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BEHOV FOR FLERE LÆR
Optimismen bobler
i langt de fleste
virksomheder, og rigtig
mange har tro på, at
der bliver brug for flere
hænder – og dermed
behov for flere lærlinge
og elever.
„Det er mange år siden, stemningen
har været så positiv, som den er lige
nu. Det er næsten hele vejen rundt,
både på jern- og metalområdet, på
detailområdet, og det gør sig også
gældende inden for tømrer- og
murerområdet og i elektrikerfaget.
Virksomhederne ansætter og tager
flere lærlinge. Jeg hører det både fra
virksomhederne og fra vores samarbejdspartnere på Århus Tech og
Tradium,“ konstaterer en begejstret
direktør Ole Svit fra Viden Djurs.
Virksomheder mangler
motiverede elever
At der på landsplan skulle være en
søgekø på omkring 11.000 elever,
som mangler praktikplads står i skærende kontrast til opfattelsen hos
nogle lokale virksomheder, vi har talt
med.
„Henvend jer, hvis I er
interesserede.“
Thorkild Brouer, formand Dansk
Byggeri på Djursland:
„Vi får ingen henvendelser fra
nogen, der har lyst til at blive håndværkere. Vi fik en hver 14. dag før
i tiden. Det gør vi ikke mere her i
Tømrerfirmaet Thorkil Brouer.
Den sidste henvendelse kom
gennem vores hjemmeside. Han
skrev, at vi bare kunne henvende os
til ham, hvis vi var interesserede i at
snakke med ham.
Vi har selv en elev – og har
gennem tiden haft 5-6 lærlinge i
virksomheden.
På vores næste bestyrelsesmøde
i Dansk Byggeri på Djursland vil vi
drøfte, hvad vi kan gøre ved det.“
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De unge er slet ikke
arbejdsparate

Kaj Dahl Andersen, Auning Blikkenslagerforretning:
„Gode lærlinge, motiverede
medarbejdere samt uddannelse er
vigtige parametre for virksomheden,
hvor det med at ansætte naboens
søn er fortid. De unge skal selv på
banen og bevise, at de virkelig vil
det.
Folkeskolen har svigtet. Der er
en mærkbar stigning i antallet af
børn og unge, som efter skolen slet
ikke er parate til arbejdsmarkedet.
Det selvfølgelige er ikke længere
selvfølgeligt, og bare det at møde til
tiden er et problem. Normalt har vi
haft 2-3 lærlinge, men lige nu har vi
kun en voksenlærling – efter et par
uheldige oplevelser med lærlinge.
De dårlige erfaringer har simpelthen
nødvendiggjort et pusterum.“
„Elev søges“ banner virker ikke
Thomas Nielsen, Hornslet, indehaver af Skousen Risskov og censor på
handelsfagskolen i Odder:
„Det er beskæmmende at høre,
når erhvervslivet kritiseres for ikke
at skaffe unge i arbejde, for der er
noget helt galt. Jeg henvender mig
hvert år direkte til erhvervsskolerne
i Aarhus, Randers og Grenaa, men
der sker ikke en skid, og der kommer ingen unge. Det er som en
knude på vandslangen mellem uddannelse og erhverv, og jeg forstår
det simpelthen ikke. Det er helt galt.
Mit netværk inden for både handel
og industri siger det samme.
Jeg har store bannere på begge
sider af butikken med eneste tekst
„Elev søges“. Området her vrimler
med unge, og på Grenaavej pas-

serer der måske 35.000 biler forbi i
døgnet. Men ingen elever.
Sidste år havde jeg tre ansøgere.
Jeg ansatte en, som kom de to
første dage. Tredje dag holdt han fri
og fjerde dag sagde han op. Ung og
sporty og spillede fodbold og gik til
styrketræning.
»Jeg synes, det er hårdt at stå op
så længe, tror jeg tager på højskole,« sagde han. I dag er firmaets
yngste 40 år.
De unge, vi har haft, er slet ikke
klar til arbejdsmarkedet. Det er
curlingbørn rullet ind i bobleplast og
uden glød. Jeg skal tænke for dem.“
Udfordring, hvis eleverne ikke
søger elevstillinger

Jobkonsulent, Praktikkoblingen på
Viden Djurs, Torben Johansen har
det sidste år sammen med sine kolleger gjort en indsats for at komme
tættere på erhvervslivet, og han
mener også, samarbejdsniveauet er
blevet højere.
„Vi skal professionelt matche
virksdomhedens forventninger med
det, som de unge kan byde ind med.
Det kræver tydelig kommunikation
mellem os og virksomhederne. Vi
har en udfordring, hvis eleverne
vælger ikke at søge de elevstillinger,
der bliver opslået, og det undrer
mig, at der ikke kommer tilstrækkeligt med ansøgninger. Jeg oplever et
rigtig godt aftræk i eleverne, for der
er generelt stor efterspørgsel hos
virksomhederne. For første gang
er der faktisk et lokalt erhvervsliv,
der proaktivt henender sig til os og
efterspørger elever.“
Lars Chalmer Rasmussen, lars@mercatus.dk
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DEDIKERET
Nogle kender dem, for andre er de ukendte. De ofte mindre
nichevirksomheder med dedikerede og entusiastiske specialister, der
er eksperter og kendte langt uden for landets grænser.
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Ejerleder Søren Jongberg, East Sound Research
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Det hele startede med en glødende interesse for lyd. Det blev til lydstudie og
udlejning af grej. Mødet med en begavet elektroniknørd vendte dog lidt op
og ned på det hele, og i dag bruges produkterne fra East Sound Research,
der bærer navnet Carl Martin, af nogle af verdens ypperligste guitarister.
og vi begyndte at sælge udstyr til
lyden helt sublimt.“ I Glesborg blev
Søren Jongberg var amatørmusidem og til lokalradioer. Det var gode
der i en gammel biludstilling indretker og her blev interessen for den
ting på et højt niveau. Og det var
tet lager og værksted. „Midt i alt
perfekte lyd vækket. „Vi spillede
sjovt, men vi tjente ikke en krone.“
det blev der skruet i grejet, bygget
selv og begyndte at leje mindre lydhøjttalere og i det hele taget nørdet
og lysanlæg ud på amatørbasis,“
Carl Martin pedalerne
en hel del. Vi
husker Søren
Nogle af de principper og idéer der
ville også gerne
om de første år
DET VAR SJOVT,
blev anvendt til støjreducering, kom
lave noget, der
tilbage i slutninvar nemt at stille til at danne skole for guitarpedagen af firserne.
MEN VI TJENTE IKKE EN
lerne. „Det kom lidt snigende, var
op og tage ned
Det udviklede
helt utilsigtet, og den første pedal
igen. Det var
KRONE
sig til også
sådan nogle ting kom ved en tilfældighed. Karl Martin
at omfatte et
kom med et oplæg, som vi legede
vi fedtede rundt med,“ smiler han.
lydstudie i Ørum, der producerede
videre med.“ Der blev udviklet proradio jingles, og hvor bands kunne få
totyper som blev testet af musikere,
Mødet med nørden
indspillet demobånd.
og der blev besøgt musikbutikker.
På et tidspunkt mødte Søren Karl
„På et tidspunkt bestemte vi os
Martin, der var elektroniknørd til op
Vi havde det sjovt
for at tage på messe i Frankfurt. Vi
over begge øre. „Han var såden lidt
„I starten var det hele på amatørbalånte en folkevognsbus, der blev helt
en skæv eksistens, en meget begasis, og vi fik aldrig rigtig økonomisk
fyldt, for revl og krat ville med.“ Det
vet fyr og sandt fordydent en nørd.
succes,“ fortsætter han. „Men
lykkedes en af deltagerne, at falde
Vi var et godt makkerpar, for jeg kan
vi havde det sjovt, og det var en
i snak med nogle tyske journalister,
høre det, mange andre ikke kan, og
passion for os at udvikle lydanlæg,
han kunne se udfordringen i at der efterfølgende omtalte pedalen i
der kunne gengive
det ansete Fachblatt Musikmagazin,
designe det næsten umuder blev læst af
lige. Vi
musikere.
fortsatte,
I DAG ER VORES
Herefter gik
der hvor
det slag i slag,
de fleste
BRAND KENDT I HELE
og efter Tyskville have
land kom der
ment, det VERDEN
hurtigt henvenvar godt
delser fra Japan og England. East
nok.“ Søren går meget op i,
at lyden ikke bliver flad. „Den Sound Research flyttede til Grenaa,
og der blev udviklet flere typer
skal være tredimensionel, og
guitarpedaler. „I dag er vores brand
du skal som guitarist være i
kendt i hele verden som toppen af
lyden.“
poppen, og vi laver pedaler i to forDe to udviklede blandt anskellige serier. En håndbygges her,
det nogle forskellige forstæren anden fremstilles i Kina.“
kere, men et af deres bedste
Selv om pedalerne udgør 90%
og mest unikke produkter var
af forretningen, har nysgerrigheden
et støjreduceringssystem,
ikke helt sluppet sit tag i Søren. „Vi
som et band havde efterspurgt. „Vi leverede blandt an- arbejder lige nu med en forstærker
til akustiske guitarister, der gerne vil
det systemet til Puk Studiet,
have en forstærker i den absolutte
der på det tidspunkt var et af
høje ende af skalaen og som samtide hotteste studier i Europa.“
dig er pæn at se på,“ slutter han.
Fra et arbejde i en ungdomsskole havde jeg erfaret,
at mange skoler købte det for- Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk
kerte grej de forkerte steder.
Det så jeg som en mulighed,
www.erhvervDJURSLAND.dk · maj 2016
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VI SKULLE LEVERE
I stedet for at vokse sig markant større,
valgte Laursen Marine Surveyors i
Ebeltoft at udvikle og udvide deres
produktsortiment, i et i forvejen yderst
specialiseret og snævert marked.
De færreste ved, hvad Marine
Survey overhovedet beskæftiger sig
med. Eller at Ebeltoft er hjemsted
for en mindre, men succesfuld virksomhed i den branche. De opererer
i Skandinavien, de Baltiske lande,
Nordafrika og Mellemøsten.
Ledelse og koordinering
„Skal jeg forklare det kort, beskæftiger vi os hovedsageligt med
transport af træ fra Skandinavien
og Baltikum til Egypten og Israel,“
indleder ejerleder Jan Damsgaard
Hansen. „Vores primære kunde er et
shippingfirma i London, hvor vi vare
tager og koordinerer deres laster,
som især består af træ og tømmer.“
En typisk sag foregår på den
måde, at et tomt skib chartres ind
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Made in Djursland

