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KLOAK-SERVICE
ApS v/Ulrik Sinding

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

www.permoeller.dk

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

• Betonsanering
• Tørstofsugning
• Slamafvanding
• Industrispuling 0-3000 BAR
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Få efteruddannelse
og nye kompetencer
- Chauffør, lastbil, vogn og bus

EN SPARRINGSPARTNER
I ØJENHØJDE

- Kran

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.

- Køretekniske kurser

- ADR kurser
- Truck

For yderligere information kontakt Suran Ahmed
på tlf. 26 23 31 32 eller på mail ssa@tradium.dk.

EY i Grenaa
Storegade 1, telefon 73 23 30 00
Ring Djursland

www.ey.com/dk
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– 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 · august 2017

INDHOLD
4 KONTROL SÆTTER FUT I SALGET

4

Salg af udstyr og ingredienser til hygiejne- og
produktkontrol i ind- og udland giver stor travlhed.

6 EN HEL FORNØJELSE MED EN HALV LÆRLING
To virksomheder har fundet sammen om at dele en lærling og opfordrer andre til det
samme.

9 TRE SENIORMEDARBEJDERE
DER STORTRIVES PÅ DJURSLAND
Seniormedarbejdere rundt om på Djursland er med til at hjulene snurrer.
Senior leger med i sommerlandet

6

Tiden flyver af sted for security medarbejder
Ingen uddannelse men masser af arbejde

12 BILEN&BOSSEN: I PARTYVAN OP OVER FJELDET
I ungdomsårene levede nyistandsat folkevogn i høj grad op til sit navn og var midtpunkt
i alt det sjove.

14 OCEANER AF NYE ERHVERVSMULIGHEDER
PÅ GRENAA HAVN

9

16 JOBCENTER ARBEJDER FOR
NY ERHVERVSROLLE
18 BESTYRELSESFORMAND
MED VIGTIG BINDESTREG
Personprofil Advokat og associeret partner Pernille AmstrupBønløkke, Lindhardt Steffensen Advokater A/S [forsidefoto] Da Pernille
fra Ålsrode blev gift betød det meget for hende at holde fast i efternavnet.

21 AJOUR – KALENDER – NAVNE – SELSKABER
REGNSKABER – LEDIGHED – BOLIGMARKED

18
Erhverv Djursland er effektiv og målrettet BtB kommunikation til
alle virksomheder, håndværkere, kontorer og forretninger på hele
Djursland. 83% af modtagerne kender magasinet og deraf læser 90%
det – 68% endda altid eller ofte (læserundersøgelse 2011).
Udgiver: Mercatus Reklamebureau A/S, Grenaa tlf. 86 30 06 19.
Redaktion: Lars Chalmer Rasmussen (ansv.), Jens Nikolajsen og
Mogens Greve.
Annoncer: Lars Chalmer Rasmussen, tlf. 86 30 06 19.
Oplag: 2.000 elleve gange årligt. ISSN1903-3613. Samt online
udgave til over 1.200 abonnenter.
Tryk / distribution: Grefta Tryk A/S, tlf. 86 32 29 22 / Post Danmark til
samtlige postregistrerede firmaer, forretninger og kontorer på Djursland.
Næste nummer udkommer i uge 36.
Tekst, foto og annoncer må ikke benyttes
erhvervsmæssigt uden skriftlig tilladelse fra
redaktionen. Der må citeres fra magasinet
med kildeangivelser efter gældende regler.
Erhvervsprofilen, Business Djursland annonce,
klummer og advertorials er betalte indlæg.

VI GIVER DIG KVALITET
TIL EN PRIS – DER HOLDER
Færgevej 1 · Grenaa · w w w.mercatus.dk

Salg af udstyr og ingredienser til hygiejne- og
produktkontrol i ind- og udland giver stor travlhed.
det og kontaktede Food Diagnostics
Vigtigt at kende
Food Diagnostics i Grenaa blev
med et ønske om at købe sig ind. I
til kulturforskelle
etableret af Tonny Nielsen i 2003 og
starten kunne man ikke blive enige
sælger varer til hygiejne- og produkt- Tonny Nielsen siger, at det er vigtigt
om prisen, men det faldt på plads i
at kende til de store kulturforskelle i
kontrol indenfor mikrobiologi og biostarten af 2016, hvor leverandøren
de forskellige lande.
kemi. Med i et salg hører ofte også
købte 24 procent af virksomheden.
„Selv om det svenske marked er
kurser. Eksportdelen til Grønland og
„De fik opfyldt deres krav om en
vanvittig konserFærøerne, som
vativt i forhold til plads i bestyrelsen men blander
har været blandt
VIL DU IND PÅ DET
sig i øvrigt ikke i ledelsen. Salget er
Danmark, har vi
kunderne fra
ISLANDSKE MARKED,
med til, at vi kan nå vores væksten god forståstarten, samt til
mål.“
else
for
hinanIsland og SveSKAL DU SØRGE FOR AT
Den bestyrelse som vedtog
den. Færingerne
rige udgør 20-25
fordoblingen er nu skiftet ud med
er vildt åbne og
procent, og omHAVE KREDITSIKRING
en anden til at føre beslutningen ud
altid klar, hvis
sætningskurven
i livet. „Jeg kan kun anbefale alle at
de kan tjene penge, mens både
er stigende i både ind- og udland.
have en bestyrelse. Vel at mærke
handlingsmønster og betaling af
„Jeg var blevet advaret lidt mod
den rigtige bestyrelse med nogle af
at gå eksportvejen, udover Grønland regninger foregår i adstadigt tempo
de kompetencer, som du ikke selv
på både Grønland og Island.
og Færøerne, men de seneste år er
har. Den skal udfordre dig og stille
„Vi har ikke tabt penge, men
der bare sket så meget,“ fortæller
spørgsmål. Foruden repræsentanten
Tonny Nielsen. I 2015 fik virksomhe- vi har oplevet at må slås for at få
for den tyske leverandør og Tonnys
den en bestyrelse, som blandt andet betalingen. Vi har derfor valgt at
hustru sidder
sætte Island på
satte det mål at fordoble omsætninder i bestyrelsen
forudbetaling –
gen på tre år. „Det er sjovt, at man
JEG KAN KUN
nu en advokat,
samtidig med
kan tage sådan en beslutning – og
ANBEFALE ALLE AT
en forretningsat vi også ser
så bare gøre det.“
mand fra en helt
endnu bedre
HAVE EN BESTYRELSE
anden branche
muligheder der,
Hustruen blev hentet hjem
og den færøske sælger.
hvis de kommer med i EU. Men vil
Hustruen Malene McBride arbej„Processen trækker store veksler
du ind på det islandske marked, skal
dede i Region Midtjylland men blev
på både mig og de ansatte, og vi er
du sørge for at have kreditsikring.“
hentet til i februar 2016 for at være
samtidig ved at vokse os for store til
Eksportrådet har nogle tilbud,
med til at føre bestyrelsens visioner
de nuværende lokaler her på Kalksom Tonny Nielsen valgte ikke at
ud i livet.
værksvej.“ Service og support er en
tage imod. „Set i bakspejlet skulle
„Hun har mange af de kompevigtig del af konceptet, og der er for
jeg nok have gjort det. Det giver
tencer, jeg ikke har, og sammen er
4 mio. kroner varer på lager for hele
altid flimmer på skærmen at skulle
vi rigtig gode. Omsætningen på 21
tiden at kunne rykke ud, så snart
slås om at få penge hjem.“
mio. kroner i 2015 steg i 2016 med
en kunde har et problem og/eller et
30 procent, og jeg tror, at vi når
behov. „Fødevareskandaler er triste,
Vigtigt at have den
målet.“ Antallet af ansatte i Grenaa
men de er samtidig med til at skaffe
rigtige bestyrelse
er steget fra 8 til 12.
os nye opgaver.“
En tysk leverandører, som udgør
„I 2015 gik vi sammen med nogen på Island og lavede et selvstæn- cirka 1/3 af forretningen, havde et
godt øje for mulighederne i markedigt firma der med fire ansatte, og
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
et halvt år senere gjorde vi noget
tilsvarende i Sverige – også med fire
ansatte.“ Der er også en ansat på
Færøerne. Desuden samarbejdes
der med en partner i Norge, og
Finland er med i overvejelserne men står p.t. på
standby. „Det handler
også om at have den
rigtige samarbejdspartner.“
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Afdelingsleder og medindehaver Bjørn Johansen, BP Electric A/S, lærling Mads Christoffer Friis
BP Electric A/S og De Danske Gærfabrikker og teknisk chef Jack Domino, De Danske Gærfabrikker

HEL FO
MED EN HALV
EN

To virksomheder har fundet
sammen om at dele en lærling og
opfordrer andre til det samme.
En netværksøvelse i Erhverv Grenaa
havde fokus på at skaffe kvalificeret arbejdskraft til Grenaa. BP
Electric A/S har problemer med at
skaffe industrielektrikere, hvilket
var temaet, da afdelingsleder og
medindehaver Bjørn Johansen
blev sat sammen med direktør
Rune Engell-Hansen fra De Danske
Gærfabrikker. Gærfabrikken havde
samme problem, og de to kom frem
til, at deling af en lærling både kunne
være en hjælp til at løse BP Electrics
problem – og en rigtig god løsning
for gærfabrikken.
„Mens vi har svært ved at skaffe
industrielektrikere, har vi mange
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til opgaver, fordi vi ikke kan skaffe
henvendelser fra unge, der gerne
folk nok, så dem der lever op til vovil i lære,“ fortæller Bjørn Johansen.
res forventninger er næsten sikre på
„Ved at gå sammen med gærfabrikat kunne blive her efter læretiden,“
ken om en lærling, kan vi give en
siger Bjørn.
bred uddannelse til en ung og håbe
„Jeg kan kun opfordre alle i
på, at han fortsætter her efter endt
branchen til at tage del i det fælles
læretid.“
26-årige Mads Christoffer Friis var ansvar for at uddanne nye elektrien af dem, der havde lagt en uopfor- kere.“
Lærlingene ved BP Electric går
dret ansøgning ind på en læreplads
på Den Jydske Haandværkerskole
med ønske om netop at blive indui Hadsten, og
strielektriker, og
skolen har hjulhan har nu været
I DAG SIGER VI
pet med at lave
i lære siden maj.
DESVÆRRE NEJ TIL
kombinations
Han blev uddanaftalen. Mads er
net automekaOPGAVER, FORDI VI IKKE
startet ved BP
niker i 2012 og
Electric og skal
var i gang med
KAN SKAFFE FOLK NOK
så til gærfabrikmaskinmesterken, til BP igen – og slutte af ved
skolen, da han besluttede sig for at
gærfabrikken. Ved hvert skifte skal
gå el-vejen.
der laves ny kontrakt. „Det er en
rigtig god idé at få hjælp til papir
Otte ud af 35 er lærlinge
arbejdet, indtil du selv har rutinen og
„Ud af vores 35 ansatte er de otte
styr på det hele.“
lærlinge. I dag siger vi desværre nej
www.erhvervDJURSLAND.dk · august 2017

RNØJELSE
V LÆRLING
at gærfabrikken selv ansætter en
Det bedste fra
lærling.
de to virksomheder
De Danske Gærfabrikker havde
Oplagt for andre
længe overvejet en lærling men
at gøre det samme
synes ikke, at de kunne tilbyde nok
Jack og Bjørn kan få øje på mange
til en komplet uddannelse.
„På denne her måde bruger vi det andre virksomheder i Grenaa, hvor
det er en oplagt
bedste fra de to
virksomheder –
NÅR VI STÅR OG SKRI- mulighed at deles om lærlinge
og giver Mads
GER EFTER KVALIFICEREDE indenfor forskelden bedste udlige arbejdsomdannelse,“ siger
MEDARBEJDERE, HAR VI
råder, og Bjørn
gærfabrikkens
er allerede nu
tekniske chef,
OGSÅ EN FORPLIGTELSE
klar til også at
Jack Domino.
TIL AT UDDANNE NOGLE
dele lærlinge
De to virkmed andre indusomheder har
allerede snakket sammen om endnu strivirksomheder.
Ligesom Bjørn mener også Jack,
en fælles lærling, når Mads er halvt
at virksomhederne har et ansvar for
henne i forløbet.
at uddanne medarbejdere. „Vi har et
„Vi vil også gerne uddanne en
behov for at få de rigtige medarbejklejnsmed og er klar til også her at
dere – ikke „kun“ en medarbejder,
deles med en anden virksomhed
så uddannelsen er rigtig vigtig,“
om en lærling.“ Er der ikke nogen at
siger Jack. „Når vi står og skriger efdele med, kan det godt ende med,
www.erhvervDJURSLAND.dk · august 2017

ter kvalificerede medarbejdere, har
vi også en forpligtelse til at uddanne
nogle.“ Også gærfabrikken får en
del uopfordrede ansøgninger om en
læreplads.
„Jeg ved ikke, hvad man lærer om
ansøgninger på skolerne, men jeg
kan helt klart opfordre til, at de unge
lærer at skrive korte og præcise
ansøgninger. Vi kigger blandt andet
på, om du er ambitiøs, om vi kan
stole på dig og om du kan arbejde
selvstændigt.“
Til det siger Mads, at det er en
rigtig god idé at bruge studievejlederne. „Det er i din egen interesse
at blive klædt bedst muligt på til at
gå ud i virksomhederne.“ Og så er
han i øvrigt rigtig glad for aftalen
med de to virksomheder. „Jeg
kommer både til at arbejde bredt og
med det, jeg gerne vil, og får på den
måde de allerbedste muligheder.“
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
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KLUMME – REVISION

LAVERE SKAT PÅ GENERATIONSSKIFTER OG SKÆRPELSE
VEDRØRENDE OFFENTLIGGØRELSE AF EJERFORHOLD
Folketinget har i juni 2017 vedtaget
de længe ventede regler, omkring
nedsættelse af bo- og gaveafgiften
ved generationsskifter, og som
kan have betydning for mange
familieejede lokale virksomheder
på Djursland. Med planlægning af
generationsskiftet i god tid, kan der
være mange penge at spare i skat.
De nye regler på bo- og gave
afgiftsområdet vil derfor lette
generationsskifter af familieejede
virksomheder, herunder personligt
ejede virksomheder og selskaber,
uanset om generationsskiftet sker i
levende live eller ved død.
Bo- og gaveafgiften vil blive
nedtrappet, så den i både 2016 og
2017 er på 13%. I 2018 falder den
til 7%, hvorefter den falder med 1%
om året, så den i 2019 er på 6% og i
2020 ender på 5%.

