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Vælg en stærk
samarbejdspartner
LOKAL OG ENGAGERET

www.djurslandsbank.dk

Grundlagt i 1964

DJURSLAND
KLOAK-SERVICE
ApS v/Ulrik Sinding

– STADIG DANSK
OG LOKALEJET

• Slamsugning
• Spuling
• TV-inspektion
• Water-Jetting

• Betonsanering
• Tørstofsugning
• Slamafvanding
• Industrispuling 0-3000 BAR

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.

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

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

Bliv synlig
på Facebook
Få gode råd til en effektiv
markedsføring på Facebook

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

Hvor og hvornår:
Tirsdag den 21. marts kl. 15.00-17.30
på Danhostel Ebeltoft, Egedalsvej 5, 8400
Ebeltoft
Dagens oplægsholder er Lykke Kroer Bertelsen
fra Mercatus Reklamebureau. Lykke sætter
fokus på, hvordan du skriver bedre opslag,
undgår shitstorms og sikrer dig, at dine opslag
bliver set.
Mangler du konkret viden om, hvordan din
virksomhed får opmærksomhed på Facebook,
og vil du gerne blive klogere på, hvad dine
kunder forventer af din facebookside, så er
dette arrangementet noget for dig.

Det er gratis at deltage, men tilmelding er
nødvendig på www.essyddjurs.dk.
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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

Direktør Lars Møller Lauridsen, Wernerfelt

4

Made in Djursland

www.erhvervDJURSLAND.dk · marts 2017

WERNERFELT HAR

TAGET TRÅDEN OP
I tiden efter Grenaa
Dampvæveri sælger
Wernerfelt i dag
kilometervis af metervarer
til ind- og udland.

kunderne var der. Vi havde erfaring
og knowhow, hvor det ikke handlede om at finde nye kunder – men
om at få de tidligere tilbage.“ Man
startede op med nogle kvaliteter,
man vidste der solgte, og kunderne
kunne huske Wernerfelt. „Det
gik godt, og vi havde omsætning
fra start og skulle ikke kæmpe på
samme måde som så mange andre,
der vil ind på et marked.“

ikke, om kunderne efterspørger det,
da prisen er højere. Men nu prøver
vi det.“
Om samarbejdet med producenterne fremhæver Lars Møller også
vigtigheden af en konstruktiv dialog.
„Svinger du pisken, får du ikke et
ærligt svar. Du skal ikke rejse til Kina
for at få et ja af producenten. Det
kan du altid få. Kunsten er at få dem
til at være åbne og faktuelle, så de
også tør sige nej.“

I to lagerhaller ligger ruller med
cirka 800 km metervarer af mange
forskellige slags, hvoraf pænt mange
meter bliver til skjorter til det danske Prioriterer produktudvikling
Europæisk design
politi og militær. 80 procent af salget og kvalitetskontrol
Da den store kundekreds af kendte
Wernerfelt har partnerskabsaftaer eksport. 40 procent af varerne
mærker er indbyrdes konkurrenter,
ler med leverandørerne i Kina og
sendes direkte fra producent til
markedsfører Wernerfelt sig ikke
Pakistan om eneret på de forskelkunde, mens 60 procent tager turen
med, hvem de leverer til. Selv om
lige kvaliteter.
omkring lageret i
dansk design er et godt brand,
Varerne må ikke
Grenaa. Af de ni
DU SKAL IKKE REJSE
markedsfører man sig heller ikke
sælges til andre,
ansatte arbejTIL KINA FOR AT FÅ ET JA
med det. „Vi sælger på europæisk
og leverandødede de syv
AF PRODUCENTEN. DET
design, da eksempelvis en svensker
rerne må geneogså på damprelt ikke sælge til gerne vil føle sig svensk i svensk
KAN DU ALTID FÅ
væveriet.
tøj.“ Et af de bedste generelle råd
andre i Europa.
er at huske at lytte. „Lyt altid til det,
„Vi gør meget ud af produktudvikStartede i 2004
kunden ønsker og har brug for.“
ling og kvalitetskontrol. Vi er blandt
Koncernen som ejede Dampvæveri
Wernerfelt har syv salgskontorer
begyndte at lukke fabrikker ned, og i de bedste i Europa til at teste vores
i Europa. Salgsledelsen styres fra
produkter og har noget af det yp2002 kom turen til Grenaa. Direktør
kontoret i Grenaa, da man prioriterer
perste udstyr.“
Lars Møller Lauridsen var på det
landemedarbejdere med lokalkendAlle produkter testes i Grenaa, før
tidspunkt salgsdirektør i koncernens
skab højt. Hvor der er en kulturel
de sendes ud til kunderne. „Det vi
norske afdeling.
sammenhæng mellem lande, kan
får produceret lever op til nutidens
„Lukningerne var en katastrofal
krav og produceres under ordentlige disse lande godt dækkes af samme
beslutning,“ siger han. „Men i 2004
salgskontor. „Men alt er under
forhold og miljømæssige hensyn
startede vi så Wernerfelt op.“ Fra
ombrydning, og lokalkendskabet får
uden allergifremkaldende kemi1981 til 2001 havde man brugt navmåske mindre
kalier.“ Der er
net internationalt, og den nye Werbetydning efstor forskel på
nerfelt fik retten til at bruge navnet
LYT ALTID TIL DET,
terhånden som
at sige, at man
med ud af boet efter lukningerne.
KUNDEN ØNSKER OG HAR folk bliver mere
lever op til kra„Vi stod således med et kendt
internationalt
navn og ingen produktion. Idégrund- vene til vitterligt
BRUG FOR
orienterede.“
at gøre det. „Vi
laget var og er at producere meterWernerfelt har få og store kunder,
varer i Østen med et europæisk kva- er i lande med en helt anden styring
primært i Sverige, som er det størog en helt anden mentalitet, så vi
litetsniveau på et lavere prisniveau.
ste marked. „Alle vil prøve Tyskland,
går altid fabrikkerne igennem og
Du vil aldrig lykkes med ambitionen
og alle er der. Ikke mindst som ny
kontrollerer løbende overholdelsen
om at være billigst, med mindre du
er det en overvejelse værd, at andre
af aftalerne.“
bor i Kina og sælger direkte.“
lande kan være nemmere at komme
Svanemærket og EU-Blomsten er
De tidligere kunder i primært
ind i.“
Danmarks officielle miljømærker, og
Nordeuropa havde flyttet deres
på nogle af de omkring 100 forskelindkøb af metervarer til arbejdstøj
lige kvaliteter har Wernerfelt netop
og profilbeklædning til konkurrenter,
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
fået EU-Blomsten. „Det har været
da dampvæveriet lukkede. „Men
et kæmpe arbejde, og vi ved endnu
Wernerfelt var et kendt navn og
www.erhvervDJURSLAND.dk · marts 2017
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HR-chef Kirsten Nielsen Sørensen og produktionsdirektør Jørgen Laursen, Terma

F35’EREN GIVER OGSÅ

TERMA VINGER
Terma Aerostructures A/S i Grenaa vækster voldsomt
og ansætter folk fra både ind- og udland.
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Jørgen Laursen startede i produktionen ved VELUX vinduer i Danmark og arbejdede sig op, kom til
Kina og styrede en samlefabrik,
byggede i 2007-14 en helt ny
fabrik op i Slovakiet og var derefter
2½ år i Polen. Familien snakkede
om at vende tilbage til Danmark,
og Jørgen hørte om F35 kampflyet
og udfordringen i Grenaa med
et af verdens største industriprojekter. Omkring årsskiftet
startede han som produktionsdirektør ved
Terma. Familien
har købt
hus i
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mer med fly fra England og USA.
Så afgangene til og fra København
er vigtige for os, og det er i høj
grad også flyforbindelserne mellem
Tirstrup og København. Men også
500 medarbejdere om 2-3 år
muligheden for at komme til/fra AarTerma investerede i udviklingen af
F35 uden garanti for noget, så flaget hus både med og uden bil betyder
meget.“
blev hejst i Grenaa, da Danmark 9.
Terma arbejder meget for at få
juni 2016 besluttede sig for at købe
både unge og andre til at få øje på
27 nye F35 kampfly. Som det ser
Terma. „Vi har mange skoler på
ud lige nu, skal der frem til 2030
rundvisning, alle Djurslands lærere
bygges 3.173 i alt. „Efter at have
og uddannelsesvejledere samt
lavet 57 det foregående år skal der
ansatte fra Norddjurs Kommune har
det kommende år laves 94 og året
været her, og
efter 140. Når
det har blandt
produktionen
DET ER DEJLIGT FOR
andet også
topper, bliver der
OS, NÅR MEDARBEJDERE
personaleforlavet én F35’er
BOSÆTTER SIG I
eningen i Nordom dagen,“
djurs Kommune
fortæller Jørgen
NÆROMRÅDET
og lærerne på
Laursen. „Terma
Kolind Centralskole.“ Man skal se
samarbejder også med en række
stedet for rigtig at forstå det. „Det
andre flyproducenter verden over,
er en meget ren industri, og vi arbejdog i et noget mindre omfang.“
der med nøjagtigheder på én my og
For nogle år siden investerede
med materialer, der både scannes
Terma 150 mio. kroner i Grenaa og
og røntgenfotograferes for mulige
er nu i gang med ny investering af
fejl.“
samme størrelse. Virksomheden er
Terma har indtil videre ikke haft
gået fra at arbejde med metal til nu
problemer med at skaffe medkulfiber og fra at være ikke serieproarbejdere og arbejder på også at
ducent til også at være serieproduvære sikret til fremtiden. Terma tog
cerende.
initiativ til en industrioperatøruddan„Vi har i dag 350 medarbejdere i
Grenaa og forventer at have 500 om nelse i samarbejde med Viden Djurs
og inviterede andre virksomheder
2-3 år,“ fortæller HR-chef Kirsten
Nielsen Sørensen. „Det er dejligt for til møde for også at få dem med og
sikre lærepladser. „Der er 14 unge
os, når medarbejdere bosætter sig i
på holdet, og vi har taget de fem her
nærområdet. Tæt på kan de engagere sig på en helt anden måde end ved os. Vi skal fange de unge lokalt,
sikre dem lærepladser og sørge for,
ellers.“
at de kan komme videre.“
Jørgen fortæller, at både det
Kirsten roser
rigtige hus,
de unge og
skolen og
VI SKAL FANGE DE
letbanen har
UNGE LOKALT, SIKRE DEM kalder dem for
kloge hænder,
indflydelse
LÆREPLADSER OG SØRGE der er rigtig
på familiens
FOR, AT DE KAN KOMME
gode eksempler
valg af at bo i
på nogen, der
Ryomgård. „Og
VIDERE
både kan og vil
nu håber jeg, at
og er klar til at uddanne sig videre.
min ægtefælle også finder et job i
Hun forventer, at der starter et nyt
nærheden.“ Netop muligheden for
hold igen til sommer. „Vi mærker en
ægtefællejob høres jævnligt som
stor loyalitet blandt medarbejderne
vigtig i forbindelse med tiltrækning
og en stolthed ved at arbejde her.“
af højt uddannede medarbejdere til
Som udgangspunkt kigger Terma
Djursland.
internt efter medarbejdere og
bruger gerne tid på oplæring, før de
Arbejder for en
kigger eksternt. Men nogle gange
synlig arbejdsplads
skal det gå stærkt, og så henter man
Kirsten roser samarbejdet med
udefra – som Alfred i Grenaa og
Norddjurs og Syddjurs Kommuner
Denise i Sangstrup, der begge for
og er glad for, at der også tænkes
ikke så længe siden er kommet til
veje og transportmuligheder m.m.
fra England.
„Der bliver arbejdet med det, men
det ER også en forudsætning. Vi har
ekstremt mange kunder, der komMogens Greve, mogens@mercatus.dk
Ryomgård, og børnene på 13 og 15
år, som er født i Kina, er startet på
Ryomgård Realskole.

