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Vi er parate til at hjælpe dig og din virksomhed ved bl.a. at

- bygge bro til myndighedsafdelinger og relevante 
samarbejdspartnere

- være din guide i det kommunale system

- understøtte erhvervsnetværk og projekter

- arrangere møder for erhvervslivet

- levere erhvervsrelevant information

Du kan læse mere om vores service på 
www.syddjurs.dk/teamerhverv

HJÆLP TIL 
VÆKST
Kontakt os, hvis du 
vil have hjælp til 
forretningsudvikling, 
finansiering, 
markedsføring etc.

Tlf. 7015 1618
www.essyddjurs.dk

TEAM ERHVERV OG VÆKST
– erhvervslivets kontakt til Syddjurs Kommune

Bo Kristensen 
Erhvervskoordinator 
T: 8753 5035  M: 2135 3657 
bokr@syddjurs.dk

Bine Boldsen 
Udviklingskonsulent 
T: 8753 6124  M: 2167 1822 
binb@syddjurs.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.

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

· Kraner
· Autolifte
· Trucks

· Spil
· Pumper
· Gear

· Løftegrej
· Ventiler
· Cylindre

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

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

Bent Klausen
Kratbakken 10    8586 Ørum Djurs    Tlf. 8638 1160    www.bentklausen.dk 

Bent Klausen Aps

MURERFIRMA

http://www.optimera.dk
http://www.grenaahydraulik.dk
http://www.orum-itservice.dk
http://www.bentklausen.dk
http://www.syddjurs.dk/teamerhverv
http://www.essyddjurs.dk
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Indehaver af Brocken ApS i Mørke, 
Palle Brock, begyndte sin produkt-
udvikling for 12 år siden. Det første 
var en ståltrisse til reb.

„Jeg forsøgte at sælge det 
gennem Hatting KS, som på det 
tidspunkt var landets største sælger 
af produkter til svineproducenter,“ 
fortæller han.

„Det var svært at komme ind, og 
det tog tid. Til gengæld ser det 

anderledes ud, når du først 
har fået ‚slået hul‘.“

Det gik derfor noget 
nemmere, da han 
derefter udviklede 
kadavervognen til 
transportering af 
døde søer. Delene 
til vognene produ-

ceres rundt om på Djursland, mens 
vognene samles i Mørke.

Bedre kvalitet i Auning
Efter en henvendelse fra en virk-
somhed i Tyskland lavede Palle 
Brock en mundtlig et-årig aftale med 
dem om salg til det tyske marked.

„I starten samarbejdede jeg med 
en smedemester nord for Randers 
om produktionen, men kvaliteten 
og ensartetheden var ikke, som jeg 
ønskede den.“

Det blev der lavet om på efter et 
skifte til Nørgaard Teknik i Auning, 
og så var vejen åbnet til at søge nye 
græsgange.

Kadavervognene sælges blandt 
andet til Japan gennem en japaner 
bosat i Danmark.

 UDLANDET VIL OGSÅ HAVE  

KADAVERVOGNE FRA MØRKE

Kadavervogne til døde 

søer er med til at holde 

liv i eksporterende 

énmandsvirksomhed i Mørke.
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Indehaver Palle Brock, Brocken ApS



„De japanske landmænd har altid 
tjent godt, så derfor er der købere, 
selv om det koster 5.000 kroner pr. 
stk. at flyve vognene til Japan.“

Tænkte i nye baner
Palle Brock ansatte en praktikelev 
fra Vækstakademiet i Aarhus i et 
halvt år. Det var tanken at gøre 
det 2-3 gange mere, indtil der 

måske var blevet plads til en fuld-
tidsansat.

Men han 
begyndte også 
at tænke i 
andre baner. Det 
kræver noget ar-
bejde selv at stå 
for eksporten, 
og med ansatte 

bliver man pludselig afhængig 
af et noget større salg.

„Jeg havde nu et godt 
produkt, og for at have tid 
til fortsat at udvikle mine 
produkter uden at blive 
kvalt, valgte jeg i stedet for 
at satse på salg gennem 
etablerede virksomheder 
til både ind- og udlandet.“

Det handler om at få 
foden indenfor ved nogen, 
der i forvejen er i kontakt 
med kundegruppen.

De store virksomheder 
har bedre fragtaftaler, end 
de små kan få, og de har 
kendskab og personale til 
alt det administrative.

„Jeg har på den måde 
mere tid til det praktiske, 
behøver ikke at ansætte 
folk, og har mulighed for at 
øge produktionen ved større 
ordrer. Desuden får jeg en 
god og fast pris, som ikke er 
til diskussion. Det er tungt at 
få skubbet i gang – men en 
nemmere måde at sælge på. 
Og det KAN lade sig gøre.“

Den stadige udvikling af kadaver-
vognen ses der også positivt på af 

handelsvirksom-
hederne. Det 
er blevet til en 
mindre vogn til 
slagtegrise samt 
bremsesæt og 
elhejs, begge 
dele noget, der 

kan påmonteres vognene.
„Den store øvelse er nu at få lavet 

aftaler med alle de største danske 
eksportører.“

Brugspatent
Palle Brock har brugspatent på kada-
vervognene.

„I starten troede jeg, at man 
skulle have patent på alt, men sådan 
tænker jeg ikke mere. Uanset at 
prisen måske er lavere, kommer et 
nyt produkt produceret i et andet 
land ikke lige ind på et marked, hvor 
der i forvejen findes gode og solide 
produkter.“ 

Har man alligevel brug for et 
brugspatent, er det blevet meget 
nemmere at få det.

„En god beskyttelse på brugs-
patent kan laves for cirka 2.400 
kroner. Og i modsætning til tidligere, 
hvor alt skulle beskrives med ord, er 
det nu blevet meget nemmere og 
enklere med beskrivende billed-
materiale.“

Mogens Greve mogens@mercatus.dk

 UDLANDET VIL OGSÅ HAVE  

KADAVERVOGNE FRA MØRKE

  DET ER TUNGT AT 
FÅ SKUBBET I GANG 
– MEN EN NEMMERE 
MÅDE AT SÆLGE PÅ
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En ny erhvervsforening 

skal samle Djurslands 

erhvervsliv og med 

én stemme tale 

Djurslands sag.

Formand for Syddjurs Erhvervsforening Rasmus Henriksen, Direktør i Jysk Handi
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Navnet ventes at blive Djursland 
Erhvervsforening, når der et lille 
stykke ind i det nye år indkaldes til 
stiftende generalforsamling.

En arbejdsgruppe på 11 personer 
arbejder for tiden med at forberede 
sammenlægningen af Syddjurs 
Erhvervsforening og Djurslands 
Erhvervsråd. 

Facilitator hjælper  
med opstarten
Der er cirka 380 potentielle medlem-
mer til den nye forening.

„Tallet kan godt vokse til op 
mod 500 medlemmer, når vi først 
kommer i gang,“ siger formand for 
Syddjurs Erhvervsforening, Rasmus 
Henriksen.

„En uvildig fa-
cilitator hjælper 
os i opstarts-
fasen og finder 
alt det, vi ikke 
selv ser, så vi 
kan blive både 
unikke og visionære. Vi skal undgå, 
at nogen føler sig trådt på, og vi skal 
alle kunne se os selv i det og tage 
medejerskab.“

Djurslands to borgmestre kom-
mer ikke til at sidde med i den 
nye forenings bestyrelse, men der 
holdes to årlige møder med dem og 
de øverste embedsmænd i kom-
munerne. De to kommuner har hver 
givet et bidrag til forberedelserne af 
sammenlægningen – men bidrager 
ikke til driften.

Visit Djursland er med i opstarts-
arbejdet og kommer til at varetage 
sekretariatsfunktionen.

„De eksisterende erhvervsnet-
værk skal styrkes, og alle skal gerne 
opfatte det som 
en styrke, at den 
nye forening 
fungerer som 
paraply for både 
de mindste og 
de store og kan 
tage problemstil-
linger op – og tilbyder hjælp. Den 
nye forening bliver ikke en konkur-
rent til nogen – men et supple-
ment,“ siger Rasmus Henriksen og 
tilføjer, at der er de samme udfor-

dringer i nord og 
syd, og at sam-
menlægningen 
er et bevis på, 
at forskellene 
smuldrer.

Han nævner 
turistattraktioner 

og sommerhusudlejning som to 
områder med et enormt vækst-
potentiale. „Dette er ikke mit natur-
lige interesseområde, men for Djurs-
land er det rigtig vigtigt at arbejde for 
de nærmest uanede muligheder.“

Djursland vil fylde mere
Formand for Djurslands Erhvervsråd, 
Ole Sørensen, siger, at man skal se 
fremad som et samlet Djursland.

„Selv om de to kommuner rent 
teknisk er forskellige, er der på 

erhvervsområdet også et rigtigt godt 
samarbejde mellem embedsmæn-
dene,“ fortæller han.

Han siger videre, at den nye 
forening vil styrke Djurslands rolle 

i det østjyske 
erhvervssamar-
bejde Business 
Region Aarhus.

„Jeg er ikke 
i tvivl om, at 
Djursland kom-
mer til at fylde 

mere ved at finde sammen om ét 
fælles talerør.“

Væksthus Midtjylland står for 
erhvervsservicen i både Norddjurs 
og Syddjurs kommuner.

Rasmus Henriksen siger, at man 
skal have det bedste ud af Væksthus 
Midtjylland og udnytte hinandens 
ressourcer bedst muligt.

„Mens de kan noget, som vi ikke 
kan, så er det os, der har den lokale 
forankring. Vi skal finde hinanden 
på det rigtige niveau og udvikle 
samarbejdet, siger Rasmus Henrik-
sen og mener, at det vil være rigtig 
godt, hvis Væksthus Midtjylland 
sætter fokus på iværksætteri – og 
løfter det.

„Den nye forening skal også have 
stort fokus på kommunikation og 
formidling. Det vil koste, og det skal 
vi være klar til.“

Mogens Greve mogens@mercatus.dk

ERHVERVET KALDER TIL  

SAMLING PÅ DJURSLAND

  VI SKAL ALLE 
KUNNE SE OS SELV 
I DET OG TAGE 
MEDEJERSKAB

  JEG ER IKKE I TVIVL 
OM, AT DJURSLAND 
KOMMER TIL AT FYLDE 
MERE



8 www.erhvervDJURSLAND.dk · november 2016Erhvervsudvikling

Karrierevejleder i AJKS, Arbejdsløs-
hedskassen for Journalistik, Kom-
munikation og Sprog, Jens Braarup, 
spidser ører, når han i bilen mellem 
bopælen i Ebeltoft og arbejdsplad-
sen i Aarhus hører en god erhvervs-
historie.

