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PUDS BRILLERNE og find småjobs
Find småjobs i din virksomhed. Du kan ansætte
en medarbejder helt ned til en time om ugen.
Virksomhedskonsulent Mathilde Sambleben
hjælper med at finde den rette.
Kontakt Mathilde på 2021 1982
eller mats@norddjurs.dk

Torvet 3, 8500 Grenaa · www.jobnet.dk

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

Miljøforum Norddjurs Erhverv er et samarbejde mellem interesserede virksomheder i Norddjurs og Norddjurs
Kommune med henblik på at formidle erfaringsudveksling og viden om reduktion af virksomhedernes miljøbelastning og forøgelse af produktiviteten. Denne formidling sker primært ved erfaringsudveksling i de enkelte udviklingsgrupper (interessegrupper) og ved afholdelse af diverse arrangementer - typisk fyraftensmøde, hvor alle
kan deltage. Miljøforum Norddjurs Erhverv afløser det tidligere UGE (Udviklingsforum for Grenaa's Erhvervsliv).
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Woodshade Organics lancerer netop nu et
muligt chokoladeeventyr på Mols.
navne til pebernødder, kammerjunChokoladeproducenten Woodshade
Nyt bageri åbner for ny eksport
kere og brunkager.“ Det overvejes,
Organics i Vrinners er allerede nu
Aksel er selvlært og ud af en driftig
om bageriet skal åbne en gang om
at finde på butikshylder i primært
og målrettet økologisk familie, der
ugen for de lokale kunder og tilbyde
Danmark, Norge, Sverige, Holland
ejer og driver grossistvirksomheden
både friskbagt økologisk brød og
og Tyskland. 1. april lanceres navnet
Rømer Natur Produkt, Ørbæk Brygandre økologiske produkter.
Mols Organic, der forventer 60-70
geri og et spændende nyt projekt,
procent til eksport og 30-40 procent Nyborg Destilleri. Derudover er
til hjemmemarkedet.
familien medstifter og ejer af økologi Hurtig flyvetur til Japan
Virksomheden er medlem af forskelAlt er økologisk, og virksomheden brandet Helsam.
lige organisationer og deltager ofte
har desuden en
„Jeg har
på fællesstande med andre økologimålsætning om
været med,
DET ER VIGTIGT
ske producenter. Det handler meget
i løbet af ti år
siden jeg var ni
AT FINDE DE RIGTIGE
om at møde de rigtige mennesker
at hente energi
år, og tiden som
på messerne, vurdere og følge op.
fra solceller og
eksportansvarlig
SAMARBEJDSPARTNERE,
„Kina er for svær, og Sydamerika er
vindmøller, samt
i Ørbæk BrygSOM FORSTÅR VORES
for langt væk for os. Vi har lidt gang i
at flest mulige
geri var den
Sydkorea og Australien og forventer
TANKEGANG OG IDEOLOGI store øjenåbner
medarbejdere
kører i El-biler.
i at lære at se og et ret stort salg til Japan over en årrække, selv om vi har mistet mange
Der er otte faste medarbejdere,
læse et marked.“ Kontakterne får
penge der, fordi vi ikke har kendt til
mens der i påske- og juleperioden
han ved besøg på messer, hvorefter
det at handle med Japan.“
er 20-25.
han aflægger kunderne besøg – og
Da en japansk kunde en fredag før
læser dem. „Vi handler hovedsagligt
jul ringede og sagde, at 350 julekaNordisk design af høj kvalitet
med distributører, og det er vigtigt
lendere ikke kunne bruges, tog AkMols Organic er tænkt til eksport,
at finde de rigtige samarbejdspartsel om mandagen flyveren til Japan.
og man har allieret sig med en ennere, som forstår vores tankegang
„Jeg var der tre et halvt døgn, lærte
gelsk designer for at fange essenog ideologi, så vi sammen kan lave
lidt om kulturen,
sen af et nordisk design set ude fra.
en afsætningsskulle bukke et
„Det skal være nordisk, simpelt, høj
strategi for det
ET DANSK PARTI
halvt minut til
kvalitet og lækkert design,“ fortæller pågældende
HAR ALLEREDE BESTILT
kunden gav lov
direktør Aksel Rømer. Alle produkter land.“
til at rejse sig
placeres ind i en af fire Mols-kategoVirksomheden 35.000 KAGER TIL
op – og sige
rier – Kysten, skoven, agerbruget og
går efter melundskyld mindst
køkkenhaven. Eksempelvis er der én lemstore kæder
KOMMUNALVALGET
50 gange. Men
slags marcipan i hver kategori med
på størrelse
vi sagde farvel i en god tone, og
hhv. havtorn, birk, hamp og rabarber. med dansk supermarked og lidt
„Vi skal nu til at søge historier og
mindre. Kæderne tager et godt flow, når du tager hjem efter at have vist
engagement, har du også en distrismå vinkler, til udvikling af nye prohvor produktionen kan følge med
butør, der tror på dig. Det vil nu vise
dukter som hver især skal placeres i
året rundt. „Vi er en lille virksomhed
sig, om det holder stik.“
én af de 4 kategorier. Jordbærmanog forsøger at holde et så lavt lager
Generelt satser Aksel hellere på
den lige henne om hjørnet er ikke
som muligt for at mindske risiko for
det nære Europa, hvor han selv komøkologisk. Vil han være det, kan vi
tab og ikke binde likviditet. Hellere
mer rundt og er tæt på.
også lave lokal jordbærmarmelade.“
sige nej til en ordre, end at have for
I Danmark skal historierne handle
stort lager.“
om Mols og Mols Bjerge, mens det i
Et nyt bageri er netop ved at være Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
udlandet er Danmark og nationalpar- færdigt, og her skal også bages
ken, der er smagen af Danmark. „Vi
kager til eksport. „Et dansk parti
er klar til dialogen og til at lave noget har allerede bestilt 35.000 kager til
sammen med alle lokale fødevarekommunalvalget. Vi har lidt af en
producenter, der går økologivejen.“
udfordring i at finde på udenlandske
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Direktør Aksel Rømer, Mols Organic
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Morten og Rikke Storm Overgaard, Restaurant Moment

Iværksætteri handler også om modet til at tænke nyt, og det mod har
Rikke og Morten Storm Overgaard
i rigelige mængder. De åbnede i
2016 Restaurant Moment på Friland
ved Feldballe og er nu indstillet til
Business Region Aarhus Iværksætterpris 2017. Rikke leder køkkenet,
mens Morten hjælper til, når han
ikke passer jobbet som professor i
kognitiv neurovidenskab og leder af
en forskningsafdeling ved Aarhus
Universitet.
Affaldsfri verden sikrer vækst
„Restauranten er opført i bærende
halmelementer,“ fortæller Morten
Storm Overgaard. „Der er hverken
tørt eller fugtigt i huset, allergikere
har det bedre, og huset er billigere.
Den måde at bygge på burde udkonkurrere beton, og at det endnu ikke
er et erhvervseventyr, må bero på
manglende viden.“ Restaurantens
ideologiske fundament bygger på en
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Erhvervsudvikling

klippefast tro på bæredygtighed, og
under gulvet og trækkes igennem en
der findes næppe nogen tilsvarende
røgvasker, så der kun udledes ren
restaurant i hele
CO2 og vandverden.
damp.
AT DET ENDNU
„Vi gør det
„Vi vil det
IKKE ER ET ERHVERVS
anderledes,
her, og vi gør
men vi er en
det, selv om
EVENTYR, MÅ BERO PÅ
virksomhed, der
det måske på
gerne vil vækst.
MANGLENDE VIDEN
papiret ikke kan
Og den dag vi
lade sig gøre.
har en affaldsfri verden, er der ingen Ingen andre har gjort det. Vi gør det
forureningsrelaterede grænser for
100 procent.“
vækst. Vi vil vise, at det kan lade sig
gøre.“
Grønt til køkkenet
Stolene er lavet af træ fra MarseI haven står et 205 m2 drivhus,
lisborg Skov af en møbelfabrik tæt
vandet og gødet af restaurantens
på skoven, der således ikke skal
spildevand. Der er ikke rodfrugter i
transportere træet. Lamperne er
drivhuset, kun i haven, men alligevel
lavet af papkasser og tallerkenerne
vil Syddjurs Kommune ikke endnu
af uglaseret ler.
godkende brugen af grøntsager fra
Restaurantens ovn uden skorsten
drivhuset. „Vi er ved at få grøntbehøver kun at brænde en halv til
sagerne undersøgt ved Aarhus
en hel time i døgnet og kan varme
Universitet, og jeg er helt sikker på,
husets 187 m2 op for under 10 m3
at eksperterne siger god for det.
Ligesom man skal forstå strøm, når
brænde om året. Røgen ledes væk
www.erhvervDJURSLAND.dk · april 2017

