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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).
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Mens vaflerne giver mad på bordet,
er små mulige og ’umulige’ opgaver
de ekstra kalorier til arbejdslivet.
Indehaver af firmaet Elektropak
consult ApS i Termestrup, Per Buch
Nielsen, har solgt vaffelmaskiner
til 55 lande. Han er eneste danske
producent og leverer blandt andet
også vaffelmaskiner til danske Frisko
og Premier Is. Sammen med salget
i Danmark af cirka 30 tons mel
årligt til kræmmerhuse, hjertevafler
og pandekager, udgør det hoved
indtægtskilden i firmaet.
Ser frem til fredagsjobbene
Ugen igennem samler Per Buch
Nielsen en del af de øvrige småopgaver sammen – til de fredagsjob,
han altid ser frem til at kaste sig
over.

„Jeg smider aldrig noget ud, helBådfolket har mange
ler ikke de jernstumper, jeg skærer
af de sjove opgaver
fra,“ fortæller han henne ved vægMens vi i det lille kontor snakkede
gen med de mange forskellige stykom vaffeljernene, kom der en fritidsker jern og stumper af alle mulige
sejler, som skulle have lavet et par
forskellige slags.
småting til bå„Jeg har
den – og kendte
JEG SMIDER ALDRIG
svært ved at
en anden, der
sige nej til
også lige havde
NOGET UD, HELLER IKKE
opgaver, og det
en opgave.
kommer der ikke DE JERNSTUMPER, JEG
Han fortalte
altid den bedste
ret detaljeret om
SKÆRER FRA
forretning ud
sine problemer/
af. Til gengæld
opgaver, men
er det en stor fornøjelse at gå og
det virkede som om, at Per Buch
nørkle med de forskellige jernstumNielsen havde helt styr på det.
per og gøre dem til noget, som
„Specielt her om foråret, har bådandre bliver glade for.“
folket en hel del af de små, sjove opDet er lige fra en bøjle og en
gaver, og det går fra mund til mund,
stang til legepladsen i Lime – til den
når jeg har løst en opgave for en.“
blyholdig beholder til et radioaktivt
Og det er faktisk også på samme
stof, han inden skribentens ankomst måde, Per Buch Nielsen sælger
netop havde gjort klar til et termovaffelmaskiner. „Jeg bruger ikke en
grafifirma.
krone på reklame og markedsføring.

Indehaver Per Buch Nielsen, Elektropak consult ApS
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Norske turister strømmer til
ØSTJYLLAND Markant flere norske turister
besøgte Østjylland i 1. kvartal 2016 sammenlignet
med samme periode i 2015. Det er resultatet af
en effektiv, fælles turismeindsats på tværs af de
østjyske kommuner i Business Region Aarhus.
Resultatet er en stigning på 19 procent.
„Jeg glæder mig over tallene, som med al tydelighed viser effekten af vores fælles, målrettede
indsats. Fordelene ved at sælge Østjylland som
en samlet destination er blandt andet, at vi får
meget mere for vores markedsføringsmidler, og at
alle kommuner i området kan profitere af nabokommunernes succes på turismeområdet,“ siger
Steen Vindum, borgmester i Silkeborg Kommune
og medlem af Business Region Aarhus’ politiske
ledelse.

Arkitektur- og bevaringspris i Syddjurs
SYDDJURS Syddjurs Kommune og foreningen
BLIS, By- og Landskabskultur i Syddjurs har sammen taget initiativ til at indstifte en Arkitektur- og
bevaringspris.
„Smukke omgivelser er en kilde til daglig glæde,
og kombineret med fortælleværdien om Kommunens mange fredede og bevaringsværdige
bygninger udgør kulturarven samlet set et stærkt
fundament for bosætning, erhverv og turisme.
Derfor vil vi gerne påskønne borgere, som gør en
helt særlig indsats for at bevare kulturarven eller
tilføre ny arkitektur af høj kvalitet,“ udtaler Kirstine
Bille, viceborgmester og formand for kulturområdet.

Udvid E45 med midterrabatten
om dagen. Men i lange perioder har
Per Buch Nielsen været alene.
„Der er nok ikke helt nemt at
være ansat her, da jeg er ret nørdet
med alting. Jeg skal gerne have en
finger med i det hele, og jeg har
Ikke helt nemt at være ansat
stort set aldrig skrevet noget ned.
Blandt kunderne er også Varo i
Så det er jo ikke helt nemt for en anHornslet, som af og til lægger besat at vide det,
slag på nogle af
som jeg ved.“
jernstumperne
DER ER NOK IKKE
Og så kom
i bunken, når et
der et bud og
eller andet lige
HELT NEMT AT VÆRE
hentede den
skal prøves af
store kasse på
eller regnes ud.
ANSAT HER, DA JEG ER
betongulvet
Selveste
Grundfos leverer
RET NØRDET MED ALTING med en vaffelmaskine, som
Per Buch Nielsen
skulle afsted til Dubai.
også til, hvilket ikke er alle og enhver
beskåret, da Grundfos stiller temmelig skrappe krav til arbejdspladsens
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
indretning og arbejdsgang m.m. hos
sine leverandører.
Lige nu er der én ansat, som startede i en prøveordning nogle timer
For cirka 15 år siden var jeg med på
en messe i Ballecentret. Det gav
absolut ingenting, og siden da har
jeg ikke gjort andet i den retning.“
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ØSTJYLLAND Regeringen og Folketingets
partier opfordres til at igangsætte en permanent
udvidelse af E45-strækningen Aarhus S - Skanderborg S ved at inddrage midterrabatten. Det
skriver Business Region Aarhus i en henvendelse
til Regeringen og partierne på baggrund af Vejdirektoratets undersøgelser.
„Trængslen på E45 er stor og støt stigende. Det
haster med en beslutning om udvidelsen. Vejdirektoratets nye forslag med inddragelsen med
midterrabatten er derfor velkomment. Men det
haster også med en samlet plan for hele strækningen mellem Randers og Vejle Nord, hvor der
er stigende problemer med trængslen,“ udtaler
formandskabet for Business Region Aarhus.

Omfartsvejen til Grenaa Havn
GRENAA Det var de store gravemaskiner
der sidst i maj tog første spadestik til den nye
omfartsvej, der skal forbedre vejforbindelsen til
Grenaa Havn og erhvervsområderne nord for
byen. Beslutningsprocessen har været længe
under vejs og den kom på dagsordenen første
gang i 2009.
Folketinget har givet en maksimal bevilling på 120
mio. kr. til omfartsvejen og Norddjurs satser på,
at kunne løse opgaven lidt billigere og dermed
sende penge retur til Christiansborg. Bygherre og
entreprenørvirksomheden Per Aarsleff håber på,
at vejen kan indvies senest i oktober 2017.

Noter
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Som en anden
kaptajn er
virksomhedens
direktør altid selv
med på broerne rundt
om i verden.

Direktør Kim Brüld Olesen, Davai A/S
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KAPTAJNEN ER ALTID

