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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

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

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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Personprofil Apoteker Ulrik Hjelme, Hornslet Apotek
[forsidefoto] Ulrik Hjelme mener, han altid er den samme, uanset om han er
på arbejde eller derhjemme med familien. Det er de to områder, der fylder hans
liv, og han har helt bevidst ikke sin hustru eller børn til at arbejde i hans Apotek.
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Formand Henrik Rygaard, Round Table Grenaa
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Et af de erhvervsnetværk, vi har på Djursland, er Round Table
Grenaa med cirka 20 medlemmer, der alle er yngre mænd fra
forskellige brancher og stillinger.
medlemmer, inspireret af en tale,
I Round Table holder man 20
De er alle mænd imellem 20 og 40
møder om året med fast dagsorden. Prins Edward holdt. Han opfordrede
år, og man kommer kun ind, hvis
erhvervsfolk til at samles om bordet
man bliver godkendt af alle medlem- Der er mødepligt, og klokken 18.30
og tilegne sig brugbare metoder,
indledes mødet
mer. Til gengæld
tilpasse dem til nutiden og udvikle
med et besøg
er der ingen krav
ERFARINGSDELING
dem. De tre begreber Adopt, Adapt
et sted ude i
til, hvilken branOG DEBATTERNE ER
og Improve er stadigt valgsproget
byen. Det kan
che man tilhører
for bevægelsen.
være
et
virksomog stilling, man
HJØRNESTEN I ROUND
hedsbesøg eller
har. RT 91, som
40-årige bliver til mumier
et andet fagligt
TABLE GRENAA
Round Table
Formanden sender jævnligt den
arrangement.
Grenaa også
hvide liste med foreslåede nye
Herefter fortsætter mødet i RT 91’s
kaldes, er et tæt fællesskab, hvor
medlemmer ud. Ethvert eksistelokaler under Nærkøb på Bavnehøjde unge mænd mødes jævnligt for
rende medlem har vetoret imod en
vej i Grenaa.
blandt andet at diskutere personlige
kandidat og kan uden begrundelse
emner og udfordringer.
stemme vedkommende ned. GodGrundlagt i 1927
„Erfaringsdeling og debatterne er
kendte kandidater inviteres til at del„Som formand styrer jeg mødet.
hjørnesten i Round Table Grenaa. Vi
tage i tre af de fast møder, hvorefter
Tre af medlemmerne har forberedt
kan sige, hvad vi vil og være os selv
indslag. Det er faste pligter, som går kandidaten som regel bliver optaget.
i en afslappet stemning. Det, vi disOptagelsesritualet er hemmeligt.
kuterer, skal være personligt, og ofte på skift. Alle skal bære deres Round
„Når man
er det noget fra privatlivet, vi bringer Table-nål, og
fylder 40, bliver
selv om det ikke
på bane,“ fortæller Henrik Rygaard,
IDEEN MED ROUND
man smidt ud.
er et krav, er det
formand for RT 91.
TABLE ER AT UDVÆLGE
Dem kalder vi
velset at bære
sin blazer med
Der er mødepligt
PERSONER OG UDVIKLE for mumier,
men de er dog
logo,“ beretter
De 20 medlemmer består af mænd
altid velkomne
Henrik Rygaard.
HINANDEN
fra mange forskellige brancher. Omtil både møder
Ud over de
kring en tredjedel er selvstændigt
faste møder er der fredagsbar i sam- og arrangementer. Vil man ud, inden
erhvervsdrivende inden for handel,
man fylder 40, får man orlov et halvt
arbejde med søsterklubben, Ladies
håndværk og produktion. Resten
år, inden den endelige beslutning,“
Circle Danmark, som RT 91 deler
repræsenterer alle mulige brancher
forklarer Henrik Rygaard.
lokaler med, et årligt regionsmøde,
som bankfolk, advokater og håndHan er uddannet speditør i shiplandsmøde og et med de andre
værkere, men alle er lige i Round
pingbranchen og arbejder til dagligt
europæiske klubber med nummeret
Table Grenaa.
for Dansk Supermarked, hvor han er
91. Netværket strækker sig over det
„Ideen med Round Table er at
meste af verden, og lige meget hvor ansvarlig for Bilkas vareflow.
udvælge personer og udvikle hinanman bevæger sig hen, kan man konden. Vi er højest to fra en branche
takte den lokale Round Table-klub
for at sikre diversiteten, og her har
Haakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk
og få råd og hjælp.
du et helt unikt kammeratskab med
Round Table er stiftet i 1927 i
mennesker, der er meget anderEngland, hvor et medlem af Rotary
ledes end dig selv,“ mener Henrik
ønskede at lave et netværk for yngre
Rygaard.
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Ejere Emil Alexander Hansen og Mads Støjko Larsen, Campfire Games
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MILLIONEKSPORT AF

INGENTING – ENDNU
Tæt på en million kroner
har virksomheden Campfire
Games IVS i Grenaa modtaget
i betaling fra sine kunder
uden at give dem noget
som helst til gengæld. På
den måde rejser den lille
virksomhed kapital til at
producere det, kunderne håber
at få på et tidspunkt.

„Pengene bruger vi på at hyre
Person Shooter, hvor det er lige som
folk til at hjælpe os med udviklingen
selv at være der. Vi bestræber os
af spillet. Og noget får vi selv i løn.
på, at alt er så autentisk som muligt
Vores roller er at
i mindste desørge for, vores
talje,“ forklarer
DER VAR MEGET
folk laver det,
Emil.
ARBEJDE I DET, MEN
de skal. Vi har
Både han og
en tysk musiker,
Mads er uddanDET GAV OS PENGENE.
som bor i Franknede webinteOG DET GAV GOD PR
rig, en lydmand
gratorer fra 3D
i England, en
College på Viden FOR SPILLET
animator i KøDjurs. De begyndte at udvikle på spillet under stu- benhavn, en character artist i USA,
en australier, der laver våben og to
dierne for fire år siden. Til at bakke
programmører i henholdsvis England
sig op og tjekke, om alt er korrekt,
og USA,“ afslører Emil.
har de et stort community bag sig.
Hvad gør man, hvis man ingen
Det består af omtrent 2.000 brugere
penge har og gerne vil udvikle et
100 procent eksport
på forskellige fora samt mere end
produkt til eksport i hele verden?
Lige nu leder de efter yderligere
9.500 på Facebook og Twitter.
Man lader sine kunder betale for
tre programmører, der skal hjælpe
produktet nu til levering i fremtiden.
med at blive klar til en første spilbar
Pengene går til udvikling
Det er, hvad de to iværksættere bag
version om cirka fem måneder. Om
„Det er folk fra 14 til 60 år, primært
Campfire Games, Emil Alexander
et halvt år regner de med at tjene
fra USA på grund af temaet om
Hansen og Mads Støjko Larsen, har
rigtige penge på deres projekt. Det
den amerikanske borgerkrig. Det
gjort. I skrivende stund har 2.474
har været hårdt arbejde i de fire år,
startede med,
kunder betalt
de har udviklet på spillet, og især
at vi lavede et
tilsammen
DET VAR HÅRDT
arbejdet med at rejse pengene på
projekt på kick141.803
kickstarter kunne de have været
starter.com for
amerikanske ARBEJDE AT POSTE
foruden.
at crowdfunde.
dollars,
NYHEDER SÅ OFTE DEN
„Vi var egentlig ikke helt klar til
Det var hårdt
cirka
MÅNED, PROJEKTET
det, da vi lavede vores projekt på
arbejde at poste
945.000
kickstarter. Der var meget arbejde
nyheder så ofte
KØRTE
dani det, men det gav os pengene. Og
den måned,
ske
det gav god PR for spillet,“ mener
projektet kørte, men vi nåede vores
kroner, uden nogen
Mads.
økonomiske mål,“ fortæller Mads.
garanti for at få noget
Ved at udgive War of Rights på
Når spillet udkommer, hvilket
for pengene.
spiltjenesten Steam, som er en
efter planen vil ske via spiltjenesten
„Vi er i gang
international portal, er alt salg i prinSteam, vil prisen være 30 dollars.
med at udvikle et
cippet eksport, selv til de danskere,
Hvis man derimod betaler nu, er
computerspil, som
som til den tid vil købe det.
prisen kun det halve. Endvidere får
foregår under den
man credit i spillet og modtager en
amerikanske borgerkrig. Det hedder fysisk ting som et emblem eller en
Haakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk
hat samt en spilkarakter, som andre
War of Rights og
ikke får at spille med.
er et såkaldt First
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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