Erhvervsudvikling

7

Der er sket meget, siden
Rune Toft for næsten ti år
siden fik ansvaret for sin fars
tømrerforretning.
For snart ti år siden startede Rune
Toft som ansat i Skørring Tømrerforretning, der var ejet af hans far, Jan
Toft. „Jeg stod for det hele, da min
far fik arbejde som pedel og i en periode var helt væk fra firmaet, fortæller Rune Toft, der er udlært tømrer.
„Siden kom han tilbage og hjalp til
og er nu ved at tage lastbilkørekort
for at kunne køre for os.“
Slog to firmaer sammen
Skørring Tømrerforretning og
Mygindgård Byg og Montage ejet
af kloakmester Michael Vestergaard Alexandersen gik for nogle år
siden sammen om en entreprise i
Randers. Michael manglede folk, så

8

Erhvervsudvikling

ceret arbejdskraft. „Vi må selv ud og
Runes bror, Simon, der er bygningsfinde vores folk. Men vi kræver også
konstruktør og kloakmester, blev
noget – og giver noget. De ansatte
ansat ved Michael.
er ansvarlige for pladsen og styrer
„Det gik rigtig godt, og da vi
kunne se en række fordele ved at slå den selv. De styrer også selv arbejdstiden under ansvar, og melder
os sammen, gjorde vi det,“ fortælblot ind til Simon, hvornår de møder
ler Michael. „Rune købte halvdelen
og går. Vi samler på medarbejdere,
af min forretning, og vi ændrede
der kan tænke selv. Og de kan selvnavn til Toft & Alexandersen ApS.
følgelig altid trække på vores hjælp,
Samtidig købte vi sammen Skørring
hvis de har brug for det.“
Tømrerforretning af Runes far.“
Simon passer nu kontoret, så
Rune og Michael både kan være ude Dyr rådgivning
Rådgivningen til 1.500 kroner
på pladserne og arbejde med egne
i timen ved sammenlægningen af firprojekter. Sammen udgør de tre en
maerne var en stor mundfuld, men
slags ledergruppe.
så blev tingene
„Vi er meget
også lavet hurforskellige men
MAN KAN IKKE
tigt og rigtigt.
supplerer hinanFLYTTE GOODWILL
„Vi valgte
den godt. Det
at køre videre
er en stor fordel
MED OVER I ET NYT
på mit CVRat være to til at
nummer, hvilket
træffe de store
FIRMA OG FÅ SAMME
betyder, at Rune
beslutninger, og
også hæfter for
sjovt at være to
BETINGELSER
det, jeg lavede,
om det, der går
inden vi slog os sammen. Alternatigodt.“ Som man også hører andre
vet var at lukke ned og starte et nyt
steder, kniber det med at få kvalifiwww.erhvervDJURSLAND.dk · marts 2017

Rune Toft og Michael Vestergaard Alexandersen, Toft & Alexandersen ApS

Samarbejde om mobilitet

SØMMET

I BUND
SIDEN GENERATIONSSKIFTET

ØSTJYLLAND Business Region Aarhus‘
Mobilitetskommission er kommet med en
række konkrete anbefalinger, som kan forbedre
mobiliteten i Østjylland – og sikre et styrket
samarbejde om mobilitet og infrastruktur.
„Alle kan blive enige om, at en velfungerende
infrastruktur spiller en afgørende rolle for vores
samfund. Men kan vi ved samarbejde på tværs
skabe bedre mobilitetsløsninger? Udfordringerne
inden for mobilitet findes jo på tværs af
geografiske og administrative skel, og derfor vil vi
gerne arbejde på at styrke samarbejdet mellem
kommuner, region og stat,“ siger Claus Wistoft,
formand for Business Region Aarhus.

Ny erhvervspolitik i Norddjurs
GRENAA Norddjurs Kommune sætter gang i en
revision af erhvervspolitikken med udgangspunkt
i vækstregnskabet. Det skal lede frem til en mere
dynamisk erhvervspolitik, der fokuserer på reelle
erhvervsmæssige styrkeområder i kommunen.
Erhvervsudvalgets forslag til en ny politik på
området bliver præsenteret ved et dialogmøde
med erhvervslivet den 8. marts. Her indledes
desuden en høringsperiode, ligesom der
holdes åbent borgermøde den 6. april. „Vi vil
meget gerne have input fra erhvervslivet og
arbejdsmarkedets parter til denne erhvervs
politik. Det er trods alt virksomhederne og
deres medarbejdere, der skal drage nytte af
den i den sidste ende,“ siger formanden for
erhvervsudvalget, borgmester Jan Petersen.

Hurtigere ud i verden fra AAR

servicere eksisterende kunder. Vi
firma fra bunden, men det ville gøre
samarbejder hellere med andre om
det umuligt af få kredit uanset at vi
opgaverne end ansætter flere folk,
både havde opgaverne og folkene.
og vi siger aldrig nej til en opgave.
Man kan ikke flytte goodwill med
Der er altid en løsning.“ Toft &
over i et nyt firma og få samme beAlexandersen
tingelser. Det vil
ApS laver jordkræve personlig
SELV OM DET
og kloakarbejde
hæftelse.“
VAR BÅDE DYRT OG
samt tømrer- og
Rune er heller
malerarbejde,
ikke i tvivl om,
BESVÆRLIGT, ER VI
mens murerarat de valgte den
bejdet laves i
bedste løsning.
SIKRE PÅ AT HAVE
samarbejde med
„Selv om det
GJORT DET RIGTIGE
andre.
var både dyrt og
Ordrebogen er
besværligt, er
fyldt op, mest med opgaver i Aarhus
vi sikre på at have gjort det rigtige.
og mindre i Randers og i lokalområDer skulle ændres navn på alt –
det. „Men det er jo klart, for bruger
biler, maskiner, værktøj, arbejdstøj
man i Aarhus en halv mio. kroner på
og reklamen i den lokale idrætshal
et tag, stiger værdien med 800.000,
blandt andet. Alle leverandører og
mens den i Randers kun stiger med
samarbejdspartnere m.m. skulle
300.000 og endnu mindre her i
også kontaktes for at få det nye
området.“
navn registreret.“
Der er 15-20 ansatte i firmaet.
„Vi har den størrelse, der passer
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
til os. Vi kan tage en entreprise og
løfte opgaven – bygge et parcelhus
og samtidig have ressourcer til at
www.erhvervDJURSLAND.dk · marts 2017

DJURSLAND 30 minutter. Det er rejsetiden fra
flyet triller ud på startbanen i Aarhus Airport til
man lander i Københavns Lufthavn. „Der er så
mange muligheder for at rejse fra Aarhus Airport,
som folk ikke kender til, for eksempel via et stop
i Københavns Lufthavn. En kampagne skal kort
sagt vise, at det er muligt for østjyderne, at nå
hele verden fra Aarhus Airport. For få østjyder
ved, hvor hurtigt og enkelt det er, at komme her
fra Aarhus Airport til København – og dermed
hvor nemt det er at flyve videre med en af de 165
direkte ruter fra Københavns Lufthavn,“ fortæller
lufthavnsdirektør Peter Høgsberg.

