte udviklingsgrupper (interessegrupper) og ved afholdelse af diverse arrangementer - typisk fyraftensmøde, hvor alle
kan deltage. Miljøforum Norddjurs Erhverv afløser det tidligere UGE (Udviklingsforum for Grenaa's Erhvervsliv).
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www.mfnorddjurs.dk
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For at få succes på eksportmarkedet er det bydende nødvendigt at gøre en
helhjertet indsats. Det koster penge, og man skal virkelig kaste sig ind i det. Man
skal ville det.

6 TÆNKETANK VIL LØFTE GRENAA
TIL GAVN FOR HELE DJURSLAND
En række lokale virksomheder er gået sammen i en tænketank, der skal
komme med anbefalinger til initiativer, der gør Grenaa attraktiv for fremtidens
erhvervsliv.
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godt til hans kærlighed for store amerikanerbiler, med potente motorer.
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DUMPER I TURISTUNDERSØGELSE
Ud af 32 mulige er de to områder blevet hhv. nr. 27 og 29 i en ny undersøgelse.
Det gi’r anledning til selvransagelse og panderynker. Detailhandlen og
spisestederne trækker ned, turistinformationerne op.
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16 JEG KAN LIDE ANDRE MENNESKER OG
ELSKER DEM, DER GIDER
Personprofil Godsejer Anne Sophie Gamborg, Møllerup Gods
[forsidefoto] Anne Sophie Gamborg er ejer af Møllerup Gods, som hun
sammen med sin mand har overtaget efter sine forældre og ønsker at give videre
i bedre stand, end hun modtog det i. Det kræver masser af arbejde, og energien til
det får hun, når hun sætter nyt i gang sammen med andre, der gider.
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DJURSLAND
KLOAK-SERVICE
ApS v/Ulrik Sinding
Abildgårdsvej 10 • 8570 Trustrup
86334677 • 86334121 • www.u-sinding.dk

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

MURERFIRMA

Bent Klausen
Kratbakken 10

Aps

8586 Ørum Djurs Tlf. 8638 1160

www.bentklausen.dk

DET KRÆVE
For at få succes på
eksportmarkedet er det
bydende nødvendigt at
gøre en helhjertet indsats.
Det koster penge, og man
skal virkelig kaste sig ind i
det. Man skal ville det.

Stationsplads 4

• 8500 Grenaa

Med en eksportandel på cirka
90% af omsætningen, har direktør
Flemming Hjørringgaard fra Fregat
Fiskeeksport A/S masser af erfaring
i salg og markedsføring i udlandet.
Virksomheden opkøber friskfangede
fisk og sælger dem videre til store
dele af det europæiske marked. „Da
vi startede i 1998, havde vi allerede
solid erfaring med branchen, og vi
vidste, hvad det var, vi ville,“ fortæller han.

• Tlf. 8630 0355

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

Direkte kontakt
Sammen med partneren Niels
Østergaard Nielsen havde de allerede en god base af kontakter, da de
startede op. „Det er enormt vigtig
at have kontakter, da vi handler langt

Kvalitet og Omtanke

Tel. 8833 4646 · www.lsalaw.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
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ER MAN ER
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der, er det kun to eller tre, der taler
vigtigt at sikre sig mod tab. „Debiude i slutleddet, og dermed tæt på
torforsikring er for os alfa og omega. engelsk. „Det er vigtig at have
forbrugerne. På den måde har vi
indgående kendskab til både sprog
Europa er stor
løbende føling
og kultur, så vores medarbejdere
og
fyldt
med
med markedet,
VI HAR ALDRIG
har typisk været bosat i de lande, de
blindgyder og
og vi skal ikke
servicerer. Man skal ikke tro, at man
mennesker, der
udhule vores
BRUGT AGENTER OG
kan ringe til Sydeuropa og få ordrer
ikke vil dig det
fortjeneste
ved at snakke engelsk. Så vil man
bedste. Derfor
med afregning
SYNES FAKTISK IKKE
være tvunget til at gå gennem agenforsikrer vi en
til agenter,“
ter, og dermed miste den direkte og
løbende kredit,
uddyber han og
OM AT GØRE DET
vigtige kontakt.“
der er så og så
præciserer, at
Netop det at finde de rette
stor, på den enkelte kunde.“ Ifølge
kunderne typisk er supermarkedsmedarbejdere er en udfordring for
Flemming er det en meget billig
kæder og store grossister. „Vi har
Fregat Fiskeeksport. “Det er en
aldrig brugt agenter og synes faktisk sikring, der ikke æder meget af
stort opgave at finde lokale medarfortjenesten.
ikke om at gøre det.“
bejdere, der har
En stor del
Ikke mindst kæderne er et
sprog- og kultur
af handlerne
stort set up. „Vi skal kunne levere
EUROPA ER STOR
erfaringen med
gennemføres i
meget stabilt og i store mængder,
i rygsækken.
andre valutaer
fordi vi skal kunne matche deres
OG FYLDT MED
Derfor henter vi
end Euro. „Her
forbrugerkampagner. Det kræver
en del i Aarhus
er det også
stor erfaring, da vi handler med let
BLINDGYDER OG
og her er det
vigtigt at sikre
fordærvelige varer som afregnes
fortjenesten ved MENNESKER, DER IKKE vigtigt, at vi kan
til dagspriser. Vores opgave er på
tilbyde attraktive
at kurssikre. Vi
forhånd at ramme prisen, så det er
og gode vilkår.”
bruger vores
VIL DIG DET BEDSTE
nogle gange lidt gynger og karruselerfaring til at vurler.“
dere i hvert enkelt tilfælde, men er
Den anden kundegruppe er grosJens Nikolajsen, jens@mercatus.dk
sister, der videresælger produkterne man ny og kaster sig ud på eksportmarkedet, ville jeg altid kurssikre,“
til restauranter, hoteller og fiskeråder han.
handlere.
Kreditsikring og valuta
Helt generelt mener
Flemming, det er

Sprog og kultur
Fregat handler meget med Spanien og ud af de knap 50 kunder

Direktør Flemming Hjørringgaard og partner Niels Østergaard Nielsen, Fregat Fiskeeksport A/S
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Direktør Lars Møller Kristensen, Djurslands Bank

TÆNKETANK VIL LØ
En række lokale
virksomheder er gået
sammen i en tænketank,
der skal komme med
anbefalinger til initiativer,
der gør Grenaa attraktiv for
fremtidens erhvervsliv.
I erkendelsen af, at udviklingen
peger i retning af, at folk flytter fra
land til by, har en række virksomheder stiftet Grenaa Erhvervspolitiske
Tænketank, GET. Den skal analysere, hvad der skal til for at tiltrække
virksomheder til Grenaa og dermed
skabe positiv udvikling for hele
Djursland. Om et år bliver tænketanken opløst igen efter præsentation
af anbefalinger samt initiativer med
konkret handling bag.
Fire hovedmålgrupper
„I GET vil vi finde frem til, hvad der
skal til for at gøre Grenaa til dynamo
for Djursland, så flere virksomheder kommer til. Tænketanken er
uafhængig af partipolitik og har udelukkende som formål at få Grenaa
til at vokse,“ fortæller Lars Møller
Kristensen.
Han er direktør i Djurslands
Bank og valgt som talsmand
for tænketanken. Gruppen
har defineret fire typer
virksomheder, den ønsker
at gøre Grenaa attraktiv
for: Iværksættere,
nuværende vækstvirksomheder i
Grenaa, virksomheder i resten
af landet samt
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Erhvervsudvikling
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DUR talte vækst