ØKOLOGISK
VEGETARMAD
MOD ALLE ODDS

En bæredygtig økologisk restaurant uden
kød på menuen lyder som et fejlskud i en
landkommune.

en minimal pasning, for en natur i
man bruger det, skal man også lære
balance klarer sig selv.“
at forstå planterne. Spildevandet
At være tro mod ideologien vægkommer jo ikke ovenpå jorden men
ter mere end økonomien. „Vi har
er kun i kontakt med rødderne. Vi
ikke en facade af bæredygtighed.
foretager tests og håber at kunne
Det her er gennemført, og man
komme til at anvende planterne en
kan godt være
dag – i samarmiljøvenlig og
bejde med komDER ER INTET
samtidig tjene
munen.“
MISFORHOLD MELLEM
penge. Jo flere
Køkkenet har
der spiser her, jo
fire prioriterinERHVERV OG MILJØ,
mere tjener vi,
ger af råvarer
HVIS MAN BASERER SIT
og jo bedre får
i denne rækmiljøet det. Der
kefølge – det
ERHVERV PÅ MILJØETS
er intet misforsom kan ses lige
PRÆMISSER
hold mellem
uden for vinduerhverv og miljø,
erne – det som
hvis man baserer sit erhverv på
kan hentes i den omkringliggende
miljøets præmisser.“
natur – det som kan købes ved
lokalområdets økologiske landmænd
– og sidst almindelige økologiske va- Uudnyttet turistpotentiale
Friland er i sig selv en turistatrer. Haven rundt om Moment er en
traktion for voksne, har sin egen
spiselig skovhave med hovedvægt
erhvervsforening og har hvert år
på flerårige grøntsager. „Vi behøver
tusinder af besøgende. „Men Djursikke at gribe ind – vi kan nøjes med
www.erhvervDJURSLAND.dk · april 2017

land har ikke opdaget potentialet
– eller også har vi ikke lært at bruge
det. Det uudnyttede potentiale er i
hvert fald stort i forhold til Nationalparken og lokalområdet generelt, og
alt for ofte er de eksisterende idéer
ikke særligt visionære. Det bliver
ofte til nogle meget enkle tilbud
og netværk, der ikke får gjort den
virkelige forskel.“
Kokken René Warn har to børn
og bor i København. Han var
køkkenchef på Kommandanten i
København da den som den første
restaurant i Danmark fik to Michelinstjerner. Inden sommersæsonen
ansættes endnu en kok. Restauranten er foreningsejet men skal overgå
til en fond under etablering. Foruden
Morten Storm Overgaard består
fondsbestyrelsen af Anton Gammelgaard, Flemming Hynkemejer, Søren
Møller og Gert Hallberg.
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

Erhvervsudvikling
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DEBAT OM
ERHVERVSPOLITIK

Foto: Lone Bolther Rubin
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Erhvervspolitik
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Hvem skulle tro, at kommunal
erhvervspolitik kan udløse en
energiladning og et lydinferno
på niveau med en landskamp i
håndbold? Det var ikke desto
mindre tilfældet, da godt 80
erhvervsfolk, politikere og
embedsmænd mødtes til en
engageret dialog omkring
en revision af Norddjurs
Kommunes erhvervspolitik.
Oplægget til revisionen peger blandt
andet på tre erhvervs-fyrtårne, der er
internationalt anerkendte, og som kan
være med til at bane vej for andre lokale
virksomheder. Det er Grenaa Havn, Havets Hus og Det Grønne Museum på Gl.
Estrup.
Fyrtårnene var et af de områder, der
blev udfordret af debattørerne. „Vi har
brug for en stærkere markedsføring, og
her mener vi, at der er flere erhvervsmæssige fyrtårne, vi kan bringe i spil. Det er
ikke kun Grenaa Havn og kulturinstitutionerne, der er
internationalt
VI HAR BRUG
anerkendte,“
sagde Christopher FOR EN STÆRKERE
Husum fra Zacher MARKEDSFØRING
Advokater. Og
Christopher Husum, Zacher Advokater
ønsket om en
markant kraftigere
branding af kommunen var et klart gennemgående tema fra mange deltagere.
God energi
Blandt de andre forslag til at styrke
erhvervslivet i Norddjurs var både gamle
kendinge som fibernet, bosætning og
hurtigere sagsgange, men også nye
idéer kom frem. Nogle af dem rettet mod
erhvervspolitikken, men mange af dem i
højere grad til udmøntning af politikken.
Borgmester Jan Petersen var begejstret over deltagernes engagement og
idérigdom. „Jeg hører, der er en god
energi hele vejen rundt i at skabe de gode
historier og markedsføre kommunen. Her
kan forslaget om at udpege flere fyrtårne
blandt erhvervsvirksomheder ud over
kulturinstitutionerne og Grenaa Havn være
et godt afsæt,“ siger han og peger på, at
fyrtårne, der ikke allerede er med i oplægget til erhvervspolitikken, for eksempel
www.erhvervDJURSLAND.dk · april 2017
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forvaltning og udvalg, hvorefter den
kan være den højteknologiske
endelige erhvervspolitik bliver beproduktion på Terma Industries,
handles af komklyngen omkring
munalbestyrelgenanvendelse
DER ER EN GOD
sen den 13. juni.
og nogle af de
ENERGI HELE VEJEN
Jan Petersen
store fødevareunderstreger, at
virksomheder.
RUNDT I AT SKABE DE
det ikke er lige
GODE HISTORIER OG MAR meget, hvad der
Høring frem til
bliver vedtaget.
6. april
KEDSFØRE KOMMUNEN
„Det vi vedtager
Høringen
i kommunalbefortsætter frem
Borgmester Jan Petersen
styrelsen, det
til 6. april, hvor
gælder. Og det bliver brugt,“ siger
der er borgermøde. Herefter bliver
han.
ændringsforslagene bearbejdet i

ERHVERVSPOLITIKKEN SKAL

FØRES UD I LIVET
Nystiftede Erhverv Grenaa vil
have handling og Grenaafokus i
den nye erhvervspoltik og hilser
dialogen med Norddjurs Kommune
velkommen. Foreningen var godt
repræsenteret, da politikken
blev gennemgået for det lokale
erhvervsliv.
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erhvervslivet indefra, så politikken
„På den baggrund har vi i bestybliver konkret og brugbar,“ fortsætrelsen lavet en plan for, hvad vi
mener, foreningens høringssvar skal ter han og peger på, at det er vigtigt
med en endnu tættere dialog melindeholde, som vi vil præsentere
lem erhvervsliv og kommune.
og drøfte på et medlemsmøde,“
Formanden kan allerede løfte sløfortæller formand for Erhverv Greret for et par af
naa og direktør i
de fokuspunkter
Djurslands Bank
DIALOGEN MED VIRK
som bestyrelA/S Lars Møller
SOMHEDERNE – GERNE
sen vil byde ind
Kristensen, der
med i høringssamtidig roser
INDIVIDUELT – ER HELT
svaret: „Mange
de mange lokale
erhvervsfolk
erhvervsfolk, der AFGØRENDE
er vant til at
var mødt op til
arbejde med helt konkrete handkommunens dialogmøde. Bestyrelsen vil i arbejdet tage udgangspunkt lingsplaner, der styres efter faste
i den omfattende rapport, der i efter- målsætninger. Derfor er det vigtigt
året blev startskuddet til foreningen. for os, at den færdigt formulerede
politik følges op af konkrete mål og
proaktive planer, som kommunen efHandling, dialog og mål
terfølgende kan styre og måle deres
„Det er vigtigt, at der kommer
indsats efter. Det betyder, at dialokvalificeret input fra de som kender
www.erhvervDJURSLAND.dk · april 2017