SELV MED PÅ BROEN
kan stole på. Hvis man i forvejen har
Den sidste åbnes i oktober og har
Den overvejende aktivitet i Davai
en god forbindelse i Danmark, råder
4400 meter hoved kabler og en
A/S i Grenaa er bro-renovering
Kim Brüld Olesen derfor til at gøre
pylonhøjde på 332 meter.
– bevikling med „Cableguard“,
brug af disse og deres netværk.
I 2017 skal Davai bevikle og afaffugtning stål, maling, generel
fugte Norges
vedligehold af
Gør det
næstlængste
kabelbroer, og
DET ER UTROLIG
hængebro, Hålo- „I det her game er det ofte dem
Davai er en af få
VIGTIGT AT HAVE BANKEN golandsbroen i
med de bedste advokater, der vinder
virksomheder af
de store entrepriser. I Tyrkiet fik jeg
Narvik.
sin art i Europa.
MED, AT HAVE EN DYGTIG
forelagt en 200 sider lang kontrakt
Direktør Kim
Affugtning af
til underskrivelse, hvilket jeg høfligt
Brüld Olesen
kablerne betyREVISOR – OG HELE TIDEN
afstod, da den var helt uoverskue
bruger for en
der, at de ikke
lig. Vi fik i samarbejde med vores
stor del udenbliver malet læn- SELV VÆRE AJOUR MED
danske og tyrkiske advokater skruet
landsk arbejdsgere – og at de
en kort og præcis kontrakt sammen
DET HELE
kraft, og dansk
holder længere,
som alle kunne overskue, den endte
byggeledelse.
da systemet holpå kun 16 sider.“
der stålstrukturen (kablerne og selve Ikke på grund af lønnen – men
Kim Brüld Olesen siger, at det er
stabiliteten: „Vi danskere er blevet
brokassen) tør i broens resterende
helt normalt, at 10-20 procent af et
lidt magelige. Alle medarbejdere er
levetid.
broprojekt skal tørres af på underansatte i Davai under DI overensI dag designes og bygges alle nye
leverandørerne, og at det er helt
komst. I Norge følger vi de lokal
hængebroer på denne måde for at
normalt, at det er vanskeligt at få
skåne miljøet og forlænge levetiden, aftaler der pt. er gunstige pga.
sine penge til tiden.
kursen.“
Der er i dag beviklet 42 hængebroer
Alligevel siger han om at arbejde
med DS Browns „Cableguard®“,
i udlandet: „Gør det – men brug tid
En svær niche
hvoraf de fleste affugtes
„Vi har vores lokale og internationale på det. Det er utrolig vigtigt at have
kontinuerligt. Davai har
banken med, at have en dygtig revinetværk, som vi bruger flittigt. men
stået for bevikling og
sor – og hele tiden selv være ajour
vi arbejder i en til tider svær niche,
bemanding på 12 af
med det hele.“
med mange udfordringer. Eksemdisse. Virksomheden
Kim Brüld Olesen har rigtig gode
pelvis er Tyrkiet en udfordring, dels
har i gennemsnit
erfaringer med at bryde isen ved at
fordi de ikke er en del af EU. Dels
100 medarbejdere
invitere kunder, rådgivere og ledelse
fordi motivation stadig er en aktiv
fordelt på syv
ud flere gange
spiller i hver
nationaliteter.
dagen og regler
Seneste
VI DANSKERE ER IKKE under projektet.
Alt glider meget
daglig ændres
tre broer
nemmere i
over Bospo- efter de enkelte
GODE TIL AT SPØRGE
hverdagen, også
embedsmænds
russtrædet
når bølgerne går
luner.“
har Davai
HINANDEN
højt indimellem.
Kim Brüld
beviklet i
„Man kommer tættere på hinanOlesen gjorde på grund af den
Istanbul.
geografiske afstand, og meget lange den, hvilket højner samarbejdet.“
Det undrer ham lidt, at ingen
arbejdsdage ikke brug af den danske
andre virksomheder endnu har søgt
ambassade i Tyrkiet, men siger i
hans råd om at arbejde i udlandet.
dag, at det i en vis udstrækning
„Vi danskere er ikke gode til at
nok havde været en god idé. „Vi
spørge hinanden. Det er nærmest
har tidligere haft gode samarbejder
som om, at nogle foretrækker selv
med ambassaderne i de baltiske
at betale lærepengene.“
lande, hvor man herigennem hurtigt
får råd og vejledning i at sno sig i
landet regler og love, skrevne som Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
uskrevne.“
Davai gjorde i Tyrkiet brug af
en lokal revisor og lokal advokat, men i nogle lande er
det ikke altid lige nemt at
finde frem til nogen, man
www.erhvervDJURSLAND.dk · juni 2016
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HAMP
KAN BLIVE GODSETS

NYE GULD
Møllerup Gods satser

vores produkter ud til hele landet –
De 200 ha er økologiske, men på
og på sigt måske også eksportere.“
Møllerup er der endnu ikke taget
I starten af året udgav man bogen
stilling til, om der også skal satses
på hampen og har
’Hverdagsmad med hamp’, og der
på økologiske produkter.
er planer om at udvikle nye opskrif„Til oktober/november kender vi
store forventninger til
høstresultatet og har leverandørafta- ter – til udbredelse på både print og
lerne i hus, og så kan det godt være, video.
potentialet.
at vi bruger en dag på at stoppe
Også grobund for visioner
op og glæde os lidt, inden vi skal
Møllerup leverer i dag til storkøkkevidere.“
Direktør Henrik Rendbøll i Møllerup
ner gennem Dansk Cater.
Sådan lyder ordene fra en meget
Brands, et selskab under Møllerup
„Vi har også Landmad i Grenaa
Gods, tror på hampen og dens store optimistisk Henrik Rendbøll, der erblandt kunderne. Med de 300 ha i år
kender, at der er
vækstpotentiale
kan vi nu overholde leverandørfortale om en stor
i fødevaresekHAMPPRODUKTERNE
pligtelser til større aftagere/kæder,
satsning – som
toren. Da man
BETEGNES SOM
alle dog også har så lige nu arbejder vi på at få nye
besluttede at
aftaler på plads,“ siger Henrik Renden stor tro på.
se på mulighe’SUPERFOODS’, OG DET ER
bøll, som drømmer om at få brug for
derne for at gøre
RELATIVT FÅ MÆNGDER
900 ha i 2017.
Superfoods
Møllerup Gods
Strategien er at producere ’ude af
Frøene fra hamtil centrum for
OM DAGEN, DER DÆKKER
godset’ hos eksterne samarbejdspen er kendt for
en fødevarepropartnere.
duktion, blev der BEHOVET FOR MANGE TING at indeholde en
„På den måde kan vi koncentrere
masse sunde
kigget vidt omos om det, vi er gode til. Og der er
kring – blandt andet også på snegle- stoffer, og med i projektet indgår
lang vej endnu. Vi befinder os stadig
at få disse beskrevet i forhold til de
og brændenældeproduktion.
forskellige produkter, der udvikles af der, hvor vi ikke ved, hvor vi ender
Møllerup Gods har i forvejen en
– og nøje skal vurdere alt i forhold
frøene.
fabrik, der producerer bæredygtige
til ressourcer og investeringer m.m.“
„Hampprodukterne betegnes
isolerings- og vækstmåtter af induAlligevel er der mellem alle hampstrihampplanter, og det endte derfor som ’superfoods’, og det er relativt
planterne også god grobund for
få mængder om dagen, der dækmed at blive et ’naturligt’ valg at gå
visionerne.
ker behovet for
hampvejen.
„Lidt længere
mange ting.“
VI BEFINDER OS
fremme vil vi
Fra hampen
Arealet tidoblet
STADIG DER, HVOR VI IKKE
se på mulighehar man grundI 2015 høstede man 30 ha industriderne for også
stoffer som frø,
hamp, men da fabrikken kun bruger
VED, HVOR VI ENDER
at bruge bladene
olie, mel og profibre og skærv fra hampplanten, er
fra hampen til fødevareproduktion.“
tein – og af det udvikles en række
der en del restprodukter, som i dag
nye produkter som eksempelvis
ikke udnyttes optimalt.
kager og knækbrødblandinger.
Møllerup Brands har fået støtte
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
Udviklingsarbejdet foregår blandt
fra innovationsmiljøet Future Food
andet sammen med Nordisk Tang,
Innovation til projektet ’Optimering
som i dag producerer melet for Mølaf industrihampplantens restproduklerup.
ter til fødevareproduktion’, og i år er
„Ligesom Nordisk Tang vil vi også
arealet tidoblet til 300 ha hamp, hvor
rigtig gerne det lokale. Men vi satser
der samarbejdes med fem forskelikke ’kun’ lokalt og vil gerne brede
lige gårde om dyrkningen.
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Erhvervsudvikling
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Direktør Henrik Rendbøll, Møllerup Brands

GARDINER OG
SOLAFSKÆRMNING
– TIL ERHVERVSLIVET

Bestil uforpligtende
rådgivning og opmålingsbesøg

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

Bent Klausen
Kratbakken 10

VVS-installation
Aps

8586 Ørum Djurs Tlf. 8638 1160

per møller

www.bentklausen.dk

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

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

Morten Jarlund
statsaut. revisor
Tlf. 87 58 31 00

db@robaek.dk

Michael Iuel
statsaut. revisor
www.robaek.dk

Jytte Nautrup
reg. revisor

Østergade 9, 8500 Grenaa

Hovedgaden 41, 8410 Rønde

www.permoeller.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.

Vi er eksperter i både hydrauliske anlæg og trykluft.
Vi udfører syn og service på bl.a.:
· Kraner
· Autolifte
· Trucks

· Spil
· Pumper
· Gear

· Løftegrej
· Ventiler
· Cylindre
Optimera Løgten
Hjelmagervej 6 - 8541 Skødstrup
Tlf: 74 12 86 30
Mail: logten@optimera.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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e
er

end stål

365 m sandblæsehal
2

8500 Grenaa . Tlf.: 86 32 66 66 . www.hsm.dk
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HUMLEBIEN DER IKKE LETTER
Lige siden han fik sin første Puch som 15 årig, har bogtrykker Henrik Scherer
været til to hjul, og han har haft den flotte Nimbus type C – eller Humlebien som
den kaldes – i 25 år.
„Det var et rent tilfælde, at jeg faldt
over den. Nimbussen var sat til salg
i et katalog fra Dansk Automobilbørs, som vi producerede,“ fortæller
Henrik, der gav det afgørende bud
på motorcyklen. „Den har tidligere
kørt for Civilforsvaret, så den var i
deres grå farver og monteret med
kolonnelygter,“ husker han.
En god bekendt adskilte motor
cyklen der efterfølgende blev
sandblæst, malet og samlet. „Siden
er der stort set ikke lavet andet end
service på den.“
„Jeg tror det er den motorcykel
model, der er flest af i Danmark. Jeg

www.erhvervDJURSLAND.dk · juni 2016

har altid godt kunne lide den, blandt
andet fordi, det er en dansk motorcykel,“ siger han og fortæller, at den
forholdsvise enkle konstruktion betyder, at man kan lave rigtig meget
på den selv. „Den er meget nem at
få reservedele til, fordi de værktøjer
fabrikken brugte blev foræret til en
række forskellige underleverandører, da Fisker og Nielsen stoppede
produktionen.“ Henrik og begge
hans sønner bruger mest Humlebien til hyggeture, men han har også
deltaget i enkelte veterantræf på det
danske industriklenodie.