ØFTE
GRENAA
TIL GAVN FOR HELE DJURSLAND
sig til Lars Møller Kristensen, og
siden er der kommet en lang række
virksomheder og institutioner til. Nu
er tænketanken organiseret, selv
om der stadig er plads til og behov
for flere, der har noget positivt at
Allerede meget positivt i Grenaa
bidrage med for at skabe bedre ramTænketanken arbejder forskningsmer for erhvervslivet.
baseret og resultaterne er derfor
„Vi har valgt Dennis Friis Thaa
veldokumenterede. „Vi blev enige
gaard, der har
om at finde en
den rådgivende
arbejdsmetode,
I GET VIL VI FINDE
virksomhed
hvor vi kunne
Sustainor, som
gå analytisk
FREM TIL, HVAD DER
facilitator for
frem. Hvad er
grundlaget for
SKAL TIL FOR AT GØRE projektet. Han
har blandt andet
de fire typer
virksomheder?
GRENAA TIL DYNAMO lavet vores handleplan og mødeHvad kræver
rækken frem til
det at få dem
FOR DJURSLAND
tænketankens
til at etablere
opløsning i december 2016. Til den
sig her? Vi har hentet erfaringer fra
tid har vi sat handlinger i gang samt
andre steder i Danmark og udlandet
givet anbefalinger til, hvordan byen
og skal nu sammenligne med, hvor
tiltrækker de fire typer virksomheGrenaa står, og hvad byen allerede
der,“ lover Lars Møller Kristensen.
har at tilbyde,“ fortæller Lars Møller
Alle, det være sig virksomheder,
Kristensen.
institutioner og andre aktører, der
Han mener, byen allerede har
ønsker at deltage i arbejdet i Grenaa
mange positive sider, som der efter
Erhvervspolitiske Tænketank og har
hans mening er for lidt fokus på,
noget positivt at
samt et driftigt
bidrage med, er
erhvervsliv og inVI BLEV ENIGE
meget velkomne
stitutioner. Han
til at henvende
nævner eksemOM AT FINDE EN
sig til Lars Mølpler som Grenaa
ler Kristensen i
Havn, der står
ARBEJDSMETODE,
Djurslands Bank
foran yderligere
eller Dennis
udvidelser, hele
HVOR VI KUNNE GÅ
Friis Thaagaard
uddannelsesi Sustainor. GET
miljøet omkring
ANALYTISK FREM
finansieres ved
Viden Djurs og
erhvervssponsorater og private
samarbejdet Djurs Wind Power,
bidrag, og der søges hos relevante
som opstod i forbindelse med etabfonde.
leringen af Anholt Vindmøllepark.
udenlandske virksomheder. Inddelingen er lavet, fordi det vurderes at de
fire grupper har forskellige behov, og
at indsatsen derfor skal fokuseres.

Flere kan være med
Det er Kirsten Schmidt, økonomidirektør på Grenaa Havn, og advokat
Ole Husum, som har taget initiativ
til tænketanken Grenaa Erhvervspolitiske Tænketank. De henvendte
www.erhvervDJURSLAND.dk · januar 2016

Haakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk

DJURSLAND Djurslands Udviklingsråd har
drøftet, hvor der med fordel kan sættes ind i en
fremtidig strategi med fokus på vækst og videreudvikling af Djurslands styrker inden for turisme,
transport, fødevarer og miljø/energi.
„Det har været et godt år på Djursland, hvad
angår vækst og udvikling. Et eksempel er Gazellevirksomhederne, hvor 15 i år er kommet i det
fine selskab,“ udtaler borgmester Claus Wistoft,
Syddjurs Kommune.
„Djurslands placering i det østjyske vækstcenter
med Aarhus som motor giver unikke erhvervs
muligheder. Dem skal vi forstå at gribe,“ supplerer
borgmester Jan Petersen, Norddjurs Kommune.

Ebeltoft god by
EBELTOFT Seks stjerner får Ebeltoft i Lands
foreningen for Bygnings- og Landskabskulturs
nye rating af købstæder i Danmark. „Med adgang
Strandvejen op til gågaderne og butikkerne i den
historiske og velbevarede bydel, har man således
bevaret den oprindelig bys overordnede gadestruktur, som den har set ud i århundreder,“ er en
del af begrundelsen.
Grenaa opnår tre stjerner: „Grenaas vestlige del
med Lillegade og Storegade er smuk og velbevaret, mens den centrale del er ødelagt af et
fejlplaceret rådhusbyggeri. Torvet er fint, men
skæmmes af enkelte nybyggerier samt af nærheden til rådhuset. Nytorv er ikke et torv, men en
parkeringsplads for rådhuset, og stationspladsen
er blevet til en uinteressant parkeringsplads. Nørregade er ødelagt, og Kannikegade har ligeledes
taget stor skade.“

Klimaberedskab
NORDDJURS Norddjurs Kommune og Aqua
Djurs samarbejder på at finde løsninger, der skal
minimere omfanget af fremtidige oversvømmelser på grund af klimaforandringerne. Der er
bl.a. lavet beskyttelse af oversvømmelsestruede
spildevandspumper, digerne ved Randers Fjord er
opmålt og kommunens byer får klarlagt oversvømmelsestrusler. „Vi starter i Auning og arbejder
videre med Grenaa. At tilpasse os til fremtidens
klimaudfordringer tager tid,“ siger klimakoordinator Sidsel Kontni Prahm.

Ree Park Foto-safari
GRAVLEV Safariparken og CEWE har modtaget
over 1000 flotte billeder som led i en fotokonkurrence blandt gæster fra sæsonen 2015. „Billederne giver et fantastisk indblik i parken, og hvad
man som besøgende kan glæde sig til af store og
små oplevelser med dyrene. Der er blandt andet
helt enestående flotte fotos af parkens mange
dyr, og fantastiske billeder, hvor man ser store og
små gæsters første møde med de vilde dyr – og
hvor tæt på, man kan komme,“ udtaler CEWE
Nordics administrerende direktør Ané Gyldholm.
De 20 vinderbilleder bliver udstillet i parken i
sæson 2016.

Noter
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VI SKAL BR
LIDT BENZ
Allerede som ung fik Jens Peter
Aktivjens. Det passer også godt
store amerikanerbiler, med pote
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

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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Bilen & Bossen

Pontiac Firebird SE
Black Special Edition (Bandit)
Byggeår:
1979
Type:
2 dørs coupe
Slagvolumen: V8, 6,6 L
Effekt:
200 HK
Transmision: 3 trins auto
www.erhvervDJURSLAND.dk · januar 2016

RÆNDE
ZIN AF
Thomsen øgenavnet
til hans kærlighed for
nte motorer.

„kvalitetsvogne“, men den gik hele
Jens Peter med et stille smil. „Jeg
tiden i stykker og var voldsom dyr at
havde længe været på jagt efter
vedligeholde.“
lige den her model, og havde set på
Jens Peter er
nogle håndværmedlem
af klubkertilbud. Lige
DET ER EN HOBBY,
ben American
pludselig faldt
Streets cars, og
jeg over den her, IKKE ANDET
han og fruen
som havde kørt i
Inde i hallen står den så Bandittager fra tid til anden på træf. „Det
Schweiz, og derfor var rigtig pæn.“
ten – for det er dens øgenavn, efter
er en hobby, ikke andet,“ slår han
Bag kærligheden gemmer sig en
filmen Smokey and the Bandit fra
fast. Man kan ikke afvise, at der kan
del snusfornuft. „De er dejlige at
1977. Det rette navn er Pontiac Firekomme andre modeller ind i billedet,
køre i. Og så er
bird SE. Den er
for som han siger: „Gamle biler er lide
rene
trækdyr,
fra 1979 og den
ENTEN ELSKER MAN
gesom gamle kvinder, man behøver
der aldrig går i
6.6 liter store V8
DE HER BILER ELLER
ikke beholde dem i evighed, selv om
stykker,“ fortælmotor kan diske
man er glad for dem.“
op med 200
OGSÅ HADER MAN DEM ler han og har
dermed også
hestekræfter.
fortalt historien om firmabilen. „Før
„Enten elsker man de her biler
Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk
havde jeg en af de der Europæiske
eller også hader man dem,“ siger
Allerede i indkørslen brænder det
igennem, at her holder en ægte
bilentusiast til. Her byder Djurs Tagmalings firmabil, en stor amerikansk
kassevogn med 6.6 liters TDI motor,
velkommen.
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EBELTOFT OG BØNNERUP/FJELLERUP

