juni 2017

IT-LEVERANDØR GIK
MED KUNDERNE

UD I VERDEN
UNG I

FORGÆVES
JAGT
PÅ LÆREPLADS

KLEMMER
SKOENE?
BILEN&BOSSEN:

EN RELI...
HVA’ FOR EN?

CARSTEN THYGESEN:

FRISØREN VAR
EN HÅRSBREDDE

FRA AT BLIVE JOURNALIST
Tlf. 8632 1111
Århusvej 146 · 8500 Grenaa
www.papirgaarden-grenaa.dk

Morten Jarlund
statsaut. revisor
Tlf. 87 58 31 00

db@robaek.dk

Michael Iuel
statsaut. revisor
www.robaek.dk

Mikkel Thybo Johansen
statsaut. revisor

Østergade 9, 8500 Grenaa

Hovedgaden 41, 8410 Rønde

VVS-installation
Stationsplads 4

• 8500 Grenaa

• Tlf. 8630 0355

per møller

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

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

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

www.permoeller.dk

DEN MODERNE LANDSBYSMED
ersyn
ervice og eft
S
•
r
e
n
o
ti
• Repara
n og skader
y
S
•
n
io
it
d
• Aircon
fbalancering
A
•
k
li
u
ra
d
y
• Elektro • H
torer og dele
l
• Marinemo
g • E-hande
in
tn
re
p
ro
e
riel
• Las
ersyn af mate
ft
e
g
ti
g
li
p
v
• Lo
gning
styr til fejlsø
d
u
e
s
o
n
g
ia
•D
r
g af fejlkode
in
n
s
læ
d
u
g
ning af
o
ce til udskift
din nødservi
r
to
c
o
• HoseD stedet
slanger på

Rolshøjvej 2 | 8500 Grenaa | Tlf. 87 59 12 12 | mail@kattegatteknik.dk | www.kattegatteknik.dk

Vidste du, at det faktisk kun er ca. 2-5 %
af din virksomheds følgere, som ser
dine opslag?

Din lokale installatør
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

Workshop i Facebook-annoncering
Tid: 19. juni, kl. 14.00-17.00
Sted: Rønde Idrætscenter

Læs mere og tilmeld dig på: www.essyddjurs.dk/events
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Danske kunders etablering i udlandet var
startskuddet til salg af IT-løsninger til
udenlandske kunder.
til en salgsressource. „Vi lægger voikke mindst der er vigtigt med en
Apport Systems A/S i Hornslet
res viden ud på webben og skaber
lokal salgsrepræsentant. „Det er
arbejder med IT-løsninger til lagertrafik den vej, så kundeemner har
som at sende en „stensbrokøbenstyring i et WMS-system og er maret vist kendskab, inden de møder
havner“ til Vestjylland at lade en
kedsførende i Danmark. 65 procent
vores sælger.“
dansker tage sig
af kunderne er
Samtidig analyseres downloads
af
Sverige,
og
danske, mens
DET ER EN BALANCE
fra webben for at vurdere, hvornår
det er vigtigt at
der også er
AT VÆRE DEN FRIE
kunderne rent faktisk er parate til at
erkende kulturkunder i Norge,
forskellen. Mens mødes med en sælger.
Sverige, FrankFUGL OG SAMTIDIG
„Når vi møder kundeemnet første
processen frem
rig, Portugal og
gang,
har de allerede gjort deres
til
en
underskrift
Tyskland. DesTRO MOD DEM, MAN
i Danmark er 2-4 hjemmearbejde op til 65% af vejen
uden overvejes
uger, handler det mod en beslutning om investering.
mulighederne i
SAMARBEJDER MED
i Sverige om 2-4 Denne procentdel vil stige yderligere
Finland, Baltide kommende år, hvor beslutningsmåneder, da de er meget grundige
kum og England. Der er 28 ansatte
og ikke agerer så direkte som vi dan- vinduet for samhandel bliver endnu
i Hornslet samt syv mand i den
mindre.“
skere. En dansker kan derfor nemt
polske udviklingsafdeling.
Man har i Danmark testet på,
komme til at presse svenskerne, og
„Vi har omkring 85 rene WMS
hvilken viden og hvilke processer
føler de sig presset, bakker de.“
kunder, der investerer i 5- og 10-års
der skal satse på, hvorefter det også
planer,“ fortæller Business Developrulles ud i udlandet – først i Sverige.
Opsøger partnerskaber
ment Manager Christian Boie N.
„Det bliver oversat til svensk, mens
Apport søger at gå sammen med
Mikkelsen. „Det drejer sig ikke kun
vi i første omgang ikke oversætter til
andre partnere i markedet. En del af
om handel og vedligehold. Halvdenorsk, da nordmænd er bedre til at
strategien er at have 3-5 partnere i
len af vores hus servicerer vores
navigere på den danske hjemmeside
hvert land. „Vi samarbejder eksemkunder med den investering, de
end svenskerne. Vi har allerede fået
pelvis med Consignor, som laver
lavede for måske fem år siden,
den første norske kunde gennem
et lille fragtmodul, der kobles på i
mens den anden halvdel er
vores partnersamarbejde og webslutningen af vores lagerstyring.“
fokuseret på nysalg.“
site.“
Consignor ejes af en dansker bosidSamme dag som Erhverv Djursdende i Oslo. „Vi matcher hinanden
Kulturforskellen
land var på besøg, blev nye Apport
og har opbygget en fin relation. Vi
gør Sverige speciel
BI lanceret på
snakker nu om
Tilstedeværelsen i andre
hjemmesiden,
at gå ind i Finlande er startet ved at
NORDMÆND ER
og om 6-9
land sammen og
gå med eksisterende
BEDRE TIL AT NAVIGERE måneder er man
ser på, hvordan
kunder ud i verden.
klar med et helt
vi der kan lave
„Vi er på salgssiden i
nyt produkt – en
fælles seminarer PÅ DEN DANSKE
dag repræsenteret i
standardløsog deltage på
de nordiske lande.“
HJEMMESIDE END
ning til små og
messer samSalget til Norge er
mellemstore
men.“ Tillid og
bygget op over
SVENSKERNE
virksomheder i
troværdighed er
7-8 år og udgør
ind- og udland. „Vi vil gerne ramme
nøgleord for partnerskaber.
cirka 25 procent
vækstvirksomheder på et tidligt tids„Det er en balance at være den
af vores kunder.
punkt, så det er for os lige så meget
frie fugl og samtidig tro mod dem,
„Norge har et højt
en investering i fremtidens kunder,
man samarbejder med og anbefaler
udgiftsniveau pr.
som det er et omsætningsprodukt.“
til andre.“
medarbejder og
Der er lige nu ved at blive lavet
er meget investeaftaler med to norske og tre danske
Bruger webben
ringslystne i ny
testkunder.
som salgsressource
teknologi.“
Apport har gennem et års tid foreChristian siger,
taget en større investering i sine
at det svenske
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
websites og måden at håndtere
marked er spekundeemner på for at gøre webben
cielt, og at det
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Mathias Sørensen

17-årige Mathias Sørensen fra
Hornslet gik fra 9. klasse på Hornslet
Skole til træfagenes byggeuddannelse i Aarhus og vil gerne være
tømrer. Efter det første af de 4½ år
skal han nu have fundet en læreplads
efter sommerferien og har, hidtil forgæves, været på jagt siden januar.
Mens Danmark gør sig store
bestræbelser på at overbevise unge
om værdien af en håndværksmæssig uddannelse, er det et paradoks
som ung at blive fanget af ikke at
kunne få en læreplads. „Jeg ved
ikke noget om, hvordan det ser ud
med arbejdsmulighederne efter
uddannelsen, men jeg tror da på
det,“ siger Mathias, der også har
drømmen om eget firma med i
baghovedet. „Samtidig undrer det
mig dog, hvis det er rimelig nemt at

6
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Mathias er som unge er flest på
én og samme tid SÅ klar til arbejdslivet, mens man samtidig fornemmer ungdommens uerfarenhed og
Kun syv har fået læreplads
snerten af usikkerhed. „Jeg er træt
„Kun syv ud af de 20 vi er i klassen
har fået en læreplads,“ fortæller Ma- af det lige nu, og jeg kan ikke bruge
thias, der i første omgang søger tæt- til noget, at mestrene ikke kan finde
ud af at sige ja
test på bopælen.
eller nej. Jeg
To af de steder,
KUN SYV UD AF DE
vælger stadig at
han har sendt
en ansøgning,
20 VI ER I KLASSEN HAR tolke tavsheden
som et halvt ja.
har han snakket
Begynder jeg
med tre gange,
FÅET EN LÆREPLADS
at tænke halvt
og ingen af dem
nej, må jeg nok gøre „et eller andet“
har sagt hverken ja eller nej. En har
for at få endeligt svar på ansøgninhan snakket med to gange. „Anden
gang havde han stadig ikke læst min gerne.“
ansøgning.“ En er, på trods af at
Efterlyser mere info på skolen
have lovet en tilbagemelding efter
deres samtale, ikke vendt tilbage, og På månedlige cafédage på skolen
hører de unge om ansøgninger og
en har han fået afslag fra.
få arbejde – men nærmest umuligt
at få en læreplads.“
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UNG I

FORGÆVES JAGT
PÅ LÆREPLADS

Med ungdommens forventninger og
utålmodighed efter at komme i gang
er det surt at mangle læreplads.