Reglerne trådte i kraft 1. juli 2017,
og har virkning for overdragelser, der
sker efter 1. januar 2016. Afgiftsnedsættelsen vedrører overdragelse til
„nære“ familiemedlemmer, herunder også til søskende eller disses
børn, såfremt overdrageren ikke selv
har børn.
For at anvende de nye, lempeligere regler om nedsat bo- og
gaveafgift, skal følgende betingelser
alle være opfyldt:
1. Betingelserne for overdragelse
med skattemæssig succession
skal være opfyldt.
2. Krav om at overdrager har ejet
virksomheden mindst 1 år forud
for overdragelsen. Derudover skal
erhververen eje virksomheden i
mindst 3 år efter overdragelsen.
3. Overdrageren eller dennes nærtstående skal have deltaget aktivt
i virksomheden.
Specielt bag punkt 1 gemmer der
sig en reel udfordring for mange
virksomheder. Overdragelse med
succession betyder, at den person,
som køber eller får overdraget en
virksomhed eller aktiepost indtræder
i sælgerens/giverens skattemæssige
stilling.
Kravene for at kunne overdrage
med succession er, at virksomhedens aktivitet ikke i overvejende
grad består af udlejning af fast ejendom eller besiddelse af værdipapirer
kontanter eller lign.
Risikoen for ikke at kunne anvende reglerne kan i visse situationer reduceres ved en hensigtsmæssig planlægning af overdragelsen.

Såfremt reglerne om skattemæssig succession anvendes og der
henses til den reducerede bo- og
gaveafgift, er den økonomiske belastning i form af offentlige skatter
og afgifter ved et generationsskifte
nu lavere, end det har været tilfældet i mange år.
Virksomhedens reelle ejere
skal nu også registreres
Erhvervsstyrelsen kræver nu,
at man nu også skal registrere
oplysninger om virksomhedens
reelle ejere. Formålet med kravet
er at skabe øget gennemsigtighed
om danske virksomheders reelle
ejerstruktur for at undgå skattesvig, hvidvask og anden økonomisk
kriminalitet.
Kravet om registrering af reelle
ejere kommer oveni det allerede
gældende krav om registrering af
virksomhedens legale ejere. Kravet
omfatter bl.a. alle aktie- og anpartsselskaber, men ikke personligt ejede
virksomheder.
Reelle ejere er defineret som
den eller de fysiske personer, som i
sidste ende ejer eller kontrollerer en
tilstrækkelig del af virksomhedens
ejerandele eller stemmerettigheder,
eller som på anden måde udøver
kontrol.
En besiddelse på mere end 25%
af ejerandele eller stemmerettigheder vil være en indikation på reelt
ejerskab. Informationerne bliver
offentlige. Oplysningerne om reelle
ejere skal registreres på indberet.
virk.dk, og sidste frist for registrering er 1. december 2017.
Af Gert Foldager, statsaut. revisor,
EY på Djursland
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TRE SENIORMEDARBEJDERE
DER STORTRIVES PÅ DJURSLAND
Seniormedarbejdere rundt om på Djursland
er med til at hjulene snurrer.

SENIOR LEGER MED I SOMMERLANDET
af løn plus det at komme ud blandt
En af de cirka 60 seniormedarbejdere i Djurs Sommerland er 74-årige andre.“
Ole Mikkelsen fra Ebdrup. Han var
Skønner på samværet
frem til 2005 pedel på Vejlby Skole
med de unge
og gik hjemme en kort periode,
Ole skønner på samværet med
inden han blev ansat ved Djurs
sine unge kollegaer og glæder sig
Sommerland – nu på 10. sæson.
over at arbejde
Han er operatør
et sted, hvor
og har i alle 10
LØNNEN ER
han føler sig
år stået ved
værdsat. Han
træstammerne i
IKKE DET PRIMÆRE
siger, at man
Colorado og pasogså skal være klar til at give de
ser nu også Ørnen og Wild West.
unge ansvar, og at de skal have at
„Lønnen er ikke det primære,“ siger
vide, hvis de ikke lever op til det.
han. „Det er noget med en blanding

„De skal mærke, at man har tillid til
dem, og de skal lære, at handlinger
kan have konsekvenser.“
Han lægger vægt på, at man
kommer hinanden ved og har
øje for andet og mere end selve
arbejdsopgaven. „Jeg er helt sikker
på, at Djurs Sommerland havde
været en anderledes arbejdsplads,
hvis der ikke var seniormedarbejdere.“
Ansæt flere seniorer på Djursland
Ole mener, at en stor del af Djurslands øvrige arbejdspladser med

Operatør Ole Mikkelsen, Djurs Sommerland
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fordel kunne ansætte flere seniormedarbejdere. „Jeg er ikke sikker
på, at svendene altid har tid til en
lærling. Den rette seniormedarbejder for hver tre lærlinge tror jeg

kunne tilføre både arbejdspladsen
og den unge rigtig meget godt.“
Han siger, at en ældre og nærværende medarbejder kan sørge for, at
lærlingen får ansvar og kan have tid

til en snak med den unge, hvis/når
behovet opstår. „Man hører ofte negativt om de unge, men jeg tror på
dem, og der går rigtig mange rundt,
som gerne vil.“

TIDEN FLYVER AF STED

FOR SECURITY MEDARBEJDER
68-årige Anne-Mette BrandtClausen fra Tilst startede 26. april
i Security i Aarhus Lufthavn. Da
hendes tidligere arbejdsgiver nedlagde hendes job pr. 1. februar, stod
hun med udsigten til ledighed med
ni måneders løn – og hvad skulle
hun så. „Jeg elsker at cykle og har
børnebørn – og sommerhus på
Helgenæs sammen med min søn,“
fortæller hun og havde egentlig ikke
travlt med at finde andet arbejde.
„Men jeg synes bare ikke, at jeg
har opbrugt min kvote på arbejdsmarkedet og har stadig mod på og
lyst til at udvikle mig. Arbejdet er
også en del af din identitet, og jeg vil
det stadig rigtig gerne.“
Fandt ønskejobbet på Facebook
Da en jobannonce om otte timer
ugentligt i Aarhus Lufthavn dukkede
op på Facebook, kunne Anne-Mette
ikke modstå fristelsen. Hun skrev

Nogle seniorer både kan og vil
en ansøgning på fire linjer – blandt
Otte timer om ugen som udgangsandet „Alt det I søger, det kan jeg“
punkt og 48 km til arbejdspladsen
– og blev indkaldt til samtale. „Jeg
fortæller, at lønnen ikke er Annespurgte, om de ville høre min alder.
Mettes primære motivation. „Der
Det ville de ikke.“
sker altid noget i en lufthavn, og du
Lufthavnens direktør, Peter
laver noget fornuftigt og er med i
Høgsberg, siger, at lufthavnen
team.“ Hendes budskab til erhvervshar ganske få principper og ikke
lederne er dog ikke, at de skal sørge
på forhånd sorterer nogen fra på
grund af hverken køn, alder, religion, for at ansætte et vist antal seniorseksuel orientering eller andet. „Alle medarbejdere.
„De skal
i huset ved det,
ansætte
dem,
og det glæder
JEG SPURGTE, OM DE
de har brug for
mig derfor, når
og have øjnene
en 68-årig bliver
VILLE HØRE MIN ALDER.
åbne for, at vi er
ansat i vores
nogle seniorer,
security uden at
DET VILLE DE IKKE
der både kan
blive spurgt om
og vil arbejde. Folk der siger, at de
sin alder, fordi vi der havde brug for
ikke får job på grund af alderen, skal
lige netop hende. Vi har mange stili mange tilfælde kigge indad efter
linger, hvor alderen ikke er vigtig.“
andre grunde.“
Han tilføjer, at der dog er nogle af
jobbene, som stiller krav til de ansattes fysik.

Security Anne-Mette Brandt-Clausen, Aarhus Lufthavn
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INGEN UDDANNELSE

MEN MASSER AF ARBEJDE
noncesalg var bare det helt rigtige
Da reklamebureauet Mercatus i
for mig.“ Preben startede med at
Grenaa i starten af 90’erne oversælge annoncer til Erhverv Djurstog salget af reklamer for Radio
land men tog mod udfordringen og
Djursland, fulgte radioens reklameskiftede til det
sælger, Preben
for ham ukendte
Hviid-Hansen,
JEG ARBEJDER
Randers-ommed og var ved
PÅ KNAP HALVTID
råde, da MerMercatus frem
catus startede
til 1993. Siden
OG ER KLAR TIL AT
erhvervsmagasihar nu 72-årige
Preben HviidFORTSÆTTE, SÅ LÆNGE net Randers Biz.
„Jeg arbejder
Hansen haft
på knap halvtid
flere sælgerjobs, LYSTEN ER DER
og er klar til at
lagt fliser, været
arbejdsmand ved Lillebæltsbroen og fortsætte, så længe lysten er der,
hvilket den i høj grad stadig er.“
været rejseleder i syv år, inden han i
Preben bor i Skæring og sidder i
2013 gik på pension efter 18 år som
brugerrådet i Skæring Lokalcenter,
sælger ved Krak.
hvor han passer kassererjobbet,
„Samme år mistede jeg Lone,
administrerer Facebooksiden og
min samlever gennem 25 år, og
uden hende og arbejdet var jeg plud- desuden er med i arrangementsselig alene i en helt anden hverdag,“ udvalget. „Jeg går også til møder i
AA – Anonyme Alkoholikere – og er
fortæller Preben.
med i to udvalg der.“
Senior medierådgiver
Livserfaring og
for Randers Biz
struktureret arbejdsform
Preben kom igen i kontakt med
Preben mener, at en seniormedarindehaverne af Mercatus, Jens
bejders livserfaring og strukturerede
Sandberg Nikolajsen og Lars Chalarbejdsform er fortrin, der til stadigmer Rasmussen. „Jeg havde ikke
hed er brug for på arbejdsmarkedet.
lyst til at sidde hjemme hele tiden,
„Jeg gik ud af gymnasiet i 1964
og en aftale med Mercatus om an-

og har ingen uddannelse. Men jeg
har aldrig haft problemer med at få
arbejde. Jeg er først og fremmest
gået efter det gode arbejdsklima
og en arbejdsplads, hvor jeg kunne
lide at være. Måske i modsætning
til en del yngre, hvor lønnen betyder
mere.“
Som sælger handler det meget
om at opbygge et tillidsforhold,
og det mener Preben, at hans
alder og livserfaring i dag hjælper
ham med i Randers-området. Det
bekræfter Lars Chalmer Rasmussen
fra Mercatus. „Vi er et team med
forskellige kompetencer, og det er
ikke mindst på grund af Prebens
menneskelige kvalifikationer, vi har
valgt at samarbejde med ham,“
siger Lars. „Han har et engagement
og en nysgerrighed og er ikke bleg
for at prøve at gøre ting anderledes
og bedre, og så kommer alderen i
anden række. Andre steder møder
man jo 40-årige, der nærmest virker
opgivende og ser ud til at have nået
deres mål på arbejdsmarkedet.
Sådan er Preben slet ikke.“
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