HELE PAK

styrer administrationen og danner
og „overtages“ ud for Skagen, på
par med Jan. Hun er oprindelig
vej mod syd. „Vi gennemgår skibet
uddannet radiotelegrafist og Jan
og dokumenterer blandt andet
navigatør, og de har begge tidligere
brændstofbeholdningen og står
haft beskæftigelse i den danske
herefter for alle de opgaver, der skal
handelsflåde.
løses til lasten af træ ligger forsvarligt på havnen
i for eksempel
I DAG ER DET VORES Fra Bredgade
til Ebeltoft
Alexandria i
Tilknytningen til
Egypten,“ fortSTYRKE, AT KUNNE
Laursen Marine
sætter Jan, og
Surveyors oppeger på, at der
LEVERE HELE PAKKEN
stod fordi Jan’s
er rigtig mange
far arbejdede for virksomheden,
parter involveret inden det sker. „Vi
der boede i mondæne Bredgade i
varetager alle charterens interesKøbenhavn. „Vi havde talt om, at
ser, og skal have alle ender til at nå
jeg engang skulle overtage min fars
sammen. Det er et meget omfatjob, men da ejeren pludselig døde,
tende arbejde, hvor vi sætter vores
overtog min far og jeg hele butikegne folk ind, der overtager styring
ken tilbage i 1998,“ husker Jan,
og koordinering af hele laste- og
der efter et par år stod alene med
losse-operationen. De er alle som
virksomheden, som han flyttede til
minimum uddannede navigatører
Erhvervsparken i Ebeltoft. „Det er
– det vil sige styrmænd og skibs
fuldstændigt ligegyldigt, hvor vi bor,
førere.“
og i dag opererer vi fra vores private
„Nogle gange sker
bopæl.“
det, at alle råber og
I starten var Jan – med egne
skriger efter ham,
ord – rystende nervøs for, om
for der er rigtig
han havde erfaring nok.
mange forskellige
„Mange andre surveyinteresser, der gerne
firmaer har gennem
vil tilgodeses,“ siger
årene prøvet at
Hanne Knudsen, der
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Ejerleder Jan Damsgaard Hansen og Hanne Knudsen, Loursen Marine Surveyors

KKEN ELLER VOKSE DRASTISK
stjæle vores forretning, så det har
været alfa og omega for os, at bevare og fastholde vores kunde.“ Det
er sket ved at forstå kundens behov
for at få leveret stadig flere ydelser.
„I dag er det vores styrke, at kunne
levere hele pakken. Vores kunde
læsser mange opgaver over på os,
og vi servicerer ham ved at tage os
af mange forskellige ting.“

træ, der stort set altid lastes med
fuld dækslast, det vil sige en stor
blok af træ, der er ca. 120 meter
lang og 25 meter bred, stablet i op
til 8-10 meters højde.
Sidste skud på stammen af ydelser er, at virksomheden også selv
står for at surre lasten. „Det er helt
afgørende for en sikker sejlads, at
de 10-12.000 ton træ ikke forskyder
sig i hårdt vejr, for det vil sansynligUdvikler grej og metoder
vis betyde at skibet forliser. Derfor
Ud over de grundlæggende ydelser
bruger vi vores egne folk, og vi har
som koordinering af lastning og
udviklet en arbejdsmetode, så lasten
losning har Laursen Marine Surveysurres fortløbende med lastningen
ors selv udviklet
på en optimal
systemer med
og forsvarlig
DET ER FULD
slæng og tilhømåde.“
rende grej, der
STÆNDIGT LIGEGYLDIGT,
bruges til at løfte
De rette folk
lasten. „Skibene HVOR VI BOR
„Vi havde vores
laster træ i op
overvejelser om
til seks forskellige havne blandt i alt
vi skulle specialisere os yderligere
ca. 25 havne i hele Østersøområdet. eller vokse os meget større, og en
Det foregår i al slags vejr, og det
af årsagerne til, at vi valgte det førstiller store krav til vores grej, fordi
ste var, at det er en stor mundfuld at
det samtidig skal gå så hurtigt som
finde de rette folk,“ erfarer Hanne.
muligt. Ved selv at udvikle det har vi
Jobbet kræver mange kompetencer
optimeret arbejdsgangene,“ fortsæt- og stor dømmekraft, for der er store
ter Jan.
hensyn at tage til sikkerheden
Der er tale om store skibe, der
for både last og besætning,
kan medtage op mod 56.000 m3
der kommer fra alle egne af
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verden, og ikke nødvendigvis forstår
engelsk.
Jan supplerer: „Det tager lang
tid at lære en ny medarbejder op,
og jeg rejser også selv ud en gang
imellem for at løse konflikter, når
det bliver for broget for vores folk.“
Den positive udvikling betyder dog,
at antallet af medarbejdere vokser.
„Vi har typisk peakperioder, men
de sidste par år har været et stort
peak,“ slutter Jan.
Laursen Marine Surveyors blev
udnævnt som Gazelle i 2015.
Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk

Made in Djursland
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DRØ
FEM

For knap 15 år siden sad
entreprenør Jens Chr. Bendtsen
fra Skellerup en sen nattetime
sammen med en ven og kiggede
på drømmebilen.
Cadillac De Ville 1969
Producent: Cadillac
(General Motors)
Byggeår:
1949-2005
(alle modeller)
Third generation
1965-1970
Designer:
Bill Mitchell
Model:
2-dørs
convertible
Motor:
V8, 7,7 L
Effekt:
340 HK
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Bilen & Bossen

„Skulle jeg have en, skulle det være
den,“ fortæller Jens Chr. Bendtsen.
Den røde Cadillac De Ville fra 1969
var på auktion på eBay.com, og fem
sekunder før auktionen sluttede,
hævede Jens Chr. Bendtsen buddet
en smule – og blev ejer af drømmebilen.
Kammeraten kendte til at handle
på eBay og hjalp med at arrangere
hjemtransporten.
„Det var godt nok spændende at
åbne containeren på havnen i Aarhus, men bilen så godt ud og står i
dag som dengang – uden at jeg har
gjort noget ved den.“
Nogle år senere købte Jens Chr.
Bendtsen på samme måde en
Chevrolet Silverado pickup, som i
omkring ti år blev brugt til arbejdsbrug, inden han i november sidste år
solgte den godt brugte bil igen.
„Jeg er ikke „bilnørd“ men kan
bare godt lige store biler – måske

også fordi både min far og hans far
også havde store biler.“
Et par gange har Cadillacen kørt
med champagne i bagagerummet,
når brudepar fra lokalområdet skulle
køres fra kirken, og nogle af de
lokale konfirmander har også fået en
god hjemtur i den røde kæmpe.
Jens Chr. Bendtsens hustru, Lisbeth, arbejder i Rønde Sparekasse.
„Lisbeth har cirka samme interesse for bilen som mig og kører af
og til også selv en sommertur i den
med taget nede – sammen med
vores to børn på 13 og 16 år.“
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
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KLUMME – REVISION

SKATTEFORDEL FOR MEDARBEJDERAKTIER I 2016?
Tidligere var medarbejderaktie
ordninger en attraktiv form for
vederlæggelse af medarbejderne
i danske selskaber. De gamle ordninger gav mulighed for at honorere
medarbejderne på en måde, hvor
beskatningen skete som aktieindkomst og ydermere kunne udskydes
til afståelsestidspunkt.
Medarbejderne vil få del i en
værdistigning i selskabet i ejerperioden, men naturligvis også deltage i
risikoen for at værdien udvikler sig
negativt.
Et nyt lovforslag er i øjeblikket
til behandling i Folketinget, og de

nye regler forventes at gælde fra 1.
juli 2016. Det er forventningen at
mange selskaber vil genoverveje
ordningerne set i lyset af de forventede skattemæssige fordele for
medarbejderne.
Det fremsatte lovforslag giver
muglighed for at en ansat kunne
modtage aktier og købe- og tegningsretter til aktier til en værdi
svarende til højst 10 pct. af årslønnen, uden at selve erhvervelsen
eller udnyttelsen af tildelte købe- og
tegningsretter medfører indkomstbeskatning. Beskatning vil efter forslaget ske som aktieindkomst, når
og hvis aktierne sælges. Således vil
beskatningstidspunktet udskydes.
Dvs med en årsgage på 500 tkr. kan
medarbejderen få tildelt aktier gratis
eller med en købspris der er op til
50 tkr. under den opgjorte værdi af
aktierne.