Færgevej 1 · Grenaa
www.mercatus.dk

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

Stationsplads 4

• 8500 Grenaa

• Tlf. 8630 0355

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

KOMPETENCELØFT
TIL DINE
MEDARBEJDERE

Kvalitet og Omtanke

IT, DANSK,
MATEMATIK
ELLER..?
www.aof-randers.dk
www.djursland.aof.dk
www.aof-favrskov.dk
Odinsgade 4· 8900 Randers C
Tlf.: 86 43 00 00· kursus@aofhuset.dk

Tel. 8833 4646 · www.lsalaw.dk

Top kvalitet
Hurtig levering
konkurrencedygtige priser
1.600 M2 OVERFLADEBEHANDLINGSANLÆG


m

550 m malerhal
2

Certificeret efter: DS/EN ISO 9001
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8500 Grenaa . Tlf.: 86 32 66 66 . www.hsm.dk
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„SAMMEN STÅR VI
STÆRKERE“
OM INNOVATION
Djurslands Erhvervsråd har i samarbejde med Syddjurs Erhvervsforening og Lederne inviteret to
foredragsholdere, som på hver sin
måde beskæftiger sig med begrebet
innovation. Efterfølgende er der
netværk på tværs, hvor deltagerne
får mulighed for at møde andre
erhvervsfolk.

Tang skal skabe arbejdspladser
GRENAA Kattegatcentret er med til at sætte
dyrkning og anvendelse af tang på dagsordenen i et nyt banebrydende innovationsprojekt,
der netop har modtaget 11,8 mio. kr. i støtte fra
Innovationsfonden.
Sammen med Teknologisk Institut, Aarhus Universitet og en lang række andre videninstitutioner
og virksomheder deltager centret de næste 4,5 år
i et stort, internationalt projekt med titlen MAB4
– MakroAlge Biorraffinering til højværdiprodukter.
Projektet skal udvikle metoder til at dyrke tang
i stor skala og omdanne tangen til fødevarer og
ingredienser til blandt andet dyrefoder og hudpleje – og ikke mindst sørge for, at den nye viden
kommer ud at arbejde i danske virksomheder.

Løvenholm Fonden stifter pris

LØVENHOLM For at støtte nyskabende studier
inden for skovbrug, har Løvenholm Fonden, der er
ejer af Løvenholm Gods, nystiftet en pris til skovbrugsstuderende. „Løvenholm Fonden ønsker
med prisopgaverne at styrke de skovbrugsstuderendes driftsøkonomiske, skovdyrkningsmæssige
eller andre skovbrugsfaglige kompetencer med
relevans for skovdrift i Danmark,“ begrundede
Per Holten-Andersen, bestyrelsesmedlem i Løvenholm Fonden, idéen med at indstifte prisen.
To tidligere studerende på uddannelsen til skovog landskabsingeniør modtog de første priser på i
alt 25.000 kr. på Skovskolen, for dels et bachelorprojekt om data indsamlet med luftbåren laserscanning som driftplanlægningsværktøj, samt
dels en opgave om douglasgran.

Innovation og omsætning
– hånd i hånd
Lars Nørgaard Bjørn er i dag CTO for
virksomheden Scotia, der arbejder
med intelligent belysning. Han er
initiativtager til en række start-ups,
har vundet flere opfinderpriser og er
medlem af opfinderforeningen.
Lars vil på mødet fortælle os om,
hvordan innovation og omsætning
kan komme til at gå hånd i hånd.
Hjerne og kreativiteten
Peter Lund Madsen vil definere for
os, hvad en god idé er, og hvor den
kommer fra.
Han vil bl.a. fortælle om sko-
eksemplet, om alt det vi tænker,
uden vi ved det. Om hjernens
badekar, bevidsthedsstrømmen og
det frie valg.
Hans indlæg handler også om
forberedelse, afslapning og Nobelpriser samt om alder og fastkørte
tankebaner.

Seks bud på Den Ny Maltfabrik

Onsdag den 13. april kl. 14-17 i Dronningens Ferieby
Tilmelding: Arrangementet er gratis, men tilmelding nødvendig på:
www.lederne.dk, se nederst under Lokalafdelinger og vælg Kronjylland.

EBELTOFT Seks forskellige arkitektvirksomheder
er blevet prækvalificeret til at komme med forslag
til Den Ny Maltfabrik i Ebeltoft. Visionen er at genoplive Maltfabrikkens markante røde industribygninger og herudover opføre et nyt biblioteks- og
museumshus, så det i fremtiden bliver et omdrejningspunkt for service, erhvervs- og kulturorienterede aktiviteter med tiltrækningskraft for Djurslands borgere, turister og potentielle tilflyttere.
De prækvalificerede teams til konkurrencen er BIG
– Bjarke Ingels Group, COBE, Praksis Arkitekter,
Schmidt Hammer Lassen Architects, Tegnestuen
Vandkunsten og AART architects.

Viborg med i Business Region Aarhus

GENERALFORSAMLING 2016
Marts måned byder på den årlige
generalforsamling, når Djurslands
Erhvervsråd er vært d. 29. Marts.
Kattegatcentret danner rammen om

begivenheden. Sæt kryds i kalenderen allerede nu. Nærmere information omkring generalforsamlingen på
foreningens hjemmeside.

MADE BY DJURSLAND 2016
Erhvervsrådet og Viden Djurs arbejder med optakt til efterårets event.
Vi vil i løbet af foråret indkalde erwww.erhvervDJURSLAND.dk · marts 2016

hvervslivet på Djursland til optakten
til den kommende uge 47.

