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Jesper Stagegaard, Ree Park, om Ålsrode
Det er som at have en ekstra medarbejder internt i
firmaet at arbejde sammen med Aalsrode. Det er
enormt befriende: Alle taler med alle, de er helt nede
på jorden og de ved, hvad man taler om.
aalsrode.dk

Syddjurs Kommune – vi gør det – sammen

Hold mobilen over nedestående illustration med app’en 4Dscan og se
videoen om, hvad Syddjurs Kommune kan tilbyde dig og din virksomhed.

2

Hent 4Dscan app’en
gratis fra Google Play /
App Store.
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DET MÅ GERNE

Med temaet Hvad kan kunsten i erhvervslivet,
sætter arrangementet Made by Djursland i år fokus
på at lure kunstens skæve verden af, så deltagerne
kan bruge dagens input til at udvikle deres
virksomhed ved at koble erhverv og kultur.
Indehaver Jakob Vinkler, Smag
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der hver sendes på en rejse genMed Kvadrat i Ebeltoft som base for
nem et af fem universer uden særlig
erhvervseventen, sender arrangømange referencepunkter til noget,
rerne af årets Made by Djursland
de har prøvet før.
et kraftigt signal om potentialet i
Med som rejseleder er også
at bruge kunst og kultur i moderne
underviser på kaospilotuddannelsen
forretningsudvikling. „Kvadrat er
i Aarhus, Morten Nottelmann. „Moret rigtig godt lokalt eksempel på
ten er rigtig god til at sætte kreativien succesfuld virksomhed, hvor
teten og kunsten ind i et hverdagskunsten har spillet en afgørende
rolle,“ fortæller projektansvarlig Tove perspektiv.“ Han skal dermed sikre,
at alle får brugbar inspiration med
Ingerslev fra Viden Djurs. Hun og
hjem.
resten af projektgruppen har bedt
indehaver af Smag i Ebeltoft, Jakob
Kunst og kultur fletter
Vinkler om at styre erhvervsfolkene
sammen med erhvervslivet
gennem en inspirerende eftermidJakob henter til dagen input fra
dag, fordi han har stor erfaring i
de større 2017 projekter, han har
kreative processer. Jakob er ansat
været med i, blandt andet Fishaf Kulturby 2017 som operatør for
á-deli Circus.
vækstlaget
indenfor gastroKVADRAT ER ET RIGTIG „Det er et fint
eksempel på,
nomi, et fag
GODT LOKALT EKSEMPEL
hvordan kunst
han har arbejdet
og kultur kan
med, siden han
PÅ EN SUCCESFULD
flette sammen
var med til at
med erhvervsstarte Emmerys
VIRKSOMHED, HVOR
livet, her med
i København.
fokus på andre
Made by DjursKUNSTEN HAR SPILLET EN
fisketyper end
land for Djursde gængse.“
lands erhvervsliv AFGØRENDE ROLLE
Mennesket
finder i år sted
beskrives som
Projektansvarlig Tove Ingerslev, Viden Djurs
på Kvadrat
vanedyr, mens
lørdag den 4.
der laves nye retter af fx fjæsing og
november mellem 13 og 16. Med i
gruppen er Djurslands to kommuner, brisling, fisk man normalt ikke ser
på spisebordet, men som faktisk
Viden Djurs og Business Djursland.
smager rigtig godt.
„Det er et fint match mellem,
Kreativiteten undersøges
hvad kunst og kultur kan, og de
gennem maden
skæve historier, som et specifikt
„Erhvervslivet vil gerne have noget
erhverv har brug for – her fiskeriet.
konkret, mens kunstnere i deres
kreative proces ofte placerer sig selv Det er nærmest grotesk, at mens vi
i dag spiser alle mulige andre fisk,
på herrens mark og lytter til tingene
ender de mange tons fjæsing landet
hen ad vejen,“ fortæller Jakob Vinki Grenaa havn som industrifisk og
ler. „Kunstnere har en anden tilgang
indbringer måske kun en tiendedel
til verden end mange erhvervslei forhold til nordere, tænker
male spisefisk.“
helt anderledes
ERHVERVSLIVET
Ifølge Jakob
processer og
VIL GERNE HAVE
har en typisk erarbejder på helt
hvervsdrivende
andre måder. Vi
NOGET KONKRET, MENS
et produkt,
skal undersøge
der starter ét
kreativiteten,
KUNSTNERE I DERES
sted, slutter et
nysgerrigheden
KREATIVE PROCES OFTE
andet og har ét
og det unbestemt komdrende gennem
PLACERER SIG SELV PÅ
mercielt formål.
maden.“ Tanken
„Det handler om
bag er, at vi alle
HERRENS MARK
at turde stille
kan forholde
sig et sted, hvor
os til maden, til
Indehaver Jakob Vinkler, Smag
man ikke kender
noget der gror i
jorden og kommer gennem en hånd- svarene og være undersøgende på
nogle måder, som man med fordel
værksmæssig og/eller kunstnerisk
også kan bruge i erhvervslivet.“
proces, før den står på bordet.
Deltagerne får også opfølgende
„Det har faktisk direkte reference til
materiale, hvor dagen perspektivearbejdsprocessen i et firma.“
res og med forslag til, hvordan det
„Det her bliver en kokkeskole
kan bruges i hverdagssituationer.
uden opskrift, hvor det handler om
at smage på de kreative input, man
Se i øvrigt kalender side 25.
får hen ad vejen.“ De forventede
150 deltagere opdeles i fem hold,
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
Erhvervsudvikling
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FACEBOOK
ER BLEVET ET

