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Løntilskudsjob
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Skånejob

Virksomhedspraktik

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

Vil du være med til
at afprøve værdien
af et lokalt
kontorfællesskab?

Torvet 3, 8500 Grenaa · www.jobnet.dk

Med udsigt over Ebeltoft Vig, adgang til internet,
mødelokale, køkkenfaciliteter og gratis parkering
etablerer Syddjurs Kommune i samarbejde med
Business Region Aarhus et lokalt kontorfællesskab i
Ebeltoft.
Vi vil skabe et fagligt og socialt miljø for selvstændige
og lønmodtagere, hvor personer med forskellige
erhvervsprofiler kan arbejde under samme tag og
bidrage til gensidig inspiration og sparring.
Derudover skal projektet være med til at sætte fokus på
Ebeltoft som et attraktivt bosætningssted for
erhvervsaktive ved at tilbyde rammer, som reducerer
behovet for transport.
Adressen er Nørreport 2, 2. sal, 8400 Ebeltoft.
Vi starter projektet i løbet af sommeren 2017.
Kontakt erhvervskonsulent Bine Boldsen,
Syddjurs Kommune, på 8753 6124 eller
binb@syddjurs.dk, hvis du vil vide mere om
projektet, herunder hvad det koster at være med.
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GOD KEMI
BANER VEJ TIL UDLANDET
United Foam ApS i Følle med
seks ansatte er en 20 år gammel
nichevirksomhed med salg af
kemikaliesystemer til isolering.
Princippet er, at polyuretan-komponenter blandes sammen og bliver
til skum, plader eller gulvbelægning
inden for samme kemiske gruppe.
Salget sker til underleverandører, og
det forudsætter en vis kyndighed
hos kunderne at kunne håndtere
kemikalierne. „Vi samarbejder også
med maskinfirmaer og tester på
deres maskiner, men vi er ikke bundet til en speciel maskine,“ fortæller indehaver og daglig leder, Thor
Tösse. Alle produkter laves i Følle,
og fordelingen af hjemmemarked
og eksport er cirka 40/60 procent.
Eksporten sker hovedsageligt til
Skandinavien, Finland og Polen, og
gennem forhandlere og deres netværk sælges der i mindre omfang til
Tyrkiet, Rumænien og Rusland.
Fra direktør til selvstændig
„I vanskelige tider med stor konkurrence er vi små og har det svært i
konkurrencen mod især de store
koncerner. Vi kæmper mod bureau-

Indehaver Thor Tösse, United Foam ApS
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anden, men det er altid en fordel
krati både indenlands og udenlands,
Gældfri handlefrihed
med lokale rådgivere i de enkelte
og udlandet forsøger at spænde ben „Det er en styrke og giver en konlande, uanset om du skal købe eller
med forordninger, certifikater og sykurrencefordel, at virksomheden er
stemer m.m. De
gældfri og likvid. sælge.“ Trods påpasselighed har der
dog også været uheldige oplevelser.
kender os ikke,
Den økonoVI VIL GERNE SÆLGE
„Vi overlever ved at passe vores
og indkøberne
miske frihed
LIDT OG TJENE MERE,
lille område, men vi er så små, at
kræver papir på
betyder meget
vi skal passe meget på. Vi har fået
alt.“
for muligheder
MENS DE STORE SÆLGER
mange knubs, og de par gange jeg
Thor har været
og fleksibilitet.
MEGET OG TJENER
har handlet med Kina, er jeg begge
i branchen stort
Vi laver det, alle
gange blevet snydt. Du skal betale
MINDRE
set altid og har
de store ikke vil,
forud, og jeg betalte 250.000 kroner
været direktør
og vi vil gerne
for kemikalier til levering i Aarhus.
med 300 mand under sig. „Vi var
sælge lidt og tjene mere, mens
Da vi åbnede containeren, var den
blandt de fem største i Europa, da vi de store sælger meget og tjener
fuld af mursten. Den anden gang
blev solgt til Tyskland.“
mindre. Vi prioriterer at levere den
betalte jeg også på forskud, men så
Ikke alt gik Thors vej efter salget,
service, de andre ikke gør, og vi har
løb der pludselig en masse ekstra
så han valgte at takke af for at prøve et stort lager af kemikalier for at
omkostninger på, og jeg kunne ikke
nyt. Ad omveje endte han til sidst
kunne levere hurtigt. Men ud over
få varen udleveret, før disse også
som indehaver af United Foam i
det er vores omkostninger lave.“
var betalt.“
Følle. Han ejer firmaet sammen
Thor rejser i dag så lidt som muEt godt råd fra
med sin datter i København, der står ligt, mens der
Thor er at alliere
for økonomien.
jævnligt komDET ER ALTID EN
dig med folk i
„Vi har nok at lave i dag, men vi
mer kunder på
FORDEL MED LOKALE
andre brancher,
skal også have en solid virksomhed
besøg. „Jeg har
som du kan
med en god økonomisk basis, for at
et stort netværk
RÅDGIVERE I DE ENKELTE
udveksle erfavi kan tjene penge, og det er nødblandt kunder,
LANDE, UANSET OM DU
ringer med og
vendigt for også at kunne nyde
jeg har handlet
SKAL KØBE ELLER SÆLGE
måske rejse ud
livet blandt andet sammen
med i mange år,
sammen med.
med min kone. Jeg er
og når jeg nogle
„Og så må du bare være indstillet
ikke et 8-16 mengange om året er på specialmesser,
på at risikere nogle af de knubs, du
neske, og hun er
møder jeg både råvareleverandører
samtidig også lærer af.“
heldigvis endnu
og kunder. Råvareleverandørerne
ikke nået at blive er dem, der hjælper os mest ved at
træt af mig.“
anbefale os til andre, og vi får foreMogens Greve, mogens@mercatus.dk
Ord der får en
spørgsler stort set hver dag.“
ekstra dimension, når de er Lokale kontakter i hvert land
sagt af en 86- United Foam har et kontaktfirma
årig virksomi hvert samarbejdsland. „Norge,
hedsleder.
Sverige og Danmark ligner hin-
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Ejerleder Thomas Svenstrup, DanGuitar
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Rotarys nye erhvervslegat gik til Thomas Svenstrup
fra DanGuitar der på imponerende vis har fundet
melodien på nettet.
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I begrundelsen for valget af 34-årige Der er ti ansatte, og yderligere to
Thomas Svenstrup til modtagelse af er på vej, og målet er en årlig vækst
på mindst 20 procent med fortsat
det første Rotary Grenaa Erhvervsdomicil i Grenaa. „Selv om vi ikke
legat lyder det blandt andet, at
gør noget aktivt for at få kunderne til
Thomas har skabt en markant lokal
at anmelde os på Trustpilot, har vi i
erhvervssucces med salg af instrunogen tid ligget
menter, lys og
som nummer 1,
lyd. At det virkeVAR DET IKKE
så vi må jo gøre
lig er en markant
STARTET MED MUSIKKEN, noget rigtigt
erhvervssucces
med vores kunses blandt andet HAVDE JEG NOK FUNDET
deservice.“
af de 40 contaiNOGET ANDET AT SÆLGE
Det hele bunnere med varer,
der i den personsom DanGuitar
lige interesse. „Jeg har lige så stille
årligt modtager fra Kina. Blandet
bygget det op og ved noget om det
med mærkevarerne er nemlig også
hele. Efterhånden er der så kommet
egenimport fra nogle af de størmedarbejdere til med ekspertise på
ste fabrikker, som også leverer til
hvert deres felt.“
mærkevarefirmaerne.
På trods af de mange arbejdstimer har Thomas også tid til kæreste
Startede med skoleprojekt
og to børn på tre år og et halvt år
på handelsskolen
og lidt guitarspil i et amatørorkester.
„Mine forældre har to skobutikker i
Grenaa,“ fortæller Thomas. „Jeg har „Jeg tænker hele tiden på at udvikle
forretningen, og det kræver noget.
arbejdet i dem, og vi har altid snakMen vi bor tæt på, og jeg arbejder
ket meget handel, så var det ikke
også en del hjemmefra.“
startet med musikken, havde jeg
nok fundet noget andet at sælge.“
Har aldrig været i tvivl
Det startede med et skoleprojekt
Thomas har aldrig været i tvivl om,
på handelsskolen, hvor Thomas
sammen med to kammerater lavede at han har fat i noget rigtigt. „Jeg
springer ud i det uden at tænke for
en webshop, der handlede med
meget, og det handler bare om at
guitarstrenge. Kammeraterne fik
være flittig, når
senere andre
du først er starinteresser. „Men
JEG SPRINGER UD I
tet.“ Udenlandidéen var født,
DET UDEN AT TÆNKE FOR
ske konkurrenter
og jeg tog fat i
er den største
den. Jeg boede
MEGET, OG DET HANDLER
udfordring. „De
hjemme og
BARE OM AT VÆRE FLITTIG presser prisen
havde lager på
og bliver hele
værelset, hvorfra
tiden bedre til at sælge til Danmark.“
jeg også drev webshoppen.“
Måske lidt atypisk har han kun
Via en tid i lokaler på den gamle
Grenaa Papfabrik flyttede han for tre lovord at sige om PostDanmark.
Alle varer er på lager i Grenaa, og
år siden ind i 2.000 kvm nye lokaler
bestillinger modtaget på hverdage
på Rugvænget, hvor han også åbinden kl. 15.30 afsendes samme
nede showroom.
dag. „Jeg har ikke mærket noget til
„Den fysiske butik er et must for
dårligere service, og det fungerer
nogle mærker, og der kom allerede
rigtig godt med Postdanmark.“
mange kunder ind, da vi kun havde
Som den første modtog Thomas
lageret.“
Svenstrup i slutningen af april Rotary
Thomas ser det som en stor forGrenaa Erhvervslegat på 25.000 krodel, at han er startet med at skulle
ner og et års gratis medlemsskab af
have webshoppen til at fungere
en af de tre Grenaa Rotary klubber.
100 procent i stedet for, som man
Pengene er sponsoreret af erhvervsofte ser det, at være startet med en
livet på Djursland, og legatuddelinfysisk butik for hen ad vejen at åbne
gen bliver en årligt tilbagevendende
webshop som noget sekundært.
begivenhed.
Sverige banker på
DanGuitar har også en norsk
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
webshop, og Thomas forventer at
starte op i Sverige i løbet af året.
Erhvervsudvikling
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Direktør Laila Qvist, Kystvejens Konferencecenter