Senior medierådgiver Preben Hviid-Hansen, Mercatus Reklamebureau A/S
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I PARTYVAN

OP OVER FJELDET

I ungdomsårene levede

nyistandsat folkevogn i høj
grad op til sit navn og var
midtpunkt i alt det sjove.
37-årige indehaver af Grenaa Hydraulik, Frederik Høgh Brandstrup,
købte som 19-årig sin VW bus, fordi
han bare måtte have den. Forinden
havde han købt tre vrag uden plader,
hvor han dog kun gad hente de to.
De skulle blive til én køreklar, men
mens restaureringen stod på, kom
der pludselig også en køreklar til
salg i Grenaa. „Jeg byttede lige over
med min Peugeot 205, og så havde

12

Bilen & Bossen

jeg jo reservedelene fra de to gamle
biler,“ fortæller Frederik.
Nem flytning til Norge
„Sammen med slænget brugte jeg
Folkevognen til ture rundt i Danmark, blandt andet Aalborg og Løkken. Da jeg flyttede til Norge i otte
måneder, var det så nemt, da jeg
kunne have det hele i bilen.“
I stedet for partyvan i Danmark
blev bilen nu et transportmiddel til
og fra arbejdet for Østteknik, der
flyttede fra Grenaa til Norge.
„Det er ikke ligefrem en vinterbil.
Jeg sad med hue og vanter på og
måtte have fliser bagi for at holde
baghjulene på vejen. Hver morgen
kom snekæderne på ved kanten af

den sorte asfalt, når jeg skulle op over
det hvide fjeld til arbejdspladsen.“
Efter otte måneder skulle Frederik
hjem for at læse til ingeniør. „Koblingskablet røg, så jeg måtte køre i
3. gear hjem – og skubbes i gang,
da jeg skulle fra færgen.“
Skal hilse på Kalø til sommer
Folkevognen, der er født orange og
også har haft en blå periode, var
kørende et halvt år efter hjemkomsten fra Norge til synet løb ud. Siden
stod den i 16 år stille i laden ved
Frederiks far.
„Jeg håber, at den nu igen
kommer til Løkken, denne gang
blot med familien. Det er planen,
at vi også skal prøve at campere i
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den.“ I ungdomsårene udgjorde et
oversavet surfbrædt bordet i bilen.
Nu kommer der der et nyt og lidt
anderledes bord i. „Flere af siddepladserne var på ølkasser, men jeg
kender ikke lige til en sikkerhedssele, der passer til en kasse Tuborg,
så nu bliver det bænke.“ Blå lys og
store højttalere kommer der nok
heller ikke i igen, men musik skal
der til.
Motoren er blevet renoveret ved
Get Back on Track i Risskov, som

udelukkende laver VW og Porsche,
mens pladearbejder er lavet ved en
pladesmed i Ringsted, der udelukkende laver T1 og T2 VW-busser.
„Sæder og indtræk skal laves ved
Djurs Specialsystue i Auning, så om
et år er den helt færdig. Men den er
nysynet og køreklar, så den kommer
allerede i år med til tirsdagstræf ved
Kalø.“
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

Nyt åbent byggesagsarkiv

NORDDJURS Norddjurs Kommune har åbnet
deres byggesagsarkiv, så borgere og erhvervsliv
selv kan finde deres bygningstegninger på nettet.
I arkivet finder man stor set alle eksisterende
byggesagsdokumenter vedrørende afsluttede
sager om bygninger i kommunen. Det er et længe
næret ønske fra blandt andet ejendomsmæglere
og bygningsprojekterende, der er blevet opfyldt
med den elektroniske adgang. Miljø- og kultur
direktør Lotta Sandsgaard glæder sig over, at flere
års arbejde med det omfattende projekt nu bærer
frugt.

Praktikpladsaftale
DJURSLAND En partnerskabsaftale, underskrevet hos VAM A/S i Auning, skal skabe flere
praktikpladser og øge interessen for bygge- og
anlægsområdet og fremstillingsindustrien blandt
unge. Aftalen er indgået mellem de to Djurslandkommuner, erhvervsskolerne, Dansk Byggeri
Østjylland samt DI Randers-Norddjurs og DI
Østjylland.
„Nu forpligter alle parter i aftalen sig nemlig til at
sikre, at der er praktikpladser til alle, og vi prioriterer fortsat en indsats, der sørger for, at de unge
også vælger erhvervsuddannelserne i de kommende år,“ udtaler borgmester Claus Wistoft,
Syddjurs Kommune.

Gode placeringer i erhvervsmåling
DJURSLAND Dansk Byggeri har igen i år målt
kommunernes erhvervsvenlighed overfor byggeog anlægsbranchen. Med hhv. en 11. og en 12.
plads er Syddjurs og Norddjurs fortsat placeret
i top blandt landets kommuner. I år er Syddjurs
rykket to pladser ned fra en 9. plads til en 11.
plads, og den gode placering skyldes blandt andet
fokus på dialog med erhvervslivet, lave tider på
byggesagsbehandling og fjernelsen af gebyret for
erhvervsbyggeri.
„Vi placerer os rigtig godt i målingen af erhvervsvenlighed både nationalt og regionalt. Det er især
godt gået, at vi bevarer en hurtig sagsbehandling
nu, hvor de bedre tider i byggebranchen afspejler
sig i flere byggesager. Samtidig vil vi naturligvis bevare fokus på opgaven og fortsætte den
tætte dialog med erhvervslivet for at blive endnu
bedre,“ udtaler Borgmester Claus Wistoft.
Norddjurs var sidste år placeret som nummer 8
på listen.

VW bus 231 T2
Produktion:
Pladser:
Hastighed:
Teknik:

1973
9 personer
3 sovepladser
110 km/t
85 hk
(opgraderet)
1700 kubik
(opgraderet)
4 gear

Underleverandøren
med det hele i huset
Vandskæring, svejs, klip
og buk i alle materialer
aalsrode.dk
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Høstfestival 2017
NORDDJURS Under overskirften „Kom og
smag på Norddjurs“ har en række partnere skabt
Høstfestival 2017. Den omfatter aktiviteter og
oplevelser for både børn og voksne, men har i høj
grad et skarpt fokus på produkt- og kompetenceudvikling af lokale fødevarer producenter. Blandt
aktiviteterne er en eksklusiv gourmetmiddag
med lokale fødevarer og nyudviklede Norddjurssignaturprodukter tilberedt af nogle af Danmarks
bedste kokke. Festivalen gennemføres i weekenden 12.-13. august og arrangørerne regner med,
at det bliver en tilbagevendende tradition.

Noter
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Et stort erhvervsprojekt har taget sin
begyndelse og kan ende med at blive endog
rigtig stort for Grenaa.

tionsfaciliteter – meget gerne også
Grenaa Havn A/S var på udkig efter
innovative virksomheder.“
nye lokaler, da Norway Seafoods
Henrik håber at kunne tiltrække
bygninger blev sat til salg. Virklejere fra hele regionen og nævner
somhedens nye ejere besluttede
blandt andet
at flytte flere af
forskningscentre
Grenaa aktivitePÅ SIGT SKAL
og fra Aarhus,
terne til enten
fødevarevirkHanstholm eller
HAVNECENTRET PÅ
somheder,
Hirtshals, og
bygningerne
SYDHAVNEN BLIVE EN kommunen,
Viden Djurs
passede perfekt
samt private.
ind i havnens
DEL AF EN HELT NY
„Der er masser
behov. Samtidig
af potentiale.“
BYDEL I GRENAA
gav det ny næLejerne får
ring til visionen
om at skabe et innovativt havnecen- mulighed for også at benytte sig af
mødelokaler, reception og kantine
ter med et attraktivt erhvervsmiljø.
m.m.
Bestyrelsen for Grenaa Havn har
godkendt en særskilt udviklingsSøger en ekstern
strategi for Ejendomsselskabet
Sydhavnen A/S, der er datterselskab sparringspartner
„Jeg skal på udkig efter en ekstern
af Grenaa Havn A/S, og havnen har
sparringspartner og tovholder på
med købet af de næsten 9.000 kvaerhvervsdelen, men senere også til
dratmeter lokaler taget et afgørende
udviklingen af hele sydhavnen. Omskridt på vejen mod at virkeliggøre
rådet trænger i høj grad til et facelift
planerne.
for at kunne skabe den nye bydel
med liv, turister og restauranter
En helt ny bydel i sydhavnen
m.m., og en del af opgaven handler
„På sigt skal havnecentret på
om at skabe økonomi til det.“
sydhavnen blive en del af en helt ny
Ligesom Henrik Carstensen mebydel i Grenaa,“ fortæller direktør
get gerne vil i dialog med eventuelle
Henrik Carstensen, Grenaa Havn
lejere, hører han også gerne fra
A/S.
personer, der ser sig selv som den
„Foruden erhvervsdelen vil vi
mulige sparringspartner.
også skabe et miljø med butikker,
Alle Danmarks havne er ejet af
restauranter og alt fra kajakudlejning
kommunerne, og Grenaa er en af de
til forsknings- og/eller formidlingsfem, hvor det er
aktiviteter med
i form af et aktilknytning til
JEG SKAL
tieselskab. Der
havet.“
sidder en profesGrenaa Havn
PÅ UDKIG EFTER
sionel bestyrykkede pr. 1/7
relse bestående
ind i lokalerne,
EN EKSTERN
af erhvervsfolk
hvor der lige nu
og politikere, og
forestår et stort
SPARRINGSPARTNER
hovedindtægindretnings- og
ten kommer fra
OG TOVHOLDER
renoveringsarskibstrafik og
bejde, hvor der
gods til og fra havnen.
blandt andet laves ny facade og
„Vi kører helt vores eget løb uaflægges nyt tag på. Et par bygninger
hængigt af kommunen, men udover
må lade livet til fordel for et nyt
havnens økonomi bliver jeg lige så
parkeringsareal.
meget målt på, hvad vi gør for hav„Mens vi endnu ikke har fået
neområdet og tiltrækker af virksomtaget hul på markedsføringen er
heder og skaber miljø m.m. – og får
der allerede truffet aftaler med fire
skabt af nye arbejdspladser.“
lejere. Vi skal om nogle måneder i
gang med for alvor at tilbyde os til
alle typer virksomheder med behov
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
for kontor- og/eller lager- og produk-
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Direktør Henrik Carstensen, Grenaa Havn A/S

OCEANER AF NYE
ERHVERVSMULIGHEDER
PÅ GRENAA HAVN
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Chef for virksomhed, integration og beskæftigelse Erik Holck Hansen, Norddjurs Kommune