VIGTIGT MEDIE
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Nogle opfatter stadig de sociale medier som ren hygge,
uden nævneværdig kommerciel værdi. Det billede
krakelerer totalt, når ledere og markedsførere udveksler
erfaringer.
Udviklingen på de digitale medier er
voldsom, og det er meget forskelligt,
hvad virksomhederne prioriterer, og
hvor meget tid de bruger på at holde
trit med den. Selv de som arbejder
med det hver dag, skal holde tungen
lige i munden for at følge med, og en
af dem er digital chef hos Mercatus
Reklamebureau, Lykke Kroer Bertelsen, der sidst i august havde samlet
en række erhvervsfolk til en Facebook workshop på bureauet.
Rent faktuelt fortalte hun blandt
andet, at flere og flere handler på
nettet, hvilket viser, at vi får mere
og mere tillid til nettet. „86 procent
af unge danskere tjekker Facebook
mindst én gang dagligt, 62 procent
af alle danskere logger på Facebook
hver dag, fire ud af fem mellem 16
og 89 år går på internettet via mobilen, og 3,5 mio danskere var i 2016
på Facebook,“ fortalte Lykke. For
mange virksomheder er det således
en god idé, og for flere måske ligefrem en nødvendighed, at prioritere
tilstedeværelsen på Facebook.
Døren til unge kunder
Blandt dem der lyttede med, da
Lykke fortalte om brugen af Facebook og gennemgik nogle af værktøjerne, var marketingkoordinator i
Rønde Sparekasse, Tina Ehrenreich,
og kulturmedarbejder ved Pavillonen
i Grenaa, Camilla Holtegaard.
Rønde Sparekasse havde været
på Facebook en uge, da Tina var
med til workshoppen. „Vi kører for
tiden en kampagne om lån/kassekredit til en rente på 1½ procent specielt målrettet 18-29-årige kunder,“
fortæller hun. „Vi har valgt alene at
bruge Facebook til annoncering af
tilbuddet og bruger det så også som
vores gode anledning til at komme
med på det sociale medie.“
Hun siger, at sparekassen nu ser
Facebook som sit primære annoncemedie til de unge kunder. „Det
bliver bare mere og mere elektronisk, og vi skal være der, hvor vores
kunder er. Men vi har jo kunder i alle
aldersgrupper og lader ikke dem i
stikken, som ikke er på nettet, selv
om vi flytter vores primære markedsføring til nettet.“
Sparekassen har et års tid udsendt sine nyhedsbreve elektronisk
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og vil fremover også gøre brug
af Facebook til at fortælle om de
mange arrangementer. „Vi vil også
gerne blive gode til at fortælle de
gode historier, og det var blandt
andet for at høre noget om det, at
jeg var med på workshoppen.“
Dagens input skal nu „fordøjes“
og tænkes ind i sammenhængen.
„Vi er jo kun lige begyndt, og jeg
både vidste og hørte det igen på
workshoppen, at det meget handler
om learning by
doing. Men det
VI SKAL VÆRE DER,
er også nødvendigt med
HVOR VORES KUNDER ER
kontakten til de
Marketingkoordinator Tina Ehrenreich,
professionelle
Rønde Sparekassse
for hele tiden at
kunne være på
forkant med udviklingen.“
Meget anderledes at være
virksomhed på Facebook
Camilla fra Pavillonen kendte Lykke
fra et tidligere workshop om annoncering på Facebook. „Jeg er fan af
Lykke og har også her lært nyt, selv
om jeg faktisk har brugt Facebook
gennem nogen tid. Jeg har virkelig
fået øjnene op for, at brugen af
Facebook som privatperson ikke
fungerer i en virksomhed.“ Hun
siger, at hun både har udbytte af
at blive bekræftet, når noget gøres
rigtigt, og har brug for ny viden.
„Jeg skal blandt andet blive bedre til
at fortælle de gode historier, så det
jeg sender ud ikke bare forsvinder
som støj.“
Også brugen af statistikken har
Camilla glæde af. „Jeg kan se, at
de besøgende er noget ældre, end
jeg troede, og at hele 65 procent af
vores følgere er kvinder overrasker
mig også.“ Men
hun har også
JEG HAR VIRKELIG
opdaget, at det
FÅET ØJNENE OP FOR, AT
kræver tid. „Jeg
kan ikke følge
BRUGEN AF FACEBOOK
med i alt, og så
SOM PRIVATPERSON
er det bare fedt
at sparre med
IKKE FUNGERER I EN
en, der sidder
med det hele
VIRKSOMHED
dagen.“
Mogens Greve,
mogens@mercatus.dk

Kulturmedarbejder Camilla Holtegaard,
Pavillonen
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INDUSTRIOPERATØRER
Indistrioperatøruddannelen
i Grenaa er vækket til live
igen og ser nu ud til at
kunne leve videre.

grundforløb tegner fremtiden for uddannelsen lys.