Det Grænseløse Køkken
omtalt i amerikansk medie
EBELTOFT Iværksætter og restauratør Jakob
Vinkler, Smag Ebeltoft er initiativtager til Det
Grænseløse Køkken, der har fået flotte ord med
på vejen i en artikel på den amerikanske rejseside
„Condé Nast Traveler“ med omkring 100 mio.
læsere.
„Destination Djursland havde i oktober 2016
besøg af den amerikanske journalist Mary
Holland, som på en kold og regnfuld dag besøgte
Ebeltoft og blev stærkt inspireret af tankerne og
idéerne bag Det Grænseløse Køkken,“ udtaler
Else Brask, kommunikationsmedarbejder hos
Destination Djursland.

Noter
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MURERFIRMA

Bent Klausen
Kratbakken 10

Tjen på eT lavere

8586 Ørum Djurs Tlf. 8638 1160

Stationsplads 4

• 8500 Grenaa

energi-

Aps

www.bentklausen.dk

forbrug
Bestil et gratis
energitjek hos mig
på 8648 1008

• Tlf. 8630 0355

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

vvsmester-pc.dk · Halvej 2 · 8961 Allingåbro

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

SAVNER DU ET ANSIGT PÅ DIN RÅDGIVER

Lars Pagter
Tlf. 87581338

Lisbeth Grauballe Bendtsen
Tlf. 87581339

Ole Bonde
Tlf. 87581330

Hos os får du:
· Personlig erhvervsrådgiver
– med lokalt kendskab
· Hurtige beslutninger
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· Gratis netbank
· Ingen automatiske kundeeller kontogebyrer
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PÅ SKI

FOR EN SCOOTER
Beslutningen om at købe
en kabinescooter blev
taget på en skitur med
Poul omkring 1990.

maks. 800 ccm og som er mindst
30 år gamle.
„Vi har to årlige træf og har
besøgt det meste af Danmark og
set ting og steder, man normalt ikke
ser.“
Turen går også jævnligt til tirsdagstræf ved Kalø og til onsdagstræf
om sommeren på Havlund i Grenaa,
hvor Tom ikke har noget imod, at lidt
flere møder op.

„Min kammerat, Poul, havde en
kabinescooter, og efter en skitur
sammen med ham, hvor snakken
gik, bestemte jeg mig for også at
Uheld med tørretumbleren
købe en,“ fortæller direktør i GSM
Et uheld på vej til et træf i Hjørring
Maskinfabrik, Tom Bille.
i 2008 betød heldigvis ikke fysiske
„Den havde gået 37.000 km,
mén. „Men det gav ar på sjælen at
da jeg i 1991 så den på et stumpse den bulede scooter, som måtte
marked i Herning og købte den for
gennem en renovering og males
14.000 kroner.“ Den var kørende,
igen.“
men der lå adskillige renoveringsTom trillede rundt i en rundkørsel,
timer og ventede over de efterfølda han skulle vige for en anden, der
gende to år, hvor Tom blandt andet
kørte ud foran ham. „Da jeg kom
lavede ny bund.
hjem og fortalte
„Polstringen fik
om det, var
POLSTRINGEN
jeg lavet ved
kommentaren
møbelpolsteren i FIK JEG LAVET VED
fra en af mine
Grenaa.“
medarbejdere,
MØBELPOLSTEREN I
at det måtte
Byttede motor- GRENAA
have været som
cyklerne ud
at sidde i en tørDen tidligere ejer havde købt den fra retumbler.“
ny, hvor den kostede 7.650 kroner.
Når man ser scooteren, tror man
Af papirerne fremgår det, at han
det ikke lige, men der er faktisk
som en del af betalingen gav en
plads til to børn bagi og to voksne
Nimbus med sidevogn i bytte.
foran. Tom har i tidens løb kørt en
„Det var typisk, at mange dendel konfirmander i den. „Den er
gang byttede motorcyklen ud med
for lille til brudepar – men kunne jo
en kabinescooter for at kunne køre
egentlig også godt køre til skilsmisi tørvejr.“
ser.“
Tom er medlem af Småbilklubben,
der tæller biler og kabinescootere
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
www.erhvervDJURSLAND.dk · marts 2017

Heinkel Trojan kabinescooter
Årgang:
1964
Kørt:
43.000 km
Teknik:
1 cylinder
200 ccm
10 hk
30 km/l
Topfart:
80 km/t
Bilen & Bossen
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Statsautoriseret revisorer og partnere Michael Iuel, Jesper Falk Hansen,
Morten Jarlund og Mikkel Thybo Johansen, ROBÆK Godkendt Revisionsaktieselskab

DEN

SYNLIGE
USYNLIGHED
TÆLLER FOR REVISOR
12
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Robæk har det godt med den centrale og ikke specielt
iøjnefaldende placering i Grenaa.
kun lokale. „Vi følger kunderne og
kel startede ved Robæk 1. januar og
Du kan gå ned af trappen ved
udviklingen som et stærkt og lokalt
Jesper 1. marts.
Landmad i Grenaa og tage en tur op
team med en bred faglig dækning
ad gågaden nærmest uden at beog en bred palet af uddannelser. Vi
mærke, at du starter med at passere Samme Robæk
er det største revisionsfirma med
med nye ambitioner
domicilet for ROBÆK Godkendt Reafdelinger alene på Djursland, så
„Der er ikke tale om et generationsvisionsaktieselskab på højre hånd.
styrken ligger også i størrelsen og
skifte. Det gamle Robæk lever og
„Vi vil gerne være synlige på den
kompetencerne affødt af det.“ I en
ånder, og vi er nu gearet til fremusynlige måde, så blot de „rigtige“
meget kompleks verden skal der
tiden og klar til både styrkelse og
får øje på os,“ siger statsautoriseret
bare flere hoveder til at dække det
vækst.“ I slutningen af februar blev
revisor Michael Iuel fra revisionshele. „Vi sælger troværdighed og
der slået to nye revisorstillinger op.
firmaet Robæk. „Og så forlader vi
bruger stort set ikke annoncekroner
„Og vi er klar
også rigtig gerne
og tilbyder ikke et regnskab til halv
til
endnu
flere
bygningen, da
DET GAMLE ROBÆK
pris,“ supplerer Jesper Falk Hansen.
stillingsopslag
det kan være
LEVER OG ÅNDER, OG
„Vi lever af de tilfredse kunders tillid
og endnu flere
både bedre og
og vækster, når de fortæller om os
kunder.“ De to
hurtigere at
VI ER NU GEARET TIL
til andre. Du er aldrig bedre end det
nye partnere
lære kunderne
seneste spil med en kunde og kan
betjener fortsat
at kende på
FREMTIDEN
ikke sælge troværdighed på dåse.
nogle af deres
udebane.“
Det er noget meget individuelt.“
kunder fra tiden inden Robæk. „Det
Og troværdigheden handler ikke om
er de samme relationer, blot fra en
Stod pludselig alene tilbage
udseende og revisoruniform.
ny platform.“
Michael og partneren, statsautori„Vi er ikke et jakkesæt fra storRobæk har også en afdeling i
seret revisor Morten Jarlund, stod
byen men et kendt firma fra lokalRønde, og de tyve medarbejdere,
alene tilbage, da den tredje partner,
området.“ Det med jakkesæt skal taheraf fire statsautoriserede og tre
53-årige registreret revisor Jytte
registrerede revisorer, er fordelt mel- ges helt bogstaveligt, for ingen af de
Nautrup, pludselig døde i efteråret
lem de to byer med en lille overvægt fire på partnerholdet har jakkesættet
2016. „Hun var en kendt og solidt
som den foretrukne arbejdsbeklædtil Grenaa. Alle fire partnere har i
forankret person i lokalområdet, og
ning. „Vi er helt
løbet af revisorvi var fra den ene dag til den anden
almindelige,
karrieren været
blevet „lokalt sårbare“. Da vi kigVI ER IKKE ET
møder kunderne
tilknyttet store
gede os rundt efter en ny partner,
JAKKESÆT FRA
i øjenhøjde og
revisorfirmaer,
fik vi øje på to gode muligheder.“
dyrker vores
men ingen af
Det var de statsautoriserede
STORBYEN MEN ET
fritidsinteresser
dem tænker på
revisorer Mikkel Thybo Johansen
som alle andre.
nogen måde
og Jesper Falk Hansen, som begge
KENDT FIRMA FRA
En fanger fladtilbage på det
arbejdede ved Ernst & Young i Grefisk med spyd,
som dårlige
naa. Og det viste sig, at de allerede
LOKALOMRÅDET
en suser rundt
oplevelser. „Det
havde en lille drøm om at gå for sig
var da svært at sige farvel til kollega- på Mountainbike, en er jæger, og en
selv.
er far til fire.“
erne ved Ernst & Young. Men da vi
„Vi ville begge gerne arbejde i et
i bund og grund også har drømt om
lokalt forankret revisionsfirma og
at være ultra lokale og tæt på både
havde tænkt tanken om at starte
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
kunder og alle kollegaerne, føles det
for os selv,“ fortæller Mikkel Thybo
bare rigtigt nu at gå sammen med to
Johansen.
andre med helt den samme indstilDet korte af det lange er, at de
ling.“
endte med begge at blive partnere i
Robæk i stedet for konkurrenter.
Troværdighed og tilfredse kunder
„Det var tilfældighederne, der
Målgruppen af små og mellemstore
bragte os sammen, og vi troede at
virksomheder på Djursland i alle
Robæk var lukket land og havde slet
brancher breder sig også og er ikke
ikke overvejet den mulighed.“ Mikwww.erhvervDJURSLAND.dk · marts 2017
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Indehaver Erling Hansen, Hansen Furniture