DUMPER I TURIST
UNDERSØGELSE
Ud af 32 mulige er de to områder blevet hhv. nr. 27 og 29 i en ny
undersøgelse. Det gi’r anledning til selvransagelse og panderynker.
Detailhandlen og spisestederne trækker ned, turistinformationerne op.
helt i top. Turismedirektør Flemming ærgerligt med den dårlige placering.
„Jeg har læst undersøgelsen, og
Holm Rasmussen, Destination
har primært hæftet mig ved den
Djursland, tager resultatet seriøst,
del, der omhandler spisestederne.
og han er enig med Jens Hausted.
Jeg er glad for, at vi ligger højt med
„Vi skal opgradere servicedelen i
hensyn til madens kvalitet. Der, hvor
bred forstand, fordi turisten husker
vi falder igennem, er for eksempel
og tager de dårlige oplevelser med
at få øjenkontakt
hjem.“ Han
ved modtagelse,
forestiller sig, at
VORES PERSONALE
og have fokus
der skal samarStrategi og fælles opgave
på den form for
bejdes bredt om OPLÆRES I IKKE AT
„Resultaterne skal bruges med
service,“ fortælVÆRE ANMASENDE
omhu,“ mener direktør i Dansk Kyst- opgaven. „Inde
ler han.
i mit hoved skal
og Naturturisme, Jens Hausted. „I
Bundskraberen er, for Ebeltofts
vi, sammen med de lokale handelsvirkeligheden vil alle gerne levere
vedkommende, restauranternes
standsforeninger, igangsætte en
det perfekte, men det er vigtigt
evne til mersalg eller opsalg. Det
opgradering af den serviceydelse
overordnet at træffe et strategisk
holder imidlertid ikke Peter søvnløs.
der gives, ikke kun i det primære
valg om, hvor man vil score højt, og
„Det er der hos os to helt klare
turisterhverv, men også bredt i
hvor man kan ligge lavere. Hvor det
grunde til. For det første oplæres
detailhandlen.“
for nogle er rigtigt at få mere ud af
vores personale i ikke på nogen
Til gengæld er han glad for at
den enkelte gæst, kan det for andre
måde at være anmasende, for det
turistkontorerne
være vigtigt
er noget, jeg selv hader at blive
i Ebeltoft og
at se på hele
VI SKAL
udsat for. For det andet er vores
Bønnerup/Fjelværdikæden,
IGANGSÆTTE EN
sæson meget kort, og de fleste
lerup ligger på
fordi turisternes
gæster kommer lige i rush hour,
hhv. en 5. og en
totaloplevelse er OPGRADERING AF
hvor vi helst vil sælge tre retter med
2. plads. „Det
sammensat af
drikkevarer og så give plads til nye
viser, at folkene
SERVICEYDELSEN
alle de oplevelkunder,“ pointerer han, og peger
på bureauerne
ser, de har fået
samtidig på, at en højsæson på fem
brænder for sagen. I Fjellerup er
på ferien.“ På den måde ser han det
til seks uger er en stor personaledet Borgerforeningen, der står for
som en vigtig pointe, at det er en
mæssig udfordring.
formidlingen, og den peronlige
fælles opgave, at prioritere og genPeter erkender, at de skal bruge
involvering med et indgående lokalnemføre både generelle og specimere tid på de unge mennesker, og
kendskab, har helt åbenlyst vist sit
fikke tiltag.
være bedre til at coache dem. „Vi
værd,“ konkluderer han.
har rigtig rigtig travlt i den periode,
Servicen halter
og alene her i butikken, skal vi bruge
Super ærgerligt
Med den brede pensel viser underomkring 25 medarbejdere. Det er
Fra Restaurant Mellem Jyder i Ebelsøgelsen, at det er på den generelle
en stor udfordring, for vi får kun
toft lyder meldingen fra ejerleder
service, det halter, hvorimod betjeansøgninger fra omkring fem
Peter Kjærgaard, at det da er super
ningen på de to turistkontorer ligger
Det er Dansk Kyst- og Naturturisme
der har taget temperaturen på de
32 udvalgte turistbyer. Undersøgelsen er delt i tre kategorier: Detail,
Spisested og Turistkontor og er
gennemført i et mix med såkaldte
mystery shoppers og interviews af
turisternes kundeoplevelser.
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åbningstider, gør de fleste alligevel
som det passer dem,“ uddyber han.
Alligevel føler han en forpligtelse til
at være medlem. „Vi er en lille by,
Nødvendigt fællesskab
og hvis man vil have lov til at brokke
Mellem Jyder er medlem af både
sig, skal man være medlem. Vi er
Ebeltoft Turistforening og Ebeltoft
nødt til at betale til fællesskabet, elHandelsstandsforening. Egentlig
lers sker der slet
tror Peter ikke
ingenting.“
så meget på
VI PASSER HVER
Undersøgelfællesskabet. „Vi
ISÆR VORES EGEN
sens dårlige
er en mindre by
BUTIK
resultat får dog
ligesom mange
også optimisandre, og vi
men og smilet frem hos restauratøpasser hver især vores egen butik,
ren. „Med det udgangspunkt burde
og driver helt individuelle forretninvi, alt andet lige, have nemmere
ger. Selv om der bliver aftalt fælles
stykker, og kan derfor ikke vælge fra
øverste hylde.“

ved at overraske positivt, fordi det
dermed er lettere at indfri folks
forventninger.“
Undersøgelsen, som Destination
Djursland har støttet økonomisk,
tænkes gentaget i 2017.
Læs hele resultatet her:
http://www.kystognaturturisme.dk/
media/1228/dknt_hovedrapport_
mystery-shopping-2015.pdf
Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk

Ejerleder Peter Kjærgaard, Restaurant Mellem Jyder
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Turistundersøgelse

11

MILJØ ER
BLEVET ET
SALGS
PARAMETER
Hos Aalsrode Tømrerfirma
A/S blev miljøledelse lidt
startet op som en tvungen

– også på miljøområdet. Men vi blev
ret overraskede over, hvordan vores
forbrug var fordelt.“
Afklaringen viste helt indlysende
besparelsespotentialer internt i
virksomheden. „Det var typisk optimering af opvarmning, udnyttelse af
fraskær til genbrug og vi fik undervisning i energirigtig kørsel i vores
mange biler.“
Der blev også ryddet grundigt
op i lageret med farlige stoffer, der
blev voldsomt
reduceret.
VI BLEV RET
„Derfor har vi i
OVERRASKEDE OVER,
dag et forbrug
på næsten nul af
HVORDAN VORES
farlige stoffer,“
FORBRUG VAR FORDELT konstaterer han.

Egentlig var det krav udefra, der
reelt satte gang i processen med
at udvikle virksomhedens miljøledelse. „Vi stod tilbage i 2010 over
for at skulle løse en række stører
og større opgaver, hvor der var krav
om certificering på miljøområdet,“
fortæller tømmermester Jan Bo
Allermann, Aalrsode Tømrerfirma
A/S, der netop igen har modtaget
GMC miljøcertifikatet fra Norddjurs
Kommune.

Hvor er vi?
„Vi startede
med at lave
opgørelser over
vores forbrug,
vores affaldsmængder og
emissioner iøvrigt,“ forklarer Jan Bo.
Det viste sig at blive lidt af en „Aha“
oplevelse. „Vi troede vi havde et
godt kendskab til vores virksomhed

Bilerne belaster
Ved at sætte tal på, hvad der sætter
flest miljøskadelige fodspor, har
Aalsrode fået et godt overblik over,

nødvendighed og udelukkende
med en forventning om ekstra
omkostninger. Efter fem år er
scenariet et helt andet.