DJURSLAND
SAMARBEJDER
OM FLERE GÆSTER
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Forskellige erhverv går sammen om tilbud til turister og gæster
der kommer i erhvervsøjemed.
området. En stor del af vores turistDjursland har inden for et lille
gæster har også en erhvervsmæssig
geografisk område masser af natur,
baggrund og husker forhåbentlig
forlystelser og handelsmuligheder,
os, når de senere skal planlægge
der trækker turister til området.
arrangementer.“
Kystvejens Konferencecenter i Grenaa trækker mange erhvervsfolk til
møder og konferencer men så gerne Kommer til at stå mere sammen
Efter at 35 var inviteret med til det
mere samarbejde om koordinering
første møde,
af tilbuddene til
mødte cirka 20
turistgæsterne
DET FÆLLES
op, og det er
og erhvervs
POTENTIALE SKAL BARE
endt med, at der
gæsterne.
nu er 12 deltaMålet er, at flere HAVE EN SPAND KUL, SÅ
gere i „Bleisureerhvervsgæster
VI KAN KOMME ENDNU
kampagnen“
forlænger deres
(Bleisure =
ophold for at
MERE PÅ LANDKORTET
business/leopdage mere
isure). Budgettet er på cirka 100.000
af Djursland, og at erhvervfolkene
kroner, og der er lavet en handlingsblandt turisterne får øjnene op for
plan for 2017.
mulighederne for møder og konfe„Der udsendes løbende presserencer på Djursland.
meddelelser, og når vi til efteråret
gør status, ser vi også på, hvad der
Idéen fødtes på
skal ske fremover. Jeg tror, at vi
et bestyrelsesmøde
Direktør på Kystvejens Konferen- kommer til at stå mere sammen og
cecenter, Laila Qvist, kontaktede bliver bedre til samlet at fortælle
om/sælge Djursland frem for indbyrsidste år Destination Djursland
des at konkurrere med hinanden,“
og foreslog, at der blev taget
siger Laila Qvist. Og at brande
initiativ til, at forskellige aktører
hinanden skal man ikke kimse af.
med forskellige målgrupper gik
„Nævner Djurs Sommerland mig tre
sammen om at sælge Djurssteder på deres hjemmeside, ryger
land til besøgende. „På initiativ
jeg pludselig op i Google. Vi kan på
af Laila Qvist holdt vi et par
den måde også hjælpe hinanden til
møder i foråret 2016,“ fortæller
en digital synlighed, der nærmest
kommunikationsmedarbejder
ikke er til at købe for penge.“
ved Destinaion Djursland, Else
Brask. „9.-10. maj i år arrangerer
Samarbejde med
vi nu pressebesøg, og til efterKyst- og Fjordcentret
året laver vi et arrangement for
Laila Qvist har gennem nogen tid
mødebookere.“
samarbejdet med Kyst- og FjordcenLaila Qvist fortæller, at det
tret ved Voer om at lave aktiviteter
hele startede med en snak på et
for erhvervsgæsterne på og omkring
bestyrelsesmøde om at skabe
konferencecentret i Grenaa. „Vi har
mere positiv markedsføring af
sommeren over arrangementer med
Djursland. „Da vi de sidste år har
Kyst- og Fjordcentret i hvert fald en
lukket ned i juli måned for konfegang om ugen.“
rencer, valgte vi at tilbyde værelser
Centerleder ved Kyst- og Fjordtil turister for at hjælpe det øvrige
Djursland. Restauranten er også luk- centret, Carsten Enemark, siger, at
det fælles kommer alle til gode. „Jo
ket i juli måned, for der er jo masser
mere samarbejde, jo bedre er det
af andre gode spisesteder i lokal
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for Djursland. Vi laver primært arrangementer på vores egne steder,
men vi kommer også rigtig gerne
ud. I bund og grund handler det om
at have en god forretning, uanset
hvor aktiviteterne foregår.“
Kyst- og Fjordcentret har en aftale
med Karpenhøj om at tage sig af
Norddjurs, mens Karpenhøj dækker arrangementer i Syddjurs. „Vi
mødes regelmæssigt og udveksler
idéeer m.m. og overvejer lige nu
fælles indkøb af forskelligt grej.“
Laila Qvist roser Destination
Djursland for at have grebet bolden.
„De har gjort en kæmpe indsats
for, at vi nu er i gang. Når vi skal
løfte fælles, er vi afhængige af den
neutrale tovholder – også for at
sikre, at der ikke er én eller to, der
stikker af med risiko for at påvirke
sammenholdet negativt.“ Hun siger,
at det vigtigste budskab for hende
er den fælles branding. „Djursland
står meget stærkere, når vi løber i
samme retning. Vi vil det bedste for
Djursland og selvfølgelig for vores
virksomhed og udvikling. Det fælles
potentiale skal bare have en spand
kul, så vi kan komme endnu mere
på landkortet.“
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

Deltagere i Bleisure-kampagnen:
Dronningens Ferieby
Fuglsøcentret
Kaløvig Center
Karpenhøj Naturcenter
Kattegatcentret
Kyst- & Fjordcentret
Kystvejens Konferencecenter
Møllerup Gods
Nationalpark Mols Bjerge
Pindstrup Centret
Ree Park Safari
Destination Djursland

Erhvervsudvikling
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LEVER LIVET MED

ALMINDELIGE BRILLER
OG MOTORBRILLER
Til daglig besøges kunder
i optikerbranchen mens
fritiden ses gennem
motorbrillerne.
Lars Rosenfeldt fra Rønde driver
sammen med to andre firmaet Lindcon i Skødstrup, der sælger instrumenter m.m. til optikere. Fritiden
er helliget historiske biler og løb på
baner i ind- og udland.
„Jeg har altid været bilinteresseret. Min far kørte rally i 35 år, og
da jeg blev 18 år, købte han en åben
Triumph og byggede den op, så den
kunne køre historisk rally,“ fortæller
Lars Rosenfeldt.
Men med to i rallybilen er man
altid afhængig af en anden og hører
også meget om at passe godt på
hinanden.
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Bilen & Bossen

Nyt tilbud om sjov i teltet
„Jeg begyndte at kigge i retning af
gamle biler med ét sæde til banekørsel. Jeg voksede op i et miljø med
gamle biler og gik sammen med
folk med gamle biler. Desuden er
det økonomisk mere realistisk, så
jeg kastede mig over den historiske
motorsport.“
I Danmark bliver det til et løb eller
to i Historisk Motorsport Danish
Masters, mens turen 7-8 gange
årligt går til udlandet, hvor banerne
er større og køretiden længere.
„Ofte ser man her en kører med
sit eget lille telt og en grill til to.
Regner det, lukker han sig inde i
teltet mellem løbene. Det forsøger
jeg at lave om på ved at tilbyde
kørerne hjælp til mad, planlægning
og teknisk kontrol m.m.“ Hustruen
Stine er med til løbene i udlandet,
og sidste år havde de for første gang
teltet med plads til 25 spisende
gæster med. „Med i pakken får kørerne også maden, som Stine laver,

så jeg håber at flere kørere nu vil
være med til at være mere sammen
udenfor banen. Det fylder faktisk
lige så meget at have det sjovt, som
det gør at køre efter sejrene.“
Ikke tid til jagt
Lars bruger rigtig mange timer
på ræserværkstedet, der ligger i
forbindelse med Lindcon i Skødstrup. „Det er nemt at kunne gå lige
fra jobbet ind til bilen, og det tager
kun 12 minutter at komme hertil fra
Rønde. Jeg er også jæger men går
stort set aldrig på jagt, da bilen tager
al fritiden.“
Hans Renault Alpine A310 med
hækmotor blev købt i Tyskland i
2010, hvor den havde kørt som
almindelig gadebil. „Det er en rigtig
outsiderbil og ofte den mest fotograferede, når vi er til løb.“
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
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Ny overnatningsrekord
DJURSLAND Det samlede overnatningstal for
Djursland er steget med mere end 100.000 overnatninger fra 2015 til 2016, og det betyder, at der i
2016 har været over 1.7 mio. overnatninger.
„På det tyske marked har vi oplevet en fremgang
på 14,4%,” udtaler turismedirektør Flemming
Rasmussen, Destination Djursland. Nordmændene er også vigtige gæster med en mindre
fremgang på 0,7% på Djursland, mod en samlet
nedgang på landsplan på 4%.
Hollænderne tegner sig for den største fremgang
med en stigning på 37%.

Kultur- og erhvervssamarbejde
skaber vækst
DJURSLAND Kreative erhverv som vækst
drivere var temaet for Djurslands UdviklingsRåds
sidste møde. „Der er synergi mellem kultur og
erhverv, som til alle tider har været med til at give
gode resultater. Som kommuner skal vi understøtte, at netværkene mellem kultur og erhverv
bliver endnu stærkere, for det er en af vejene til
endnu mere vækst på Djursland,” siger borg
mester Claus Wistoft, Syddjurs. Han suppleres
af borgmester i Norddjurs, Jan Petersen: „2017
er ikke kun et enkelt års begivenhed, men et
afsæt. 2017 hæver jo antallet af mennesker, der
møder vores steder, vores begivenheder og vores
oplevelser. Og for den sags skyld også vores
produkter. Vi skal give alle lyst til at vende tilbage
til Djursland, også efter 2017.”

Børn skal lære at skabe IT

Renault Alpine A310
Produktion: 1981
Glasfiber karosseri
Hovedrenoveret motor
Teknik:
2,9 l V6 (normal er 2,7 l)
255 km/t
210 hk
280 newton
Vægt 850 kg
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ØSTJYLLAND „Østjyderne skal stå sammen om
tre emner: 1) IT skal være et grundlæggende fag
på niveau med matematik og det at lære at læse,
2) de små og mellemstore virksomheder skal digitalisere sig og 3) vi skal i fællesskab blive bedre til
at tiltrække dygtig arbejdskraft fra udlandet. Ellers
risikerer vi at ende på perronen, når industriali
sering 4.0-toget suser forbi,” sagde Brian Gottorp
Jeppesen, direktør for Mjølner Informatics og
medlem af Regeringens digitale Vækstpanel, da
han besøgte Business Region Aarhus i forbindelse
med Internet Week Denmark 2017.

Tang.nu
GRENAA Giver det mening at dyrke og anvende
tang, og kan det bidrage til et bedre havmiljø?
Det sætter forskere, virksomheder, myndigheder
og interesseorganisationer fokus på i et nyt stort
projekt til 10 mio. kr.
„Når tang vokser, optager det næringsstoffer fra
havvandet, og når tangen efterfølgende indsamles eller høstes, fjernes de helt fra havmiljøet. Ved
at bruge den høstede tang som foder eller fødevare får vi en unik mulighed for at genanvende
næringsstofferne i fødekæden på land. På den
måde kan dyrkning og anvendelse af tang bidrage
til en mere bæredygtig kobling mellem land og
hav,” forklarer forsker Annette Bruhn fra Aarhus
Universitet, som leder projektet. Kattegatcentret
står for projektets formidlingsdel.