Advertorial

ØSTJYLLAND Viborg Kommune er indtrådt i det
politisk erhvervssamarbejde. „Vi er rigtig glade for
at byde Viborg velkommen i Business Region Aarhus, der nu tæller ca. en halv million arbejdspladser og ca. 1 mio. borgere. Business regioner er
modsat byskilte og regions- og kommunegrænser
ikke fastlagt på Christiansborg,“ siger formand for
Business Region Aarhus og borgmester i Skanderborg Jørgen Gaarde fortsætter: „Business
Region Aarhus er kendt for sine interesser ift.
udvidelsen af Østjyske Motorvej E45. Vi arbejder
generelt med erhvervsfremme, herunder bedre
rammevilkår for virksomhederne og ser frem til at
samarbejde med Viborg om dette.“

Noter
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DRØMMEBILEN

JEG IKKE HAVDE RÅD TIL DENGANG
„Alt er lavet 100% originalt,“
forsikrer BMW Kaj, som han
kaldes blandt fans af det
potente tyske bilmærke. Og
flot er den, den hvide BMW
2002 ti fra 1970.

Bilen blev oprindeligt hentet til
Danmark fra schweiz som reservedelsbil, men senere overtaget
af Kaj Jacobsen, der er mekaniker
med BMW som speciale. „Alt er
helt, som da den forlod fabrikken i
München. Det går jeg meget op i,“
fortæller Kaj. „Den har været totalt
pillet fra hinanden, og alle dele er
for eksempel blevet malet i de helt
originale farver.“ Det har da også
taget næsten ti år af Kajs fritid, at få
2002’eren ført tilbage til sin oprindelige status.
Kaj er nærmest født med Bayerische
Motoren Werke på sidelinien. Hans
far var i mange år BMW forhandler,

10

Bilen & Bossen

og i 1988 overtog han forretningen,
som han i dag driver som autoværkstedet Service Center Grenaa. „Jeg
har haft mange forskellige BMW’er
gennem årene. Den her var meget
populær til motorsport, men det
var en ret dyr bil, jeg bestemt ikke
havde råd til.“
Både Kaj og hans hustru bruger
bilen til private ture, både for dem
selv og sammen i BMW Club Danmark, som de er aktive i.
Andre drømmebiler? „Hvis der
stod en og viftede med nøglerne til
en førstegenerations BMW M3, ville
jeg nok slå til,“ smiler han.
Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk

www.erhvervDJURSLAND.dk · marts 2016

BMW 2002 ti
Producent:

Bayerische Motoren
Werke

Byggeår:

1966–1977

Motor:

1990 L,
4 cylinder benzin

Effekt:

120 HK

Særligt:

5 trins man. sportsgear
Differentialespærre
2 dobbelte karburatorer

www.erhvervDJURSLAND.dk · marts 2016

Bilen & Bossen

11

Medejer Michael Scherer, Grefta Tryk, daglig leder Rikke Topp, Sostrup Slot & Kloster og førstemand Mogens Lykke Hansen, Grefta Tryk
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50
ÅR
MED TRYK PÅ
Siden overtagelsen af bygninger og maskiner efter Grenaa Folketidendes
konkurs i 1966 har Grefta Tryk leveret tryksager til kunder i hele landet.
I årenes løb er trykkeriet fulgt med udviklingen og mærker en stigende
interesse fra især nye kunder på Djursland.

bund i samarbejde med trykkeriets
for personlig sparring og rådgivPå Markedsgade 41 i
grafikere. Man kan naturligvis få
ning. En af dem er Rikke Topp, som
Grenaa har der været
det som både digitalt og offseter daglig leder på Sostrup Slot &
trykkeri i over 100 år. De
tryk og med
Kloster.
seneste 50 af dem har
mulighed for
„Mogens
trykkeriet heddet Grefta Tryk
VI VIL GERNE
storformatprint.
og er ejet af tre søskende, hvis og jeg har haft
TIDLIGT IND I
Dertil kommer
far startede det i 1966. Siden har et fantastisk
services som
samarbejde fra
utallige tilbygninger og nyt trykke
PROCESSEN, FOR SÅ
at få det pakket
dag et. Jeg har
udstyr gjort virksomheden til det
FÅR VI LØST OPGAVEN
og distribueret.
oplevet en stor
moderne trykkeri, det er i dag.
Trykkeriet har
vilje til at hjælpe
„Vi har haft rigtig mange af
BEDST
pluklageret for
os på vej for
vores kunder i mange år. De ved,
nogle af sine kunder.
at få de bedste løsninger. Jeg har
vi tjekker kvaliteten af materialet,
„Vi vil gerne tidligt ind i procesbestemt ikke fortrudt at vælge et
inden vi trykker det. Det kan være
sen, for så får vi løst opgaven bedst.
lokalt trykkeri, og så kan de sagtens
grafik, der ikke er helt godt nok eller
Vi er gode til at lytte til, hvad kunden
være med på prisen, som er meget
stavefejl. Så kontakter vi dem og får
gerne vil have, og giver derigennem
konkurrencedygtig,“ fortæller Rikke
det rettet,“ forsikrer Mogens Lykke
en god oplevelse. Vi trykker jo ikke
Topp.
Hansen, førstemand hos Grefta.
noget, vi ikke selv er tilfredse med,“
Hun mener,
Han fortæller,
forsikrer Michael Scherer, der samdet er dejligt
at nye kunder
JEG HAR OPLEVET
men med en bror og en søster ejer
med en levesom regel gerne
EN STOR VILJE TIL AT
Grefta.
randør lige om
vil have tilsendt
Igennem årene har virksomhehjørnet, og det
en korrektur. Når
HJÆLPE OS PÅ VEJ
den udlært en lang række lærlinge,
giver stor flekde kommer igen,
hvoraf rigtig mange har valgt at
sibilitet, at man
siger de, det er
FOR AT FÅ DE BEDSTE
starte for sig selv. Derfor ligger
lige kan kigge
lige meget, fordi
LØSNINGER
der over det meste af Østjylland
forbi og hente
de nu ved, det
trykkerier, som på den måde har
Daglig leder Rikke Topp, Sostrup Slot & Kloster
sine ting. Hun
er i orden. De
deres rod i Grefta, som med 50 år
har på vegne af
fleste bestiller
på bagen har sat sine tydelige spor i
bare med vished om, at deres ordrer Sostrup fået fremstillet visitkort, kubranchen.
verter, flyers, brochurer, roll ups og
er i gode hænder.
etiketter til nogle helt nye produkter,
slottet er begyndt at sælge.
Rikke fra Sostrup er godt tilfreds
Haakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk
Størstedelen af kunderne bor langt
Har sat spor i branchen
fra Djursland, de fleste i hovedHos Grefta kan man få lavet stort
staden, men Grefta mærker en
set alt inden for grafisk produktion.
stigende interesse fra lokale virkMan kan levere færdige filer eller
somheder, der ønsker at benytte et
henvende sig og begynde fra bar
lokalt trykkeri med bedre mulighed
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JEG SKELNER IKKE IMELLEM

ARBEJDE OG FRITID
Ulrik Hjelme mener, han altid er den samme, uanset om han er på arbejde
eller derhjemme med familien. Det er de to områder, der fylder hans liv, og
han har helt bevidst ikke sin hustru eller børn til at arbejde i sit Apotek.