Større behov for
uddannelse af flere
„Jeg tror nok, at behovet for arbejdskraften var der også i de seneste år, hvor uddannelsen lå stille,“
siger underviser Mads Schou.
Efter at krisen satte en midlertidig
„Men jeg tror, at en del arbejdsgistopper for den 2-årige industri
vere ikke var opmærksomme på
operatøruddannelse, blev der i
uddannelsessamarbejde med
muligheden
Norddjurs KomMANGE
og måske fik
mune og Terma
VIRKSOMHEDER TÆNKER opgaverne løst
oprettet et hold
af ufaglærte.“
i 2010/11, hvor
IKKE OVER, AT EN
Der er
alle syv elever
INDUSTRIOPERATØR
kommet flere
var tilknyttet
henvendelser fra
Terma. I august
KUNNE VÆRE DET
interesserede
2016 startede
siden genopVID ErhvervsudRIGTIGE FOR DEM
starten sidste
dannelser igen
år, og der er også elever iblandt,
et grundforløb op – denne gang
som faktisk har nærmere til Aarhus
med 14 deltagere. Alle nødvendige
eller Randers. „Vi må jo gøre noget
elevpladser kom i hus, og med 19
godt, og med i billedet hører også,
elever på dette års netop startede

8
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at nogle af eleverne foretrækker den
mindre og mere overskuelige skole
her i Grenaa.“
Udviklingen bevæger sig i retning
af, at der også er behov for uddannelse af de mindre løntunge
medarbejdere, og i Grenaa indgår
også den nyeste teknologi i undervisningen – blandt andet robotter og
systemstyring. „Man lærer også om
samarbejde, kvalitetsbevidsthed,
kvalitetsstyring, sikkerhed, Lean
og produktionsoptimering – og om
omstillingsparathed og vigtigheden
af at møde til tiden.“
Uddannelsen rammer bredt
Uddannelsen retter sig mod virksomheder med meget forskellig
baggrunde og kan bruges i mange
sammenhænge på mange forskelige
typer virksomheder fra fødevarer til
metal, træ og medicinalindustri.
Virksomhedskonsulent Niels Erik
Iversen siger, at en del af nutidens
lagerarbejde relaterer til de færdig-
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Underviser Mads Schou, afdelingsleder Claus Jacobsen og virksomhedskonsulent Niels Erik Iversen

VÅGNET EFTER FLERE ÅRS DVALE
Af dette års nystartede 19 elever høheder, man opnår på en industri
rer de seks til i denne aldersgruppe,
operatøruddannelse.
„Uddannelsen klæder eleverne på mens de øvrige er yngre.
„Sidste år var alle mellem 18 og
til et stort antal stillinger, og jeg tror
28 år,“ fortæller afdelingsleder Claus
faktisk, at mange virksomheder ikke
Jacobsen. „Det
tænker over,
faglige udvalg
at en industri
MANGE AF VORES
kiggede faktisk
operatør kunne
ELEVER VENDER SENERE ind til os, da
være det rigtige
vi havde det enefor dem,“ siger
TILBAGE TIL DEN
ste hold i landet
han. „Vi har
udelukkende
også haft en,
VIRKSOMHED, HVOR DE
med unge under
der tog uddan28 år. De siger
VAR I PRAKTIK
nelsen uden
rundt om, at det
SU, da han i
er rigtig flot, at vi her i Grenaa kan
forvejen havde en uddannelse, men
tiltrække så mange unge operatøikke kunne få job. Under uddannelrer.“ Claus mener, at de mange unge
sen arbejdede han som smed om
måske også hænger sammen med
aftenen. Han vidste, at han kunne få
generationsskifte i lokalområdet.
job som industrioperatør.“
Eleverne skal i erhvervspraktik i
uge 44 og skal selv ud og finde pladGod anledning til
sen. „Det er en god anledning til at
at se hinanden an
se hinanden an, og mange af vores
Rundt om i landet er det oftest
elever vender senere tilbage til den
voksne lidt oppe i årene, der bruger
virksomhed, hvor de var i praktik.“
uddannelsen til at blive opgraderet.
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Der er også mulighed for en snak
om det. „Vi kommer gerne på besøg
for en snak om virksomhedens
behov, og man er altid velkommen
til at kigge ind til os og se stedet her
og få mere at vide.“
Noget af det der „rumler“ i uddannelsesøjemed er uddannelsesskellet mellem uddannelserne til
henholdsvis industrioperatør og til
industritekniker. „Den ældre generation har det måske lidt sværere med
at nedbryde skellene, mens de unge
har en helt anden tilgang til det. Ved
at kigge lidt mere på en samordning
af de to funktioner i virksomheden,
tror jeg, der gemmer sig mange nye
muligheder.“
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

Erhvervsudvikling
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Idéen voksede frem i arbejdslivet og har nu gjort
pensioneret sygeplejerske til iværksætter i Norddjurs.
En lang karriere i plejesektoren med
forskellige stillinger og mange kurser
og uddannelser sluttede for 65-årige
Marie Birch i Hedegaard med en
stilling som sygeplejerske på et
plejecenter i Norddjurs Kommune.
Efter afslutningen på arbejdslivet
nåede hun at
leve af pensioJEG TROR, AT
nen i to måneMANGE KUNDER FØLER
der, inden hun
fra 1. januar i år
TILLID OG TRYGHED VED
var i gang i sit
eget firma som
AT MØDE EN PERSON
selvstændig
LIDT OPPE I ALDEREN
sygeplejerske.
Marie Birch ser
nye muligheder, som hun tror, at
mange vil gøre endnu mere brug af
i årene fremover og mener, at det
ofte er hjælp fra ældre og erfarne,
der efterspørges.
„Jeg tror, at mange kunder føler
tillid og tryghed ved at møde en person lidt oppe i alderen.“ Får Marie
Birch på et tidspunkt brug for medarbejdere, regner hun således med
at se sig om efter de mere erfarne.