„Jeg lytter opmærksomt, når 
radioen eksempelvis fortæller om en 
virksomhed som Refurb i Hornslet. 
Nogle ungdomskammerater der går 
imod køb og smid væk tendensen 
og har succes med at renovere 
brugte computere og sælge dem 
videre. Og Terma i Grenaa er med 
på Mars-landinger.“

Jens Braarup mener, at sådanne 
historier bør sikres et lokalt liv som 
en del af Djurslands fortællinger.

Ben i to lejre
Hans ene ben står i den lejr, hvor 
han på arbejde dagligt møder ledige 
journalister og kommunikations-
folk, mens det andet er plantet på 
Djursland, som han mener bør blive 
meget bedre til at fortælle omver-
denen om sig selv – og gøre brug af 
dem, som har kvalifikationerne til at 
gøre det.

Jens Braarup er uddannet journa-
list og har arbejdet for BT, Frede-
rikshavns Avis, 
Fyns Amts Avis, 
Vendsyssel Ti-
dende, Jyllands-
Posten, Aarhus 
Stiftstidende og 
Lokalavisen. På 
hans righoldige 
CV står også 
jobkonsulent, leder af Projekten-
heden i Jammerbugt Kommune, 

Jobcenterchef på Ærø, afdelings-
leder i Jobcenter Haderslev og 
arbejdsmarkedskonsulent i Glostrup.

„Kommunerne og erhvervslivet på 
Djursland burde i langt højere grad 
vægte at fortælle om alt det gode. 
Der er i dag en udpræget idéfat-
tigdom og alt for meget „plejer og 
vanetænkning“. Der burde være 
meget større fokus på at alliere sig 
med kreative folk.“

Nogle skud fra hoften
„Udskriv en konkurrence med en 
god præmie om, hvordan Djursland 
bliver mere synlig og kommer mere 

på landkortet. 
Slå det stort op, 
lav et event og 
fortæl om det 
i aviser, radio 
og TV. Jeg er 
ret sikker på, at 
mange af vores 
medlemmer vil 

byde ind, og Djursland vil stå med 
en stor buket af nye idéer.

KOM NU  
OP PÅ BEATET  
DJURSLAND

Karrierevejleder fra Ebeltoft 

opfordrer Djursland til 

at lade kreativiteten og 

synligheden blomstre.

  DER ER I DAG 
EN UDPRÆGET 
IDÉFATTIGDOM OG ALT 
FOR MEGET „PLEJER OG 
VANETÆNKNING“
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Dyrk en vision om, at der hver 
måned er mindst én lokal erhvervs-
historie, der går viralt. Præmier dem, 
der finder historierne, uanset om 
det er en ansat, en skoleelev eller 
andre.

Lav et beskæftigelsesprojekt og 
en markedsførings- og kommunikati-
onsplan, hvor kvalificerede personer 
først kommer med idéerne – og 
bagefter ansættes til at føre dem ud 
i livet.

I A-kassen 
oplever vi de 

største 
succes-

ser for 
både 
virk-
som-

heder og ledige, når en ledig starter 
op et sted og er med til at løse en 
konkret opgave.

Lav et sommertræf for ledige 
kommunika-
tionsfolk og 
journalister. Lad 
dem komme 
med en masse 
idéer til Djurs-
land, og vær 
ikke bange for 
at sætte gode 
præmier på højkant.

Der er ofte en forventning om, at 
initiativet skal komme fra politikerne, 
men det kan lige så godt komme fra 
græsrødderne – private såvel som 
erhvervsdrivende.“

Djursland kan ifølge Jens Braarup 
glæde sig over en ekstra gevinst.

„Vi mødes ikke længere nær så 
meget face to face, og kreative tiltag 
hvor kommunen lytter til borgerne, 
kan være med til at mindske afstan-
den.“

Han siger, at det generelt er 
tankevækkende, at mens ledige er 
i risiko for at blive skåret i kontant-
hjælp, går frivillige rundt og vasker 

kommunale 
vejskilte – og 
unge mangler 
praktikpladser, 
mens erhvervs-
livet mangler 
arbejdskraft.

„Langt hen 
ad vejen handler 

det om, at vi alle tager medansvar. 
Arbejdsgiverne beklager sig, når de 
mangler arbejdskraft, så vær også 
fair mod dem, der søger et arbejde. 
Vist kræver det mod, men også 
mange håndværksmestre og andre 
kunne virkelig få stort udbytte af 
bedre kommunikation.“

Mogens Greve mogens@mercatus.dk

  MANGE 
HÅNDVÆRKSMESTRE OG 
ANDRE KUNNE VIRKELIG 
FÅ STORT UDBYTTE AF 
BEDRE KOMMUNIKATION

Karrierevejleder Jens Braarup, AJKS
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Kim Hansen var på jagt efter en bil, 
der skilte sig ud og nævnte det en 
gang i bekendtskabskredsen, da han 
så en Buick på en udstilling i Aarhus.

„En dag var der så en kammerat, 
der ringede og sagde, at han havde 
set en i Sverige – ganske vist en 
anden model,“ fortæller Kim Hansen 

– indehaver af Kim Hansen Auto og 
Pladeværksted i Hornslet.

Det var i 2005, fortæller han ved 
bordet i frokoststuen, mens han 
viser billederne fra dengang bilen 
kom hjem, og af de mange stumper 
og stykker det blev til, mens den var 
skilt fuldstændigt ad – ned til den 
mindste lille møtrik. Det tog syv år 
at gøre den færdig. 

„Ja, det var måske ikke lige den 
allerbedste timing som selvstændig 
med to små børn.“

Lars hjalp til
Kim Hansen arbejdede med bilen 
i weekenderne med start tidligt 

om morgenen. Pladesmeden Lars 
hjalp til og lavede over to år rust-/
pladearbejde, når tiden tillod det på 
værkstedet.

„På nær nogle enkelte undtagel-
ser har bilen kun kørt på Djursland 
– til lidt konfirmation og andet blandt 
de nærmeste bekendte.“

Frontgitteret ledte Kim Hansen 
efter i seks år.

„Pludselig var der nogen, som 
lavede det igen, og så købte jeg det 
for 88 $.“

Der findes kun fire ting af plastik 
på og i bilen, og det har virkelig 
været sport i at lave en bil i dens 
originale udformning.

Buick Super Coupe
Årgang: 1952
Type: 2-dørs hardtop
Motor: 8 cyl. rækkemotor 
 4,4 l
Effekt: 115 hk
Gear: Dynaflow – automatisk gearkasse  
 med kun et gear høj/lav

7 ÅR TOG DET AT LAVE DRØMMEBILEN
Forandringen fra nærmest 

skrot til mere end godt 

foregik over 7 år på 

værkstedet i Hornslet.
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Kommunalt IT samarbejde 
DJURSLAND  En undersøgelse skal afklare om 
Norddjurs, Syddjurs og Favrskov kommuner kan 
opnå fælles fordele ved at indgå et mere formelt 
samarbejde på it- og digitaliseringsområdet. Den 
skal bl.a. identificere områder, hvor der er størst 
økonomisk potentiale.
„Vi har alle en række komplicerede opgaver, som 
vi løfter hver for sig. Det er naturligt, at vi under-
søger mulighederne for at samarbejde om disse 
opgaver. Vi har allerede god kontakt til hinandens 
it- og digitaliseringsafdelinger, men har brug for at 
hæve ambitionerne og lave et mere formaliseret 
samarbejde på en række områder, hvis vi skal 
spare ressourcer. Vi ser frem til undersøgelsens 
resultat, og et muligt endnu tættere tværkom-
munalt samarbejde,“ udtaler kommunaldirektør 
Jesper Hosbond Jensen, Syddjurs Kommune.

100 km/t på ny motortrafikvej
DJURSLAND  Vejdirektoratet er gået i gang med 
at opgradere en række motortrafikvejsstræknin-
ger fra 90 til 100 km/t. Det sker som følge af en 
ændring af færdselsloven, som Folketinget har 
vedtaget. Det gælder blandt andet på stræknin-
gerne Løgten-Bale, Bale-Ugelbølle og Sdr. Borup-
Assentoft.

Amerikanske journalister på besøg
DJURSLAND  Destination Djursland har oplevet 
en stor interesse fra internationale journalister 
og medier i 2016. Senest har fire amerikanske 
journalister besøgt Djursland. „Et pressebesøg 
fra USA giver god mening i sammenhæng med 
Aarhus2017. Byen oplever stor international 
bevågenhed – også i USA. Efter et besøg i Den 
Gamle By i Aarhus kørte gruppen til Nationalpark 
Mols Bjerge. En halv time senere var de klar til at 
gå turen til Kalø Slotsruin. Et besøg i Aarhus kan 
sagtens inkludere besøg på Djursland,“ fortæller 
turismedirektør Flemming Rasmussen, Destina-
tion Djursland. Journalisterne besøgte også Tre 
Høje, Maltfabrikken med Det grænseløse køkken, 
Ebeltoft og Ebeltoft Gårdbryggeri.

Fremtidens fødevarer
DJURSLAND  Fødevareudvikling i verdensklasse 
og 3000 arbejdspladser. Agro Food Park i Skejby 
vil med deres vision 2030 være det førende 
 innovations- og vækstcenter for fødevareklynger i 
Danmark og blandt de allerbedste i verden.
Flere virksomheder fra Djursland gør brug af den 
viden og de muligheder, der i dag tilbydes fra 
Agro Food Park. Blandt andet bliver Nordisk Tang, 
Landmad og Møllerup Gods ofte brugt som gode 
cases for samarbejdet med små lokale virksom-
heder.
„Agro Food Park giver mulighed for at fastholde 
Danmarks fremtrædende internationale position 
på fødevareområdet,“ siger borgmester Claus 
Wistoft, Syddjurs Kommune. „Og som en del af 
Business Region Aarhus er vi i en position, der 
gør, at vi kan koble os tæt op på de muligheder et 
sådan vækstcenter giver vores fødevarevirksom-
heder. Med åbningen af letbanen i 2017 bliver 
vejen til mulighederne i øvrigt endnu kortere.“

www.erhvervDJURSLAND.dk · november 2016

„Jeg har dog været nødt til at 
montere seler på bagsædet, for at 
børnene kan komme med.“

Vækker opsigt
Bilen holder i synshallen ved siden 
af værkstedet, så synsmanden får 
sig jævnligt en snak om den.

„Vi har 5-6 gange kørt til tirsdags-
træf ved Kalø. Når børnene har fået 
is og dyppet tæerne, vil de hjem 
igen, mens mange er klar til en snak 
med mig, fordi bilen vækker opsigt.“

Det med opsigt har givetvis 
hængt på i hele dens levetid. Det 
var en overklassebil, der som ny lå i 
samme prisklasse som Rolls Royce. 

Kim Hansen fortæller, at en ny i 
1952 kostede 67.000 kroner – og at 
hans Buick ikke er til salg.

„Jeg laver ikke sådan et projekt 
igen, og bilen beholder jeg. Men 
hvis jeg engang får tid, kunne jeg 
godt tænke mig at prøve, om jeg 
kan opspore dens historie i USA.“

Kim Hansen kender kun til en 
mere af slagsen i Danmark.