Nimbus Type C 1941
Producent:

A/S Fisker & Nielsen

Byggeår:

1934-1960

Ca. antal:

12.000, hvoraf 4.000 stadig er
indreg. i DK samt 4.000 ikke
registrerede

Topfart:

ca. 125 km/t (uden sidevogn)

Motor:

4-cylindret rækkemotor
på 746 ccm
Kardantræk

Effekt:

22 HK

Første producerede MC med teleskopforgaffel

Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk

Bilen & Bossen
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LOKAL SOFTWARE

TIL BRANCHER I HELE LANDET
En lille softwarevirksomhed på Djursland lancerede sidste år en lille app for
skovbranchen til registrering af træ og transport. I dag, kun otte måneder
efter, er den det fortrukne værktøj og skal nu sammen med helt ny software
erobre andre brancher også.
Med stor succes har Monosoft i
Grenaa erobret skovbranchen med
sin app Tradenda, som er blevet
dominerende på registrering af opgaver, timeregistreringer, dokumentation og kvalitetssikring i skoven i
Danmark og bruges også i Tyskland.
Nu lanceres Monosoft Business
Suite, MBS, som er så fleksibel, at
virksomheder i mange flere brancher kan anvende systemet.
„Monosoft Business Suite har
hele tiden været målet for os. Den
består af Tradenda, Workflow og
Stamdata. Med de tre stykker
software har vi et værktøj, der er så
fleksibelt, unikt og revolutionerende
i sin opbygning, at det kan anvendes
i stort set alle brancher,“ fortæller Jimmy Borch, stifter og ejer af
Monosoft.
Fleksibiliteten ligger i, at brugerne
af MBS, helst i samarbejde med
en konsulent fra Monosoft, selv
definerer oplysningerne i Stamdata,
og hvordan Workflow skal håndtere
dem sammen med Tradenda. Sidstnævnte er en app, manden i marken
har på sin telefon og som er det
eneste af de tre stykker software,
der skal hentes ned og installeres.
Både Workflow og Stamdata kører
online så snart man har logget på.
Overvældende positiv
modtagelse
„Især vognmænd kan få stor
glæde af MBS. Workflow vil hente
oplysninger i Stamdata og sende en
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er altså gratis for virksomhederne
ordreseddel til Tradenda på chaufførens telefon. Vi har udvidet Tradenda at anskaffe pakken, men hver gang
med opgavestyring og Gantt-skema, man anvender Tradenda, Stamdata
som bliver opdateret, når chaufføren eller Workflow, koster det et ganske
kører. Vognmandens kunder er holdt lille beløb.
„Det er måske en lille svaghed
helt uden for systemet, der kører
ved MBS, at man som bruger
helt uafhængigt af de systemer, de
ikke ved på forhånd, hvad det
måtte anvende,“ forklarer Jimmy
kommer til at koste på et
Borch.
år. Men når vi viser nogle
Ud over vognmænd, som der
beregnede eksempler,
er relativt mange af på Djursland,
svarer kunderne ’Herre Gud’
peger Jimmy Borch på især de
og fortæller, de er vant til at
tekniske forvaltninger ved kommubetale meget mere,“ fortæller
nerne og håndværksmestre som
Jimmy Borch.
virksomheder, der kan få stor glæde
Hans erfaring
af Monosoft
er,
at virksomheBusiness Suite.
INTERESSEN VAR
der, der bruger
Og interessen
softwaren
fra nye brancher
MEGET STOR, OG VI FIK
sparer mange
er der allerede.
„Forleden
OVERVÆLDENDE POSITIVE penge, især i
forhold til at få
holdt vi et
lavet sit helt
seminar for 28
TILBAGEMELDINGER
eget system.
gæster fra flere
Prisen per transaktion er i øvrigt afforskellige typer virksomheder.
hængigt af forbrug, så store kunder
Interessen var meget stor, og vi
slipper lidt billigere.
fik overvældende positive tilbageHos de nuværende kunder oplemeldinger. Begejstringen handlede
ver Monosoft en markant stigning
i høj grad om fleksibiliteten, men
i forbruget, hvilket skyldes fleksiogså måden, vi afregner på og ikke
biliteten og den intuitive tilgang til
mindst prisniveauet,“ fortæller
anvendelsen, som får kunderne til
Louise Bruun, som er ansvarlig for
at bruge Monosoft Business Suite
markedsføringen af MBS.
til alt fra logistikstyring, opgaveregistrering, notesbog til lagerstyring.
Behovet stiger drastisk
Kunderne betaler kun for brugen af
MBS og slipper dermed helt for den
Haakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk
stor udgift, det normalt ville være
at skulle bruge et nyt system. Det
www.erhvervDJURSLAND.dk · juni 2016

Louise Bruun, Nicolai Larsen, ejer Jimmy Borch og Ruben Rasmussen, Monosoft
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Terma Aerostructures A/S i Grenaa
har 15 forskellige nationaliteter repræsenteret i sit personale. For virksomheden er det en berigende oplevelse og en stor gave. Samtidigt er
de udenlandske medarbejdere glade
for deres arbejdsplads og synes, det
generelt er nemt at komme hertil for
at arbejde. Især fordi langt de fleste
danskere taler godt engelsk.
„Jeg vil gerne lære mere dansk,
men jeg behøver det ikke, for alle
forstår og taler jo engelsk her. Man
kan sagtens leve i Danmark uden
at kunne dansk, så længe man kan
engelsk. Men det vil alt andet lige
være en fordel at kunne det,“ fortæller Tom Waddington.

Borgerservice kunne ikke hjælpe
Han er uddannet ingeniør, stammer
fra Manchester-området og bor i
Aarhus med sin danske kæreste.
I halvandet år har han arbejdet for
Terma, som han betegner som „a
nice place to work“. Modsat oplevelsen af at kunne kommunikere godt
med kolleger og manden på gaden,
kan mødet med det offentlige straks
være mere besværligt.
Henry ’Hank’ McShane uddyber:
„Jeg blev en gang sendt hjem fra
Borgerservice med besked om, at
jeg skulle klare det online. De kunne
ikke hjælpe mig, selv om jeg havde
behov for det, for på nettet stod
det kun på dansk. Det gælder også

bankerne, hvor kun de helt store har
hjemmesider på engelsk, og dem
har de først fået for ganske nyligt.“
Klarer selv hjælp til det praktiske
Han fik dog hjælp af sin danske kæreste, Helle, som han bor sammen
med i Ålsrode. Han stammer fra Philadelphia i USA, hvorfra han har 15
års erfaring som flyingeniør hos den
amerikanske flådes luftvåben. Selv
om han og Tom kan få god hjælp af
deres danske kærester, er det ikke
alle, der kommer hertil, der har den
mulighed.
„Hjemme i Vejle er jeg aktiv i en
ex-patgruppe for udlændinge, der
arbejder i Danmark. Vi mødes til

Danskernes generelt gode engelskkundskaber gør
det nemt for udenlandske fagpersoner at leve og
arbejde her i landet. Især hvis man har en dansk
kæreste, går det fint. Hvis man er alene, kan
mødet med det offentlige volde problemer.

DET ER NEMT AT VÆRE
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Ingeniørerne Henry ‘Hank’ McShane, Marta Czezyk og Tom Waddington, Terma Aerostructure A/S

mener, kommunerne i samarbejde
særlige aftener, hvor vi kun taler
med virksomhederne kunne gøre
dansk. Vi har også arrangementer,
hvor nogen kommer og hjælper med noget af det samme for at hjælpe
udenlandske
de komplekse
vidensarbejdere.
skatteforhold
MAN KAN SAGTENS
Så kunne de
samt rådgiver
om at købe bil,
LEVE I DANMARK UDEN AT møde hinanden
og få hjælp til at
hus, og om hvordan man får sine KUNNE DANSK, SÅ LÆNGE finde internationale skoler, lave
børn passet,“
jobsøgnings
fortæller Marta
MAN KAN ENGELSK
kurser for ægteCzezyk.
fæller og hjælpe med de praktiske
udfordringer.
Bedste job nogensinde
Hos Terma er man stolt af at
Hun bor sammen med sin iranske
lykkes med at tiltrække højtkvalificekæreste i Vejle og stammer fra
rede medarbejdere fra store dele af
Warszawa i Polen, hvorfra hun har
verden. De er med til at skabe jobs
sin uddannelse som ingeniør. Hun

til danske ingeniører og produktions
medarbejdere til gavn for alle. For
fortsat at kunne tiltrække dem er det
vigtigt, at arbejde og privatliv fungerer. Og noget tyder på, at arbejdsdelen fungerer fint hos Terma, for som
Hank siger: „This is the best job I
ever had“ – det bedste arbejde, han
nogen sinde har haft.
Haakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk

E UDLÆNDING HER
www.erhvervDJURSLAND.dk · juni 2016
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FIRMAARRANGE

MENTET KAN OGSÅ

’GÅ I
FISK’
16
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Med naturen som omdrejningspunkt udfordres
deltagerne og guides gennem aktiv deltagelse i
firmaarrangementer.
mer med ro i maven i tillid til, at vi
En af mange udfordringer kan være
har styr på det og leverer netop det,
tilberedning og spisning af friske
som du ønsker,“ fortæller Carsten
fisk, mens du godt kan glemme alt
om underholdning og passiv tilbage- Enemark.
„Det væsentlige for os er ikke,
læning i bløde lænestole.
om vi skal skrive sammen 2, 7, 11
Når centerleder i Kyst- og Fjordeller flere gange for at nå frem til det
centret ved Voer, Carsten Enemark,
først kommer i gang med at fortælle rigtige program. Det er, at du føler
dig tryg og tilpas
om sine tilbud
ved det hele.“
til erhvervslivet,
BASAL VIDEN OM
Om du vil
er han ikke til at
DANSK NATUR FYLDER
have maden
stoppe igen.
leveret, om du
Engagementet MEGET FOR OS
selv medbringer
lyser langt væk
den – eller måske vil have råvarerne
som bål i vandkanten ved Randers
til selv at tilberede maden er blot én
Fjord, og øjnene slår glade gnister.
af de ting, der skal tages stilling til.
„Kyst- og Fjordcentret er for dem,
der gider at tage aktivt del. Vil du
Sikkerheden er i højsæde
hellere underholdes, får du mere ud
af at finde på noget andet,“ fortæller Sikkerheden i alt har højeste prioritet. „Vi arbejder både med knive,
Carsten Enemark.
økser, ild, kajakker, vand og meget
Kysten er klar og linjen er lagt. Til
andet og gør rigtig meget ud af sikgengæld venter der så anderledes
kerhed og af at forberede os på at
og givende oplevelser pakket ind i
undgå uheld. Så lige netop hvad siknatur og udfordringer – uanset om
kerhed angår, er der ingen ’slinger i
der er tale om et klasse-, familievalsen’ ved vores instruktører, men
eller firmaarrangement.
ellers er vi meget åbne,“ fortæller
Carsten Enemark og tilføjer med et
Unik beliggenhed
glimt i øjet, at eksempelvis en vandEn stor del af centrets aktivitetskamp ikke har nogen alder.
tilbud er baseret på den unikke
„De fleste af vores arrangementer
beliggenhed i naturen ved Randers
Fjord, hvor der er så rent, at der bare foregår fra april til september, mens
det i virkeligheden er i vinterhalvåret,
dufter af ingenting. Men Carsten
at mange har mest behov for friske
Enemark understreger, at man selv
pust og frisk luft. Bare man klæder
er med til at fordele tiden mellem
sig på efter forholdene, skruer vi
mødefaciliteter og natur.
sagtens arrange„Basal viden
menter sammen
om dansk natur
BARE MAN
på alle tider af
fylder meget
KLÆDER SIG PÅ EFTER
året. På en måde
for os, og vi
FORHOLDENE, SKRUER
er det måske
har masser af
ligefrem endnu
erfaring i at
VI SAGTENS ARRANGE
sjovere at tænde
kombinere det
MENTER SAMMEN PÅ ALLE sit eget bål, når
med kundernes
der er endnu
ønsker. Det kan
TIDER AF ÅRET
mere behov for
være lige fra
at hente varmen ud af det.“
instruktion i at gøre en levende fisk
Overnatningsmulighederne spænspiseklar, til selv at gøre den klar
der fra selvbygget bivuak til shelter –
sammen med en kollega – og til at
eller et værelse med en god madras,
sætte fokus på teambuilding og anog Carsten Enemark lover, at der
dre firmarelaterede emner gennem
altid er en plan B klar.
leg og udfordrende opgaver.“
„Du kan være helt sikker på ikke
Alene det at starte dagen med
at komme til at sidde og kigge trist
flydende kaffebord med fjordens
ud af vinduet på grund af dårligt
vand skvulpende rundt om de iførte
vejr.“
vaders giver masser af oplevelseskalorier til den gode dag.
Tillid og tryghed
„Når du bestiller et arrangement ved
os, betyder det meget, at du komwww.erhvervDJURSLAND.dk · juni 2016

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
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Jørgen Lund Møller er stor whisky-entusiast men kan have svært ved at
finde tid og lejlighed til at nyde den ædle drik fra Skotland. I sit nye job
som chef for Karpenhøj Naturcenter ser han dog muligheder for at nyde
et enkelt glas en gang imellem, når han overnatter på stedet.
gang i sit liv at gå ledig, og den oplevelse
Jørgen Lund Møller er en mand med stor passion for
har han visse refleksioner om.
friluftsliv, hvilket falder fint i hak med hans nye job som
„Jeg følte mig som kastebold i dagpenchef for Karpenhøj Naturcenter, som skal tilbyde borgesystemet. Det var uhyggeligt at være til
gerne i Syddjurs og omegn gode naturoplevelser. Hans
obligatorisk samtale i min a-kasse og få at
helt store interesse handler dog om forædlet skotsk
vide, at jeg skulle søge jobs og udfylde
natur og kultur, nemlig whisky, som han efter eget
sedler, men at de ikke kunne hjælpe
udsagn drikker for sjældent.
højtuddannede som mig. Det er meget
„Whisky er min helt store passion, og som udgangsunderligt!“
punkt handler det om skotsk maltwhisky. Det hele beI sit nye job har han nem adgang til
gyndte hos Glenfiddich i 1985, hvor vi var på i England
blandt andet at overnatte i centerets
og Skotland. Vi fik en rundvisning på destilleriet, hvilket
shelters, så han ser frem til, at vejret
blev en stor ahaoplevelse for mig,“ husker Jørgen Lund
bliver lunt, så
Møller.
han kan sove
Under besøget blev han
JEG FØLTE MIG
ude. For selv om
opmærksom på, at der findes
han er et friluftsmere end 100 forskellige slags
SOM KASTEBOLD I
menneske bryder
whisky, og i dag har han altid
han sig ikke om at
mindst 50 flasker stående.
DAGPENGESYSTEMET
fryse. Og mon ikke
Mest af den røgede slags, som
et lille glas whisky kan hjælpe på varmen,
han holder meget af. Han har været både kasserer og
før det er tid til at sove?
formand for Grenaa Whisky Laug, der tæller cirka 30
medlemmer. Det er dog ikke kun whisky, hans smagsløg ynder.
Haakon Rønnow Petersen, haakon@mercatus.dk
Mødte Eva under studierne
„Jeg elsker i det hele taget at smage på ting, og det
gælder også mad. Jeg elsker at lave mad, og jeg har
en gasgrill, jeg bruger året rundt. Det bliver gerne til
trerettersmenuer med tilhørende vin, hvis ikke den står
på bålmad, hvor jeg mere nyder at gøre klar til det og
nupper et glas whisky, mens bålet bliver klar,“ fortæller Jørgen Lund Møller.
Han har altid holdt af udelivet, hvor rammerne
ikke er givet på forhånd. Sammen med
familien, der består af hustruen Eva og to
voksne børn, har han været på teltferie i
Sverige hvert af de sidste 20 år, og ellers
står den på cykelture, gåture og anden
form for udeliv.
„Jeg er født og opvokset i det nordlige Aarhus. Jeg er enebarn og havde
en tryg opvækst. Jeg gik på gymnasiet i Risskov og startede på biologi
på Aarhus Universitet. I nogle år
flakkede jeg noget rundt og endte
på Trillegårdskollegiet, hvor jeg
mødte Eva,“ forklarer chefen
for Karpenhøj Naturcenter.
Sover på arbejdspladsen
Han bor med Eva i Them,
der ligger tæt på Aqua i
Silkeborg, som han tidligere
var direktør for. Før han
blev ansat på Karpenhøj
oplevede Jørgen for første
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JEG

DRIKKER
WHISKY

FOR SJÆLDENT

Centerchef Jørgen Lund Møller, Karpenhøj Naturcenter
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Stationsplads 4

• 8500 Grenaa

• Tlf. 8630 0355

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

HUJ A/S
Stifter og mangeårige ejer af HUJ A/S – Hans-Ulrik
Jensen har overladt driften af den 85 medarbejder
store murervirksomhed til kompagnonen Bent Johnsen (53) samt bygningsingeniørerne Kasper Skjøde
Høegh Stjernvik (34) og Kenneth Kristensen (30).
40 års erfaring med kloakrensning,