Noter
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UNGT BRØDREPAR
MED I FREMTIDENS BILHUS

Med et ungt brødrepars indtrædelse i ledelsen og en ny bestyrelse har
Volkswagen Grenaa sat kursen for fremtidens bilhus.
Audi Service Partner, kan både ejere fortsatte,“ fortæller Martin. Mens
han i dag har valgt at prioritere
af Audi og Volkswagen slippe for
et agentur af
den besværlige
køredragter
tur til Aarhus.“
KUNDERNE VIRKER
og studierne i
Værkstedet
fritiden, kører
tilbyder også
MERE LOYALE HER
Christian fortsat
gratis afhentning
på ladbil af begge bilmærker – og en og ser i skrivende stund frem til
debuten i DTC 23. april på Jyllandslånebil.
ringen. „Jeg kan kun finde ud af at
køre og har hverken interesse elStartede som weekendhjælpere
ler evner for at skrue på samme
Mens Martin i nogle år har fungemåde, som far har.“
ret som eftermarkeds- og salgschef, startede Christian i jobbet i
Grenaa er anderledes
Grenaa 1. april efter godt seks år
I løbet af de første uger i
ved Volkswagen i Skanderborg.
jobbet har Christian alleBrødrene begyndte som weekendrede mærket en forskel på
hjælpere i henholdsvis Grenaa og
Skanderborg og blev efter gymnasie bilhusene i Skanderborg og
Grenaa. „Kunderne virker
tiden ansat som sælgere.
mere loyale her, da flere af
Martin læser nu HD i ledelse og
køberne til de første biler
organisation på Aarhus Universijeg har solgt også tidligere
tet, mens Christian har en HHX.
har handlet her ved os.“
For begges vedkommende handMåske der heller ikke er
ler det også meget om at være
Facelift og dygtige mekanikere
udsigt til en helt så stille
serviceminded og have et lille gen
Jesper har allieret sig med indehasommerperiode, som en
af købmandsskab, mens ny erfaverne af Boldsen & Lindhardt Board
del andre bilhuse oplever.
ring løbende tikker ind på kontoen.
Advice, Karina Boldsen og Mette
Mens de er midt i
Eksempelvis kan erhvervssalg være
Lindhardt Steffensen som nye besommerstilheden,
et langt og sejt træk, hvor der nemt
styrelsesmedlemmer, sidstnævnte
oplever man ved
går et par år fra det første besøg, til
som formand. Ud over dem og
Volkswagen i
kunden en dag
trekløveret sidGrenaa nogle
får brug for en
der også Esben
MED BRØDRENE OG
gange decidebil og husker
Møller, HSM og
DEN NYE BESTYRELSE FÅR besøget – eller
ret sommer
Hans Hansen,
travlhed, når
Sukup DanCorn,
JEG NU MULIGHED FOR AT besøgene.
sommerhusmed i bestyrelKONCENTRERE MIG MERE
gæster også
Til ræs med
sen.
bruger ferieOM ERHVERVSSALG
farmand
„Bygningerne
tiden til lige
Om bilintereser også klar til
fremtiden og har netop gennemgået sen stammer fra fars benzin i blodet, at købe en bil
med hjem.
et „facelift“ så de nu lever helt op til eller er kommet ind med modermælken skal være usagt. Et faktum
de krav fra Volkswagen, der gælder
er det i hvert fald, at far Henrik ejer
på verdensplan.“ Og bygningerne
Mogens Greve,
og driver Høgh’s Auto i Skødstrup –
får noget at se til, da ikke mindre
mogens@mercatus.dk
og tog sønnerne med til ræs.
end syv nye bilmodeller triller ind i
„Vi købte tre gocarts og begyndte
huset i årets løb.
at køre ræs i Tirstrup. Far havde ikke
„Vores dygtige og erfarne medtid til både at køre og skrue, så han
arbejdere på værkstedet uddanner
sig løbende til alt det nye, og da vi er lagde ræset på hylden igen – og vi
Indehaver Jesper Jürgensen har
med øje for både at være på forkant
med et kommende generationsskifte og fremtidssikring af bilhuset
fået et ungt brødepar med i den daglige ledelse og en ny bestyrelse til
at tegne de overordnede linjer. Trekløveret i ledelsen sidder også med
i bestyrelsen. „Der blev glippet en
ekstra gang med øjnene, da 24-årige
Martin og 26-årige Christian Høgh
for nylig blev præsenteret for forhandlerkollegaer som henholdsvis
eftermarkedschef og salgschef,“
fortæller 59-årige Jesper Jürgensen,
der fortsat har titel af direktør og er
ansvarlig for erhvervssalget. Martin
og Christian har hver købt ti procent
af aktierne.
„Med brødrene og den nye
bestyrelse får jeg nu mulighed for at
koncentrere mig mere om erhvervssalg.“
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Salgschef Christian Høgh, direktør Jesper Jürgensen og eftermarkedschef Martin Høgh, Volkswagen Grenaa
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Indehaver Frederik Høgh Brandstrup, Grenaa Hydraulik A/S

VIRKSOMHEDER VÆKSTER

TÆTTERE PÅ

KUNDERNE
I stedet for at drosle ned i et yderområde øger flere
virksomheder aktiviteterne tættere på kunderne.
14
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firmaet Tipsmark & Kildahl, som du
har vi formået i samme periode
Der sker rigtig meget i Aarhuskan læse mere om her i magasinet.
området, og mange håndværkere og at øge omsætningen ved at flytte
fokus til andre opgaver. Vi har
virksomheder på Djursland sender
Der er arbejde til flere
hver dag mange ansatte afsted mod blandt andet fået meget arbejde for
Langt den største del af de ansatte
Aarhus Kommune, efter at vi har
Aarhus. En af dem der har vendt
er bosiddende på Djursland, og det
fået adresse i kommunen. Vi passer
blikket mod Aarhus er indehaver
giver mere fleksibilitet at kunne
godt ind i deres opgaver, fordi vi er
af Grenaa Hydraulik A/S, Frederik
bruge de ansatte i forskellige funklidt bredere og kan netop det, de
Høgh Brandstrup.
tioner og flytte
har brug for. Det
„Vi startede i maj 2014 reservemellem Aarhus
handler både om
delsbutik i Skejby, og pr. 1/1 2016
KOMMER DE RIGTIGE
og Grenaa i
størrelsen på voovertog vi Centrum Hydraulik,“ forFOLK, FÅR DE JOBBET, FOR blandt andet
tæller han. Til august får de to fælles res virksomhed,
fleksibilitet og
adresse i Risskov som henholdsvis
VI HAR ARBEJDET TIL DEM ferieperioderne.
„I Aarhus er
lager m.m.“
serviceværksted og ParkerStore/buder også så stor aktivitet og opgaver
Aarhus Hydraulik er i skrivende
tik i det nye Aarhus Hydraulik.
med nedbrud efter fyraften, så det
stund med i udbud af service på
Ved overtagelsen af Centrum
er noget af en kabale at få det til
tiptrailere, kraner og lifte for hele
Hydraulik fulgte et Zepto agentur
at gå op, når den medarbejder der
Aarhus Kommune, hvilket kan bemed, og virksomheden er nu Zepto
skulle møde kl. 7 har været på job
tyde behov for yderligere en mand.
samarbejdspartner og godkendt til
om natten. Vi kan knap nok planat lave reklamalægge to uger frem. Det eneste
Fra tilbud til
tioner. Desuden
VI FLYTTER PÅ INGEN
faste er syn og service for vores
timebetaling
har Frederik
MÅDE VÆK FRA GRENAA,
faste kunder.“
„Offshore arbejfået agenturet
Siden januar har Frederik forgædet var meget
på Delta Oils
MEN VI UDVIDER VORES
ves søgt to hydraulik teknikere. „Vi
presset af priser
højkvalitets olieVIRKSOMHED TÆTTERE PÅ på grund af
har fået en, som ikke passer helt til
og fedtprodukt
jobbeskrivelsen, da han er lastbilDER, HVOR KUNDERNE ER udlandet, og vi
til eget forbrug
var kun med ved mekaniker, og vi har generelt en del
og til videresalg.
ansøgere, som ikke passer til vores
at arbejde hurtigere og smartere.
Kundekredsen tæller blandt andet
behov.“ Der er nu sat et bureau på
Vi har nu bevæget os ud i en anden
Lego og forsvaret.
opgaven. „Vi har sagt nej til nye kuntype arbejde, hvor det handler
der i Aarhus, fordi vi ikke kan finde
mindre om tilbud, da vi får vores
Øger omsætningen trods kollaps
folkene til det. Vores sælger i Aarhus
timebetaling.“
„Vi flytter på ingen måde væk fra
er blevet bedt om at holde fokus på
Frederik kender adskillige lokale
Grenaa, men vi udvider vores virkkomponentsalg og holde igen med
virksomheder med øjnene rettet
somhed tættere på der, hvor kunat tilbyde service og vedligehold.
mod Aarhus. „Vognmandsfirmaet
derne er.“ Inden offshore markedet
Så kommer de rigtige folk, får de
Gert Svith har ikke åbnet i Aarhus
i 2016 gik helt i stå på grund af den
jobbet, for vi har arbejdet til dem.
men er der rigtig meget og nyder
faldende oliepris, udgjorde nysyning
Den optimale mand er en landbrugsaf offshore udstyr en stor del af om- nu godt af vores værksted i Aarhus.
søn, der har skruet sammen med
Murerfirmaet Rasmus Jakobsen
sætningen i Grenaa Hydraulik.
overtog i 2016 et mindre murerfirma farmand og derefter er blevet land„På trods af kollapset i
brugsmaskinentreprenørmekaniker.“
i Risskov, og Flemming Kjær Transoffshorebranchen,
port har lejet sig ind i Risskov. De
to servicerer vi både i Grenaa og i
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
Aarhus.“ Han nævner også maler-
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Søren og Lars Madsen, SM Autolakering ApS og SM Lakering ApS

NY AFDELING SATSER PÅ AT

LAKERE HELE
SM Autolakering knopskyder
med virksomheden SM Lakering,
der vil udnytte 40 års erfaring
med lakering til at servicere
virksomhederne på Djursland
med alle typer industrilakering,
uanset om det er til produktion
eller renovering.