Thor Hansen, Hansen Furniture
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Tonny Kjeldsen, Hansen Furniture
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MEDARBEJDERE
STORTRIVES
MED SOCIAL VELFÆRD
For de tre ansatte ved Hansen Furniture i Grenaa er arbejdet
med til at berige livet og hverdagen.
er også klar, hvis jeg har et ønske til
Den 12 år gamle virksomhed,
noget, der kan hjælpe flexjobberne i
Hansen Furniture, laver møbler og
hverdagen. Vi har fået flere ting her
inventar til både ind- og udland. For
på værkstedet, det gør hverdagen
indehaver Erling Hansen betyder
nemmere for dem.“ Erling siger, at
det meget at have en arbejdsdag,
han har ansat de
hvor han ikke er
tre ud fra et forbundet til skriJEG KAN VARMT
retningsmæssigt
vebordet men
syn, hvor han er
også er med og
ANBEFALE ANDRE AT
indstillet på både
har fingeren på
at give det en
pulsen i produkGØRE SOM MIG
chance og tage
tionen. Hustruen
de nødvendige hensyn. „Når du
hjælper med regnskabet, men hans
ved, hvad de kan, og du respekterer
skrivebordstimer for en dels veddet, er der ingen problemer.“
kommende går med at lave tilbud.
3-dages arbejdsuge
„Jeg har tre ansatte. Thor Hansen,
Tonny Kjeldsen og Kenny Jokumsen
er alle flexjobbere,“ fortæller Erling
Hansen. „Selv om vi har nok at
lave, har jeg ingen planer om at
blive større. Det fungerer rigtig
godt, og vi har heller ikke pladsen til
det.“ Efter aftale har de tre ansatte
3-dages arbejdsuge mandag til onsdag, mens Erling Hansen er alene
torsdag og fredag. „De siger alle,
at de er glade for at være her, og
at de stort set ingen sygedage har,
tager jeg som tegn på, at de virkelig
mener det.“
En har været snedker på Hornslet
Møbelfabrik, en er maskinarbejder
og en er ufaglært. Kontakten til de
tre er gået gennem Jobcentret, som
Erling Hansen er fuld af lovord for.
Han har fortalt, hvad han søgte, og
Jobcentret har fundet de rette personer – i dette tilfælde til flexjob.
„Jobcentret ved jo ikke, hvor jobbene er, og jeg kan varmt anbefale
andre at gøre som mig. Jobcentret
www.erhvervDJURSLAND.dk · marts 2017

til at have vores rammer, fungere vi
lige så godt som alle andre.“
Thor kører truck og er ansvarlig for
lageret. „På et tidspunkt hvor der et
par dage ikke var så meget at lave,
gik jeg lagrene i vores tre bygninger
igennem, tog alt ud og placerede
det på en mere overskuelig måde,
så vi alle nu har nemmere ved at
overskue det.“

Et helt nyt liv
Tonny Kjeldsen har dårlig ryg og
startede ved Hansen Furniture for
knap tre år siden. „Jeg har været
rigtig mange steder, men det her
er det første gode. Her møder jeg
Træls forløb afløst
venlighed og fleksibilitet og har alaf arbejdsglæde
Den senest ansatte er Thor Hansen. drig hørt Erling bande. Jeg indstiller
ham gerne til årets erhvervsleder og
Han har asperger og har prøvet til
giver arbejdspladsen ti stjerner ud
med både gymnasium og dyrepasaf ti. Erling har ændret min hverdag,
ser- og tømreruddannelse uden at
mit familieliv og min tankegang. Jeg
have gennemført noget af det. Efter
har fået et helt nyt liv.“
en prøveperiode blev han ansat
På vej ud af døren spørger
efter årsskiftet. „Jeg har bare prøvet
Erhverv Djurslands udsendte Thor,
så meget og har også været igenom han ser en
nem et meget
mulighed for
træls forløb. Mit
ERLING HAR
yderligere en
ønske har været
ÆNDRET MIN HVERDAG, arbejdsplads
at arbejde med
ved Hansen
dyr, men da
MIT FAMILIELIV OG MIN Furniture. „Det
jeg fik tilbuddet
eneste jeg lige
her, valgte jeg
TANKEGANG. JEG HAR
kan forestille
at prøve det.“
mig er en, der
Og det har Thor
FÅET ET HELT NYT LIV.
kan komme
ikke fortrudt.
og svinge en kost nogle timer om
Det er hans første ansættelse, og
ugen.“ Forelagt dette tænker Erling
han arbejder ti timer om ugen og vil
sig om nogle sekunder. „Jo, det kan
rigtig gerne blive.
da godt være, at det er en god idé.“
„Vi har det godt sammen, og de
andre respekterer, hvis jeg har det
lidt skidt eller lige har brug for 5
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
minutters pause. Når vi bare får lov
Advertorial
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Djurslands gode arbejdsklima giver troen
på at kunne lykkes med nyt (til)tag.
Der er mange tagpaptage på DjursEftersyn sparer penge
land og ikke så mange til at lave og
Mathias Rytter siger, at et årligt
vedligeholde dem. Kombinationen af eftersyn af et tagpaptag er et billigt
et tømrerfirma og et tagpapfirma var alternativ til store reparationer eller
oplagt, da Mathias Rytter for to år
måske ligefrem udskiftning af taget.
siden lavede datterselskabet Rytters „Ofte opdages en utæthed først,
Tagpap ApS i Lyngby. Ti år tidligere
når der drypper vand på skriveborstartede han Rytters Tømrerfirma
det.“
med to ansatte uden ambitioner om
Efter i flere år at have lavet tømat skulle være større. I dag er der 20 rerarbejde for Viden Djurs i Grenaa,
ansatte. Om det
var Rytter på
går ligesådan
stedet, da de fik
VI TAGER OS
med tagpapfiren vandskade.
maet, ved ingen, AF PAPOPGAVEN
„Vi lavede både
men optimistaget og pappet
UDEN AT „STJÆLE“
men lever. „Jeg
– og giver nu
TØMRERARBEJDET
ser i hvert fald
taget et årligt
de samme
eftersyn. Når vi
muligheder,“ siger Mathias. „Vi gør
arbejder så meget med det, har vi
det, fordi ingen andre gør det, og
også et bedre blik for de kritiske stefordi det også er godt at sprede os
der. Og vi laver småreparationerne i
over lidt mere.“ Cirka 75 procent af
forbindelse med eftersynet.“
arbejdsopgaverne foregår på Djursland, mens de øvrige hovedsageligt
Kæmpe bagland
er i Aarhus og Randers.
Et tag må ikke stå åbent, så tagdækkeren skal stå klar, når taget er klar.
Samarbejder med
„Ved at kunne koordinere tømrer- og
andre tømrerfirmaer
tagpaparbejdet undgår vi unødig
Thomas Slemventetid,“ siger
ming var ansat
Mathias. Hans
VI SØRGER LIGE
i tømrerfirmaet
samarbejde med
GERNE FOR TØRVEJR
og blev uddanIcopal betyder,
net i at lave
at Icopal giver
I HR. JENSENS
tagpaptage og
15 års garanti på
KOLONIHAVEHUS SOM
er i dag daglig
produktet ved
leder af tagpapnye tage. „Der
I VIRKSOMHEDER OG
firmaet. Eneste
er stor forskel på
reklame for „tag- INSTITUTIONER
at lave smårepapaptømreren“
rationer, som de
er teksten på „paptraileren“ med
fleste tømrere gør, til at overholde
tagværktøjet, som en del allerede
TOR-anvisningerne og lave et helt
har spottet.
tag, som vi kan. Desuden har Icopal
„Vi samarbejder med 4-5 andre
et kæmpe bagland, vi kan rådføre os
tømrerfirmaer om at hjælpe dem
med ved specialopgaver.“ Valget af
med tagpapopgaver, og skulle andre pap har også betydning for det gode
især på Djursland være interesseresultat. „Vi køber ikke billigt pap i
rede, hører vi også gerne fra dem,“
byggemarkedet.“
siger Thomas Slemming. „Djursland
Mathias understreger, at han er
er gode til at hjælpe hinanden, og
klar til opgaver af alle størrelser. „Vi
der er en stor tillid. Men det er også
sørger lige gerne for tørvejr i hr. Jenalt afgørende, at vores samarbejdssens kolonihavehus som i virksompartnere kan være sikre på, at vi
heder og institutioner.“
tager os af papopgaven uden at
„stjæle“ tømrerarbejdet fra dem.“
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
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RYTTER HAR

GODT
TAG
I SORTIMENTET

Daglig leder Thomas Slemming, Rytters Tagpap ApS
og ejerleder Mathias Rytter, Rytters Tømrerfirma
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MUSEUMSDIREKTØR