DJURSLAND
KLOAK-SERVICE
ApS v/Ulrik Sinding

genbrugsspuling og højtryksspuling

JØRN

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

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

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

Kvickly Ebeltoft
Fakta i Ebeltoft flytter i starten af juni i nye lokaler
ved siden af Kvickly, der også skal stå for at drive
den nye butik, der bliver en af kædens nye konceptbutikker F16 Fakta. Den ny strategi betyder blandt
andet, at butikken byder på kvajebajere, flinke
ansatte og måltidsinspiration. Netto har tidligere
drevet butik i lokalerne.
Pelli
Helle og Peter Reimers-Jensen har åbnet butikken
Pelli på Adelgade i Ebeltoft, der sælger tøj til piger
og som har sin egen skindkollektion.
Egil’s Café
Kari Baklund og Morten Engstrøm står bag Egil’s
Café i Femmøller, der er åbnet i de lokaler, der
tidligere husede Femmøller Bageri. De to driver i
forvejen virksomheden Mols Kafferisteri mellem
Knebel og Vistoft.
Grenaa Hydraulik
Aarhus Hydraulik – der er en afdeling af Grenaa Hydraulik – har overtaget Centrum Hydraulik i Risskov.
Overtagelsen er sket for at styrke kompetencerne i
Aarhus området, og blive Zepro forhandler.
Byens Bygningssnedker
Ricki Sørensen (33) har startet virksomheden Byens
Bygningssnedker i Ebeltoft. Han leverer tømrer- og
snedkerarbejde på hele Djursland og omegn.

Kvalitet og Omtanke

Albertinelund Camping
Campingpladsen ved Bønnerup har gennemført et
generationsskifte idet Winnie og Jean Mehlsen har
overtaget driften efter Grethe og Ivan Mehlsen, der
efter 15 år har valgt at drosle ned.
GBC-Biler
Grenaa Bilcenter har hentet prisen „Service Superior Award“ ved Hyundai’s årlige prisoverrækkelse i
Frankfurt.

Tel. 8833 4646 · www.lsalaw.dk

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

Mols-Linien
Transport- og Bygningsministeriet har tildelt MolsLinien færgebetjeningen af de bornholmske ruter
Rønne-Køge og Rønne-Ystad i en tiårig periode fra
september 2018. Rederiet oplyser, at de vil indsætte to hurtigfærger på ruten Rønne–Ystad, og at
det bliver markant billigere at sejle til og fra øen.
Erhvervsservice Syddjurs
Ved årsskiftet overtog Væksthus Midtjylland operatør
rollen på erhvervsservicen i Syddjurs Kommune, og
nu er hjemmesiden www.essyddjurs.dk gået i luften.
Ordningen betales af Syddjurs og har til formål at
vejlede virksomheder og iværksættere. Vejledningen er gratis, uvildig og favner bredt, lige fra opstart
af virksomhed og udarbejdelse af forretningsplan til
sparring om fx. eksport og produktudvikling.
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boliger til salg, finder du i fanen udbud, mens alle tal omkring solgte boliger, fx
salgspriser, nedslag og salgstid, ligger under fanen solgte.

Udbud

Hent nøgletal fra Boligsidens Markedsindeks i april

Mægler | Nyhedsbrev | Kontakt & support

- Danmarks mest besøgte boligportal

Solgte

Tvangsauktioner Markedsindeks Nyheder Rådgivning og inspiration Find mægler

Min boligside

Log ind

Brug rullemenuerne nedenfor til at vælge nøgletal, område og boligtype. Du kan vælge én type nøgletal men op til fire områder og alle boligtyper.
Find statistik om boligmarkedet

Jeg vil gerne se:

Boligsidens Markedsindeks

For område:

For boligtype:

Læs seneste pressemeddelelsen:
Sommerhuspriserne stadig
i bund trods prisstigning
Vælg

NYT! Boligsidens Markedsindeks og statistikområde har fået nyt
udseende. Vi arbejder fortsat på siden, og viVælg
vil løbende forbedre
mulighederne for at søge statistik.

Salgspris pr. m²

Her på siden kan du dykke ned i tallene for boligmarkedet.
Alt om udbud, dvs.
(Du kan sammenligne
op til
boliger til salg, finder du i fanen udbud, mens alle tal omkring solgte boliger, fx
salgspriser, nedslag og salgstid, ligger under fanen solgte.

Norddjurs ×

fire områder)

(Du kan sammenligne op til tre boligtyper)

SyddjursHent× nøgletal fra Boligsidens Markedsindeks i april
Villa/Rækkehuse ×

Mægler | Nyhedsbrev | Kontakt & support

- Danmarks mest besøgte boligportal

Salgspris pr. m²
Udbud
Solgte
Tvangsauktioner Markedsindeks
Nyheder Rådgivning og inspiration Find mægler
11.000

GRAF

Min boligside

TABEL

Log ind

Brug rullemenuerne nedenfor til at vælge nøgletal, område og boligtype. Du kan vælge én type nøgletal men op til fire områder og alle boligtyper.
Jeg vil gerne se:

For område:

Find statistik om boligmarkedet
Salgspris pr. m²

For boligtype:

Boligsidens
VælgMarkedsindeks

Vælg

Salgspris pr. kvm.
Villaer/Rækkehuse
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Kilde: Boligsiden.dk

Vælg dato

Ønsker du mere statistik?

Pressemeddelelser

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.

Vælg dato nedenfor, for at hente
pressemeddelelse om Boligsidens Markedsindeks:

På den årlige generalforsamling er Poul Anker Lübker
(foto) valgt til ny formand for
bestyrelsen. Poul har været
medlem af bestyrelsen siden
2009. Han har afløst Kenny
Jensby, der efter 12 år på pos
ten har valgt at trække sig.
Vicekoncernchef Vagn Hundebøll, DLG, blev valgt som nyt
medlem.
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optaget gratis i Ajour.
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info@erhvervdjursland.dk

Sommermøde 2016
Start: 13. juni 16.30-19.00, Karpenhøj
Naturcenter, Dragsmurvej 12, 8420
Knebel
Byrådet i Syddjurs Kommune
inviterer alle lokale virksomheder,
handelstandsforeninger, distriktsråd
og øvrige samarbejdspartnere på
Djursland til sommermøde.
Borgmester Claus Wistoft byder
velkommen. Korte indlæg om bl.a.:
Igangværende erhvervsinitiativer,
Erhvervsservice Syddjurs, Smart
Syddjurs og Karpenhøj Naturcenter.
Efterfølgende er Byrådet vært ved en
picnic.
Tilm.: før 9. juni 12.00 til
binb@syddjurs.dk.
Innovation og digitalisering
15. juni kl. 15.00-16.00 Plant på Agro
Food Park 13, 8200 Aarhus N
Drop-in møde. Få tips af Rolf Bonde
Petersen, CEO og medstifter af
Effectlauncher Aps, hvordan du kan
udnytte digitalisering til at strukturere
og facilitere dine innovations- og
lanceringsprocesser.
Tilm.: srm@agrofoodpark.dk
Web for handel og håndværk
16. juni 18.30-20.30 Hornslet Idræts& Kulturcenter, Stadionvej 4, 8543
Hornslet
Trænger din online tilstedeværelse
til fornyelse? Eller vide mere om
søgemaskiner og sociale medier?
Tilm.: før 13. juni 12.00 til
info@essyddjurs.dk
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Kilde: Danmarks Statistik

Dansk Industri og Håndværks
Medaljefond i Østjylland har
tildelt den nyudlærte industritekniker Tobias Kristensen
6
sølvmedalje.
Begivenheden
blev fejret
på Aarhus Rådhus,
5
hvor prisen
blev overrakt af
4
H.K.H. Prins Joakim.
3
Også i 2010 fik en nyudlært
2
klejnsmed
fra Knebel Drilling
1 sølvmedalje.
overrakt

Fuldtidsledige
% af arbejdsstyrken
(foreløbige) efter område,
alder og køn.
6

5

4

3

Fregatten Jylland
Efter 11 år på posten som
direktør på Fregatten Jylland,
har Benno Blæsild valgt at
søge nye udfordringer. Bestyrelsen har tillid til, at den store
dygtige medarbejderstab kan
drive institutionen godt igennem en overgangsperiode og
den kommende turistsæson
og vil søge en person med de
rette kompetencer til at stå i
spidsen for Fregatten Jylland
med de mangeartede opgaver
dette kræver.

Knebel Drilling

Antal erklærede konkurser

0

Mols-Linien
Poul Pedersen (45) er startet
som chefkaptajn hos Mols-Linien. Han har afløst Flemming
Ejlersen, der efter 21 år har
ønsket at blive kaptajn på en
af rederiets hurtigfærger.

0

Marts
2015

Januar
2015

864
775

789
637

Februar
2016

Marts
2016

812
652

787
643

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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Grenaa Produktionsskole
Socialrådgiver Karina Dittmer
(36) er tiltrådt som forstander
for Grenaa Produktionsskole.
Hun har siden efteråret været
konstitueret i stillingen.
Aarhus Airport A/S
På den årlige generalforsamling blev Torben Boldsen
genvalgt som formand for
bestyrelsen for Aarhus Airport
A/S. Ny næstformand er Peer
H. Kristensen, Visit Aarhus,
der har været medlem af bestyrelsen siden maj sidste år.