Syddjurs nummer et
SYDDJURS Syddjurs Kommune er fortsat den
hurtigste kommune i Østjylland til at behandle
byggesager, denne gang i en delt førsteplads
med Silkeborg. Det viser Dansk Byggeris nye
årlige måling af byggesagsbehandlingstiderne i
landets kommuner.
Syddjurs Kommune brugte i gennemsnit 10 dage
pr. byggesag i 2016. Det er lidt langsommere
end i 2015, men alligevel langt under regionens
gennemsnit, som er på 24 dage. Byggesager
behandles i Team Byggeri og de flotte sags
behandlingstider er resultat at en løbende
fokuseret indsats. Der er de senere år arbejdet
med specialisering af områderne, så bestemte
medarbejdere tager parcelhusbyggeri, mens
andre tager erhverv eller sommerhuse.

Game Hub får hovedsponsor
GRENAA Djurslands Bank har valgt at bakke
op om Game Hub Denmark i Grenaa, og de to
parter har netop indgået en aftale om et nyt
hovedsponsorat. Udover at bidrage med et
kontant beløb til organisationen støtter banken de
unge med rådgivning i forbindelse med opstart
af egen virksomhed. Faktisk tilbyder banken
en opstartspakke, der er direkte målrettet de
virksomheder, som starter op i inkubationsmiljøet.
Game Hub Denmark er et start-up fællesskab
for nystartede virksomheder, der satser på
digital spiludvikling. De huser i øjeblikket ti
virksomheder, og der er flere på vej. „Vi tilbyder
unge spiliværksættere muligheden for at skabe
en bæredygtig forretning omkring deres passion
for spil, så den er klædt på til at kunne arbejde på
det globale marked“, siger Jonas Klemmensen,
Business Developer, Game Hub Denmark.
Formand Lars Møller Kristensen, Erhverv Grenaa

og uddannelsespolitik uløseligt hører
gen med virksomhederne – gerne
sammen med erhverspolitikken.
individuelt – er helt afgørende. En
„Vi er også af den faste overbevisfastlagt politik bliver nemt en meget
ning, at Grenaa skal have langt mere
rummelig størrelse, ingen i virkeligfokus som Djursheden kan være
lands erhvervsuenig i, fordi den
GRENAA SKAL HAVE
hovedby, og det
er meget bred.
vil vi helt sikkert
Med faste hand- LANGT MERE FOKUS SOM
leplaner og en
DJURSLANDS ERHVERVS bringe frem. Det
nytter ikke, at vi
tæt dialog bliver
HOVEDBY
på Djursland altingene pludtid vender hoveselig operative,
det mod Aarhus og Randers, når vi
konkrete og nærværende.“
taler om de kræfter et bymiljø giver.
Det smitter også positivt af, når det
Grenaa er lokomotivet
går godt i Grenaa,“ slutter han.
Lars Møller Kristensen fortæller, at
bestyrelsen var enig i mange af de
forslag og kommentarer erhvervsJens Nikolajsen, jens@mercatus.dk
politikken fik med på vejen på
dialogmødet. Her pegede flere på,
at kommunen generelt skal brandes
markant bedre, og at bosætningswww.erhvervDJURSLAND.dk · april 2017

278 ekstra praktikpladser i 2016
ØSTJYLLAND I 2016 havde Region
Midtjylland den største fremgang i antallet
af praktikpladsaftaler, hvor antallet af elever
fra en bygge- og anlægsuddannelse med en
praktikpladsaftale steg fra 1.209 til 1.487.
„De østjyske håndværksvirksomheder har
endnu engang bevist, at de vil gøre alt, hvad
de kan for at skaffe flere lærlinge til bygge- og
anlægsbranchen, når der er fremgang og dermed
mulighed for det. Et resultat som dette kan
man kun være meget stolt over,“ siger Michael
Ancher, formand for Dansk Byggeri Østjylland.

„Stedet Tæller“ kommer til Ebeltoft
EBELTOFT Fra 24.08 til 03.09 kommer
Realdanias vandreudstilling til Ebeltoft. Den
tager afsæt i yderområdernes mange kvaliteter
og potentialer og viser med konkrete eksempler,
hvordan de kan bringes i spil og sætte gang
i positiv udvikling. „Vores 20 Stedet Tællerprojekter vidner om, at potentialerne i den grad
er til stede i yderområderne – og om lokalt
engagement, kreativitet og en stærk vilje til at
løfte i flok. Det er meget opløftende,“ siger Karen
Skou, projektchef i Realdania.

Noter

11

Turismedirektør Flemming Rasmussen, Visit Djursland
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TURISTERNE VIL HAVE

PAPIRINFO
A4 brochuren Djursland Turist Guide overhaler
den digitale tidsalder indenom.
øget oplag på 5.000 stk. sidste år
På trods af masser af mobiltelefoner trods af, at man også har det på
og yderligere 5.000 i år, er vi med
GPS og mobil.“ Destination Djursog computere rundt om i sommer
70.000 stk. nu igen oppe på samme
lands samarbejdspartnere er med i
landet, er efterspørgslen efter den
oplag som dengang. Og vi kommer
turistguiden, hvor der fortælles om
trykte brochure stadig høj, fortæller
af med dem alle.“
attraktioner og byer m.m. „Ved at
turismedirektør ved Visit Djursland,
annoncere kan detailhandlen samFlemming Rasmussen. “Oplaget på
Feriehusmangel
men løfte eksponeringen af en by,
den turistguide, de mange gæster
Rundt om på Djursland er der
og vi er altid klar
på Djursland
15.000 feriehuse, hvoraf de 2.500 er
til en snak med
anvender på
DET ER BARE
udlejet gennem bureauer. Ejerne af
et lokalområde
deres ferie, har
FEDERE AT SIDDE MED
og/eller en by for de øvrige er for en stor dels vedværet uændret
kommende fritidsborgere i lokalomat se på mulig130.000 eksem- TURISTGUIDEN I HÅNDEN
rådet og tager også turistguiden, når
hederne.“
plarer i hvert
de bruger sommerhuset. Flemming
Uddelingen af Turist Guide 2017
fald de sidste 10 år. Vi har haft en
Rasmussen så gerne, at guiden kom
starter i påsken. „Vi har lager i Tirforventning om, at behovet for en
i hænderne på endnu flere somstrup, og fem chauffører sørger for
fysisk guide ville falde med udbremerhusgæster, som lejer sig ind i de
udbringningen til stederne i Østjyldelsen af smartphones og tablets.
ledige sommerhus.
land. De kører ud og fylder op hver
Men når året er gået og vi nærmer
„Det er et generelt problem, at vi
anden uge uden for turistsæsonen
os påsken, hvor den nye guide
mangler sommerhuse i de populære
og hver uge i sæsonen.“ Chaufudkommer, viser det sig, at hele opområder – specielt i højsæsonen.
førerne har også brochurer med fra
laget af sidste års guide stort set er
Du kan lave lejeDjurslands turistvæk. Så vi har også i år produceret
aftaler på nogle
attraktioner, og
130.000 guider.”
HELE OPLAGET AF
få uger. Den
nogle steder
60% af oplaget er på dansk,
SIDSTE ÅRS GUIDE ER
skattefrie indeksempelvis i
25% på tysk og de sidste 15% på
tægt ville både
Ebeltoft fyldes
engelsk.
STORT SET VÆK
bidrage til din
der i sæsonen
Flemming forklarer, at hvor
egen økonomi og til lokalområdets
op 3-4 gange om ugen. „Vi sender
en ugeavis blivet puttet i alle de
overlevelse og vækst generelt.“
en halv million brochurer ud til de
brevsprækker, der ikke har sagt nej
De 2.500 udlejede sommerhuse
300 steder i Østjylland om året, og
til reklamer, bliver turistguiden rent
genererer cirka 800.000 af de 1,6
jeg tror, at dette tal er status quo.“
faktisk valgt og taget med fra en af
mio. årlige overnatninger på DjursForuden turistguiden laver Dede cirka 300 standere med turistland. Hvis en større del af de øvrige
stination Djursland også en hverbrochurer, der står rundt omkring i
sommerhuse også blev udlejet,
vebrochure for at få turisterne til at
området.
komme til Djursland. Den annoncefri kunne turisttallet stige betragteligt.
„Det er et paradoks, at jo bedre
Byerne eksponeres i turistguiden brochure uddeles i Danmark alle
vores markedsføring er, jo flere somandre steder end på Djursland samt
„Selv om vi får stadig flere besømerhuse mangler vi. Vi risikerer at
i Norge, Sverige og Tyskland.
gende på hjemmesiden, er der
blive bremset i væksten og få „døde
„Vi forsøgte for 4-5 år siden at
ingen tegn på, at papirmængden
områder“, fordi vi ikke har kapacitet
satse digitalt på årets hvervebrogår ned. Det er bare federe at sidde
der, hvor efterspørgslen er størst.“
chure og kun lave et lille oplag af
med turistguiden i hånden – og derbrochurer til den turistmesse i Herefter eventuelt gå på nettet. Papiret
ning, der hvert år trækker omkring
virker, og når først det er i hånden,
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
60.000 danskere. Men folk ville bare
har vi „fanget“ turisten. Kortet i
have guiden i hånden, og med et
guiden er også utrolig populært på
www.erhvervDJURSLAND.dk · april 2017
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HAR DU ET PAR