GABER OGSÅ
OVER SOLEN

Ofte er folk som snakker meget både interessante at være
sammen med og sjove at drille.
ikke ville have været sammen med, hvis vi ikke havde
En ven sagde engang til museumsdirektør på Gammel
mødtes på den måde.“
Estrup – Herregårdsmuseet, Britta Andersen, at hun er
den eneste, han kender, der også kan blive solbrændt
En lille efternøler
inde i munden. Efter nogle minutter forstår jeg, hvad
Britta blev som efternøleren i børneflokken født i 1961,
han mener. „Jeg stammer fra Fyn, som i store dele af
hvor den ældste bror var 17 år. „Vi var en stor familie,
mit liv har været verdens navle. Men Djursland kommer
som boede sammen med farmor og farfar.“ Brittas far
tæt på, og det skal vi tale op,“ siger Britta Andersen.
og farfar var opfindere, og der var højt til loftet.
„Vi skal ikke tale det ned, vi selv er midt i. Vi har brug
„Det var rigtig svært at komme fra et bondesamfund
for de store byer, men også for værdien af det at bo på
og pludselig skulle fungere i et by- og akademikermiljø.
landet.“ Hun har forståelse for, at det hele i de unge
Men her på Gammel Estrup
år kan virke åndssvagt, og at
mødtes de to verdener pludseman nogle gange skal ud i sit
VI SKAL IKKE TALE DET
lig. Jeg kan i dag meget bedre
yderpunkt for at finde sine egne
forstå mange ting, som blandt
værdier. „Jeg fik et wake up
NED, VI SELV ER MIDT I
andet hjælper mig i mødet med
call, da jeg som ung var i USA
mennesker og er nu taknemlig for den baggrund, jeg
et år og savnede mine forældre. Men jeg savnede også
har.“
Danmark, kulturen, humoren og alt det andet.“
Arbejdet på Gammel Estrup er også en lidenskab.
„Jeg ser mig selv som et medie til at formidle vores
Har boet i Randers i 17 år
fælles historie. Gammel Estrup handler faktisk mere
Britta Andersen er gift med museumschef ved Muom menneskene og livet her end om gamle ting og
seum Østjylland, Jørgen Smidt-Jensen. De har fire
mursten. Det er mennesker, der gør historien og hverbørn og har boet i Randers, siden Britta for 17 år siden
dagen interessant og nærværende.“ Privat handler det
fik jobbet på Gammel Estrup. Sport og motion står
også meget om mennesker. „Når det er muligt, mødes
ikke længere højt på prioriteringslisten. „Men jeg går
familien til fredagskaffe. Og vi
en tur sammen med min mand
er nu en mere, da jeg lige er
en halv time hver aften.“ De
DET ER MENNESKER,
blevet farmor.“
kommer også jævnligt i Randers
For seks år siden havde Britta
Egnsteater og hører musik på
DER GØR HISTORIEN OG
personligt sygdom tæt inde på
Værket og i Pavillonen i Grenaa.
livet „Jeg blev hård til at sortere
„Børnene er også til musik, og
HVERDAGEN INTERESSANT
ud i, hvad jeg bruger tid på. Jeg
vi har fælles abonnement på
møder mange mennesker på
Spotify.“
OG NÆRVÆRENDE
arbejde. I fritiden har jeg brug
Britta er ud af en børneflok
for også at kunne være ordentligt til stede – uden hele
på fire. „Jeg har alt for tidligt mistet både en bror og en
tiden at skulle noget.“ Og så er det ikke ligefrem aldesøster. Når sådan noget sker, bliver man meget mere
ren, der trykker. „Jeg er træt af, at vi er kede af at blive
opmærksom på sine venner og på familien.“ Hun og
ældre. Vi skal da fortælle vores børn, hvor fedt det er
hendes mand er i tidens løb flyttet meget rundt, så
at være lige der, hvor man er. Børnene må gerne grine
mange venner bor spredt rundt om i landet. „Derfor
lidt, når jeg ikke kan alt. Det er OK at være en gammel
mødes vi ikke så tit, men til gengæld ofte lidt længere
nisse.“ Hun erkender dog, at holdningen om mange år
tid ad gangen. Jeg deler meget med dem, jeg kender
kan være en anden. „Jeg lever for at spise, og måske
og dyrker de fælles referencer, hvor man har oplevet
jeg en dag ser anderledes på det, hvis jeg ikke længere
noget sammen og ikke starter forfra, hver gang man
kan smage, ikke kan høre fuglene og musikken og ikke
mødes.“
kan dufte sommeren og det nyvaskede gulv.“
Sammen med sin mand gik hun til fødselsforberedelse, da de for 28 år siden skulle have deres første
barn. „Vi ser stadig tre par fra dengang, som vi nok
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
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Museumsdirektør Britta Andersen, Gammel Estrup – Herregårdsmuseet
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KLUMME – REVISION

BESKATNING AF PERSONALEGODER
Når virksomheden skal sammensætte en optimal lønpakke til deres
medarbejdere er det vigtigt at være
bekendt med, hvordan personale
goder beskattes.
Hovedreglen er, at værdien af
personalegoder er skattepligtig for
medarbejderen som personlig indkomst. Værdien af personalegodet
fastsættes som udgangspunkt til
godets markedsværdi, det vil sige
den værdi, som godet ville have
kostet medarbejderen i almindelig
fri handel – i praksis må arbejds
giverens udgift dog anvendes.
Så findes der en række undtagelser
til hovedreglen, hvoraf udvalgte er
beskrevet nedenfor.
Bagatelgrænse for arbejds
relaterede personalegoder
Bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder vedrører goder,
som arbejdsgiveren i overvejende
grad har stillet til rådighed for medarbejderen af hensyn til medarbejderens arbejde. Derimod vil ydelser,
som alene tjener som belønning af

medarbejderen, eksempelvis gaver
ikke være omfattet af bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder. Sådanne goder kan derimod
blive omfattet af bagatelgrænsen for
mindre personalegoder.
Goder omfattet af bagatelgrænsen
for arbejdsgiverrelaterede personalegoder beskattes kun i det omfang
at den samlede værdi af goderne
overstiger bagatelgrænsen, som i
2017 udgør 5.900 kr. Overstiger godernes samlede værdi bagatelgrænsen er medarbejderen skattepligtig
af den fulde værdi af alle goderne
og ikke kun den del, der overstiger
bagatelgrænsen.
Der kan nævnes følgende eksempler på goder der falder ind under
bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder:
• Gratis mad og drikke ved over
arbejde.
• Fri avis til brug for arbejdet.
• Frikort til offentlig befordring,
som er ydet af hensyn til erhvervsmæssig befordring, og
som kan bruges til anden privat
transport end mellem hjem og
arbejde.
• Kreditkortordninger.
• Kørekort (delvist) betalt af
arbejdsgiveren, som skal bruges
som led i arbejdet.
• Beklædning ønsket og betalt af
arbejdsgiveren, eventuelt med
logo.
Bagatelgrænse for
mindre personalegoder
Personalegoder, belønninger og gaver af mindre værdi, herunder en årlig julegave eller nytårsgave, beskattes kun, hvis den samlede værdi af
goderne overstiger bagatelgrænsen,
som i 2017 udgør 1.100 kr.
årligt. Hvis bagatelgrænsen
over-

skrides, beskattes medarbejderen
af godernes fulde værdi og ikke kun
af den del, der overstiger bagatelgrænsen.
Arbejdsgiveren har indberetningspligt, såfremt værdien af det enkelte
gode overstiger 1.100 kr.
Gavekort og kontanter er altid skattepligtige.
Følgende goder er ikke omfattet af
bagatelgrænsen og er skattefrie:
• Skattefrie goder (fx lejlighedsgaver, arbejdsgiverbetalt parkering
ved arbejdspladsen og sponsorbilletter).
• Personalepleje (fx kaffe-, te- og
frugtordning).
• Personalearrangementer (årlig
julefrokost eller sommerfest med
rimeligt omfang og varighed).
Goder med særlig beskatning
Der er enkelte goder hvor der
gælder særlige regler for beskatning
og hvor beskatningsgrundlaget
ikke udgør markedsprisen som er
hovedreglen. De mest almindelige
er følgende:
Fri bil
En bil der efter sin art er anvendelig
til privat kørsel, og som stilles til rådighed af arbejdsgiveren, medfører
beskatning af fri bil. Det er rådigheden over bilen til privat benyttelse,
der beskattes. Omfanget af den
private kørsel er uden betydning for
beskatningens størrelse.
Fri bolig
For hovedaktionærer m.fl. med
bestemmende indflydelse på egen
aflønningsform, herunder direktører
gælder der særlige regler for beskatning af fri bolig, når boligen er ejet
af arbejdsgiveren.
Fri telefon
Fri telefon beskattes i 2017 med
2.700 kr. uanset forbrugets størrelse.
Af Gert Foldager, statsaut. revisor,
EY på Djursland
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Syddjurs Kommune
Rasmus Ry Nielsen (48) er
tiltrådt i stillingen som chef
for Ledelsessekretariatet i
Syddjurs Kommune. Rasmus
er uddannet som cand.mag. i
fransk og filosofi, og kommer
fra en stilling i Aarhus Kommune som digitaliseringschef
i Borgmesterens Afdeling.
Kommunaldirektør Jesper
Hosbond Nielsen udtaler:
„Han er en kapacitet med stor
erfaring i ledelse og udvikling.
Jeg er sikker på, at han bliver
en krumtap i udviklingen af
vores organisation de kommende år.“
Norddjurs Kommune

egen bestyrelse ud fra de
kompetencer, som jeg mener,
at en lufthavnsbestyrelse skal
have. Det har jeg nu gjort, og
det er min klare overbevisning, at det nye hold besidder
så mange forskellige kompetencer, at bestyrelsen vil
være i stand til at give Aarhus
Airport et markant løft,“ siger
bestyrelsesformand Torben
Boldsen.
Landmad.dk A/S
Lars Asmussen (49) er i en
periode på op til et halvt
år ansat som direktør for
Landmad.Dk A/S. Han har
senest drevet privat konsulentvirksomhed og har ind til i
efteråret været salgsdirektør
i Løgismose. Han afløser
Louise Dolmer, der er stifter
af Landmad og som fortsætter i virksomheden. Lars skal
bruge sine næsten 20 års
erfaring fra fødevarebranchen
til at udvide antallet af butikker rundt om i landet.