„Det kunne også være godt at få
CV og kan få hjælp til at lave ansøgen snak på skolen om, hvad man
ninger og få gode råd om alt fra løn,
gør, når man ikke får svar, men jeg
til samtaler og et godt håndtryk ved
ved ikke lige, hvad jeg skal gøre for,
samtalen med mester.
at det sker.“
„Jeg synes bare, der også er
meget, vi ikke får noget at vide om.
Partnerskabsaftale
Jeg forstår ikke, at vi ikke har haft
tænder lille lys
snakken om betydningen af at finde
I slutningen
en læreplads,
af maj måned
og hvad det
VI FÅR IKKE NOGET
blev der indgået
betyder, hvis jeg
AT VIDE OM, HVAD
en partnermå nøjes med
skabsaftale om
skolepraktik.“
DET BETYDER, HVIS
uddannelse og
Mathias forbeskæftigelse
tæller, at nogle
JEG MÅ NØJES MED
i bygge- og
af de andre i
anlægsbranklassen har opSKOLEPRAKTIK
chen mellem
givet af finde læreplads, og at mange siger som han, Norddjurs Kommune, Syddjurs
Kommune, Dansk Byggeri, Dansk
at det er underligt, når de ikke får et
Industri, Tradium, Aarhus Tech,
klart svar på deres ansøgninger.
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Viden Djurs og Den Jydske Haandværkerskole.
„Aftalen betyder blandt andet,
at skolerne skal orientere mig om
eventuelle elever, der ikke har fået
læreplads,“ fortæller regionskonsulent ved Dansk Byggeri Aarhus,
Steen Høygaard. „I det aktuelle
tilfælde bliver Mathias bedt om at
skrive en halv A4-side om sig selv,
som jeg så kan bruge til at gå ud
til virksomhederne med i forsøget
på at hjælpe ham med at få lære
pladsen.“
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

Erhvervsudvikling

7

KLEMMER SKOENE?
Mange taler om svære tider for detailbranchen.
Her kan du læse, hvordan fire ejerledere
af lokale skobutikker, på hver deres måde,
navigerer i et marked i forandring. Om
internethandel, markedsføring, bysammenhold,
medarbejderrekrutering og fremtiden for dem.

Henning og Mads Keiser,
Keiser Sko, Bredgade 14,
8560 Kolind
Peder Svenstrup,
Skoringen Grenaa og Nye Sko,
Østergade 6-8, 8500 Grenaa
Ann-Belinda Bilde Melin,
Skobar, Storegade 1,
8500 Grenaa
Rebecca Vinther,
Skobox, Tingvej 8A,
8543 Hornslet

2 × 4 GENERATIONER MED SKO
I både Kolind og Grenaa
er der en skobutik ejet og
drevet af 4. generation.

skobutik, der åbnede i Kolind i 1894,
det er ganske vist.
Og tager man 5. generation med,
så startede Mads’s tipoldefar som
skomager i Grenaa i 1865, året efter
at han vendte hjem fra krigen, og
tolv år før at Peders oldefar blev
hans nye konkurrent i Grenaa.

Indehaver af Skoringen Grenaa,
Peder Svenstrup fortæller, at det
Yngste skud startede webshop
4. maj var præcis 140 år siden, at
„Jeg blev medejer af Keiser Sko i
hans oldefar i 1877 startede som
Kolind og har arbejdet sammen med
håndskomager på samme adresse
som den nuværende – Østergade 6 i far siden 2009 efter 12 år i skobutik
ved min onkel i
Grenaa.
Viborg,“ fortælI Kolind kan
DEN FÆLLES
ler Mads. Det
de i Keiser Sko
MARKEDSFØRING HAR
er ham, der for
ikke bryste sig
et par år siden
af at have haft
STOR BETYDNING
tog initiativ til
samme adresse
butikkens webshop. „Webshoppen
i alle årene. Men at far og søn i
er et supplement til butikken. Vi
butikken, Henning og Mads Keiser
kører med nogle bestemte mærker
er hhv. 3. og 4. generation i byens

Henning og Mads Keiser, Keiser Sko
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i webshoppen og har mange flere
mærker i butikken.“ Han siger, at
kunder ofte kigger på nettet, før de
kommer ind i butikken for at prøve
skoen. „Dem der kommer her, kan
stort set altid finde det, de skal
bruge. Vi har sko til mange forskellige fødder og har et stort udvalg i
forskellige vidder.“
Keiser Sko er uafhængig og ikke
med i nogen kæde eller i noget samarbejde. Facebook er så småt ved
at blive taget i brug, men ellers er
markedsføringen stadig baseret på
annoncering i ugeavisen. „Vi er med
i handelsstandsforeningen, bakker
op om arrangementerne, og har tidligere været aktive i foreningen. Selv
om strøghandlen forsvandt, da den
nye omfartsvej begyndte at lede turisterne udenom byen, har vi stadig
en god handelsby, hvor den fælles
markedsføring har stor betydning.“
Henning fortæller, at der er én deltidsansat, og at de aldrig har søgt en
medarbejder. „Der kommer jævnligt
uopfordrede ansøgninger, og skulle
jeg få brug for en, tror jeg ikke, det
ville være noget problem.“
Nethandel ses som en udfordring,
da det ændrer byerne og folks
indkøbsmønstre. „Nettet skal prioriteres, og det kommer til at handle
om at få det til at spille bedst muligt
sammen med den fysiske butik.
Men skobutikken er også afhængig
af et fælles handelsliv, som kunderne er villige til at køre efter.“
Driver to skobutikker i Grenaa
I Grenaa driver Peder Svenstrup
både Skoringen og den nærliggende
Nye Sko. Hans far var i sin tid med
til at starte Skoringen og var direktør
www.erhvervDJURSLAND.dk · juni 2017

i cirka 15 år. Nye Sko er en kædeneutral butik, der kører som en lidt
billigere butik for at kunne nå to forskellige målgrupper. Han er med i en
webshop drevet af Shoe-d-vision,
der er kædecenter for Skoringen.
„Jeg tror, at det vil kræve mere, end
jeg kan få hjem, hvis jeg selv skulle
åbne webshop.“
Shoe-d-vision kører kampagner
over Facebook for at servicere
butikkerne. „Jeg bruger ikke selv
Facebook aktivt men annoncerer
i Djurslands Posten. Det er meget
mærkbart, at avisannoncerne virker.“ Grenaas mange turister betyder, at juli måned er årets travleste.
„Samarbejdet i handelsstanden er
vigtigt, og det er også vigtigt at stå
sammen i forhold til politikerne. Indtil for 2-3 år siden var jeg i mange år
Jobnet, kommer der langt over 100
aktiv i handelsansøgere.“
standen.“ Der er
Peder går
DET ER MEGET
ingen problefortrøstningsMÆRKBART, AT AVIS
mer med at få
fuldt fremtiden i
personale til
møde og hilser
ANNONCERNE VIRKER
butikkerne, hvor
prognosen om
der foruden ham selv er hustruen
flere tilflyttere til Norddjurs velkomog syv ansatte. „Når vi søger på
men. „Siden krisen i 2007 er der

SKOBAR GÅR

Peder Svenstrup, Skoringen Grenaa og Nye Sko

blevet flere kvadratmeter butik i
Grenaa by på trods af, at der også er
tomme lokaler. Nogle af de tomme
er også så små, at det er svært at
drive butik. Politisk må man slække
på kravene og bruge lokalerne til
andet eller lægge dem sammen, for
at det igen bliver attraktive butikslokaler.

ALL IN FOR BUTIKKEN

Nyåbnede Skobar i Grenaa
har fravalgt webshop
og har heller ikke nogen
hjemmeside.
Den gode beliggenhed på Torvet i
Grenaa gør tankerne om tilhørende
webshop om muligt endnu mere
uaktuelle for indehaver Ann-Belinda
Bilde Melin. „Jeg har hverken tiden
eller interessen til også at have en
webshop,“ siger hun. „Jeg manglede
her i Grenaa bare den mindre butik,
hvor jeg er til stede hele tiden, og det
er det, jeg vil – og nu har fået.“
Ann-Belinda Bilde Melin, Skobar

Markedsføring på Facebook
Ann-Belinda åbnede 2. marts butikken med modesko til kvinder og
siger, at det er tilfældigt og ekstremt heldigt, at hun fik netop den
placering. „Alene placeringen lokker
www.erhvervDJURSLAND.dk · juni 2017

mange kunder indenfor.“ Hun har
valgt udelukkende at markedsføre
sig på Facebook og har kun en
enkelt gang betalt for det.