Borgmester Jan Petersen, Norddjurs Kommune, kvalitets-, miljø- og sikkerhedschef
Kirsten Burfelt og direktør og tømrermester Jan Bo Allermann, Aalsrode Tømrerfirma A/S
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hvor der skal sættes ind. „Vi ville
Rustet til at rådgive
have fokus på, hvor det gav mening
Hele processen har givet virksomhefor os at koncentrere miljøindsatden så stort know-how, at det i dag
serne. Det viste sig, at det var vores
er blevet en ressource og et klart
dieselforbrug,
salgsparameter.
der belastede
„Det passer mig
VI GÅR MÅLRETTET
miljøet mest
selvfølgelig rigUD OG RÅDGIVER
med hensyn til
tig godt, at der
CO2 udledning.
er fokus på forVORES KUNDER OM
Det var faktisk
brug og bespaENERGIBESPARELSER
hele 88%.“
relser, der virker
Det har
OG -INVESTERINGER
positivt direkte
medført en
på bundlinjen.
række tiltag, hvor forbruget registres Men efter vi har fået miljøbrillerne
på hver enkel bil. „Vi ser også på
på, går vi nu meget mere målretkørselsmønstrene og sørger for at
tet ud og rådgiver vores kunder om
bemande byggepladserne med de
energibesparelser og -investeringer,
rigtige kompetencer, så vi ikke skal
ligesom vi søger energitilskud på
flytte rundt med folk.“
deres vegne,“ siger tømrermesteren
Når der skal investeres i nye biler,
og fortæller, at flere medarbejdere
ses der meget på forbruget. „Netop
er blevet uddannet som Energivejudskiftning af biler med en bedre
ledere.
brændstofsøkonomi er det, der i dag
Et godt eksempel
rykker ved forbrugsbalancen.“
på at mange har
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fokus på energiforbruget er udviklingen af Albohus, hvor tømrerfirmaet
er gået sammen med en række
andre virksomheder om at opføre
nye energivenlige boliger. „Vi har
skabt nogle moderne huse, der kan
bygges, så de faktisk leverer mere
energi end de forbruger, og det kan
vi mærke god efterspørgsel på. Alt
i alt har det givet rigtig god mening
for os at bruge ressourcer på miljøarbejdet. At tænke miljø er kommet
både os, samfundet og ikke mindst
vores kunder til gode,“ slutter han.
Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk
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EFFEKTIV OVERFL

Ejerleder Esben Møller og afdelingsleder for overfladebehandling Bjarne Hansen, HSM Industri A/S
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LADEBEHANDLING
LIGE OM HJØRNET

Stålemner i alle størrelser kan nu overfladebehandles på et stort
anlæg hos HSM Industri A/S. Samtidigt er effektiviteten høj til
stor fordel for alle, der ønsker hurtig levering i topkvalitet.
Fuld tillid fra kunderne
Den norske offshoreindustri er den
Følger højeste normer
På anlægget bliver stort set alle
primære årsag til, at HSM Industri
„Vi kommer tit ud for, at kunderne
slags emner i stål overflade
A/S i Grenaa har investeret i et
har travlt. Det skyldes, at overflade
behandlet. Nogle af eksemplerne er
kæmpe anlæg til overfladebehandbehandlingen jo er sidste led i
større stålkonstruktioner, hydraulik
ling af stålemner i alle størrelser. På
kæden, og hvis de forudgående
grund af kapaciprocesser er for- cylindre, dele til det aggressive
miljø på skibe, lastvognschassiser,
teten i det høj
sinkede, smitter
DET ER EFFEKTIVT,
effektive anlæg
det af på slutpro- containere og fælge til biler. Kort og
godt kan alle emner fra små til helt
til både stålblæs- BLANDT ANDET FORDI
cessen. Derfor
store med fordel blive gjort bestanning, maling
har
vi
forståelse
TO MAND KAN BLÆSE
dige mod korrosion. Anlægget kan
og tørring, kan
for, at det nogle
tage emner op til en størrelse på 35
andre med
PÅ EN GANG
gange skal gå
gange 7 gange 7 meter.
fordel udnytte
tjept,“ fortæller
„Det er rygtedes, at vi har vores
den ekstra mulighed, der er for at få
Bjarne Hansen, der er afdelingsleder
overfladebehandlingsanlæg, og
overfladebehandlet sine produkter.
for overfladebehandlingen.
„Vores anlæg til overfladebehandHvis kunden ønsker det, kan over- derfor er der allerede mange, der
får malet hos os. Det er jo i bund
ling er på 1.600 kvadratmeter og har fladebehandlingen i anlægget ske
en meget høj kapacitet. Samtidigt
ifølge de højeste normer, der findes. og grund vores konkurrenter, da vi
primært laver stålkonstruktioner og
med er det effektivt, blandt andet
De kræves af blandt andet den
smedearbejde, men de har fundet
fordi to mand kan blæse på en gang. norske offshoreindustri, som HSM
ud af, at de helt trygt kan betro os
Det gør arbejdsprocessen kortere,
Industri A/S leverer til. Der medfølopgaven og kan have fuld tillid til
hvilket igen er en fordel for os selv
ger høj dokumentation af klimaforos,“ forsikrer
og alle andre, der får malet hos os.
hold som relativ
Vi har kunder, som tidligere fik det
luftfugtighed og
VI HAR FORSTÅELSE Esben Møller.
Han har
gjort i Østeuropa og nu udelukkende overfladetemFOR, AT DET NOGLE
grundlagt virkfår overfladebehandlet hos os,“
peratur samt
somheden for
forklarer Esben Møller, som ejer
lagtykkelse, hvis GANGE SKAL GÅ TJEPT
40 år siden og
virksomheden.
kunden vil.
ejer den sammen med sine børn.
I anlægget kan emnerne blive
„Vi overfladebehandler mange
stålblæst, metalliseret, vådlakeret og forskellige emner i mange størrelser. HSM Industri A/S har cirka 200
medarbejdere på adressen i Grenaa,
tørret. Virksomheden har også en
Et af de helt store er Sallingtårnet,
heraf de 10 i overfladebehandlingsdel opgaver med brandhæmmende
som er et udsigtstårn på Aarhus Ø.
anlægget.
maling til fritliggende stål i bygninDet 80 tons tunge tårn er doneret
ger. HSM Industri A/S henter og
af Salling Fondene, tegnet af Dorte
bringer gerne, og hvis der er behov
Mandrup Arkitekter og fremstillet
Haakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk
for det, bliver der overfladebehandhos os, overfladebehandlet og fraglet i døgndrift og leveret, så snart
tet til Aarhus på pram i et stykke,“
malingen er tør.
fortæller Bjarne Hansen.
www.erhvervDJURSLAND.dk · januar 2016
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JEG KAN

ELSKE
Anne Sophie Gamborg er ejer af Møllerup Gods, som hun
sammen med sin mand har overtaget efter sine forældre og
ønsker at give videre i bedre stand, end hun modtog det i.
Det kræver masser af arbejde, og energien til det får hun,
når hun sætter nyt i gang sammen med andre, der gider.

er mig det hele. Jeg vil gerne uddelegere, så jeg kan
sætte nyt i gang. Man kan mestre meget energi, når
man sætter nyt i gang,“ mener godsejer Anne Sophie
Gamborg.
Områderne er de aktiviteter, som udgør indtægterne,
og dem er der mange af. Ud over landbrug og skovbrug er der jagt, kro, lejemål, flere virksomheder og en
række arrangementer. Selv om der er masser af energi
i den 51-årige godsejer, kan hun mærke, hun ligger brak
i længere tid efter for eksempel den årligt tilbagevendende Verdensballet.

Egentlig ville hun gerne have været diplomat uden børn,
Ville være barnløs diplomat
men det ændrede sig, da hun mødte sin nuværende
„Jeg har lært af min far, at man skal bidrage, og det har
mand, Stig. I dag har hun fire børn og er godsejer. Selv
jeg forsøgt at give videre til
om hun stadig mener, hun
vores børn. Ingen er offer
ville have elsket at være diMAN KAN MESTRE MEGET
i et stort komplot, men
plomat, fortryder hun intet
man er selv herre over sin
og ville gøre det hele igen.
Især at sætte nyt i gang på ENERGI, NÅR MAN SÆTTER NYT skæbne. Det synes jeg, jeg
selv er et godt eksempel
godset, tænder hende.
på,“ mener Anne Sophie.
„Jeg ønsker for MølI GANG
Fra sin mor, der ynder
lerup Gods, at der en dag
at citere en række ordsprog og leveregler, har hun især
kommer driftsledere på alle områderne, så det ikke
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Godsejer Anne Sophie Gamborg, Møllerup Gods