Leder Birthe Frank, Dronningens Ferieby

Rotary uddeler nyt erhvervslegat
Rotaryklubberne i Grenaa vil
gerne være med til at sætte
fokus på unge lokale erhvervstalenter. Derfor har de
nu stiftet et nyt erhvervslegat,
som bliver uddelt for første
gang den 24. april.
Legatet består både af en
kontant præmie på 25.000 kr.
og tilbud om et helt års gratis
medlemsskab af en af de tre
klubber.
Hvis man skal komme i
betragtning til legatet, skal
man kunne betegnes som et
erhvervstalent og have gjort
sig erhvervsmæssigt ekstraordinært bemærket. Legatmodtageren må højst være
40 år og skal have bopæl eller
arbejdsplads i Norddjurs Kommune.

Birthe Frank, leder af Dronningens Ferieby, er talsmand
for Rotary. Hun håber, at
mange vil indstille forslag til
legatmodtagere til hende. „Vi
vil i Rotary gerne støtte op
om den lokale vækst – og det
kræver flere unge ildsjæle,
der vil gøre en forskel. Derfor
vil vi fremover hver år uddele
det nye erhvervslegat. Jeg
er glad for, at det er lykkedes
at stable dette initiativ på
benene og ser gode muligheder for yderligere samarbejde
mellem Rotary og det lokale
erhvervsliv.“
Hvis du har en eller flere
kandidater til prisen, skal
du snarest sende en mail til
Birthe på mailadressen
bfr@dronningensferieby.dk

Kommunaldirektør Jesper
Kaas, Norddjurs Kommune,
fratræder sin stilling med
udgangen af marts måned for
at blive kommunaldirektør i
Randers Kommune.
Lotta Sandsgaard (39) bliver
ny miljø-og kulturdirektør i
Norddjurs Kommune. Hun
kommer fra en stilling som
chef for Teknik og Miljø i
Herning Kommune, og har
tidligere i syv år beklædt en
chefstilling i miljø-og teknikforvaltningen i Norddjurs.
Aarhus Airport
Bestyrelsesformand Torben
Boldsen har sammensat
lufthavnens nye bestyrelse,
der ud over formanden selv
består af: direktør og medejer Terje Wammen, Epinion,
ruteudviklingschef Ole Wieth
Christensen, Swedavia,
tidligere adm. dir. i Djursland
Bank Ole Bak, direktør Jens
Stausholm, JS World Media
og direktør Peer Kristensen,
Visit Aarhus.
„Det er et stort ansvar, at
borgmesteren i Aarhus har
bedt mig om at designe min
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Stadig plads i Business Djursland arbejdsgrupper
Den nye fælles erhvervsforening på Djursland kom godt
fra start ved den velbesøgte
generalforsamling i februar.
Medlemsskaren talte allerede
ved etableringen 369, og der
er hos bestyrelsen ambitioner
om at hæve det tal til mellem
500 og 800 medlemmer.
Nu er konstitueringen også
på plads (efter redaktionens
afslutning) og startsnoren er
dermed klippet for at komme
med i en af de nye arbejdsgrupper, der skal være en
stor del af fundamentet for
udviklingen af foreningen.
Mere end ti har meldt sig
Det er klart, at Business
Djursland bliver en stærkere

organisation, hvis den hviler
på flere skuldre end bestyrelsen alene. Derfor er bestyrelsen meget åben for yderligere
ildsjæle/erhvervsdrivende/
praktikere som ønsker at netværke og bidrage til en stærk
og vidt forgrenet forening for
hele Djursland. Den opfordrer alle, der vil bidrage til at
sparke foreningen et skridt
videre, til de fem definerede
arbejdsgrupper:
• Netværksdannelse
• Foreningskontakt
• Markedsføring
• Arrangementer
• Kapitalfremskaffelse

skal du sende en mail til lars@
spencerhede.dk. Så bliver du
kontaktet af en fra bestyrelsen. Der er ikke noget krav
om, hvor meget tid du leverer
til projekterne, alle bidrag er
velkomne.
Den nye ni-mands bestyrelse
fra venstre: Søren Rasmussen, DA, Torben Jacobsen,
LO, Bjarne Nielsen, Auning,
Lars Hede, Rønde, Rasmus
Henriksen, Hornslet, Mads
F. Pedersen, Ebeltoft, Hanne
Sloth, Ebeltoft, Claus Elkjær,
Assentoft og Ole Sørensen,
Kolind.

Hvis du vil være med i én eller
flere af arbejdsgrupperne,

Ajour
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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

Boligsidens Markedsindeks januar 2017

Mægler | Nyhedsbrev | Kontakt & support

- Danmarks mest besøgte boligportal

Solgte

Tvangsauktioner Markedsindeks Nyheder Inspiration og rådgivning Find mægler

Min boligside

1

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:

Find statistik om boligmarkedetFor område:

Salgspris pr. m²

For boligtype:

Boligsidens Markedsindeks

Vælg

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

Vælg
Læs seneste pressemeddelelsen:
Boligmarkedet lægger stærkt ud i 2017

op til fire områder)

(Du kan sammenligne op til tre boligtyper)

Her på siden kan du dykke ned i tallene for boligmarkedet. Alt om udbud, dvs.
Norddjurs ×
Syddjurs ×
boliger til salg, finder du i fanen udbud, mens alle tal omkring solgte boliger, fx
salgspriser, nedslag og salgstid, ligger under fanen solgte.
Boligsidens Markedsindeks januar 2017
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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 boligtype:

For område:

Salgspris pr. m²

Vælg

Find statistik om boligmarkedet

Vælg

Salgspris pr. kvm.
NYT! Boligsidens Markedsindeks og statistikområde har fået nyt
udseende. Vi arbejder fortsat på siden,
og vi vil løbende forbedre
Villaer/Rækkehuse

(Du kan sammenligne op til fire områder)

10.000

Norddjurs ×

Boligsidens
Markedsindeks
(Du kan sammenligne op til tre boligtyper)

Syddjurs ×

Årligt dialogmøde med erhvervslivet
8. marts 2017 kl. 16-19 i Nautilus,
Kattegatcentret, Færgevej 4, 8500
Grenaa.
For lokale virksomheder, med
lemmer af erhvervs- og handels
standsforeninger, repræsentanter fra
arbejdsmarkedets parter samt andre
erhvervsinteresserede.
Hvordan kan vi sammen styrke vækst
og fremskridt på erhvervsområdet?
Hvilke tiltag skal igangsættes for at
sætte turbo på udviklingen? Hvor står
vi i kommunen særligt stærkt og hvad
Boligsidens Markedsindeks
skal til for at vi i fællesskab kan styrke
vores position på disse områder?
Mød lokale kommunalbestyrelses
medlemmer, deltag i debatten og
bidrag til at vi sammen kan styrke
erhvervslivet.
Gratis. Kommunen er vært ved buffet.
Tilm.: hak@norddjurs.dk / 8959 4080.

Villa/Rækkehuse ×

Læs seneste pressemeddelelsen:
GRAF
TABEL
Boligmarkedet lægger
stærkt
ud i 2017

Salgspris pr. m²

mulighederne for at søge statistik.
11.000

Kroner

Her på siden
9.000kan 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.

Boligsidens Markedsindeks januar 2017

10.000

8.000
Kroner

9.000

Udbud

8.000

Solgte

7.000

Mægler | Nyhedsbrev | Kontakt & support

- Danmarks mest besøgte boligportal

Tvangsauktioner Markedsindeks Nyheder Inspiration og rådgivning Find mægler

Min boligside

1

Log ind

Brug rullemenuerne nedenfor til at7.000
vælge nøgletal, område og boligtype. Du kan vælge én type nøgletal men op til fire områder og alle boligtyper.
Jeg vil gerne se:
Salgstid

6.000

Jan
2016

Find statistik om boligmarkedetFor område:

Vælg har fået nyt
NYT! Boligsidens Markedsindeks og statistikområde
6.000
udseende. Vi arbejder fortsat på siden, og vi vil løbende forbedre
Jan
Feb
Mar
Apr Maj Maj
Feb
Mar statistik.
Apr
mulighederne2016
for at søge 2016
sammenligne
2016(Du kan
2016
2016

2016

2016

2016

2016

Norddjurs

Område

Vælg

Jun
Jun
2016

Jul

Læs seneste pressemeddelelsen:
Boligmarkedet
lægger
ud i 2017
Sep
Okt stærkt
Aug
Sep Nov

Jul Aug
2016
2016

op2016
til fire områder)
2016

Villa/Rækkehuse

2016

2016

2016

-0,8%

BoligtypeVilla/Rækkehuse
Syddjurs

Norddjurs

Dec
Okt
2016

Syddjurs

-4,2%

×

Ændring år

-0,8%

Pressemeddelelser

Nov
2016

Jan

(Du 2016
kan sammenligne
op
til tre boligtyper)
2016
2017

2016

Ændring
måned-4,3%
-0,6%

Villa/Rækkehuse

Udbud du mere
Solgte
Ønsker
statistik?