„Jeg har 1.200 følgere, og når
jeg lægger en video ud, mærker jeg tydeligt, at det virker. En
konkurrence om et par sko nåede
Erhvervsudvikling
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KLEMMER SKOENE?
syv andre tidligere Bianco indehaud til 41.000 personer, mens jeg i
vere er hun med
ugeavisen skulle
i en indkøbsforhave betalt flere
EN KONKURRENCE
ening, hvor de
tusinde kroner
OM ET PAR SKO NÅEDE
har fællesindkøb
og næppe have
UD TIL 41.000 PERSONER og tager på mesnået nær så
ser sammen.
mange.“
Ann-Belinda havde fra 1999 til
Nemt at finde medarbejder
2006 skobutikken Bianco men stopEn veninde har på travle dage givet
pede, da hun blev gravid. Hun har
en hånd med i butikken, men elogså været butikschef i en tøjbutik.
„Det er en stor fordel for mig at have lers har Ann-Belinda hidtil været
alene. „Jeg har brug for en fleksibel
haft butik før, at kende byen, og at
medarbejder, da behovet i en så
mange kender mig.“ Sammen med

AVANCERET WEBSHOP
Skobox i Hornslet
prioriterer webshoppen og
er med helt fremme med
teknologi og indhold.
Alle sko findes både i webshoppen og i butikken, og de bliver alle
videofilmet. Indehaver af Skobox,
Rebecca Vinther, har i webshoppens
godt fem år lange levetid lavet 5.000
videoer. „Jeg gad nok vide, om der
er andre i hele verden, der har lavet
så mange,“ siger hun. „Vi mærkede
nedgangen i butikken, og min mand
troede på webshoppen før de fleste

Rebecca Vinther, Skobox
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turistpræget by er meget skiftende.
Jeg har fået 5-6 uopfordrede ansøgninger og henvendelser på sociale
medier og er sikker på, at det er
nemt at finde en.“
Hun ser ingen umiddelbare udfordringer for butikken og siger, at hun
er med i ShopiCity og bakker op om
handelssamarbejdet. „ShopiCity gør
det rigtig godt, og den gode handelsby er indgangen til min butik.“

SUPPLERER SKOBUTIKKEN

det handler om lokale arrangementer. Dem modtager kun butikkens
kundeklub. Reglen er én udsendelse
om ugen – i særlige tilfælde to
gange.
„Derudover hedder det Facebook
og Google, og jeg har løbende flere
hundrede annoncer på Google.“
To store kundeklubber
Seks årlige arrangementer + fødButikkens kundeklub har 1.974
selsdagsfejring annonceres også
medlemmer, mens der i webshopi den lokale
pens er 2.820.
ugeavis.
Næsten alle
JEG HAR LØBENDE
Efter mange
er kvinder, og
FLERE HUNDREDE
år i bestyrelsen
gengangere i
ANNONCER PÅ GOOGLE for Hornslet
de to klubber er
Handel er
efterhånden sorRebecca nu suppleant og tager del
teret væk. Der sendes enslydende
i de fælles aktiviteter og den fælles
nyhedsbreve ud til medlemmerne
markedsføring af dem. „Jeg kan
med undtagelse af de gange, hvor
ikke leve af webshoppen alene, så
jeg er afhængig af et godt handelsliv
i Hornslet.“ Det har ikke været svært
at få medarbejdere, men selv om
der godt kunne bruges en ekstra
hånd, rækker økonomien ikke til det
lige nu.
„Butikken er meget stabil, og her
kan jeg næppe trække flere kunder
til. Væksten skal komme ved netsalg.“ Rebecca ser det som en stor
udfordring, at meget ændrer sig så
hurtigt, og at det kræver ressourcer
at følge med teknologien. „Kundernes ageren ændrer sig også,
og i modsætning til før ved de nu
næsten lige så meget, som jeg gør
om nyheder og mærker m.m., når
de kommer i butikken.“
andre og begyndte allerede for syv
år siden at se på mulighederne.“
Skobox har 16 år på bagen, og
Rebecca siger, at 9 ud af 10 af
kunderne i butikken bruger hjemmesiden som katalog og inspiration.

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

Erhvervsudvikling

www.erhvervDJURSLAND.dk · juni 2017

Danmarks største fibernetprojekt
KLUMME – ADVOKAT

REGISTRER
ELLER BLIV OPLØST!
Hvis din virksomhed ikke er
personligt ejet, skal du overveje om du skal registreres
som virksomhedens reelle ejer
i det centrale ejerregister på
Virk.dk. Ellers risikerer du, at
virksomheden bliver tvangsopløst.
Folketinget har vedtaget en ny
lov, der kræver at virksomhedernes legale og reelle ejere nu
registreres i Det Centrale Ejerregister.
Følgende typer virksomheder
er omfatter af pligten til at foretage registrering: A/S, ApS, IVS,
P/S, K/S, I/S, fonde, finansielle
virksomheder og virksomheder
med begrænset ansvar som
f.eks. amba’er.
En reel ejer er i loven defineret
som den fysiske person, der i
sidste ende direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en
tilstrækkelig del af ejerandelene,
eller stemmerettighederne i virksomheden. Det svarer som udgangspunkt til, at der er tale om
et ejerskab eller kontrol med ca.
25% af virksomheden. 25%-reglen kan dog alene betragtes som
et udgangspunkt. Man skal også
registreres i ejerregistret som
reel ejer, hvis ejerandelen eller
stemmerettighederne er mindre
end 25%. Det kan være tilfældet,

hvis man ejer 15%, men samtidig har ret til at udpege bestyrelsesmedlemmer.
De nævnte virksomhedstyper
skal indhente oplysninger om de
reelle ejer, og de reelle ejeres
rettigheder.
På baggrund af oplysningerne
skal der foretages en konkret vurdering af, hvem der er virksomhedens reelle ejere, der dermed
skal registreres på virk.dk.
Fristen for at registrering udløber den 1. december 2017.
Manglende registrering kan
føre til tvangsopløsning af de
pågældende virksomheder.
Få evt. hjælp til at vurdere, om
der skal foretages registrering.
Af advokat (H) og partner Jørgen
Lindhardt Steffensen, Lindhardt
Steffensen Advokater A/S, www.lsaadvokater.dk

SYDDJURS 6.800 husstande og virksomheder
kan glæde sig over, at fibernetselskabet Fibia har
besluttet at etablere fibernet i hele den sydlige
del af Syddjurs Kommune og 2.600 har allerede
tilsluttet sig. Når de mange nye kilometer fiberkabel gravet ned, er kommunen oppe på over 80
procent af husstandene, som har mulighed for at
få lynhurtigt internet og tv i høj kvalitet.
„At projektet nu bliver en realitet, har afgørende
betydning for vores kommune. Jeg har for nylig
kaldt det en borgerpligt at tilmelde sig, når et
tilbud som dette dukker op. Og jeg tror på, at fibernettet kan blive en motor for udviklingen i hele
kommunen – både for borgere, erhvervsliv og
turister – selv om det i første omgang kun dækker
den sydlige del,“ siger borgmester Claus Wistoft.

Vil booste østjysk turisme
ØSTJYLLAND Turismeaktører og politikere i
Østjylland går nu sammen om at udvikle turismen. Målet er blandt andet at tiltrække flere svenske turister. I den forbindelse har rederiet Stena
Line, der eksempelvis sejler mellem Grenaa og
Varberg, ambitiøse planer for fremtiden.
„Turismen i området er steget, men vi har ikke
godt nok fat om det svenske marked, og det er
ærgerligt, når potentialet er så stort. Der er nemlig grobund for, at mange flere svenskere rejser
hertil, hvilket vil bidrage positivt til væksten både
for os som rederi og i Østjylland generelt. Det er
på tide, at vi smøger ærmerne op, og det vil vi
gerne bidrage til,“ siger Tony Michaelsen, der er
chef for Stena Lines ruter til Danmark.

Ny digitale plakatsøjle
NORDDJURS En ny Facebookside skal bruges
til at oplyse borgerne i Norddjurs Kommune om
det spændende kultur- og fritidsliv, der føres i
2017. Den fungerer som en digital udgave af en
gammeldags plakatsøjle, men med mulighed for
også at kunne knytte netværk, gå i dialog, lytte og
udvise åbenhed.
„Med siden vil vi også give alle relevante aktører
mulighed for at dele arrangementer og lignende,
så indholdet bliver både aktuelt, underholdende
og inspirerende,“ udtaler chef for kultur, biblioteker og fritid Trine Grejsen.

Landsbyklynger en succes

Underleverandøren
med det hele i huset
Vandskæring, svejs, klip
og buk i alle materialer
aalsrode.dk
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MOLS Landsbyer står stærkere, når de står sammen. De bliver bedre til at samarbejde og til at
se langsigtet på udviklingen i deres lokalområde.
Det viser en ny evaluering af fem af landets første
landsbyklynger, som er gennemført af DGI og
Realdania. Landsbyklyngen Mols i Udvikling har
sat skub i tingene på Mols. „Vi har formået at
samle eksisterende organisationer på tværs i en
fælles udvikling: borger- og idrætsforeninger, skolebestyrelsen, menighedsrådene og mange flere.
Når vi er samlede, er vi nogle tunge drenge, som
kan komme med løsninger og tage ansvar. Det er
en kæmpe styrke,“ fortæller formand for styre
gruppen Mols i Udvikling, Søren Ibsen.