„Den er blå, og jeg tror ikke, at 
den er på plader.“

Mogens Greve mogens@mercatus.dk

7 ÅR TOG DET AT LAVE DRØMMEBILEN
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VI SKAL  

SATSE  
ENDNU  
MERE  
PÅ UDDANNELSE

Direktør Christian Tilsted, C-Tilsted
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Med henvisning til Syddjurs Kom-
munes erhvervshandlingsplan 2016-
17 siger direktør i IT-virksomheden 
C-Tilsted i Ebeltoft, Christian Tilsted, 
at han er enig i stort set alle planens 
visioner om prioritering af uddan-
nelse og arbejdskraft, hvor målet 
er, at kommunen bliver bedre rustet 
til at imødekomme erhvervslivets 

konkrete behov for veluddannet 
arbejdskraft med tidssvarende 
kompetencer.

„På trods af gymnasier i 
Grenaa og Rønde søger unge fra 

Ebeltoft også 
til Aarhus. Men 
vi har medarbej-
dere fra lokalom-
rådet, som efter 
endt uddannelse er vendt tilbage 
igen,“ fortæller Christian Tilsted.

En win-win situation, da de efter-
tragtede medarbejdere er sikret fast 
arbejde – og C-Tilsted får trofaste 
medarbejdere. Der er nemlig langt 
til andre lignende virksomheder.

„Vores virksomhed er atypisk for 
i hvert fald denne ende af Syddjurs 
Kommune. Set specifikt på vores 

behov og beliggenhed, er det 
nok en bedre idé – og 

mere realistisk – at satse 
på tilbageflytning end 

på tilflytning.“

Sats på 
ungdoms
uddannelse
Syddjurs og 

Norddjurs 
Kommune 
samarbej-
der med 
Viden 
Djurs 
om at 
skabe 
attrak-
tive 
ung-

domsuddannelser, der fordeles på 
Djursland, herunder til Kalø Økolo-
gisk Landbrugsskole i Syddjurs der 
nu også udbyder grundforløb på 
mange erhvervsuddannelser.

Flere af de 13 medarbejdere ved 
C-Tilsted er uddannet i Norddjurs 
Kommune, og for Syddjurs generelt 
mener Christian, at der skal satses 
på en eller to attraktive ungdomsud-
dannelser.

„Jeg profiterer af det ihærdige 
arbejde med at skabe en IT-uddan-
nelse i Grenaa. Skaber man i Syd-

djurs et andet 
uddannelses-
miljø inden for et 
helt andet felt, 
vil det automa-

tisk få flere unge til området. Måske 
det endda vil være endnu bedre, at 
Syddjurs og Norddjurs går sammen 
om at pege nye veje ud – og sam-
men går all in for dem.“

Der kan så være andre forhold, 
man ikke behøver at bruge krudt på. 
„De unge fastboende og til(bage)
flyttere, som ud-
gør fremtidens 
arbejdskraft, 
tænker slet ikke 
sognerådsbyråd 
eller brokker sig 
over øst-vest 
problemer i 
kommunen. De 
er faktisk ret ligeglade og har deres 
tanker helt andre steder – og vægter 
helt andre ting.“

C-Tilsted har tidligere været i 
dialog med uddannelsesinstitutioner 
i Aarhus om at få unge til at spotte 
Ebeltoft til virksomhedsprojekter 
og som praktiksted. „Men det blev 
meldt ærligt ud, at for unge uden 
bil stod Ebeltoft ret langt nede på 
ønskelisten, så derfor skal der andet 
og mere end markedsføring af Syd-
djurs til for at lykkes med det.“

Christian Tilsted tror meget på, at 
et godt ry som følge af blandt andet 
god infrastruktur, gode børnehaver 
og gode skoler har stor betydning 
for erhvervslivet, da det både træk-
ker til(bage)flyttere/medarbejdere til 
– og nogle som starter nye virksom-
heder i lokalområdet.

Startede i Ebeltoft
Det er 11 år siden, at Christian 
Tilsted startede C-Tilsted i Ebeltoft. 
„Jeg læste ikke i et erhvervsblad, 
at Ebeltoft var et godt sted – eller 
startede virksomhed på grund af 
en god støtteordning. Jeg startede 
her, fordi jeg bor her. Jeg beklager 
i dag ikke, at det er svært at få 
kvalificeret arbejdskraft af den type, 
jeg har brug for. At det sætter sine 
begrænsninger på vores vækstmu-
ligheder er bare sådan, det er, og jeg 
forventer ikke, at Syddjurs skal løse 
det for mig.“

Men han understreger i samme 
åndedrag, at hvis kommunen 
generelt skal have succes med 
visionerne i handlingsplanen, er det 
vigtigt, at der hele tiden følges op på 
ordene, at de omsættes til konkret 
handling – og at man både kender 
målet og melder ud, hvornår det skal 
være nået.

„Det ville ikke gøre noget med lidt 
mere slåskamp i Syddjurs om store 
uddannelses- og erhvervstanker og 

om at få noget 
helt konkret sat 
i værk inden for 
en fast tidshori-
sont. Skulle der 
af den grund 
springe lidt gni-
ster mellem em-
bedsmænd og 

politikere, er det bare positivt. Det er 
nemlig tegn på engagement.“

Kommunale dialogmøder
Som en del af erhvervshandlings-
plan bliver C-Tilsted og de øvrige 
virksomheder snart inviteret til 
dialogmøder med Syddjurs Kom-
mune for at afdække, hvilke akade-
miske profiler der er efterspurgt, og 
dermed bringe den rigtige viden til 
de rigtige virksomheder. Målet er 
at gøre det nemmere at rekruttere 
studerende til praktikpladser og 
studiejobs i det lokale erhvervsliv.

Mogens Greve mogens@mercatus.dk

Direktør Christian Tilsted har gode erfaringer med 

unge der vender hjem efter endt uddannelse.

  JEG STARTEDE HER, 

FORDI JEG BOR HER

  JEG FORVENTER 

IKKE, AT SYDDJURS 

SKAL LØSE DET FOR 

MIG
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Hoptimister blander sig med 

førtidspensionister i produktionen, 

og kursuslokalerne emmer af 

aktivitet ved CBR Randers.

Værkstedskoordinator Bjarne Oppermann, CBR Randers
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CBR Randers er et beskæftigel-
ses- og rehabiliteringscenter under 
Randers Kommune. Centrets to 
hovedområder er en produktions-
afdeling med cirka 140 tilknyttede 
førtidspensionister samt varetagel-
sen af afprøvnings- og praktikforløb 
for cirka 600 borgere årligt – henvist 
af Jobcenter Randers.

Produktionen
I ét af produktionsværkstederne 
møder vi blandt andet værksteds-
koordinator Bjarne Oppermann. Han 
startede for omkring 40 år siden i 
produktionen og blev senere værk-
stedskoordinator – én af CBR’s 50 
ansatte.

Bjarne Oppermann står i spidsen 
for arbejdet på montageværkstedet 
og er også kontaktled til virksomhe-
derne – og hjælper med at finde de 
rigtige løsninger på virksomheder-
nes behov ved produktionsopgaver.

140 førtidspensionister har i pro-
duktionen mulighed for at bidrage 

med det, de kan – og for ca. 
en fjerdedels vedkom-

mende bruge det 
som springbræt 

til at komme 
videre ud 

på en 
arbejds-

plads.

For andre skaber produktionen 
den helt rigtige ramme og øvebane.

„Borgerne i produktionen kommer 
her frivilligt, efter at en del af dem 
forgæves har forsøgt sig ude på 
arbejdsmarkedet,“ fortæller leder af 
CBR, Thomas Borup.

„Og det er ikke bare meningsløs 
aktivering på vores fem værksteder 
– maskinværksted, montage, sned-
keri, køkken og grønt arbejde. Alt 
SKAL være i orden, det gælder såvel 
hoptimister i alle mulige afskygnin-
ger som opgaver for blandt andet 
Dancook, Trip Trap, Sanistål, Vestas 
og Trædesign.“

At kunderne vender tilbage ser 
Thomas Borup som et tegn på suc-
ces med at kunne overholde diverse 
aftaler og tidsfrister m.m.

Udviklings og praktikforløb
For gruppen af kontanthjælpsmod-
tagere, flexjobbere og borgere på 
sygedagpenge handler det om 
udviklings- og praktikforløb, og der 
laves cirka 500 praktikaftaler om 
året.

„Vi er til for 
borgerne, men 
uden samar-
bejdet med 
virksomhederne 
kunne vi ikke 
eksistere. Derfor 
er det også 
rigtig dejligt med 
den store forståelse, vi møder rundt 
omkring. Der er stor rummelighed i 
virksomhederne, som tager socialt 
ansvar – og borgerne er langt hen 
af vejen positive overfor tanken om 
praktik.“

CBR’s administrative leder, An-
nette Engelbret-Pedersen, siger 
supplerende, at man dog gerne 
tager endnu flere virksomheder 
med på holdet.

„Prøv det – jo flere virksomhe-
der i vores netværk, jo bedre er 
vores muligheder for at lave det 
rigtige match mellem borger og 

job. Og når det lykkes rigtig godt, 
kan det jo ende med en fast stilling.“

En sidegevinst er, at et praktikfor-
løb jævnligt inspirerer virksomheden 
til at kigge indad for at se, om der 
internt er ting, der kan/bør gøres 
anderledes/bedre.

Praktikforløbet kan både være 
hel-/deltids eller ned til nogle få 
timer om ugen – måske lige netop 
passende til den lille opgave, som 
virksomheden har brug for at få løst.

„Effektiviteten vurderes i hvert 
enkelt tilfælde i forhold til borgerens 
formåen, og vi følger løbende op og 
lader selvfølgelig ikke nogen virk-
somhed i stikken i praktikforløbet,“ 
siger Annette Engelbret-Pedersen 
og tilføjer, at det overordnede mål er 
kortest muligt forløb, før borgeren 
er afklaret og løftet videre til noget 
andet.

To parallelle spor
Et særkende for CBR er, at man kø-
rer to parallelle spor, hvor der både 
arbejdes med virksomhedsrettede 

praktikker og 
med borgernes 
evner til at hånd-
tere praktikken.

„I modsæt-
ning til filosofien 
om at „hel-
brede“ inden 
praktikforløbet, 
arbejder vi også 

med kursustilbud i praktikperioden 
og har ansat både jobkonsulenter, 
AC´ere, psykologer og socialrådgi-
vere til at hjælpe med den del.“

„Det handler om mennesker,“ 
konstaterer Thomas Borup og An-
nette Engelbrett-Pedersen, da vi 
efter besigtigelse forlader den store 
kursusbygning og ude i den kølige 
oktobervind går forbi to smilende 
borgere i færd med at bygge et 
mindre skur.