JOBCENTER
ARBEJDER FOR

NY
ERHVERVS
ROLLE
16
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Jobcentret i Norddjurs Kommune ønsker i højere
grad at fremstå som erhvervslivets servicepartner.
så vi kan undersøge alle muligheder. stykke tid nu på alternative mulig
Målet på rådhuset i Grenaa er, at
heder inden for de fire områder med
Vi forsøger altid at svare/arbejde
jobcentret fremover i langt højere
hurtigst muligt, når der efterspørges gode beskæftigelsesmuligheder –
grad skal være en professionel serproduktion, service, grønne områder
arbejdskraft.“
vicevirksomhed
og bygge/anlæg.
Fordelingen
til glæde for virkVI ER TIL FOR
„Der hvor man selv finder ud af
af jobcentrets
somhederne.
det, blander vi os ikke, men elopsøgning og
„Og det går
VIRKOMHEDERNE
henvendelser fra lers vælger den ledige et af de fire
rigtig godt
områder, hvor vi så finder frem til
virksomhederne
med det,“ – IKKE OMVENDT
jobmulighederne.“ På den måde
er i dag 60/40,
fortælsikres en sammenhæng mellem
og Erik ser gerne, at endnu flere
ler chef for virksomhed,
efterspørgsel og det at koncentrere
virksomheder henvender sig om
integration og beskæf
indsatsen om de områder, hvor
hjælp til at skaffe medarbejdere.
tigelse, Erik Holck Hansen.
jobbene er. „Vi investerer gerne i at
„Det sker i fuld respekt for
omskole borgere til det, der efterÉn kontaktperson
virksomhedernes forretspørges. At arbejdsmarkeds- og
til hver branche
ningsgrundlag og formål
erhvervsområdet er placeret under
En væsentlig del af jobcentrets
med at tjene penge.
en fælles erhvervs- og arbejdsmarfunktion er stadig at hjælpe ledige
Virksomhederne er ikke
kedsdirektør er også med til at sikre
med at få job. Når en virksomheds
sat i verden for komet tæt samarbejde om det, virksomkonsulent fra jobcentret i dag henmunens skyld og for at
hederne efterspørger.“
kunne tage imod ledige vender sig til virksomheden, er det
i modsætning til tidligere altid den
borgere. Vi er til for
Tre mål for jobcentret
samme person. Før i tiden kunne
virksomhederne – ikke
Jobcentret arbejder med tre mål. Af
det godt ske, at en virksomhed fik
omvendt.“
de 1.270 virksomheder med ansatte
besøg af 4-5 forskellige konsulenter
Han nævner i
i Norddjurs Kommune, er antallet
inden for korte perioder.
samme åndedrag flere
af virksomheder, der samarbejdes
„Vores konsulenter har nu hver
områder, hvor virksommed, steget fra 30 til 31 procent.
især én branche, som de kenhederne har mulighed
Målet er 35 procent, hvilket vil
der – og kender derfor også vilkår
for at trække på jobcenbringe kommunen i selskab med
og behov m.m., når de besøger
tret.
landets fem bedste kommuner.
virksomheden. Derfor render vi ikke
Der skal skabes mindst 15 formidvirksomhederne unødigt på dørene,
Gerne flere henvendelser
linger om måneden, der medfører
og vi kender kvalifikationskravene til
fra virksomheder
job. Det mål er længst nået, da det
de borgere, vi sætter dem i kontakt
„Har en virksomhed en
faktuelle tal er 37. Og sidst skal
med.“
sygemeldt medarbejder,
mindst 66 procent af samarbejdsErik gør opmærksom på, at han
som den måske er bange for
virksomhederne med ansatte i en
ikke kan svare for, hvordan andre
at være ved at miste, kan
undersøgelse i efteråret tilkendekommuner eventuelt henvender sig.
vi hjælpe med at undgå
give, at de får en
Kommunerne
det – eksempelvis i form
god service. „Et
koordinerer
af nye hjælpemidler. Vi
VI INVESTERER
meget håndgrinemlig ikke konkan også finde vikarer i
I AT OMSKOLE
beligt bevis for
sulentbesøgene
forbindelse med opkvalififik vi
hos hinanden.
ceringer i virksomheden og
BORGERE TIL DET, DER tilfredshed
tidligere på året,
hjælpe med at rekruttere nye „Konkurrencen
da en elektriker
fra andre kommedarbejdere. Er der ingen
EFTERSPØRGES
som vi havde
muner er med
ledige med de nødvendige
hjulpet med en aftale om en voksentil at holde os fast på, at andre står
kvalifikationer, kan vi sørge
lærling, en dag dukkede op og gav
klar, hvis vi ikke gør det godt nok. Vi
for opkvalificering af ledige.“
morgenmad til hele kontoret.“
går også kun over kommunegrænJobcentret samarbejder med
sen, hvis vi ser gode muligheder
de øvrige kommuner i Østjylfor job til en eller flere ledige i en
land, så en mulighed er også
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
virksomhed lige netop der.“
at søge efter medarbejdere i
Hvor man tidligere udelukkende
de andre kommuner.
„Selv om det måske ser sort prioriterede borgernes forudsætninger og ønsker, ser man efter et
ud, så henvend dig alligevel,
www.erhvervDJURSLAND.dk · august 2017
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Da Pernille fra Ålsrode blev gift betød det
meget for hende at holde fast i efternavnet.
skydebaner rundt om på Djursland. „Da det var på sit
Advokat Pernille Amstrup-Bønløkke er 34 år og blev
højeste, skød jeg for Team Tøs i Hadsten og trænede
i april valgt som bestyrelsesformand i Sparekassen
3-4 gange om ugen, og om efteråret stod der jagt på
Djursland. Er hun ikke landets yngste bestyrelsesforprogrammet.“ Pernille erkender dog, at med det hun
mand i et pengeinstitut, hører hun i hvert fald til blandt
har gang i og med to små børn, så prioriteres skydning
de yngste. Hun er et udpræget konkurrencemenneske,
og jagt ikke på samme niveau som tidligere.
som altid går efter at vinde.
„Jeg er født og opvokset på
Ålsrodegård og gik på MølleJEG FIK JAGTTEGN SOM Familien rykkede til True
Pernille, Jens og lille Ingrid, der
skolen ved Grenaa,“ fortæller
kom til verden i 2014, boede en
Pernille, der er gift med Jens.
16-ÅRIG. DET VAR HELT
tid i udkanten af Ebeltoft, men
Sammen har de børnene Ingrid
det holdt ikke med logistikken,
og Hannah.
NATURLIGT
da Jens arbejder som driftsle„Da vi blev gift, forhandlede
der på den fædrende gård nær Brædstrup.
vi os frem til, at jeg fik både Bønløkke og bindestreg
„Vi tog en passer og satte den på landkortet med
med,“ siger hun smilende.
udgangspunkt i vores to arbejdspladser – og fandt et
hus i den lille landsby True ved Tilst. Således bor vi nu
Ejendomshandel endte med ansættelse
på landet – og samtidig tæt ved både Bilka og motorEfter ni år på Mølleskolen og tre år på Grenaa Handelsvejen.“
skole blev det, kraftigt inspireret af moderen, til et år på
Bopælen i True er i dag også tæt på arbejdspladsen,
gymnastikhøjskolen i Ollerup, inden fem år på universida Lindhardt Steffensen Advokater i efteråret 2015
tetet i Aarhus. „Jeg forlængede universitetstiden med
åbnede kontor i Skejby Erhvervspark. „Jeg arbejder
et halvt år, hvor jeg læste på University of Aberdeen i
nu hovedsageligt ud fra vores
Skotland.“
kontor i Skejby men holder fast
Ikke så længe efter at LindLIGE NU TRÆKKER VI
i mine relationer til Djursland.
hardt Steffensen Advokater
Jeg er på kontoret i Grenaa
blev etableret i Grenaa i 2008
VEJRET MED DET, VI HAR
minimum én gang om ugen og
af advokaterne Mette Haase
kører desuden gerne ud til
Lindhardt og Jørgen Lindhardt
GANG I
klienterne.“
Steffensen, sad Pernille med
I 2016 kom lille Hannah til, og efter endt barsel
til et møde i forbindelse med en ejendomshandel med
startede Pernille dette forår igen på arbejde. „Lige
faderen. Da advokat Jørgen Lindhardt Steffensen slutnu trækker vi vejret med det, vi har gang i. Vi
tede mødet, spurgte han, om nogen havde yderligere.
har en god base og arbejder ihærdigt på
„Ja, nu mangler I bare at ansætte mig,“ lød det fra
at få det hele til at hænge bedst muligt
Pernille. Sådan blev det, og i februar 2009 startede hun
sammen.“
som advokatfuldmægtig, blev advokat i februar 2012
og associeret partner i efteråret 2013. Konkurrencegenet har hun også med på arbejde. Da kontoret nærMogens Greve,
mede sig sagsnr. 10.000, gik Pernille målrettet efter at
mogens@mercatus.dk
oprette præcist det sagsnr, og det gjorde hun så.
Fuld fart på
Både Jens og Pernille kommer fra familier, hvor de har
været vant til det aktive liv, og krydret med at Pernille
har det ret svært med ordet „nej“, er der også i dag
fuld fart på.
„Lige nu er jeg formand for forældrerådet i mine døtres daginstitution, og med det følger også en bestyrelsespost i dagtilbudsområdet.“
Pernille har i mange år været aktiv sportsudøver – først som gymnast og senere
som håndboldspiller, og har i en
del år undervist i børnegymnastik. Familien
har i generationer
været jægere. „Jeg
fik jagttegn som
16-årig. Det var helt
naturligt.“ I flere år
blev forårs- og sommeraftenerne brugt på
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Advokat og associeret partner Pernille AmstrupBønløkke, Lindhardt Steffensen Advokater A/S
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DIGITAL
DJURSLAND

SKAL BOOSTE
MEDLEMMERNES
DIGITALE OMSTILLING

Der er store forventninger til Business
Djursland nyeste projekt, som er
døbt Digital Djursland. I samarbejde
med Viden Djurs og Erhvervsakademi
Dania, Randers, vil foreningen give
sine medlemsvirksomheder et kig ind i
den digitale fremtid.
Der sker konstant ændringer i den
digitale verden og det er en udfordring at følge med i, hvad de mange
nye teknologiske muligheder betyder. Med projektet „Digital Djursland“, håber samarbejdspartnerne at
give et særligt indblik i udviklingen.
Projektet har til formål at forholde
sig konkret til de mange nye
teknologiske muligheder, som alle
kan have glæde af, uanset branche
og forretningsområde. Projektets
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Annonce

emner er Big Data, Robotteknologi,
3D Print, Cloud Computing, Virtual
Reality, Online Markedsføring.
Første aktivitet på projektets
spændende program, er et fælles
virksomhedsarrangement på Viden
Djurs den 7. september med et
oplæg om den „Digitale fremtid“
samt præsentation af projektets
muligheder.
Værdi for virksomhederne
og kunderne
Projektet er søsat med det overordnede mål at definere og diskutere
den digitale forretningsudvikling hos
virksomheder på Djursland, i samarbejde med ligesindede, og det deraf
afledte behov for kompetenceudvikling. Formand for Business Djursland, Bjarne Nielsen og Viden Djurs
direktør Ole Svit, betegner dette
som startskuddet, til at Djurslands
virksomheder kan tage skridtet ind
i den næste digitaliseringsfase. Ud
over spændende læring, vil virksomhederne og deres medarbejdere få
konkret mulighed for at blive inspireret og hjulpet på vej ind i en digital
fremtid, hvor de aktivt kan anvende
de nye teknologier til at skabe værdi
for deres kunder, vækste og skabe
nye arbejdspladser.
Et bredt samarbejde
skal styrke Djursland
IBIZ-Center er inviteret i projektet
som ekstern samarbejdspartner og
vil give startskuddet til projekt Digital Djursland. IBIZ-Center er et samarbejde mellem Teknologisk Institut,
DELTA og Alexandra Instituttet og
arbejder for at nedbryde barrierer,
der begrænser små og mellemstore
virksomheders anvendelse af IT, for

at styrke virksomhedernes daglige
drift og konkurrenceevne.
Under projektets forløb vil der
blive gennemført fire gå-hjemmøder, som henvender sig til
forskellige virksomhedstyper og
brancher, på Viden Djurs med
„Digitale forretningsmuligheder“
som oplægsemne. Medarbejdere
har også mulighed for at deltage på
Open Learning, hvilket er kurser i alt
fra Office pakken til internetsøgning.
Samtidigt tilbyder Erhvervsakademi
Dania medarbejdere og virksomheder, nystartede virksomheder
og borgere med drømmen om at
starte egen virksomhed, at deltage i
akademiforløb i iværksætteri, LEAN
i ledelse i praksis og projektledelse,
som har til formål at understøtte
den digitale forretningsudvikling og
implementering.
Digital Matchning
Business Djursland og Viden Djurs
er i år gået sammen om at afholde
iCamp for alle studerende. Et tilbagevende event og i år vil de studerende få til opgave at løse digitale
udfordringer for virksomheder fra
Business Djursland. Målet er at få
de studerende ud i virksomhederne
og analysere virksomhedens digitale
niveau og udfordringer, hvortil de i
uge 46 vil leverer mulige løsninger,
der bedømmes af virksomheden
selv. Det forventes at mindst 50
virksomheder vil få mulighed for at
deltage i den Digitale Innovationsuge 46. Ved udgangen af november
foretages med hjælp fra IT-forum og
Væksthuset en „Digital Matchning“,
hvor de deltagende virksomheder,
kan blive hjulpet videre med de
valgte løsninger.
www.erhvervDJURSLAND.dk · august 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
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- Danmarks mest besøgte boligportal

Solgte

Tvangsauktioner Markedsindeks Nyheder Inspiration og rådgivning Find mægler

Min boligside

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:
Sommerhuspriserne stiger i hele landet

op til fire områder)

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.