LIDE ANDRE MENNESKER OG

ER DEM, DER GIDER
blandt andet en støvsuger til Nilfisk. I Hong Kong gik
bidt mærke i en: „Der bliver serveret lammesteg for endet op for Anne Sophie, hvor meget hun savnede
hver, men ikke alle forstår at spise“. For Anne Sophie er
jorden.
det et billede på noget, hun ser som et problem i dag.
„Vi overtog godset i 2002 efter min fars død. Den„Her i landet får vi serveret nærmest det hele, blandt
gang bidrog landbruget med 85 procent til driften. I dag
andet i form af et rigtig godt og helt gratis uddannelseser det 55 procent og vigende. For at vækste er godset
system, men ikke alle griber den mulighed. Samtidigt
afhængigt af alle de andre aktiviteter, der foregår, og
har vi som danskere på grund af vores mangel på
der skal til stadighed udvikles nyt,“ forklarer Anne
autoritetstro alle muligheder i udlandet,“ forklarer Anne
Sophie.
Sophie.
Samtidigt sidder hun i
Oprindeligt ville hun
INGEN ER OFFER I ET STORT
et hav af bestyrelser for
gerne selv have været
at gøre sin indflydelse
diplomat, og det levner
KOMPLOT, MEN MAN ER SELV
gældende, for man må
ifølge Anne Sophie ikke
tage sagen i egen hånd,
plads til børn, så dem
hvis man vil have noget
skulle hun ikke have nogen HERRE OVER SIN SKÆBNE
ændret. Hun håber, det er
af. Det var lige, til hun
noget, hun er lykkedes med at give videre til sine børn,
mødte Stig, som hun er gift med i dag.
og hvis alt går efter planen, skal den ældste en dag arve
godset og nummer to virksomhederne.
Sidder i mange bestyrelser
De mødtes under økonomistudierne på Århus Universitet, og før hovedopgaven skulle skrives, tog de
Haakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk
sammen til Hong Kong, hvor de startede virksomheden
Oecon, der fik produceret for danske virksomheder,
www.erhvervDJURSLAND.dk · januar 2016
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Haakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk

Informationsmøde

GMC

VI GIVER DIG KVALITET
TIL EN PRIS – DER HOLDER

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.

VVS-installation

•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.

per møller

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

Tilmelding ikke nødvendig.
Yderligere oplysninger:

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

Erhverv- og Miljøafdelingen
Carsten T. Willadsen, tlf. 8959 4004
ctw@norddjurs.dk

www.permoeller.dk

STRESSRAMT
MEDARBEJDER?

Tirsdage kl. 17-19.30
Kursus start 19/1-16
Pris: 3.750 kr

Bangholm Klinikken tilbyder et 8–ugers MBSR kursus.
Mindfulness Baseret Stress Reduktion
er mentaltræning, der øger selvværd, indre ro og glæde
med videnskabelig dokumentation for nedbringelse af sygefravær.
Nærmere oplysning og tilmelding:
Tove Hansen, Læge og MBSR lærer · Bangholm Klinikken
Århusvej 30, Ugelbølle · 8410 Rønde · tlf. 50 15 53 60 · www.bangholm.dk

Jesper Stagegaard, Ree Park, om Ålsrode
Det er som at have en ekstra medarbejder internt i
firmaet at arbejde sammen med Aalsrode. Det er
enormt befriende: Alle taler med alle, de er helt nede
på jorden og de ved, hvad man taler om.
aalsrode.dk
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Tvangsauktioner Markedsindeks Nyheder Rådgivning og inspiration Find mægler

Boligsidens Markedsindeks
Nøgletal fra Boligsidens Markedsindeks

Norddjurs

Syddjurs

VIS GRAFER

ådgivning og inspiration Find mægler
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Antal erklærede konkurser
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18.7%
5.0%
Rygaard Transport
Syddjurs
11.2%
-9.4%
& Logistik
Transportvirksomheden i
Grenaa og fiskemelsfabrikken
FF Skagen har etableret et nyt
selskab, Rygaard Fisketransport A/S, der skal beskæftige
sig med landsbaseret transport af fisk- og fiskeprodukter
i Danmark og Sverige. Det er
Gert Rygaard der bliver direktør i det nye selskab, som får
omkring 150 trailere.
Norddjurs

500

600

500
400
300
200

Klinikken, som har til huse
i Ugelbølle. Hun introducerer bl.a. 8-ugers stressbehandlingskursus, der med
videnskabelig dokumentation
kan nedbringe sygefravær
i forbindelse med stress.
Famileterapeut Inger Hansen
og psykoterapeut Erik Paulli er
også tilknyttet klinikken.
Friskfisken
Esad Copelj (30) har overtaget
fiskerestauranten og -forretningen på Grenaa Havn efter
stifterne Heine Max Olesen
og Ulrik Trieb. Esad har været
medarbejder i Friskfisken i
fire år.
Djuma Ejendomme
Der er ved at komme nyt liv
i det gamle erhvervsområde,
ved Attrup, hvor Djuma
Industri i mange år drev virksomhed. „Her kan iværksættere samt små og mellemstore virksomheder finde
lokaler, til rimelige penge og
med plads til udvikling,“ fortæller ejeren Benny Behrens.
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Kilde: Danmarks Statistik

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

Østship
Blue Water Shipping har solgt
sin afdeling i Grenaa til Frank
Larsen. Frank solgte i 2011
sin virksomhed Østship til
Blue Water Shipping, men har
nu købt den tilbage og vendt
tilbage det det oprindelige
6
navn Østship.
5

5

4

3

Viden Djurs
Ændring måned
Ændring år
Nørgaard Teknik5.4%
i Auning24.9%
Syddjurs
lægger lokaler til-3.5%
det nye 4.2%
erhvervsfaglige 10. klasses
tilbud, som Viden Djurs skal
stå for. Valget er truffet for at
eleverne kan være tæt på et
erhvervsfagligt miljø. Også
Social- og Sundhedsskolen og
Tradium i Randers bliver inddraget i undervisningen.

Den Europæiske
400
Filmhøjskole
Midt i januar
indvier højskolen
300
i Ebeltoft en ny elevfløj. Det
200at alle skolens elever
betyder,
fremover
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ikke skal indkvarteres privat.
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Attraktive vilkår for
erhvervskunder
Kontakt os og hør, hvad vi kan tilbyde dig!

www.spardjurs.dk mail@spardjurs.dk

www.erhvervDJURSLAND.dk · januar 2016

Lokalaviserne
4
Lokalavisernes særlige
3
weekend udgave „Djursland
2
Weekend“
stopper efter fire
1
års udgivelse.
De vil frem
0
over satse
på de to ugeaviser
Lokalavisen Norddjurs og
Adresseavisen Syddjurs.
Rønde Apotek
Apoteker Lisbeth Høgh, der
i forvejen driver apoteker i
Ebeltoft og Kolind, har opgraderet apoteksudsalget på Ceresvej i Rønde til et egentligt
apotek.
Bangholm Klinikken
Læge Tove Hansen har som
nyuddannet MBSR lærer
(Mindfulness Baseret Stress
Reduktion) startet Bangholm

Karpenhøj Naturcenter
Jørgen Lund Møller (56) er
blevet centerleder for Karpenhøj Naturcenter. Han er
uddannet biolog og kommer
fra en stilling som akvarie- og
dyreparkschef på AQUA i Silkeborg, ligesom han tidligere
i en lang årrække har været
direktør for Kattegatcenteret.
„Jørgen rummer både en
stor faglighed og har erfaring
med naturformidling – oven i
købet på Djursland. Vi er sikre
på, at han vil kunne varetage
den praktiske fusion af de to
nuværende centre og sikre
endnu bedre tilbud til egnens
skoler, virksomheder, lokalbefolkning og turister,“ udtaler
formand for centrets bestyrelse, Niels Kanstrup.
Erhvervsakademi Dania
Anders Graae Rasmussen
(55) tiltræder som rektor for
Erhvervsakademi Dania, der
bl.a. tilbyder videregående
uddanelse i Grenaa. Han
kommer fra en stilling som
vicerektor samme sted og
han afløser Lis Randa, der går
på pension.