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

MASSER AF (H)OPTIMISME  
VED CBR RANDERS

  PRØV DET – JO 

FLERE VIRKSOMHEDER 

I VORES NETVÆRK, 

JO BEDRE ER VORES 

MULIGHEDER
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JULEFROKOST

Ring på tlf. 5338 6801 for mere 
information og booking.

www.fblubker.com 
info@fblubker.com

Food & Beverage

I hjerternes tid skal
julebuffeten naturligvis have alt 

hvad hjertet begærer...

• Velkomstdrink 
• Stor julebuffet
• Husets vine, øl, snaps og vand ad libitum 

under  middagen.
• Kaffe, the, julekonfekt og knas
• Ris ala mande og mandelgave.
• Fri bar efter maden - øl, vand, cocktails 

samt husets vine.
• Dans og levende musik.
• Natmad kl. 01.00.
• Festen slutter kl. 04.00.

kr. 1000,- pr. pers.
Mulighed for overnatning til favorable priser samt 
tilkøb af spa og wellnes.

Afholdes på Lübker Lodge i Nimtofte på følgende 
datoer;26.11. - 3.12. - 10.12. - 17.12.
Tilmeld mindst 4 pers. - max. 90 pers. 
Gennemføres ved minimum 30 deltagere. 
Andre datoer på forespørgsel.

Julefrokost
Skal julefrokosten holdes i eget hus - er vi 
parat til at levere en af vores lækre jule-
frokoster lige til døren....

Den traditionelle
Den utraditionelle
Herrejulefrokost
Damejulefrokost

Ring og hør nærmere. Vi sender gerne tilbud.

a

Forkæl dine ansatte
med en  julegave.
Skønne julekurve med 
vine og lækkerier....

kr. 300,-
kr. 500,-
kr. 700,-

Julegaver

Selskaber - mødefaciliteter
konferencelokaler - fester

NYHED! 

Pris for julebuffet alene
kr. 295,-

695,-
pr. pers. 
v/ min. 40 pers.

Vi serverer en overdådig julebuffet 
i indbydende omgivelser. Sammen 
skaber vi en festlig stemning og godt 
humør, og vi er gerne behjælpelige 
med at skaffe levende musik.

Den 2. og 3. december har I mulighed for at 
holde jeres julefest i fællesskab med andre fest-
deltagere. På programmet er naturligvis en udsøgt 
julebuffet og hyggepianist under middagen.

OVERNATNING
Dobbeltværelse kr. 600,-  |  Enkeltværelse kr. 500,- 
Priser er inkl. morgenbuffet

Kystvej 26, Grenaa • Telefon 8959 5959 • www.kysthotellet.dk

ÅRETS 
JULEFROKOST

Vælg mellem to 
julebuffeter - scan 
QR koden og se mere

Velkomstdrink, julebuffet, 
drikkevarer ad libitum (to 

slags fadøl, vin, vand, kaffe) til  
kl. 01.00 samt natmad

Velkomstdrink, julebuffet, 
drikkevarer ad libitum (to slags 

fadøl, vin, vand og kaffe) til  
kl. 01.00 samt natmad

Pris for julebuffet alene
kr. 295,-

695,-pr. pers. 

http://www.fblubker.com
http://www.kysthotellet.dk
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http://www.hotelgrenaahavlund.dk
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Anders Lisvad stammer oprindeligt fra Fredericia og 
flyttede en periode til København, hvor han mødte den 
kommende hustru, Karen Fog Lisvad, der stammer fra 
Rimsø.

Efter en afstikker til Nordjylland stod valget i 2003 
mellem at tage tilbage til København – eller til Grenaa. 
Valget faldt på Grenaa, hvor Anders Lisvad i dag er 
direktør for boligselskabet B45.

„Boligbranchen bygger på et meget kompliceret 
lovgrundlag, som nogle ansatte springer fra – og andre 
bliver bidt af. Og jeg hænger altså ved,“ fortæller An-
ders Lisvad.

Siger sin mening
„Jeg siger gerne min mening og vil gerne være med 
til at præge tingene i en positiv retning, så en række af 
mine øvrige gøremål relaterer 
sig både til mit arbejde – og til 
mine interesser generelt.“

Således er Anders Lisvad be-
styrelsesformand i interesse- og 
brancheorganisation BL – Dan-
marks Almene Boliger kreds 10, 
med i bestyrelsen for Grenaa 
Varmeværk og formand for an-
tenneforeningen Samsignal.

Medlemsskabet af Rotary 
valgte han som nytilflytter for at komme med i et 
erhvervsnetværk – og på grund af sympatien for den 
sociale side og støtten af gode formål.

„Jeg sagde også min mening om antenneforeningen, 
og da kommunen overdrog den til borgerne, var jeg 
pludselig med i det. Anlægget var slidt ned og gælden 
lød på 2,5 mio. kroner.“

Det er på fem år vendt til et overskud på 5 mio. kro-
ner – og et nyt anlæg.

„En velfungerende antenneforening er et enormt 
salgsparameter for B45 – og for tilflytning generelt.“

I samme åndedrag glæder Anders Lisvad sig over 
byens billige vand og varme.

„Jeg vil gerne være med til at fortælle de gode histo-
rier, så derfor er jeg også „stemmen fra Grenaa“ i kraft 
af min bestyrelsespost i TV2 Østjylland.“

Anders Lisvad mener, at historier ofte fortælles med 
en negativ vinkel.

„Når noget lukker, kan man jo også vælge at have 
fokus på det, som kommer bagefter.“

Bestyrelser frem for fodbold
Både arbejdet i B45 og bestyrelsesposterne betyder 
mange aftenmøder.

„Bestyrelsesarbejdet er for mig en hobby, ligesom 
andre vælger at gå til fodbold. Jeg har det godt med 
at have fuld fart på – for så at trække stikket nogle 
gange.“

Med stikket ude bliver det blandt andet til skiture 
– og de seneste to år 3-4 uger først til USA og i år til 
Thailand med hustru og tre børn. Før rejserne går han 
på biblioteket og låner 7-8 bøger med – meget gerne 
Dan Brown.

Maj måneds planlagte dykker- og trekkingtur til Thai-
land gik dog ikke helt som planlagt.

„Efter en uge kom jeg galt afsted med benet. Hospi-
talet ude i junglen lignede et gadekøkken med hunde, 
katte, forskellige piller og snavset vand – og infektion. 
Jeg var sengeliggende, og det blev ikke til hverken 
dykning eller trekking for nogen af os. Mens de andre 
hyggede sig og fandt på ting sammen, lærte jeg alle 
spisesteder i en radius af 50 meter at kende – og fik 
læst nogle af biblioteksbøgerne.“

Klar ved kødgryderne
Hustruen Karen har brugt en del af fritiden på børnenes 
interesser for spejder, gymnastik og rollespil.

Hun har været med i bestyrelsen for gymnastikafde-
lingen og sidder nu i bestyrelsen for spejderne.

Og Anders er klar ved kødgryderne og slapper af 
med at lave mad – hvis han altså ikke lige er til møde – 
eller i biografen og se adventure film med den ældste 
søn.

„Vi stiller gerne op, når skole og spejdere indkalder til 
arbejdsdage. Hele familien var 
med sammen med spejderne, 
da der skulle ryddes op efter 
årets Beach Party.“

De seneste fire år er en uge 
af sommerferien gået med 
familiehøjskole på Brandbjerg 
ved Jelling.

„Børnene elsker det, og på 
sådan en uge lærer man 
virkelig meget 

om både sig selv og hinanden. 
Når børnene har det godt, 
har forældrene det også 
godt – og omvendt. Det 
er virkelig helt nede på 
jorden og kan kun anbefa-
les, selv om det måske 
nok er en utraditionel 
ferieform for mange 
direktører.“

Mogens Greve  
mogens@mercatus.dk

For direktøren i B45 fylder møder 

meget både på arbejde og i fritiden.

  BESTYRELSES
ARBEJDET ER FOR MIG 
EN HOBBY, LIGESOM 
ANDRE VÆLGER AT GÅ TIL 
FODBOLD
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FAMILIEFAR  
MED HANG TIL BOLIGER OG BESTYRELSER

Direktør Anders Lisvad, Boligselskabet B45



TIDS REJSEN
MADE BY DJURSLAND

INVITATION TIL

KÆRE VIRKSOMHED PÅ DJURSLAND

I forlængelse af sidste års Made By Djursland succes i Aarhus Lufthavn 
inviteres I nu til en helt usædvanlig konference 

fyldt med optimisme, inspiration og netværk – og så er den HELT GRATIS!
Det sker på Sostrup slot lørdag den 19. november fra kl. 13.00-16.30.

ÅRETS TEMA ER ‘FANTASTISKE KUNDEOPLEVELSER’
Hør mere om hvordan jeres omsætning og konkurrencedygtighed kan løftes ved at 

give jeres kunder helt unikke oplevelser, når de møder dig/jer 
under markedsføring, rådgivning, salg, produktanvendelse, support m.m.
Vi kan nu afsløre de første tre af dagens mange eksperter og videndelere:

GLÆD DIG TIL MASSER AF INSPIRATION
fra såvel fremtidens fagre nye verden og historiens vingesus. 

Rundt i Sostrup slots forunderlige afkroge vil du blive mødt af eksperter, 
som fortæller om hvordan datidens ‘kunder’ blev tryllebundet og hvordan 

fremtiden for altid ændrer vores måde at være kunder på. 
Prøv selv Microsofts helt nye HoloLens briller og hør om alt fra Big data til 

3D print. Få vigtige idéer fra nonner og vilde grevers liv på Sostrup.

Tilmeld jer - først-til-mølle - med en mail til tilmelding@madebydjursland.dk
Se mere på madebydjursland.dk

Kim Bisgaard 
fra Innovation 
Lab fortæller om 
at benytte sig af 
fremtidens fan-
tastiske mulig-
heder før andre.

Bjarne Klausen fra 
Kattegatcentret 
fortæller, hvordan 
virtual reality kan 
aktivt bruges i 
kunde-oplevelser 
allerede fra nu.

Vanebryderen 
Thomas ‘VovemoD’ 
fortæller om hvor-
dan han fik 100.000 
messegæsters 
fulde opmærksom-
hed på én stand.

E R H V E R V S R Å D

OPLEV
HISTORIENS

VINGESUS

& FREMTIDENS
FAGRE NYE
VERDEN
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TIDS REJSEN
MADE BY DJURSLAND

INVITATION TIL

KÆRE VIRKSOMHED PÅ DJURSLAND

I forlængelse af sidste års Made By Djursland succes i Aarhus Lufthavn 
inviteres I nu til en helt usædvanlig konference 

fyldt med optimisme, inspiration og netværk – og så er den HELT GRATIS!
Det sker på Sostrup slot lørdag den 19. november fra kl. 13.00-16.30.