Noter
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Vælg en stærk
samarbejdspartner
LOKAL OG ENGAGERET

www.djurslandsbank.dk

Få efteruddannelse
og nye kompetencer
- Chauffør, lastbil, vogn og bus

Kvalitet og Omtanke

- 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

Tel. 8833 4646 · www.lsalaw.dk

6_TRD_B52_H112mm_Djursland.indd 1

ERHVERVS-SOMMERMØDE

01/03/2016 10.51

for alle virksomheder, handelsstandsforeninger, distriktsråd
og øvrige samarbejdspartnere på Djursland
Onsdag d. 7. juni kl. 17-19 hos Syddjurs Spildevand,
Tyrrisvej 14, Følle, 8410 Rønde.
Borgmester Claus Wistoft byder velkommen og derefter følger fire korte oplæg:
• Hvad rører sig i erhvervslivet?
• Innovation og spildevand går hånd i hånd v. Søren Lynge, direktør
• Fremtidsparken som vækstdriver v. Kim Bisgaard, CEO
• Forretningsudvikling gennem nye medier v. Lykke Kroer, digitalchef
Bagefter networking og godt til ganen fra Djurslands spisekammer.

Tilmelding via www.essyddjurs.dk/events/ senest den 31. maj.
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EN RELI... HVA’ FOR EN?
For bilelsker i Pederstrup
er Relianten den ultimative
klassiske bil.
Som bilekspert ved Claus Ebberfeld
i Pederstrup, hvad han taler om og
kender også bilfolket godt nok til
at vide, at ikke nødvendigvis alle
er lige enige med ham. „Det er en
håndbygget og eksotisk bil i god
kvalitet og en af de mere sjældne
biler i Danmark,“ fortæller han. „Da
jeg købte den, sagde jeg, at det er
den første bil, som jeg vil beholde.“
Han har i tidens løb ejet omkring 30
forskellige gamle biler. „Den er genkendelig og en super god reklamebil
for mig og en af de klassiske biler,
der giver mest valuta for pengene.“
Britisk overklassebil
Den britske overklassebil Reliant
Scimitar GTE kom i 1968. „Det er
bare en fed bil. Det er en håndbygget og dyr engelsk glasfiberbil, der
ikke solgte meget.“ Han købte den
højrestyrede Reliant i Ødum i 2014
og skulle tage en venstrestyret med
i handlen. Den er der kun lavet 200
hundrede af, og han solgte den
videre til Belgien i løbet af et par
dage.
„Claus‘ GTE er den sene variant
SE6a fra 1977, som der indtil 1980
blev bygget 3.877 af, og ifølge
Wikipedia har den britiske Prinsesse
Anne ejet omkring otte forskellige
Scimitar GTE‘er.
Lever nu af biler
Inden Claus i 2013 flyttede til
Pederstrup, boede han på en båd i
Marselisborg havn og kørte udelukwww.erhvervDJURSLAND.dk · juni 2017

kende i gamle biler. „Jeg måtte leje
tre garager til dem, og det var noget
rod. I 2013 fandt jeg stedet her med
800 m2 under tag og tænkte, at jeg
jo nok blev ved med biler – og købte
det.“
I 2003 kørte han sit første classic
race ved naboen, Ring Djursland.
„Planen var at køre i to sæsoner,
men jeg glemte at sælge bilen og
kørte også i 2004 og 2005 + sporadisk til 2009.“
Claus er uddannet økonom og
begyndte at skrive om race, samtidig med, at han selv kørte. „Da
jeg i 2010 blev sagt op som HR
konsulent ved Rambøll, kom jeg i
en måneds praktik ved Classic Race
i Aarhus og opdagede, at de ikke
havde nogen speaker. Det ville jeg
godt prøve,“ fortæller Claus, der
kalder sig for freelance professionel
bilentusiast – og/eller bilekspert.
Siden det første Classic Race
i Aarhus i 2010 har han været
speaker og har i dag titel af „Public
Relations“ og har cirka halvdelen
af sin arbejdstid ved Classic Race.
Han er også kommentator for Ring
Djursland og Padborg Park og har
lavet TV for Padborg Park. Desuden
arbejder han for My Garage i Vejle,
er auktionarius for Classic Motor Sales, skriver freelance for FDM Motor
Classic, laver pressemeddelelser
for bilbranchen og laver PR arbejde
for Danmarks største bilproducent,
Aquila Racing Cars, i Gram.
„My Garage åbnede i efteråret,
og det er spændende, at jeg nu kan
være med til at udvikle det – ligesom med Classic Race Aarhus.“

Reliant Scimitar GTE
Model SE6A 1977
Teknik: 3,0 V6 Ford motor
138 heste
190 km/t
11 km/l
4 gear + overdrive = 6 gear i alt
1250 kg

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

Bilen & Bossen
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Forretningsfører/COO Tim Lundby, Aalsrode Tømrerfirma A/S
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FRA KUNDE TIL
FORRETNINGSFØRER/COO
Da Tim Lundby og hans familie for 13-14 år siden skulle bygge ny bolig
i Ugelbølle, faldt valget af leverandør på Aalsrode Tømrerfirma. I dag
sidder den 46 årige økonom selv i Aalsrode i en nyoprettet stilling som
forretningsfører/COO.

bibeholdes, så planerne ikke bliver
koblingen med at arbejde i en
rigide.
familieejet virksomhed, hvor ejerne
I tæt samarbejde med tømrerne
giver plads, tiltaler mig meget,“ forthar virksomsætter Tim og
heden netop
slår fast, at han
JEG VIL RIGTIG
lanceret en app,
trives bedst i en
der bruges til
virksomhed, der
GERNE LAVE EN PLAN,
arbejdsregihar ambitiøse
strering. „Det
vækstplaner, og
OG PÅ DEN MÅDE
er foregået på
hvor arbejdsSÆTTE RAMMERNE
den måde, at
glæde er en
tømrerne som
grundlæggende
brugere er kommet med gode idéer
værdi.
og forslag, og de har på den måde
Tid til nye udfordringer
været med til at forme det endelige
Vi gør tingene sammen
Efter nogle år i Crisplant A/S, og
værktøj. Jeg har sørget for fremdrift
Selv om Tim med sin økonomi-bagsenere medejer af Crisplant Manu
i processen og sikret, at den endegrund er meget struktureret og har
facturing A/S i Hornslet, solgte Tim
lige løsning dækker vores fremtidige
fokus på at planlægge, mener han,
og hans kollega virksomheden, og
behov.“
at det er afgørende at inddrage hele
han var klar til nye udfordringer.
På samme måde er han tov
organisationen
„Det var Bo, der
holder i arbejdet med at designe
i udviklingen.
foreslog mig at
JEG TRIVES BEDST
nye projektstyringsredskaber, der
„Jeg vil rigtig
søge stillingen,
skal systematisere og lette projekt
gerne lave en
og selv om vi
I EN VIRKSOMHED,
ledelsen af byggeopgaverne. „Det
plan, og på den
kendte hinanden
hele går ud på, at være konkurrencemåde sætte
i forvejen, var
DER HAR AMBITIØSE
dygtige og effektive, så vi kan bruge
rammerne. Vi
jeg gennem
VÆKSTPLANER
skal definere vo- vores tid på godt håndværk og på,
hele ansættelat have fokus på kundens ønsker og
res retning, vide
sesproceduren,
behov,“ slutter han.
hvad vi vil, og vide, hvad kunderne
der blev varetaget af et eksternt
vil have,“ siger han og pointerer, at
konsulenthus.“
dynamikken i virksomheden skal
„Jeg har altid fundet bygge
Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk
branchen meget interessant og
Brødrene Klaus og Bo Allermann
havde gennem et stykke tid været
på jagt efter en profil, der kunne aflaste de to ejerledere, så de i endnu
højere grad kunne skaffe nye opgaver til og deltage mere i styringen af
de mange byggeprojekter. „Jeg har
kendt dem, siden vi byggede vores
eget hus, og jeg var yderst tilfreds
med den måde, de havde løst opgaven for os,“ husker Tim, der i årene
efter anbefalede dem til andre.
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Efter et par lærerige år i Herning Kommune er Lotta
Sandsgaard vendt tilbage til Norddjurs som ny miljøog kulturdirektør. Et drømmejob i en kommune, hvor
hun oplever, at mange borgere og virksomheder vil
positiv udvikling.
foreninger og erhvervsnetværk. Det
Hjertet er med, når Lotta pointerer,
at det er hendes absolutte drømme er vores allesammens kommune og
det syn præger mange, så vi ikke
job. „Hvis jeg selv kunne vælge
bare er „dem inde på rådhuset“.“
frit på hylden, blev det lige det her
Det er i det lys, hun vil være med
job, og det her sted,“ siger hun
til at skabe rammer for udvikling.
med et smil. „Jeg er nu blevet en
„Vi vil inddrage borgere og virksom
del af kommunens topledelse og
heder ved at bruge de mange styrkan i endnu højere grad være med
ker og ressourtil at bidrage til
cer, der er her.
udviklingen,“
DER ER BLOD PÅ
Der er mange
fortsætter hun
og fortæller, at
TANDEN OG MASSER AF ildsjæle med en
høj grad af selvdet var med lidt
stændighed, og
skjulte bagtanLIV HER
det vil vi gerne
ker, hun tog
være med til at facilitere og underjobbet i Herning. „Jeg ville udfordre
støtte i et konstruktivt samarbejde.
mig selv og havde brug for at lære
mere. Og jeg har lært sindssygt me- Vi skal støtte op om de gode idéer
og ikke sidde for bordenden med en
get, som jeg nu har taget med hjem
„vi alene vide“ attitude.“
til Norddjurs igen.“
De gode historier
Vild udvikling
Som ansvarlig for kommunens marLotta har fulgt udviklingen i Nordkedsføring mener Lotta, at vi skal
djurs lidt fra sidelinien både fra
blive bedre til at fortælle de gode
jobbet i Herning og fra bopælen i
historier. „Vi er ikke helt gode nok
Favrskov. „Når man bor lidt på aftil at prale, for vi er sindige folk med
stand, oplever man nok udviklingen
fødder plantet solidt i jorden.“ Derstærkere, end hvis man selv står
for mener hun, at vi skal blive endnu
midt i den. Norddjurs fremstår i dag
bedre til at tale hinanden gode og i
langt mere attraktiv som bosæthøjere grad fremstå som en enhed.
ningskommune end for to år siden,
„Alle skal bidrage, for vi er et stort
og det er blevet virkelig synligt
fællesskab. Erhvervslivet er faktisk
udefra. Det betyder meget også for
rigtig gode til det allerede, og der er
erhvervslivet.“
en god tradition for at netværke og
Hvis nogle tænker at „her sker
hjælpe hinanden. Det skal vi underaldrig noget“ rammer de meget ved
støtte som kommune.“
siden af Lottas observationer. „På
Også kulturområdet er kommet
den måde har det været sjovt at
være væk, for det har gjort det tyde- under hendes vinger. „Det er et nyt
og spændende
ligt for mig, at
område for mig.
der er sket helt
VI ER IKKE HELT
Det er sjovt at
vildt meget.“
Hun fortæller
GODE NOK TIL AT PRALE erfare, at det på
mange måder
om havnen
alligevel er de samme processer,
som vækstgenerator, byfornyelser,
der gør sig gældende. Vi tager jo
mobilitetsplaner og ikke mindst
letbanen. „Den bliver helt fantastisk, udgangspunkt i lokale behov, og
finder de løsninger og tilbud, der
og kommer til at give en masse muligheder, som vi skal udnytte til gavn passer bedst til os her i Norddjurs
og i de enkelte lokalområder, vi bor
for både borgere og erhvervsliv.“
og lever i.“ Og så noterer hun med
tilfredshed, at der er bred opbakning
Plads og ressourcer
til kulturen fra erhvervslivet.
Noget af det, Lotta fremhæver
At hun mener det alvorligt, det
som helt særligt ved Norddjurs er
med at have hjertet med, betyder
rumlighed. „Vi har jo pladsen og en
også at hun flytter til Norddjurs sammasse åbne muligheder, og så memen med sin mand, når de har fået
ner jeg det også som noget mentalt
afviklet deres nuværende bolig.
hos mange borgere. Der er blod på
tanden og masser af liv her. Mange
er skide gode til at samarbejde
Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk
på tværs, for eksempel i borger
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DET ER