uddannet havde jeg dog drømt om at være selvstænFamilien og arbejdet tager al tiden for apoteker Ulrik
dig, og jeg havde sat flere ting i gang ved siden af arbejHjelme, og tid kunne han sagtens bruge mere af, men
det,“ husker Ulrik Hjelme.
sove skal man jo desværre. Stort set hver aften glæder
han sig til den kommende dag, uanset om den bliver
Ingen familie i apoteket
tilbragt i apoteket i Hornslet eller sammen med familien
Ingen af dem blev dog til noget, og da han var midt i
derhjemme.
fyrrerne, sagde hans bror, der i øvrigt også er apote„Jeg har ingen adskillelse imellem arbejde og familie.
ker, at han skulle tage en beslutning. Ulrik kiggede sig
At tage telefonen derhjemme er ikke arbejde for mig.
omkring og besluttede at søge om at blive indstillet
Det er bare som at køre ungerne til dans,“ fortæller
ved Sundhedsstyrelsen til
Ulrik Hjelme.
at drive apotek. Det lykSammen med hustruen
INGEN SKAL SIGE ’DET
kedes, og i 2009 overtog
Lane har han tre døtre i
han Hornslet Apotek, som
alderen 11, 16 og 18 år, og
KAN JEG IKKE’. DET ER JO
på det tidspunkt havde 13
han lægger stor vægt på,
ansatte.
at de alle kan udføre hjemIKKE RAKETVIDENSKAB, VI
I dag er der 40 medarligt arbejde, lappe cykel
bejdere, efter Ulrik i flere
og kunne spare op til det,
ARBEJDER MED
omgange har budt ind på
de gerne vil have. De skal
apoteker, ingen andre ønskede at overtage. Med udsalg
være selvkørende, som han udtrykker det. Det samme
to andre steder og en lang række afhentningssteder er
gælder medarbejderne på apoteket.
Hornslet Apotek blevet en driftig forretning, som også
har god succes med at distribuere medicin til dyr. I
Drømte om at være selvstændig
privaten går hverdagen med at holde huset og opdrage
„Det er rigtig, rigtig vigtigt for mig, at jeg uddanner alle
døtrene. Ikke mindst økonomisk skal de være rustet til
omkring mig til at kunne løse alle opgaver. Ingen skal
livet, mener Ulrik.
sige ’det kan jeg ikke’. Det er jo ikke raketvidenskab,
„Den første mobiltelefon har vi foræret dem, men
vi arbejder med, og alle medarbejdere skal i bund og
den næste skal de selv
grund kunne det samme,“
mener apotekeren.
SIDEN JEG BLEV UDDANNET betale. Sådan er reglen
derhjemme. Derfor har de
Før han overtog apoteket arbejdede han i
HAVDE JEG DOG DRØMT OM AT fritidsjob, så de har deres
egen økonomi, men de
industrien. I ni år som laboarbejder ikke hos mig på
ratoriechef hos Superfos
VÆRE SELVSTÆNDIG
apoteket. Selv om vi diskui Vejle, hvor han udførte
terer både skole og arbejde derhjemme på lige fod med
kvalitetskontrol af alle råvarer. I begyndelsen var der
samfundsforhold, skal min familie ikke blandes ind i mit
meget manuelt arbejde, men med årene overtog autojob på apoteket,“ slutter Ulrik Hjelme.
matburetter det meste af arbejdet, så Ulrik søgte nye
græsgange og blev kvalitetschef for Daniscos lægemiddelproduktion i Grindsted.
Haakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk
„Det var en spændende arbejdsplads på heden med
cirka tusind ansatte i en gammel virksomhed med stor
tradition for at fremstille medicinalkemi. Siden jeg blev
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Apoteker Ulrik Hjelme, Hornslet Apotek
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MURERFIRMA

Bent Klausen
Kratbakken 10

Aps

8586 Ørum Djurs Tlf. 8638 1160

www.bentklausen.dk

Færgevej 1 · Grenaa · w w w.mercatus.dk

Vælg en stærk
samarbejdspartner
LOKAL OG ENGAGERET

Vi tilbyder virksomheder på Djursland
•
•
•
•

Drift og vedligeholdelse af it-systemer
Service og support af hard- og softwareløsninger
Salg og rådgivning i forbindelse med nyerhvervelser
Installation og konfiguration af it-systemer
www.orum-itservice.dk • info@orumit.dk
Åbrovej 39 • 8586 Ørum Djurs • 8638 2282 / 2344 3649

www.djurslandsbank.dk

Din lokale installatør

EN SPARRINGSPARTNER
I ØJENHØJDE
Har du til tider svært ved at få overblik
og træffe de rigtige beslutninger i din
virksomhed? Vi hjælper dig med at gøre
det komplekse enkelt, fokusere på det
væsentligste og træffe de beslutninger, der
skaber tryghed og vækst i din virksomhed.
EY i Grenaa
Storegade 1, telefon 73 23 30 00
www.ey.com/dk

16

El-installation
Automation
IT-netværksløsninger
Industriservice
Solceller
Sikringsanlæg

BP Electric A/S
www.bpelectric.dk

Trekanten 44 B
8500 Grenaa
Tlf. 86 32 32 99

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

Deres garanti for
kompetence og engagement
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KLUMME – KOMMUNIKATION

SÅDAN FÅR DU

SUCCES MED FACEBOOK
Har du eller overvejer du at få en Facebookside til din virksomhed?
Så får du her nogle tips til, hvordan du får succes med den.
Vær personlig
Er der noget Facebook kan, så er
det relationsopbygning. Uanset hvor
tæt en relation er, så har den værdi,
fordi det er betyder noget at kende
nogen, der kan kan hjælpe en.
En af grundene til at dine følgere
ikke liker, deler eller svarer, kan
være, at de ikke mærker en egentlig
relation, fordi de ikke ved, hvem de
taler med.
Det er også rigtigt, at der står
„synes godt om“ på knappen. Men
vi er ikke på Facebook for at „like“
virksomheder.
Folk på Facebook er som regel sig
selv nærmest. Det er deres egen
tid, ofte fritid, og hvis ikke de finder
noget tilfredsstillelse på din Facebookside, scroller de videre.
Forstærk din relation
For at styrke eller opretholde en
relation mellem to, skal der ske en
egentlig interaktion. Mange interaktioner udvikler din relation. Husk at
alle opdateringer er i konkurrence
med andet spændende indhold, og
hvis du ikke er inde i varmen, er du
på vej ud.
Fortæl, hvad de skal gøre
Facebook fremmer synligheden
af dem, der skaber den største
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aktivitet. Algoritmerne i Facebooks
maskinrum læser aktivitet som tegn
på godt indhold. Den som skaber aktivitet, har opskriften på synlighed,
engagement, og måske også salg.

præmiejægere, som hurtigt bagefter
vender dig ryggen. Du kan også få
din Facebookside slettet, hvis du
bryder reglerne.
Af Lars Chalmer Rasmussen, Mercatus

Gør det let
Et spørgsmål i en opdatering er en
opgave, man beder følgere løse,
men er den for svær, gider man ikke
at gå i dialog.
At være i dialog med folk via en
Facebookside er en rigtig god start,
men for at komme i dialog, skal man
magte at sætte sig i læserens sted.
På Facebook betyder det, at du skal
være bevidst om, hvor meget du
egentlig kræver af dine følgere, hvis
du stiller dem et spørgsmål.