GODE
FORLYGTER?
Man skal være heldig og støve Europa
tyndt for at skaffe reservedele til en
Renault Alpine.

Det har aldrig været nemmere at komme
af med alt det, der belaster dig og dit liv.
Brenderup 1205 S traileren er pålidelig,
sikker og enkel at håndtere.

KØR RODET VÆK

Og takket være et bredt udvalg af tilbehør kan du udstyre den præcis, som du
vil. Så sig farvel til alt roderiet, og indret
dit hjem, som du virkelig ønsker det.

KAMPAGNEPRIS 1205
S
INKL. UDVALGT TILBE
HØR
PRIS FRA:

PRESENNING TIL NETSIDER/
DOBB. ALURÆLING

EKSTRASIDER

E.Møllers Auto ApS

NETSIDER

E.Møllers Auto ApS

Randersvej 2 · 8500 Grenaa

Tlf. 86 32 65 66

Tlf. 86 32 65 66

Salg og udlejning af Brenderup trailere

14

Bilen & Bossen

HØJ PRESENNING

ABS-LÅG

Gyvelbakken 2 · 8500 Grenaa
www.emollersauto.dk

6.315
INKL. MOMS

,-

MØD OS PÅ

Kun ni i Danmark har en Renault
Alpine V6 GT, og det er temmelig
svært at opsnuse reservedele til
den. „Der er hverken ret meget tilgængeligt materiale eller ret mange
reservedele at finde,“ fortæller
Christian Gits Jensen, der sammen
med broderen Søren ejer og driver
Jydeland Maskinfabrik A/S i Drammelstrup. „Så har du et par gode
forlygter eller andet til bilen, hører
jeg gerne om det.“
Christian har i Frankrig hentet
en termostat og skal have den sat
i inden sommerens første køretur.
„Jeg skulle også have haft fælge og
lygter samt adresser til reservedelssælgere, men jeg fandt ikke andet.“
Sidste år blev motoren pillet ud, da
toppakningen var gået. Motoren
skal op gennem bagruden, og efter
at ruden var pillet af, blev motoren
hejst op og kørt til mekanikeren – og
kom i igen i juleferien. Så skulle bagwww.erhvervDJURSLAND.dk · april 2017

Det tog to år at skille den fuldruden i. „Naboen kom og hjalp. Vi
stændigt ad og lave den i stand, og
kom til at løfte en smule for højt, og
en tunet udstødning har givet den
så sprang ruden. Lakken blev ridset,
en mere rå lyd.
og motoren var
Da den skulle
fuld af glasstumDET VAR EN FIN PRIS,
males ved maper.“ Efter det
leren i Tirstrup,
lader Christian
SELV OM DEN IKKE VAR I
blinkede han et
aldrig andre
SÆRLIG GOD STAND
par gange, da
åbne bagruden.
ordren lød på
„Heldigvis fandt
maling af to Renaulter. „Jeg havde
jeg en ny rude i Tyskland.“
på en messe i Bremen fundet en lille
model af bilen og pudset og slebet
Renaulten havde kørt 70.000, da
Christian købte den for 8 år siden på den, så maleren klarede både den
store og den lille.“
en messe i Fredericia. Den har nu
Christian er medlem af CAD
rundet 80.000 km.
Oldtimer i Allingåbro og kommer
„Jeg var en tur i Fredericia for
til mange træf rundt om i landet og
at kigge sammen med en nabo.
Renaulten var på auktion og kostede er jævnligt til tirsdagstræf ved Kalø
sammen med hustruen og den lille
fra start 65.000 kroner men faldt
hund.
så 3.000 kroner i timen. Vi måtte
bare blive der, og jeg købte den til
sidst for 33.000 kroner. Det var en
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
fin pris, selv om den ikke var i særlig
god stand.“

Renault Alpine v6 GT
Produktion: 1987
Teknik:
Glasfiber med stålbund
V6 hækmotor
Målt til 168 hk
260 km/t
79.950 km
1.150 kg