Væsentlige betingelser for
Medarbejderaktieløn
• Selskabet kan selv afgøre, om alle
ansatte eller kun nogle ansatte
skal have tilbud om medarbejderaktier m.v. Dette giver igen
mulighed for at knytte nøglemedarbejderne tættere til selskabet.
• Selskabet har ikke fradrag for
udgifterne til medarbejderaktier
m.v., hverken i forbindelse med
tildelingen, udnyttelsen eller en
senere afståelse.
• Administrativt er ordningen nemmere end tidligere, idet der ikke
længere skal være revisor eller
advokat attestation for benyttelse
af ordningen.
Ordningen kan gentages år efter år.
For den eventuelle del, der ligger
over de 10 pct. af årslønnen, finder
de eksisterende regler om lønbeskatning anvendelse.

Skattefordel for
medarbejderne
Fordelen ved denne beskatning er, at vederlaget omfattet
af forslaget ikke beskattes hos
medarbejderen som lønindkomst og dermed også sparer
AM-bidrag for medarbejderen.
Derimod beskattes gevinst og
tab først på afståelsestidspunkt
efter reglerne for aktieindkomst.
Det betyder, at den pågældende
indkomst maksimalt beskattes
med 42 pct. (27 pct. for de første
50.600 kr. (2016 tal). Har medarbejderen en ægtefælle, som
ikke selv har aktieindkomst, vil de
første 101.200
kr. (2016 tal)
alene blive
beskattet
med 27
pct.

Værdiansættelse ved tildeling/
tilbagekøb af aktierne
Ved tildeling/tilbagekøb af aktierne
sker værdiansættelsen ud fra følgende hovedkriterier:
• Der tages udgangspunkt i selskabets indre værdi, dvs. værdien på
egenkapitalen
• Derefter korrigeres der eventuelle
for ejendomme i selskabet, som
korrigeres til seneste offentliggjorte ejendomsvurdering.
• Slutteligt skal der beregnes
goodwill ud fra SKATs cirkulære
om goodwill ved handel mellem
interesseforbundne parter.
Ved at følge ovenstående retningslinjer fremkommer værdien til
afregning overfor medarbejderen og
beskatningsgrundlaget for afståelsen.
Forbedret likviditet i selskabet
Lovforslaget indeholder udover de
skattemæssige fordele for medarbejderen, også fordele for selskabet,
da dette giver en positiv påvirkning
af likviditeten i selskabet da der spares 10 pct. på selve lønudbetalingen.
Den nye ordning er en nyhed for
selskaber, da genindførelsen af de
lempelige skatteregler for aktier mv.
som lønvederlag giver selskaberne
bedre muligheder for at kunne sammensætte en attraktiv lønpakke.
Af statsaut. revisor Mikkel Thybo Johansen,
EY på Djursland
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Syddjurs udfordrer CEPOS analyse
VI GIVER DIG KVALITET
TIL EN PRIS – DER HOLDER

Færgevej 1 · Grenaa
www.mercatus.dk

Tjen på eT lavere

Få efteruddannelse
og nye kompetencer

energi-

forbrug

- Chauffør, lastbil, vogn og bus
- Kran
- ADR kurser
- Truck
- Køretekniske kurser

Bestil et gratis
energitjek hos mig
på 8648 1008

For yderligere information kontakt Suran Ahmed
på tlf. 26 23 31 32 eller på mail ssa@tradium.dk.

Ring Djursland

SYDDJURS Kommunen har afholdt et dialogmøde med CEPOS, efter at tænketanken i en analyse anviste et besparelsespotentiale i kommunen
på 250 mio. kr. med reference til Frederiksberg
Kommune.
„Vi er vant til, at arbejde målrettet og systematisk
med effektiviseringer og strategiske besparelser i Syddjurs Kommune. Vi anvender også ofte
eksterne analysebureauer for at finde mulige effektiviseringer, men vi er efter mødet med CEPOS
endnu ikke komme tættere på konkrete besparelsesmuligheder. Vi havde en god dialog, og vi aftalte på mødet at CEPOS skulle levere ti konkrete
anvisninger på besparelser. Det ser vi naturligvis
frem til,“ udtaler borgmester Claus Wistoft, der
havde indkaldt til mødet.

Samarbejde mellem turistforening
og kommune
NORDDJURS Djurslands Turistforening og
Erhvervsudvalget i Norddjurs vil fremover holde et
årligt dialogmøde om, hvordan man bedst muligt
sikrer og udvikler gode oplevelser til de mange
gæster, der året igennem besøger kommunen.
Der er også givet håndslag på, at man vil pleje
den løbende kontakt mellem kommune og turistforening.
„Turistforeningen og kommunen har jo fælles mål
om at skabe gode og attraktive oplevelser og faciliteter for turisterne og også for borgerne, der bor
her til daglig. Vi tror, det lykkes bedst, når vi har
en god adgang til dialog og løbende kan vende
ideer og muligheder,“ lyder det fra Steen Lassen,
formand for Djurslands Turistforening.

vvsmester-pc.dk · Halvej 2 · 8961 Allingåbro

Nybyg Kolind 2017
6_TRD_B52_H112mm_Djursland.indd 1

Underleverandøren
med det hele i huset
01/03/2016 10.51

Vandskæring, svejs, klip
og buk i alle materialer
aalsrode.dk

KOLIND Ørnevænget i Kolind kommer til at
danne rammerne for genoplivningen af en
byggeudstilling i Kolind, hvor både etablerede
virksomheder, men også forholdsvis nye og unge
håndværksvirksomheder – nogle via indgåede
partnerskaber – vil være repræsenteret.
Byggerierne vil tage form i løbet af sommeren
og efteråret, og alle villaer er individuelle arkitekttegnede og bliver opført af lokale håndværkere.
Priserne vil ligge i et niveau på mellem 2,5 til 3,0
mio. kr. incl. grund, hvilket er blandt de billigste,
når der sammenlignes med nærheden til Aarhus
og letbanens åbning i 2017.

Væksthus Midtjylland i top

Stationsplads 4

• 8500 Grenaa

• Tlf. 8630 0355

Østergade 30, 1. • 8000 Aarhus C • Tlf. 8625 3355
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REGION MIDT Erhvervsstyrelsen har opgjort
Væksthus Midtjyllands målopfyldelse i 2015 til
96,7% – det er ikke blot den højeste målopfyldelse for de fem væksthuse i 2015, men den
højeste nogensinde i landets væksthuse.
„Først og fremmest er det jo virksomhedernes
fortjeneste, men vi håber naturligvis også, at den
hjælp de har fået fra Væksthus Midtjylland har
ydet et bidrag. Det er jo rigtig flot, at vi kan sige,
at i runde tal er hver tredje skabte job og hver
anden krone i væksten på omsætning og eksport
hos vejledte i væksthusene midtjysk,“ udtaler bestyrelsesformand i Væksthus Midtjylland, Søren
Olesen.
Noter
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DU ER, HVAD DU