Nye selskaber
Cvr nr
37744743
37696307
37686867
37683515
37679348
37671843
37671789
37671673
37663379
37656674
37643718
37745456
37745030
37740977
37692603
37687596
37677477
37676896
37671207
37669857
37669679
37665592
37664774
37659142
37650331
37649783
37648698
37647446

Selskabsnavn................................................................................................. Reg.dato
Grama Design ApS.................................................................................... 25.05.2016
FK Smedie A/S............................................................................................19.05.2016
Soft Impact IVS.......................................................................................... 16.05.2016
Swipetto Games IVS..................................................................................13.05.2016
Thaagaard Holding ApS..............................................................................12.05.2016
Emils Gård IVS............................................................................................10.05.2016
MachineReady IVS.....................................................................................10.05.2016
ÅEM Entreprenøren IVS.............................................................................10.05.2016
Sustainor ApS............................................................................................ 04.05.2016
Nygade 8, Auning ApS............................................................................... 02.05.2016
Hjerterum IVS.............................................................................................27.04.2016
ARCH-TECH ApS....................................................................................... 25.05.2016
Landevejskroen Mørke ApS...................................................................... 25.05.2016
American Diner DK ApS............................................................................ 24.05.2016
Havskum Ebeltoft ApS.............................................................................. 18.05.2016
Northern Survey ApS..................................................................................17.05.2016
R-Tec Industries ApS..................................................................................11.05.2016
I HOPE ApS.................................................................................................11.05.2016
Selskab til trævarehandel april 2016 ApS...................................................10.05.2016
VILT IVS...................................................................................................... 09.05.2016
Odder campingudlejning ApS................................................................... 09.05.2016
Feed-Farms IVS......................................................................................... 05.05.2016
Gjerulff Group IVS...................................................................................... 04.05.2016
Akutera IVS................................................................................................ 03.05.2016
LomoVision IvS.......................................................................................... 29.04.2016
Vilomix Logistics A/S................................................................................. 29.04.2016
Svanelundskrogen ApS............................................................................. 29.04.2016
Hjort af 1976 ApS....................................................................................... 28.04.2016

Selskabsændringer
26556376
28301960
26556333
31594502
36089466
36072148
36410507
29824878
10102480
29691207
35408371
31945348
28670958
36046783

EAST EXPRESS ApS...................................... 25.05.2016 Anmodning om opløsning
HAMBURG EXPRESS ApS............................ 25.05.2016 Anmodning om opløsning
WEST EXPRESS ApS..................................... 25.05.2016 Anmodning om opløsning
DJURS SMEDE SERVICE ApS................................. 23.05.2016 Likvidation vedtage
GLATVED ENTREPRENØRSERVICE ApS.............. 18.05.2016 opløst ved erklæring
SMARTEKRUDTUGLER.DK ApS............................ 10.05.2016 opløst ved erklæring
Restaurationscompagniet ApS.............................. 24.05.2016 Konkursdekret afsagt
STIGCON ApS I LIKVIDATION..............................20.05.2016 virksomheden opløst
DANSK STÅLTEGL A/S..........................................20.05.2016 virksomheden opløst
APPLICATA ApS.................................................... 13.05.2016 Konkursdekret afsagt
KALØ TØMRERFIRMA ApS..................................12.05.2016 Konkursdekret afsagt
Anpartsselskabet af 27/1 2009............................... 10.05.2016 Likvidation vedtaget
CPM MANUFACTURING A/S................................07.05.2016 Konkursdekret afsagt
MULTI BEREGNER- & PROJEKTERINGSSERVICE IVS..04.05.2016 Anmodning om opløsning

Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.
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Alle data er indhentet i perioden
25.04.2016 - 25.05.2016
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen,
NN Markedsdata og proff.dk.
Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

ALLERMANN A/S
Centervej 14, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2015
Bruttofortjeneste
1,3
(0,9)
Resultat før skat
0,3
-(0,1)
Egenkapital
0,6
(0,4)
ALLINGÅBRO TOTALBYG A/S
Hovedgaden 15, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2015
Bruttofortjeneste
3,3
(2,8)
Resultat før skat
0,2
(0,1)
Egenkapital
1,2
(1)
A/S AUNING
BLIKKENSLAGERFORRETNING
Vestergade 46E, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2015
Bruttofortjeneste
13,6
(9,4)
Resultat før skat
1,3
(0,6)
Egenkapital
2,9
(2)
AUNING TRAKTOR- OG
MASKINVÆRKSTED A/S
Østergade 32, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2015
Bruttofortjeneste
2,9
(2,7)
Resultat før skat
0,1
(0,1)
Egenkapital
3,1
(3)
AVIS-TRYK A/S
Sortevej 40, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2015
Bruttofortjeneste
11,0
(11,9)
Resultat før skat
66,9
-(11,7)
Egenkapital
0,2
-(66,5)
Antal ansatte
25
(29)
BALLE
ENTREPRENØRFORRETNING ApS
Søndervang 6A, 8444 Balle
Regnskabsafslutning 31-12-2015
Bruttofortjeneste
3,8
(3,2)
Resultat før skat
0,6
(0,1)
Egenkapital
3,6
(3,2)

KLUMME – ADVOKAT

I forbindelse med køb og salg
oplever vi, at der underskrives
kontrakter, eller at salgs- og leveringsbetingelser accepteres,
uden at der tages stilling til, om
betingelserne giver den bedste
position for virksomheden.
Der er følgende overvejelser
der særligt skal tages stilling
til for at indgå bedre aftaler. Er
virksomhedens salgs- og leveringsbetingelser egentlig aftalt?
Er de overhovedet gældende?
Er det tilstrækkeligt blot at
henvise til salgs- og leveringsbetingelserne ved fx at henvise
til hjemmeside? For at sikre sig
at betingelserne er vedtaget,
anbefaler vi, at betingelserne
udleveres til en kunde i forbindelse med et salg, og at kun-
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BIRGIT EGGERT, 749 GRENÅ APS
Havnevej 128, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2015
Bruttofortjeneste
2,9
(3,1)
Resultat før skat
0,4
(0,2)
Egenkapital
0,4
(0,6)
Antal ansatte
8
(0)
BIRK OG BORST EL A/S
Storegade 6, 8950 Ørsted
Regnskabsafslutning 31-12-2015
Bruttofortjeneste
1,9
(2)
Resultat før skat
0,1
(0)
Egenkapital
-0,2
-(0,3)
Antal ansatte
6
(6)
DANSK SPECIAL LAKERING ApS
Industrivej 6, Thorsager, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2015
Bruttofortjeneste
2,4
(0,8)
Resultat før skat
1,2
-(0,2)
Egenkapital
1,2
(0,2)
Antal ansatte
4
(4)
DJURSLANDS KLOAKSERVICE ApS
Abildgårdsvej 10, 8570 Trustrup
Regnskabsafslutning 31-12-2015
Bruttofortjeneste
13,2
(11,8)
Resultat før skat
1,5
(0,5)
Egenkapital
1,6
(0,5)
ENTREPRENØRFIRMAET ERIK
PEDERSEN A/S
Kirkegade 1, 8950 Ørsted
Regnskabsafslutning31-12-2015
Bruttofortjeneste
13,0
(14)
Resultat før skat
1,3
(1,4)
Egenkapital
14,0
(15)
GRENAA FORBRÆNDING A/S
Kalorievej 9, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning31-12-2015
Bruttofortjeneste
5,0
(8,3)
Resultat før skat
-0,3
(0,2)
Egenkapital
1,8
(2,1)
GRENAA FISKERISELSKAB A/S
Skovsvinget 30, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2015
Bruttofortjeneste
3,6
(2,8)
Resultat før skat
-3,9
-(14,7)
Egenkapital
7,8
(10,6)

GRENAA SANDBLÆSERI ApS
Havnevej 8, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2015
Bruttofortjeneste
0,1
(0,4)
Resultat før skat
0,0
(0,2)
Egenkapital
0,9
(0,8)

HVILSAGER VVS ApS
Ebeltoftvej 68A, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 31-12-2015
Bruttofortjeneste
1,6
(1,7)
Resultat før skat
0,2
(0,4)
Egenkapital
0,6
(0,4)

HELM SKANDINAVIEN A/S
Ørestads Boulevard 73 5, 2300 Kbh. S
[Holmagervej 9, DK-8543 Hornslet]
Regnskabsafslutning 31-12-2015
Bruttofortjeneste
40,4
(45,4)
Resultat før skat
17,4
(19,7)
Egenkapital
36,5
(38)
Antal ansatte
23
(23)

KVIST & JENSEN, GRENAA STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S
Østerbrogade 16 1, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-04-2015
Bruttofortjeneste
5,1
(5,5)
Resultat før skat
0,7
(0,5)
Egenkapital
1,3
(1)
Antal ansatte
10
(10)