www.erhvervDJURSLAND.dk · april 2017
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„Vi er ved at bygge hus, og efter et hurtigt salg af voAt arbejde på den måde som beredskabsdirektør i
res gamle hus bor vi til leje i seks måneder, inden vi 24.
Randers, Favrskov og Djursland, Kasper Sønderdahl
marts flytter ind.“ Når tiden tillader det, er der kærestegør, kræver en noget mere end almindelig interesse for
ferie i Amsterdam et par weekender om året – og ellers
sit arbejdsområde. Og det har han. Kasper bor i Hørbliver det til charterferie med all inclusive og bad og
ning, er gift med Ann og har tre børn, Oskar, Emil og
afslapning for hele familien. „Skiture er livsfarligt - jeg
Frida på 6, 9 og 12 år – og hunden Max på tre år. Han
er jo ekspert i risikostyring. På ferieturene skal der være
er uddannet erhvervsjurist med diplom i beredskab og
30 grader rundt om mig.“
sikkerhedsledelse. Sideløbende
Brandmænd har ofte tid til
med studierne kørte han i ti år
OGSÅ SOM UNG
snak og møder aftener og i
ambulance på deltid.
BRÆNDTE DET I MIG, OG
weekender. „Vi har som det
eneste sted i landet en flad
Arbejde og hobby
JEG GIK TIL AMBULANCE,
struktur med 200 brandmænd,
smelter sammen
der refererer til mig. Så det
„Jeg har altid arbejdet med
MENS ANDRE GIK TIL
kræver bare masser af tid. At
beredskab og sikkerhed – tre
FODBOLD
skære ned på brandstationerne
år med arbejdsmiljø og sikkerfor at bevare en ledelsesstruktur
hed ved Vestas, og ni år med
er ikke mig. Ann og jeg er også enige om, at vi hellere
koncerter og sikkerhed i Muskelsvindfonden,“ fortæller
skal bruge tid på det, vi brænder for, frem for at hænge
Kasper Sønderdahl. „Også som ung brændte det i mig,
fast i et eller andet.“
og jeg gik til ambulance, mens andre gik til fodbold.“
Sammen med redderuddannelsen blev Kasper også
Verdens sødeste kæreste
uddannet som brandmand. I de yngre år læste han to
Beredskabslivet stiller store krav til hjemmefronten.
år til læge og troede dengang, at han skulle have sit
„Jeg går hver dag glip af noget med familien, når jeg er
eget ambulancefirma. „Mit arbejde er også min hobby.
så dum at arbejde så meget. Heldigvis bor jeg sammen
Fritid og arbejde smelter sammen, og jeg er på 24/7.“
med verdens mest overbærende og søde kæreste. Jeg
5-6 gange om ugen bliver det kl. 5 om morgenen
kalder hende kæreste, selv om vi er gift. Det er helt
til 8 km i løbeskoene. „Jeg skal bare af sted og bliver
klart hende, der holder sammen på butikken.“
fuldstændig åndssvag, hvis jeg ikke får mine løbeture.“
Det sker, at børnene prikker til samvittigheden, og at
Det eneste løb han stiller op til er DHL Stafetten, og i
eksempelvis Oskar spørger far, om han bedre kan lide
2016 var det på holdet med brandmændene fra Knebel.
brandmændene. „Jeg kan godt lide brandmændene,
„Vi løber både med og mod hinanden, og der var bare
men jeg elsker dig, Oskar. Han savner nok sin far en
en ældre og vanvittig hurtig brandmand, der var nægang i mellem, og det kan da godt få mig til lige at
sten et minut hurtigere end mig på de 5 km.“ Alle 15
stoppe op en gang og tænke.
stationer har fået opfordring til
Min familie betyder rigtig meget
at være med i år.
JEG KALDER HENDE
for mig. Det gør mit arbejde
også. At sætte retningen og nå
Arbejde- og familie
KÆRESTE, SELV OM VI ER
frem til målene. Det elsker jeg
all inclusive
også.“
I døgnets lyse timer prioriterer
GIFT
Kasper har det som blommen
Kasper „fars taxa“ for børnene,
i et æg og har ingen drømme om andet. „Hvis jeg får
når de skal af sted til fodbold og taekwondo, og når
tid og plads til mere, begynder jeg at køre ambulance
børnene er lagt i seng, er det fra kl. 21 tid til arigen. Det er bare så givende.“
bejde igen. „Jeg læser til en master i offentlig
ledelse over to år på Aalborg Universitet og
bruger cirka 20 timer om ugen på det.“
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
Hustruen Ann arbejder 20 timer om
ugen, er fuldtidsstuderende og
skriver lige nu speciale.
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Beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl, Beredskab og Sikkerhed

For Kasper Sønderdahl
er arbejdet med
mennesker og sikkerhed
en fuldtids interesse.

BEREDSKABSDIREKTØR

BRÆNDER
FOR ARBEJDE OG FRITID
www.erhvervDJURSLAND.dk · april 2017
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Kvalitet og Omtanke

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

Tel. 8833 4646 · www.lsalaw.dk

Din lokale installatør

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

Hvordan indfrier
østjyske
virksomheder
det digitale
vækstpotentiale?

El-installation
Automation
IT-netværksløsninger
Industriservice
Solceller
Sikringsanlæg

BP Electric A/S
www.bpelectric.dk

Trekanten 44 B
8500 Grenaa
Tlf. 86 32 32 99

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

Deres garanti for
kompetence og engagement

Det spørgsmål sætter østjyske virksomheder og
politikere onsdag den 19. april fokus på.
Flere østjyske virksomheder vil dele deres
erfaringer med at udnytte de digitale muligheder
og møde udfordringerne, og et medlem af
regeringens Digitalt Vækstpanel deler sin viden.
Det praktiske:
Adgang til Aros og arrangementet er gratis og
finder sted onsdag den 19. april kl. 13:00-14:30 på
AROS Aarhus Kunstmuseum, Aros Allé 2, Aarhus.

Tilmeld dig allerede nu, da der er begrænset
antal pladser, via Internet Week Denmarks
hjemmeside under events:
internetweekdenmark.com/events/
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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 februar 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:
Prisstigninger på huse: Nordjylland slår Hovedstaden

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 februar 2017

Villa/Rækkehuse ×
Mægler | Nyhedsbrev | Kontakt & support

- Danmarks mest besøgte boligportal

Salgspris pr. m²

GRAF

Udbud
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Markedsindeks
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11.000
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TABEL

Log ind

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

For 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 ×

Villa/Rækkehuse ×

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.
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Pressemeddelelser

Boligsidens Markedsindeks

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

Sådan gør vi
FAQ
Fakta om Boligsiden
Kontakt

Villa/Rækkehuse

10,1%

Vælg dato

Ønsker du mere statistik?

Pressemeddelelser

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

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

10,3%

Sådan gør vi
FAQ
Fakta om Boligsiden
Kontakt

Antal erklærede konkurser
Antal
800

700
600
500
400
300
200
100
December
2016

Januar
2017

Februar
2017

Kilde: Danmarks Statistik

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

utroligt,“ fortæller butikkens
indehavere, chefoptikerne
Helle Elkjær og Henning Skov
Meisler.
Glasmuseet Ebeltoft
De tre arkitektfirmaer Cebra,
Sleth og Aart Architects er
inviteret til at give bud på en
ny tilbygning til Glasmuseet
Ebeltoft. Den skal skabe
mulighed for både flere
gæster og bedre plads til ny
værker og de tre forslag skal
ligge klar ved udgangen af juli
måned, hvorefter en jury vil
vælge vinderen.
Dagli’Brugsen Ørum
8. april åbner Dagli’Brugsen
Ørum i deres helt nye og
større lokaler over for Ørum
Aktiv Center og tæt på hovedvejen. Forretningen har et
butiksareal på knap 700 kvm
og den vil udvide udvalget af
kød, frugt og grønt. Derudover er der indrettet et
caféområde, hvor Café-Rumli’
vil etablere sig.

Business Djursland

Bjarne Nielsen, Auning
Camping, er blevet formand
i Djurslands nye samlede erhvervsorganisation Business
Djursland.
Rasmus Henriksen, Jysk
Handi, er blevet næstformand
og Ole Sørensen, Rejsecenter
Djursland, kasserer.
„Som nyvalgt formand,
glæder jeg mig over at være
„tilbage“, da jeg jo tidligere
har siddet som næstformand
i Djurslands Erhvervsråd. Jeg
vil, i tæt samarbejde med Rasmus og Ole, tegne foreningens daglige ledelse.“ udtaler
Bjarne Nielsen.
Grenaa Havn

6
5
Nye selskaber

5

4
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Louis Nielsen
Optikerbutikken Louis Nielsen
i Grenaa er blevet kåret som
den butik i kæden, der leverer
den bedste kundeservice i
Danmark. Kåringen er baseret
500
på kunde-undersøgelser og
400 sted da optikerkæden fandt
den var300samlet til det årlige
firmaseminar i Kolding.
200
„Vi er dybt
taknemmelige for
anerkendelsen,
og vi er særlig
100
glade på vores holds vegne.
0
Holdet har
virkelig fortjent
hæderen. Vi er især stolte af,
at kunderne giver os så flotte
karakterer. Det glæder os
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Din Tøjmand
Tøjbutikken Din Tøjmand i
Kolind er lukket efter der har
været drevet tøjbutik siden
1921. Baggrunden er, at
ejeren Villy Klemmensen ikke
har haft held til at afsætte
butikken i forbindelse med sin
pensionering.
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Jysk Hvidevare Teknik
Hinnerup baserede Jysk
Hvidevare Teknik har åbnet en
Djurslandafdeling. Her bliver
det primært Martin Christensen der, med udgangspunkt
i Assentoft, skal servicere
Djursland som kørende hvidevaretekniker.