KØRER I
Firmabilen er en vigtig del af din virksomheds ansigt udadtil. En dårlig
vedligeholdt eller sjusket udseende bil sender tydelige negative signaler
til dine kunder. Du kan få hjælp til at pleje bilparken, så den holder sig i
præsentabel stand.
gang, at en kunde gik lige forbi sin
Medejer af Fregat Fiskeeksport
De fleste er godt klar over, at det
nypolerede bil ude i gården og kom
A/S Niels Østergaard Nielsen er en
er vigtigt at få sin bil undervogns
ind og spurgte, hvor den var. Han
af RH Bilpleje’s faste kunder. „Når
behandlet, hvis den skal holde i
kunne ikke kende den.“
Rune ordner min privatbil, er kvalimange år. Færre ved derimod, at
teten rigtig høj. Den har både fået
bilens lak også er sart og kræver
Gode produkter
en af de store ture og får jævnligt
vedligeholdelse og behandling, hvis
og opdatering
en wash‘n wax behandling, hvor
den skal holdes i god og flot stand.
den bliver håndvasket og sprayvoks- „Vi bruger de suverænt bedste
„Bilens lak er udsat for konstante
produkter på markedet. De kombeskyttet. Til
angreb af blandt
mer fra USA og hedder Meandet syreregn,
SÅ ER DE SIKRE PÅ, AT sommer skal
den have en stor guiars.“ RH Bilpleje er Djurslands
fugleklatter og
solens stråBILERNE ALTID SER PÆNE tur med polering eneste Meguiars certificeret
bilplejecenter, og det er også
igen. Jeg får
ler,“ forklarer
også god rådgiv- muligt at købe produkterne til gør
indehaver af RH
OG ORDENTLIGE UD
det selv brug.
ning fra Rune,
Bilpleje Rune
Rune og hans to medarbejdere
så jeg kan holde bilen i flot stand,“
Høgh, der har specialiseret sig i at
bruger mange ressourcer på at følge
fortæller han. Også hans firmavogn
gøre det nemt for bilejere, at holde
med i, hvad der rører sig i branchen.
bliver fast vasket og vokset her.
deres køretøjer i flot stand. Kunde„Vi er nok lidt perfektionister,“ indkredsen tæller både traditionelle
rømmer han, og de tager da også
håndværkere, sælgere, autoforhand- Klargøring og specialbiler
hvert år på en uges kursus i Las
En del autoforhandlere har udlagt
lere, private og liebhavere.
deres klargøring til RH Bilpleje. „Jeg Vegas USA, hvor de opdateres
i nye produkter og teknikker.
vil anslå, at det bliver til omkring
Rengøring, polering
„Vi har også lige været på
1.000 emner om året.“ En af forog lakforsegling
kursus i Næstved og drager til
handlerne er Volkswagen Grenaa,
„Vi hjælper både private og virksomEngland engang til sommer for
heder med at holde sig flot kørende,“ hvor salgs- og eftermarkedschef
at lære mere.“
Martin Høgh er glad for samarbejuddyber Rune og fortæller, at en del
Det med perfektionismen holder
det. „Rune er meget fleksibel og
erhvervskunder har servicepakker,
vist vand. Da snakken er forbi, skal
hvor bilerne fast får en overhaling fire henter og bringer vores biler både
alle bilerne ud
i og uden for
gange om året. „Så er de sikre på, at
af værkstedet,
åbningstiderne.
bilerne altid ser pæne og ordentlige
VI ER NOK LIDT
for gulvet skal
Han er også god
ud. Med lakforsegling vasker regnen
vaskes og poletil hastesager.
det meste skidt af, så det eneste de
PERFEKTIONISTER
res, så det ikke
Og så er kvaliselv skal gøre, er at vaske dem en
støver og sviner på de nypolerede
teten meget høj.“ Martin Høgh er
sjælden gang imellem. Og her kan
biler. Det gøres op til tre gange om
trods sammenfald i efternavnet ikke
de endda vælge den billigste vask,
dagen.
i familie med Rune.
fordi lakken har fået en beskyttende
Specialbiler har en høj stjerne
overfladebehandling.“
hos Rune. „For nogle biler er patina
Andre kunder får en kraftig
Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk
en del af stilen, mens andre bare
kabinerengøring i forbindelse med
chaufførskift. „Så får sæder, indtræk skal stå 100% og stråle og skinne,“
mener han, og mindes et eksempel
og tæpper den helt store tur, der
blandt andet helt fjerner tobakslugt.“ på det sidste. „Jeg oplevede en
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Indehaver Rune Høgh, RH Bilpleje
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Indehaver Henning Nielsen, Hekla-HN Design og indehaver Kasper Hjort Nielsen, KHN-WORKS

LOKALT SAMARBEJDE BAG

REVOLUTIONERE
16
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To virksomheder i Allingåbro og Randers er gået sammen om at udvikle et pillefyr uden
bevægelige dele, med uhørt lave forureningstal samt høj virkningsgrad. Teknologisk i
Aarhus var fem måneder om at kategorisere fyret som brændeovn og måtte kalibrere
måleinstrumenterne for at være sikre på, de lave forureningsværdier holder stik.
Hekla-HN Design ApS i Allingåbro
er mest kendt for sine Bekkasinenbrændeovne, som virksomheden
har solgt i stort antal i Danmark,
Norge og Sverige igennem mange
år. Sidste år lancerede firmaet en
luft til luft solfanger drevet af sol
celler og bygget delvist af genbrugsmaterialer. Nu kommer den innovative virksomhed med et pillefyr uden
bevægelige dele til fremførelse af
træpillerne og med miljødata, der
nær fik øjnene på testingeniørerne
hos Teknologisk til at trille ud.
„Vi har valgt at kalde vores pilleovn for KHN Pellet Burner. Den
er helt enestående og ligner ikke
andre pillefyr eller brændeovne
og er den eneste i Danmark uden
snekke til transport af træpillerne.
Det tog Teknologisk i Aarhus fem
måneder at finde ud af, den hører
under kategorien brændeovn,“
fortæller Henning Nielsen, som er
indehaver af Hekla-HN Design.
Han har udviklet ovnen i
samarbejde med Kasper Hjort
Nielsen, der har virksomheden
KHN-WORKS, som blandt andet
fremstiller brugskunst i jern. Kasper har brugt rigtig mange timer på
at få ovnen testet og godkendt hos
Teknologisk i Aarhus.
Opvarmer 200 kvadratmeter
„Testingeniøren inde ved Teknologisk måtte kalibrere sine instru-

og økonomisk. Samtidigt er der på
menter, fordi han ikke troede på, at
grund af den lave forurening god
værdierne kunne være så lave. Nu
sundhed i at skifte den gamle ovn
tror han på det, og vi har hans ord
eller fyr ud med den nye pilleovn,“
for, at det er en af de reneste, altså
forsikrer Henning Nielsen.
mindst forurenende, blandt både
Det bliver Hekla-HN Design, der
brændeovne og pillefyr,“ forklarer
kommer til at stå for markedsføKasper Hjort Nielsen.
ringen af KHN
Især måling
på udledning af
TESTINGENIØREN INDE Pellet Burner,
som Kasper og
den organiske
VED TEKNOLOGISK MÅTTE
Henning håber
kulilte, OGC,
KALIBRERE SINE INSTRU
at sælge 100 af
er så lav, at der
allerede i indeskulle måles
MENTER, FORDI HAN IKKE
værende år. Til
flere gange. For
OGC er grænse- TROEDE PÅ, AT VÆRDIERNE at begynde med
KUNNE VÆRE SÅ LAVE
bliver ovnen
værdien 120, og
præsenteret på
målingerne på
landbrugsmessen på Gl. Estrup i
Teknologisk viste bare 2. Virkningsslutningen af maj i år.
graden er på hele 87 procent, og
Udviklingen af KHN Pellet Burner
ovnen leverer 9 kW, hvilket er nok til
er støttet med midler fra LAG-Djursat varme en 200 kvadratmeter stor
land, som giver penge til projekter,
bygning op.
KHN Pellet Burner brænder to kilo der har til formål at styrke lokalsamfund på Djursland. Støtten gives
træpiller i timen, og en hel påfyldefter krone til krone-princippet,
ning brænder i seks timer. Man fylder den mængde på, man har behov hvor dem, der får midler, selv skal
skyde mindst lige så mange penge i
for, og selvfølgelig kan man fylde på
projektet som LAG-Djursland.
løbende, men den kan ikke slukkes
på andre måder, end at den brænder
ud med det, som er påfyldt.
Haakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk
Udviklingen støttet
med LAG-midler
„Træpiller er CO2-neutrale og
samtidigt billig brændsel i forhold til
for eksempel fyringsolie. Derfor er
KHN Pellet Burner både miljørigtig

RENDE PILLEOVN
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Servicetekniker Harry Andersen, smed Kim, ejerleder Viggo Meyer og smed Daniel Meyer, AM Handel & Service

Egentlig var det meningen,
at Viggo Meyer bare
skulle være sig selv, men
hans lille virksomhed er
bare vokset siden. Nu
tvinger væksten den
lille virksomhed med
speciale i hydraulik,
smedearbejde og
ombygning af skibe
til at flytte i nye, større
omgivelser.

PROBLEMKNUSER SP
18
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har skaffet båden til kunden, og vi
Da Viggo Meyer i 2011 startede
har monteret en hel del hydraulik,
for sig selv, var det meningen, at
svejset en bom og store partier på
det kun skulle være ham alene. I
skroget. Det er en af de store opdag er de fem ansatte i AM Handel
gaver, vi løser,“
& Service og
forklarer Viggo
overvejer stærkt
VI LØSER
Meyer.
at ansætte en
PROBLEMER FOR FOLK,
Virksomhemere. På det
den har mange
seneste er der
OG DET KRÆVER EN
store, lokale
hyret ekstra
FLAD STRUKTUR, OG AT
kunder, som den
mandskab ind
har samarbejdet
på timebasis, og
VI ER ALSIDIGE OG KAN
med i mange
vokseværket har
år. Ud over en
DET MESTE
sat virksomheenkelt optræden
den til at igangpå forårsmesse har den ikke rigtig
sætte en flytteproces fra lokalerne i
Erhvervsparken i Grenaa til alt under gjort noget ud af markedsføring,
for kunderne er gode til at henvise
samme, større tag på den anden
andre til AM Handel & Service. Den
side af Kattegatvej.
bedste PR ser stadigt ud til at være
AM Handel & Service er særligt
godt arbejde.
god til de store, tunge opgaver
inden for hydraulik, smedarbejde
Bygget flydende hækkeklippere
og det maritime felt. Det kan være
reparation af entre- „For vores kunder er det ofte meget
dyrt, når en af deres maskiner eller
prenørmaskiner
anlæg ikke kører. Så ringer de og
og ombygning
siger, det ikke duer, og vi skal lave
af fiskefartøjer.
det. Vi løser problemer for folk, og
Virksomheden
det kræver en flad struktur, og at
kan svejse i
vi er alsidige og kan det meste,“
både rustfast og
mener Daniel Meyer, som er ansat
aluminium og har
smed og søn til Viggo.
udstyr til at måle
Virksomheden tager også små
på hydraulikolie
samt rense den og opgaver helt ned til at skifte en
elpære, og så er der de mellemstore
arbejder med tryk op til 400 bar.
opgaver, hvor et eksempel er en lille
pram, de har bygget om til grødeNæsten ingen markedsføring
skærebåd, der fungerer som en stor
„For tiden er vi ved at bygge et
fiskeskib om fra netfangst til trawler, flydende hækkeklipper. Det er den
tredje af slagsen bestilt af Pumpesom har fem spil i stedet for et. Jeg

laget Kolindsund. Til alle hydrauliske
dele anvender virksomheden kun de
bedste leverandører.
Markerer flytningen til sommer
„Vores hydraulikværksted er godkendt af Parker, som vi anvender
komponenter fra. Vi bruger også
ventiler fra Danfoss Hydraulik, så vi
ved, det vi bruger duer og kan holde
i lang tid. Vi er også godkendt som
leverandør til Forsvaret og har blandt
andet lavet hovedreparationer på
redningsbåden her i Grenaa,“ fortæller Harry Andersen, der er servicetekniker hos AM Handel & Service.
Virksomheden har investeret i
en lastbil, så hydraulikanlæg på for
eksempel skovningsmaskiner med
slanger på op til to tommer kan
repareres på stedet, hvorved kunderne sparer meget kostbar tid. I de
nye lokaler, AM Handel & Service
er ved at flytte ind i, bliver der plads
til det hele under et tag, et endnu
større lager af komponenter og en
lille butik. Flytningen er planlagt til
at vare frem til den 1. juli i år, og der
er planer om at markere den med
grillpølser, vand og øl.
Haakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk

PRÆNGER RAMMERNE
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Mange års erfaring med brug
af vand under højt tryk, danner
baggrund for udvikling af nyt
miljøvenligt og effektivt værktøj
til overfladerensning.
En kontakt fra den tyske maskin
producent Hammelmann i Oelde
fik Ulrik Sinding fra Djursland Vand
Tech i udviklingsgear. Kombinationen af deres kompetencer i at
konstruere komplicerede højtryks
pumper og -værktøjer med Vand
Tech‘s praktiske erfaringer med
højtryksrensning, var en oplagt
mulighed for udvikling.
Resultatet er en selvkørende og
fjernbetjent robot, der rummer store
muligheder. „Det nye ved maskinen
er, at den ikke skal have en
mand

til at skubbe den, og at den arbejder
Prototype
med et kolossalt højt vandtryk,“ for„Jeg har kørt monstret frem,“
klarer Ulrik, der lige har fået robotudbryder Ulrik om maskinen, der
ten og „moderfartøjet“ leveret fra
ud over at fjerne vejstriber, blandt
Tyskland. Det høje vandtryk bliver le- andet skal arbejde med at rense og
veret af en sekscylindret Volvomotor opsamle maling fra skibssider og
på 780 HK. Men
boreplatforme
vi starter ved
samt fra epoxyVI REDUCERER
begyndelsen:
og akrylgulve.
VANDFORBRUGET OG
I virkeligheden
Test for
er
det en slags
SUGER SAMTIDIG ALT
Vejdirektoratet
prototype, for
„Da Lillebæltdet er den første
MATERIALET OP
broen skulle
af sin slags i
udvides med et ekstra spor i hver
hele verden. „Vi skal naturligvis
retning, fik vi opgaven med at fjerne
bruge den til at fjerne vejstriber,
vejstriberne. Vi brugte den samme
hvor den klarer arbejdet meget
teknologi, men med ældre maskiner
hurtigere og pænere end med andre
og resultatet kom bag på Vejdirekmetoder, og langt mere sikkert fordi
toratet. På den baggrund blev vi
den kan styres fra lastbilens førerinviteret til en test på Køgebugt
hus,“ fortsætter han. En anden og
motorvejen, hvor forskellige teknikvæsentlig fordel er, at maskinen
ker blev prøvet af og vurderet.“
er meget mere miljøvenlig,
Sammenligningsrapporten var ikke
end de metoder der tratil at tage fejl af, og det satte gang i
ditionelt bruges. „Fordi
tankerne og blev starten på udviklin- trykket er helt oppe på
gen af den nye maskine.
3000 bar, reducerer
vi vandforbruget

Ejerleder Ulrik Sinding, Djursland Vand Tech
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JEG HAR KØRT

med
mindst
2/3 og vi
suger samtidig alt
det materiale op, som
den skræller af overfladen.“
Ulrik forklarer, at han og en
medarbejder var nogle dage i Oelde
at
for at være med til lave kravspecifide
kationer til maskinen. „Det er deres
erfaringer
produkt, men vi er med vores aktive
han og hans
deltagelse helt med i front i den her
medarbejdere denudvikling, og det ser jeg som en stor
gang tilegnede sig, er
styrke, der giver mange mulighebaggrunder.“
den for, at de
Maskinen er
VI ER MED VORES
i dag står stærkt
allerede reserpå området. „Vi
AKTIVE
DELTAGELSE
HELT
veret til at blive
havde mange
præsenteret på
MED I FRONT I DEN HER
af de gamle
IFAT messen i
store fabrikker
München, der er UDVIKLING
i Grenaa som
verdens førende
kunder, og
messe indenfor branchen.
opbyggede der en stor og nyttig
ekspertise.“
Flere nicher
Den viden bruger de også i andre
Udviklingen på området er gået
nicher, blandt andet udfører virkstærkt siden 1982, hvor virksomhesomheden afrensning af kedelmurden investerede i sin første højtryksværk på forbrændingsanlæg rundt
pumpe. „Den havde et tryk på 750
om i hele Europa.
bar, og det var voldsomt dengang,“
husker Ulrik. Faktisk meJens Nikolajsen, jens@mercatus.dk
ner han,

MONSTRET
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Indehaver Thomas Nielsen, Skousen Risskov
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Efter et anderledes
karriereforløb ejer og
driver Thomas Nielsen

FRA BLØDE DYR TIL

HÅRDE HVIDEVARER

fra Hornslet i dag en
hvidevarebutik i Risskov.

Som fodermester har Thomas Nielsen boet på forskellige gårde i
Hornslet-området – og haft arbejde ved Lindå-Balle Maskinstation.
Omkring 30-års alderen gjorde han status over sit liv og sagde op – for
at blive skraldemand. Han behøvede kun tre uger for at finde ud af, at
det ikke lige var ham.
„En bekendt ved Dansk Supermarked opfordrede mig til at søge ind
ved dem,“ fortæller Thomas Nielsen.
„Og da jeg ikke straks gjorde det, gik han hjem og skrev ansøgningen
for mig, hvorefter jeg skrev den under.“
Fra bonderøv til chef
16 måneder efter at bonderøven havde været til samtale i jeans og
opsmøgede skjorteærmer, stod Thomas Nielsen som afdelingschef i
frugt- og grøntafdelingen i Føtex i Skæring,
og var en af de hurtigst udnævnte afdelingsJEG ER TYPEN, DER
chefer i Dansk Supermarked med en „ikke
IKKE KAN HOLDE MIN detail baggrund“.
Han sluttede karrieren i Føtex med et år
som portner for i denne periode at prioritere
KÆFT
familien. Siden da har der fra 2005 stået
Skousen på brystlommen, og Thomas Nielsen er i dag indehaver af
Skousen Risskov.
Frivillig ildsjæl
„Vennekredsen bor i Hornslet-området, så det var naturligt at slå os ned
og stifte familie der,“ fortæller Thomas Nielsen, der sammen med sin
hustru har boet i Hornslet siden 2000 og har to børn på 18 og 20 år.
Selv stammer han fra Studstrup, og allerede som 11-årig var han
i Skødstrup hjælpetræner i gymnastik og kom som 14-15-årig med i
lederarbejdet – foruden selv at være ihærdig gymnast.
„Jeg er typen, der ikke kan holde min kæft – og har stort set altid
været med i frivilligt arbejde på forskellig vis uden at vide en skid om
det rent praktiske. Men jeg kan styre og
organisere.“
JEG ER STOLT AF
Således har Thomas Nielsen i Hornslet
været
med i bestyrelsesarbejde i både badAT VÆRE EN DEL AF
minton, håndbold og i Rosenholm Festival.

EN FAMILIE, SOM

Stadig festivalhjælper
„Børnene gik i mange år til dans ved Bekker Dans, og da min søn senere begyndte i
Aarhus Sportsdanserforening, kom jeg med i
LOKALOMRÅDET
bestyrelsen der.“
Den post er i dag skiftet ud med tjansen som næstformand i Danmarks Sportsdanserforbund.
„Min hustru gik også til dans ved Bekker, men jeg betalte en fremmed mand med lidt rødvin, så jeg slap for det.“
Men hjælpertjansen ved Rosenholm Festival betaler han sig ikke fra.
„Jeg er stadig festivalhjælper, og selv om jeg i år havde glemt at
melde mig til min sædvanlige fredagsvagt i baren, blev jeg sat på alligevel. Jeg er også festivalsponsor, selv om jeg ikke får en dyt ud af det.
Men det er en del af det at være aktiv i sit lokalområde. Til fødselsdage
og jul køber min familie også først alt det vi kan lokalt i Hornslet, inden
vi søger til andre byer, og jeg er stolt af at være en del af en familie,
som gør noget for lokalområdet.“

GØR NOGET FOR

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
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Udbud