(Du kan sammenligne op til tre boligtyper)

Villa/Rækkehuse ×

×
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Brug rullemenuerne nedenfor til at vælge nøgletal, område og boligtype. Du kan vælge én type nøgletal men op til fire områder og alle boligtyper.
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statistik om boligmarkedet
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NYT! Boligsidens Markedsindeks og statistikområde har fået nyt
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Her på siden kan du dykke ned i tallene for boligmarkedet. Alt om udbud, dvs.
9.000
boliger til
salg, finder du i fanen udbud, mens alle tal omkring solgte boliger, fx
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salgspriser, nedslag og salgstid, ligger under fanen solgte.
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Solgte

Bredbåndspulje
Tre arrangementer alle i Udviklings
parken, Fabriksvej 5, 8544 Mørke.
Tilm.: Ikke nødvendig – bare mød op.
Info: friis@syddjurs.dk / 6012 3802,
mbs@norddjurs.dk / 2939 6827

7.000
Tvangsauktioner
Markedsindeks Nyheder Inspiration og rådgivning Find mægler

09. august kl. 15-18, Workshop: Info
om den statslige bredbåndspulje,
hvordan får jeg del i de 40 mio. kr.? Få
hjælp ifm. ansøgningsprocessen.
21. august kl. 15-20, Åbent hus: Hjælp
til annoncering ifm. bredbåndspuljen.
Få hjælp til at annoncerer et bredbånds
Boligsidens Markedsindeks
projekt. OBS: Medbring gerne PC.
11. september kl. 15-20, Åbent
hus: Hjælp til ansøgning ifm. bred
båndspuljen. Få hjælp til at ansøge
om midler til et bredbåndsprojekt. For
at kunne ansøge skal der have været
annonceret i tre uger samt modtaget
tilbud fra en bredbåndsudbyder.
OBS: Medbring gerne PC.
OBS: Hvert godkendt projekt støttes
med op til 1000 kr. pr. husstand.
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LAG informationsmøde
15. august kl. 17 på Allingåbro Hotel,
Hovedgaden 9, 8961 Allingåbro
Boligsidens Markedsindeks
Kilde: Boligsiden.dk
Hør hvilke projekter du kan få tilskud til
og hvordan du søger.
Tilm.: koordinator@lag-djursland.dk
12,5%

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:

20,8%

Boligsidens Markedsindeks

Villa/Rækkehuse

-3,1%

Vælg dato

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

-16,5%

Sådan gør vi
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Kilde: Danmarks Statistik

Virksomheds- og værksætterrådgivning
500
29. august kl. 17.00-19.00 på
Kystvejens Konferencecenter, Kystvej
400
26, 8500 Grenaa.
Virksomheder,
selvstændige og
300
iværksættere i Norddjurs Kommune
inviteres 200
til gratis rådgivning. Uanset
om du måtte efterspørge input til
hvordan du
100driver virksomhed endnu
bedre, søger sparring i forhold til fx
0
regnskabsføring
og markedsføring
eller måske blot leger med tanken om
at springe ud som iværksætter. Hvad
end emnet er, så sidder professionelle
erhvervsrådgivere klar til at hjælpe.
Tilm.: Ikke nødvendig.
Info: www.norddjurs.dk
Udfordringer med rekruttering?
31. august kl. 08.00-09.30 Pavillonen,
Kærvej 11, 8500 Grenaa.
Medlemsmøde Erhverv Grenaa. Mød
lokale virksomheder
og organisationer,
6
der kommer med praktiske bud på,
5
hvordan du kan tiltrække og ansætte
dine kommende
medarbejdere.
4
Besøg af direktør Michael Engelsbæk,
3
Norddjurs Kommune og direktør Ole
Svit, Viden
2 Djurs.
Tilm.: ah@erhvervgrenaa.dk

Fuldtidsledige
% af arbejdsstyrken
(foreløbige) efter område,
alder og køn.
5

4

1

3

2

Maj
2017

20,8%

Ændring
måned
-3,1%
-16,5%

Villa/Rækkehuse

Ønsker du mere statistik?
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Sep
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2016
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Maj
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Villa/Rækkehuse
Ændring
måned
Ændring år
Villa/Rækkehuse

Maj
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Marts
2017

650
531

814
776

April
2017

Maj
2017

763
689

757
655

Kilde: Danmarks Statistik

Få relevante indlæg
optaget gratis i Ajour.
info@erhvervdjursland.dk
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Workshop
online synlighed „Kick-off“
0
12. september kl. 09.00-13.00 på
Kystvejens Konferencecenter, Kystvej
26, 8500 Grenaa.
Udnyt nettets mange muligheder.
Google står bag initiativet Succes
Online i samarbejde med bl.a.
Erhvervsstyrelsen, DI, Dansk Erhverv,
og IT-Branchen.
Eksperter gennemgår de afgørende
forudsætninger for at blive bedst på
nettet. Tilm.: hak@norddjurs.dk
Workshop online synlighed
„Værkstedet“
26. september kl. 09.00-13.00 på
Kystvejens Konferencecenter, Kystvej
26, 8500 Grenaa.
I samspil med eksperter og de øvrige
deltagere vil du arbejde henimod en
konkret handlingsplan tilpasset dig.
Tilm.: hak@norddjurs.dk

Nye selskaber
Cvr nr
38824767
38805479
38800213
38780808
38780433
38769022
38767283
38766295
38764527
38755811
38755439
38750321
38747320
38746332
38735691
38695460
38686380
38673750
38664891
38664824
38663631
38658476
38655663
38819887
38806378
38803638
38803441
38802194
38791966
38788094
38777343
38775545
38770624
38750232
38746642
38743775
38736094
38718894
38712039
38708023
38705105
38705040
38703161
38702521
38694332
38689355
38680730
38673238
38669427
38663291
38653369
38651218
38650521

Selskabsnavn................................................................................................. Reg.dato
Malerogmurerservice IVS........................................................................... 31.07.2017
R.H. Udlejning & Service IVS..................................................................... 21.07.2017
Snack‘D ApS............................................................................................... 18.07.2017
MineBier IVS............................................................................................... 07.07.2017
N. B. Pedersen IVS..................................................................................... 07.07.2017
KPKoi IVS....................................................................................................04.07.2017
ERDrone IVS...............................................................................................03.07.2017
Mouritsens Eftf. ApS..................................................................................03.07.2017
Murerfirmaet Nygård & Friis ApS...............................................................03.07.2017
Kjeldahl´s Tømrer- & Snedkerfirma ApS.................................................... 30.06.2017
Boskou ApS................................................................................................ 30.06.2017
Helles Gaard Production ApS.................................................................... 28.06.2017
VM Engineering og Hydraulik ApS............................................................ 28.06.2017
Vand Experten ApS.....................................................................................27.06.2017
AM Handel og Service ApS....................................................................... 23.06.2017
Thornkær Mink ApS................................................................................... 08.06.2017
JS Consult IVS........................................................................................... 04.06.2017
Helles Gaard ApS....................................................................................... 30.05.2017
SJ Ejendomsservice IVS........................................................................... 24.05.2017
Capella ApS................................................................................................ 24.05.2017
NORDIC Hospitality Co. ApS.................................................................... 24.05.2017
Ødelikatessen Anholt IVS.......................................................................... 23.05.2017
S.N.A.P Montage IVS.................................................................................21.05.2017
John‘s Plæneservice IVS............................................................................28.07.2017
Big Brothers United IVS..............................................................................22.07.2017
No Limit Consult IVS..................................................................................20.07.2017
Morten P. Djurslands Tømrer- og Snedkerfirma ApS................................20.07.2017
Sreejendomsservice Ivs............................................................................. 19.07.2017
Lundby Development IVS........................................................................... 13.07.2017
Iisgaard Gods Latvia ApS........................................................................... 11.07.2017
SOS Byggehjælp IVS..................................................................................06.07.2017
Koed BMW Service Aarhus Nord A/S........................................................06.07.2017
Yanis Greek IVS...........................................................................................04.07.2017
Kaløvig Camping A/S................................................................................. 28.06.2017
BK Ventrup ApS..........................................................................................27.06.2017
VE-2 ApS.....................................................................................................27.06.2017
Skandinavisk Fyrværkeri Fabrik A/S.......................................................... 23.06.2017
Fleximed Scandinavia ApS.........................................................................16.06.2017
Havmøller ivs..............................................................................................14.06.2017
K&S Komplementar ApS............................................................................13.06.2017
Pilken ApS...................................................................................................12.06.2017
Plus-Q ApS..................................................................................................12.06.2017
EMRA DEVELOPMENT IVS.......................................................................12.06.2017
CEJA ApS....................................................................................................12.06.2017
Thoms Sø-Entreprise ApS..........................................................................07.06.2017
Midtdjurs Autoophug ApS......................................................................... 06.06.2017
M2 Biludlejning ApS...................................................................................01.06.2017
ML Car Care ApS....................................................................................... 30.05.2017
TRADING COMPANY SAAM IVS............................................................. 29.05.2017
GOPA ApS.................................................................................................. 24.05.2017
Gilsager ApS...............................................................................................19.05.2017
Bang & Vejborg ApS...................................................................................18.05.2017
Saliix IVS.....................................................................................................18.05.2017

Selskabsændringer
36443103
38637738
36427329
28302541
28280076
37526665
31862108
34801606
32278132
27930182
20042605
32842348
37686867
35468471
28132239
33153538
29627215
36443111
37352985
30721209
33387873
35243046
29388903
59568612
33881525
32343694
36427507
32941672
36496282
35635394
35863230
29634726
36069945
30553276
13277478
36966483
36077212
25075994
38022547
33771878
37171220

Auning Enel IVS...............................................26.07.2017 Anmodning om opløsning
Hoffmann Enterprise ApS...............................26.07.2017 Anmodning om opløsning
DIN TØJMAND GRENAA ApS........................... 20.07.2017 virksomheden er opløst
AKØ ApS..........................................................19.07.2017 Anmodning om opløsning
JKØM ApS.......................................................19.07.2017 Anmodning om opløsning
Munk Rengøring IVS...............................................18.07.2017 Konkursdekret afsagt
GRENÅ HANDELSFIRMA ApS.......................... 13.07.2017 virksomheden er opløst
MIDTBYENS AUTO GRENAA ApS........................ 13.07.2017 virksomheden opløst
Selskabet af 28. juni 2017, Grenå ApS................... 07.07.2017 Konkursdekret afsagt
Datoselskabet af 11/5 2017 A/S............................ 29.06.2017 Konkursdekret afsagt
POUL ANDERSEN ApS..................................... 28.06.2017 Virksomheden er opløst
PROFUR DENMARK ApS................................. 28.06.2017 Virksomheden er opløst
Soft Impact IVS.................................................. 22.06.2017 Virksomheden er opløst
3C Atlantic ApS.................................................. 08.06.2017 virksomheden er opløst
KASFUN BYG ApS..................................................26.05.2017 virksomheden opløst
FISKERISELSKABET CAPELLA ApS.....................26.05.2017 virksomheden opløst
N.J. EJENDOMSADMINISTRATION, GRENAA ApS.18.05.2017 Konkursdekret afsagt
Enel Rønde IVS................................................19.07.2017 Anmodning om opløsning
Strunges Food ApS.................................................18.07.2017 Konkursdekret afsagt
RINGDALS BÅDBYGGERI ApS.............................. 13.07.2017 Konkursdekret afsagt
BT SKIBE OG INDUSTRI ApS................................ 13.07.2017 virksomheden opløst
APPCON ApS.......................................................... 12.07.2017 Konkursdekret afsagt
STRATOSOL ApS....................................................12.07.2017 virksomheden opløst
MT AF 1/11-1996 ApS...............................................12.07.2017 Likvidation vedtaget
MMF ApS............................................................10.07.2017 Virksomheden er opløst
Ever-log.dk IVS........................................................08.07.2017 Konkursdekret afsagt
SOFIENLUND TRANSPORT ApS..........................30.06.2017 virksomheden opløst
PR TECHNOLOGIES ApS.................................. 29.06.2017 Virksomheden er opløst
NR. 19 ApS......................................................... 23.06.2017 Virksomheden er opløst
Anpartsselskab af 09-01-2014................................ 15.06.2017 Likvidation vedtaget
LINX ApS......................................................... 14.06.2017 Anmodning om opløsning
ITFREELANCE ApS............................................09.06.2017 virksomheden er opløst
AU2STEDET ApS............................................... 08.06.2017 virksomheden er opløst
ÅBENRÅGÅRDEN A/S...................................... 08.06.2017 Virksomheden er opløst
MIDTDJURS AUTOOPHUG & IMPORT ApS........07.06.2017 Konkursdekret afsagt
Dentcare.dk ApS................................................ 01.06.2017 Virksomheden er opløst
Selskabet af 28. Februar 2017 ApS....................26.05.2017 virksomheden er opløst
NBG VVS ApS.........................................................26.05.2017 virksomheden opløst
IH Vikar ApS............................................................. 20.05.2017 opløst ved erklæring
DJURSLAND DETAIL A/S....................................... 18.05.2017 opløst ved erklæring
Airgreen A/S........................................................... 18.05.2017 Konkursdekret afsagt

Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.