Læs seneste pressemeddelelsen:
Prisstigninger på GRAF
huse: TABEL
Nordjylland slår Hovedstaden
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mulighederne for at søge statistik.
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KL Hold. ApS.............................................................................................. 23.03.2017
Anlægsgartner Erik Høgh ApS.................................................................. 22.03.2017
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Suncil ApS.................................................................................................. 20.03.2017
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JF Dyk ApS................................................................................................. 28.02.2017
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Bestyrelsesformand Poul
Anker Lübker, Grenaa Havn,
stopper på den kommende
generalforsamling som medlem af havnens bestyrelse,
efter et år på formandsposten. Poul Anker Lübker har
en fortid i vindmøllebranchen,
ligesom han var den oprindelige ejer og stifter af Lübker
Golf Resort.
Sparekassen Kronjylland
Henrik Samsø (51) er tiltrådt
en stilling som souschef i
Sparekassen Kronjyllands
afdeling i Grenaa. Henrik har
26 års bankerfaring og han
kommer fra en stilling som
kunderådgiver i Sparekassen
Djursland.
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Alle data er indhentet i perioden
24.02.2017 - 23.03.2017
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen,
NN Markedsdata. Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

A.C.O. MØBLER APS
Århusvej 22C 1, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
6,3
(5,4)
Resultat før skat
1,4
(2,2)
Egenkapital
8,4
(8,5)
Antal ansatte
4
A/S GRENAA SKIBSVÆRFT JENS
VESTER OG SØNNER
Nordhavnsvej 12, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2016
Bruttofortjeneste
8,1
(8,6)
Resultat før skat
0,1
(-0,2)
Egenkapital
1,1
(1,0)
Antal ansatte
17
AKANTUS 2011 APS
Krebsevej 36, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
0,5
(0,8)
Resultat før skat
0,2
(0,5)
Egenkapital
0,6
(0,5)
Antal ansatte
3
ALMEN PRAKTISERENDE LÆGE
PREBEN DISSING APS
Nytorv 6, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
2,9
(4,9)
Resultat før skat
0,4
(1,3)
Egenkapital
1,2
(2,4)
Antal ansatte
3
ANDERS ULRICHSEN APS
Østergade 20, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2016
Bruttofortjeneste
1,7
(1,7)
Resultat før skat
0,3
(0,5)
Egenkapital
2,1
(2,0)
Antal ansatte
3
BANG DRESSAGE APS
Ebeltoftvej 19, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-9-2016
Bruttofortjeneste
0,9
(1,3)
Resultat før skat
0,2
(0,7)
Egenkapital
1,1
(0,9)
Antal ansatte
3
BB KOMMUNIKATION APS
Sletten 2D, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
2,1
(1,9)
Resultat før skat
0,3
(0,2)
Egenkapital
1,1
(1,1)
Antal ansatte
7
CAMPO GRAFISK APS
Torvegade 3, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
2,7
(2,9)
Resultat før skat
1,2
(1,4)
Egenkapital
2,6
(2,6)
Antal ansatte
2
CIN APS
Lillegade 12, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
3,5
(3,9)
Resultat før skat
-0,1
(0,3)
Egenkapital
0,8
(0,8)
Antal ansatte
15
DAMBORGS APS
Frellingvej 25, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
1,1
(2,6)
Resultat før skat
0,1
(0,5)
Egenkapital
0,7
(0,7)
Antal ansatte
3
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DEN GAMLE KRO,
HORNSLET 2012 APS
Rosenholmvej 3, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-9-2016
Bruttofortjeneste
3,4
(3,3)
Resultat før skat
0,0
(0,0)
Egenkapital
-0,4
(-0,4)
Antal ansatte
20
DJURSLANDS BANK A/S
Torvet 5, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
324,3
(317,1)
Resultat før skat
91,9
(73,4)
Egenkapital
933,1
(874,8)
Antal ansatte
350
EBELTOFT FERIEHUSUDLEJNING APS
S. A. Jensen Vej 3A, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-9-2016
Bruttofortjeneste
2,4
(2,0)
Resultat før skat
0,4
(0,1)
Egenkapital
-4,4
(-4,9)
Antal ansatte
6
EMMELEV KØLESERVICE
& CERTIFIKATSVEJSNING APS
Stensmarkvej 8, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
1,2
(1,4)
Resultat før skat
-0,0
(0,0)
Egenkapital
0,2
(0,3)
Antal ansatte
2
EXCELLENT SYSTEMS A/S
Møllevej 2, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
7,6
(7,2)
Resultat før skat
0,8
(0,8)
Egenkapital
7,4
(7,0)
Antal ansatte
12
FREGAT FISKEEKSPORT A/S
Færgevej 2, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
7,3
(7,1)
Resultat før skat
3,3
(3,5)
Egenkapital
10,6
(10,7)
Antal ansatte
7
GRENAA BIL-CENTER A/S
Fasanvej 40, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2016
Bruttofortjeneste
15,2
(14,2)
Resultat før skat
2,2
(2,2)
Egenkapital
18,9
(19,0)
Antal ansatte
27
GRENAA HYDRAULIK A/S
Kalorievej 1, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2016
Bruttofortjeneste
7,8
(6,6)
Resultat før skat
0,4
(0,1)
Egenkapital
1,6
(1,3)
Antal ansatte
19
GRENAA PLANTECENTER APS
Ådiget 13, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
3,1
(3,1)
Resultat før skat
-0,2
(0,0)
Egenkapital
0,6
(0,8)
Antal ansatte
10
GRENÅ SPÅNTAGNING APS
Engvej 2, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
6,7
(5,4)
Resultat før skat
0,2
(-1,4)
Egenkapital
0,3
(0,1)
Antal ansatte
15
HELBO & JESSEN ÅRHUS APS
Solvangsvej 29, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-9-2016
Bruttofortjeneste
1,5
(1,5)
Resultat før skat
0,2
(0,3)

Egenkapital
Antal ansatte

1,2
7

(1,1)

HJELM & HENRIKSEN A/S
Martin Hansens Vej 15, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-9-2016
Bruttofortjeneste
3,2
(3,8)
Resultat før skat
-1,5
(0,1)
Egenkapital
-0,3
(1,2)
Antal ansatte
15
HJELM & HENRIKSEN EL APS
Martin Hansens Vej 15, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-9-2016
Bruttofortjeneste
0,5
(0,9)
Resultat før skat
-0,3
(0,0)
Egenkapital
-0,2
(0,1)
Antal ansatte
3
HSM INDUSTRI A/S
Bredstrupvej 50, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2016
Bruttofortjeneste
84,4
(101,9)
Resultat før skat
0,8
(4,2)
Egenkapital
22,4
(26,7)
Antal ansatte
175
JGO CONVERTING & TRADING APS
Martin Hansens Vej 14, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-9-2016
Bruttofortjeneste
0,8
(1,4)
Resultat før skat
-0,3
(0,1)
Egenkapital
-0,6
(-0,2)
Antal ansatte
4
JS-BYG APS
Energivej 10, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
1,5
(1,0)
Resultat før skat
1,1
(0,8)
Egenkapital
2,0
(1,1)
Antal ansatte
5
JYDSK THERMO A/S
Hornbjergvej 40, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
0,6
(0,4)
Resultat før skat
0,1
(-0,1)
Egenkapital
-0,3
(-0,4)
Antal ansatte
2
KATTEGAT SEAFOOD A/S
Saturnvej 2, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2016
Bruttofortjeneste
23,2
(24,5)
Resultat før skat
-5,1
(-2,5)
Egenkapital
33,2
(38,4)
Antal ansatte
65
LB-CONSULT A/S
Stationsplads 4, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
17,0
(12,8)
Resultat før skat
2,8
(2,2)
Egenkapital
3,4
(3,7)
Antal ansatte
26
LINDHARDT STEFFENSEN
ADVOKATER A/S
Østerbrogade 45, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
9,4
(7,6)
Resultat før skat
1,3
(1,6)
Egenkapital
2,6
(1,9)
Antal ansatte
10
LUMAT A/S
Møllebakkevej 9, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2016
Bruttofortjeneste
1,7
(1,8)
Resultat før skat
-0,4
(-0,4)
Egenkapital
2,3
(2,8)
Antal ansatte
4