Hent nøgletal fra Boligsidens Markedsindeks i marts

Mægler | Nyhedsbrev | Kontakt & support

- Danmarks mest besøgte boligportal

Solgte

Tvangsauktioner Markedsindeks Nyheder Rådgivning og inspiration Find mægler

Min boligside

Log ind
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Kalø Golf Club
Golfklubben har indgået
samarbejde med Sand
Golf, som har ansat Sander
Nielsen (22) til at varetage
trænerfunktionen.
Der er også indgået aftale
med Assentoft Kro om et
samarbejde af klubbens
café. Den vil blive bestyret
af kokkeparret Mette Junge
Pedersen og Morten Jensen.
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AAT–HSM
De to virksomheder Aalsrode
Tømrerfirma A/S og HSM
Industri A/S er indgået i et
samarbejde om at opføre
fleksible boliger i containere.
Anledningen er, at Viden Djurs
tiltrækker mange studerende
og dermed har behov for
studieboliger. I første omgang
skal der opstilles og indrettes
12 containere med plads til
Feb
2016

Mar
2016

Kilde: Boligsiden.dk
Boligsidens Markedsindeks

Vælg dato

Ønsker du mere statistik?
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Er du fx studerende eller journalist, kan du
kontakte os på presse@boligsiden.dk for at få
statistikker om boligmarkedet. Skriv kort om dig
selv og baggrunden for dit ønske, så vender vi
tilbage hurtigst muligt.
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pressemeddelelse om Boligsidens Markedsindeks:
Vælg dato

Sådan gør vi
FAQ
Fakta om Boligsiden
Kontakt

Antal erklærede konkurser

72 studerende. Tømrermester
Jan Bo Allermann håber
at erfaringerne herfra kan
bruges til andre fleksible
boligetableringer og dermed
til at skabe yderligere lokale
arbejdspladser. Det er
arkitekt- og ingeniørfirmaet
Arkikon, der bliver ansvarlig
for et ensartet udtryk.
Advokatfirmaet
Søren V. Andreasen
Advokat Søren V. Andreasen
(36) har overtaget
advokatfirmaet Meilvang
i Auning efter et års
ansættelse. Søren, der har
møderet for Landsretten,
driver kontor i både Auning og
Hinnerup.
Restaurant Øer
Kok Michael Kjeldsen har
overtaget Restaurant Øer.
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Kilde: Danmarks Statistik

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

Cvr nr
Selskabsnavn................................................................................................. Reg.dato
200
37622311 Pet-group IVS............................................................................................. 19.04.2016
37612626 NeedWear IVS........................................................................................... 14.04.2016
37609498100
MF-Teknik IVS............................................................................................ 14.04.2016
37607029 AVRA ApS.................................................................................................. 13.04.2016
0
37594121 Klinik
Damgaard ApS..................................................................................07.04.2016
37586897 Grafisk UV Print ApS.................................................................................. 05.04.2016
37580236 RM Freelance aps...................................................................................... 03.04.2016
37573574 Team GBC Grenaa ApS...............................................................................31.03.2016
37561509 Advokat Søren V. Andreasen ApS............................................................. 23.03.2016
37560952 Michael og Hussnedkeren ApS................................................................. 23.03.2016
37557285 Sea BnB ApS.............................................................................................. 22.03.2016
37552305 WIKO IVS....................................................................................................21.03.2016
37629650 Kilden paa Mols ApS...................................................................................21.04.2016
37616249 Mountainbike Challenge Ebeltoft IVS....................................................... 16.04.2016
37613126 Martin Haurballe ApS................................................................................ 15.04.2016
37593842 Ebeltoft Outdoor ApS.................................................................................07.04.2016
37590606 Shelter01 IVS............................................................................................. 06.04.2016
37570966 Movata ApS................................................................................................ 30.03.2016
375699336 DigiValue ApS............................................................................................ 30.03.2016
37568481 Connected Wind Services Refurbishment A/S........................................ 29.03.2016
5

6

4
Selskabsændringer

5

4

3

Januar
2015

910
792

November
2015

625
582

December
2015

685
583

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

24

Ajour

34081980
3
31067669
31184118 2
26989485
323097551
36398078
31375592 0
26597188
32280331
35801561
35816704
31253977
36392630
29445842
35243046
19841340
opløsning
30987047
10024021
28495188
32336760
35408371
29822905
32279279
35817298
34701822
31477255
35205330
36913312
33871384

VESTERGADE 5 ApS.............................................. 20.04.2016, Likvidation vedtaget
ANKERSTJERNE BYGGEFIRMA ApS........... 20.04.2016, Anmodning om opløsning
AK. INDUSTRISERVICE ApS................................17.04.2016, Konkursdekret afsagt
NORDISK ENGINEERING ApS.............................17.04.2016, Konkursdekret afsagt
JC PERFECTO ApS........................................ 13.04.2016, Anmodning om opløsning
KVISTUR ApS................................................ 13.04.2016, Anmodning om opløsning
4X4BUTIKKEN ApS.............................................. 10.04.2016, Konkursdekret afsagt
GALLERI LISCO ApS............................................. 23.03.2016, Opløst ved erklæring
HVID-HOLM ENTREPRENØR ApS..................... 20.03.2016, Virksomheden opløst
STN BYGGE OG ANLÆG K. KRAMER ApS........ 20.03.2016, Virksomheden opløst
CITY FACADE OG TAG SONNY NIELSEN ApS... 20.03.2016, Virksomheden opløst
NORDIX ApS..........................................................23.04.2016, Opløst ved erklæring
JOWIN BBQ ApS.................................................... 21.04.2016, Likvidation vedtaget
E. H. TOTALBYG ApS............................................. 20.04.2016, Likvidation vedtaget
APPCON ApS................................................. 20.04.2016, Anmodning om opløsning
LIME TØMRER- & SNEDKERFORRETNING ApS......... 20.04.2016, Anmodning om
Driftsselskabet FAD af 8. Marts ApS............ 13.04.2016, Anmodning om opløsning
SANDLY ApS........................................................ 13.04.2016, Konkursdekret afsagt
MURER & ENTREPRENØR HAURBALLE ApS....07.04.2016, Konkursdekret afsagt
NØRGAARD & CHRISTENSEN ApS.................... 06.04.2016, Virksomheden opløst
KALØ TØMRERFIRMA ApS.........................06.04.2016, Anmodning om opløsning
ØERS MASKINFABRIK ApS..........................06.04.2016, Anmodning om opløsning
GISSEL TRADING ApS..................................06.04.2016, Anmodning om opløsning
CAPTA IVS............................................................ 06.04.2016, Konkursdekret afsagt
TIDENS TØMRER ApS......................................... 05.04.2016, Konkursdekret afsagt
TANDLÆGE LENNARD WILSON ApS................. 29.03.2016, Opløst ved erklæring
DIT BUSSELSKAB ApS........................................ 22.03.2016, Konkursdekret afsagt
ITH Parts and Consulting IVS........................... 20.03.2016, Virksomheden er opløst
INDUSTRI SPARE PARTS ApS............................ 20.03.2016, Virksomheden opløst

Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.

Han har tidligere været
forpagter af stedet, som han
nu har overtaget, ligesom han
har drevet Aars Hotel.
Mundgodt
Lokalerne i Storegade i
Grenaa, der tidligere husede
Flindts Restaurant & Vinotek,
er åbnet som café og
brasserie med stort udvalg af
vine samt butik med udsøgte
specialiteter. Det nye sted
bærer navnet Mundgodt og
det er Camilla Berg Nissen,
der står bag etableringen.
Tangkær
Det socialpsykiatriske bosted
Tangkær i Ørsted er blevet
kåret som årets praktikplads
2015. Indstillingen til
prisen kom fra social- og
sundhedsassistentelev Lotte
Rohde Kristensen, der har
været i praktik på Tangkær.
Bag kåringen står FOA
Randers, hvor Pædagogisk
Assistentuddannelsen
og Social- og Sundheds
uddannelserne, der omfatter
Syddjurs, Norddjurs, Favrskov
og Randers kommuner, kan
indstille deres praktiksteder til
at blive Årets praktikplads.

Branding af Norddjurs
9. maj kl. 14.30-17.30 på Kystvejens
Konferencecenter, Kystvej 26, Grenaa.
En eftermiddag for erhvervslivet med
udvikling af idéer til gode fortællinger,
der kan brande Norddjurs Kommunes
virksomheder. Vi introducerer et nyt
koncept for partnerskab om branding
mellem virksomheder i Norddjurs
Kommune. Fremstødet skal gøre det
nemmere for virksomhederne at tiltrække
kvalificeret arbejdskraft og synliggøre
virksomhedernes succes og vækst i og
udenfor kommunen. Gratis.
Arr.: Norddjurs Kommune
Tilm.: dwp@djurswindpower.dk – senest
3. maj 2016.

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

Jesper Vernegaard er
startet som underdirektør
i Djurslands Bank. Han
kommer fra en stilling som
salgschef i PFA, Danmarks
største pensionsselskab,
hvor han har haft ansvar
for salg, produktudvikling
og relationer i forhold til
pengeinstitutsektoren. Han er
bankuddannet i Salling Bank
og er HD i organisation.
Jesper får ansvar for
forretningsudvikling,
finansområdet, HR samt
bankens aktiviteter og
salg, ligesom han vil være
stedfortræder for bankdirektør
Lars Møller Kristensen, der i
forbindelse med bankdirektør
Ole Baks pensionering
overtager funktionen som
bankens administrerende
direktør.
HK Østjylland
På den ordinære general
forsamling blev Jesper
Thorup (49) valgt til formand
for HK Østjylland, der har
33.000 medlemmer. Han
er desuden medlem af HK
Danmarks forretningsudvalg
og hovedbestyrelse.
Mols-Linien

Carsten Jensen (52) overtager
1. august posten som adm.
dir. for Mols-Linien. Han
står pt. i spidsen for rederiet
DFDS’ forretning på Den
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Engelske Kanal, og har siden
2005 haft en række ledende
stillinger i DFDS, ligesom
han kan trække på knap ti
års national og international
erfaring fra SAS.
Han afløser Søren Jespersen
der har været direktør siden
2011.

og har siden uddannelsens
afslutning beskæftiget sig
med luftfart, rejser, turisme,
branding, marketing, PR
og kommunikation samt
ikke mindst strategi,
analyse og at lede og styre
komplekse virksomheder på
internationale markeder.