Reklamebureau A/S, www.mercatus.dk

Vær unik
På Facebook er du under konstant
pres i konkurrencen om læserens
tid, så du bliver spillet af banen hvis
du ikke er unik eller bedst til det,
du gør. Du kan også komme til at
udkonkurrere dig selv, hvis du laver
samme indhold på flere digitale
platforme og sociale tjenester.
Pas på med konkurrencer
Uden et erfarent overblik sker det
let, at konkurrencen tiltrækker
de forkerte brugere, de såkaldte

Klumme – kommunikation
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Tvangsauktioner Markedsindeks Nyheder Rådgivning og inspiration Find mægler

Min boligside

Boligsidens Markedsindeks
Nøgletal fra Boligsidens Markedsindeks
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Syddjurs
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Palle Erik Rasmussen har
overtaget formandsposten
i foreningen Ebeltoft Ebelfestival efter Walter Møller,
der er fortsat som menigt
bestyrelsesmedlem. Palle har
været medlem af festivallens
styregruppe i de sidste tre år.
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Fuldtidsledige
% af arbejdsstyrken
(foreløbige) efter område,
alder og køn.
6

5

4

3

Januar
2015

910
792

November
2015

625
582

December
2015

685
583

Økonomidirektør Eva Holm
Iversen skifter efter seks år i
Norddjurs Kommune titlen ud
med forvaltningschef i Aarhus
Kommunes magistratsafdeling Børn og Unge. Kommunaldirektør Jesper Kaas
6 vil i april forelægge
Schmidt
et forslag
til en fremtidig
5
organisering
af området for
4
økonomiudvalget. Indtil der
3
er truffet beslutning herom,
vil han 2selv varetage det
1
ledelsesmæssige
ansvar for
0
økonomiområdet.

Januar
2016

789
637

Kilde: Danmarks Statistik

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

www.spardjurs.dk mail@spardjurs.dk
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Ajour

Lokalbrugsen Fjellerup
Michael Nielsen er tiltrådt
som uddeler i Lokalbrugsen i
Fjellerup. Michael har været
butikschef i Kiwi i Grenaa og
kommer fra et job som souschef i Dagli‘Brugsen i Ørum.
Jagt- og Skovbrugsmuseet
Peter Bavnshøj, der i forvejen
er direktør for Dansk Landbrugsmuseum Gl. Estrup, er
også blevet direktør for det
flyttende Jagt- og Skovbrugsmuseum. Baggrunden er, at
den hidtidige direktør gennem
32 år Jette Baagøe er fratrådt
sin stilling.

Norddjurs Kommune

500

Antal

afløst Alice Krogh, der er gået
på pension. Erik, der er cand.
jur. ved Aarhus Universitet,
kommer fra en stilling som
selvstændig konsulent med
opgaver indenfor beskæftigelse, ledelsessparring m.m.
Han har stor ledelseserfaring
på arbejdsmarkedsområdet
og har tidligere været ansat
som chef i Arbejdsmarkedsstyrelsen og været jobcenterchef i Ballerup Kommune.

Erik Holck Hansen er startet
som ny chef for job- og virksomhedsservice, hvor han har

Arkitekt Hanne Broe er startet
som chef for planlægning,
kultur og natur, hvor hun
afløser Helen Rosager, som
har ønsket at overgå til en stilling som udviklingskonsulent
inden for kultur og turisme i
kommunen. Hanne kommer
fra et job som gruppeleder
for sundhed og støtte på
socialområdet ved Samsø
Kommune. Hun har derudover
flere års ledelseserfaring fra
Vejle Kommunes tekniske
forvaltning.
Lübker Golf Resort
Kenneth Strunge er startet
som forpagter af det samlede
food and beverage område,
gældende for både Restaurant
Forest og Square Café i Lübker Square (Spa & Wellness)
samt fra sæsonstart i Brasserie Lübker ved Lübker Golf
Klub, og tilhørende selskabslokaler.
„Samarbejdet medfører allerede nu, at Square Café vil
udvide sine åbningstider og
således have åbent hver dag.
Menukortet vil blive udvidet til
at understøtte den røde tråd
for Spa og Wellness området, til glæde for både vores
dagsgæster og lokalområdets
beboere,“ udtaler adm. direktør Henrik Koch, Lübker Golf
Resort.

Djurslands Erhvervsråds
Generalforsamling
29. marts, Kattegatcentret, Færgevej 4,
Grenaa. Nærmere info på
www.djurslandserhvervsraad.dk
Vækst og bæredygtighed
13. april, kl. 19-20:30, Kystvejens Hotel og
Konferencecenter, Kystvejen 26, Grenaa
Forelæsning med Steen Hildebrandt,
Professor, ph.d.
Vækst er mange andre ting end kortsigtet
økonomisk og materiel vækst. Vækst
handler også om dannelse, uddannelse,
miljø, klima, livskvalitet, bevidsthed,
menneskeligt nærvær og samvær,
samarbejde og empati. Og vækst handler
om økonomi og produktion af fysiske og
andre slags produkter og ydelser. Uden
vækst, ingen bæredygtighed. Uden
bæredygtighed ingen vækst. De to ting
hænger sammen.
Bæredygtighed handler om at respektere
livet på kloden, om at respektere
mennesker og natur; om at tage hensyn
til de næste mange generationer og
hele kloden, når vi træffer alle vore
beslutninger.
Vi har behov for at gøre op med det
gamle ensidige, økonomiske.
og kortsigtede vækstbegreb, og vi har
behov for at nuancere og konkretisere
bæredygtighedsbegrebet.
Arr.: Grenaa Djurs Rotary & Norddjurs
Folkeuniversitet.
Pris: 100 kr. inkl. kaffe/kage
Tilm.: www.norddjurs-folkeuni.dk
8632 0885 / 2344 8014
Innovation – Sammen står vi stærkere
13. april kl. 14-17, Dronningens Ferieby.
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.lederne.dk Se omtale side 9
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Hans Sandgren Jakobsen
Med sit nyeste designmøbel
Turning Boxes har møbeldesigner Hans Sandgren
Jakobsen markeret sig i Paris
på udstillingen Maison de
Denemark i Det Danske Hus.
Udstillingens tema er „Petit“.
Good World
Den tidligere restaurant Yu
Man Lou i Grenaa er blevet
overtaget af restauratør Shao
Hua Lin og har skiftet navn til
Good World. Shao er desuden
involveret i driften af restauranter i Hobro og Skanderborg.
Mols-Linien
Fondsbørsen Nasdaq Copenhagen har meddelt Polaris,
der ejer godt 80% af selskabet, at Mols-Linien kan
afnoteres. I den forbindelse
skal Polaris tilbyde tilbagekøb
af de resterende aktier til en
tidligere tilbudt mindstepris.
Bedemand
Søren Rønde Hansen
Som de første på Djursland
er bedemandsforretningen
med baser i Grenaa og Ryom
gaard blevet certificeret efter
ISO9001 ordningen. Bag
ordningen står Danske Bedemænd og Dansk Standard.

Oles Køkken
Skibskok og pædagog Ole
Lohff-Johansen (57) har
åbnet Oles Køkken i lokalerne
Nørreallé 1 i Ebeltoft, hvor
tidligere Restaurant Mekong
River havde til huse. Han har
tidligere arbejdet som kok på
Europafærgen og Mols Linien.
MC Tag A/S
For femte år i træk er MC Tag
A/S i Kolind nomineret til at
blive Årets Tagdækker, en pris
de senest vandt i 2013.
Ole Mathiesen MaskinCenter
John Deere Golf-forhandler
Ole Mathiesen MaskinCenter
A/S i Hornslet er blevet overtaget af Semler Agro.
„Semler Agros køb af aktierne betyder for den nuværende ejer af Ole Mathiesen
MaskinCenter A/S både et
ejerskifte, hvor alle medarbejderne fortsætter i selskabet,
men også en styrkelse og
konsolidering af selskabet,
samt en fremtidssikring for
selskabets medarbejdere. Alle
faktorer har været væsentlige
for den nuværende ejer,“
udtaler Carsten Greiffenberg,
administrerende direktør i
Semler Agro.