Bruttofortjeneste
Resultat før skat
Egenkapital
Antal ansatte

1,6
0,0
-0,2
5

(1,7)
(0,1)
(-0,2)

MALERFIRMAET TIPSMARK APS
Bredstrupvej 13, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
9,7
(11,9)
Resultat før skat
0,4
(1,4)
Egenkapital
1,2
(1,7)
Antal ansatte
26
MK TRADING 2013 APS
Vestre Molsvej 35, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
0,5
(0,3)
Resultat før skat
0,1
(-0,2)
Egenkapital
0,1
(0,1)
Antal ansatte
2
NT NØDAGER APS
Nødagervej 67, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-9-2016
Bruttofortjeneste
1,5
(0,0)
Resultat før skat
0,9
(0,0)
Egenkapital
1,1
(0,0)
Antal ansatte
15
PINDSTRUP MOSEBRUG A/S
Fabriksvej 2, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 30-9-2016
Bruttofortjeneste
202,1
(188,2)
Resultat før skat
91,0
(70,1)
Egenkapital
362,0
(314,9)
Antal ansatte
78
PROMENTA A/S
Føllevej 5, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
2,6
(2,8)
Resultat før skat
0,3
(0,3)
Egenkapital
2,5
(2,3)
Antal ansatte
3
SCANPARTS CO. LTD. A/S
Vibæk Strandvej 9, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-9-2016
Bruttofortjeneste
1,3
(2,0)
Resultat før skat
0,3
(0,7)
Egenkapital
5,2
(4,9)
Antal ansatte
3
SCHMIDT AUTO CARE APS
Astrupvej 13, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
0,9
(0,8)
Resultat før skat
0,1
(0,1)
Egenkapital
-0,5
(-0,6)
Antal ansatte
3
SEH AUTODELE A/S
Ravnhøjvej 15, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-9-2016
Bruttofortjeneste
0,5
(0,4)
Resultat før skat
0,0
(-0,1)
Egenkapital
5,9
(6,0)
Antal ansatte
3
SOENDERGAARD APS
Rugvænget 12A, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2016
Bruttofortjeneste
5,1
(5,4)
Resultat før skat
-0,9
(0,2)
Egenkapital
0,4
(1,1)
Antal ansatte
15
SOFISTIKANT APS
Solvangsvej 29, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-9-2016
Bruttofortjeneste
0,1
(-0,0)
Resultat før skat
-0,3
(-0,0)
Egenkapital
-0,1
(0,1)
Antal ansatte
3

LØKKEAGREN APS
Rougsøvej 100, 8950 Ørsted
Regnskabsafslutning 31-12-2016
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SOLATEK A/S
Markskellet 4, 8585 Glesborg
Regnskabsafslutning 30-9-2016
Bruttofortjeneste
2,6
(5,0)
Resultat før skat
-1,3
(0,8)
Egenkapital
-0,8
(0,2)
Antal ansatte
7
SYDDJURS
EJENDOMSSERVICE APS
Tøstrupvej 41, 8581 Nimtofte
Regnskabsafslutning 30-9-2016
Bruttofortjeneste
0,6
(0,3)
Resultat før skat
0,1
(-0,0)
Egenkapital
0,1
(0,1)
Antal ansatte
2
SØLVBAKKEGÅRD
OPFORMERING APS
Rødeled Vej 23, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
4,9
(4,2)
Resultat før skat
0,2
(-0,4)
Egenkapital
4,5
(4,3)
Antal ansatte
13
THING A/S
Industrivej 9, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 30-9-2016
Bruttofortjeneste
1,8
(2,1)
Resultat før skat
0,4
(0,5)
Egenkapital
1,1
(1,2)
Antal ansatte
7
TIDENS VINDUER APS
Dagstrupvej 21A, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
2,2
(1,9)
Resultat før skat
-0,7
(-0,6)
Egenkapital
-0,9
(-0,3)
Antal ansatte
9

Adm. direktør Benny Kristensen VAM A/S

VAM vokser med Aarhus-området
Sidst på året indvier den lokale entreprenør- og anlægsgartnervirksomhed sit eget
byggeri i Aarhus, og har også,
udover hovedkontoret i Vester
Alling, lokaliteter i Randers og
Ebeltoft.

for mellem 10 og 14 mio. kr.
hvert år i perioden.
„Vi regner med at komme i
jorden på Robstrupvej i Brabrand inden sommerferien,
og det vil give os en rigtig god
base, ikke mindst for vores
voksende aktiviteter mod syd
i regionen.“
En stor del af det voksende
aktivitetsniveau foregår i
Aarhus-området. Derfor er
det også helt naturligt at åbne
egen afdeling der.

hvor vigtige de er for virksomhedens succes.
Jeg er helt sikker på, at det
gør en forskel, både på kort
sigt og på lang sigt. Derfor
vægter også både arbejdsglæde og personlig udvikling
højt. Vi har stort fokus på
et højt fagligt uddannelses
niveau, på løbende efter
uddannelse og på optag af
nye lærlinge.“

De 132 medarbejdere, som
VAM talte ved udgangen af
TØMRERFIRMAET
2016, er som ledelsen ret
STEEN THOMSEN APS
tilfreds med udviklingen i
Brunbakkevej 15, 8420 Knebel
selskabet. Det er nemlig en
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
1,3
(0,5)
Bliver i Vester Alling
mangeårig tradition, at en
Resultat før skat
0,5
(-0,1)
„Vi gav vores hovedsæde et
betydelig
del
af
selskabets
Egenkapital
0,7
(0,3)
gevaldigt løft, inden vi gik
Partnering sikrer
overskud bliver udloddet til
Antal ansatte
2
i gang med projektet med
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Norddjurs Kommune

Hans Sandgren Jakobsen

Sparekassen Djursland

Velfærdsdirektør Kenneth
Koed Nielsen er blevet konstitueret som kommunaldirektør
og skal samtidig varetage
den overordnede ledelse som
direktør af velfærdsområdet.
Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektør Michael Kielsgaard
Engelsbæk skal varetage
introduktionen af den nye
miljø- og kulturdirektør, Lotta
Sandsgaard, ligesom han skal
varetage opgaver omkring
Business Region Aarhus,
den administrativ- og politisk
styregruppe samt deltage i
DUR-møder.
Chef for direktionssekretariatet Kim Bruun Nielsen skal
varetage kommunikationen
med kommunalbestyrelsen,
opgaven i forhold til Kontaktudvalget samt deltage i
eksterne møder, der ikke ligger indenfor fagdirektørernes
område.

Møbeldesigneren Hans Sandgren Jakobsen og The Fifth
Season Furniture fra Beijing
har vundet dette års verdenskendte, tyske designpris iF
Design Award Gold i kategorien Home Furniture. Vindermøblet er den 3D-formstøbte
stol „Daisy“, der er en formet
krydsfinérskal med ben.
Prisen er en af de fineste
designpriser i verden, og i år
deltog flere end 5.500 bidrag
fra 59 lande i kapløbet om at
vinde en pris.