Shop i City Grenaa
På den ordinære
generalforsamling blev
Torben Johansen, Viden
Djurs indvalgt som ny
suppleant i bestyrelsen
i stedet for Jesper Jul.
Bestyrelsen består herefter
desuden af: formand Carsten
Thygesen, Frisør Thygesen,
næstformand Simon
Andersen, Seeds/Ønskebørn,
kasserer Elin Andersen,
Ret&Råd Djursland, Helle
Elkjær Poulsen, Louis
Nielsen, Henrik Sørensen,
DjurslandsPosten, Berit
Christensen, Cin, Peter
Taulbjerg, Kvickly Grenaa,
samt suppleant Martin
Nielsen, Talkompagniet.

Nordea
Daniel Lilleris (29) er tiltrådt
som filialdirektør i Nordea
i Grenaa. Han kommer
fra en stilling i samme
institut, hvor han har været
investeringsrådgiver i
Randers, hvor han også
dækkede Djursland. Daniel
er uddannet i Nordea og er
finansøkonom og har en HD i
finansiel rådgivning.
Han erstatter Jan Behrens
Jensen, der har søgt andre
udfordringer.

Aarhus Airport

Englænderen David
Surley (39) er startet som
ruteudvikler i Aarhus Airport,
hvor han med titlen Head
of Airline Relations, skal stå
i spidsen for at etablere,
implementere og udvikle
et relationskoncept, der
skal tiltrække nye ruter til
lufthavnen.
David kommer fra en stilling
som ansvarlig for forretningsog ruteudvikling i Cambridge
Int. Airport, ligesom han har
haft ledende stillinger hos
Oxfordjet & London Oxford
Airport, Air Mauritius samt
All Nippon Airways. Han
har en degree i Travel &
Tourism Management fra
Newcastle Business School

Djurslands Erhvervsråd
På den ordinære
generalforsamling var
der genvalg til alle tre
bestyrelsesmedlemmer
på valg. Bestyrelsen
består derfor fortsat af:
Ole Sørensen (formand),
Rejsecenter Djursland, Poul
Erik Clausen (næstformand),
Arkitekfa., Helene Røberg
(kasserer), Grafisk +, Harald
Grønlund, Flexline, Johnny
Fravn, Wicadan, Birthe
Stengård Frank, Dronningens
Ferieby, Søren Rasmussen,
VAM, Torben Jacobsen, LO
Djursland.
DI Østjylland
På DI Østjyllands
generalforsamling
og konstituerende
bestyrelsesmøde er
adm. dir. Steen Bødtker,
Expedit A/S, genvalgt som
formand. Samtidig blev
adm. dir. Morten S. Nielsen
genvalgt som næstformand.
Bestyrelsen består herefter
også af: Anders Strange,
Aart Architects A/S, Preben
Rasmussen, Skovby
Møbelfabrik A/S, Peter B.
Jepsen, Danske Fragtmænd
Logistik A/S, Jens Egdal,
Rambøll Danmark A/S
Rene Hougaard Brund,
Scanpan A/S, Petrine Rex,
Carpenter ApS, Lars Brunsø,

Akva Waterbeds A/S, Morten
Halskov, Terma A/S, Lars
Prisak, Dynaudio A/S, Peter
Høgsberg, Aarhus Lufthavn
A/S, Bo Ankerfelt, DAFA A/S
samt Lars Dige Knudsen,
Martin Professionals ApS.
Sparekassen Djursland
På repræsentantskabsmødet i
marts blev Lene Brejnegaard,
skoleinspektør på Haldum
Hinnerup skole, bosiddende
i Knebel nyvalgt til
Sparekassens bestyrelse.
Efterfølgende har bestyrelsen
konstitueret sig med advokat
Christian St. Nielsen som
formand og advokat Pernille
Bønløkke som næstformand.
De øvrige bmedlemmer
er teknisk direktør Paul
Busk Jensen, adm. dir.
Palle Knudsen, stats. aut.
revisor Leif Rygaard Jensen,
gårdejer Christian Greve
samt de medarbejdervalgte
Jan Ellegaard og Karen Fog
Lisvad.
Sikkerhedsstyrelsen
Arkitekt Tommy Glindvad er
tiltrådt som chefkonsulent hos
Sikkerhedsstyrelsen i Esbjerg.
IT Forum
På den ordinære
generalforsamling i IT
Forum på INCUBA i
Aarhus, blev Alex Townley
Porsborg, Viden Djurs
indvalgt i hovedbestyrelsen.
Forummet er et netværk
for it-interesserede
virksomheder, organisationer,
uddannelsesinstitutioner og
offentlige myndigheder i hele
Midt- og Sydjylland.
Djurs Bioenergi amba
På Djurs Bioenergi‘s
generalforsamling blev Lars
Jakobsen, Kristian Thorsen og
Claus Jørgensen genvalgte til
bestyrelsen.
De øvrige bestyrelses
medlemmer er Jens Søgaard,
Karl Eric Pedersen og Lars
Kaysen. Efterfølgende
konstituerede bestyrelsen
sig med Lars Jakobsen som
formand og Kristian Thorsen
som næstformand.

Ajour
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JOHNSEN GRAPHIC SOLUTIONS A/S
Bakkehegnet 1, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2015
Bruttofortjeneste
35,1
(36,2)
Resultat før skat
0,8
(3,6)
Egenkapital
12,1
(12,1)
Antal ansatte
63
(62)

Alle data er indhentet i perioden
20.03.2016 - 25.04.2016
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen,
NN Markedsdata og proff.dk.
Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

CAMPO GRAFISK ApS
Torvegade 3, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2015
Bruttofortjeneste
2,9
(3)
Resultat før skat
1,4
(1,3)
Egenkapital
2,6
(2,5)

MURERFIRMAET SIGFRED POUL
SEN ApS
Askedalsvej 1B, Bjødstrup,
8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2015
Bruttofortjeneste
1,4
(1,4)
Resultat før skat
0,1
(0)
Egenkapital
2,3
(2,2)

CM EJENDOMME, TIRSTRUP ApS
Århusvej 6, Tirstrup, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 2015-12
Bruttofortjeneste
0,2
(0,1)
Resultat før skat
0,1
(0)
Egenkapital
0,4
(0,4)

Foto Henrik Dons Christensen

Direktør Michael Ry, DanCrimp A/S

Ekstra høj service giver pote

NIELS SØBORG OTTESEN ApS
Storegade 1, 8950 Ørsted
Regnskabsafslutning 30-09-2015
Bruttofortjeneste
3,1
(3,5)
Resultat før skat
0,1
(0,6)
Egenkapital
4,4
(4,9)