Nye selskaber
Cvr nr
37252840
37255688
37259292
37276405
37300888
37252832
37253839
37255882
37256323
37256382
37257885
37266523
37267155
37293741
37295779

Selskabsnavn................................................................................................. Reg.dato
Campfire Games IVS.................................................................................. 25.11.2015
Frisk Fisken Grenaa IVS.............................................................................. 26.11.2015
Aktieselskabet af 27/11 2015......................................................................27.11.2015
Glentereden ApS .......................................................................................04.12.2015
KIO Ejendomme ApS.................................................................................. 15.12.2015
Bellini ApS................................................................................................... 25.11.2015
DR Logistik ApS.......................................................................................... 25.11.2015
ForsikringsServices - forsikringsagentur ApS............................................ 26.11.2015
Majbrit‘s Campingudlejning ApS................................................................ 26.11.2015
MC Finans ApS........................................................................................... 26.11.2015
LIW ApS.......................................................................................................27.11.2015
EYERIS IVS................................................................................................. 01.12.2015
SEITBOX IVS............................................................................................... 01.12.2015
Træværkeriet ApS........................................................................................11.12.2015
Kristian Wind ApS....................................................................................... 13.12.2015

Selskabsændringer
26127297 PS STILLADSER A/S...................................................... 26.11.2015 omdannet til aps
36427329 DIN TØJMAND GRENAA ApS........................ 01.12.2015 Anmodning om opløsning
33353081 VINDTEK TÓRSHAVN ApS.......................................03.12.2015 Likvidation vedtaget
20291478 C.G. TRANSPORT. GRENAA ApS........................... 11.12.2015 opløst ved erklæring
36075902 FREEQ IVS.............................................................. 14.12.2015 Konkursdekret afsagt
29688001 PRESSCO ApS.........................................................14.12.2015 virksomheden opløst
27927823 PARADISE FURNITURES ApS............................... 10.12.2015 Konkursdekret afsagt
35654410 ESV ENGROS ApS.................................................... 11.12.2015 opløst ved erklæring
34622876 BC REKLAME ÅRHUS ApS.................................... 12.12.2015 Konkursdekret afsagt
30491599 KGP 1974 ApS..................................................... 14.12.2015 virksomheden er opløst
35049932 MOTION N‘ PASSION ApS.................................... 14.12.2015 Konkursdekret afsagt
34688419 SOLEKSPERTEN.DK ApS.................................. 14.12.2015 virksomheden er opløst
11555594 DJUMA INDUSTRI A/S...........................................14.12.2015 virksomheden opløst
12975686 TØMRER- OG SNEDKERFIRMA P.E. JENSEN ApS.15.12.2015 Konkursdekret afsagt
34719462 Selskabet af den 23. marts 2015 ApS....................15.12.2015 virksomheden opløst
32466206 JØRGEN MALLINGS TEGNESTUE ApSN.............16.12.2015 virksomheden opløst
78867914 HGS af 9. december 2015 A/S............................... 18.12.2015 Konkursdekret afsagt
35651187 HG af 9. december 2015 ApS................................. 18.12.2015 Konkursdekret afsagt
35231226 CARSHOP SILKEBORG ApS.................................. 20.12.2015 Konkursdekret afsagt
Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.
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Din lokale installatør
El-installation
Automation
IT-netværksløsninger
Industriservice
Solceller
Sikringsanlæg

virksomheder på
genbrugsstationerne

i 2016

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

til virksomhedsejere
Ved du, at virksomheder kan benytte genbrugsstationerne på Djursland?
I 2016 kan du aflevere op til 2 tons affald knyttet til hvert køretøj, du tilmelder.
Det koster 610 kr. uden moms pr. køretøj. Køretøjet må veje op til 3.500 kg plus
en eventuel trailer.
Du kan læse mere og tilmelde din virksomhed på www.renodjurs.dk.
Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe eller skrive til os.

ERHVERS
LOKALER
UDLEJES
Centralt på Djursland
• Produktion
• Værksted
• Lager
• Administration
• Mange muligheder

venlig hilsen
Reno Djurs
RENO DJURS I/S • NYMANDSVEJ 11 • 8444 BALLE
TLF.: 87 59 77 77 • RENODJURS@RENODJURS.DK
WWW.RENODJURS.DK

DJUMA EJENDOMME APS
www.djumaejendomme.dk
Kontakt: Benny Behrens tlf. 41 88 15 10
- Vi har også plads til dig

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

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

GPM Randers | Holger Danskes Vej 11 | 8960 Randers SØ | Telefon 86 43 93 00 | www.gpmranders.dk
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Landbrugsmessen Gl. Estrup
Gert Aude er genvalgt som
formand og Lilly Christensen
som næstformand. Dyrskuesekretær gennem mange år,
Kristian Jensen, er, for en
del opgavers vedkommende,
blevet afløst af folk fra Dansk
Landbrugsmuseum Gl.
Estrup, dog fortsætter han
med selve dyrskue-delen. Bodil Jensen fra museet er blevet sekretær for bestyrelsen
og landbrugsmessen og står
også for maskinudstillingen.
Karen Just overtager opgaven
med PR og markedsføring
efter Christian Thomsen, der
fortsætter med at arrangere
forskellige events og underholdning.
Frank Ormel, Vestas
Chefspecialist Frank Ormel,
bosat i Kolind og ansat som
vindmølleekspert hos Vestas
A/S, har netop modtaget den
internationale pris IEC 1906
Award 2015 for sin indsats i
IEC’s internationale certificeringsordning.
Grenaa Havn
Regionrådsformand Bent Hansen er indtrådt i bestyrelsen
i Grenaa Havn A/S, hvor han

har afløst Gert Schou, der har
været medlem i 25 år.
Molskroen
Steffen Villadsen fra Michelin
restauranten Den Røde
Cottage i Klampenborg er
startet som køkkenchef på
Molskroen. Han har afløst
den kendte stjernekok Michel
Michaud, der ønsker at vende
tilbage til Skagen og finde tid
til nye projekter.
Steffens ambition for Mols
kroen er at hylde de kendte
klassiske tilberedninger og
det gode håndværk. Samtidig
ønsker han at videreudvikle
stedets høje gastronomiske
niveau ved at tilføre et mere
moderne udtryk til menu
kortet. Steffen Villadsen vil
blandt andet etablere samarbejde med lokale leverandører om at få mere terroir på
tallerkenen.
Lübker Golf Resort
Salgs- & marketingchef Rikke
Friis-Nielsen er stoppet på
Lübker Golf Resort, hvor adm.
dir. Henrik Koch overtager
hendes funktion. Rikke er tiltrådt som turistchef i Hedensted Kommune.

Nytårskur 2016
6. januar kl. 7.30-9.30 i Syddjurs
Udviklingspark, Fabriksvej 5 i Mørke.
Borgmester Claus Wistoft vil fremlægge
byrådets planer for erhvervsudviklingen
i Syddjurs, og korte indlæg om: den
virksomhedsrettede indsats for øget
beskæftigelse, den lokale erhvervsservice
samt kommuneplanlægning og status på
udlagte erhvervsarealer. Byrådet er vært
ved morgenkaffe og -brød.
Info/Tilm.: bokr@syddjurs.dk senest 4.1
kl. 12.00.
Djurslands Erhvervsråds nytårskur
8. januar kl. 14-16, Gl. Estrup, Randersvej
2-4, Auning.
Vi ønsker hinanden et godt nyt erhvervs
år i Riddersalen. Museumsdirektør
Britta Andersen fortæller om Museet.
Indlæg ved borgmester Jan Petersen,
udviklingsdirektør Kim Kofod Hansen
og erhvervs- og miljøchef Lars Toft
Pedersen, Norddjurs samt borgmester
Claus Wistoft, Syddjurs.
Uddeling af IVÆRKSÆTTERPRIS 2016
og ERHVERVSPRIS 2016
Arr./Info: www.djurslandserhvervsraad.dk
Tilm.: senest 6.1. lene@
djurslandserhvervsraad.dk Gratis for
medlemmer. Ikke medlemmer samt
udeblevne tilmeldte kr. 200,00 pr person.
MBSR kursus
19. januar og eftf. tirsdage kl. 17-19.30
Bangholm Klinikken, Aarhusvej 30,
Ugelbølle, 8410 Rønde
Mindfulness Baseret Stress Reduktion
er en mentaltræning, der øger selvværd,
indre ro og livsglæde. Læge og MBSR
lærer Tove Hansen og famileterapeut
Inger Hansen tilbyder et 8-ugers stress
behandlingskursus, der med videnskabelig
dokumentation kan nedbringe sygefravær i
forbindelse med stress.
Pris: 3.750 kr. Info/tilmeld:
www.bangholm.dk, 5015 5360.