16
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I 2002 overtog brødrene Søren og
Lars Madsen SM Autolakering ApS
efter deres far, og virksomheden
kunne i 2016 fejre 40 års jubilæum.
Da nabovirksomheden og konkurrenten Allak pludselig blev sat til
salg, var brødrene ikke sene til at
slå til. Pr. 1. januar 2017 etablerede
brødrene så også SM Lakering ApS,
og de to malere fra Allak er nu ansat
i den nye virksomhed.
Nye opgaver til
erfarne medarbejdere
„Vi lakerer i forvejen rigtig mange
bilemner om året,“ fortæller Lars
Madsen. „Nu har vi udvidet kapaciteten, så vi også kan tilbyde
at klare en stor del af Djurslands
øvrige lakeringsopgaver i vores nye
virksomhed.“
Gennem årene har SM Auto
lakering påtaget sig andre lakerings

opgaver i mindre omfang. Medarbejderne er således godt klædt på til at
løse de nye lakeringsopgaver.
„Industrilakering stiller andre krav
til udstyr og lokaler. Men da vores
nye lokaler ligger et stenkast fra
vores autolakering, er logistikken
rigtig god med det nye setup. Vores
erfarne medarbejdere har været
her i mange år og er meget opsatte
på nye opgaver, så vi kan supplere
hinanden optimalt.“
Tingene skal være i orden
Lars Madsen forklarer, at industri
lakering er et krævende håndværk,
hvor faglighed og erfaring er vigtigt
for et flot resultat. Samtidig er han
vant til at skulle levere til tiden. „Når
en bil skal lakeres, er det næsten
altid et led i en længere proces,
hvor både kvalitet på arbejdet og
leveringstid skal være i orden, så
www.erhvervDJURSLAND.dk · maj 2017

DJURSLAND
Industrilakering kan foretages på
slutkunden ikke skal vente for længe
på at få sin bil igen. De parametre er næsten alle typer materialer, herunder træ, plast
mindst lige så
og metal. Det er
vigtige, når det
VI BEVÆGER OS IND
vådlakering med
gælder induPÅ ET HELT NYT MARKED,
alt fra syrehærstrilakering. Vi
dende lakker,
bevæger os ind
SOM IKKE ER VANT TIL
til højglans og
på et helt nyt
AT KUNNE FÅ TINGENE
mat, hvor kun
marked, som
LAVET LOKALT
fantasien sætikke er vant til at
ter grænser.
kunne få tingene
Erhvervsdrivende kan få renoveret
lavet lokalt. Vi arbejder blandt andet
deres kontormøbler og private
på at lave aftaler med møbelprodudiverse møbler, døre og køkkener,
center, lampefabrikanter og boligog der er ingen nedre grænse for
foreninger om møbler, køkkener og
opgavens størrelse.
døre m.m.“
Blandt kunderne er eksempelvis
Pulverlakering på idéstadiet
en portfabrikant, der får malet porte
i en farve, som ikke indgår i fabrikan- På nogle emner, som skal lakeres
i flere længder og størrelser, kan
tens standardfarver. Oplagte samdet være en fordel at arbejde med
arbejdspartnere er også Djurslands
pulverlakering. Her har Søren og
smedevirksomheder og mindre
Lars etableret et tæt samarbejde
industrivirksomheder.
www.erhvervDJURSLAND.dk · maj 2017

med en nordjysk kollega, så også de
opgaver kan løses.
„Vi overvejer også selv at etablere
faciliteter til pulverlakering, men det
kræver en større investering.“
En del virksomheder på Djursland
producerer emner, der skal pulverlakeres, og Søren og Lars forhandler
allerede med et par kontakter. „Men
der skal ﬂere til, før vi investerer, så
vi hører gerne fra virksomheder, der
har brug for en snak om mulighederne. Så indtil videre er vi igennem
vores nordjyske samarbejdspartner
allerede nu klar til at løse konkrete
opgaver indenfor pulverlakering,“
afslutter Søren.
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
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EGENTLIG VAR

NÅLE
UDSET SOM

LEVEVEJEN

Ejere Michael Tipsmark og Bjarne Kildahl, Tipsmark og Kildahl ApS

18

Advertorial

www.erhvervDJURSLAND.dk · maj 2017

Fra underviser på malerskolen og selvstændig akupunktør
til kompagnon og nyt malertilbud i Syddjurs.
Når ens tidligere beskæftigelse skiller
sig ud, kan det indledningsvis være
interessant at få den historie først.
Så altså – Bjarne Kildahl startede
for 20 år siden som malerkonduktør
i et stort malerfirma i Aarhus. Siden
blev han selvstændig med Bjarnes Malerfirma og begyndte på
et tidspunkt lige så stille at drosle
ned, mens han læste anatomi,
fysiologi, patologi, akupunktur og
kinesisk urtemedicin. Indehaveren
af malerfirmaet Tipsmark i Grenaa,
Michael Tipsmark, hørte gennem
en leverandør om neddroslingen og
købte i 2006 Bjarnes Malerfirma og
lavede det til en Aarhus-afdeling af
Tipsmark.

boligforening, renovering og privat,
og det når vi nemmest i to virksomheder med forskellige beliggenhed.“

Godt fodfæste i Syddjurs
Tipsmark og Kildahl med adresse
på Møgelgårdsvej 19 i Lystrup har
allerede fået godt fodfæste på
malerstigerne i Syddjurs. „Vi har
haft og har forskellige opgaver rundt
om i hele Syddjurs – også i Ebeltoft,
som til gengæld nok er den eneste
større by på Djursland, vi ikke har
medarbejdere fra. Men vi vil meget
gerne have det og søger altid gode
medarbejdere med forståelse for
vores krav til kvalitet i arbejdet.“
Blandt de ansatte er tre medarbejdere med syrisk baggrund. De
to af dem er ansat efter en periode
Og så kom der børn
med praktik og løntilskud, mens den
Bjarne blev i malerfirmaet på deltid,
tredje er på vej til en ansættelse efter
mens han læste. „Da alt gik i stå i
også at have været gennem praktik
2008, og vi mistede noget arbejde
og løntilskud. „Kontakten til dem fik
i Aarhus, var vi 35 mand. Jeg stopvi gennem Aarhus og Skanderborg
pede på det tidspunkt som malerKommuner, og vi indgår også gerne
mester og arbejdede i halvandet
sådanne aftaleforløb med Syddjurs
år delvis som underviser på malerKommune. Vi har eksempelvis haft
skolen og delvis som selvstændig
stor succes med
akupunktør,“
at bruge de anfortæller Bjarne.
FOR ET ÅRS TID SIDEN
satte syrere som
Han lærte
STARTEDE VI MALERFIRtolke.“
blandt andet
om at kurere
MAET TIPSMARK & KILDAHL
Ansigtet
barnløshed, og
FOR AT DÆKKE SYDDJURS
udadtil
det hørte en
Bjarne er anmalersvend.
OG AARHUS KOMMUNER
sigtet udadtil i
„Han havde en
Tipsmark & Kildahl. „De tre et halvt
søster, der ikke kunne blive gravid,
år jeg læste har givet meget, og du
og da jeg havde kureret hende, fik
kommer til at se verden på en helt
jeg også besøg af hendes tvillingeanden måde, og meget af det kan
søster, der havde samme problem.
jeg også bruge i hverdagen. Den hoDa de begge havde fået barn, kom
listiske tilgang til at tænke i helheder
den ene af dem igen, så nu har
fører vi eksempelvis videre ved at
hun to.“ Siden da var Bjarne ved at
tænke i flere leverandører af maling
sætte nåle i barnløse mødre med til
for at have en bred dækning i vores to
at „lave“ endnu flere børn.
firmaer.“ Firmaerne kan fungere som
én stor/større helhed, hvilket også har
Tilbage til malerfaget
betydet, at Michael undgik vinter
Malerfaget trak dog stadig, hvilket
fyring af 5-6 medarbejdere. „De fik
resulterede i en lederstilling i Aarhusafdelingen af et stort malerfirma, job i det nye firma – og er for nylig
vendt tilbage til Grenaa igen.“
hvor Bjarne var med til at ekspanMalerfirmaerne prioriterer både
dere fra 70 til 170 medarbejdere.
energi- og miljøvenlige produkter,
„Vi var dog ikke helt enige om den
fremtidige strategi, og lidt snak med samt gode hjælpemidler til medarbejderne. „Vi arbejder på at få en
Michael i Grenaa førte efter nogle
fysioterapeut ind over til et fyr
overvejelser til, at vi for et års tid siaftensmøde, så vores medarbejdere
den startede malerfirmaet Tipsmark
bliver mere kropsbevidste og gør
& Kildahl for at dække Syddjurs og
brug af deres sundhedsordning.
Aarhus Kommuner, mens Tipsmark
Måske skal vi også have et rygei Grenaa fortsat koncentrerer sig
stopkursus.“ Dette dog ikke til ære
om Norddjurs Kommune.“ Det nye
for cheferne, da Bjarne lagde tobakfirma havde tre medarbejdere, og
efter det første år er der nu 42 med- ken på hylden for ni år siden, mens
Michael gjorde det for to år siden.
arbejdere, mens der ved Tipsmark i
Grenaa er 32. „Vi har et mål om 60
procent nybyggeri og 40 procent
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
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Direktør Lars H. Olsen, Fregatten Jylland