ÅRETS TEMA ER ‘FANTASTISKE KUNDEOPLEVELSER’
Hør mere om hvordan jeres omsætning og konkurrencedygtighed kan løftes ved at 

give jeres kunder helt unikke oplevelser, når de møder dig/jer 
under markedsføring, rådgivning, salg, produktanvendelse, support m.m.
Vi kan nu afsløre de første tre af dagens mange eksperter og videndelere:

GLÆD DIG TIL MASSER AF INSPIRATION
fra såvel fremtidens fagre nye verden og historiens vingesus. 

Rundt i Sostrup slots forunderlige afkroge vil du blive mødt af eksperter, 
som fortæller om hvordan datidens ‘kunder’ blev tryllebundet og hvordan 

fremtiden for altid ændrer vores måde at være kunder på. 
Prøv selv Microsofts helt nye HoloLens briller og hør om alt fra Big data til 

3D print. Få vigtige idéer fra nonner og vilde grevers liv på Sostrup.

Tilmeld jer - først-til-mølle - med en mail til tilmelding@madebydjursland.dk
Se mere på madebydjursland.dk

Kim Bisgaard 
fra Innovation 
Lab fortæller om 
at benytte sig af 
fremtidens fan-
tastiske mulig-
heder før andre.

Bjarne Klausen fra 
Kattegatcentret 
fortæller, hvordan 
virtual reality kan 
aktivt bruges i 
kunde-oplevelser 
allerede fra nu.

Vanebryderen 
Thomas ‘VovemoD’ 
fortæller om hvor-
dan han fik 100.000 
messegæsters 
fulde opmærksom-
hed på én stand.

E R H V E R V S R Å D

OPLEV
HISTORIENS

VINGESUS

& FREMTIDENS
FAGRE NYE
VERDEN

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

Kilde: Danmarks Statistik 

August
2015

Juni
2016

Juli
2016

August
2016

2,5

3,0

3,5

4,0

0

1

2

3

4

5

6

 603 627 578 572
 558 517 483 523

Antal erklærede konkurser 

Kilde: Danmarks Statistik 

September
2015

Juli
2016

August
2016

September
2016

0

100

200

300

400

500

0

100

200

300

400

500

Antal

Attraktive vilkår for 
erhvervskunder

www.spardjurs.dk   mail@spardjurs.dk

Kontakt os og hør, hvad vi kan tilbyde dig!

NYT! Boligsidens Markedsindeks og statistikområde har fået nyt

udseende. Vi arbejder fortsat på siden, og vi vil løbende forbedre

mulighederne for at søge statistik.

Her på siden kan du dykke ned i tallene for boligmarkedet. Alt om udbud, dvs.

boliger til salg, finder du i fanen udbud, mens alle tal omkring solgte boliger, fx

salgspriser, nedslag og salgstid, ligger under fanen solgte.

Find statistik om boligmarkedet

Læs seneste pressemeddelelsen:
Huspriserne slog ny rekord i september

Se alle nøgletal for september 2016

Boligsidens Markedsindeks

Udbud Solgte

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:

(Du kan sammenligne op til fire områder)

For boligtype:

(Du kan sammenligne op til tre boligtyper)

Salgspris pr. m² Vælg

Norddjurs × Syddjurs ×

Vælg

Villa/Rækkehuse ×

Område Boligtype Ændring måned Ændring år

Norddjurs Villa/Rækkehuse -4,6% -6,3%

Syddjurs Villa/Rækkehuse -1,8% -2,4%

GRAF TABELSalgspris pr. m²
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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.

Ønsker du mere statistik?

Vælg dato nedenfor, for at hente

pressemeddelelse om Boligsidens Markedsindeks:

Pressemeddelelser

Vælg dato

Sådan gør vi

FAQ

Fakta om Boligsiden

Kontakt

Boligsidens Markedsindeks

 - Danmarks mest besøgte boligportal
Mægler | Nyhedsbrev | Kontakt & support

Tvangsauktioner Markedsindeks Nyheder Inspiration og rådgivning Find mægler Min boligside
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Salgstid
Villaer/Rækkehuse

Kilde: Boligsiden.dk

Salgspris pr. kvm.
Villaer/Rækkehuse

Business Region Aarhus

Borgmester i Syddjurs 
Kommune Claus Wistoft, er 
blevet ny formand for 
Business Region Aarhus for 
de næste to år. Han har, 
sammen med Horsens 
Kommunes borgmester, Peter 
Sørensen, overtaget formand-
skabet fra Skanderborg og 
Randers Kommune. „Vi har 
allerede opnået store resulta-
ter i kraft af samarbejdet 
mellem de 12 østjyske 
kommuner, og jeg ser frem til 
at fortsætte arbejdet ud fra 
den linje, vi allerede følger 
med stor succes,“ siger Claus 
Wistoft.

Østfyns Museer

Tidligere direktør for Fregat-
ten Jylland, Benno Blæsild 
skal bistå Østfyns Museer i 
Nyborg med projektet færgen 
Broen. Han skal blandt andet 
være med til at danne grund-
lag for at skaffe omkring 50 
mio. kr. til projektet.
Processen med at finde en ny 
direktør for Fregatten Jylland 
er i fuld gang.

FC Djursland
Direktør Finn Pedersen har 
valgt at forlade det ulønnede 
job som direktør for FC Djurs-
land efter et år på posten. 
Årsagen er angiveligt uenig-
hed om klubbens fremtidige 
strategi. „Det er helt fair, at 
bestyrelsen vil noget andet, 

og jeg smækker på ingen 
måde med døren,“ udtaler 
han til Lokalavisen.

Høbjerg Café og Gårdbutik
Bo Varmdal er tiltrådt som 
daglig leder af den nyåbnede 
Høbjerg Café og Gårdbutik, 
som er beliggende i tilknyt-
ning til Høbjerg Gartneri og 
Gårdbutik. Bag nyskabelsen 
står Peter Drejer Nielsen, 
John Secher Eriksen og 
Lauge Fredhave.

Ebeltoft Park Hotel 
Jan Bjørn Andersen har over-
taget Ebeltoft Park Hotel efter 
Frits Jensen. Hans intention 
er at hotellet og restauranten 
fortsætter samme populære 
koncept som hidtil, ligesom 
han glæder sig til de mange 
nye og spændende opgaver i 
forbindelse med overtagelsen 
som han ser mange mulighe-
der i. Bl.a. vil hotellet løbende 
få et ansigtsløft.

Molskroen Strandhotel
Daniel Simonsen startet som 
ny køkkenchef og står nu 
i spidsen for Brasseriet og 
A Hereford Beefstouw på 
Molskroen Strandhotel. Daniel 
kommer fra en stilling som 
souschef på Molskroen. 

Syddjurs Kommune

Lene Bjarke Skov (49) er til-
trådt som teamleder for Kultur 
og Sekretariat i Syddjurs Kom-
mune. Hun kommer fra en 
stilling som kulturkonsulent 
og teamkoordinator i Horsens 
Kommunes kulturafdeling, 
hvor hun har arbejdet gennem 
15 år. Lene har erfaring fra 
kulturområdet som projekt-
leder, med administration 
og kommunikation. Hun 
har i Horsens medvirket til 
planlægning af større kultur-
begivenheder som fx koncer-

ter, Grand Prix, danse-events 
og festivaler. Hun har afløst 
Frank Reeckmann på posten.

Region Midtjylland

Kim Kofod Hansen (50) er 
blivet ny udviklingsdirektør 
i Region Midtjylland. Han er 
uddannet cand. scient. pol. 
fra Aarhus Universitet og han 
kommer fra en stilling som 
udviklingsdirektør i Norddjurs 
Kommune, og han har stået 
i spidsen for en lang række 
udviklings- og erhvervspro-
jekter i Norddjurs og Randers 
kommuner samt i Viborg Amt.

Grenaa Produktforretning
Tidligere pladsassistent 
 Michael Vinther hos H.J. 
Hansen har overtaget Grenaa 
afdelingen af sin tidligere ar-
bejdsgiver og omdøbt den til 
Grenaa Produktforretning.
Virksomheden vil fortsat købe 
jern- og metalskrot til genan-
vendelse, ligesom der stadig 
vil være AGA gasdepot på 
stedet.

Viden Djurs
Uddannelsesinstitutionens 
detaildivision har kunnet 
hylde salgsassistentelev fra 
Bestseller, Anne Skarby ved 
Danish Retail Awards, hvor 
hun fik 2. pladsen ved „Årets 
fagprøvepris“. Anne deltog 
med udviklingen af sit eget 
salgs- og servicekoncept, 
som nu er i gang med at blive 
implementeret i hele Vero 
Moda butikskæden.

Få relevante indlæg 
optaget gratis i Ajour. 

info@erhvervdjursland.dk

http://www.spardjurs.dk
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Alle data er indhentet i perioden 
21.09.2016 - 18.10.2016
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen, 
NN Markedsdata. Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

A/S GRENAA MOTORFABRIK
Søndre Kajgade 3, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-4-2016 
Bruttofortjeneste 23,3 (20,2)
Resultat før skat 7,2 (5,4)
Egenkapital 11,6 (10,0)
Antal ansatte 27

ALL NRG A/S
Søndre Kajgade 7, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-4-2016 
Bruttofortjeneste 17,8 (0,0)
Resultat før skat 17,2 (0,0)
Egenkapital 323,2 (0,0)
Antal ansatte 15

ALL NRG EBELTOFT APS
Erhvervsparken 2, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-4-2016 
Bruttofortjeneste 5,7 (0,0)
Resultat før skat -1,3 (0,0)
Egenkapital 0,9 (0,0)
Antal ansatte 7

ALUCOMP A/S
Rolshøjvej 19, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 5,6 (5,5)
Resultat før skat 3,2 (3,0)
Egenkapital 0,8 (0,8)
Antal ansatte 18

APS P.J.P.  HUSE
Tårupvej 12, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 0,6 (3,0)
Resultat før skat 0,3 (1,0)
Egenkapital 3,4 (3,9)
Antal ansatte 3

BRIX GRAFISK KOMMUNIKATION APS
Energivej 45, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 9,8 (9,4)
Resultat før skat 0,8 (0,8)
Egenkapital 1,3 (1,2)
Antal ansatte 14

DANSØ GRUPPEN FORSIKRINGS
MÆGLERE DJURSLAND APS
Engdraget 15, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 0,5 (0,5)
Resultat før skat -0,1 (-0,1)
Egenkapital -0,1 (-0,0)
Antal ansatte 3

DETAILGRUPPEN A/S
Ebdrupvej 27, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-4-2016 
Bruttofortjeneste 1,3 (1,0)
Resultat før skat -1,2 (-1,9)
Egenkapital 4,6 (1,4)
Antal ansatte 15

DS SMITH PACKAGING 
DENMARK A/S
Åstrupvej 30, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-4-2016 
Bruttofortjeneste 236,9 (297,9)
Resultat før skat 10,7 (33,4)
Egenkapital 322,0 (318,6)
Antal ansatte 559