„Jeg er fortsat inden for min branche og går bare nogle andre veje
som en fri fugl.“ Hun mener, at der
også er grundlag for at bygge noget
op sammen med erhvervslivet.
„Kommer jeg med i netværket, kan
jeg jo både rådgive og lave sundhedstjek til gavn for både virksomheden og de mange mænd, der ikke
går til læge.“
Nu gælder det markedsføring
Efter selv at have lavet den første
hjemmeside, har Marie Birch nu
haft professionel hjælp til at få lavet
en bedre. „Jeg har også fået hjælp
til min Facebookside og tror, at jeg
primært skal finde mine kunder
via den. Gennem aktiviteter for
iværksættere i Norddjurs Kommune
mødte jeg reklamebureauet, som
hjalp mig, og lige nu er det markedsføringen, jeg prioriterer.“ Til det
bruger hun primært Facebook. Det
seneste opslag er et tilbud om hjælp
til folk i den arbejdsduelige alder,
der er vant til forskellige gøremål for
forældrene – men har brug for en
afløser for at kunne holde ferie.
„Det er samtidig noget af en
øvelse, at jeg nu skal sætte kroner
på mig selv.“

Mere almindeligt
med selvbetaling
„Jeg har gennem ti år tænkt på,
hvordan basisservicen ikke altid er
nok, og at man selv må betale, hvis
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
man vil have lidt ekstra. Jeg havde
bare ikke modet til at starte selv og
sige farvel til månedslønnen.“ Marie
Birch tror, at det med at tænke
betaling for at
få lidt mere end
DET ER SAMTIDIG
det offentlige
tilbyder bliver
NOGET AF EN ØVELSE,
mere og mere
almindeligt.
AT JEG NU SKAL SÆTTE
„Nogle tager
KRONER PÅ MIG SELV
eksempelvis orlov for at passe
døende og opdager, at de kan have
brug for en pause, og i nogle tilfælde
er der endda mulighed for forskellige tilskud og sundhedsforsikringer
m.m. til at hyre mig.“
Hun fortæller, at hun også
kan hjælpe folk, der er kommet i
klemme i systemet på grund af
sygdom. „Jeg kan eksempelvis tage
kontakt til revisor, advokat, andre
behandlere og/eller håndværkere
m.fl.“
Marie Birch har stor erfaring med
demensområdet, hvor hun også
forventer større efterspørgsel efter
hjælp.
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PENSIONEN
VAR STARTSKUDDET

FOR IVÆRKSÆTTER

Sygeplejerske Marie Birch
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CITROEN STARTEDE SOM EN

FLOV FORNØJELSE
Det første møde med en Citroen Dyana gav ikke
mange fingerpeg om den senere glæde ved bilen.
flot, og folk husker den stadig i dag.
48-årige Flemming Gits Jensen var
Der gik Citroen i familien, og jeg
14 år, da han kørte en tur med sin
måtte også have en.“
far i den Citroen, som hans bror,
Som langhåret 17-årig købte FlemChristian, købte. „Jeg gemte mig
ming sin seks
under sædet og
var SÅ flov, og
JEG SATTE RADIOEN år gamle Dyana
6 for 6.000
det var min bror
I, DA JEG VAR 18 ÅR,
kroner og brugte
i øvrigt også.
yderligere 6.000
Men vi endte
OG BÅNDET MED JOE
kroner på selv at
begge med at
lave den i stand.
blive glade for
COCKER SIDDER ALTID I
det.“ fortæller
Tæt på at få hund i røven
Flemming, der sammen med Chri„Jeg havde en Porche i tankerne, da
stian driver Jydeland Maskinfabrik
jeg lavede snuden – og alligevel ikke
A/S i Drammelstrup. „Du skal bare
helt. Den skulle have haft opklapklø på. Jeg kan også være flov over
pelige forlygter, men det måtte jeg
at skulle ud at danse med en pige,
men det kan der også komme noget droppe, så der kom 2cv lygter på
i stedet for.“ Og Flemming valgte
godt ud af.“
NSU baglygter. „Jeg kom vist til at
Bilhandler Folmer Sørensen i Tir„låne“ dem i Thorsager og var lige
strup solgte Citroen, hvilket betød,
ved at få en hund i røven.“ Siden
at flere af lokalområdets unge kørte
Citroen. „Min bror malede sin gul og kom de af igen, da de gik i stykker.
„Jeg savede sæderne over og lasort, lavede kofangere og sidepaneler og kaldte den giraf. Den var rigtig vede dem med høj nakkestøtte. Min
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Bilen & Bossen

fars fætter var gammel møbelpostrer
og lavede betrækket for en flaske
Martini. Jeg har tænkt på, at jeg nok
skylder ham lidt mere for det.“
Til konfirmation med Joe Cocker
Flemming kørte i bilen, til han var 26
år, hvorefter den stod stille i 20 år.
Den blev lavet i stand og manglede
bare at blive malet og samlet. „Pludselig skulle vores datter konfirmeres, og det blev den klar til.“ Bilen er
malet fire gange, og hver gang med
en ny tegning på fronten. Tegningen
er lavet af Flemmings nu afdøde
søster.
„Efter at bilen blev klar i foråret
16 var den med til Esbjerg Rock og
en tur til Rømø. Til sommer skal den
så til Skagen – tror jeg nok.“ Og Joe
Cocker skal med. „Jeg satte radioen
i, da jeg var 18 år, og båndet med
Joe Cocker sidder altid i.“
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
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Aarhus Letbanen

ØSTJYLLAND I løbet af foråret 2018 forventer
Midttrafik at Letbanen kommer igang på ruten til
Grenaa. Til at starte med, bliver der kun en afgang
i timen, et forhold der varer ved til fjerde kvartal
2018. Herefter udvides til to afgange i timen på
hverdage mellem Aarhus og Grenaa i myldretiden.

Plejeboliger og Byens Hus i Rønde
RØNDE Der har været første spadestik på Lille
rupparken, der omfatter 41 nye plejeboliger med
tilhørende fælleslokaler og servicearealer der
bygges med forbindelse til de eksisterende 42
plejeboliger. Herudover skal der bygges Byens
Hus. Nybyggeriet omfatter 5.800 m2 samt 1.120 m2
parkeringskælder og det skal stå færdigt medio 2019.