20

Personprofil
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NU SKAL

SEJLENE SÆTTES
FOR DJURSLAND

Den nye direktør for Fregatten Jylland går fra borde
på Fanø og fortsætter togtet på Djursland.
Søn og datter i Taulov og San Francisco
61-årige Lars H. Olsen flyttede sammen med hustruen
Lars og Lis har en søn i Taulov og en datter i San
Lis til Fanø, da han fra 1. november 2005 blev ansat
Francisco. Datteren er amerikansk gift og amerikansk
som kommunaldirektør. Senere blev han direktør for
statsborger og har to børn. „Børnehaven i San Francisco
Videncenter for Kystturisme i Hvide Sande og var der
er lukket i næste uge, og jeg har lovet at være barnepige
til udgangen af 2014. Siden har han arbejdet som selvog lære et af børnebørnene at cykle. Så inden jeg starter
stændig konsulent med turismeudvikling og redaktør
på fregatten, når jeg lige et besøg mere derovre.“ Når
på Fanø Posten. En af landets efterhånden få aviser,
den amerikanske familie kommer til Danmark fem uger
der giver et godt afkast. Fra 1. maj kan han også skrive
i sommerferien, skal bedstefars nye arbejdsplads helt
fregatdirektør i logbogen.
sikkert tages i nærmere øjesyn.
„Jeg skal nu have fundet et
Det primitive fritidshus uden
sted at bo i Ebeltoft-området,
PÅ FANØ ER MANGE
moderne faciliteter inde midt i
og hen over sommeren må vi så
skoven i Sverige har Lars og Lis
finde ud af noget mere permaAF MINE MORGENER
selv bygget. „Naturen har også
nent,“ fortæller Lars H. Olsen.
en stor plads, men måske huset
Lis arbejder som respirationsSTARTET MED EN TUR PÅ
i Sverige må vige pladsen til forhjælper i Esbjerg Kommune, og
MOUNTAINBIKEN KL. 6
del for „noget“ på Mols. Det må
vagterne ligger placeret, så hun
vi se på. Flere relationer på Fanø
foreløbig vælger at fortsætte
har bekendte her i området, så på en måde kender jeg
med det samtidig med, at hun også har mulighed for
allerede flere, som jeg nu skal have hilst nærmere på.“
jævnlige ophold i Ebeltoft.
Skal nu lære området at kende
CV’et peger i flere retninger
Lars glæder sig også til at blive en del af Ebeltoft, Syd„På Fanø er mange af mine morgener startet med en
djurs og hele Djursland – og til at lære folk at kende.
tur på mountainbiken kl. 6, og det ville da være dejligt
„Jeg har i mange år været frivillig på Roskilde Festival og
at kunne cykle til arbejde her i Ebeltoft.“ Indtil ryggen
har sammen med en anden stået for medarbejderparkesagde stop, blev squash ketcheren også brugt flittigt.
ring og de 250 hjælpere til den opgave. Jeg er åben for
På CV’et står i øvrigt også it-uddannelse, mastermeget og vil også stikke fingeren i jorden her i Ebeltoft.
uddannelse i offentlig ledelse på Syddansk Universitet,
I alle sammenhænge tager jeg
afdelingschef for kommunalsergerne kosten og fejer eller laver
vice hos Rambøll, kommunalJEG ER ÅBEN FOR
kaffen. Jeg er en del af teamet –
chef i Business Services A/S,
men giver også medarbejderne
personalechef i Dragør
MEGET OG VIL OGSÅ STIKKE
plads til det, de er gode til.“
Kommune, kommuFanø har som ø en begrænset
nalbestyrelsesFINGEREN I JORDEN HER I
geografi, hvilket giver en stærk
medlem for
identitet. „Jeg fornemmer lidt
Venstre i
EBELTOFT
det samme her på Djursland.
Hvalsø
Nærmarkedet er et særligt segment, som er kulturelt
Kommune og formand for en
orienteret. Særudstillingen med skibene fra Kulturbyåblokalhistorisk forening.
ningen i Aarhus viser, at man gerne vil det nye og er klar
„Jeg har på det seneste
til det – og kan tiltrække både borgere og turister. Man
savnet de nære arbejdsrelaskal ikke altid gøre, som man plejer, og det er godt at
tioner til mennesker, så jeg
have fokus på, at meget af det som er godt for borgerne
glæder mig til at lære de
også er godt for turisterne – og omvendt. Jeg glæder
mere end 20 medarbejdere i
mig rigtig meget til at blive en del af det hele 24/7.“
Ebeltoft at kende. Det er jo
gennem dem, vi skal skabe
fremtiden for fregatten.“
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
www.erhvervDJURSLAND.dk · maj 2017
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VVS-installation

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

per møller

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

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

www.ey.com/dk
www.permoeller.dk

Jesper Stagegaard, Ree Park, om Ålsrode
Ålsrode har den viden, der skal til for at løse
opgaverne på den rigtige måde, de er en del af
processen. De har både det grej, der skal til,
og ved, hvordan det skal bruges.
aalsrode.dk

ERHVERVSRÅDGIVERNE

– VI STÅR PÅ TÆER FOR DIG OG DIN VIRKSOMHED
Lars Pagter
Telefon 8758 1338
Ole Bonde
Telefon 8758 1330
Anders Jelle
Telefon 8758 1481
Lisbeth Grauballe Bendtsen
Telefon 8758 1339

Rønde Sparekasse
Hovedgaden 33, 8410 Rønde
Telefon 8637 1366, www.roendespar.dk
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DIT lokale
pengeinstitut
– hvor DU er i
centrum

Hos os får du:
• Personlig erhvervsrådgiver
• Lokalt kendskab
• Kunden altid i fokus
• Solidt branchekendskab
• Hurtig beslutning
• Ingen kunde- eller kontogebyr

www.erhvervDJURSLAND.dk · maj 2017

boliger til salg, finder du i fanen udbud, mens alle tal omkring solgte boliger, fx
salgspriser, nedslag og salgstid, ligger under fanen solgte.

Udbud

Se nøgletal fra Boligsidens Markedsindeks

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:
Nye tal: Huspriserne stiger i 57 kommuner

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.
Se nøgletal fra Boligsidens Markedsindeks

Villa/Rækkehuse ×
Mægler | Nyhedsbrev | Kontakt & support

- Danmarks mest besøgte boligportal
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Markedsindeks
Nyheder Inspiration og rådgivning Find mægler
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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
10.000

(Du kan sammenligne op til fire områder)

Norddjurs ×

Boligsidens
Markedsindeks
(Du kan sammenligne op til tre boligtyper)

Syddjurs ×

Alle data er indhentet i perioden
23.03.2017 - 21.04.2017
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen,
NN Markedsdata. Gengivet uden ansvar.

Villa/Rækkehuse ×
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2016

ALSERVICE APS
Sjørupgårdvej 1, 8581 Nimtofte
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
0,5
(0,4)
Resultat før skat
0,0
(-0,0)
Egenkapital
-0,0
(0,0)
Boligsidens Markedsindeks
Kilde: Boligsiden.dk
Antal ansatte
3
Jan Maj
2016
2016

Sep Maj
2016

Jan
2017

2016

Sep
2016

-22,2%

Ændring
måned21,0%
-7,9%

Ændring år

-6,3%

Pressemeddelelser

-22,2%

Boligsidens Markedsindeks

Villa/Rækkehuse

-7,9%

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

21,0%

Sådan gør vi
FAQ
Fakta om Boligsiden
Kontakt

tilbage hurtigst muligt.
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:
Vælg dato

Sådan gør vi
FAQ
Fakta om Boligsiden
Kontakt

Antal erklærede konkurser
Antal
600

BIRGIT EGGERT,
749 GRENÅ APS
200
Havnevej 128, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning
31-12-2016
100
Bruttofortjeneste
2,7
(2,9)
Resultat før0 skat
0,4
(0,4)
Egenkapital
0,7
(0,4)
Antal ansatte
8

400
300
200
100
Marts
2016

Januar
2017

Februar
2017

Marts
2017

Kilde: Danmarks Statistik

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

BOSTEDET BRÆNDTVAD APS
Brændtvadvej 12, 8586 Ørum Djurs
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
6,0
(1,1)
Resultat før skat
0,2
(0,0)
Egenkapital
0,1
(0,0)
Antal ansatte
15
BYGGEFIRMAET
6
JAN ØSTERGAARD APS
5
Sønderskovvej
20, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning
31-12-2016
4
Bruttofortjeneste
1,1
(1,1)
3
Resultat før skat
0,2
(0,2)
Egenkapital
1,6
(1,7)
2
Antal ansatte
3

5

4

3

AMB VISUALS A/S
Bjødstrupvej 12A, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2016
500
Bruttofortjeneste
3,1
(2,9)
Resultat før skat
-0,3
(0,3)
400
Egenkapital
0,3
(0,5)
Antal ansatte
10
300

500

0

Jan
2017

Villa/Rækkehuse

Villa/Rækkehuse

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

ALLINGÅBRO TOTALBYG A/S
Hovedgaden 15, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
4,3
(3,3)
Resultat før skat
0,9
(0,2)
Egenkapital
1,8
(1,2)
Antal ansatte
8

Ændring
måned
Ændring år
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-6,3%
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Ønsker du mere statistik?
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Norddjurs ×
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Er du fx studerende eller journalist, kan du
Salgstid for at få
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tilbage hurtigst muligt.
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om Boligsidens Markedsindeks:
ForFAQ
boligtype:
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For
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statistikker om boligmarkedet. Skriv kort om dig
Fakta om Boligsiden
Vælg dato
Salgstid
Vælg
Vælg
selv og baggrunden for dit ønske, så vender vi
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tilbage hurtigst muligt.
(Du kan sammenligne op til fire områder)
(Du kan sammenligne op til tre boligtyper)

Ønsker du mere statistik?
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For boligtype:
Vælg

Sep Sep

til fire områder)
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Her på siden kan du dykke ned i tallene for boligmarkedet. Alt om udbud, dvs.
Norddjurssolgte× boliger,Syddjurs
Villa/Rækkehuse
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boliger til salg, finder du i fanen udbud, mens alle tal omkringNorddjurs
fx Syddjurs
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Boligsidens Markedsindeks
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A/S AUNING
BLIKKENSLAGERFORRETNING
Vestergade 46E, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
19,2
(13,6)
Resultat før skat
2,3
(1,3)
Egenkapital
3,8
(2,9)
Antal ansatte
35

1

Februar
2016

803
650

December
2016

688
632

Januar
2017

770
771

Februar
2017

840
809

EBELTOFT AUTOCENTER APS
Martin Hansens Vej 2, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
1,4
(1,5)
Resultat før skat
-0,2
(-0,0)
Egenkapital
0,3
(0,4)
Antal ansatte
5

JK SHIPPING APS
Tingparken 29, 8950 Ørsted
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
1,4
(1,1)
Resultat før skat
0,6
(0,5)
Egenkapital
-0,3
(-0,8)
Antal ansatte
2

FAIR WORK APS
Bodevej 13, 8950 Ørsted
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
2,4
(1,7)
Resultat før skat
0,1
(0,1)
Egenkapital
0,1
(0,1)
Antal ansatte
5

KOLIND ENTREPRENØR- &
VOGNMANDSFORRETNING APS
Skarresøvej 6, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
2,6
(1,7)
Resultat før skat
0,4
(0,2)
Egenkapital
1,4
(1,1)
Antal ansatte
6

FREDERIKSEN GRENAA A/S
Energivej 3, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2016
Bruttofortjeneste
11,9
(7,9)
Resultat før skat
2,6
(0,2)
Egenkapital
3,6
(1,6)
Antal ansatte
23
GMS APS
Dr Louise Vej 3, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
1,1
(1,3)
Resultat før skat
0,0
(0,1)
Egenkapital
0,6
(0,5)
Antal ansatte
4
GRAFISK ID A/S
Torvegade 3, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
3,5
(4,2)
Resultat før skat
1,1
(1,7)
Egenkapital
6,4
(6,7)
Antal ansatte
13
GRENAA FORBRÆNDING A/S
Kalorievej 9, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
2,6
(5,0)
Resultat før skat
-2,4
(-0,3)
Egenkapital
0,9
(1,8)
Antal ansatte
15
GRENÅ GULVCENTER APS
Rugvænget 23, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
4,0
(3,9)
Resultat før skat
0,1
(0,2)
Egenkapital
1,3
(1,2)
Antal ansatte
8
GRENAA MURER ENTREPRISE APS
Ymersvej 6, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
1,1
(0,8)
Resultat før skat
0,2
(0,2)
Egenkapital
0,2
(0,1)
Antal ansatte
2