Dec
2016

GRAF

Jan
2017

TABEL

-4,2%

Boligsidens Markedsindeks

Villa/Rækkehuse

-0,6%

-4,3%

Brug rullemenuerne nedenfor til at vælge nøgletal, område og boligtype. Du kan vælge én type nøgletal men op til fire områder og alle boligtyper.
Er du fx studerende eller journalist, kan du
Vælg dato nedenfor, for at hente
Sådan gør vi
kontakte
os påse:
presse@boligsiden.dk for at få
pressemeddelelse
om Boligsidens Markedsindeks:
ForFAQ
boligtype:
Jeg vil gerne
For
område:
statistikker om boligmarkedet. Skriv kort om dig
Fakta om Boligsiden
Vælg dato
Salgstid
Vælg
Vælg
selv og baggrunden for dit ønske, så vender vi
Kontakt
tilbage hurtigst muligt.
(Du kan sammenligne op til fire områder)
(Du kan sammenligne op til tre boligtyper)

350

Ønsker du mere statistik?

Pressemeddelelser

Salgstid
Vælg dato nedenfor, for at hente
pressemeddelelse om Boligsidens Markedsindeks:
Villaer/Rækkehuse
Norddjurs ×

325

Er du fx studerende eller journalist, kan du
Salgstid for at få
kontakte os på presse@boligsiden.dk
300 om boligmarkedet. Skriv kort om dig
statistikker
375
selv og baggrunden for dit ønske, så vender vi
tilbage hurtigst muligt.
350
Dage

For boligtype:

Her på siden kan du dykke ned i tallene for boligmarkedet. Alt om udbud, dvs.
Norddjurssolgte× boliger,Syddjurs
Villa/Rækkehuse
× Villa/Rækkehuse
boliger til salg, finder du i fanen udbud, mens alle tal omkringNorddjurs
fx Syddjurs
salgspriser, nedslag og salgstid, ligger under fanen solgte.
Boligsidens Markedsindeks januar 2017
Område
Boligtype
måned
Ændring år
Norddjurs
Syddjurs ÆndringVilla/Rækkehuse

Salgstid
375

Boligsidens Markedsindeks

Syddjurs ×

Villa/Rækkehuse ×

Sådan gør vi
GRAF
TABEL
FAQ
Fakta om Boligsiden
Kontakt

Vælg dato

275

325

250

300

Dage

225

275
250

200

225
200

175

175

150

Jan
2016

Feb
2016

150

Jan
Mar
2016

2016

Feb
2016

AprMar
2016
2016

Apr
Maj
2016

2016

Jun
Jun
2016
2016

Maj
2016

Norddjurs
Boligtype
Norddjurs

Område
Norddjurs

Område

Jul Jul
2016

Syddjurs

Syddjurs

Villa/Rækkehuse

Foredraget „Bøvl“
14. marts 17-21, L-tek, Auningvej 91 C,
8961 Nørager
Tapas fra MadXpressen, Foredrag m.
Nils Villemoes: Bøvl – et foredrag om
ledelse samt kaffe og kage.
Boligsidens Markedsindeks
Kilde: Boligsiden.dk
Pris: inkl. tapas og 1 genstand 500 kr.
Billetter: lars@l-tek.dk og mln@l-tek.dk
Arrangører: L_Tek A/S og
Underholdningsfabrikken
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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.

Vælg dato nedenfor, for at hente
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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:
Vælg dato
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FAQ
Fakta om Boligsiden
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Ønsker du mere statistik?

Sådan gør vi
FAQ
Fakta om Boligsiden
Kontakt

Antal erklærede konkurser

500

Bliv synlig på Facebook
21. marts kl. 15.00-17.30, Danhostel
400
Ebeltoft, Egedalsvej 5, 8400 Ebeltoft
Få gode råd
300 til effektiv markedsføring
på Facebook af Lykke Kroer Bertelsen,
Mercatus200
Reklamebureau A/S.
Gratis, men tilmelding nødvendig på
www.essyddjurs.dk.
100
Arr.: Erhvervsservice Syddjurs
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Kilde: Danmarks Statistik

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

Virksomheds- og iværksætterrådgivning
28. marts kl. 17-19, Kystvejens
Konferencecenter, Kystvej 26, 8500
Grenaa.
Gratis sparring og rådgivning for
selvstændige, nye virksomheder
og iværksættere. Mød advokat,
revisor, A-kasse, erhvervskonsulent,
reklamebureau, jobcenter og LAGkoordinator.
Tilmelding ikke nødvendig.
Arr.: Erhverv
Norddjurs
6
5
Medlemsmøde
Erhverv Grenaa
30. marts4 kl. 08.00-09.30 i Pavillonen,
Kærvej 11, 8500 Grenaa.
3
Info: www.erhvervgrenaa.dk
Gæster velkomne
2
Tilm.: ah@erhvervgrenaa.dk

5

4

1

3

2

December
2015

681
581

Oktober
2016

611
516

November
2016

678
564

December
2016

688
632

Kilde: Danmarks Statistik

Borgermøde
om Erhvervspolitik
0
6. april 2016 kl. 17-19 på Kystvejens
Konferencecenter, Kystvej 26, 8500
Grenaa.
Åbent møde om Norddjurs Kommunes
Erhvervspolitik. Kom og giv dit input
til fremtidens erhvervsudvikling og
deltag i dialog med interesserede
virksomheder og lokalpolitikere.
Tilm.: hak@norddjurs.dk / 8959 4080.
Medlemsmøde/Generalforsamling
Erhverv Grenaa
24. april kl. 08.00-09.30 Pavillonen,
Kærvej 11, 8500 Grenaa.
Info: www.erhvervgrenaa.dk
Tilm.: ah@erhvervgrenaa.dk

Få relevante indlæg
optaget gratis i Ajour.
info@erhvervdjursland.dk
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Aarhus Airport
Til oktober starter Ryanair en
ny rute til Gdansk i Polen med
to ugentlige flyvninger. Lufthavnen har tidligere offentliggjort nye ruter til henholdsvis
Prag og Malaga også med
åbning i 2017.
„Efter en længere lokal diskussion ligger placeringen af
Aarhus Airport nu fast, og dermed kvitterer flyselskaberne

med et langt større villighed til
at forbinde sig med lufthavnen. Aarhus og Østjylland er
under alle omstændigheder et
interessant område for mange
destinationer og selskaber, og
efter en periode med uvished
er det nu blevet markant lettere at indgå aftaler om nye
ruter,“ siger direktør Peter
Høgsberg fra lufthavnen.

Nye selskaber
Cvr nr
38444417
38434993
38432745
38430041
38425927
38418866
38417231
38416367
38404490
38381741
38375520
38367846
38364960
38442198
38441574
38405772
38401866
38396099
38377329
38376497

Selskabsnavn................................................................................................. Reg.dato
Paperrocks IVS............................................................................................26.02.2017
HJ Håndværkeren IVS................................................................................22.02.2017
Nimsø ApS..................................................................................................21.02.2017
Nerve Damage Games IVS.........................................................................21.02.2017
Biomasse produktion IVS...........................................................................19.02.2017
Oem IVS......................................................................................................15.02.2017
NicJoy ApS..................................................................................................15.02.2017
mycc.dk IVS................................................................................................15.02.2017
Baron Frisør IVS......................................................................................... 09.02.2017
Ren Lykke IVS.............................................................................................01.02.2017
Gulltoppur ApS............................................................................................30.01.2017
SmartPart Production ApS......................................................................... 27.01.2017
BEORN IVS.................................................................................................26.01.2017
Teddydk IVS................................................................................................24.02.2017
C F Racing IVS............................................................................................24.02.2017
SRT IVS.......................................................................................................10.02.2017
Sarisaristore IVS........................................................................................ 09.02.2017
MH Agency IVS...........................................................................................07.02.2017
Jetwipw af 2017 IVS................................................................................... 31.01.2017
WA IVS........................................................................................................ 31.01.2017

Selskabsændringer
35848495
35854215
37229105
36561246
35814019
35824340
33590695
30921224
36395486
37643718
32157289
37091979
73790018
37505129
30282337
34701822
37445118
32775233
29224633
30492587
36981253
33075677
31281628

RARE OBJECT, IVS.....................................22.02.2017 OPLØST VED ERKLÆRING
CRASH´N´BURN ENTERTAINMENT IVS.21.02.2017 VIRKSOMHEDEN ER OPLØST
WECALL IVS........................................... 21.02.2017 VIRKSOMHEDEN ER OPLØST
GRENÅ BAGERI APS.............................. 15.02.2017 VIRKSOMHEDEN ER OPLØST
NOCTURNAL GAMES IVS..................... 15.02.2017 VIRKSOMHEDEN ER OPLØST
TB ENTREPRENØR IVS......................... 15.02.2017 VIRKSOMHEDEN ER OPLØST
BIRKEDAL AGRO APS........................ 15.02.2017 ANMODNING OM OPLØSNING
PRINTMAX APS..........................................10.02.2017 OPLØST VED ERKLÆRING
MELIOR-IT APS..........................................10.02.2017 KONKURSDEKRET AFSAGT
HJERTERUM IVS......................................... 06.02.2017 VIRKSOMHEDEN OPLØST
KAJ SØEGAARD BYGGE & ANLÆG APS.....27.01.2017 LIKVIDATION VEDTAGET
MELON MANIA IVS...............................24.02.2017 VIRKSOMHEDEN ER OPLØST
ÅRHUS MORSKABSAUTOMATER APS.21.02.2017 VIRKSOMHEDEN ER OPLØST
BURGERINC IVS.........................................19.02.2017 KONKURSDEKRET AFSAGT
BYGGESELSKABET AF 2007 APS..............15.02.2017 VIRKSOMHEDEN OPLØST
TIDENS TØMRER APS.................................15.02.2017 VIRKSOMHEDEN OPLØST
KAJ HANSEN APS RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA.15.02.2017 VIRKSOMHEDEN OPLØST
5XZ APS.......................................................13.02.2017 OPLØST VED ERKLÆRING
HVIDEVARECENTRET BJERRINGBRO A/S.. 12.02.2017 KONKURSDEKRET AFSAGT
ROSMUS ROBOT SERVICE APS................10.02.2017 OPLØST VED ERKLÆRING
LAURIDSEN & VESTER IVS................08.02.2017 ANMODNING OM OPLØSNING
STALD LYKKESTRUP APS......................... 06.02.2017 VIRKSOMHEDEN OPLØST
TOBY APS....................................................... 03.02.2017 LIKVIDATION VEDTAGET

Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.