EUROTECH EBELTOFT APS
Martin Hansens Vej 21, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-4-2016 
Bruttofortjeneste 1,8 (2,3)
Resultat før skat 0,2 (0,6)
Egenkapital 2,4 (2,3)
Antal ansatte 3

FINN BILDE NIELSEN APS
Skolegade 13, 8570 Trustrup
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 1,4 (0,7)
Resultat før skat 0,1 (-0,6)
Egenkapital -0,1 (-0,1)
Antal ansatte 7

GERT JAKOBSEN TRANSPORT APS
Hornbjergvej 51, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-4-2016 
Bruttofortjeneste 13,4 (12,9)
Resultat før skat 1,5 (1,3)
Egenkapital 6,0 (4,7)
Antal ansatte 15

ICAN A/S
Stationsvej 18, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 0,3 (0,5)
Resultat før skat 0,2 (0,0)
Egenkapital 2,7 (2,5)
Antal ansatte 3

JØVA BESLAG A/S
Holmagervej 1L, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 2,8 (3,1)
Resultat før skat 1,2 (1,4)
Egenkapital 2,1 (2,1)
Antal ansatte 3

KEBE A/S
Sortevej 8, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-4-2016 
Bruttofortjeneste 5,1 (9,3)
Resultat før skat -3,0 (0,0)
Egenkapital 1,9 (4,4)
Antal ansatte 13

KOLIND ELSERVICE APS
Bredgade 24, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-4-2016 
Bruttofortjeneste 0,4 (0,6)
Resultat før skat -0,0 (0,0)
Egenkapital -0,3 (-0,3)
Antal ansatte 3

L.B. STANSEFORME APS
Sletten 18, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 4,0 (4,0)
Resultat før skat 0,6 (1,2)
Egenkapital 0,9 (1,3)
Antal ansatte 6

LEIF JENSEN GRENAA APS
Åboulevarden 58, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 0,4 (0,1)
Resultat før skat 0,1 (0,0)
Egenkapital 5,0 (4,9)
Antal ansatte 3

M. NIELSEN OG SØNNER 
 MASKINFORRETNING APS
Bredgade 38, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 1,4 (1,7)
Resultat før skat -0,1 (0,2)
Egenkapital 3,9 (3,9)
Antal ansatte 7

MERCATUS REKLAMEBUREAU A/S
Færgevej 1 1, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 2,3 (2,2)
Resultat før skat 0,5 (0,4)
Egenkapital 1,8 (2,0)
Antal ansatte 7

MIDTDJURSMALEREN 
BO CHRISTENSEN & SØN APS
H C Andersensvej 2, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 3,0 (2,8)
Resultat før skat 0,2 (-0,1)
Egenkapital 0,3 (0,1)
Antal ansatte 15

NYMANN AUTOPARTS A/S
Ebdrupvej 25, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-4-2016 
Bruttofortjeneste 19,0 (18,5)
Resultat før skat 6,0 (9,2)
Egenkapital 98,9 (94,3)
Antal ansatte 35

OTTO SØRENSEN A/S
Hovedgaden 51, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 3,7 (3,7)
Resultat før skat 1,0 (0,9)
Egenkapital 7,6 (7,0)
Antal ansatte 15

RETAIL DENMARK APS
Østergårdsparken 6, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-4-2016 
Bruttofortjeneste 0,4 (0,1)
Resultat før skat 0,0 (-0,0)
Egenkapital 0,3 (0,3)
Antal ansatte 15

RINGDALS BÅDBYGGERI APS
Fuglevænget 4, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 0,5 (0,0)
Resultat før skat 0,0 (-0,2)
Egenkapital -0,2 (-0,2)
Antal ansatte 3

RYGAARD SERVICECENTER A/S
Energivej 8A, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 4,1 (5,4)
Resultat før skat 0,5 (1,7)
Egenkapital 4,1 (9,7)
Antal ansatte 15

RYGAARD TRANSPORT & 
 LOGISTIC A/S
Nordhavnsvej 28, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 112,1 (164,1)
Resultat før skat 43,3 (19,3)
Egenkapital 58,7 (85,4)
Antal ansatte 243

SCANVIB ENGINEERING APS
Søndre Kajgade 1, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-4-2016 
Bruttofortjeneste 0,4 (0,9)
Resultat før skat 0,4 (0,8)
Egenkapital 1,4 (1,1)
Antal ansatte 2

SCHMIDT MØBLER, GRENAA APS
Kannikegade 16, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-4-2016 
Bruttofortjeneste 2,5 (2,4)
Resultat før skat 0,2 (-0,1)
Egenkapital 1,7 (1,6)
Antal ansatte 7

SKANDINAVISK DYREPARK A/S
Nødagervej 67B, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-4-2016 
Bruttofortjeneste 5,8 (3,4)
Resultat før skat 0,3 (-1,9)
Egenkapital 5,3 (5,1)
Antal ansatte 7

SKIFFARD 
 VOGNMANDSFORRETNING APS
Tøstrupvej 65B, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-6-2016 
Bruttofortjeneste 0,8 (0,6)
Resultat før skat 0,2 (0,2)
Egenkapital 1,1 (0,9)
Antal ansatte 2

SVEND PILGAARD AUTOMOBILER 
A/S
Saabydalvej 2, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 30-4-2016 
Bruttofortjeneste 6,4 (6,4)
Resultat før skat 0,0 (-0,2)
Egenkapital 7,2 (7,2)
Antal ansatte 35

TANDLÆGESELSKABET MOLS 
TANDKLINIK APS
Knebel Bygade 44, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30-4-2016 
Bruttofortjeneste 2,7 (2,5)
Resultat før skat 0,6 (0,4)
Egenkapital 0,8 (0,6)
Antal ansatte 7

Et før-skat resultat på minus 
0,9 mio. kr. er ikke prangende. 
Men direktør og ejerleder 
Søren Høyrup-Hansen fra 
familieejede Danline A/S i 
Vivild har brugt en del penge 
på at udvikle eksporten af 
boblebade – og så har et 
skred i kursen på den norske 
krone på 20% pga. den lave 
oliepris kostet virksomheden 
langt over en mio. kr. i sidste 
regnskabsår.

Bangladesh 
nyt eksportmarked
Søren har selv stået for 
benarbejdet i Østen. „Vi har 
i år været nede for at bygge 
det marked op, både med 
besøg hos potentielle kunder 
og samarbejdspartnere og 
udstillinger. Vi har både været 
i Indien og i Bangladesh, og 
det er altså til Bangladesh, vi 
netop har lukket en container 
fyldt med solgte boblebade. 
Det har kun taget os ni må-
neder at komme i gang her, 
hvor det ellers normalt tager 
mindst et år i et nyt land.“
En af de nye kunder er hotel-
kæden Marriot, der ekspan-
derer voldsomt i landet. „De 
skal bruge 500 bade til næste 
år, og vi har i det hele taget en 

Boblebade fra Djursland til Bangladesh
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Danline A/S
Nørregade 25, 8961 Allingåbro

Regnskabsafslutning 30-4-2016

Bruttofortjeneste 2,1 (2,2)

Resultat før skat -0,9 (-0,5)

Egenkapital -8,8 (-8,0)

Antal ansatte 7
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

Nørregade 25
Vivild
8961 Allingåbro

Hovedselskab:
Unik ID:

Ja
100512145

Telefon: 86487777 Fax: 86487677
Hjemmeside: www.danline.com CVR-nr.: 12483287
E-mail: whirlpool@danline.com P-nr.: 0

Kort og Rutevejledning

Tilret virksomhedsdata

Føj til overvågning

Hent VCARD

Print firmaprofil

Føj til favoritter

20162015201420132012

OMSÆTNING

20162015201420132012

BRUTTOFORTJENESTE

20162015201420132012
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20162015201420132012
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20162015201420132012

EGENKAPITAL

20162015201420132012

BALANCE

DÆKNINGSGRAD OVERSKUDSGRAD

Danline A/S

« TILBAGE TIL SØGERESULTAT

PROFIL KONTAKTPERSONER STRUKTUR EJERHIERARKI NØGLETAL REGNSKABER KREDITVURDERING NYHEDER NOTATER

0 4.907

0
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0
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Nyhed

rigtig stor ordrebeholdning til 
Bangladesh. Det er godt nok 
stadig et u-land, man alt er 
spirende. Der puttes adskil-
lige miliarder derned. F.eks. 
bygges der rigtig mange 
luksusboliger. Vi besøgte et 
privathus under opbygning på 
10.000 m2 med 23 badevæ-
relser. Vi fik dog ikke opgaven 
med at levere boblebade til 
huset, da konen hellere ville 
have et amerikansk produkt.“
Boblebadene til Bangladesh 
leveres gennem en lokal virk-
somhed, der distriburerer en 
masse produkter til byggeriet 
i landet i forvejen. „Vi skal 
selv finde kunderne og sælge 
badene. De tager sig af lager 
og lokal distribution, som de 
får en fast procentdel af salgs-
summen for.“
Norge er stadig et godt 
marked for Danline, der også 
eksporterer til bl.a. Sverige, 
Tyskland og lidt til England.

Ingen produktion i Vivild
Alle dele til boblebadene bli-
ver produceret rundt omkring 
i verden og leveres i Vivild, 
hvor de syv medarbejdere 
sørger for design, samling, 
tilpasning og test forklarer 
Søren. „Normalt siger man, 
at man skal omsætte en mio. 

kr. pr. medarbejder. Men 
den omsætning er betydeligt 
højere her. Derfor er vores 
timeløn pr. omsætningskrone 
ret lav – og derfor kan vi godt 
konkurrere på både pris og 
kvalitet, selv på udebane i 
Østen.“

Ny virksomhed
Kriseårene har været hårde 
ved Danline, men det har 
også udviklet virksomheden. 
„Vi har trimmet hele proces-
sen, så vi kan tjene penge 
på det her niveau, og jeg 
forventer en vækst på 20-
30% i omsætningen allerede 
til næste år. Det kommer også 
til at give en kæmpe vækst på 
bundlinien, så vi kommer ud 
med et pænt overskud. Vi har 
selv finansieret underskuddet 
og står i dag med en helt ny 
virksomhed med et stort po-
tentiale, der bare skal udnyt-
tes fuldt ud.

Boblebade fra Djursland til Bangladesh
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Stationsplads 4    •  8500 Grenaa     •  Tlf. 8630 0355

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

Rolshøjvej 2 · 8500 Grenaa · Tlf.: 8759 1212 · www.kattegatteknik.dk
VI SERVICERER OG REPARERER ALLE MÆRKER – RING ELLER KIG IND

• Reparationer
• Service & eftersyn
• Hydraulik

• Syn, skader
• Elektroarbejde
• Afbalancering

• Eftersyn af hejs-
   kraner, liftbag-
   smække m.m.