CAMO LEATHERS A/S
0
Industrivej 24, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
5,1
(3,3)
Resultat før skat
1,4
(-0,5)
Egenkapital
3,6
(2,5)
Antal ansatte
8

GUDMANN & SØN APS
Søgade 3, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
0,8
(0,7)
Resultat før skat
0,0
(-0,0)
Egenkapital
1,0
(0,9)
Antal ansatte
3

DANSK VILOMIX A/S
Sjellebrovej 10, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
128,1
(123,2)
Resultat før skat
91,7
(89,6)
Egenkapital
146,8
(134,0)
Antal ansatte
77

HOTEL MARINA AF 1.8.2014 APS
Kystvej 32, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
6,4
(6,1)
Resultat før skat
-0,4
(-4,2)
Egenkapital
-3,5
(-3,2)
Antal ansatte
17

DK TAG OG FACADE APS
Ballevej 9, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
2,3
(2,3)
Resultat før skat
0,2
(0,1)
Egenkapital
0,3
(0,2)
Antal ansatte
5

JENS KRISTENSEN A/S
Tingparken 29, 8950 Ørsted
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
3,4
(1,3)
Resultat før skat
2,3
(0,4)
Egenkapital
4,8
(3,0)
Antal ansatte
4

Kilde: Danmarks Statistik

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

www.erhvervDJURSLAND.dk · maj 2017

KRONOSPAN APS
Fabriksvej 2, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 30-9-2016
Bruttofortjeneste
218,3
(46,3)
Resultat før skat
29,0
(-5,5)
Egenkapital
149,4
(177,1)
Antal ansatte
214
KURT SØRENSEN APS RØNDE
Lerbakken 19, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
-0,0
(-0,0)
Resultat før skat
0,9
(0,3)
Egenkapital
15,4
(16,2)
Antal ansatte
2
KVADRAT A/S
Lundbergsvej 10, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
(150,5)
Resultat før skat
96,9
(97,6)
Egenkapital
256,8
(234,9)
Antal ansatte
159
LILLELYST MINKFARM OG PELSERI
JENS NØHR OG SØNNER APS
Sølystvej 1, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
2,5
(1,9)
Resultat før skat
1,3
(0,6)
Egenkapital
1,8
(0,9)
Antal ansatte
3
MC TAG A/S
Nyhåbsvej 1, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
11,6
(13,0)
Resultat før skat
-0,7
(0,8)
Egenkapital
1,4
(2,5)
Antal ansatte
31
MOLS BOLSJER A/S
Nedergade 11, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
2,4
(2,1)
Resultat før skat
0,2
(0,4)
Egenkapital
0,7
(0,5)
Antal ansatte
13
MOTOR-CENTRUM APS
Knivej 4, 8586 Ørum Djurs
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
2,3
(2,5)
Resultat før skat
0,1
(0,1)
Egenkapital
4,5
(4,5)
Antal ansatte
5
MURER- & TØMRERFIRMAET
BRDR. PEDERSEN A/S
Højsletvej 7, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
2,3
(1,8)
Resultat før skat
0,5
(0,1)
Egenkapital
0,9
(0,7)
Antal ansatte
5
MURERMESTER KENNETH STØVE APS
Smøgen 5, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
2,5
(2,4)

Ajour

23

Resultat før skat
Egenkapital
Antal ansatte

0,0
0,1
7

(0,0)
(0,1)

NIELS SØBORG OTTESEN APS
Storegade 1, 8950 Ørsted
Regnskabsafslutning 30-9-2016
Bruttofortjeneste
3,5
(3,1)
Resultat før skat
0,6
(0,1)
Egenkapital
4,8
(4,4)
Antal ansatte
35
NYT SYN AUNING APS
Centervej 10, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
3,5
(3,2)
Resultat før skat
1,7
(1,3)
Egenkapital
1,7
(1,3)
Antal ansatte
6
PH AUTOMATION APS
Industrivej 4, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
1,4
(1,2)
Resultat før skat
0,5
(0,3)
Egenkapital
0,5
(0,3)
Antal ansatte
3
PS STILLADSER APS
Sandgårdsvej 6, 8950 Ørsted
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
3,0
(2,3)
Resultat før skat
0,8
(0,0)
Egenkapital
1,4
(0,8)
Antal ansatte
4

TØMRERMESTER SVEND ERIK
SØRENSEN A/S
Tved Bygade 1, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
12,9
(10,4)
Resultat før skat
2,2
(1,8)
Egenkapital
2,2
(1,8)
Antal ansatte
23
VOGNMAND GERT ANDERSEN A/S
Auningvej 41, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
3,2
(2,8)
Resultat før skat
1,8
(1,5)
Egenkapital
6,2
(2,3)
Antal ansatte
19
VOGNMANDSFIRMAET GERT
SVITH A/S
Rugvænget 38, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
40,1
(40,5)
Resultat før skat
4,6
(6,7)
Egenkapital
26,8
(26,1)
Antal ansatte
56
ØSTJYDSK CAD-CAM A/S
Industriparken 2, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
4,0
(3,2)
Resultat før skat
2,1
(1,6)
Egenkapital
5,0
(3,4)
Antal ansatte
3

ØSTJYLLANDS HØRECENTER APS
Moselunden 29, 8963 Auning
- FINALE APS
Regnskabsafslutning 31-12-2016
God formiddag direktørPUNKTUM
jens nikolajsen
God formiddag direktør jens nikolajsen
Moesbakken 3, 8410 Rønde
Bruttofortjeneste
1,2
(1,6)
SØGNING
DIN SIDE
KREDITRAPPORTER UDLAND
Regnskabsafslutning 31-12-2016
(0,8)
SØGNING Resultat
DIN SIDEfør skat
KREDITRAPPORTER0,5
UDLAND
Bruttofortjeneste
-0,0
(-0,0)
Egenkapital
0,7
(0,8)
Grønfeld Byggecenter
ResultatA/Sfør skat
0,0
(0,0) Grønfeld
AntalByggecenter
ansatte A/S
2
Kort og Rutevejledning
Hent VCARD
Smedebakken 1
Hovedselskab:
Ja
Smedebakken 1
Hovedselskab:
Egenkapital
0,6
(0,7)
Grønfeld
Unik ID:
100539266
Tilret virksomhedsdata
Print
firmaprofil
Grønfeld
Unik
ID:
8400 Ebeltoft
Antal ansatte
7
8400 Ebeltoft
Telefon:
86365500
Hjemmeside: www.gronfeld-cement.dk
info@g-bc.dk
E-mail:

Fax:

Føj til overvågning

86365553
Telefon:

Føj til favoritter

86365500

Fax:

CVR-nr.:
SØRENS BUSSER RAMTEN
A/S 20132272
CVR-nr.:
Hjemmeside: www.gronfeld-cement.dk
P-nr.:
1004154229
info@g-bc.dk
P-nr.:
Mogenstrupvej 6, 8586 Ørum Djurs E-mail:
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Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
PROFIL
KONTAKTPERSONER
STRUKTUR
EJERHIERARKI0,9NØGLETAL (1,2)
REGNSKABER
KREDITVURDERING
NYHEDER
NOTATER
PROFIL
KONTAKTPERSONER
STRUKTUR
EJERHIERARKI
NØGLETAL
Resultat før skat
-0,4
(-0,1)
Egenkapital
0,7
(0,6)
God formiddag direktør jens nikolajsen
Antal ansatte OMSÆTNING
4
BRUTTOFORTJENESTE
SØGNING

DIN SIDE
0

OMSÆTNING

KREDITRAPPORTER UDLAND

5.316
0

2012 ANDERS
2013 2014 BANG
2015 2016APS
TANDLÆGE
Grønfeld Byggecenter
A/S 1, 8500 Grenaa
Torvet 19
Smedebakken 1
Hovedselskab:
Ja
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Grønfeld
Unik ID:
100539266
8400 Ebeltoft
Bruttofortjeneste
2,1
(2,0)
Resultat før skat
0,1
(1,4)
Telefon:
86365500
Fax:
86365553
CVR-nr.:
20132272
Hjemmeside: www.gronfeld-cement.dk
Egenkapital
7,2
(8,1)
info@g-bc.dk
P-nr.:
1004154229
E-mail:
Antal ansatte
2

2012

2013

1.369
0

0

3.191
1.369

0
0

0
3.191

TAL-VISNING

TH BETON
A/SEJERHIERARKI NØGLETAL REGNSKABER
STRUKTUR
Ny Lufthavnsvej 6, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2016
RESULTAT FØR2,4
SKAT
Bruttofortjeneste
OMSÆTNING (2,2)
Resultat før skat
1,1
(1,0)
Egenkapital
3,3 2016 (2,5)
2012 2013 2014 2015
Antal ansatte
4

KONTAKTPERSONER

THOMAS LADEFOGED,
840 HORNSLET APS
Dalgårdsparken 4, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
4,1 2016 (3,8)
2012 2013 2014 2015
Resultat før skat
0,5
(0,3)
Egenkapital
1,0
(0,8)
Antal ansatte EGENKAPITAL
9

0
00

RESULTAT FØR SKAT

14.369
3.191
1.062

TØMRERFIRMAET
PETER VOGNSEN APS
Møllevej 4A, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
19,7
(28,7)
Resultat før skat
1,0
(0,2)
Egenkapital
3,1
(1,9)
Antal ansatte
68
2012
2012

24

2013
2013

2014
2014

2015
2015

DÆKNINGSGRAD
EGENKAPITAL
2012

2013

2015 2016
Ajour

2014

0
00

2016
2016

0
14.3690

TAL-VISNING

2016

Tilret virksomhedsdata

Print firmaprofil

Føj til overvågning

Føj til favoritter

KREDITVURDERING

1.062
1.369
5.316

2015

Hent VCARD
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PROFIL

2014

Kort og Rutevejledning

2012
NYHEDER

2013 2014
NOTATER

2015

2016

ÅRETS FØR
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RESULTAT
SKAT
BRUTTOFORTJENESTE

2012
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2013
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2014
2014

2015
2015
2015
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2016
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BALANCE
EGENKAPITAL
ÅRETS
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2014
2014

2015
2015
2015
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2016
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Ejerleder Torben Christensen, Grønfeld Byggecenter A/S