Virksomheds- og iværksætterrådgivning
• Har du brug for hjælp til at ansætte din
første medarbejder?
• Går du rundt med iværksætterdrømme?
• Eller kunne du måske bare godt tænke
dig at blive endnu bedre til at drive
virksomhed?

For se
lv
nye vi stændige,
rksom
hed
og ivæ
rksætt er
ere!

28. marts 2017 kl. 17-19
Kystvejens Konferencecenter,
Kystvej 26, 8500 Grenaa
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Alle data er indhentet i perioden
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Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen,
NN Markedsdata. Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

AUNING BOLIGMONTERING APS
Østergade 5, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 30-9-2016
Bruttofortjeneste
1,5
(1,3)
Resultat før skat
0,0
(0,1)
Egenkapital
0,6
(0,6)
Antal ansatte
3
AUTOGAARDEN
ERIK H. SOMMER EBELTOFT A/S
Søndre Strandvej 20, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-9-2016
Bruttofortjeneste
2,2
(2,6)
Resultat før skat
0,0
(0,1)
Egenkapital
6,1
(6,1)
Antal ansatte
10
BG PRINT APS
Torvegade 3, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
0,4
(0,7)
Resultat før skat
0,3
(0,6)
Egenkapital
1,2
(1,3)
Antal ansatte
3
BØRGE LINDGREEN’S EFTF.
V/ HENNING BJERRE VVS APS
Teknologivej 26, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2016
Bruttofortjeneste
2,4
(2,0)
Resultat før skat
0,3
(0,1)
Egenkapital
1,0
(0,8)
Antal ansatte
6
CORNERSHOP APS
L. Jørgensens Alle 1C, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
-0,2
(0,2)
Resultat før skat
-0,5
(-0,4)
Egenkapital
-0,5
(0,0)
Antal ansatte
3
ELITE SERVICE APS
Sortevej 25, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-9-2016
Bruttofortjeneste
2,1
(2,0)
Resultat før skat
0,2
(-0,1)
Egenkapital
0,2
(0,0)
Antal ansatte
6
F H TRYKLUFT APS
Hovgårdvej 2, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
5,3
(4,5)
Resultat før skat
3,6
(3,0)
Egenkapital
3,6
(3,0)
Antal ansatte
2
HN AUTOCENTER A/S
Centervej 4, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-9-2016
Bruttofortjeneste
7,1
(7,5)
Resultat før skat
0,7
(0,9)
Egenkapital
7,6
(7,2)
Antal ansatte
19

MATERIALISTEN RØNDE APS
Hovedgaden 23, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
2,5
(2,7)
Resultat før skat
1,1
(0,8)
Egenkapital
9,4
(8,6)
Antal ansatte
7
MITECH APS
Århusvej 26, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
11,7
(5,9)
Resultat før skat
5,2
(2,4)
Egenkapital
6,7
(3,6)
Antal ansatte
7
MURERMESTER
ARNE HVID LAURSEN APS
Havvej 23, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30-9-2016
Bruttofortjeneste
0,9
(1,1)
Resultat før skat
0,0
(0,0)
Egenkapital
0,3
(0,3)
Antal ansatte
3
NOVA VITA APS
Huldremosevej 6, 8586 Ørum Djurs
Regnskabsafslutning 30-9-2016
Bruttofortjeneste
0,7
(0,4)
Resultat før skat
0,1
(-0,2)
Egenkapital
0,8
(0,7)
Antal ansatte
3
PAPIRGÅRDEN A/S. GRENAA
Århusvej 146, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2016
Bruttofortjeneste
5,8
(5,9)
Resultat før skat
0,3
(0,8)
Egenkapital
1,5
(1,8)
Antal ansatte
14
SANGILL DESIGN APS
Østergårdsvej 15, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
6,4
(4,8)
Resultat før skat
5,8
(4,4)
Egenkapital
5,5
(4,3)
Antal ansatte
2
SKOV-LINK A/S
Erhvervsparken 3, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2016
Bruttofortjeneste
6,0
(5,7)
Resultat før skat
3,7
(2,3)
Egenkapital
13,5
(12,3)
Antal ansatte
5
SPECMA HYDRAULIC A/S
Nordhavnsvej 15, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
2,2
(2,0)
Resultat før skat
0,9
(0,6)
Egenkapital
2,3
(2,2)
Antal ansatte
3
V1 PRINTCOMPANY A/S
Erhvervsparken 5, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
5,6
(5,7)
Resultat før skat
0,2
(0,0)
Egenkapital
0,8
(0,6)
Antal ansatte
13

JYDELAND MASKINFABRIK A/S
Drammelstrupvej 2, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-9-2016
Bruttofortjeneste
5,3
(6,7)
Resultat før skat
1,3
(1,9)
Egenkapital
7,0
(6,0)
Antal ansatte
11

VVS MESTER
PAUL CHRISTENSEN APS
Plantagevej 20, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
1,8
(1,8)
Resultat før skat
-0,1
(0,1)
Egenkapital
0,7
(0,9)
Antal ansatte
5

KVÆGDYRLÆGERNE DJURSLAND APS
Fabrikvej 10, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2016
Bruttofortjeneste
2,6
(2,6)
Resultat før skat
0,2
(-0,2)
Egenkapital
-0,3
(-0,4)
Antal ansatte
4

WORTH KEEPING APS
Ydesmindevej 9, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-9-2016
Bruttofortjeneste
0,8
(0,8)
Resultat før skat
0,3
(0,5)
Egenkapital
0,2
(-0,1)
Antal ansatte
3
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Partnerne tegnestuechef Jesper Quist Hauskov, teknisk chef Bo Rasmussen og designchef Thomas Enevold, Arkikon ApS

Serviceniveauet
afgørende for vækst
Arkikons arkitekter og ingeniører er specialister i teknisk
byggeri, men triumviratet
i spidsen for den nu godt
20 mand store virksomhed
er meget bevidste om, at
kunderne kun kommer og
kommer igen, hvis der er stor
fokus på at holde et meget
højt serviceniveau.
Partner og teknisk chef Bo
Rasmussen lægger stor vægt
på at afstemme forventningerne hos kunden, når en
ny opgave startes op. „Det
er ikke alt, vi kan skrive i
en kontrakt. Derfor er den
løbende dialog med kunden
meget vigtig for os. Vi følger
bevidst hele byggeprocessen
tæt og justerer løbende, hvis
noget ikke matcher kundens
forventninger, eller der opstår
overraskelser, hvor opgaven
måske skal justeres.
Vi kører med en stram
byggestyring med fagtilsyn,
byggemøder etc., ligesom
sikkerheden på byggepladsen
er et vigtigt fokuspunkt for os.
På den måde kan vi tage hånd
Arkikon ApS
Fornæsvej 9, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste

9,6

(9,1)

Resultat før skat

1,9

(0,9)

Egenkapital

1,9

(1,4)

Antal ansatte

20
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om problemer og opgaver når
de opstår og sikre et tilfredsstillende resultat, som hele tiden er afstemt med kunden.“
Intern procesoptimering
Bo ejer og leder Arkikon
ApS sammen med design
chef Thomas Enevold og
tegnestuechef Jesper Quist
Hauskov. De tre er meget forskellige og har også hvert sit
ansvarsområde. Det er på de
faste morgenmøder, ledelsen
bruger tid på at få de rigtige
folk sat på opgaverne. „Vi er
meget bevidste om at udnytte
den enkeltes kompetencer.
Og vi er ikke bange for at outsource delopgaver, hvis det
skal til for at få sammensat
det rigtige hold til en konkret
opgave,“ forklarer Bo.
„Det er også meget vigtigt for
os at få ansat de rigtige folk.
Både faglighed og kemi skal
være i orden. På den måde
bliver det daglige samarbejde
meget lettere, så vi får styr på
vores egne faser og får overdraget opgaverne til hinanden
på den rigtige måde.“
Stabil udvikling forventes
Vi øger bevidst samarbejdet
med både kolleger og samarbejdspartnere og det forventer ledelsen vil kunne sikre en
fastholdelse af omsætningsniveauet. „Og vi går også
efter en indtjening i samme
målestok i 2017,“ slutter en
tilfreds teknisk chef.

Ajour
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VVS-installation

per møller

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

Kvalitet og Omtanke

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

www.permoeller.dk

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

Tel. 8833 4646 · www.lsalaw.dk

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

BP Electric A/S
www.bpelectric.dk

Trekanten 44 B
8500 Grenaa
Tlf. 86 32 32 99

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

Deres garanti for
kompetence og engagement

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

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

www.mfnorddjurs.dk