Din nødservice til udskiftning af 
slanger på stedet

 

 

DJURSLAND
KLOAK-SERVICE
ApS v/Ulrik Sinding

• 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

Følg med i vores dagligdag 

FIND OS PÅ FACEBOOK

Viden Djurs
Elever fra Fagcenter Djursland har fået en ny mu-
lighed for at gennemføre deres skolepraktik i helt 
realistiske rammer. Viden Djurs har åbnet Vid butik-
ken på Aarhusvej i Grenaa, hvor omkring 30 elever 
sammen med to lærere skal drive deres egen butik.

Grenaa Havn
Fra slutningen af november og nogle måneder frem 
er Grenaa Havn ramme om vedligeholdelsen af den 
kæmpestore borerig Mærsk Inspirer. „Det er en 
døråbner for os, når det gælder vedligeholdelse og 
forberedelse af borerigge til nye opgaver. Jeg ser 
det både som en stor anerkendelse af vores kompe-
tencer og af havnens attraktive faciliteter,“ fortæller 
adm. dir. Henrik Carstensen, Grenaa Havn A/S.
Safe Ocean Service er valgt som hovedentreprenør 
på vedligeholdelsen, der primært består i at rense 
og rustbeskytte boreriggens olieproduktionsanlæg. 
Her forventes det at ordren også vil kaste ordrer og 
omsætning af sig til en række lokale virksomheder.
Når vedligeholdelsen af Mærsk Inspirer er afsluttet, 
bliver boreriggen liggende parkeret i Grenaa havn, 
indtil Mærsk Drilling finder en ny opgave til den.

Salling Fødevarepris 2016
Ud af 115 indstillede produkter blev de 16 mest 
velsmagende og innovative danskproducerede føde-
varer udpeget til finalen i Salling Fødevarepris 2016. 
På listen var spegepølse med hamp fra Møllerup 
Gods og hampesmåkager med hhv. hvid og sort 
chokolade fra Småkageriet i Hornslet.

TurismeVÆKSTprisen
Tre Djursland initiativer kandiderer til årets Turis-
meVÆKSTprisen. Dronningens Ferieby er nomine-
ret til Hovedprisen for at specialisere sig i at give 
bevægelseshæmmede gæster en førsteklasses 
ferieoplevelse og imødekomme gæsternes individu-
elle behov, ligesom de gennem modernisering og 
energioptimering har udvidet sæsonen og dermed 
skabt øget vækst.
Molbordet er nomineret til Temapris 1: Gode 
madoplevelser til turisten. De har skabt et stærkt 
netværk omkring fødevarekærlighed og lokal-
patriotisme og skaber madoplevelser, relationer og 
identitet gennem måltidet. 
Djurspakken.dk er ved at skabe synlighed af og 
overblik over det samlede turismeprodukt på Djurs-
land, nomineret til Temapris 2: Kommercialisering 
gennem værdi kædesamarbejder i turismen.

Ny Malt
Det bliver et team med Praksis Arkitekter i spidsen, 
der skal tegne kulturmiljøet i og omkring Ebeltofts 
gamle Maltfabrik. 
Bestyrelsesformand for Den ny Maltfabrik Anders 
Byriel udtaler: „Praksis Arkitekterne har tegnet et 
meget harmonisk og helstøbt projekt. De rammer 
virkelig plet i forhold til stedets særlige kvaliteter, og 
de har forstået vores høje ambitioner og drømme. 
Maltfabrikken bliver et nyt stærkt midtpunkt for 
vores egn, hvor kreativt iværksætteri, lokal føde-
vareproduktion, kunsthåndværk, design, kunst, 
musik og ungdomskultur mødes.“

http://www.kovsted.dk
http://www.lb-consult.dk
http://www.kattegatteknik.dk
http://www.u-sinding.dk
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Kommunikationsekspert 
Bob Berkowitz
2. samt 3. november kl. 18.30-20.00 
Kystvejens Hotel og Konferencecenter, 
Kystvej 26, 8500 Grenaa.
Den internationalt anerkendte 
kommunikationsekspert fra det 
amerikanske konsulentfirma, The 
Dilen-schneider Group, Bob Berkowitz, 
gæster Danmark i forbindelse med det 
amerikanske præsidentvalg.
Han vil give sit bud på udfaldet af 
valget og konsekvenserne heraf 
for den danske og europæiske 
økonomi. Han vil kommentere på 
den kommunikationsstrategi, som de 
to kandidater har lagt – og samtidig 
komme med gode råd til, hvorledes 
danske virksomheder får skabt det 
optimale fokus på kommunikationen 
med eksterne interessenter og internt 
mellem ledere og medarbejdere.
Pris: kr. 500 inkl. forplejning, excl. 
moms
Tilm.: reception@kysthotellet.dk / tel. 
8959 5959 

Visionsdag Naturpark Randers Fjord
5. november kl. 9.30-15.00, 
Laksetorvet, Randers Kommune, 
hovedindgangen D2, lokale 58.
Naturparkrådet for Naturpark Randers 
Fjord inviterer til en spændende 
dag om den kommende naturpark. 
Naturparkplanen skrives af Randers 
og Norddjurs Kommuner og skal 
indeholde fem temaer: natur, 
kulturhistorie, friluftsliv, formidling og 
erhverv/turisme. Det er forventningen, 
at fjorden fra foråret 2018 kan bære 
navnet naturpark under Friluftsrådets 
mærkningsordning.
Tilm.: www.randers.dk/NPRF senest 
2. november 2016.

Få studerende til at arbejde med 
dine udfordringer
10. november kl. 9-13, Kystvejens 
Hotel og Konferencecenter, Kystvej 26 
Grenaa. 
Få studerende fra 
uddannelsesinstitutioner i Aarhus 
til i tre timer at arbejde med en 
problemstilling, du har givet dem. Få 
input som du ikke møder i hverdagen 
og få adgang til den nyeste viden.
Arr.: Djurs Wind Power/Norddjurs 
Kommune Erhverv
Tilm.: Gratis, dwp@djurswindpower.
dk, senest 8. november.

Genanvendelse som 
forretningsområde
14. november 2016 kl. 16-19, på 
Kystvejens Hotel og Konferencecenter, 
Kystvej 26 Grenaa.
Stormøde omkring de konkrete 
muligheder genanvendelse giver 
for produktionsvirksomheder, samt 
oplæg fra Grenaa Havn v. direktør 
Henrik Carstensen om havnens 
fremadrettede tiltag med fokus på 
genanvendelse.
Tilm.: hak@norddjurs.dk

Håndværkermøde 2016
16. november kl. 15-17, Rådhuset, 
Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft
Syddjurs Kommune indbyder alle 
interesserede håndværkere og 
entreprenører til fyraftensmøde: 
Planlagte anlægsarbejder 2017-2020, 
Hvordan får vi flere unge til at vælge en 
karriere som håndværker?, Rundvisning 
på Rådhuset og sandwich/fyraftensøl/
vand 
Tilm.: libt@syddjurs.dk senest 14. 
november.

Made By Djursland 2016
19. november kl. 12:30 til 16:30 på 
Sostrup Slot og Kloster, Maria Hjerte 
Engen 2, 8500 Grenaa.
Kom med på tidsrejse om 

kundeoplevelser: Djurslands 
Erhvervsråd og Viden Djurs‘ 
2016-opfølgning af det succesfulde 
arrangement i Aarhus Lufthavn i 2015.
Forhåndstilkendegivelse 
om deltagelse: tilmelding@
madebydjursland.dk
Se annonce side 20

Foredrag: Rejsen fra velfærds til 
konkurrencestaten
23. november klokken 19:00-20:30 
Kystvejens Hotel og Konferencecenter, 
Kystvej 26, 8500 Grenaa
Professor, dr.phil et lic.oecon 
Jørn Henrik Petersen gør rede 
for udviklingen og sammenligner 
værdigrundlaget for velfærdsstaten og 
konkurrencestaten.
Arr.: Grenaa-Djurs Rotary og Norddjurs 
Folkeuniversitet.
Prisen 100 kr. inkl. kaffe og kage. 
Tilm.: www.norddjurs-folkeuni.dk.

Nytårskur & Erhvervspris 2017
6. januar kl. 14-16
Nærmere info følger
Arr.: Djurslands Erhvervsråd

Kommunen som kunde
1. februar 2017 kl. 16-19
Fokus på hvilke udbud og licitationer 
fra Norddjurs Kommune, og hvordan 
man som virksomhed får kommunen 
som kunde.
Nærmere info følger

Årligt dialogmøde med 
erhvervslivet 
8. marts 2017 kl. 16-19
Nærmere info følger

KLUMME – ADVOKAT

Virksomheder bruger ofte de 
sociale medier, fx Facebook 
eller LinkedIn, til at søge efter 
en ny medarbejder. 

Hvis du eller din virksomhed 
laver et opslag på Facebook, 
hvor der søges en ny medarbej-
der, kan opslaget blive anset for 
at være en jobannonce. Dette 
kan blandt andet være tilfældet 
hvis opslaget anses for at være 
sket på virksomhedens vegne, 
på trods af, at opslaget sker fra 
en medarbejders private profil 
på et socialt medie.  

Det er ulovligt, at forskels-
behandle på baggrund af 
køn, alder, race, religion eller 
andet, når man søger nye 
medarbejdere. Virksomheden 

kan risikere at skulle betale 
en godtgørelse til en ansøger, 
såfremt opslaget og annoncen 
fra virksomheden er udtryk for 
forskelsbehandling. 

Ligebehandlingsnævnet har for 
nylig truffet afgørelse i en sag 
om en mand som ansøgte om 
en stilling i en lingeri- og mode-
forretning. Stillingen var slået 
op på en medarbejders face-
bookprofil. Det fremgik, at for-
retningen søgte en „smilende 
og selvstændig pige“. Manden 
fik afslag på ansøgningen pga. 
af sit køn. Forretningen blev 
fundet ansvarlig for stillingsop-
slaget og at have handlet i strid 
med forbuddet mod annonce-
ring efter personer af bestemt 
køn. Manden havde således 

været udsat for forskelsbehand-
ling og blev tilkendt en godtgø-
relse på 5.000 kr. 

En virksomhed bør således 
ikke nævne køn, alder, mv. 
ved opslag og eftersøgning af 
medarbejdere på de sociale 
medier. Derudover skal man 

passe på med hvad ens med-
arbejdere lægger på nettet om 
virksomheden. Det kan ramme 
virksomheden selv!

Af Jørgen Lindhardt Steffensen
Advokat (H), Partner, og Jens Nilau-
sen, Advokatfuldmægtig,
Lindhardt Steffensen Advokater A/S
www.lsa-advokater.dk

PAS PÅ NÅR DU SØGER EFTER NYE MEDARBEJDERE 
PÅ DE SOCIALE MEDIER!