Mobil-ordning for erhvervsaffald
ØSTJYLLAND Borgmestrene i Business Region
Aarhus er enige om at arbejde for en fælles og
langt mere fleksibel ordning for aflevering af erhvervsaffald. Den skal åbne op for, at virksomheder via mobilen kan købe sig adgang til genbrugspladser i nærheden af deres byggepladser.
„I dag er der krav om fast abonnement på mange
genbrugspladser. Det kan hurtigt blive en dyr
fornøjelse, da håndværkere typisk har opgaver i
flere kommuner ad gangen og af kortere varighed
end abonnementet rækker. Derfor nøjes mange
med et enkelt abonnement på genbrugspladsen i
egen hjemkommune, så affaldet skal med hjem,
når byggepladsen ligger uden for kommunegrænsen,“ fortæller Claus Mulvad Madsen, indehaver
af tømrerfirmaet Poul Nielsen A/S i Randers og
medlem af regionalbestyrelsen i Dansk Byggeri.

Bonus for flere flygtninge i job

Citroen Dyana 6
Produktion: 1979
Teknik:
Original motor – har (sikkert) kørt 130.000 km
2 cylindret luftkølet boxermotor
32 hk
Tromlebremser bagi og skivebremser foran
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SYDDJURS Syddjurs Kommune har med en
aktiv integrationsindsats fået 22 flere flygtninge
i job i 2017 end året før. Det udløser en bonus
fra Udlændinge- og Integrationsministeriet på
550.000 kr. Formand for udvalget for arbejds
markedet Gunnar Sørensen udtaler: „Det er rigtig
flot, at vi er lykkedes med at få endnu flere flygtninge ind på arbejdsmarkedet i år. Stor tak til både
vores medarbejdere og til vores lokale virksomheder for samarbejdet. Ordinær beskæftigelse er
vejen til en god integration og det er både godt
for den enkelte flygtning og for samfundet, så jeg
er rigtig glad for de positive resultater.“

VVM for udvidelsen af E45
ØSTJYLLAND Borgmestrene i Business Region
Aarhus roser regeringen for at igangsætte en
VVM for udvidelsen af E45 og opfordrer til, at
strækningen til Randers også inddrages. „Det
er en god nyhed, for trængslen på E45 stiger
markant hvert år, og dagligt sidder mange bilister
i lange køer. Det svækker væksten og muligheden
for at tiltrække nye arbejdspladser. Det er derfor
helt rigtigt at igangsætte de faglige undersøgelser
for senere at kunne lave den nødvendige udvidelse af Østjyske Motorvej E45 fra 4 til 6 spor,“
udtaler formand for Business Region Aarhus,
borgmester Claus Wistoft, Syddjurs Kommune.
Noter
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Deltidsbrandmænd Michael Jensen og Per Hansen, Per Hansen Tømrerfirma ApS

BRANDGODT MED

POSITIVE ARBEJDSPLADSER

Deltidsbrandmænd Lars Andersen, Carsten Møller Jensen og Michael Urbak, Inter Roll Nordic A/S
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Ordningen med deltidsbrandmænd på
Djursland bæres oppe af positive arbejdsgivere.
Ved Per Hansen Tømrerfirma ApS
i Rønde er indehaver Per Hansen
og tre af de fire ansatte tømrere
deltidsbrandmænd. „Jeg synes,
det er en rigtig god idé at være
brandmand, men man skal også
ville det, og jeg presser ikke nogen
til det,“ siger Per Hansen. „Det er
sikkerhedsmæssigt et stort plus på
arbejdspladsen, da brandfolkene har
set, hvordan det KAN gå og er gode
til at se fremad og forudse faren,
inden der sker noget.“
Sammenhold i ny bonusfamilie
Tømrer Michael Jensen blev ansat i
2014, hvor han netop også var færdiguddannet deltidsbrandmand. Han
fortæller, hvordan han oven i alt det
andet har fået
en ny bonusfaJEG HAR ALDRIG
milie. „Når vi i
HAFT EN DÅRLIG
brandbilen er til
Open by Night i
KUNDEOPLEVELSE PÅ
Rønde, tirsdagstræf på Kalø og
GRUND AF, AT VI MÅTTE
sommerfester
RYKKE UD
m.m. uden at
få løn for det
det, er det jo både fordi vi har det
godt sammen og gør det for en god
sag,“ siger Michael og tilføjer, at det
også er meget tillidsbetonet at være
brandmand. „Du ved jo ikke, hvem
du skal være makker med, den dag
alarmen går, og du trækker i røgdykkerudstyret. For at kunne leve op til,
at vi altid går to ind og to ud, må vi
kunne stole på hinanden.“
En deltidsbrandmand får et fast
månedshonorar samt løn under
uddannelse og ved udrykning og
skal kunne stille på stationen senest
fem minutter efter, at alarmeringen
lyder på bipperen. „Mens vi sidder
her ved bordet og snakker, har vi
begge bipperen tændt, og når vi
om lidt kører ud på arbejdsopgaver
længere væk, slukker vi den, så
man på stationen kan se, at vi ikke
er til rådighed,“ fortæller Per. „Jeg
kan altid bede en medarbejder
om at slukke for bipperen, hvis en
arbejdsopgave kræver det, og skulle
alarmen lyde, mens vi i regnvejr er
ved at lukke taget på et hus, kan vi
med et tryk på en knap altid melde
tilbage, at vi ikke har mulighed for
brandmandsopgaven.“ Han møder
stor forståelse for nogle timers
forsinkelse i arbejdet ved eventuel
alarmering. „Jeg har aldrig haft en
dårlig kundeoplevelse på grund af, at
vi måtte rykke ud.“
www.erhvervDJURSLAND.dk · september 2017