Store byggeprojekter
giver vækst i Grønfeld
Ejerleder Torben Christensen
Viden og rådgivning
fra Grønfeld Byggecenter A/S
er vigtigt
er anden generation. Hans far
Omsætningen i virksomheden
startede virksomheden for 50
er nogenlunde ligeligt fordelt
år siden, men siden 2003 har
mellem private og håndværTorben og hans familie stået i
kere. Torben kan dog godt
støt voksende
Kort og Rutevejledning
Hent VCARD mærke, at Stark-afdelingen
Ja spidsen for den
100539266
virksomhedsdata
Print firmaprofil
virksomhed.Tilret
„Det
bliver bedre
i Ebeltoft er lukket, det har
til overvågning
og bedre, vi Føjudvikler
os po- Føj til favorittergivet flere private kunder.
86365553
20132272
1004154229
sitivt og finder hele tiden på
„Det er vigtigt for mig, at vi
nye produkter og nye måder
kan rådgive kunderne om at få
at sælge
på,“ konstaterer
de rigtige produkter, der pasREGNSKABER
KREDITVURDERING
NYHEDER
NOTATER han.
Bruttofortjenesten voksede
ser til den konkrete opgave.
i 2016 fra 4,0 til 5,3 mio. kr.,
Vi skal vide noget om det, vi
BRUTTOFORTJENESTE
men driftsresultatet
nåede
sælger, også selvom varerne
5.316
1,6 mio. kr. mod 0,6 mio. kr. i
ofte lander direkte hos kun2015. På trods af den øgede
den, uden at have været forbi
omsætning og bruttofortjeGrønfeld først.“
neste, er personaleomkostningerne stort set uændrede,
Fylder 50 i august
og det tilskriver
Torben
stort
Byggecentrets succes er
0
2012 2013 2014 2015 2016
fokus på effektivisering
og
primært skabt via mund til
stabile og engagerede medarmund-metoden. Men i anledbejdere.
ÅRETS RESULTATning af 50-års jubilæet den
1.062
19. august kommer vi nok til
Leverer til stort
at høre lidt mere til Grønfeld,
renoveringsprojekt
end vi plejer. Og Torben forLige nu er Lærkens Kvarter i
venter da også, at resultatet i
Albertslund på cirka 44.000
2017 bliver på samme niveau
m2 ved at blive renoveret.
som i 2016.
0
Torben leverer
via en
lokal en2012 2013 2014 2015 2016
treprenør bl.a. stål og isolering
Grønfeld Byggecenter A/S
til det gigantiske projekt, der
Smedebakken 1, 8400 Ebeltoft
BALANCE
faktisk er et af de ti største af
14.369
Regnskabsafslutning 31-12-2016
slagsen i landet. Men Torben
& co. er også involveret i
Bruttofortjeneste 5,3 (3,9)
andre stor bygge- og renoveResultat før skat
1,4 (0,4)
ringsprojekter rundt omkring i
Egenkapital
3,2 (2,1)
landet, stadig gennem lokale
Antal ansatte
10
kunder. I0 øjeblikket er det bl.a.
Alle
beløb
i
mio.
kr.
·
(forrige
regnskabsår)
2012 2013 2014 2015 2016
i Hjallerup og Karup.
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Grenaa Havn

forud for generalforsamlingen
havde meddelt, at han ikke
ønskede genvalg.
DanGuitar

Foto: Gl. Estrup Gartneri

Fremgang i Tyskland
giver pote
Direktør Knud Dahl Andersen pointerer, at Gl. Estrup
Gartneri A/S har fremgang
på alle markeder. „Vores
kernemarkeder er stadigvæk
Danmark, Norge og Sverige,
hvor vi leverer rigtig meget til
Coop. Men det er især i 2016
gået rigtig stærkt i Tyskland,
hvor vi leverer til de to store
detailkæder Lidl og Edeka.“

virksomheden har fået hul på
Schweiz. „Vi forventer en hel
del der, og har også gang i
prøveleverancer til Spanien,
Italien og Polen.“

Regionsrådsformand Bent
Hansen, der har siddet i
bestyrelsen for Grenaa Havn
A/S siden 2015, er valgt til ny
formand for selskabet. Han
har været formand for Region
Midtjylland siden 2007 og er
desuden formand for Danske Regioner. Bent Hansen
genopstiller ikke til regionsrådsvalget i år, men bevarer
selvsagt sit enorme politiske
netværk.
Bent Hansen afløser Poul
Anker Lübker, der efter otte
år som bestyrelsesmedlem
og et enkelt år som formand

Ejerleder Thomas Svenstrup
(34) har modtaget Rotary
Grenaa Erhvervslegatet 2017.
I begrundelsen for valget på
Thomas hed det bl.a. at han
har – siden han som 18 årig
fik sin første momsregistrering – gjort sig helt ekstraordinært bemærket med
sin enorme arbejdsindsats
og vilje til vækst. Thomas
har skabt en markant lokal
erhvervssucces.

Effektiviseringer og
samarbejde
Bruttofortjenesten steg i 2016
fra 58,2 mio. kr. til 62,4 mio.
kr. Samtidig faldt personaleomkostningerne fra 39 til 34,3
mio. kr. Men det er resultat
Gl. Estrup gulerødder i
af en bevidst strategi forklaLithauen
rer Knud. „Vi bliver mere og
Ved en tilfældighed fik Knud
Nye selskaber
Cvr nr
Selskabsnavn................................................................................................. Reg.dato
mere effektive, og er faktisk
for cirka ti år siden kontakt til
38583131 Sporten Grenaa ApS...................................................................................21.04.2017
konkurrencedygtige i det
nogle nye medarbejdere i Lit38576038 Ribersborg Handelsbolag IVS.....................................................................18.04.2017
38574949 Murerfirma Steffen Pedersen ApS............................................................18.04.2017
meste af Europa. Men det er
hauen. I dag kommer mange
38565427 HabitusHusene Midtjylland ApS................................................................ 11.04.2017
vigtigt for mig at pointere, at
af virksomhedens medarbej38557580 Monosoft Aps.............................................................................................07.04.2017
38554328 Dansk Detail Rengøring Vest ApS............................................................. 06.04.2017
SØGNING
DIN SIDE
KREDITRAPPORTER
UDLAND og
SØGNING
SIDE
KREDITRAPPORTER
UDLAND
alle medarbejdere er ansat på
dereDIN fra
Lithauen,
for nylig
38554190 SAKSVAD ApS........................................................................................... 06.04.2017
danske overenskomstvilkår.
kom enKortafog Rutevejledning
dem hjem fraHentferie
38551469 SONO AMBRA ApS................................................................................... 05.04.2017
VCARD
skab:
Ja
GL.
Estrup
Gartneri
GL.
Estrup A/S
Gartneri A/S
TechTime IVS............................................................................................. 03.04.2017
101857086
Tilret virksomhedsdata
Printset
firmaprofil
Kort oghar
Rutevejledning
Hent VCARD
Kort
viog Rutevejledning
et meget
tætHent VCARD 38544330
fortalte,
at han havde
Randersvej 1Randersvejog
Hovedselskab:
Ja
1
Hovedselskab:
Ja Samtidig
38540599 AJ`s Muldvarpe service IVS...................................................................... 02.04.2017
Gl Estrup Gl Estrup
Unik ID:
101857086 101857086
Unik ID:
Tilret virksomhedsdata
Tilret virksomhedsdata Print firmaprofil
Print firmaprofil
Føj til overvågning gulerødder
Føj til favoritter
8963 Auning8963 Auning
samarbejde
med
de
omkring
virksomhedens
i
38533533 BRS Tools ApS........................................................................................... 30.03.2017
86484167
Føj til overvågning
Føj til favoritter
27239315
Føj til overvågning
Føj til favoritter
38583794 Fleksibel Admin IVS....................................................................................21.04.2017
Telefon:
87864065
Fax:
Telefon:
87864065
Fax: 86484167 86484167
30 landmænd
på Djursland,
vi
den
lokale Lidl.
1009967318
38577956 Administration og Bogføring IVS................................................................19.04.2017
www.gl-estrupgartneri.dk
CVR-nr.:
27239315 27239315
Hjemmeside:Hjemmeside:
www.gl-estrupgartneri.dk
CVR-nr.:
gleg@gl-estrupgartneri.dk
P-nr.: store
E-mail:
gleg@gl-estrupgartneri.dk med de
P-nr.: 10099673181009967318
E-mail:
forpagter jord af.“
Samarbejdet
38572474 Marc Schweigler IVS..................................................................................16.04.2017
38558234 Dampstrygejern.com ApS..........................................................................07.04.2017
detailkæder
betyder
også, at
ETAL
REGNSKABER
KREDITVURDERING
NYHEDER
NOTATER
38549316 Gin Heroes ApS......................................................................................... 05.04.2017
« TILBAGE TIL SØGERESULTAT
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KONTAKTPERSONER
STRUKTUR STRUKTUR
EJERHIERARKI
NØGLETAL NØGLETAL
REGNSKABERREGNSKABER
KREDITVURDERING
NYHEDER
PROFIL
KONTAKTPERSONER
EJERHIERARKI
KREDITVURDERING
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62.392
0

2012

20132012
20142013
20152014
20162015

2016

NOTATER

38545337
38524682
38524232
38516736

GL. Estrup Gartneri A/S
BRUTTOFORTJENESTE
BRUTTOFORTJENESTE
Randersvej
1, 8963
Auning
62.392

0

62.392

Regnskabsafslutning 31-12-2016

0
2012

14.642
18.757

18.757

0

0

2013

2014

2015

2016

ÅRETS RESULTAT
RESULTAT
FØR SKAT
RESULTAT
FØR SKAT

0
2012
2012

AL
58.531
36.062

2015

2016

20132012
20142013
20152014
20162015

2013

2014

2016

31486246
31893275
29627215
Resultat før skat 18,8 (14,6)
28132239
32775802
Egenkapital
36,1 (31,4)
31074959
29177260
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)
0
0
36685212
2012 20132012
20142013
20152014
20162015 2016
35243046
36069945
36981253
ÅRETSÅRETS
RESULTAT
RESULTAT33357087
30987047
14.642
14.642
36077212
29853576
37045969
37031909
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78867914
26979455
33749147
31089743
0
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20132012
20142013
20152014
20162015

Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.