Djurslands Udviklings Råd
På en konference med politikere fra Syddjurs, Norddjurs
og Region Midtjylland blev
et forslaget til Djurs Mobilitetsstrategi præsenteret og
drøftet.
Den indeholder bl.a. ønsket
om motorvej hele vejen til
Grenaa, letbanespor til Aarhus
Lufthavn, opgradering af
ruterne 15 og 21 samt opbakning til en fast Kattegatforbindelse.
Der var enighed om, at det
skal være strategien i første
omgang at arbejde for en
2+1 vej til Grenaa, da det ikke
er sandsynligt, at Staten er
klar til at investere i motorvej
foreløbigt.
„Djurs mobilitetsstrategi skal
være med til at skabe sammenhængskraft på Djursland, samt mod Aarhus og
Randers, og give vores byer
og virksomheder en konkurrencefordel i kampen om nye
tilflyttere og arbejdskraft,“
udtaler borgmestrene Jan
Petersen og Claus Wistoft.
„Djursland er et oplagt sted
at forsøge at lave samspil
mellem de nye samkørselsordninger og den kollektive
trafik, og jeg hilser hele arbejdet velkomment,“ supplerer
regionsrådsformand Bent
Hansen. Strategien venter nu

CYBERKRIMINALITET – ET VOKSENDE PROBLEM
De er dygtige og de kan sidde
i en kælder i Hviderusland eller Marokko og angribe alting
på afstand.
Virus og hackerangreb er et
voksende problem. Et røveri
i en bank eller på en tankstation kræver fysisk tilstedeværelse, hvilket minimerer
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risikoen til et røveri af gangen.
I Cyperspace kan de kriminelle på mindre end et halvt
minut angribe flere millioner
computere uden at være
fysisk tilstede.
I dag har de fleste virksomheder en netbanksforsikring
og paradoksalt nok sker der

efterhånden ikke mange
netbanksindbrud. Vi gætter på
at netbanksforsikringerne er
en guldgrube for forsikringsselskaberne og forsikringerne
er heldigvis også kommet ned
i en overkommelig pris.
Flere forsikringsselskaber
har også lavet egentlige
cyberforsikringer. Nogle forsikringsselskaber har endda
oprettet et beredskab, der
står klar hele døgnet med
hjælp og vejledning, hvis en
virksomhed bliver udsat for et
angreb. Enkelte forsikringsselskaber giver også mulighed
for at tegne en driftstabsforsikring i forbindelse med et
angreb.
Det kan være dyrt at
genoprette sit IT-system. Det

på politisk behandling, og det
er planen at den skal vedtages inden sommerferien.
„Mobilitetsstrategien er en
god begyndelse. Jeg hæfter
mig ved, at erhvervslivet og
virksomhedernes behov for
øget mobilitet er solidt forankret i strategien. Afgørende
er nu, hvordan strategien
omsættes til konkrete handlinger. Jeg ser frem til, at begge
kommuner kommer højere
op ad ranglisten i DI´s årlige
undersøgelse af de lokale
erhvervsklima,“ siger Michael
Svane, DI Transport.

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

KLUMME – FORSIKRING
kan være dyrt at få renset sit
IT-system for virus.
Vi har i det sidste år oplevet
pengeafpresning af virksomheder som aldrig før.
Hvor omfattende problemet
er ved vi ikke, idet virksomhederne ikke ønsker at fortælle,
at de har været udsat for
disse afpresninger og måske
efterfølgende angreb.
En ting er sikkert. Cyberkriminalitet er et voksende
problem og rammer virksomhederne på pengepungen.
Af Bjarke Barrett Sørensen og Bent
Ketelsen, Dansø Forsikringsmæglere
Djursland ApS www.dansoe.dk

Ajour
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Alle data er indhentet i perioden
21.01.2016 - 19.02.2016
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen,
NN Markedsdata og proff.dk.
Gengivet uden ansvar.

Regnskabsafslutning 30/09/2015
Bruttofortjeneste
4,6
4,6
Resultat før skat
0,2
0,1
Egenkapital
0,8
0,7

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

EBELTOFT
FERIEHUSUDLEJNING ApS
S. A. Jensen Vej 3A, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30/09/2015
Bruttofortjeneste
2,0
1,4
Resultat før skat
0,1
-0,8
Egenkapital
-4,9
-5,3

KVÆGDYRLÆGERNE DJURSLAND ApS
Fabrikvej 10, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30/09/2015
Bruttofortjeneste
2,6
2,8
Resultat før skat
-0,2
0,5
Egenkapital
-0,4
-0,3

EIGIL SØRENSEN. KOLIND ApS
Bredgade 10, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30/09/2015
Bruttofortjeneste
0,5
0,5
Resultat før skat
0,0
0,0
Egenkapital
0,7
0,7

LIFTSERVICE A/S
Randersvej 26, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 31/12/2015
Bruttofortjeneste
3,1
Resultat før skat
1,4
Egenkapital
4,9

JA REGNSKAB VIVILD ApS
Østergårdsvej 7, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31/12/2015
Bruttofortjeneste
1,4
Resultat før skat
0,3
Egenkapital
0,7
Antal ansatte
2,0

MOTOR-CENTRUM ApS
Knivej 4, 8586 Ørum Djurs
Regnskabsafslutning 31/12/2015
Bruttofortjeneste
2,5
Resultat før skat
0,1
Egenkapital
4,5

BOLIG NYT - GRENAA GRUPPEN ApS
Søndergade 2, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30/04/2015
Bruttofortjeneste
2,7
2,4
Resultat før skat
1,2
1,2
Egenkapital
4,2
3,4
BP ELECTRIC A/S
Trekanten 44B, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30/09/2015
Bruttofortjeneste
9,9
10,9
Resultat før skat
-1,6
0,2
Egenkapital
-0,6
1,1
BØRGE LINDGREEN‘S EFTF.
V/HENNING BJERRE VVS ApS
Teknologivej 26, Bredstrup, 8500
Grenaa
Regnskabsafslutning 30/09/2015
Bruttofortjeneste
2,0
Resultat før skat
0,1
Egenkapital
0,8
Antal ansatte
6,0

2,6
0,6
0,7
6,0

CON PRO - CONCRETE PROJECTS ApS
Græsbjergvej 21, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30/09/2015
Bruttofortjeneste
1,5
1,5
Resultat før skat
0,2
0,1
Egenkapital
0,9
0,8
DIT BUSSELSKAB ApS
Hornbjergvej 10, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30/06/2015
Bruttofortjeneste
2,6
1,6
Resultat før skat
-0,2
-0,8
Egenkapital
-0,7
-0,5