Tre deltidsbrandmænd
på værkstedet i Hornslet
Ved Inter Roll Nordic A/S i Hornslet
er tre af de syv ansatte på værkstedet deltidsbrandmænd, og det er tilfældighedernes spil, der har gjort, at
de tre brandmænd, Lars Andersen,
Carsten Møller Jensen og Michael
Urbak er endt sammen på denne
arbejdsplads.
„De er billigere end at investere i
et sprinkleranlæg,“ siger værkfører
Carsten Borkholm med blink i øjet
til de tre ved den sidste kop kaffe
inden fyraften. Han er ikke selv
brandmand. „Men det er nu også
betryggende at vide, at vi har tre
førstehjælpere her på værkstedet.“
Der er i Hornslet 15-20 årlige
udrykninger i dagtimerne inklusive
weekender, og der har ikke været
problemer i forhold til arbejdspladsen. „Så længe de finder ud af at administrere det som hidtil, er det bare
rigtig fint. Og de kan jo altid slukke
for bipperen i de travleste timer.“
Der er løbende behov for nye folk
De to brandmænd, Lars og Carsten,
bor i Rønde og er uden for arbejdstiden tilknyttet stationen der, mens
de rykker ud fra stationen i Hornslet,
hvis alarmen går i arbejdstiden.
Michael Urbak bor i Hornslet, og
foruden brandmandsjobbet har han
som stationskoordinator ansvaret
for stationen i Hornslet. „I løbet
af de næste 1-2 år går tre deltidsbrandmænd på pension, så vi er
på udkig efter deres afløsere. Fra
1. april næste år lukker stationen i
Lystrup, så vi kan også se frem til
flere udkald, da
vi i nogle tilfælde
DET ER NU OGSÅ
skal hjælpe til i
BETRYGGENDE AT
det dækningsområde.“
VIDE, AT VI HAR TRE
Han opfordrer
folk i HornsletFØRSTEHJÆLPERE PÅ
området til
VÆRKSTEDET
at overveje
brandmands
vejen og henvende sig, hvis de vil
høre nærmere. For tiden er der
foruden i Hornslet også behov for
nye deltidsbrandmænd i Hadsten,
Kolind, Ebeltoft og Fjellerup.
„Alderen spænder vidt. Lige nu
er der eksempelvis en 55-årig under
uddannelse i Grenaa.“
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
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findes gode fiberhistorier her i vand„Tidligere havde vi konstant nedSom i så mange andre dækningsbrud, men det er vi nu helt fri for, og kanten.“
områder på Djursland har også
Fuglsøcentret haft dårlige oplevelser det på trods af, at mønstre og behov
Få et bud på mulighederne
ændrer sig, og der stadig kommer
med dyrt og alt for langsomt interAndré fortæller, at man som virknet. Men den tid er ovre, og med en mere og mere trafik på nettet.“
somhed ikke skal se på, om andre i
Fuglsøcentret har mange kursusfiberforbindelse, der på 250 Mbit/s
nærområdet har behov for hurtigere
arrangementer, og Peter siger, at
ved både download og upload, er
det ikke er mad eller senge, arrangø- fibernet, eller om man er alene om
man godt dækket ind til både store
rerne først kigger på, men teknikken behovet. „Vi vurderer behovet i den
arrangementer og mange gæsters
enkelte virksomhed, og jeg kan kun
– internet og præsentationsværktøj
Netflix-kiggeri på værelserne. „Og
opfordre alle erhvervsdrivende til at
m.m. „Før var
skulle der blive
hver anden gæst henvende sig, hvis man ønsker en
behov for mere
TIDLIGERE HAVDE VI
vurdering af mulighederne, uanset
utilfreds med
til eksempelhvor alene man så end måtte føle
hastighed og
vis et kæmpe
KONSTANT NEDBRUD,
sig i et tyndt befolket område.“
nedbrud. I dag
Lan Party, kan
MEN DET ER VI NU HELT
Med op til ni fester ad gangen og
har vi 92 procent
vi indenfor 24
op til 1.500 gæster, er det ikke kun
tilfredse kunder,
timer altid skrue
FRI FOR
fibernettet, der skal håndtere store
og det er faktisk
endnu mere op
datamængder, når centrets gæster
et ret højt tal.“
for hastighemed mellemrum tager et kig på
den,“ fortæller key account manager
deres håndholdte enheder.
Fra TV-kanaler til Netflix
ved Fibia, André Bordinggaard.
Det stiller store krav til et hurtigt
Når eksempelvis arkitekter er
og stabilt mobilnet også.
på kursus, sendes der ofte både
Flere tilfredse kunder
„Heldigvis er vi også her dækket
mange og store filer frem og tilbage.
med hurtigt fibernet
rigtig godt ind.“
Fuglsøcentret
Siden Fuglsøcentrets direktør, Peter
Dækningen i det
sender selv
Brinks, tiltrådte i 2012 for at „genDET ER DEJLIGT, AT
hele taget er
starte“ centret, har udviklingshastig- mange billeder
ud til presse
heden nærmest været proportional
DER OGSÅ FINDES GODE faktisk så god,
at Fuglsøcentret
og andre og
med IT-udviklingen. „Jeg startede
FIBERHISTORIER HER I
er blevet et helt
har eget billet
med at have nul kunder, og nu er
lille samlingssystem, hvor der
der 80.000 om året,“ fortæller han.
VANDKANTEN
punkt for somer meget trafik
„Og da jeg kom til, var der et utidsmerhusejere i
til/fra, så rent
svarende, ustabilt og alt for dyrt
nærområdet med dårlig eller ingen
administrativt mærker man også
trådløst net til cirka 100.000 kroner
dækning. „Jeg tror, at det er op mod
fordelene ved den hurtige fiber.
om året.“
50 forskellige, der med jævnlige
„Hvor vi før havde 100 TV-kanaler
For et års tid siden kontaktede
mellemrum sidder i receptionen og
at vælge mellem på værelserne, har
Fuglsøcentrets eksterne IT-mand
blandt andet låner vores gratis net.“
vi i dag kun de mest almindelige.
derfor André ved Fibia for at høre,
Gæsterne finder selv det, de vil se
om det virkelig kunne passe, at der
på iPad og computer, så det kræver
ikke var andre muligheder. „Da jeg
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
noget af nettet, når flere hundrede
fra André fik et tilbud på 1/3 af den
gæster skal kunne se film eller
hidtidige pris og med fem gange så
høj hastighed, var jeg ikke længe om Netflix samtidig.“ Der er en ekstra
backuplinje i tilfælde af nedbrud,
at takke ja.“ For Peter er stabiliteten
men den har der endnu ikke været
næsten lige så vigtig som hastighebrug for. Det er dejligt, at der også
den.