HORNSLET BLOMSTER ApS
Byvej 1C, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning31-12-2015
Bruttofortjeneste
2,1
(1,6)
Resultat før skat
0,1
(0)
Egenkapital
0,9
(0,8)

KØKKENLAGERET TRUSTRUP A/S
Århusvej 179, 8570 Trustrup
Regnskabsafslutning 31-12-2015
Bruttofortjeneste
1,3
(0,9)
Resultat før skat
0,0
-(0,2)
Egenkapital
1,4
(1,4)

HORNSLET BØGER OG PAPIR ApS
Tingvej 13, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2015
Bruttofortjeneste
1,0
(1,4)
Resultat før skat
-0,1
(0,1)
Egenkapital
0,3
(0,4)

LILLELYST MINKFARM OG PELSERI
JENS NØHR OG SØNNER ApS
Sølystvej 1, Rostved, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning31-12-2015
Bruttofortjeneste
1,9
(1,6)
Resultat før skat
0,6
(0,4)
Egenkapital
0,9
(0,8)

HUJ A/S
Energivej 22, 8963 Auning
Regnskabsafslutning31-12-2015
Bruttofortjeneste
9,9
(9,6)
Resultat før skat
2,3
(2,3)
Egenkapital
12,9
(11,2)
Antal ansatte
56
(50)
HVIDBJERG SERVICE ApS
Grødehøjvænget 13, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning31-12-2015
Bruttofortjeneste
1,1
(1,1)
Resultat før skat
0,1
(0)
Egenkapital
0,1
(0)
HVIDEVARECENTRET
BJERRINGBRO A/S
Bøgebjerg 17 1 dør 2, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2015
Bruttofortjeneste
0,7
(0,4)
Resultat før skat
-1,2
-(1,5)
Egenkapital
-4,8
-(3,6)

MOLS BOLSJER A/S
Nedergade 11, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2015
Bruttofortjeneste
2,1
(1,7)
Resultat før skat
0,4
(0,1)
Egenkapital
0,5
(0,4)
MOLS-LINIEN A/S
Hveensgade 4, 8000 Aarhus C
[Færgevejen 60, 8400 Ebeltoft]
Regnskabsafslutning 31-12-2015
Bruttofortjeneste
0,0
(269,2)
Resultat før skat
75,2
(34,5)
Egenkapital
87,1
(40,2)
Antal ansatte
232
(237)
MOLS RØGERI ApS
Havhusevej 23, Egens, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning31-12-2015
Bruttofortjeneste
1,0
(0,7)
Resultat før skat
0,2
(0,1)
Egenkapital
0,5
(0,5)

HAR DU STYR PÅ DIN VIRKSOMHEDS
SALGS- OG L EVERINGSBETINGELSER?
den kvitterer for modtagelsen.
Betingelser bør eksempelvis
vedlægges ved fremsendelse
af en ordrebekræftelse og kunden skal efterfølgende skriftligt
meddele om modtagelsen.
Virksomhedens salgs- og
leveringsbetingelser bør
regulere afgørelse af tvister
ved fx voldgift og typiske
ansvarsbegrænsninger om bl.a.
forsinkelse, mangler, rettigheder, garanti, produktansvar og
indirekte tab. Derudover kan
salgs- og leveringsbetingelserne være med til at sikre et
godt forhold til kunden. Kunden
får fastslået rammerne for en
handel fra starten af, og såfremt der opstår uenigheder, er

det aftalt på forhånd, hvordan
uenigheden skal løses.
Betingelserne bør være en
hjælp når en aftale eller et salg
går i vasken, og der opstår en
tvist med kunden. Det er derfor
afgørende for virksomhedens
risici ved salg, at betingelserne

også faktisk bliver v edtaget
mellem parterne. Ellers
risikerer virksomheden, at fx
ansvarsbegrænsninger ikke er
gældende.
Af Jørgen Lindhardt Steffensen
Advokat (H), Partner, og Jens Nilausen, Advokatfuldmægtig,
Lindhardt Steffensen Advokater A/S
www.lsa-advokater.dk
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Fuld damp på Ree Park

MURER- & TØMRERFIRMAET
BRDR. PEDERSEN A/S
Højsletvej 7, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 31-12-2015
Bruttofortjeneste
1,8
(3,1)
Resultat før skat
0,1
(0,6)
Egenkapital
0,7
(0,9)

dede 170.000, og resultatet,
„Ree Park er stadig i en opder endte på minus 4,2 mio kr.
bygningsfase, sådan betragter
efter skat mod minus 5,5 mio.
vi det. Vi arbejder med nogle
kr. i 2014.
dyr, vi ikke kan trække stikket
Jesper fortæller, at parken har
på om vinteren. Vi vil gerne nå
investeret det største beløb
op på et stade, hvor tingene
SØGNING
DIN SIDE
KREDITRAPPORTER
UDLAND
SØGNING
DIN SIDE
KREDITRAPPORTER
UDLAND
nogensinde, mere end 40
kan komme til at hænge sammio.
kr.,ApSop til denne sæson.
men, men der er en langsigtet
Ree Park Ree
Safari
ApSSafari
Park
Kort og Rutevejledning
Kort og Rutevejledning Hent VCARDHent VCARD
C/O KARSTEN
HOLDING
Ja
C/OREE
KARSTEN
REEApS
HOLDING ApS
Ja
„Karsten
og folkeneHovedselskab:
bag Hovedselskab:
Ree
målsætning,“ forklarer direktør
GeneratorvejGeneratorvej
8D
Unik ID:
100528446 100528446
8D
Unik ID:
Tilret virksomhedsdata
Tilret virksomhedsdata Print firmaprofil
Print firmaprofil
2860 Søborg2860 Søborg
Park er dejlig kompromisløse
Jesper Stagegaard.
Føj til overvågning
Føj til favoritter
Føj til overvågning
Føj til favoritter
Telefon:
86336150
Fax:
86336243
Telefon:
86336150
Fax:
86336243
heldigvis,
orden
Ree Park havde fremgang
www.reepark.dk
CVR-nr.: i CVR-nr.:
17725300 17725300
Hjemmeside:Hjemmeside:
www.reepark.dk det skal være
info@reepark.dk
P-nr.:
E-mail:
info@reepark.dk
P-nr.: 0
0
E-mail:
det her. Nordamerikaekspresbåde i besøgtallet, der runsens Black Beauty er f.eks. et
PROFIL
KONTAKTPERSONER
STRUKTUR STRUKTUR
EJERHIERARKI
NØGLETAL NØGLETAL
REGNSKABERREGNSKABER
KREDITTJEK KREDITTJEK
NYHEDER NYHEDER
NOTATER
PROFIL
KONTAKTPERSONER
NOTATER
ægte
damptog,
ogEJERHIERARKI
publikum
REE PARK SAFARI ApS
synes heldigvis, det er en fed
[Stubbe Søvej 15, Gravlev,
OMSÆTNING
BRUTTOFORTJENESTE
OMSÆTNING
BRUTTOFORTJENESTE
oplevelse at køre
med
det.“
8400 Ebeltoft]
0
10.044
0
10.044
Den
nye
togstation
har
bl.a.
2011
2012201120132012
2014
2015
2013
2014 2015
Regnskabsafslutning 31-12-2015
plads til at servere en tre-retKort og Rutevejledning
VCARD
Bruttofortjeneste
10,0 Hent(8,8)
ters menu for 450 konferenceTilret virksomhedsdata
Print firmaprofil
Resultat
før skat -5,5 Føj-(7,3)
gæster, et område hvor parken
Føj til overvågning
til favoritter
oplever stigende efterspørgsel
Egenkapital
4,2
-(3,4)
på anderledes steder at holde
Antal ansatte
46
(45)
0
0
2011 2012201120132012
20142013
20152014 2015
arrangementer.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

PER HANSEN TØMRERFIRMA ApS
Århusvej 3, Følle, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2015
Bruttofortjeneste
3,2
(2)
Resultat før skat
1,2
(0)
Egenkapital
1,1
(0,3)
RÖCHLING META-PLAST A/S
Tøjstrupvej 31, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2015
Bruttofortjeneste
17,6
(16,4)
Resultat før skat
5,5
(5,6)
Egenkapital
36,9
(32,1)

« TILBAGE TIL« SØGERESULTAT
TILBAGE TIL SØGERESULTAT

SCANPAN A/S
KREDITRAPPORTER
UDLAND
Industrivej
49, 8550
Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2015
Bruttofortjeneste
28,6
(23,6)
Ree Park Safari
ApS
C/O KARSTEN REE HOLDING ApS
Hovedselskab:
Ja
Resultat før skat
16,4
(4,4)
Generatorvej 8D
Unik ID:
100528446
Egenkapital
62,8
(57,6)
2860 Søborg
Antal ansatte
95
(78)
Telefon:
86336150
Fax:
86336243