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
Dialogmøde
2. marts, Kattegatcentret i Grenaa.
Det årlige dialogmøde mellem Norddjurs
Kommune og erhvervslivet. Flere info
følger.
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

Grundpriser
190.960-287.680 kr. ekskl. MoMs. Pris
ekskl. alle tilslutningsafgifter.
størrelsen af disse afgifter fastsættes af forsyningsselskaberne

VELBELIGGENDE ERHVERVSGRUNDE I TIRSTRUP SÆLGES
I Syddjurs Kommune lægger vi stor vægt på at kunne 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 ad hovedvej 15 (Grenaavej).
Grundene er beliggende i en ny erhvervsudstykning på
Gråskegårdevej i den sydvestlige del af Tirstrup, tæt på
hovedvej 15 og 5 minutters kørsel fra Aarhus Lufthavn.
Grundene er velegnede til lettere industri-, håndværks- og
værkstedsvirksomhed, service og lager, der ikke medfører
gener i form af røg, støj eller lugt. Der er mulighed for at
opføre bolig i tilknytning til virksomheden.

www.erhvervDJURSLAND.dk · januar 2016

Grundene ligger på Gråskegårdevej, matrikel 39k og 39m,
Tirstrup by, Tirstrup.
Grundstørrelserne er fra 1.540 m2-2.320 m2.
Lokalplan: LP158, Erhvervsområde Tirstrup.
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.

Ajour

21

Alle data er indhentet i perioden
20.11.2015 - 21.12.2015.
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen,
NN Markedsdata og proff.dk.
Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

AM PM ApS
Gyvelskrænten 5, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 30-06-2015
Bruttofortjeneste
0,9
(0,8)
Resultat før skat
0,1
(0,1)
Årets resultat
0,0
(0,1)
Egenkapital
0,2
(0,1)
ANDERS ULRICHSEN ApS
Østergade 20, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-09-2015
Bruttofortjeneste
1,7
(1,7)
Resultat før skat
0,5
(0,4)
Egenkapital
2,0
(1,7)
Antal ansatte
3
(3)
ANDIGÅRDEN ApS
Andivej 30, Andi, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 30-06-2015
Bruttofortjeneste
-0,2
(0,6)
Resultat før skat
0,8
(0,7)
Årets resultat
0,7
(0,9)
Egenkapital
4,5
(3,9)
ApS HALLING AUTOOPHUG.
KNUD KOUSTRUP
Sønderskovvej 35, Halling,
8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-06-2015
Bruttofortjeneste
2,8
(3)
Resultat før skat
0,0
(0,3)
Egenkapital
1,1
(1,1)
ARKITEKTFIRMA ApS POUL ERIK
CLAUSEN ARKITEKT MAA
Ny Lufthavnsvej 21, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-09-2015
Bruttofortjeneste
2,6
(2,7)
Resultat før skat
0,1
(0,2)
Årets resultat
0,1
(0,1)
Egenkapital
0,4
(0,3)

BOKAROS ApS
Industriparken 16, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 2015-06
Bruttofortjeneste
2,3
(1,6)
Resultat før skat
0,6
(0,3)
Årets resultat
0,4
(0,2)
Egenkapital
1,7
(1,2)
BRENNER RADIATORER ApS
Hornbjergvej 51, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-03-2015
Bruttofortjeneste
1,0
(1,5)
Resultat før skat
0,5
(-0,2)
Årets resultat
0,7
(-0,2)
Egenkapital
1,9
(-0,3)
CAKES & CO. ENGROS ApS
Sletten 6, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-06-2015
Bruttofortjeneste
0,0
(-1,7)
Resultat før skat
0,0
(-2,9)
Årets resultat
0,0
(-2,9)
Egenkapital
-2,7
(-2,8)
C-TILSTED ApS
Jernbanegade 5 1., 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-06-2015
Bruttofortjeneste
4,4
(4,4)
Resultat før skat
0,2
(0,1)
Egenkapital
0,6
(0,5)
DANLINE A/S
Nørregade 25, Vivild, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 30-04-2015
Bruttofortjeneste
2,2
(3,4)
Resultat før skat
-0,5
(0,0)
Årets resultat
-0,5
(0,0)
Egenkapital
-8,0
(-7,4)
DINTANDLÆGE GRENAA ApS
Østergade 15, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 2015-09
Bruttofortjeneste
5,6
Resultat før skat
0,7
Årets resultat
0,6
Egenkapital
3,0
DJEBOLIG ApS
Århusvej 22, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 2015-06
Bruttofortjeneste
1,3

(5,1)
(1,1)
(0,9)
(2,5)

(0,6)

Resultat før skat
Årets resultat
Egenkapital

0,3
0,3
20,8

(-0,1
(-0,1
(20,5

DJURSLAND ISOLERING ApS
Egevej 18, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2015
Bruttofortjeneste
0,9
(0,6)
Resultat før skat
-0,1
-(0,1)
Egenkapital
-0,1
(0)
FINN BILDE NIELSEN ApS
Skolegade 13, 8570 Trustrup
Regnskabsafslutning 30-06-2015
Bruttofortjeneste
0,7
(1,5)
Resultat før skat
-0,6
(0,2)
Egenkapital
-0,1
(0,4)
FØLLE EL-SERVICE A/S
Lerbakken 23, Følle, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-06-2015
Bruttofortjeneste
7,4
(8,8)
Resultat før skat
1,8
(2,4)
Egenkapital
2,4
(2)
G.M.T. ApS
Frejasvej 15, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2015
Bruttofortjeneste
0,8
(0,6)
Resultat før skat
0,8
(0,9)
Egenkapital
23,7
(23,2)
GRENAA BOWLINGCENTER A/S
Østerbrogade 6, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-09-2015
Bruttofortjeneste
1,6
(1,3)
Resultat før skat
0,1
(0,1)
Årets resultat
0,1
(0,1)
Egenkapital
0,9
(0,8)
GRENAA MURER- OG TØMRERFORRETNING A/S
Frejasvej 15, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2015
Bruttofortjeneste
3,0
(2,9)
Resultat før skat
0,1
(0,3)
Egenkapital
1,2
(1,2)
GRENAA-TRANSPORT A/S
Bredstrupvej 27, 500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2015

Bruttofortjeneste
Resultat før skat
Årets resultat
Egenkapital

1,1
0,2
0,1
1,0

(1,1)
(0,2)
(0,1)
(1,0)

HORNSLET VÆRKTØJSFABRIK ApS
Sletten 2 B, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 2015-06
Bruttofortjeneste
0,2
(0,7)
Resultat før skat
-0,4
(-0,2)
Årets resultat
-0,4
(-0,1)
Egenkapital
-0,3
(0,1)
INVESTERINGSSELSKABET AF 26.
SEPTEMBER 1977 ApS
Ellemandsvej 6, Ørby, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30-06-2015
Bruttofortjeneste
2,5
(1,6)
Resultat før skat
1,9
(0,9)
Egenkapital
17,2
(16,1)
KOLIND TØMRER- OG MURERFORRETNING ApS
Højsletvej 12, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-06-2015
Bruttofortjeneste
4,4
(3,1)
Resultat før skat
0,3
(-1,0)
Årets resultat
0,2
(-0,8)
Egenkapital
0,8
(0,6)
MALERFIRMA MADSEN ApS
Rugvænget 17, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-06-2015
Bruttofortjeneste
4,8
(4,5)
Resultat før skat
-0,2
(0,3)
Årets resultat
-0,2
(0,2)
Egenkapital
-0,5
(-0,3)
RØNDE INDUSTRITEKNIK A/S
Ydesmindevej 1, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 2015-09
Bruttofortjeneste
4,3
Resultat før skat
0,7
Årets resultat
0,5
Egenkapital
1,5