2016

BALANCE
BALANCE
58.531

EJENDOMSSELSKABET TEMPOVEJ 20, GRENAA APS....20.04.2017 VIRKSOMHEDEN OPLØST
SELSKABET AF DEN 9/10 2013 APS..........07.04.2017 VIRKSOMHEDEN OPLØST
N.J.EJENDOMSADMINISTRATION,GRENAAAPS................05.04.2017ANMODNINGOMOPLØSNING
KASFUN BYG APS...............................05.04.2017 ANMODNING OM OPLØSNING
WAGNER GRENAA APS.......................04.04.2017 VIRKSOMHEDEN ER OPLØST
PROFIL DIRECT APS.............................04.04.2017 VIRKSOMHEDEN ER OPLØST
NØRAGER MURERFORRETNING APS..29.03.2017 ANMODNING OM OPLØSNING
ZOOGANIZER IVS.......................................20.04.2017 OPLØST VED ERKLÆRING
APPCON APS...................................... 12.04.2017 ANMODNING OM OPLØSNING
AU2STEDET APS................................. 12.04.2017 ANMODNING OM OPLØSNING
LAURIDSEN & VESTER IVS................... 07.04.2017 VIRKSOMHEDEN ER OPLØST
DYBVAD EFTF. APS.....................................07.04.2017 VIRKSOMHEDEN OPLØST
DRIFTSSELSKABET FAD AF 8. MARTS APS.07.04.2017 VIRKSOMHEDEN OPLØST
SELSKABET AF 28. FEBRUAR 2017 APS.05.04.2017 ANMODNING OM OPLØSNING
ENTREPRENØR FRANK KRISTOFFERSEN APS.05.04.2017 KONKURSDEKRET AFSAGT
ROLSØ RETREAT IVS.................................04.04.2017 OPLØST VED ERKLÆRING
WTGP-REG IVS............................................31.03.2017 VIRKSOMHEDEN OPLØST
LINDEGADE 61 APS....................................31.03.2017 VIRKSOMHEDEN OPLØST
HGS AF 9. DECEMBER 2015 A/S................31.03.2017 VIRKSOMHEDEN OPLØST
MENG INTERNATIONAL AGENTUR APS.29.03.2017 ANMODNING OM OPLØSNING
HANDELSSELSKABET PP & CO. APS EBELTOFT.28.03.2017 OPLØST VED ERKLÆRING
HJORTBO EJENDOMME APS................. 28.03.2017 KONKURSDEKRET AFSAGT

0

BALANCE
EGENKAPITAL
EGENKAPITAL
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36.062

DHHS IVS................................................................................................... 04.04.2017
RHJ Rengøring ApS....................................................................................27.03.2017
Dunville ApS................................................................................................27.03.2017
Thagaard IVS.............................................................................................. 24.03.2017

Selskabsændringer

Bruttofortjeneste 62,4 (58,2)

AT

16

BRUTTOFORTJENESTE
OMSÆTNING
OMSÆTNING

NOTATER
NYHEDER

58.531

Ajour

25

Louis Nielsen A/S
Kristian Mortensen fra Uggelbølle er tiltrådt som PR-chef
for Louis Nielsen, hvor han får
det overordnede ansvar for
optikerkædens PR-afdeling,
ligesom han er indtrådt i
virksomhedens ledelse.
Kristian kommer fra en stilling
som kommunikationschef i
HKScan Denmark A/S, og han
har en kandidat i strategisk
virksomhedskommunikation
fra Handelshøjskolen Aarhus
Universitet.

Årets Håndværker 2017
Det blev til en vinder og to nominerede fra Djursland, da der
var awardshow i Cirkusbygningen. Kåringerne er baseret
på kundeanmeldelser.
Vinder af Årets Specialist
2017 blev Almsten Sikring
ApS fra Ryomgård, der blev
etableret i 2016 af ejerleder
Lars Christian Almsten.
MC Tag A/S i Kolind var
finalist i kategorien som Årets
Tagdækker 2017 og Koed
Tømrer- og Byggeforretning
ApS som Årets Tømrer + 10
ansatte 2017.

Ebeltoft Fisk & Røgeri
Vivian Dambro og Carsten B.
Pedersen der driver Hytte
fadet på havnen i Ebeltoft
har overtaget Ebeltoft Fisk
& Røgeri fra den tidligere
ejer Prebens Fisk i Fjellerup.
De nye værter har ændret
navnet til Hyttefadet Fisk &
Røgeri og satser på et øget
varesortiment og længere
åbningstider.
Hans Kjær Bach og Søn ApS
Murermester Carsten Bach
har solgt sin virksomhed
til Høgh & Rousing A/S.
De nye ejere vil fortsætte i
Ryomgård med de samme
medarbejdere. Entreprenørfirmaet Høgh & Rousing A/S
beskæftiger 60 medarbejdere
i Aarhus.
Danbolig Fischer & Kristensen
Ejendomsmæglerforretningen
Danbolig Fischer & Kristensen, der har kontor i Kolind og
Grenaa, har åbnet ny afdeling
i Bønnerup. Den vil blive fast
bemandet af Louise Lindum.
Danbolig Fischer & Kristensen
beskæftiger ti medarbejdere.
LøCroQ
Den økologiske café på
havnen i Ebeltoft er det første

spisested på Djursland, der
har fået tildelt det økologiske
spisemærke i guld. I alt 12
forskellige spisesteder har
fået tildelt spisemærket, der
findes i både guld, sølv og
bronze og angiver, hvor stor
en del af varerne, der er økologiske. Janne Brændbyge er
daglig leder af caféen.

Intromøde til FCD NETVÆRK+
11. maj kl. 08.00-10.00 på Kystvejens
Hotel og Konferencecenter, Kystvej 26,
8500 Grenaa.
FC Djursland og FCD erhvervsklub
inviterer til intromøde til NETVÆRK+
med Henrik Dahl. Det er et nyt tiltag
for at gøre det mere attraktivt at være
sponsor, og du bliver en del af et
værdiskabende netværk med skarpt
fokus på forretning. Gratis.
Tilm.: senest 9. maj kl. 12.00:
ns@fcdjursland.dk

Gastrolux A/S
Den nye Squality®-serie fra
pande- og gryde producenten Gastrolux i Ryomgård er
blevet præmieret med reddot
award i kategorien Product
Design 2017. Gastrolux og
Design Concern har haft
fokus på bæredygtighed og
brugervenlighed, da de blev
designet i re-cycled aluminium.
„Vi introducerede de første
testserier af Squality på det
tyske og schweiziske marked,
hvor kunderne tog rigtig godt
imod produktet. Nu lancerer vi serien på det globale
marked, og her er det et
markedsføringsmæssigt plus,
at produkterne nu også er
reddot-præmierede,“ forklarer
ejer af Gastrolux® brands og
virksomheder Andy Grob fra
Schweiz.

Medlemsmøde/generalforsamling
Erhverv Grenaa
18. maj kl. 08.00-09.30 Pavillonen,
Kærvej 11, 8500 Grenaa.
Info: www.erhvervgrenaa.dk
Tilm.: ah@erhvervgrenaa.dk

MATCHER DINE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Messe for den åbne skole
31. maj Rønde Idrætscenter,
Skrejrupvej 9 B, 8410 Rønde.
Skolefolk og folk fra foreninger,
erhvervsliv og institutioner mødes
for at netværke og inspirere hinanden
bl.a. for at trække personer fra
virksomheder ind i undervisningen
og få børnene ud af skolens vante
rammer. Info: skolenivirkeligheden.dk
Medlemsmøde Erhverv Grenaa
29. juni kl. 08.00-09.30 Pavillonen,
Kærvej 11, 8500 Grenaa.
Info: www.erhvervgrenaa.dk
Tilm.: ah@erhvervgrenaa.dk
LAG ansøgningsfrist
14. september er næste ansøgnings
frist. Den henvender sig udelukkende
til erhvervsprojekter under LAG og
FLAG. Info: 2055 3305 /
koordinator@lag-djursland.dk

KLUMME – FORSIKRING

FORSIKRINGSDÆKNINGEN?
Når der sker en skade med
økonomisk tab står folk næsten på nakken af hinanden
for at fraskrive sig ansvar.
…men er det altid en god
idé?
Hvis du har betalt for en
dyr erhvervs- og produktansvarsforsikring, burde den
så ikke dække det ansvar,
du har pådraget dig i din
virksomhed?
Mit svar er umiddelbart:
„JO”! Desværre har mange
virksomheder fraskrevet sig
næsten alt i sine salgs- og
leveringsbetingelser. Konsekvensen bliver, at firmaet
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ikke er ansvarlig, og dermed
dækker forsikringen ikke.
Du kan have mange gode
grunde til at ville kompensere for din fejl i form af en
økonomisk erstatning. Det
kan være moralske grunde
og det kan være af forretningsmæssige grunde for at
beholde en rigtig god kunde.
I gamle dage blev handlen
beseglet med et håndslag
og skete der noget ulykkeligt, fandt man også ud af
det. Sådan er det desværre
ikke længere.
Konklusionen er, at fraskriver
du dig alt ansvar, vinder du
sikkert sagen, men taber
kunden!

Hvis du ikke har mulighed
for forsikringsdækning bør
fraskrivelse overvejes.
Men hvis du har mulighed
for forsikringsdækning,
behøver du ikke fraskrive dig
ansvaret og kan komme din
kunde i møde. Måske skal
ansvaret blot begrænses.
Det lyder enkelt, men jeg ser
det særdeles sjældent gennemført i praksis.
Af Bent Ketelsen, Dansø

Med den rigtige erhvervsog produktansvarsforsikring
og salgs- og leveringsbetingelser der matcher, bliver du
klædt bedre på til at kunne
kompensere dine kunder,
hvis uheldet er ude.

Forsikringsmæglere Djursland ApS
www.dansoe.dk
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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

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

Stationsplads 4

• 8500 Grenaa

• Tlf. 8630 0355

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

Optimera har udviklet
en app, så du kan tage
Optimera med dig på
din smartphone/tablet.
Kom ind til os og lad os
hjælpe dig igang.

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

MAJ-KUP

Kontorstol RBM 566
- Fame sort uld polstring. - Gummibanehjul.
- Sædedybderegulering.
- 6 års garanti.
- Sædetilt.
- Ryg reguleres separat (både højde og dybde).

Vi har et bredt udvalg af leverandører og kan hjælpe med
indretning, belysning og meget andet. Vi kommer gerne ud
og får en snak om en ny-indretning af kontoret, og laver et
seriøst og godt forslag med tegninger og gode priser.
Vi leverer møbler til kontor, kantine, konference mv.
- Kontorstole
- Skærmvægge
- Hæve-/sænkeborde
- Whiteboard- og opslagstavler
- Mødeborde og -stole
- Stoleunderlag
- Reoler og skabe
- Lamper
- Loungemøbler
- Værdiskabe

Vejl. pris ex. moms 3894,-

2495

,- (ex. moms.)

SPAR 36%

www.erhvervDJURSLAND.dk · maj 2017

Øvrige kontorstole

SPAR OP TIL 25%

27

MURERFIRMA

Bent Klausen
Kratbakken 10

Aps

8586 Ørum Djurs Tlf. 8638 1160

www.bentklausen.dk

Få en bank, der
forstår din situation
og giver dig overblik

Kvalitet og Omtanke
Torvet 15-17
Telefon 45 12 35 40

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