SØGNING

DIN SIDE

Hjemmeside: www.reepark.dk
info@reepark.dk
E-mail:

PROFIL

CVR-nr.:
P-nr.:

17725300
0

SE MIN KJOLE ApS
Centervej 11, 8963 Auning
Regnskabsafslutning
31-12-2015
KONTAKTPERSONER
STRUKTUR
EJERHIERARKI
NØGLETAL
REGNSKABER
Bruttofortjeneste
1,5
(2)
Resultat før skat
0,6
(0,7)
OMSÆTNING
Egenkapital
1,5
(1,1)
0

« TILBAGE TIL SØGERESULTAT

KREDITTJEK

NYHEDER

-7.700

Direktør Jesper Stagegaard, Ree Park

RESULTAT
FØR SKAT
RESULTAT
FØR SKAT

BRUTTOFORTJENESTE
0

10.044

2011 2012 2013 2014 2015
SPECIALLÆGESELSKABET
ØJENLÆGE JENS NØRGAARD ApS
Sønderbro 3, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2015
Bruttofortjeneste
2,0
(2,2)
Resultat før skat
0,5
(0,3)
Egenkapital
5,2
(5)

0

0

NOTATER

SØLVBAKKEGÅRD
OPFORMERING ApS
Rødeled Vej 23, 8500 Grenaa
RESULTAT FØR SKAT
Regnskabsafslutning 31-12-2015
Bruttofortjeneste
4,2
(5,3)
2011 2012 2013 2014 2015
Resultat før skat
-0,4
(2,1)
Egenkapital
4,3
(4,6)

2011

2012

2013

2014

2015
-7.700

ÅRETSÅRETS
RESULTAT
RESULTAT
0
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2011

2012201120132012
20142013
20152014

2015

-5.787

-7.700

ÅRETS RESULTAT

2011

2012201120132012
20142013
20152014

0

EGENKAPITAL
EGENKAPITAL

2011

2012

2013

2014

2015

4.233

7.355

4.233

prenøren Anker Hansen & Co.
Tømrermester Peter Vognsen,
efter min mening lod projektet
Knebel, er vant til at have opTANDLÆGESELSKABET
sejle. Det gik ud over alle
gaver på Sjælland, men sidste
CLAUS GROTH ApS
underleverandørerne – og altså
år
kom
der
to
store
på
een
Nørregade 12 1 th, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2015
også os,“ forklarer Peter.
gang, og da det ene, nemlig
0
0
Bruttofortjeneste
2,9
(2,8)
2011 20122011
20132012
2014
20152014
2013
2015
Virksomheden
kom
dog
ud af
udvidelsen
af Musholm Bugt
-5.787
Resultat før skat
0,4
(0,2)
regnskabsåret
med
„skindet
Feriecenter,
samtidig
var
væEgenkapital
0,2
-(0,1)
på næsen“ og et før-skat oversentligt mere kompliceret end
Antal ansatte
5
(5)
EGENKAPITAL
BALANCE
skud på godt 200.000 kr. „Vi
Peter
havde
set
på
forhånd,
7.355
TN AUTO ApS
har bevidst gearet lidt ned i år
kostede det væsentligt på
Vibæk Strandvej 8, 8400 Ebeltoft
-3.415
-3.415er lige nu i alt ca. 60 mand
og
årets bundlinie.
Regnskabsafslutning 31-12-2015
Bruttofortjeneste
2,0
(1,4)
sammenlignet med de over
„Vi havde på et tidspunkt 70
Resultat før skat
0,3
(0)
100
medarbejdere
viBRUTTOFORTJENESTE
var på et
mand i gang på Sjælland, og OMSÆTNING
BRUTTOFORTJENESTE
OMSÆTNING
Egenkapital
0,3
(0,2)
tidspunkt i 2015. Vi satser på,
omsætningen rundede faktisk
VIEMOSE A/S
at resultatet i år bliver noget
1000 mio. kr. Men Musholm2011 2012
2014
2015 Rønde
2012 2013 2014 2015
Præstekravevej
46, 2013
Følle,
8410
bedre end sidste år, selvom
projektet blev 2011
et dyrt
bekendRegnskabsafslutning 31-12-2015
vores omsætning nok lander
skab,
både
Tømrerfirmaet
Peter Vognsen
ApS fordi vi bød for lavt
Bruttofortjeneste
0,0
(0)
Resultat før skat
0,0
(0)
omkring de 60 mio. kr. i år.“
på opgaven, og fordi entreSØGNING

DIN SIDE
SØGNING

KREDITRAPPORTER
UDLAND
DIN SIDE
KREDITRAPPORTER
UDLAND

Tømrerfirmaet
Peter Vognsen
Tømrerfirmaet
Peter ApS
Vognsen ApS

Møllevej 4A Møllevej 4A
8420 Knebel8420 Knebel

Hovedselskab:
Ja
Hovedselskab:
Ja
Unik ID:
100776265 100776265
Unik ID:

Telefon:
86356905 86356905
Telefon:
www.petervognsen.dk
Hjemmeside:Hjemmeside:
www.petervognsen.dk
kontor@vognsenaps.dk
E-mail:
kontor@vognsenaps.dk
E-mail:

Fax:
CVR-nr.:
P-nr.:

Fax: 86356902 86356902
10095026 10095026
CVR-nr.:
P-nr.: 10093502131009350213

Kort og Rutevejledning
Kort og Rutevejledning

Hent VCARDHent VCARD

Tilret virksomhedsdata
Tilret virksomhedsdata

Print firmaprofil
Print firmaprofil

Føj til overvågning
Føj til overvågning

Føj til favoritter
Føj til favoritter

BALANCE
BALANCE

7.355

TØMRERFIRMAET
PETER VOGNSEN ApS
Møllevej 4A, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31-12-2015
0

0

2011 2012201120132012
20152014
2013
Bruttofortjeneste
28,7 2014
(12,8)

Resultat før skat

0,2

(0,1)

Egenkapital

1,9

(1,7)

Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)
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TILBAGE TIL SØGERESULTAT

PROFIL

KONTAKTPERSONER
STRUKTUR STRUKTUR
EJERHIERARKI
NØGLETAL NØGLETAL
REGNSKABERREGNSKABER
KREDITTJEK KREDITTJEK
NYHEDER
PROFIL
KONTAKTPERSONER
EJERHIERARKI

NOTATER
NYHEDER

NOTATER

Godmorgen direktør jens nikolajsen
SØGNING

DIN SIDE

KREDITRAPPORTER UDLAND

0

Tømrerfirmaet Peter Vognsen ApS

0

Møllevej 4A
8420 Knebel

Godmorgen
Hovedselskab:
Ja direktør
Unik ID:
100776265

Telefon:
86356905
Hjemmeside: www.petervognsen.dk
kontor@vognsenaps.dk
E-mail:

Fax:
CVR-nr.:
P-nr.:

SØGNING

PROFIL

Egenkapital

KONTAKTPERSONER

STRUKTUR

EJERHIERARKI

-0,2

KREDITTJEK

86356905
Hjemmeside: www.petervognsen.dk
kontor@vognsenaps.dk
E-mail:

OMSÆTNING

ØRSTED TELTE A/S
Søndervangen 1A, 8950 Ørsted
PROFIL
Regnskabsafslutning 31-12-2015
Bruttofortjeneste
23,8
(24,1)
Resultat før skat
3,0
(3,8)
Egenkapital
8,0
(5,8)
0

-3.415

2011

2012

NYHEDER

2013

2014

2011

2012201120132012
20142013
20152014

28.739

2015

Print firmaprofil

KREDITRAPPORTER UDLAND

Føj til overvågning

Føj til favoritter

« TILBAGE TIL
SØGERESULTAT
Hovedselskab:

REGNSKABER

-(0,1)
Telefon:

28.739

0

Hent VCARD

Tilret virksomhedsdata

DIN SIDE
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1009350213

Møllevej 4A
8420 Knebel
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Kort og Rutevejledning
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100776265

Fax:
CVR-nr.:
P-nr.:

86356902
10095026
1009350213
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Print firmaprofil

Føj til overvågning

Føj til favoritter
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BRUTTOFORTJENESTE
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Kort og Rutevejledning
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20142013
20152014
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ÅRETSÅRETS
RESULTAT
RESULTAT
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EGENKAPITAL
1.875
0

0

2011 2012 2013
2014 2016
2015
www.erhvervDJURSLAND.dk
· juni

2011

2012

2013

2014

21.815

1.875

2015

RESULTAT FØR SKAT
1.008

2013

2015

21.815

ÅRETS RESULTAT
765

Tømrermester Peter Vognsen

-662

2014

2015

-5.787

Sjælland kostede på tømrerresultat

GodmorgenGodmorgen
direktør jensdirektør
nikolajsen
jens nikolajsen

4.233

0

BALANCE
BALANCE

Ajour

23

2015

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

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

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

GPM Randers | Holger Danskes Vej 11 | 8960 Randers SØ | Telefon 86 43 93 00 | www.gpmranders.dk