Ajour
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Alle data er indhentet i perioden
18.05.2017 - 01.08-2017.
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen,
NN Markedsdata. Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

1+1 TEXTIL & DESIGN A/S
Pindstrupvej 32, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
-0,3
(-0,1)
Resultat før skat
-0,3
(-0,1)
Egenkapital
0,5
(0,7)
Antal ansatte
3
ACTUEL APS
Ankjærshøj 8, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
10,8
(9,3)
Resultat før skat
0,2
(-0,3)
Egenkapital
0,5
(0,3)
Antal ansatte
35
AIR-CONSULT APS. EBELTOFT
Vandkærsholmvej 2, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
5,5
(5,2)
Resultat før skat
2,0
(1,9)
Egenkapital
10,9
(9,3)
Antal ansatte
8
AKTIV ENTREPRISE APS
Skolemarken 6, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
1,2
(0,5)
Resultat før skat
0,1
(-0,3)
Egenkapital
0,5
(0,4)
Antal ansatte
3
ANKER’S SKIBSSERVICE APS
Strandgårdshøj 10G, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
1,6
(2,0)
Resultat før skat
0,1
(0,3)
Egenkapital
0,3
(0,3)
Antal ansatte
3
AROS SKILTE A/S
Kaløvej 7, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
1,5
(1,2)
Resultat før skat
0,5
(0,1)
Egenkapital
1,0
(0,6)
Antal ansatte
3
ARTELIA DENMARK APS
Åkærsvej 1, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
4,1
(3,1)
Resultat før skat
0,6
(0,2)
Egenkapital
2,6
(2,2)
Antal ansatte
5
AUNING TRAKTOR- OG
MASKINVÆRKSTED A/S
Østergade 32, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
3,1
(2,9)
Resultat før skat
-0,3
(0,1)
Egenkapital
2,8
(3,1)
Antal ansatte
8
AUTOHALLEN HORNSLET APS
Ravnhøjvej 15, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
1,1
(1,6)
Resultat før skat
0,2
(0,6)
Egenkapital
0,7
(1,0)
Antal ansatte
3
BALLE
ENTREPRENØRFORRETNING APS
Søndervang 6A, 8444 Balle
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
4,0
(3,8)
Resultat før skat
0,5
(0,6)
Egenkapital
3,7
(3,6)
Antal ansatte
8
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BB SMEDE OG MONTAGE APS
Attrupvej 5, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
1,9
(1,8)
Resultat før skat
-0,5
(-1,5)
Egenkapital
0,2
(-5,0)
Antal ansatte
4
BERG STÅLMONTAGE APS
Birkedommervej 16, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
2,5
(0,5)
Resultat før skat
0,3
(0,1)
Egenkapital
0,3
(0,1)
Antal ansatte
4
BUSSE RADIO A/S
Adelgade 18, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
-0,1
(0,1)
Resultat før skat
-0,1
(-0,2)
Egenkapital
0,2
(0,3)
Antal ansatte
3
BYGGEFIRMAET LINDGAARD
NIELSEN APS
Kattegatvej 12, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
6,7
(5,1)
Resultat før skat
0,3
(0,5)
Egenkapital
1,2
(0,9)
Antal ansatte
16
BYGGEFIRMAET SEVERINSEN &
BECH APS
Tøstrupvej 43, 8581 Nimtofte
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
1,6
(1,7)
Resultat før skat
-0,0
(-0,0)
Egenkapital
0,6
(0,6)
Antal ansatte
4
CIS TECHNOLOGIES APS
Fabriksvej 5, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
1,2
(0,6)
Resultat før skat
1,1
(0,6)
Egenkapital
1,3
(0,6)
Antal ansatte
3
CLEARCUT GAMES APS
Ydesvej 4, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
0,1
(0,2)
Resultat før skat
-0,2
(0,2)
Egenkapital
-0,1
(0,1)
Antal ansatte
3
COMMITMENT APS
Plantagen 18, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
0,2
(0,0)
Resultat før skat
-0,2
(0,0)
Egenkapital
-0,2
(0,0)
Antal ansatte
3
CONNECTED WIND SERVICES A/S
Nyballevej 8, 8444 Balle
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
11,0
(11,1)
Resultat før skat
-55,0
(-5,9)
Egenkapital
79,2
(134,2)
Antal ansatte
7
CONNECTED WIND SERVICES
DANMARK A/S
Nyballevej 8, 8444 Balle
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
4,8
(30,3)
Resultat før skat
-21,8
(-0,1)
Egenkapital
11,2
(25,2)
Antal ansatte
75
CONNECTED WIND SERVICES
REFURBISHMENT A/S
Nyballevej 8, 8444 Balle
Regnskabsafslutning 31-12-2016

Bruttofortjeneste
Resultat før skat
Egenkapital
Antal ansatte

-3,4
-8,8
21,7
38

(0,0)
(0,0)
(0,0)

DANA METAL APS
Skarresøvej 2, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
3,3
(2,4)
Resultat før skat
1,8
(1,3)
Egenkapital
8,3
(5,8)
Antal ansatte
4
DANCRIMP A/S
Rimsøvej 12, 8585 Glesborg
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
4,8
(6,2)
Resultat før skat
-1,0
(0,8)
Egenkapital
1,5
(2,5)
Antal ansatte
9
DANPOR A/S
Sletten 1, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
9,8
(7,5)
Resultat før skat
0,7
(-0,4)
Egenkapital
4,8
(4,3)
Antal ansatte
17
DANSK CERTIFIKATSVEJSNING APS
Hestehaven 5, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
5,0
(4,8)
Resultat før skat
0,5
(0,5)
Egenkapital
1,9
(1,5)
Antal ansatte
7
DANSK SPECIAL LAKERING APS
Industrivej 6, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
1,3
(2,4)
Resultat før skat
0,3
(1,2)
Egenkapital
1,4
(1,2)
Antal ansatte
7
DB NORDDJURS APS
Søndergade 7B, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
3,8
(2,1)
Resultat før skat
0,5
(0,0)
Egenkapital
0,3
(0,1)
Antal ansatte
6
DE DANSKE GÆRFABRIKKER A/S
Bredstrupvej 33, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-1-2017
Bruttofortjeneste
77,1
(72,0)
Resultat før skat
21,0
(17,0)
Egenkapital
142,3
(125,8)
Antal ansatte
89
DERKETEK APS
Teknologivej 15, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
4,9
(4,9)
Resultat før skat
-0,1
(0,8)
Egenkapital
5,7
(5,7)
Antal ansatte
16
DJURS EL-TEKNIK APS
Nørrevangsvej 11, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
1,8
(1,6)
Resultat før skat
0,4
(0,3)
Egenkapital
0,5
(0,3)
Antal ansatte
4
DJURS
ENTREPRENØRFORRETNING APS
Kastbjerg Byvej 10, 8585 Glesborg
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
1,7
(2,3)
Resultat før skat
-0,0
(0,1)
Egenkapital
0,4
(0,4)
Antal ansatte
7

DJURS MØBLER APS
Ramtenvej 7, 8581 Nimtofte
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
1,4
(1,3)
Resultat før skat
0,2
(0,1)
Egenkapital
0,0
(-0,1)
DJURSLANDS KLOAKSERVICE APS
Abildgårdsvej 10, 8570 Trustrup
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
12,6
(13,2)
Resultat før skat
0,7
(1,5)
Egenkapital
2,1
(1,6)
Antal ansatte
35
DOWNTOWN ENTREPRISE APS
Kirkevej 17, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
1,4
(0,9)
Resultat før skat
-0,2
(-0,3)
Egenkapital
-0,4
(-0,2)
Antal ansatte
5
EBELTOFT AUTOTEKNIK APS
A. Knudsens Vej 9A, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
0,7
(0,7)
Resultat før skat
0,0
(0,0)
Egenkapital
0,3
(0,3)
Antal ansatte
2
EBELTOFT DETAIL A/S
Østeralle 16, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
27,6
(27,3)
Resultat før skat
0,8
(2,8)
Egenkapital
15,1
(14,5)
Antal ansatte
69
EJENDOMSSERVICE 2015 APS
Birkemosevej 1, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
1,5
(1,2)
Resultat før skat
-0,1
(0,3)
Egenkapital
0,2
(0,3)
Antal ansatte
7
EMF APS
Lundbyvej 5, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
2,1
(0,8)
Resultat før skat
0,2
(0,1)
Egenkapital
0,4
(0,3)
Antal ansatte
4
ENTREPRENØRFIRMAET ERIK
PEDERSEN A/S
Kirkegade 1, 8950 Ørsted
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
11,2
(13,0)
Resultat før skat
0,7
(1,3)
Egenkapital
12,6
(14,0)
Antal ansatte
15
ERIK C. CONCEPTS APS
Grenåvej 10, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
2,3
(3,9)
Resultat før skat
0,1
(1,1)
Egenkapital
3,0
(3,8)
Antal ansatte
5
EUROPEAN CREWING APS
Værftskajen 2, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
108,5
(8,2)
Resultat før skat
4,5
(3,4)
Egenkapital
6,6
(3,0)
Antal ansatte
263
FALBY DESIGN APS
Mogenstrupvej 7, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
3,5
(2,9)
Resultat før skat
0,3
(0,2)
Egenkapital
0,5
(0,7)
Antal ansatte
7
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FINDAN KØLE- OG ELTEKNIK A/S
Tøjstrupvej 35, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
14,6
(15,6)
Resultat før skat
2,3
(1,5)
Egenkapital
3,6
(1,9)
Antal ansatte
19
FISKERNES FÆLLESSALG ANHOLT APS
Gennem Landet 92, 8592 Anholt
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
0,1
(0,2)
Resultat før skat
0,0
(0,0)
Egenkapital
0,3
(0,3)
Antal ansatte
3
FJELLERUP BAGERI APS
Fjellerup Bygade 20, 8585 Glesborg
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
1,6
(2,0)
Resultat før skat
0,3
(0,0)
Egenkapital
1,0
(0,7)
Antal ansatte
3
FK SMEDIE A/S
Randersvej 14, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
5,2
(0,0)
Resultat før skat
0,5
(0,0)
Egenkapital
1,0
(0,0)
Antal ansatte
11
FLEX-LINE DK APS
Drammelstrupvej 2, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
0,7
(0,4)
Resultat før skat
0,2
(-0,1)
Egenkapital
0,4
(0,3)
Antal ansatte
2
FOOD DIAGNOSTICS APS
Kalkværksvej 3B, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
5,1
(4,7)
Resultat før skat
0,4
(0,8)
Egenkapital
1,1
(1,2)
Antal ansatte
14
FREKA GRAFISK A/S
Bøjstrupvej 23, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-3-2017
Bruttofortjeneste
1,8
(1,6)
Resultat før skat
0,3
(0,0)
Egenkapital
0,9
(0,7)
Antal ansatte
6
GLAD RASMUSSEN MC A/S
Rolighedsvej 6, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
0,8
(0,9)
Resultat før skat
0,1
(0,3)
Egenkapital
-0,1
(0,0)
Antal ansatte
3
GLESBORG SNEDKER- OG
TØMRERFORRETNING APS
Glesborg Bygade 66, 8585 Glesborg
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
1,2
(1,1)
Resultat før skat
0,2
(0,2)
Egenkapital
0,7
(0,6)
Antal ansatte
3
GRAMS KØKKEN APS
Strandvejen 210, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
0,9
(0,8)
Resultat før skat
0,1
(-0,1)
Egenkapital
0,2
(0,1)
Antal ansatte
7
GRENAA FISKERISELSKAB A/S
Skovsvinget 30, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
4,1
(3,6)
Resultat før skat
0,9
(-3,9)
Egenkapital
8,5
(7,8)
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Antal ansatte

2

GRENAA ISOLERING A/S
Nygårdsvej 2, 8570 Trustrup
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
34,0
(27,4)
Resultat før skat
5,9
(4,7)
Egenkapital
8,1
(8,6)
Antal ansatte
67
GRENAA SANDBLÆSERI APS
Havnevej 8, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
0,2
(0,1)
Resultat før skat
0,1
(0,0)
Egenkapital
0,9
(0,9)
Antal ansatte
3
GRØNSAGSMESTERNE APS
Århusvej 23, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
-0,3
(-0,2)
Resultat før skat
-3,2
(-1,7)
Egenkapital
-6,3
(-3,4)
Antal ansatte
2
GULDBAGEREN AUNING A/S
Torvegade 2B, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
4,3
(4,4)
Resultat før skat
0,0
(-0,0)
Egenkapital
0,4
(0,3)
Antal ansatte
8
H.N. WORKERS MONTAGE APS
Strandparken 22, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
7,0
(8,4)
Resultat før skat
0,3
(1,5)
Egenkapital
0,4
(1,3)
Antal ansatte
19
HAIR BY ADELSBÖLL APS
Jernbanegade 21, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
1,6
(1,4)
Resultat før skat
0,0
(-0,0)
Egenkapital
-0,1
(-0,1)
Antal ansatte
7
HANSTHOLM LOSSEKOMPAGNI APS
Djurslandskajen 2, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
-0,3
(11,9)
Resultat før skat
-1,3
(2,7)
Egenkapital
-1,4
(-0,4)
Antal ansatte
3
HARTJE BYG APS
Fabriksvej 5, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
1,1
(0,7)
Resultat før skat
0,3
(0,0)
Egenkapital
0,3
(0,1)
Antal ansatte
3
HLR MONTAGE A/S
Kærvejen 4, 8585 Glesborg
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
3,2
(5,0)
Resultat før skat
-0,1
(0,9)
Egenkapital
0,8
(0,9)
Antal ansatte
6
HLS ENTREPRENØR MASKINER APS
Industrivej 10, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
2,1
(1,7)
Resultat før skat
0,1
(0,0)
Egenkapital
0,0
(-0,0)
Antal ansatte
7
HOTEL FUGLSØCENTRET A/S
Dragsmurvej 6, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
8,8
(9,7)
Resultat før skat
-6,6
(-6,0)