Rønde Sparekasse
For tredie år i træk er Rønde 
Sparekasse blevet kåret til det 
pengeinstitut med landets 
mest tilfredse erhvervs-
kunder. Tilfredshedsunder-
søgelsen gennemføres af 
Finanssektorens Uddannel-
sescenter, og næsten 40.000 
kunder er blevet spurgt om 
deres tilfredshed med deres 
pengeinstitut. På privatom-
rådet scorer sparekassen en 
tredieplads.

Djurs Wind Power
Erhvervsnetværket Djurs 
Wind Power har valgt ikke at 
genforhandle deres samar-
bejdsaftale med Norddjurs 
Kommune, der har sikret net-
værket en indtægt på 375.000 
kr. Til Lokalavisen udtaler 
bestyrelsesformand Jan Bo 
Allermann, at DWP ikke kan 
leve med, at der ikke er bred 
politisk støtte til samarbejdet.
„Det er beklageligt, for det 
har været til gavn for begge 
parter, og vi har haft et fortrin-
ligt samarbejde med kommu-
nens erhvervsafdeling, men 
i længden skal der være bred 
politisk opbakning til at køre 
videre, og det har vi kunnet 
konstatere ikke er tilfældet.“
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KLUMME – FORSIKRING

Utallige containere lå på 
havet, lastet på skibe ejet 
af verdens 7. største rederi, 
Hanjin. Konkursen medførte 
at skibene ikke kunne blive 
lukket ind i havnene, idet 
disse var bange for ikke at få 
betaling for havneleje samt 
lastning og losning mm. 

Hvem har ansvaret og hvad 
dækker forsikringen? 

Mange forsikringsselskaber 
undtager „forsinkelse“, men 
hvad er „forsinkelse“. Hvis 
varerne dukker op om et år,  
er det så forsinkelse? 

Nogle forsikringsselskaber 
undtager konkurser, men 
Hanjin er jo i de fleste tilfælde 
underleverandør til en spedi-
tør, hvor de respektive firmaer 
har bestilt varetransporten. 

Det sydkoreanske rederi, 
Hanjin, har længe været i 
krise. Kan Danmarks store 
speditionsfirmaer sidde dette 
overhørigt og fortsat placere 
fragterne hos dette rederi, 
velvidende at denne situation 
kan opstå? Blot fordi man 
øjner en billig transport. 

Gør denne fremgangsmåde 
speditøren ansvarlig?

Det er især modebranchen 
som har været i alarmbered-
skab. Denne branche er jo 
sæsonafhængig og kommer 
varerne for sent kan detail-
handlerne afvise modtagelsen 
samtidig for at der er risiko for 
at detailhandlerne også finder 
andre leverandører. 

Forsikringsselskabernes 
betingelser er vidt forskellige 
og rådgivning og behandling 
af skader er det samme. 

De fleste varer er omsider 
blevet leveret og Hanjin er nu 
under rekonstruktionsbehand-
ling i Korea. 

Tilbage står der nu et 
måske langvarigt forsikrings-
problem i forbindelse med 
eventuelle tab, men samtidig 
står der også forsikringsudfor-
dringer og  produktudvikling, 
idet vi som mæglere er nødt 
til at tilgodese de forsikrings-
selskaber, der tilbyder en 
ordentlig forsikringsdækning.

Vi ved at Mærsk ikke tjener de 
store penge på container drift. 
Mærsk vil sikkert overleve, 
men der vil ske flere konkur-
ser i denne branche. 

Af Bent Ketelsen, Dansø 

 Forsikringsmæglere Djursland ApS 

www.dansoe.dk

VERDENS 7. STØRSTE REDERI, HANJIN, GIK KONKURS!

Nye selskaber
Cvr nr Selskabsnavn ................................................................................................ Reg.dato
38116703 Stenvadam ApS .........................................................................................18.10.2016
38101331 ALL24 IVS .................................................................................................. 12.10.2016
38059866 Skovbrynet Auning Aps .............................................................................04.10.2016
38059815 Beck & Beck ApS .......................................................................................04.10.2016
38037242 Acrobat bike ApS ...................................................................................... 26.09.2016
38036920 Café Soffe IVS ........................................................................................... 26.09.2016
38031805 SXH Marketing IVS ................................................................................... 23.09.2016
38108689 Djurs Dykker Service ApS ......................................................................... 14.10.2016
38101773 Iværksætter Netværk IVS .......................................................................... 12.10.2016
38069748 Scan Construction Montage ApS .............................................................. 07.10.2016
38067737 Kørekortnu IVS ...........................................................................................06.10.2016
38067265 Vagtgear ApS .............................................................................................06.10.2016
38067141 Abexa Event ApS .......................................................................................06.10.2016
38057820 DD Leasing 2016 ApS ................................................................................03.10.2016
38051113 Aktiv Interaktiv ApS .................................................................................. 30.09.2016
38041835 Karlby Projekt ApS .................................................................................... 28.09.2016
38036564 Brilliant Life Aps ........................................................................................ 26.09.2016

Selskabsændringer
33353081 VINDTEK TÓRSHAVN ApS .................................11.10.2016 virksomheden er opløst
29853401 SPORTIGAN GRENAA ApS  .............................06.10.2016 virksomheden er opløst
31375592 4X4BUTIKKEN ApS ...........................................06.10.2016 virksomheden er opløst
29008884 JAST GRENAA ApS  ..........................................28.09.2016 virksomheden er opløst
67280717 SVEND LANGHOLM PELSDYRFARM ApS ..........28.09.2016 opløst administrativt
37250228 ALU-PV ApS ................................................... 28.09.2016 Anmodning om opløsning
36047518 A PATH FOR CHANGE IVS ................................24.09.2016 virksomheden er opløst
36199067 JBH MULTISERVICE ApS .................................24.09.2016 virksomheden er opløst
34081980 VESTERGADE 5 ApS ........................................23.09.2016  virksomheden er opløst
37031909 WTGP-REG IVS....................................................... 03.10.2016 Likvidation vedtaget 
36697636 Zani ApS ............................................................29.09.2016  virksomheden er opløst
26810000 JONASSEN TRANSPORT ApS ........................29.09.2016  virksomheden er opløst
36409274 SØLVSTEN GROUP ApS ..................................29.09.2016  virksomheden er opløst
28892764 ARNILD & PEITERSEN ApS .............................29.09.2016  virksomheden er opløst
12408005 TORE KROIER ApS ...........................................28.09.2016  virksomheden er opløst
34582130 SIMON P BØJSTRUP ApS ..................................... 27.09.2016 opløst ved erklæring
27648762 LEIJDEKKERS ApS ............................................24.09.2016 virksomheden er opløst
36399198 DJURS METALOPKØB IVS ...............................24.09.2016 virksomheden er opløst
36077611 LMB IVS .............................................................24.09.2016 virksomheden er opløst
36549440 MURERMESTER MARTIN LAURSEN IVS .......24.09.2016 virksomheden er opløst
32159621 SERVICEHUNDEFONDEN ApS ........................23.09.2016 virksomheden er opløst
29445842 E. H. TOTALBYG ApS ........................................23.09.2016 virksomheden er opløst 
36046783 MULTI BEREGNER- & PROJEKTERINGSSERVICE IVS 21.09.2016 Konkursdekret afsagt
36029501 IVAR NESHEIM IVS ...............................................21.09.2016 Konkursdekret afsagt

Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.

Initiativpris til global entreprenør
Ejerleder Kim Brüel Olesen, 
Davai A/S har modtaget DI 
Randers-Norddjurs’ Initiativ-
pris 2016. Kåringen fandt sted 
i virksomhedens nye lokaler 
på Fiskerikajerne i Grenaa.
Kim begyndte som cykel-
smed, men er i dag selvlært 
ekspert på blandt andet at 
renovere kabler på hænge-
broer verden over. Hvad der 
begyndte som en enkelt-
mandsvirksomhed, er nu en 
international entreprenørvirk-
somhed. Davai A/S har spe-
cialiseret sig i brorenovering, 
certificeret vindmølleservice 
og er leverandør af højtuddan-
nede medarbejdere inden for 
en bred vifte af områder.
„Det er en stor glæde for os i 
Norddjurs med så innovative 
virksomheder som Davai. Det 
kræver mod og vilje at sætte 
flere skibe i søen og skabe 
yderligere vækst, uden at 

hele læsset vælter. Men det 
er lykkedes for virksomhe-
den her. Og der er brug for 
virksomheder som den. For 
uden nye virksomheder og lø-
bende fornyelse og innovation 
vil der være mindre skat til 
samfundet og færre penge til 
velfærd,“ sagde næstformand 
for DI Randers-Norddjurs, 
Poul Petersen, der også er 
direktør for Seafood.Supply.
DK ApS.
„Det er en stor anerkendelse, 
og vi kan bruge Initiativprisen 
som en status og en bekræf-
telse på det, vi laver. Det er 
gået stærkt for vores virk-
somhed, og det fortsætter,“ 
sagde en tydelig stolt Kim 
Brüel Olesen.
Foto: Direktør Kim Brüel 
Olesen, Davai A/S og næst-
formand i DI Kirsten Nielsen 
Sørensen, Vice President, HR, 
Terma Aerostructures A/S.
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aalsrode.dk

Jesper Stagegaard, Ree Park, om Ålsrode

Det er som at have en ekstra medarbejder internt i 
firmaet at arbejde sammen med Aalsrode. Det er 

enormt befriende: Alle taler med alle, de er helt nede 
på jorden og de ved, hvad man taler om.

Din lokale installatør
El-installation
Automation
IT-netværksløsninger
Industriservice
Solceller
Sikringsanlæg

Trekanten 44 B
8500 Grenaa
Tlf. 86 32 32 99

Nimtofte
Tlf. 86 39 81 07

Balle
Tlf. 86 33 72 73

BP Electric A/S

Deres garanti for 
kompetence og engagement

www.bpelectric.dk

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

 

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

http://aalsrode.dk
http://www.bpelectric.dk
http://www.ey.com/dk
http://www.permoeller.dk
http://www.rjakobsen.dk


HAR DU EN IDÈ 
TIL ET ARRANGEMENT I MILJØFORUM?

Vil du gerne vide, hvad der sker i Miljøforum?

– gå ind på vores hjemmeside

mfnorddjurs.dk

hvor du kan få mere at vide, melde dig til (gratis) 
– og hvor du kan komme med forslag til 
arrangementer

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

 

Vælg en stærk
   samarbejdspartner

www.djurslandsbank.dk
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Torvet 3, 8500 Grenaa · www.jobnet.dk

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

På udkig efter ny medarbejder?

Revalidering

Voksenlærling

Lærling/elev

LøntilskudsjobFleksjob

Virksomhedspraktik

Ordinært job

Skånejob

Tel. 8833 4646 · www.lsalaw.dk

Kvalitet og Omtanke

http://www.mfnorddjurs.dk
http://www.djurslandsbank.dk
http://www.jobnet.dk
http://www.lsalaw.dk