energisektoren, som med nye
projekter efterspørger kabler
til intelligent energistyring.
Generelt er kundemassen,
primært i industrien, vokset
støt og roligt. Alle er
DANSK LANDBRUGSFORMIDLING
efterhånden kommet ud af
A/S
krisen og lægger en lidt større
Føllevej 5, Følle, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2015
omsætning hos os, og den
Bruttofortjeneste
0,1
(0)
udvikling forventer jeg, vil
Resultat før skat
0,1
(0)
fortsætte i de kommende år.“
Egenkapital
0,7
(0,6)
Virksomheden har stort fokus
DJURSLANDS BANK A/S
på salg og har sideløbende
Torvet 5, 8500 Grenaa
investeret i maskineri,
Regnskabsafslutning 31-12-2014
der kan automatisere
Bruttofortjeneste
307,9
(292)
Resultat før skat
70,2
(48,4)
produktionen mest muligt, så
Egenkapital
832,6
(783,6)
standardleveringstiden kan
Antal ansatte
176
(177)
holdes nede. Produkterne er
EBELTOFT GULD OG SØLV ApS
kundetilpassede kabler med
Adelgade 38, 8400 Ebeltoft
stik i små seriestørrelser.
Regnskabsafslutning 31-12-2015
Konkret køber virksomheden
Bruttofortjeneste
1,1
(0,8)
Resultat før skat
0,2
(0)
kabel ind,
klipper
og
Kort og Rutevejledning
Kort og Rutevejledning Hent VCARDHent VCARD
Ja
Egenkapital
0,5
(0,4)
Resultat før skat
0,6
8585(0,9)
Glesborg
Unik ID:
202149539 202149539
8585 Glesborg
Unik ID:
Tilret virksomhedsdata
Print firmaprofil
Tilret virksomhedsdata
Print firmaprofil
bearbejder
det,
så de færdige
Egenkapital
2,2
(2)
Føj til overvågning
Føj til favoritter
kabler
kan
anvendes
i til favoritter
Kursen
vendt
Føj til overvågning direkte
Føj
FOOD DIAGNOSTICS ApS
Telefon: (3)Telefon:
86387258 86387258
Fax:
Fax: 86387264 86387264
Antal ansatte
3
www.dancrimp.dk
CVR-nr.:
29635935 29635935
Hjemmeside:Hjemmeside:
www.dancrimp.dk
CVR-nr.:
Kalkværksvej 3B, 8500 Grenaa
produktionen.
Der
produceres
Efter
nogen
turbulens
og
info@leverandoren.dk
P-nr.:
E-mail:
info@leverandoren.dk
P-nr.: 10005303081000530308
E-mail:
Regnskabsafslutning 31-12-2015
VIP-BOOKING ApS
ikke lyslederkabler, men ellers
en del omstruktureringer
Bruttofortjeneste
4,7
(4,5)
Enghaven 19, 8444 Balle
alle
andre
typer
kabler.
med
underskud
i
2012
og
Resultat før skat
0,8
(1)
PROFIL
KONTAKTPERSONER
STRUKTUR
EJERHIERARKI
NØGLETAL
REGNSKABER
KREDITTJEK KREDITTJEK
NYHEDER NYHEDER
NOTATER
PROFIL
KONTAKTPERSONER
STRUKTUR
EJERHIERARKI
NØGLETAL
REGNSKABER
NOTATER
Regnskabsafslutning 31-12-2015
2013,
er
den
såkaldte
kabel
Egenkapital
1,2
(0,6)
Bruttofortjeneste
1,0
(0,2)
Resultat før skat
0,2
(0)
konfektionerings
virksomhed
DANCRIMP
A/S
OMSÆTNING
BRUTTOFORTJENESTE
OMSÆTNING
BRUTTOFORTJENESTE
FREGATKREDITRAPPORTER
FISKEEKSPORT
A/S
Egenkapital
0,2
(0,1)
SØGNING
DIN SIDE
UDLAND
ved
Glesborg
vækstet
støt og
0
6.866
0
6.866
Færgevej 2, 8500 Grenaa
Rimsøvej
12,
8585
Glesborg
2012201120132012
20142013
2014 2015
roligt og2011
præsterede
i 2015
2015
et
Regnskabsafslutning 31-12-2015
VONSILD A/S
Dancrimp A/S
Regnskabsafslutning
31-12-2015
Bruttofortjeneste
7,1
(8,3)
Kort13,
og Rutevejledning
Hent VCARD
8550 Ryomgård
Rimsøvej 12
Hovedselskab:
driftsresultat på knap 1 mio. kr.
SØGNINGJa
DINIndustrivej
SIDE
KREDITRAPPORTER
UDLAND
8585 Glesborg
Unik ID:
202149539
Tilret virksomhedsdata 31-12-2015
Print firmaprofil
Resultat før skat
3,5
(4)
Regnskabsafslutning
Bruttofortjeneste 6,2
(5,1)
Michael Ry forventer, at
Egenkapital
10,7
(13,3)
Bruttofortjeneste
3,7 Føj til favoritter
(3,6)
Føj til overvågning
Telefon:
86387258
Fax:
86387264
væksten
fortsætter.
„Det
Dancrimp
A/S
Resultat
før
skat
0,8
(0,5)
Resultat
før
skat
0,7
(0,9)
CVR-nr.:
29635935
Hjemmeside: www.dancrimp.dk
Kort og Rutevejledning
Hent VCARD
12
Hovedselskab:
Ja
info@leverandoren.dk
E-mail:
GL. ESTRUP GARTNERIP-nr.:
A/SRimsøvej1000530308
bliver
ikke en voldsom
Egenkapital
3,5
(3,1)
Egenkapital
2,5
(1,9)
Glesborg
Unik ID:
202149539
Tilret virksomhedsdata
Print firmaprofil
Randersvej 1, Gl Estrup, 89638585
Auning
Egenkapital
3,4
(2,2)
vækst, men vi har fået en
0
0
Regnskabsafslutning 31-12-2015
2011
201220112013
20142013
20152014 2015
2012
Alle
i mio. kr.
· (forrige
regnskabsår)
Føj tilbl.a.
overvågning
Føj beløb
til favoritter
PROFIL
KONTAKTPERSONER
STRUKTUR
EJERHIERARKI
REGNSKABER
KREDITTJEK
NYHEDER
NOTATER
del
nye kunder ind,
fra
Telefon:
86387258
Fax:
86387264
Bruttofortjeneste
58,2NØGLETAL
(44,7)
Virksomheden DanCrimp
A/S, der producerer kunde
tilpassede kabler til bl.a.
NØRAGER MURERFORRETNING ApS
vindmølleindustrien,
Hjørnevej 3, Nørager, 8961 Allingåbro
landbrugssektoren og
Regnskabsafslutning 30-09-2015
elektronikindustrien, har
Bruttofortjeneste
1,1
(1,9)
Resultat før skat
-0,1
(0,2)
skruet op for servicen. „Vi
Egenkapital
-0,1
(0)
har ikke altid den bedste
pris, men vi er fleksible
PROMENTA A/S
Føllevej 5, Følle, 8410 Rønde
på leveringstiderne, har
Regnskabsafslutning 31-12-2015
hurtige svartider og yder den
Bruttofortjeneste
2,8
(2,6)
der ekstra service overfor
Resultat før skat
0,3
(0,3)
Egenkapital
2,3
(2)
kunderne,“ forklarer direktør
Michael Ry. „Vi kan hjælpe
RIVA INVEST ApS
med rent teknisk at finde ud
Udsigten 3, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2015
af, hvad for en type kabel,
Bruttofortjeneste
-0,1
(0)
der egner sig bedst til den
Resultat før skat
1,5
(1,5)
enkelte opgave,“ fortsætter
Egenkapital
25,2
(24)
han, og mener at Dancrimp
SPECMA HYDRAULIC A/S
A/SDINmed
den
coctail
kan
SØGNING
DIN SIDE
KREDITRAPPORTER
UDLAND
SØGNING
SIDE
KREDITRAPPORTER
UDLAND
Nordhavnsvej 15, 8500 Grenaa
slå
konkurrenterne
i
både
Regnskabsafslutning 31-12-2015
DancrimpDancrimp
A/SDanmark,
A/S
BaltikumHovedselskab:
og Polen.
Bruttofortjeneste
2,0
(2,1)
Rimsøvej 12Rimsøvej 12
Ja
Hovedselskab:

DANISH FERTILITY INVEST ApS
Vognskærbakken 1, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31-12-2015
Bruttofortjeneste
0,0
-(0,1)
Resultat før skat
1,0
(1,1)
Egenkapital
12,1
(11,4)

« TILBAGE TIL« SØGERESULTAT
TILBAGE TIL SØGERESULTAT

« TILBAGE TIL SØGERESULTAT

Resultat før skat
14,6 Hjemmeside:
(9,3)
E-mail:
Egenkapital
31,4
(23,3)
OMSÆTNING

0

www.dancrimp.dk
info@leverandoren.dk

CVR-nr.:
P-nr.:

RESULTAT
FØR SKAT
RESULTAT
FØR SKAT

834

6.866

GRAFISK 2011
ID A/S
2012 2013 2014 2015
PROFIL
KONTAKTPERSONER
Torvegade 3, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2015
Bruttofortjeneste
4,2
(3,6)
Resultat før skat
1,7
(1,1)
Egenkapital
6,7
(4,2)

29635935
1000530308
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ÅRETS RESULTAT
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NOTATER

2015

-1.120

0

NYHEDER

ÅRETSÅRETS
RESULTAT
RESULTAT

642

BRUTTOFORTJENESTE
0

2011
0

KREDITTJEK

OMSÆTNING

0

HAIR BY ADELSBØLL ApS
Jernbanegade 21, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2015
Bruttofortjeneste
1,4
(1,5)
FØR0,0
SKAT (-0,2)
ResultatRESULTAT
før skat
Egenkapital
-0,1
(0,0)

REGNSKABER

« TILBAGE TIL SØGERESULTAT
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0
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EGENKAPITAL
EGENKAPITAL
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2013
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2.573

RESULTAT FØR SKAT

2.573

2013

-840

2014

2015

BALANCE
BALANCE
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5.789

5.789

ÅRETS RESULTAT

Vælg en stærk
samarbejdspartner
LOKAL OG ENGAGERET

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

El-installation
Automation
IT-netværksløsninger
Industriservice
Solceller
Sikringsanlæg

BP Electric A/S
www.bpelectric.dk

Trekanten 44 B
8500 Grenaa
Tlf. 86 32 32 99

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

Deres garanti for
kompetence og engagement

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

Miljøforum Norddjurs Erhverv er et samarbejde mellem interesserede virksomheder i Norddjurs og Norddjurs
Kommune med henblik på at formidle erfaringsudveksling og viden om reduktion af virksomhedernes miljøbelastning og forøgelse af produktiviteten. Denne formidling sker primært ved erfaringsudveksling i de enkelte udviklingsgrupper (interessegrupper) og ved afholdelse af diverse arrangementer - typisk fyraftensmøde, hvor alle
kan deltage. Miljøforum Norddjurs Erhverv afløser det tidligere UGE (Udviklingsforum for Grenaa's Erhvervsliv).

www.erhvervDJURSLAND.dk · maj 2016

www.mfnorddjurs.dk
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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

Kvalitet og Omtanke

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.
Tel. 8833 4646 · www.lsalaw.dk

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

Ordinært job

Fleksjob

Lærling/elev
Voksenlærling

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