Formand for bestyrelsen
i Sparekassen Djursland,
Christian Staugaard (67), har
efter 36 år i bestyrelsen valgt
at gå på pension og dermed
ikke genopstille. „Min mission
i bestyrelsen har altid været at
bibeholde de grundlæggende
idéer og bevare et lokalt
pengeinstitut. Sparekassen
skal i princippet kun tjene de
penge, der er nødvendige for
at kunne eksistere,“ fortæller han.
Den nye bestyrelse består af advokat Pernille Amstrup-Bønløkke,
associeret Partner hos Lindhardt
Steffensen Advokater A/S (formand), teknisk direktør Paul Busk
Jensen, (næstformand), MetaPlast A/S, Skoleinspektør Lene
Brejnegaard, Haldum Hinnerup
Skole, adm. dir. Palle Knudsen,
Arkil Fundering A/S, bygningsansvarlig Niels Ole Birk Nielsen, Hospice Djursland, gårdejer Christian
Greve, direktør Allan Thorhauge,
afdelingssouschef Karen F. Lisvad
(medarb.rep.) og kunderådgiver
Martin Ulsfort (medarb.rep.).

Chef for erhverv og miljø Lars
Toft Pedersen har valgt at opsige sin stilling for at tiltræde
en stilling som tilsynschef
hos Arbejdstilsynet pr. 1. maj
2017. „Jeg har været glad
for samarbejdet med Lars
Toft Pedersen, som har gjort
en stor indsats for at skabe
et godt samarbejde med
erhvervslivet. Jeg ønsker ham
held og lykke i sit nye job,“
udtaler kommunaldirektør
Jesper Kaas Schmidt.
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Ajour

Fregatten Jylland
Lars H. Olsen overtager
1. maj direktørposten på
Fregatten Jylland. Lars har de
seneste år arbejdet som selvstændig udviklingskonsulent
og redaktør på lokalavisen
Fanø Posten. Han har tidligere
som direktør for Videncenter
for Kystturisme været med
til at skabe fornyet fokus om
turisterhvervet, bl.a. gennem
udpegningen af ’20 særlige
feriesteder’, hvor Ebeltoft er
en af disse destinationer.
Han overtager posten efter
Benno Blæsild, der forlod
broen i foråret 2016.
Solatek A/S
Bygningskonstruktør Michael
Lind Christensen er indtrådt
som medejer af Solatek A/S i
Bønnerup. Han har overtaget
Michal Lønsgren Andersen
ejerandel, der fortsat arbejder
i firmaet. Ejerkredsen består
således af HSM Industri
A/S, direktør Kirsten Kaagh
Mogensen og Michael Lind
Christensen. Solatek arbejder
primært med solafskærmning
og virksomheden beskæftiger
seks medarbejdere.

Robæk Godkendt
Revisionsaktieselskab

kel opnåede beskikkelse som
statsautoriseret revisor i 2011.
Han har siden 2013 arbejdet
for Ernst & Young i Grenaa.

Statsautoriseret revisorer
Jesper Falk (37) er ligeledes
tiltrådt som partner i virksomheden. Han er HD og cand.
merc. aud. og blev statsautoriseret revisor i 2009. Han har
blandt andet tidligere arbejdet
for KPMG og Ernst & Young.

Offentligt møde om erhvervspolitik
6. april kl. 17.00-19.00 i Den gamle
stald på Det Grønne Museum, ved Gl.
Estrup.
Sidste mulighed for at komme
med input til revisionsudkastet
for erhvervspolitikken i Norddjurs
Kommune. Borgmester Jan
Petersen og erhvervs- og
arbejdsmarkedsdirektør Michael
Kielsgaard Engelsbæk deltager.
Bliv klogere på udkastet samt de
høringssvar og input, som kommunen
allerede har modtaget. Norddjurs
Kommune vil være vært for let
aftensmad i form af sandwichs.
Tilm.: hak@norddjurs.dk senest 4. april.
Indfrie det digitale vækstpotentiale
19. april kl. 13.00-14.30, AROS Aarhus
Kunstmuseum, Aros Allé 2, Aarhus.
Hvordan indfrier østjyske virksomheder
det digitale vækstpotentiale? Flere
østjyske virksomheder vil dele deres
erfaringer med at udnytte de digitale
muligheder og møde udfordringerne,
og et medlem af regeringens Digitalt
Vækstpanel deler sin viden. Gratis –
begrænsede antal pladser.
Tilm.: internetweekdenmark.com/
events
Medlemsmøde/Generalforsamling
Erhverv Grenaa
24. april kl. 08.00-09.30 Pavillonen,
Kærvej 11, 8500 Grenaa.
Info: www.erhvervgrenaa.dk
Tilm.: ah@erhvervgrenaa.dk

Statsautoriseret revisorer Mikkel Thybo Johansen (36) er
tiltrådt som partner i Robæk
Godkendt Revisionsaktieselskab. Han er HA, cand.
merc. aud. og cand. merc. i
finansiering og har tidligere
arbejdet for Deloitte i Aarhus
i perioden 2006 til 2013. Mik-

Medlemsmøde Erhverv Grenaa
18. maj kl. 08.00-09.30 Pavillonen,
Kærvej 11, 8500 Grenaa.
Info: www.erhvervgrenaa.dk
Tilm.: ah@erhvervgrenaa.dk
Medlemsmøde Erhverv Grenaa
29. juni kl. 08.00-09.30 Pavillonen,
Kærvej 11, 8500 Grenaa.
Info: www.erhvervgrenaa.dk
Tilm.: ah@erhvervgrenaa.dk
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Stationsplads 4

• 8500 Grenaa

• Tlf. 8630 0355

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

VI GIVER DIG KVALITET
TIL EN PRIS – DER HOLDER

NT NØDAGER ApS

Vi specialiserer os indenfor opbygning og
reparationer af alt rullende materiel

NT KRANER

Alt i hydraulik, slanger, ventiler,
cylindre m.m.

*

25-125 t/m
* Kraner
Specialtransport
*
Kørsel med Tipsættevogn

* Maskintransport
sten og granit leveres
* Grus,Affaldscontainere
*
* mv.
Rolshøjvej 10 · 8500 Grenaa · Tlf. 7217 0044
info@norddjursoppbyg.dk · www.norddjursoppbygg.dk

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

Nødager · 8560 Kolind · Tlf. 86 39 16 11
www.friispedersen.dk

aalsrode.dk
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Få efteruddannelse
og nye kompetencer
- Chauffør, lastbil, vogn og bus
- Kran
- ADR kurser
- Truck
- Køretekniske kurser
For yderligere information kontakt Suran Ahmed
på tlf. 26 23 31 32 eller på mail ssa@tradium.dk.

Ring Djursland

Rolshøjvej 2 | 8500 Grenaa | Tlf. 87 59 12 12 | mail@kattegatteknik.dk | www.kattegatteknik.dk
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RENAULT CLIO
90HK TCE BENZIN VAN
Leasingydelse pr. måned:
60 mdr
15.000 km
Fra kr.
Restværdi:
Udbetaling:

1.195,kr. 25.000,kr. 14.000,-

Søren Moll

DACIA DOKKER
90HK dCi AMBIANCE
Leasingydelse pr. måned:
60 mdr
15.000 km
Fra kr.
Restværdi:
Udbetaling:

1.195,kr. 22.000,kr. 13.000,-

Kim Mondberg

RENAULT TRAFIC
120HK T29 L1H1
Leasingydelse pr. måned:
60 mdr
15.000 km
Fra kr.
Restværdi:
Udbetaling:

1.995,kr. 50.000,kr. 25.000,-

Troels Hansen

RENAULT MASTER
135HK T33 L2H2
Leasingydelse pr. måned:
60 mdr
15.000 km
Fra kr.
Restværdi:
Udbetaling:

2.095,kr. 50.000,kr. 30.000,-

Kontakt salgsafdelingen for et uforpligtende tilbud på 86 32 15 00
Alle priser er eksl. moms og service. Bilerne kan være vist med ekstraudstyr.

Grenå . Rugvænget 29 . Tlf. 86 32 15 00

Rasmus Secher