Egenkapital
Antal ansatte

4,0
40

(4,0)

HUMMELS GULVSERVICE APS
Løgtenvej 27, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
2,7
(0,7)
Resultat før skat
0,3
(0,1)
Egenkapital
0,2
(0,0)
Antal ansatte
7
HVILSAGER VVS APS
Ebeltoftvej 68A, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
1,7
(1,6)
Resultat før skat
0,2
(0,2)
Egenkapital
0,5
(0,6)
Antal ansatte
3
HYLLESTED RUTE- OG TURISTFART APS
Gl. Stationsvej 42, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
0,7
(0,9)
Resultat før skat
0,1
(0,2)
Egenkapital
0,5
(0,4)
Antal ansatte
3
INTERNATIONAL FURNITURE A/S
Industrivej 9, 8586 Ørum Djurs
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
7,5
(8,0)
Resultat før skat
2,2
(2,3)
Egenkapital
6,7
(6,7)
Antal ansatte
13
J. AARØE STATSAUTORISERET
REVISIONSANPARTSSELSKAB
Tingvej 10 1, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
0,4
(0,4)
Resultat før skat
-0,1
(-0,1)
Egenkapital
0,3
(0,3)
Antal ansatte
3
JIFFY A/S
Industrivej 4, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
6,0
(3,5)
Resultat før skat
1,4
(1,4)
Egenkapital
12,6
(11,4)
Antal ansatte
26
JONS EL SERVICE A/S
Ebeltoftvej 55, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
3,9
(4,4)
Resultat før skat
-0,5
(-0,3)
Egenkapital
2,8
(3,2)
Antal ansatte
13
JYSK KØKKEN SALG A/S
Slotsgade 18, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
1,4
(1,3)
Resultat før skat
0,3
(0,0)
Egenkapital
6,3
(6,2)
Antal ansatte
3
KAMA KAFFE APS
Kannikegade 9, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
1,8
(1,7)
Resultat før skat
0,1
(0,0)
Egenkapital
0,6
(0,4)
Antal ansatte
4
KATTEGAT TEKNIK APS
Rolshøjvej 2, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
5,2
(4,5)
Resultat før skat
0,6
(0,3)
Egenkapital
4,4
(3,9)
Antal ansatte
11
KR MONTAGE APS
Kalkværksvej 4A, 8444 Balle
Regnskabsafslutning 31-12-2016

Bruttofortjeneste
Resultat før skat
Egenkapital
Antal ansatte

3,2
0,5
1,1
5

(2,7)
(-0,0)
(0,8)

KYSTVEJENS
KONFERENCECENTER A/S
Kystvej 26, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
3,7
(2,2)
Resultat før skat
2,0
(0,6)
Egenkapital
5,3
(3,8)
Antal ansatte
33
L-TEK A/S
Auningvej 91C, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
17,7
(15,2)
Resultat før skat
3,2
(3,2)
Egenkapital
21,8
(18,9)
Antal ansatte
110
LANDMAD.DK/GRENÅ APS
Kannikegade 30, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
2,3
(0,7)
Resultat før skat
0,0
(-0,0)
Egenkapital
-0,3
(-0,3)
Antal ansatte
7
LORENTSENS VINFORSYNING APS
Erik Menveds Vej 20, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
0,9
(0,8)
Resultat før skat
0,3
(0,2)
Egenkapital
0,6
(0,3)
Antal ansatte
2
LYKKES LANDHANDEL APS
Pakhusvej 25A, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
0,1
(0,1)
Resultat før skat
0,0
(0,1)
Egenkapital
0,2
(0,1)
Antal ansatte
3
MIDTDJURS VVS APS
Industrivej 25, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
2,4
(3,0)
Resultat før skat
0,1
(0,9)
Egenkapital
1,4
(1,2)
Antal ansatte
5
MOLS FYSIOTERAPI - AUTORISEREDE FYSIOTERAPEUTER - APS
Knebel Bygade 40E, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
2,7
(2,5)
Resultat før skat
0,4
(0,3)
Egenkapital
0,4
(0,3)
Antal ansatte
6
MOLS ORGANIC APS
Vrinners Bygade 45, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
2,9
(3,9)
Resultat før skat
-1,9
(-1,1)
Egenkapital
-1,3
(0,2)
Antal ansatte
13
MOLS RØGERI APS
Havhusevej 23, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
0,9
(1,0)
Resultat før skat
0,1
(0,2)
Egenkapital
0,5
(0,5)
Antal ansatte
3
MOURITSENS EFTF. APS
Østergade 1C, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
1,7
(1,6)
Resultat før skat
0,1
(0,0)
Egenkapital
0,0
(-0,0)
Antal ansatte
5
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MUREREN 2006 APS
Holme Bygade 2G, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
0,3
(0,4)
Resultat før skat
-0,0
(-0,0)
Egenkapital
-0,1
(-0,0)
Antal ansatte
3
MURERFIRMA HANS JOCHUMSEN APS
Marienhoffvej 28, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
0,6
(1,4)
Resultat før skat
-0,5
(0,5)
Egenkapital
0,4
(0,8)
Antal ansatte
4
MURERFIRMAET
SIGFRED POULSEN APS
Askedalsvej 1B, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
1,1
(1,4)
Resultat før skat
-0,2
(0,1)
Egenkapital
2,2
(2,3)
Antal ansatte
3
MURERFIRMAET SIGVALD
R ASMUSSEN & SØN APS
Hjembækvej 28A, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
2,0
(2,3)
Resultat før skat
-0,1
(0,1)
Egenkapital
0,9
(1,1)
Antal ansatte
4
MURERMESTER KRISTIAN
WETCHE APS
Skovbakkevej 3, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
2,4
(1,8)
Resultat før skat
0,0
(0,1)
Egenkapital
0,3
(0,3)
Antal ansatte
3
NATURECELL DANMARK A/S
Møllerupvej 24, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
-0,0
(-0,0)
Resultat før skat
-0,4
(0,0)
Egenkapital
0,2
(0,6)
Antal ansatte
3
NORMARK APS
Kirkevej 17, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
0,5
(0,4)
Resultat før skat
0,4
(-0,2)
Egenkapital
0,6
(0,2)
Antal ansatte
4
O.H. TEKNIK A/S
Hornbjergvej 10, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
1,5
(1,2)
Resultat før skat
0,6
(0,3)
Egenkapital
1,2
(1,0)
Antal ansatte
2
OAKSHIELD APS
Egil Fischers Vej 4, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
2,1
(0,6)
Resultat før skat
1,7
(0,0)
Egenkapital
3,6
(2,4)
Antal ansatte
3
ODESKAR FISKERI A/S
Djurslandskajen 2, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
11,5
(11,6)
Resultat før skat
6,5
(7,5)
Egenkapital
8,7
(3,6)
Antal ansatte
8
PITO GRENÅ APS
Nørregade 22, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
1,3
(1,2)
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Resultat før skat
Egenkapital
Antal ansatte

0,1
0,1
4

(-0,0)
(0,1)

PLUSICE APS
Vandkærsholmvej 2A, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
2,0
(1,1)
Resultat før skat
0,0
(-0,7)
Egenkapital
-3,2
(-3,4)
Antal ansatte
15
REAL SERVICE APS
Hovedgaden 12, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
0,9
(0,4)
Resultat før skat
-0,0
(0,0)
Egenkapital
0,1
(0,1)
Antal ansatte
4
REFURB APS
Hornbjergvej 8, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
9,7
(3,7)
Resultat før skat
0,1
(-2,1)
Egenkapital
2,7
(2,6)
Antal ansatte
27
RESTAURANT HUSET APS
Overbrovej 28, 8586 Ørum Djurs
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
1,3
(1,9)
Resultat før skat
0,1
(0,3)
Egenkapital
0,4
(0,3)
Antal ansatte
3
ROSMUS ENTREPRENØRSERVICE APS
Remshøjevej 7, 8444 Balle
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
3,7
(2,5)
Resultat før skat
1,4
(0,2)
Egenkapital
3,4
(2,3)
Antal ansatte
7
RYGCENTER DJURSLAND, KIROPRAKTISK KLINIK APS
Kannikegade 10 1 tv, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
3,4
(3,3)
Resultat før skat
0,4
(1,0)
Egenkapital
2,3
(3,0)
Antal ansatte
9
RYOMGÅRD EL APS
Industrivej 5, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
4,8
(4,3)
Resultat før skat
-0,1
(-0,5)
Egenkapital
2,3
(2,4)
Antal ansatte
13
RYOMGÅRD TØMMERHANDEL OG
BYGGECENTER A/S
Vestergade 108, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
24,6
(23,3)
Resultat før skat
7,6
(6,7)
Egenkapital
19,7
(19,4)
Antal ansatte
36
RYTTERS TØMRERFIRMA APS
Nygårdsvej 31A, 8570 Trustrup
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
5,5
(3,7)
Resultat før skat
0,4
(0,1)
Egenkapital
1,4
(1,0)
Antal ansatte
14
RØNDE RUBY APS
Industrivej 15, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
0,9
(1,2)
Resultat før skat
-0,1
(0,1)
Egenkapital
0,7
(0,9)
Antal ansatte
4
SAFE FLOOR APS

Bjødstrupvej 10, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
2,1
(2,2)
Resultat før skat
1,0
(1,8)
Egenkapital
0,6
(2,1)
Antal ansatte
2
SANDFLOW TRADING APS
Ringsøvej 33C, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
0,8
(0,6)
Resultat før skat
0,0
(0,0)
Egenkapital
0,0
(0,0)
Antal ansatte
7
SCAN-AIR APS
Åkærsvej 1, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
1,6
(1,4)
Resultat før skat
0,3
(0,5)
Egenkapital
0,7
(0,6)
Antal ansatte
4
SE MIN KJOLE APS
Centervej 11, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
1,8
(1,5)
Resultat før skat
0,8
(0,6)
Egenkapital
1,9
(1,5)
Antal ansatte
3
SEAFOOD.SUPPLY.DK APS
Rolshøjvej 29, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
1,4
(1,3)
Resultat før skat
-0,1
(-0,4)
Egenkapital
0,3
(0,4)
Antal ansatte
2
SENIORSHOPPEN APS
Rosenholmvej 42D, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
1,2
(1,3)
Resultat før skat
0,1
(0,2)
Egenkapital
0,2
(0,2)
Antal ansatte
7
SIR HENRY APS
Nedergade 34, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
0,8
(1,0)
Resultat før skat
-0,1
(0,0)
Egenkapital
0,2
(0,3)
Antal ansatte
3
SNEDKERGAARDEN A/S
Kølbakken 17, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
1,2
(0,9)
Resultat før skat
0,3
(0,2)
Egenkapital
-0,0
(-0,5)
Antal ansatte
3
SPECIALLÆGESELSKABET ØJENLÆGE JENS NØRGAARD APS
Sønderbro 3, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
1,7
(2,0)
Resultat før skat
-0,8
(0,5)
Egenkapital
3,5
(5,2)
Antal ansatte
3
SPORT24 GRENAA APS
Lillegade 2, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
2,1
(2,3)
Resultat før skat
0,2
(0,3)
Egenkapital
2,4
(2,4)
Antal ansatte
5
SUNPARTS APS
Tempovej 24, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
1,9
(1,9)
Resultat før skat
0,4
(0,5)
Egenkapital
0,1
(0,5)
Antal ansatte
3