FUGLSØCENTRET HAR
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Direktør Peter Brinks, Fuglsøcentret

Selv det største Lan Party
vil uden problemer kunne
give den gas på det
hurtige fibernet midt i
nationalparken.

R TIL DET HELE
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HURTIGT
INTERNET

FOR SJOV

Direktør Michael B. Nielsen, Djurs Sommerland
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Djurs Sommerland har endelig fået en „sjovere“
og tidssvarende internetforbindelse til omverdenen.
aktioner ved kasseapparaterne. „Vi
Mens gæsterne også i 2017 har haft brugte mindre end 14 dage på at
skal nu også have set på wi-fi her i
finde frem til en fornuftig løsning.
masser af sjove timer i Djurs Somområdet, og et sted ude i fremtiden
Den er ganske vist ikke gratis, men
merland, har det langsomme interlurer også etablering af overnatnet været knap så sjovt for sommer- vi er rigtig glade for resultatet.“
ningsmuligheder og behovet for
landets administration og de mange
hurtigt internet i den forbindelse.“
Først administrationen
ansatte. Men nu lysner det.
og de ansatte
Da Erhverv Djursland torsdag 17.
Højere egenbetaling
Det er i første omgang administraaugust besøgte Djurs Sommerland,
øger tilskudsmuligheden
tionen og de ansatte, der kommer
blev der netop denne dag skudt
Det var i øvrigt samme dag, som
til at mærke forbedringerne. „Vores
fiberkabel ind under parkeringspladfiberen blev skudt ind under Djurs
fjernsupport hen over en 500 bit
sen, og fra 30. august er hastigheSommerlands parkeringsplads, at
linje har hakket, og vi har ikke haft
den på internettet mangedoblet.
man på DR1 kunne se „Langt fra
kapacitet til at
„Vi har i
flytte større filer. Borgen“ besøge Djursland og sætte
en årrække
VI BRUGTE MINDRE
Mens vi tidligere fokus på problemet med dårlige
forgæves haft
kontakt til
END 14 DAGE PÅ AT FINDE var heldige med netforbindelser i tyndt befolkede
områder. Når du læser disse linjer, er
at have op til 4
forskellige
udbydere
FREM TIL EN FORNUFTIG mb på nettet, får fristen for at søge Bredbåndspuljen
vi nu i første om- i 2017 udløbet, men der er også
for at få
afsat tilskudspenge i 2018 og 2019
gang 250/250
LØSNING
hurtigt
til hurtigt internet. I 2016 fik ingen
mb – med
internet,
af projekterne på Djursland del i
mulighed for mere.“ Marketings
men priserne var for høje,
afdelingen har indtil nu været nødt til pengene, og efter de nugældende
og det var de også, da vi
tilskudsregler er en af muligheforud for denne sæson igen at leve med spærringer som gjorde,
derne for at bedre chancen en øget
at man ikke kunne modtage filer
stak fingeren i jorden ved
egenbetaling fra private og/eller
større end 15 mb. „Fiberen betyder
forskellige udbydere,“
erhvervslivet. I „Langt fra Borgen“
en kæmpe forskel og svarer til, at vi
fortæller direktør i
blev der også luftet mulighed for at
flytter os fra internet på en grusvej
Djurs Sommerland,
forhøje Bredbåndspuljen og i højere
til en 4-sporet motorvej.“
Michael B. Nielgrad at tilgodese
De 600 medsen. „Men da vi,
områder som
arbejdere har en
efter i medierne at
VI FLYTTER OS
Djursland.
vagtplanportal,
have hørt om Fibias
„Vores behov
der til tider var
projekt i det sydlige
FRA INTERNET PÅ
har været stadig
presset, når
Syddjurs, kontakstigende, uden
flere hundrede
tede dem i forsomEN GRUSVEJ TIL EN
at forbindelsen
samtidig skulle
meren, skete der
er blevet bedre.
tjekke planerne,
4-SPORET MOTORVEJ
pludselig
Så jeg er glad
og nogle af dem
noget. Vi
for, at vi i Djurs Sommerland endelig
bytte vagter. „Vi har også haft store
havde
kan se lyset for enden af fiberen.“
problemer de steder, hvor gæsterne
ikke
bliver fotograferet i forlystelserne,
været i
fordi vores forbindelse har været
dialog
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
med Fi- langsom til at uploade fotos, så
gæsterne kunne hente dem ned på
bia før,
mobilen.“ Alt det er nu fortid. Mimen de
har været chael forventer også, at den hurtige
fiber betyder en mærkbar forbedring
ekstremt
ved de årlige op mod 1 mio. transhurtige. Vi
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Far og to sønner er klar til at give
Djurslands skimmelsvamp kamp til stregen.
det være nødvendigt at gøre hele
Activ Rengøring i Grenaa med næs
rummet rent for at komme af med