VORES ALLESAMMENS
KOMMUNE

Miljø- og kulturdirektør Lotta Sandsgaard, Norddjurs Kommune
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FRISØREN VAR EN

HÅRSBREDDE
FRA AT BLIVE JOURNALIST

Indehaver og formand Carsten Thygesen, Frisør Thygesen og Shopicity Grenaa

18
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For Carsten Thygesen i Grenaa stod valget i ungdomsårene
mellem at blive journalist eller frisør.
ste han som 20-årig til Wales uden forudgående aftaler
Carsten Thygesens valg af profession betyder, at
og sagde, at han ønskede et frisørjob.
Grenaa måske gik glip af en god journalist. Til gen„Jeg fik det og var der et år, hvorefter jeg kom til
gæld fik de så en frisør med et konkurrencegen, der
Gun-Brit i København.“
har sikret ham både DM-titler og hyldevis af pokaler.
Carsten er 3. generation
En af pokalerne skiller sig ud
ved Frisør Thygesen, hvor
fra mængden og er den, han
JEG ER GLAD FOR
han i 2007 byttede roller med
husker allerbedst.
sin mor, Jonna Thygesen, og
„Jeg vandt som elev DM i
LIVET OG PRØVER AT FÅ
overtog butikken, mens hun
1992 og havde bagefter rigtig
blev ansat og stadig arbejder i
travlt med tøj og alt mulig andet,
DET BEDSTE UD AF HVER
salonen.
da jeg skulle af sted i bilen,“
Kæresten Anika er afdelingslefortæller Carsten Thygesen.
ENESTE DAG
der i Sparekassen Djursland og
„Da jeg bakkede, mærkede
står for regnskabet. „Anika bakjeg bumpet ... og var pludselig
ker mig op, og uden hende kunne jeg ikke lave alt det,
blevet ejer af en overkørt DM-pokal.“
jeg gør. Selv om hun også har en travl hverdag, er hun
mere på skoleintra og har mere styr på datoer end mig.“
Carsten brænder for Grenaa
Over-/udkørt kan man til gengæld på ingen måde sige,
Nye redskaber med coachuddannelse
at Carsten er. Han er indehaver af Frisør Thygesen og
Familien nyder deres hjem men prioriterer også ferierne
arbejder på fuld tid sammen med de seks ansatte, bor i
og timerne „væk fra det hele. „Vi skal væk fra matrikÅstrup med kæresten Annika og deres sønner Asbjørn
len, og det kan både være på skitur, til Dubai eller et
på 11 år og Asger på 15 år og har så også lige et „fuldsmut til Sangstrup Klint og smide sten i vandet. En
tids fritidsjob“ som formand for Shopicity Grenaa.
spilledag med vennerne eller en god fest er også en
„Jeg er glad for livet og prøver at få det bedste ud af
god måde at slappe af på.“
hver eneste dag,“ siger Carsten i frisørsalonen, inden
Mens fortidens CV også omhandler Trustrup Spring
dagens første kunder melder deres ankomst.
erne og arbejde med psykisk syge i klub Trinnet i GreHan har de seneste ti år været censor ved svende
naa, har Carsten i de senere år kastet sig over coaching
prøver på tekniske skoler, og inden det underviste han
og tog en coach uddannelse i
i 14 år ved frisørfirmaer rundt
2014. „Jeg elsker udvikling og
om i Jylland og har selv afholdt
TANKEN OM AT TING
at udfordre mig selv. Jeg har
frisørkurser. Fra 2010-16 var han
fået en masse redskaber til livet,
desuden formand for Grenaa
KAN GØRES ANDERLEDES,
som jeg også bruger til møder
Frisørlaug.
og i forhold til personale m.m.“
„Jeg brænder for Grenaa, og
HAR JEG ALTID GODT
Da han holdt sin 40-års
formandsposten er et tilvalg.
KUNNET LIDE
fødselsdag startede det med
Jeg sidder der ikke, fordi der
natmaden og sluttede med forikke er andre. Jeg bruger med
retten, og navnene på bordkortene var stavet baglæns.
glæde meget tid på at være formand, fordi jeg synes
„Tanken om at ting kan gøres anderledes, har jeg altid
det er både spændende og motiverende. Jeg føler
godt kunnet lide, og jeg er bare blevet mere bevidst om
helt sikkert, at Grenaa rykker i den rigtige retning, og
meget efter coach-uddannelsen. Tidligere har jeg været
der er en rigtig god vilje i byen, foreninger imellem og
bange for at lave fejl, men ofte er det jo bare noget,
hos kommunen.“ Carsten har i mange år også været
som foregår i hovedet. Fejlene sker, men heldigvis
med i netværket Junior Chamber Djursland – i dag som
sjældent. Det er godt at »tør turde«, som da vi i 2015
senior.
udvidede salonen og skærpede vores parykforretning.“
Og så skal vi ikke glemme Molli, familiens lille hund.
Frisør i Wales og København
„Annika synes, der er drenge nok, så en lille pige i
Da Carsten valgte frisørfaget, var det også goddag til
huset var kærkommen.“
et udpræget pige-/kvindefag. „Så jeg måtte lige et år
til livgarden.“ Han vidste, at Wales havde gode frisører,
som havde vundet VM fire gange, så efter livgarden rejMogens Greve, mogens@mercatus.dk
www.erhvervDJURSLAND.dk · juni 2017
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Alle data er indhentet i perioden
21.04.2017 - 17.05.2017
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen,
NN Markedsdata. Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

1ST-RETAIL A/S
Byvej 1D, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
5,3
(5,4)
Resultat før skat
1,3
(-1,0)
Egenkapital
3,8
(2,8)
Antal ansatte
13
ADVOKATFIRMAET
NØRUP-HANSEN APS
Ramtenvej 59, 8581 Nimtofte
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
1,2
(1,4)
Resultat før skat
-3,7
(5,0)
Egenkapital
5,5
(8,2)
Antal ansatte
2
AL’ GOT APS
Mågevej 2, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
1,2
(0,8)
Resultat før skat
0,4
(0,3)
Egenkapital
3,8
(3,5)
Antal ansatte
3
ALLERMANN A/S
Centervej 14, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
1,2
(1,3)
Resultat før skat
0,2
(0,3)
Egenkapital
0,7
(0,6)
Antal ansatte
3
ALLSIZE COMPANY A/S
Rugvænget 22, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
19,6
(12,9)
Resultat før skat
1,6
(1,7)
Egenkapital
12,1
(9,1)
Antal ansatte
21
ALLSIZE SHOPS APS
Rugvænget 22, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
3,2
(2,5)
Resultat før skat
1,1
(0,5)
Egenkapital
1,4
(0,5)
Antal ansatte
7
ANHOLT HAVN A/S
Neptunvej 1, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
1,8
(1,7)
Resultat før skat
0,4
(0,5)
Egenkapital
5,1
(4,8)
Antal ansatte
2
AVIS-TRYK A/S
Sortevej 40, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
13,4
(11,0)
Resultat før skat
0,4
(66,9)
Egenkapital
0,9
(0,2)
Antal ansatte
19
BIRK OG BORST EL A/S
Storegade 6, 8950 Ørsted
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
1,9
(1,9)
Resultat før skat
0,1
(0,1)
Egenkapital
-0,2
(-0,2)
Antal ansatte
5
BJØDSTRUP AUTO APS
Gl. Hovedvej 8, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
1,4
(1,4)
Resultat før skat
0,2
(0,3)
Egenkapital
3,0
(3,3)
Antal ansatte
2
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BOOSTPLM APS
Århusvej 35, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
2,3
(0,4)
Resultat før skat
1,1
(0,0)
Egenkapital
1,0
(0,1)
Antal ansatte
2