(4,7)
(1,8)
(1,4)
(1,9)

SKØDSTRUP TRÆDREJERI
AF 1986 ApS
Grenåvej 19C, Bjødstrup, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-06-2015
Bruttofortjeneste
6,2
(6,6)

Vokseværk i Apport Systems
I disse e-handelstider er det
vigtigt for aktørerne at være
med helt fremme, når det
handler om logistik og lageroptimering. Det er her, fårene
ofte bliver skilt fra bukkene,
når det bestilte skal leveres i
en fart og uden fejl.
Apport Systems i Hornslet,
der netop arbejder med udvikling, salg og implementering
APPORT SYSTEMS A/S
Sletten 20, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-06-2015
Bruttofortjeneste 14,9

(16,3)

Resultat før skat

-1,4

(2,8)

Egenkapital

7,8

(9,4)

Antal ansatte

27

(22)

Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)
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af lagerstyringssystemer, er i
dag en af de primære aktører
på markedet i Norden, og
selv om sidste regnskab viser
et underskud på knap 1,2
mio. kr. efter skat, er direktør
Jakob Krogh fortrøstningsfuld,
når det gælder fremtiden.
„Vi valgte i Apport at foretage
en væsentlig ansættelses
forøgelse, inden vi havde
ordrerne. Dette for at sikre, at
ressourcerene var til rådighed når ordrerne kom, men
da disse blev forsinkede,
så havde det indvirkning på
regnskabet. Vi oplevede i
løbet af året fortsat en til
bageholdenhed i markedet
i forhold til at investere i at
forbedre effektiviteten. Til
gengæld har vi siden sommer
haft en væsentlig ordreind-

gang, og vi forventer i 2016,
at dette fortsætter. Vi ser derfor også positivt på indeværende regnskabsår hvad angår
både vækst i omsætning samt
indtjening.“
Imponerende
medarbejdervækst
I 2011 havde Apport Systems
bare 13 medarbejdere, i
2015-regnskabet er det 27, og
Jakob Krogh tror på, at den
udvikling fortsætter.
„Da vi er en videnstung virksomhed, er vi nødt til at være
på forkant med markedet,
specielt hvad angår ansættelser. Det er vigtigt, at vores
medarbejdere har de rette
kvalifikationer, når de møder
kunderne, og derfor er vi ofte
nødt til at ansætte, før vi har

ordrerne. Vi forventer i fremtiden at have minimum den
besætning, vi har i dag, og i
visse dele af organisationen
forventer vi yderlige ansættelser.“
Jesper peger på, at virksom
heden især adskiller sig fra
konkurrenterne på at have
faste priser, at arbejde efter
en projektmodel – og netop
på, at medarbejderne har den
viden, der skal til for at sikre
kunderne den helt rigtige
løsning.
Blandt kunderne er bl.a. Zebra
A/S (dem med Tiger-butikkerne), Irma, AB Catering,
Matas, B&O, Suzuki i Danmark, IDdesign (IDEmøbler
og Ilva), Fleggaard og lokale
Pomp de Lux.
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Resultat før skat
Årets resultat
Egenkapital

0,9
0,7
1,5

(2,0)
(1,5)
(1,6)

SKOVPLANTESKOLEN HOLMEGAARD A/S
Hovedvejen 5, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 2015-06
Bruttofortjeneste
2,4
(2,5)
Resultat før skat
-0,4
(0,3)
Årets resultat
-0,3
(0,2)
Egenkapital
0,1
(0,4)
SOENDERGAARD ApS
Rugvænget 12A, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-09-2015
Bruttofortjeneste
5,4
(4,6)
Resultat før skat
0,2
(0,2)
Årets resultat
0,2
(0,1)
Egenkapital
1,1
(0,9)
STENLØSE MARINE ApS
Århusvej 22, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 2015-06
Bruttofortjeneste
1,6
Resultat før skat
-0,8
Årets resultat
-0,6
Egenkapital
4,9

(1,7)
(0,4)
(0,4)
(5,5)

TANDLÆGERNE I VIVILD ApS
Nørregade 13A, Vivild, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 30-06-2015
Bruttofortjeneste
7,3
(7,4)
Resultat før skat
3,4
(3,8)
Årets resultat
2,6
(2,9)
Egenkapital
7,6
(6,0)
TONNY SLETSKOV VVS ApS
Industrivej 4, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 2015-06
Bruttofortjeneste
0,2
(0,4)
Resultat før skat
-0,2
(0,0)
Årets resultat
-0,1
(0,0)
Egenkapital
-0,2
(-0,1)
VV ENTREPRENØR ApS
Tingvej 55, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-06-2015
Bruttofortjeneste
1,3
(1,2)
Resultat før skat
0,0
(0,0)
Årets resultat
0,0
(0,0)
Egenkapital
0,3
(-0,1)

Djurs Sommerland runder
100 mio. i bruttofortjeneste
Familien Nielsen, der står bag
Djurs Sommerland, kan være
godt stolte af den stabile udvikling i den lokale forlystelsespark, der i år for første gang
har rundet 800.000 gæster.
Det er nemlig ikke kun gæstetallet, der vokser. I 2011 var
selskabets bruttofortjeneste
godt 75 mio. kr., og det tal
rundede i 2015-regnskabet
100 mio. kr.
Resultatet før skat landede på
næsten 30 mio. kr. mod 18,5
mio. kr. i 2011. Det er altså
lykkedes at øge egenkapitalen i selskabet på trods af de
massive investeringer, der er
foretaget de senere år. Medarbejderstaben er tilsvarende
øget fra 106 i 2011 til 132
medarbejdere i 2015.
Direktør Henrik B. Nielsen er
da også tilfreds med resultatet, og han forventer en fortsat
positiv udvikling i selskabet,
bl.a. pga. fortsatte investeringer i nye forlystelser i parken.
„Vi håber at holde besøgstallet i 2016. Kan vi finde et par
procenters vækst, så vil vi
meget gerne gøre det, men vi
skal også huske på, at vi havde
en rigtig flot vækst i år.“ De
800.000 gæster var nemlig en

imponerende vækst på 15% i
forhold til året før.
Opgraderes for 25 mio. kr.
Forlystelsesparken investerer
i løbet af vinteren 20 mio. kr. i
endnu en ny forlystelse med
navnet Søulken, som skal
stå klar til sæsonen og gerne
skaffe endnu flere gæster.
„Der er ingen tvivl om, at
nyheder i parken er med til
at drive gæsterne ud på et
besøg igen og trække nye
besøgende. Derudover er vi
nødt til at lægge kapacitet ind
i parken, fordi vi har haft en
stor vækst og derfor skal sikre,
at gæsterne kan prøve mest
muligt og ikke skal stå lang
tid og vente,“ siger Henrik B.
Nielsen.
Derfor bliver der også investeret ca. 5 mio. kr. i blandt andet
nye service- og spisefaciliteter,
så parken i alt bliver opgraderet for ca. 25 mio. kr. i alt til
næste sæson.
Overnatningsmuligheder
Henrik og resten af familien
vil gerne udvikle parken til
et egentligt resort, og første
skridt i den retning bliver at
etablere overnatningsmulighe-

der, men det vil ske med små
skridt, så forlystelsesparken løbende får tilpasset i forhold til
efterspørgslen. „Der er ingen
tvivl om, at det er de tiltag,
som skal løfte Djurs Sommerland op imod en million
gæster. Men vi er nok en 4-5
år ude i fremtiden, før vi tager
fat i første etape,“ siger Henrik
B. Nielsen, der samtidig konstaterer, at der er en naturlig
begrænsning i gæsteudviklingen med beliggenheden
midt på Djursland. En markant
vækst kræver ifølge Henrik et
resort med bl.a. overnatningsmuligheder.

DJURS SOMMERLAND A/S
Randersvej 17, Battrupholt,
8581 Nimtofte
Regnskabsafslutning 30-06-2015
Bruttofortjeneste 100,5

(96,8)

Resultat før skat 29,7

(26,6)

Egenkapital

122,8 (103,8)

Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)
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Direktør Henrik B. Nielsen, Djurs Sommerland A/S
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