SVEND H. ANDERSEN A/S
Tangvej 51, 8950 Ørsted
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
0,1
(0,1)
Resultat før skat
0,1
(2,1)
Egenkapital
12,4
(12,8)
Antal ansatte
3
SYNCRO APS
Ebeltoft Byvej 1, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
3,5
(2,4)
Resultat før skat
0,6
(0,0)
Egenkapital
0,6
(0,2)
Antal ansatte
6
TEAM VESTERGAARD APS
Eskerodvej 2, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
1,0
(1,1)
Resultat før skat
-0,1
(-0,0)
Egenkapital
0,1
(0,1)
Antal ansatte
2
TERMA AEROSTRUCTURES A/S
Fabrikvej 1, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 28-2-2017
Bruttofortjeneste
51,1
(51,4)
Resultat før skat
6,1
(10,5)
Egenkapital
222,5
(217,1)
Antal ansatte
311
THORFISK A/S
Nordre Kajgade 7, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
44,9
(29,8)
Resultat før skat
-28,0
(1,4)
Egenkapital
3,8
(33,9)
Antal ansatte
150
THOUDAL RÅDGIVENDE
INGENIØRFIRMA APS
Randersvej 22, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
2,0
(2,3)
Resultat før skat
-0,0
(0,1)
Egenkapital
0,2
(0,2)
Antal ansatte
4
TN AUTO APS
Vibæk Strandvej 8, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
1,9
(2,0)
Resultat før skat
0,2
(0,3)
Egenkapital
0,3
(0,3)
Antal ansatte
6
TNC HUSE APS
Skovhøjen 9, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
1,5
(1,3)
Resultat før skat
0,4
(0,1)
Egenkapital
0,6
(0,7)
Antal ansatte
3
TOFT & ALEXANDERSEN APS
Smedebakken 23, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
3,4
(1,2)
Resultat før skat
-0,2
(0,2)
Egenkapital
0,2
(0,3)
Antal ansatte
15
TP OFFSHORE A/S
Søndre Kajgade 10, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
8,9
(10,3)
Resultat før skat
2,2
(2,5)
Egenkapital
6,0
(4,3)
Antal ansatte
5
TRANSPORTFIRMAET
KLAUS KOUSTED GRENAA A/S
Østervænget 4, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
6,9
(2,1)
Resultat før skat
-0,6
(0,0)
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Egenkapital
Antal ansatte

0,3
18

(0,7)

TØMRERFIRMAET KURT
GRØNFELDT APS
Rågholmvej 7, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
1,8
(1,8)
Resultat før skat
-0,2
(-0,5)
Egenkapital
0,1
(0,3)
Antal ansatte
7
TØMRERMESTER NIKOLAJ
T. MORTENSEN APS
Vorregårdsparken 81, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
3,1
(2,2)
Resultat før skat
0,0
(0,0)
Egenkapital
0,2
(0,3)
Antal ansatte
7
UNILIN DENMARK APS
Bygaden 19, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
4,7
(4,8)
Resultat før skat
0,3
(0,3)
Egenkapital
1,2
(1,1)
Antal ansatte
7
VEGGERSLEV LANDBRUGS/
MASKINSERVICE APS
Veggerslevvej 75, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
1,9
(2,0)
Resultat før skat
0,0
(0,4)
Egenkapital
0,4
(0,3)
Antal ansatte
5
VENDELBO TRADING APS
Pakhusvej 17, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
0,7
(0,7)
Resultat før skat
-0,1
(-0,1)
Egenkapital
1,6
(1,7)
Antal ansatte
3
VIP-BOOKING APS
Enghaven 19, 8444 Balle
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
1,1
(1,0)
Resultat før skat
0,2
(0,2)
Egenkapital
0,3
(0,2)
Antal ansatte
3
ØSTERGAARDS ISOLERING APS
Villendrupvej 20, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
2,4
(2,1)
Resultat før skat
0,7
(0,8)
Egenkapital
1,1
(1,1)
Antal ansatte
4
ØSTJYSKE BODEGAER APS
Niels Juels Vej 49, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
1,4
(1,2)
Resultat før skat
0,0
(0,0)
Egenkapital
0,1
(0,1)
Antal ansatte
3
ÅEM ENTREPRENØREN APS
Robstrupvej 2A, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
0,3
(0,0)
Resultat før skat
0,0
(0,0)
Egenkapital
0,1
(0,0)
Antal ansatte
3
ÅLSRODE SMEDE- OG
MASKINFABRIK A/S
Fabrikvej 9, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2016
Bruttofortjeneste
18,7
(13,5)
Resultat før skat
12,0
(6,9)
Egenkapital
36,9
(27,7)
Antal ansatte
89

Direktør Karsten Sandal, Perstrup Beton Industri A/S
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Kattegatcentret
Biolog og direktør i Kattegatcentret siden 2013 Bjarne
Klausen (51) tiltræder 1.
oktober som ny direktør i Den
Blå Planet, der er Nordeuropas største akvarium med
tusindvis af fisk og havdyr,
syv millioner liter vand og 100
ansatte.
„Den Blå Planet har etableret sig som en af Danmarks
bedste kulturinstitutioner, og
der er et kæmpe potentiale i
at gøre det endnu bedre og
tiltrække endnu flere gæster.
Jeg glæder mig meget til at
bidrage til Den Blå Planets
vigtige rolle med at fortælle
om havets forunderlige liv og
ikke mindst samarbejde med
alle ansatte,“ siger Bjarne
Klausen.
Norddjurs Kommune
Christian Bertelsen (44) er
tiltrådt som ny kommunal
direktør I norddjurs Kommune. Han er uddannet cand.
scient.pol. fra Aarhus Universitet og kommer fra en stilling
som vicekommunaldirektør
i Skive Kommune. Han har
tidligere været personaleog udviklingschef i Esbjerg
Kommune og før det været
ansat som projektchef i BDO
Kommunernes Revision og
kommunalforsker på Aarhus
Universitet.
„Som vicekommunaldirektør har Christian varetaget
mange eksterne funktioner og
interesser. Disse erfaringer vil
vi kunne bruge i udviklingen
af Norddjurs Kommune både
som erhvervskommune og
som bosætningskommune.
Christian er analytisk stærk,
fagligt velfunderet og dygtig
til at skabe gode relationer.
Jeg ser frem til at arbejde
sammen med ham, og jeg er
sikker på, at han på bedste
vis vil udvikle Norddjurs i
samarbejde med kommunalbestyrelsen, medarbejdere og
borgere,“ udtaler borgmester
Jan Petersen.
Christian afløser Jesper Kaas
Schmidt på posten, der er
tiltrådt som kommunaldirektør
i Randers.
Ulrik Christensen er startet
som erhvervs- og miljøchef
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i Norddjurs Kommune. Han
kommer fra en stilling som
teknisk chef i AquaDjurs og er
uddannet ingeniør. Ulrik har
blandt andet arbejdet med
spildevandsplaner, projektledelse og strategier og er
vant til at arbejde på tværs i
organisationer og have en god
kontakt til eksterne partner.
Han er chef for de godt 30
medarbejdere i Miljø- og
Kultur forvaltningen.
Han afløser Lars Toft Pedersen, der i foråret blev tilsynschef hos Arbejdstilsynet.
Kommunalbestyrelsesmedlem og formand for arbejdsmarkedsudvalget i Norddjurs
Kommune John Saaby er
blevet tildelt Ridderkorset for
sine knap 24 års tjeneste i
kommunalpolitik.
DI Østjylland
Anders Strange, partner i
AART Architecs er blevet ny
formand for DI Østjylland.
Han afløser adm. direktør
Steen Bødtker, Expedit A/S,
som har haft posten de seneste tre år. Adm. direktør Lars
Brunsø, Akva Waterbeds A/S
er ny næstformand, sammen
med adm. direktør Morten
S. Nielsen, AVK International
A/S.
Der er tre nye medlemmer af
bestyrelsen: CEO Peter Sejer,
Sciteq A/S, adm. direktør
Henrik Villadsen, Systemair
A/S og kommunikationsdirektør Kasper Ibsen Beck, Arla
Danmark.
Gammel Estrup –
Herregårdsmuseet
Direktør Britta Andersen har
modtaget Europa Nostra
Prisen 2017, der blev uddelt af
H.K.H. Prins Henrik og H.K.H.
Prins Joachim på Kongeskibet
Dannebrog. Legatet uddeles
til personer eller en organisation, der har udmærket sig
ved at støtte kulturarven i
Danmark.
Europa Nostra er en nonprofit
organisation, der værner om
Europas kulturarv og har til
formål at fremme den arkitektoniske og landskabskulturelle
arv, højne standarden indenfor by- og landskabsplanlægning samt fremme kvaliteten

indenfor det traditionelle
bygningshåndværk.
LAG Djursland
Organisationen, der arbejde
med udvikling af Djurslands
landdistrikter og fiskeriområder, har fået ny bestyrelse:
Marianne Als Nielsen (formand), Lasse Skov (næstformand), Lotte Jensen (kasserer), Vibeke Binnerup, Bente
Hedegaard, Marianne Lynæs
Larsen, Torben Bach Sørensen, Hilding Hvid, Christian
Thomsen, Anette Okkerholm
Jensen, Jørgen Brøgger, Niels
Mygind, Karen Østergaard,
Mads F. Petersen, Tage Mogensen, Niels Erik Iversen og
Nils Hellwig Christensen.

Netto
Den tidligere Kiwi butik på
Vestergade i Ryomgaard
genopstår sidtst i august som
ny Netto butik. De to tidligere
ledere fra Kiwi-tiden fortsætter, idet Søren Kolstrup er
blevet butikschef og Birthe
Nielsen souschef.
I Rønde har kæden udvidet
sin butik til knap 800 m2, der
stadig styres af butikschef
Henriette Henneberg.
Norddjurs Kommune
Område Auning og Allingåbro,
som hører under socialområdet i Norddjurs Kommune,
er kåret som en af Europas
bedste mindre arbejdspladser.
Det skete i forbindelse med
en kåring i Paris arrangeret af
Great Place to Work.
Djurslands Bank
Great Place to Work har kåret
Djurslands Bank som en af
Europas 50 bedste arbejdspladser, hvilket både medarbejdere og ledelse er stolte
og beærede over.
„Det skaber en god synergieffekt, når medarbejderne
trives. Den positive energi

kommer også kunderne til
gode. En glad medarbejder
giver en glad kunde, og en
glad kunde giver en glad
medarbejder. Det er med til at
skabe et sundt arbejdsmiljø“,
udtaler bankdirektør Lars Møller Kristensen, som er stolt af
placeringen.
Banken blev nr. 44 ud af
2.340 virksomheder fra 19
forskellige europæiske lande.
Museum Østjylland
Slots- og Kulturstyrelsen har
efter besøg den samlede
vurdering, at Museum Østjyllands opgavevaretagelse
er meget tilfredsstillende.
Konkret finder de det meget
tilfredsstillende at museet har
et velfungerende og formaliseret samarbejde med sine
ejer-kommuner, der oplever
museet som en aktiv aktør
lokalt og regionalt, som
engagerer sig i samarbejder
om kulturlivets udbredelse og
udvikling; at museet har formuleret et strategisk grundlag
for sin virksomhed og kontinuerligt arbejder strategisk med
drift og udvikling af museet,
som bliver realiseret i praksis;
at museet har skabt en enhedsorganisation, der integrerer dets fagligheder på tværs
af de oprindelige enheder og
som understøtter museets
strategiske opgavevaretagelse
og udvikling samt at der er
skabt en velfungerende struktur for museets ledelse, der
sikrer nødvendig koordinering,
forventningsafstemning og
fælles fodslag om museets
drift og udvikling.
Museum Østjylland er en
kommunal institution med en
omsætning på 36,6 mio. kr.,
der ejes af Norddjurs, Randers og Syddjurs kommuner i
fællesskab, og med afdelinger
i Ebeltoft, Grenaa og Randers
med i alt otte besøgssteder,
heraf to lokalhistoriske arkiver.
Der er 52 fastansatte årsværk,
heraf 21 fastansatte viden
skabelige årsværk.

Færgevej 1 · Grenaa · www.mercatus.dk
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Kvalitet og Omtanke

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

Din lokale installatør

Møder,
kurser &
konferencer
Dronningens Ferieby har
en smuk fællesbygning på
1.000 m2 med moderne og
lyse lokaler. Ideelle rammer
for generalforsamlinger,
foredrag, konferencer,
workshops og fester.

El-installation
Automation
IT-netværksløsninger
Industriservice
Solceller
Sikringsanlæg

Priseksempel

Servicemindet personale
med øje for specielle behov
og fleksibilitet.
RING OG HØR OM MULIGHEDERNE. VI GIVER OGSÅ MEGET
GERNE EN RUNDVISNING.

»
»

Kaffe/te med boller

»
»

Kaffe med hjemmebag

Lækker frokostbuffet
inkl. 1 øl/vand
Frugt/snacks, isvand
under hele forløbet

BP Electric A/S

Pr. person ........... kr. 519,Overnatning v/2
personer i bolig
Pr. person fra ..... kr. 550,-

Dronningens Ferieby 1 • 8500 Grenaa • tlf. 8758 3650 • dronningensferieby.dk

Ordinært job

Fleksjob

Lærling/elev
Voksenlærling

www.bpelectric.dk

Trekanten 44 B
8500 Grenaa
Tlf. 86 32 32 99

Mødestedet
uden forhindringer

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

Deres garanti for
kompetence og engagement

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
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Torvet 3, 8500 Grenaa · www.jobnet.dk
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Vælg en stærk
samarbejdspartner
• 8500 Grenaa

LOKAL OG ENGAGERET

Stationsplads 4

• Tlf. 8630 0355

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

www.djurslandsbank.dk

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

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

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