GASTROLUX 2004 A/S
Industrivej 53, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
8,2
(7,2)
Resultat før skat
3,3
(2,3)
Egenkapital
6,3
(3,8)
Antal ansatte
32

LYNEBORG GRØNT APS
Århusvej 56, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
2,9
(2,4)
Resultat før skat
0,0
(0,8)
Egenkapital
1,6
(1,9)
Antal ansatte
5

BORDING LINK A/S
C M Rasmussens Vej 1, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
38,5
(40,8)
Resultat før skat
5,0
(5,4)
Egenkapital
24,4
(20,5)
Antal ansatte
64

GERSTRØM ENTREPRENØR APS
Vestergade 77, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
17,0
(14,0)
Resultat før skat
3,5
(1,3)
Egenkapital
11,4
(9,4)
Antal ansatte
31

MADKOMPAGNIET HORNSLET APS
Byvej 1G, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
1,6
(1,6)
Resultat før skat
0,1
(0,0)
Egenkapital
-0,3
(-0,4)
Antal ansatte
15

BRDR. DAVIDSEN KARKASSER APS
Gl Kirkevej 2, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
1,1
(1,0)
Resultat før skat
0,2
(0,3)
Egenkapital
0,8
(0,6)
Antal ansatte
3

GERSTRØM TRANSPORT APS
Vestergade 77, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
6,1
(5,7)
Resultat før skat
0,5
(0,3)
Egenkapital
1,0
(0,8)
Antal ansatte
13

MARINE BLEU APS
Hovedgaden 20, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
0,5
(0,3)
Resultat før skat
0,0
(0,0)
Egenkapital
0,4
(0,5)
Antal ansatte
2

BYGGEFIRMAET AF 27.10.2008 APS
Ågade 4C, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
-0,1
(0,4)
Resultat før skat
-0,4
(0,2)
Egenkapital
-0,8
(-0,4)
Antal ansatte
2

GKJ APS
Tøjstrupvej 33, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
0,4
(0,4)
Resultat før skat
0,2
(0,2)
Egenkapital
2,5
(2,4)
Antal ansatte
3

MIN KØBMAND NØRAGER APS
Munkhusevej 9, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
1,6
(1,4)
Resultat før skat
-0,0
(-0,0)
Egenkapital
0,5
(0,5)
Antal ansatte
5

CAFÉ K APS
Østervangs Alle 80, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
7,2
(4,9)
Resultat før skat
1,3
(1,3)
Egenkapital
2,6
(1,7)
Antal ansatte
16

GLASSFOOD APS
Strandvejen 8, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
0,6
(0,8)
Resultat før skat
-0,0
(0,2)
Egenkapital
0,3
(0,3)
Antal ansatte
2

PER HANSEN TØMRERFIRMA APS
Århusvej 3, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
2,5
(3,2)
Resultat før skat
0,5
(1,2)
Egenkapital
1,0
(1,1)
Antal ansatte
6

CENTER-GROS A/S
Nimtoftevej 43, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
9,6
(8,4)
Resultat før skat
1,6
(0,6)
Egenkapital
5,5
(4,6)
Antal ansatte
17

GRENAA BILHUS A/S
Trekanten 8, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
11,6
(11,1)
Resultat før skat
0,1
(0,0)
Egenkapital
0,2
(0,1)
Antal ansatte
21

ROYAL REBELS APS
Strandvejen 19 2, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
0,9
(1,0)
Resultat før skat
0,2
(0,6)
Egenkapital
0,7
(0,7)
Antal ansatte
2

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
197

JESPER KRUSE TRANSPORT APS
Hornbjergvej 98, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
1,6
(1,9)
Resultat før skat
-0,8
(-0,4)
Egenkapital
-5,5
(-3,9)
Antal ansatte
5

RÖCHLING META-PLAST A/S
Tøjstrupvej 31, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
16,6
(17,6)
Resultat før skat
5,1
(5,5)
Egenkapital
41,5
(36,9)
Antal ansatte
35

EBELTOFT PLÆNESERVICE APS
Overgade 13, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
1,3
(1,0)
Resultat før skat
0,2
(0,2)
Egenkapital
0,2
(0,0)
Antal ansatte
3

JOHNSEN GRAPHIC SOLUTIONS A/S
Bakkehegnet 3, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
40,3
(35,1)
Resultat før skat
2,1
(0,8)
Egenkapital
13,8
(12,1)
Antal ansatte
74

SABRO A/S
Holmagervej 2, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
16,8
(25,1)
Resultat før skat
0,7
(4,0)
Egenkapital
6,7
(6,2)
Antal ansatte
37

EMA’S A/S
Strandvejen 19 1, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
3,6
(2,6)
Resultat før skat
0,5
(-0,5)
Egenkapital
1,9
(1,6)
Antal ansatte
6

JOWIN APS
Løgtenvej 41, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
3,9
(2,9)
Resultat før skat
2,7
(2,1)
Egenkapital
5,7
(3,7)
Antal ansatte
3

SCAN CONSTRUCTION APS
Nøruplundvej 9, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
6,8
(5,0)
Resultat før skat
3,2
(2,4)
Egenkapital
7,3
(8,1)
Antal ansatte
9

ENTREPRENØRFIRMAET SEJ APS
Pindstrupvej 18, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
3,7
(3,5)
Resultat før skat
0,4
(0,5)
Egenkapital
1,4
(1,2)
Antal ansatte
9

KAMF A/S
Hornbjergvej 71, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
12,1
(11,6)
Resultat før skat
1,4
(0,8)
Egenkapital
6,2
(5,7)
Antal ansatte
20

SCANPAN A/S
Industrivej 49, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
30,8
(28,6)
Resultat før skat
8,8
(16,4)
Egenkapital
73,0
(62,8)
Antal ansatte
115

ES SMEDE- OG MASKINSERVICE APS
Veggerslevvej 11, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
5,6
(5,3)
Resultat før skat
0,8
(0,0)
Egenkapital
1,4
(1,0)
Antal ansatte
12

KØKKENLAGERET TRUSTRUP A/S
Århusvej 179, 8570 Trustrup
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
1,2
(1,3)
Resultat før skat
-0,2
(-0,0)
Egenkapital
1,3
(1,4)
Antal ansatte
3

SKOVSTED AGRO APS
Nordkystvejen 1C, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
1,7
(1,5)
Resultat før skat
0,7
(0,7)
Egenkapital
0,7
(0,7)
Antal ansatte
2
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SPORTIGAN AUNING APS
Centervej 11, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
0,9
(0,9)
Resultat før skat
-0,3
(0,0)
Egenkapital
0,4
(0,4)
Antal ansatte
4
T. J. TRANSPORT APS
Ryderne 4, 8950 Ørsted
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
0,7
(0,6)
Resultat før skat
0,0
(-0,2)
Egenkapital
-0,0
(-0,0)
Antal ansatte
2
TAGE THOMSEN A/S
Østervangsvej 1, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
20,7
(18,8)
Resultat før skat
2,8
(1,9)
Egenkapital
12,1
(11,5)
Antal ansatte
38
TANDLÆGE
LENE HØJRIS NIELSEN APS
Rougsøvej 114C, 8950 Ørsted
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
4,7
(4,5)
Resultat før skat
-0,1
(-0,6)
Egenkapital
1,1
(1,2)
Antal ansatte
8
TANDLÆGESELSKABET
CLAUS GROTH APS
Nørregade 12 1 th, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
2,7
(2,9)
Resultat før skat
0,0
(0,4)
Egenkapital
0,2
(0,2)
Antal ansatte
5
TØMRER- SNEDKERFIRMA
BO H. LAURSEN APS
Skovgårdevej 15, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
2,0
(1,9)
Resultat før skat
0,4
(0,2)
Egenkapital
0,5
(0,3)
Antal ansatte
4
VOLANTIS A/S
Sletten 20, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
3,9
(5,4)
Resultat før skat
2,1
(2,1)
Egenkapital
15,1
(14,0)
Antal ansatte
3
YU MAN LOU APS
Nørregade 14, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Godaften direktør jensBruttofortjeneste
nikolajsen
0,5
(0,5)
ResultatKREDITRAPPORTER
før skat UDLAND 0,4
(-0,8)
SØGNING
DIN SIDE
Egenkapital
-0,7
(-1,1)
Antal ansatte
15
Koed A/S

Nyhåbsvej 16
8560 Kolind

Hovedselskab:

Ja

Unik ID:
101957064
ØRSTED TELTE A/S
Søndervangen 1A, 8950 Ørsted
Telefon:
86392900
Fax:
86392911
Regnskabsafslutning 31-12-2016
CVR-nr.:
27971679
Hjemmeside: www.koed.dk
info@koed.dk
P-nr.:
1001464005
E-mail:
Bruttofortjeneste
24,5
(23,8)
Resultat før skat
3,0
(3,0)
Egenkapital
10,3
(8,0)
PROFIL
KONTAKTPERSONER
STRUKTUR
EJERHIERARKI
Antal ansatte
27NØGLETAL REGNSKABER

0

AARHUS LUFTHAVN A/S
Ny Lufthavnsvej OMSÆTNING
24, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 31-12-2016
2012 2013 2014 2015 2016
Bruttofortjeneste
31,6
(32,3)
Resultat før skat
-10,5
(-8,2)
Egenkapital
57,0
(67,5)
Antal ansatte
83

Ejerleder Henrik Høstrup Sørensen, Koed A/S

eBay giver omsætningsboost i Koed
Der er etableret en profesSå snart en reservedel
Ejerleder Henrik Høstrup
sionel fem mand stor bestyfremover registreres i virkSørensen har med sit Koed
relse for selskabet, ligesom
somhedens system med
A/S de sidste par måneder for
Henrik har fået tilknyttet
beskrivelse, billeder og pris,
alvor fået hul igennem på een personlig mentor, der
bliver den automatisk aktiv på
handelsportalen eBay. „Først
samtidig er hans strategiske
eBay.
kunne vi kun lægge nogle få
rådgiver ift. videre udvikling af
emner op på portalen. De ville
virksomheden. „Det er mine
eBay ikke svært
lige sikre sig, at vi var seriøse
chefer. Jeg har ikke noget at
Man skal bare beslutte sig for
og behandlede kunderne
bruge en tantebestyrelse til.
det, hvis man som virksomordentligt. Men nu har vi fået
Jeg får aktiv sparring af både
hed vil i gang på eBay, der er
automatiseret vores oplægbestyrelse og rådgiver, som
verdens største e-handels
ning af emner, så det sker helt
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portal, rådgiver Henrik. „Vi har
automatisk i vores administraæren for virksomhedens vækst.
taget tilløb i mange år, uden
tive system, så nu kommer
Autodele og autoophug står
rigtig at gøre det alvorligt.
det til at gå stærkt.“
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der i årsregnskabet. Men det
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BRUTTOFORTJENESTE
2017
kommer
til
at
se
endnu
Regnskabsafslutning
31-12-2016
0
8.785
0
8.785
2012 blandt
20132012
20142013
20152014
2016
2015 2016
bedre ud,
andet
pga.
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flowet
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Fonden Den ny Maltfabrik
Ny formand i bestyrelsen for
Fonden Den ny Maltfabrik er
selvstændig og fhv. direktør for Glasmuseet Ebeltoft
Dagmar Brendstrup. Hun
har afløst direktør i Kvadrat
A/S Anders Byriel, der har
beklædt posten siden 2009.
Derudover er der indtrådt tre
nye medlemmer: Fhv. kommunaldirektør, leder af Musikhuset Bent Peter Larsen
(næstformand), statsaut. revisor hos Kovsted & Skovgård
René Ferrer Ruiz og direktionsmedlem og senior vice
president for Strategy & HR,
Kvadrat A/S Mads Nygård.
Grenaa Havn

Peter Hermansen er tiltrådt
som ny havnechef for Grenaa
Havn A/S. Han kommer fra en
stilling som maritim driftsleder hos ADP A/S (sammenslutningen af havnene i Fredericia, Middelfart og Nyborg).
Havnens hidtidige havnechef
er overgået til en ny stilling i
virksomheden.
Hos Molboerne
Henriette Kejser (36) har overtaget restautant Hos Molboerne på Nytorv i Ebeltoft. Hun
har de seneste 14 år arbejdet
i Schweiz som både tjener og
restauratør.
Grenaa Egnsarkiv
Nina Bønløkke Adamsen er
tiltrådt som leder af Grenaa
Egnsarkiv. Hun er uddannet
historiker og har i mere end ti
år været inspektør ved Djurslands Museum / Museum
Østjylland, hvor hun bl.a. har
været en af de drivende kræfter bag museets nye udstilling „Fire veje til Norddjurs“.
Nina afløser Trine Grejsen,
der er blevet chef for kultur,
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biblioteker og fritid i Norddjurs
Kommune.
Aalsrode Tømrerfirma A/S

Tim Lundby (46) er tiltrådt
i en nyoprettet stilling som
forretningsfører/COO i Aalsrode Tømrerfirma A/S. Tim
er uddannet økonom og har
tidligere blandt andet arbejdet
for Crisplant A/S og været
medejer af Crisplant Manufacturing A/S i Hornslet.
Restaurant Sostrup Slot
Ole Sepstrup Olesen (31) er
startet som køkkenchef på
Restaurant Sostrup Slot. Han
har mere end otte års erfaring
som køkkenchef, bl.a. fra
Café Stranden, Nymindegab
Kro og Sønderho Kro. Ole har
valgt at tage skridtet fuldt ud
og er flyttet til Sostrup, hvor
han blandt andet vil fokusere
på brug af lokale råvarer samt
at få implementeret mere
økologi.
Connected Wind Services A/S
Tyske Felix Overbeck er
udpeget som ny direktør for
Connected Wind Services
A/S. Han er maskiningeniør
med en diplomuddannelse i
produktionsteknologi, har en
mangeårig, succesfuld karriere i forskellige brancher bag
sig, og har solid erfaring med
ledelse.
„Vi er glade for at Felix Overbeck har påtaget sig at lede
vores stab hos Connected
Wind Services ind i en ny
epoke. Felix har bevist, at han
kan skabe værdi indenfor flere
forskellige brancher, og jeg er
overbevist om, at vi med Felix
Overbeck får en stærk leder,
som vil føre Connected Wind
Services igennem den nødvendige forandringsproces,“
udtaler bestyrelsesformand
Wolfgang Eckert.

DI Randers-Norddjurs
Dansk Industris regionale forening DI Randers-Norddjurs har
fået to nye medlemmer i bestyrelsen. Det er HR-direktør Margrete Larsen, Verdo A/S og fabriksdirektør Peter Bogh Lindgaar,
Derma Pharm A/S. De afløser direktør Ronnie Bach Nielsen,
Dandomain A/S og direktør Mikkel Egelund Jensen, Derma
Pharm A/S.
Resten af bestyrelsen består af direktør Per Hastrup, Prodan
A/S (formand), direktør Poul Petersen, Seafood.Supply.DK ApS
(næstformand), vice president HR Kirsten Nielsen Sørensen,
Terma Aerostructures A/S (næstformand), direktør Palle Martin,
Randers Tandhjulsfabrik A/S, direktør Søren Mark Andersen,
Toppac A/S, direktør Peter Eriksen, BilButikken A/S, direktør
Ebbe Sørensen, Grenaa Motorfabrik A/S og managing director
Morten Hartvig Jakobsen, Projector A/S.
Erhverv Grenaa

På den første ordinære generalforsamling i Erhverv Grenaa blev
der sat navne på den nye bestyrelse (fra venstre): økonomidirektør Kirsten Schmidt, Grenaa Havn A/S (kasserer), fabriksdirektør Rune Engell-Hansen, Lallemand A/S, direktør Frederik
Høgh Brandstrup, Grenaa Hydraulik A/S (nyvalgt), Advokat
Ole Husum, Zacher Advokater (formand), direktør Dennis Friis
Thaagaard, Sustainor ApS (sekretær), bankdirektør Lars Møller
Kristensen, Djurslands Bank A/S (næstformand) samt (ikke med
på billedet) direktør Kim Brüld Olesen, Davai A/S (nyvalgt).

Nye selskaber
Cvr nr
38645102
38637738
38633937
38627171
38605895
38596403
38645641
38620630
38618938
38614940
38602179
38599259
38591541
38590073
38589652

Selskabsnavn................................................................................................. Reg.dato
Sunlux Huse A/S.........................................................................................16.05.2017
Hoffmann Enterprise ApS..........................................................................13.05.2017
Auning Maskinudlejning IVS....................................................................... 11.05.2017
Det Blå Hus Anholt IVS.............................................................................. 08.05.2017
BL Rengøring IVS....................................................................................... 30.04.2017
MC Diamantskæring ApS.......................................................................... 26.04.2017
CJ Have og Anlæg ApS..............................................................................16.05.2017
Nordskov Danmark ApS............................................................................ 05.05.2017
Water by Sun Ivs........................................................................................ 05.05.2017
Kactus ApS................................................................................................. 03.05.2017
Salon Unik, Ebeltoft ApS........................................................................... 28.04.2017
Ice & Coffee Ebeltoft ApS..........................................................................27.04.2017
Powerridge ApS......................................................................................... 25.04.2017
FORE IVS................................................................................................... 24.04.2017
Projektselskabet Lillevej ApS.................................................................... 24.04.2017

Selskabsændringer
36927763
37851272
35851844
31594502
29177260
37369748
32161146
30497023
36410507
36481005
26923646
26979455
36924381
36924411
36924969