1,2
0,1
0,5
2,0

JGO CONVERTING & TRADING ApS
Martin Hansens Vej 14, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30/09/2015
Bruttofortjeneste
1,4
1,6
Resultat før skat
0,1
0,0
Egenkapital
-0,2
-0,4
Antal ansatte
4,0
4,0
KNEBEL AUTOSERVICE ApS
Holmbjergvej 31, Knebelbro, 8420
Knebel
Regnskabsafslutning 30/09/2015
Bruttofortjeneste
1,9
1,8
Resultat før skat
0,2
0,2
Egenkapital
1,0
0,9
KORNPRODUCENTERNES
KVALITETS- KORNFORMIDLING A/S
Larixvej 3, 8471 Sabro
Regnskabsafslutning 31/10/2015
Bruttofortjeneste
0,7
0,9
Resultat før skat
0,0
0,0
Egenkapital
1,9
1,9

DYRLÆGEGRUPPEN
ØSTDJURSLAND A/S
Fabrikvej 10, 8500 Grenaa

KRONOSPAN APS
Fabriksvej 2, Pindstrup,

8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31/10/2015
Bruttofortjeneste
164,4
170,0
Resultat før skat
-5,5
9,3
Egenkapital
177,1
180,8

2,8
1,0
3,7

2,3
0,0
4,5

NOVA VITA ApS
Huldremosevej 6, Ramten,
8586 Ørum Djurs
Regnskabsafslutning 30/09/2015
Bruttofortjeneste
0,4
0,8
Resultat før skat
-0,2
0,2
Egenkapital
0,7
1,0
OLE MATHIESEN MASKINCENTER A/S
Ravnhøjvej 1, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30/09/2015
Bruttofortjeneste
5,3
4,6
Resultat før skat
0,5
0,0
Egenkapital
0,6
0,2
PAPIRGÅRDEN A/S. GRENAA
Århusvej 146, Grenaa, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30/09/2015
Bruttofortjeneste
5,9
6,0
Resultat før skat
0,8
0,8
Egenkapital
1,8
1,9
PB SCANDI-MOBIL A/S
Industriparken 16, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31/12/2015
Bruttofortjeneste
3,9
3,3
Resultat før skat
3,2
2,2

Nye selskaber

Få efteruddannelse
og nye kompetencer
- Chauffør, lastbil, vogn og bus
- Kran

Selskabsnavn................................................................................................. Reg.dato
TipTapTudse ApS.........................................................................................25.01.2016
Dansk Detail og Administration ApS..........................................................26.01.2016
IMPEX Distribution IVS..............................................................................18.02.2016
AOJ2016 IVS...............................................................................................18.02.2016
Legarth rådgivning IVS...............................................................................22.01.2016
adornments IVS..........................................................................................25.01.2016
Valentin Distribution ApS............................................................................25.01.2016
CBFK Holding IVS.......................................................................................26.01.2016
Dansk Hus & Have Service IVS..................................................................26.01.2016
ATKOMS IVS...............................................................................................26.01.2016
DipCentret IVS............................................................................................26.01.2016

15,8

13,3

PS STILLADSER ApS
Sandgårdsvej 6, 8950 Ørsted
Regnskabsafslutning 31/12/2015
Bruttofortjeneste
2,3
2,3
Resultat før skat
0,0
-0,2
Egenkapital
0,8
0,7
SKOV-LINK A/S
Kattegatvej 3, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30/09/2015
Bruttofortjeneste
5,7
7,2
Resultat før skat
2,3
3,3
Egenkapital
12,3
13,1
SOLATEK A/S
Markskellet 4, 8585 Glesborg
Regnskabsafslutning 30/09/2015
Bruttofortjeneste
5,0
Resultat før skat
0,8
Egenkapital
0,2
Antal ansatte
8,0

2,7
-0,6
-0,6
0,0

TH BETON A/S
Ny Lufthavnsvej 6, Tåstrup,
8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31/12/2015
Bruttofortjeneste
2,2
Resultat før skat
1,0
Egenkapital
2,5

2,1
0,9
1,7

THING A/S
Industrivej 9, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 30/09/2015
Bruttofortjeneste
2,1
2,0
Resultat før skat
0,5
0,4
Egenkapital
1,2
1,0
V1 PRINTCOMPANY A/S
Erhvervsparken 5, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31/12/2015
Bruttofortjeneste
5,7
5,3
Resultat før skat
0,0
-0,6
Egenkapital
0,6
0,6
VIGGO JENSEN GRENAA HAVN ApS
Strandgade 14, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30/09/2015
Bruttofortjeneste
0,7
0,7
Resultat før skat
-0,1
-0,3
Egenkapital
1,6
1,7
VVS MESTER PAUL CHRISTENSEN
ApS
Plantagevej 20, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31/12/2015
Bruttofortjeneste
1,8
1,5
Resultat før skat
0,1
-0,1
Egenkapital
0,9
0,8
WORTH KEEPING ApS
Ydesmindevej 9, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30/09/2015
Bruttofortjeneste
0,8
0,6
Resultat før skat
0,5
-0,7
Egenkapital
-0,1
-0,6

Selskabsændringer

- ADR kurser
- Truck
- Køretekniske kurser
For yderligere information kontakt Suran Ahmed
på tlf. 26 23 31 32 eller på mail ssa@tradium.dk.

Ring Djursland
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Cvr nr
37393746
37399043
37460575
37462063
37388890
37394475
37394882
37396362
37396613
37397261
37400351

Egenkapital
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35801561 STN BYGGE OG ANLÆG K. KRAMER ApS...27.01.2016 Anmodning om opløsning
35816704 CITY FACADE OG TAG SONNY NIELSEN ApS...27.01.2016 Anmodning om opløsning
34611084 BEREGNER- & PROJEKTERINGSSERVICE ApS.. 03.02.2016 Anmodning om opløsning
28297785 RYGAARD EJENDOMME A/S................................ 04.02.2016 Likvidation vedtaget
36736763 Net-kloak ApS...........................................................11.02.2016 opløst ved erklæring
35830391 HØBJERG BØNDERNE ApS.................................. 17.02.2016 Konkursdekret afsagt
36029501 IVAR NESHEIM IVS........................................ 25.01.2016 Anmodning om opløsning
29834601 BYGGEFIRMAET KALØVIG ApS................... 25.01.2016 Anmodning om opløsning
36016116 MORTENSKÆR HESTESALG IVS................. 26.01.2016 Anmodning om opløsning
35821775 JSP BYGGEFIRMA IVS....................................27.01.2016 Anmodning om opløsning
35830588 SIGNBIZZ IVS..................................................27.01.2016 Anmodning om opløsning
30282337 Byggeselskabet af 2007 ApS................................ 03.02.2016 Konkursdekret afsagt
35479619 AARHUS BYGGEHJÆLP ApS........................ 03.02.2016 Anmodning om opløsning
10068568 COASTCARE ApS.................................................. 05.02.2016 Konkursdekret afsagt
33067887 CAKES & CO. ENGROS ApS..................................14.02.2016 Konkursdekret afsagt
36198656 ROSENHOLM BLOMSTER IVS.........................18.02.2016 virksomheden er opløst
Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.