DANNEMAND APS....................................14.05.2017 KONKURSDEKRET AFSAGT
APATH.DK IVS.............................................12.05.2017 OPLØST VED ERKLÆRING
RHD - MULTI COMPANY IVS................08.05.2017 VIRKSOMHEDEN ER OPLØST
DJURS SMEDE SERVICE APS................... 08.05.2017 VIRKSOMHEDEN OPLØST
NØRAGER MURERFORRETNING APS..08.05.2017 VIRKSOMHEDEN ER OPLØST
TØMRER & SNEDKER KBH APS...............14.05.2017 KONKURSDEKRET AFSAGT
I. Q. SALES AND SUPPORT APS................11.05.2017 VIRKSOMHEDEN OPLØST
RÅDHUSPARKEN HADSTEN APS................ 10.05.2017 LIKVIDATION VEDTAGET
RESTAURATIONSCOMPAGNIET APS....... 10.05.2017 VIRKSOMHEDEN OPLØST
THORSØE & PARTNERE APS...................10.05.2017 KONKURSDEKRET AFSAGT
MK TRADING A/S.......................................07.05.2017 KONKURSDEKRET AFSAGT
MENG INTERNATIONAL AGENTUR APS.0 5.05.2017 KONKURSDEKRET AFSAGT
L. DYDENSBORG APS........................03.05.2017 ANMODNING OM OPLØSNING
FENRIS TECH APS..............................03.05.2017 ANMODNING OM OPLØSNING
FENRIS GEAR APS..............................03.05.2017 ANMODNING OM OPLØSNING

Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.
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Hos Walter
Delikatesseforretningen
Hos Walter flytter i løbet af
sommeren fra gågaden til
det tidligere autoværksted
på Stockflethsvej på havnen
i Ebeltoft. „Vi har brug for
500
mere plads til at ekspedere
400 i spidsbelastninger.
kunderne
Vi oplever
jævnligt, at folk
300
næsten ikke kan komme ind
200 her og vender om,
i butikken
før de har
100 købt noget, og det
er klart en af grundene til,
0
at vi gerne
vil flytte,“ siger
ejerleder Kristian Busk.
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Sylvester Houmann og Per
Laursen har åbnet fitnesscentret EasyFit på A. Knudsensvej i Ebeltoft. Per Laursen
ejer i forvejen EasyFit Plus i
Skødstrup, EasyFit i Hadsten
og Silkeborg Fitness Center.
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KIWI
I forbindelse med KIWIkædens lukning, konverteres
KIWI på Sdr. Skovvænget 2 i
Ebeltoft og KIWI på De Lichtenbergsvej 11-13 i Grenaa til
Sparbutikker, hvorimod de tre
butikker i Auning, Hornslet og
Ryomgård lukker.
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Få relevante indlæg
optaget gratis i Ajour.
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Stena Line
Ruten Grenaa-Varberg står
foran forandringer. Dels ændres Varberg med en anden
vestkystby – formodentlig
Halmstad – dels planlægger
6
det svenske
rederi at opruste
med en5 yderligere en færge.
„For Stena
Line er trafikken
4
mellem Sverige og Danmark
3
strategisk vigtig,“ fortæller
chef for2 rederiets ruter til
1
Danmark,
Tony Michaelsen.
0
Grenaa-Varberg
overfører
årligt cirka 170.000 passagerer, 45.000 biler og 45.000
lastbiler.
Grenaa Havn A/S
Sydhavnen i Grenaa vil over
de kommende år blive transformeret fra et traditionelt
havneområde til et innovativt
havnecenter, der på sigt kommer til at udgøre en helt ny
bydel i Grenaa. Bestyrelsen
for Grenaa Havn har godkendt
en særskilt udviklingsstrategi for Ejendomsselskabet
Sydhavnen A/S, der er dat-

terselskab af Grenaa Havn
A/S. „Selskabet har købt
de i alt 8.000 kvadratmeter
erhvervslokaler, som engang
rummede Thorfisk og som senest har været ejet af Norway
Seafoods. Det store erhvervsareal er delt op i henholdsvis
kontor- og produktionslokaler,
så bygningskomplekset i
fremtiden kan blive ramme
om et meget bredt spekter af
små og store virksomheder,“
fortæller direktør Henrik Carstensen, Grenaa Havn A/S.
Stena Recycling A/S
Danmarks største genvindingsudbyder har øget sin
kapacitet i Grenaa med et
nyt genvindingsanlæg, der er
dimensioneret til at behandle
45.000 tons affald årligt. Den
ekstra mængde bidrager ikke
blot til en miljømæssig og
økonomisk gevinst. „Med det
nye genvindingsanlæg har
vi naturligt nok fået mere at
se til. Udover at vi kan rykke
os nærmere vores ambition
om nul deponi, er vi også
glade for at kunne bidrage til
flere job i lokalområdet. Indtil
videre har vi ansat fem personer,“ udtaler produktionschef
Otto Jensen, Stena Recycling
A/S.

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
Virksomheds- og værksætterrådgivning
30. maj kl. 17.00-19.00 på Kystvejens
Konferencecenter, Kystvej 26, 8500
Grenaa.
Virksomheder, selvstændige og
iværksættere i Norddjurs Kommune
inviteres til gratis rådgivning. Uanset
om du måtte efterspørge input til
hvordan du driver virksomhed endnu
bedre, søger sparring i forhold til fx
regnskabsføring og markedsføring eller
måske blot leger med tanken om at
springe ud som iværksætter. Hvad end
emnet er, så sidder de professionelle
erhvervsrådgivere klar til at hjælpe dig
og din virksomhed videre.
Tilm.: Ikke nødvendig.
Info: www.norddjurs.dk

Skab øget salg via Facebook
23. maj kl. 16.30-19.30 på Incuba,
Åbogade 15, Niveau 0, 8200 Aarhus N
Temamøde. Facebook er et oplagt
redskab til at styrke og udvikle din
virksomhed. Få større viden om
hvordan du aktivt kan udnytte dette
til at lave målrettet og målbart salg
henvendt til private forbrugere.
Info/tilm.: www.startvaekst-aarhus.dk/
events/23-maj-temamoede-salg-viafacebook
Morgenmøde for jern- og
metalvirksomheder
2. juni kl. 08.00-10.00 på Grenaa Havn,
Neptunvej 1, 8500 Grenaa.
Bliv opdateret på Grenaa Havns nye
strategi, og få en rundvisning i de
nye bygninger for det nye innovative
havnecenter. Få en snak med
erhvervsudvalget såvel som andre
jern- og metalvirksomheder.
Tilm.: Helle A. Kjeldsen, hak@
norddjurs.dk senest 31.05.
Erhvervs-Sommermøde
i Syddjurs Kommune
7. juni kl. 17-19 hos Syddjurs
Spildevand, Tyrrisvej 14, Følle, 8410
Rønde.
For alle virksomheder, handelsstands
foreninger, distriktsråd og øvrige
samarbejdspartnere på Djursland.
Velkomst ved borgmester Claus
Wistoft samt fire korte oplæg: Hvad
rører sig i erhvervslivet? Innovation og
spildevand går hånd i hånd v. direktør
Søren Lynge, Syddjurs Spildevand
A/S, Fremtidsparken som vækstdriver
v. CEO Kim Bisgaard, Innovation
Lab, Forretningsudvikling gennem
nye medier v. digitalchef Lykke Kroer
Bertelsen, Mercatus Reklamebureau
A/S. Networking og godt til ganen fra
Djurslands spisekammer.
Tilm.: www.essyddjurs.dk/events
senest den 31. maj.
Persondataforordningen
13. juni kl. 15.00-17.00 hos Game Hub
Denmark, Østerbrogade 67, 8500
Grenaa.
Lindhardt Steffensen Advokater
giver, på et gratis gå-hjemmøde, en introduktion til
Persondataforordningen, der gælder
alle virksomheder og omhandler alle
relationer, hvor persondata indgår som
kundedata og medarbejderdata.
Tilm.: Helle A. Kjeldsen, hak@norddjurs.dk
I gang med Facebook-annoncering
19. juni 14.00-17.00 på Rønde
Idrætscenter, Skrejrupvej 9B, 8410
Rønde.
Workshoppen for dig, der allerede har
en virksomhedsside på Facebook, men
som mangler indspark til at komme i
gang med annoncering. I samarbejde
med Syddjurs Kommune guider
digitalchef Lykke Kroer Bertelsen
fra Mercatus Reklamebureau
A/S dig igennem Facebooks
annonceringsjungle.
Info/tilm.: www.essyddjurs.dk/events
senest 6. juni.
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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Tjen på eT lavere

energi-

forbrug

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.

Bestil et gratis
energitjek hos mig
på 8648 1008

EY i Grenaa
Storegade 1, telefon 73 23 30 00
www.ey.com/dk
vvsmester-pc.dk · Halvej 2 · 8961 Allingåbro

Ordinært job

Fleksjob

Lærling/elev
Voksenlærling

Løntilskudsjob
Revalidering

Virksomhedspraktik

Skånejob

På udkig efter ny medarbejder?
Benyt dig af jobkonsulenternes viden om de
forskellige job-ordninger, når du har behov
for en ny medarbejder.
Kontakt os på 8959 2000
eller jobcenter@norddjurs.dk

Torvet 3, 8500 Grenaa · www.jobnet.dk

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