01/03/2016 10.51

Få relevante indlæg
optaget gratis i Ajour.
info@erhvervdjursland.dk

www.erhvervDJURSLAND.dk · marts 2016

Lift med vokseværk
Ejerleder Erik Jakobsen har
været selvstændig siden
1990, og har gennem årene
haft fingrene i så forskellige aktiviteter som smedje,
benzinstation, solcenter og
vognmand, hvor han blandt
andet kørte gods for speditører til Sverige. Men de sidste
ti år har han koncentreret sig
om at leje lifte ud i selskabet Liftservice A/S i Mørke,
primært på Djursland og i
Aarhus-området.
Det går faktisk meget godt
med det. For Erik har specia-

eksempel nemt komme til at
udskifte tagrenden helt uden
at skulle bøvle med stilladser
og lignende.“
Erik har udelukkende håndværkere som kunder. „Jeg
kører lige nu rundt med en
blikkenslager og styrer liften
for ham, og så har jeg en
mand, der kører rundt med en
anden lift, men jeg har også
fire små lifte, som jeg lejer ud
uden mand på. I alt er vi pt.
fire medarbejdere i virksomheden.“

liseret sig i at kunne hjælpe
der, hvor andre ikke så nemt
kan være med.
Speciallift på 55 meter
Sidste investering er en 55
meter lang lastvognslift, der
er specialudviklet til at nå ind
på bagsiden af etageejendomme. „Med den kan jeg
for eksempel holde med lastvognen foran en fem-etagers
ejendom og nå fire meter ned
under tagrenden på den modsatte side af ejendommen.
Så kan blikkenslageren for

50% bedre resultat
I 2015-regnskabet blev det
til et før-skat resultat på knap
1,5 mio. kr. ud af en bruttofortjeneste på 3,1 mio. kr.
En stigning på næsten 50%
ift. året før. Erik forventer,
at væksten fortsætter, både
i liftstørrelser, omsætning
og indtjening. Balancen er
næsten fordoblet i regnskabsåret til godt 10 mio. kr., men
da egenkapitalen udgør 4,8
mio. kr. heraf, er selskabet ret
solidt.
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Ejerleder Erik Jakobsen, Liftservice A/S

LIFTSERVICE A/S
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Vil man bygge nyt, kræver det en stribe undersøgelser,
godkendelser og opmålinger. Man kan gå i krig
med hele opgaven selv eller søge råd hos forskellige
fagfolk. Der findes dog en branche, der kan det hele.
nere år igennem en kæmpe strukDe fleste virksomheder og privatturrationalisering af branchen. I dag
personer har oplevet, hvor mange
er der cirka 50 landinspektørfirmaer
bestemmelser, love og regler, der
tilbage i hele landet.
ofte knytter sig til en grund i forbinHeller ikke Djursland er gået ram
delse med nybyggeri. At vide hvilke,
forbi. Her har Landinspektørfirmaet
og hvordan man får de nødvendige
Kjær igennem opkøb af lokale landgodkendelser, kan kræve hjælp fra
inspektørfirmaer sikret, at der stadig
dygtige folk, der kender til området.
er en praktiserende landinspektør i
Landinspektøren kan det hele fra
idé til første spadestik samt efterføl- lokalområdet med et stort kendskab
til egnen. Ud over hovedkontoret i
gende tinglysning og attestation af
Grenaa har virksomheden kontor i
byggeriets lovlighed.
Ebeltoft og et mødekontor i Hornslet
„Som praktiserende landinspektil at betjene kunder på hele Djurstører er vi eksperter i alt, der har
land, hvilket i alt fem landinspektømed udnyttelsen af grunde at gøre.
rer, en målemedhjælp og en teknisk
Ud over det at måle op, som vi ofte
bliver forbundet med, har vi overblik- assistent står for.
„Site finding,
ket over lovgivaltså at finde
ningen, som er
VI FINDER ALLE
egnede grunde
meget omfatBESTEMMELSER,
til specifikke
tende. Vi finder
formål eller
alle bestemmelDER VEDRØRER
mulige områder
ser, der vedrører
GRUNDEN, VI RÅDGIVER til udstykning af
grunden, vi
nye grunde, er
rådgiver og tager OG TAGER OS AF
også noget, vi
os af sagsbeSAGSBEHANDLINGEN
via vort lokalhandlingen hele
kendskab kan
vejen,“ forklarer
HELE VEJEN
hjælpe virksomKirsten Kjær.
heder og developere med. Ud fra
Hun er en ud af i alt tre medinde
deres krav til faciliteter og udfoldelhavere af Landinspektørfirmaet
sesmuligheder prøver vi at finde en
Kjær, som med hovedkontor i
egnet lokalitet til kundens projekt.
Grenaa betjener hele Djursland.
Vi møder meget tilfredshed, og kunHun mener, man kan spare sig selv
derne vender tilbage igen og igen,“
for mange ærgrelser ved at hyre en
fortæller den tredje medindehaver af
landinspektør så tidligt i processen
virksomheden, Morten Knudsen.
som muligt. Også når bygningen er
Landinspektørfirmaet Kjærs støropført, kan en landinspektør være
ste kunder er de to Djurslands-komoverordentligt nyttig.
muner samt Favrskov Kommune,
„Vi kan tinglyse servitutter, hvis
kommunale selskaber, håndværkere,
myndighederne kræver det. Det kan
ingeniører og arkitekter. Hertil komfor eksempel være byggelinjer, ledmer privatkunderne. Firmaet har
ningsservitutter eller andet. Vi kan
gennem årene deltaget i de fleste
også efter krav fra myndigheder eller kreditgiver lave attest om, at byg- større anlægsprojekter på Djursland,
herunder Grenaa Kraftvarmeværk,
geriet er lovligt. Hermed overtager
Grenaa Havn, Lübker Golf Resort og
vi ansvaret for, at det pågældende
mange flere samt som medlem af
byggeri overholder lovgivningens,
Djurs Wind Power opmålingerne til
eventuelle lokalplaners samt tinglandkablet fra Anholt Havmøllepark
lyste servitutters bestemmelser,“
supplerer Ole Kjær, som ligeledes er fra Grenaa til Trige.
Selv om man kan vælge andre
medindehaver af virksomheden.
fagfolk til nogle af de nødvendige
Lovmæssigt er landinspektører,
opgaver i forbindelse med byggerier,
modsat andre faggrupper, forpligtet
har praktiserende landinspektøtil at være ansvarsforsikret. Det berer eneret på ejendomsdannelse,
tyder, at kunden altid har maksimal
skeldannelse og løsning af skelstrisikkerhed for det arbejde, landindigheder.
spektøren udfører.
Landinspektør med
lokalkendskab
Antallet af landinspektørfirmaer i
Danmark er faldet drastisk de se-
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Erhvervsprofil

Haakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk

www.erhvervDJURSLAND.dk · marts 2016

Kirsten Kjær, Vita Glad Petersen, Morten Knudsen, Ole Kjær
og Jimmy Donbæk Jensen, Landinspektørfirmaet Kjær

BYGGESAGER PÅ DEN
NEMME MÅDE
www.erhvervDJURSLAND.dk · marts 2016

Erhvervsprofil
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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

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

Optimera har udviklet
en app, så du kan tage
Optimera med dig på
din smartphone/tablet.
Kom ind til os og lad os
hjælpe dig igang.

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

Optimera Løgten
Hjelmagervej 6 - 8541 Skødstrup
Tlf: 74 12 86 30
Mail: logten@optimera.dk

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.

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.