ten 30 år på bagen er nu klar til at
alle sporerne.“
gå i kamp mod Djurslands skimmelsvamp. Brødrene Kasper og André
Markedsføring via mund til mund
Thinnesen er blandt virksomhedens
Activ Rengøring har også en afdecirka 60 ansatte og har sammen
ling i Aarhus, og cirka ti procent af
med deres far, indehaver af Activ
Rengøring, Norman Thinnesen, i for- de ansatte er af anden etnisk herkomst. „Det er virkelig en stor tillidsåret taget certifikat i skimmelsvamp
sag, når vi går
sanering.
ind på steder,
„Der har
DET ER VIRKELIG
hvor der ikke er
hidtil været ét
nogen. Vi er mefirma, som har
EN STOR TILLIDSSAG,
get omhyggelige
haft eneret på
ved ansættelse
området med
NÅR VI GÅR IND PÅ
af medarbejkemikaliefri
derne, der jo
bekæmpelse af
STEDER, HVOR DER IKKE
både kommer
skimmelsvamp
i private hjem,
med damp,“ for- ER NOGEN
banker, læge
tæller Norman
Thinnesen. „Men nu er vi også certi- klinikker og mange andre steder,“ siger Norman Thinnesen, der næsten
ficeret til det og er mig bekendt de
ingen penge bruger på markeds
eneste på Djursland, som er det.“
føring. „Markedsføring via mund til
mund kræver noget helt andet end
Skimmel er mere
penge, og flyttede vi bare rundt på
end en plet på væggen
skidtet, var vi aldrig nået dertil, hvor
En særlig maskine med sug bruger
vi er i dag.“ Som eksempel nævner
tørdamp på cirka 150 grader til at
han børnehaverne i Norddjurs Komfjerne skimmesvampen helt uden
brug af kemikalier. „Man kan godt få mune, der alle er kunder i firmaet. „I
én børnehave alene bruger vi typisk
kemikalier til at tage skimlen med,
30-40 mopper om dagen, og både
og i ganske særlige tilfælde kan det
mopperne og fiberkludene bliver
måske være en god løsning. Men
renset i en specialmaskine, inden
vi foretrækker dampen så vidt det
de bruges igen.“ Han ser det også
overhovedet er muligt.“
som et stort
Kasper fortælskulderklap, at
ler, at når der er
FLYTTTEDE VI BARE
Teknisk Skole
synlig skimmel
flere gange
i et rum, vil
RUNDT PÅ SKIDTET, VAR
har købt sig til
skimlen også
undervisere fra
altid være i
VI ALDRIG NÅET DERTIL,
firmaet.
luften på samme
Den senemåde som støv
HVOR VI ER I DAG
ste opgave via
og sætte sig i
mund til mund metoden er et større
møbler, tæpper, redskaber og hvad
projekt i Horsens. „180 lejligheder
der ellers er i rummet. „Det er nok
skal renoveres, og vi står for den
typisk, at man fokuserer på det
efterfølgende rengøring.“
synlige og ikke tænker så meget på
det usynlige, som stadig er der,“
siger Kasper. „Er et hus angrebet
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
af skimmelsvamp, kommer man
det kun til livs ved først at fjerne
kilden til skimlen, det gøres typisk
af et håndværkerfirma, mens vi så
fjerner det, der allerede er i rummet.“ Han fortæller, at det kræver
specielt måleudstyr at kunne måle,
hvor meget skimmel der er i luften,
og hvor i rummet skimlen er. „Er der
synlig skimmel nede i et hjørne, kan
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Hanne Jensen, Camilla Kjeldsen, Kasper Thinnesen og indehaver Norman Thinnesen, Activ Rengøring

R OGSÅ

ORNØJELSE
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KOMMUNALDIREKTØRENS FRITID

HEN OVER NETTET
Tennisboldenes flugt giver sammen med snakken
hen over nettet ny energi til arbejdsdag og familie.
44-årige Christian Bertelsen startede 1. august som ny
kommunaldirektør i Norddjurs Kommune. Han kom fra
en stilling som vicekommunaldirektør i Skive Kommune
og bor i Højbjerg sammen med Lene, der er tandlæge i
Aarhus, og de 13-årige tvillinger, Isabella og Victoria.
Familiens store fællesinteresse er tennis og er både
HVIS NOGEN TAGER MOD
det, familien samles om og
EN UDFORDRING OG SAMTIDIG
det, der er mødestedet for en
del af bekendtskabskredsen.
ER KLAR TIL LIDT SNAK OVER
„De andre i familien går lidt
mere op i konkurrencen,“
NETTET, ER JEG OGSÅ KLAR
fortæller Christian. „Så jeg
tager tjansen med at køre og lave madpakker.“ For ham
er snakken hen over nettet med familie og venner lige
så vigtigt som spillet. „Et fællesskab og et klubliv med
aktive og frivillige om samme interesse betyder meget
for mig.“

Skole-hjem-samtalerne er også blandt prioriteringerne
på hjemmefronten, og blandt de øverste punkter på
interesselisten står i øvrigt sport, politik og samfund.
„Jeg runder af og til stadion og AGF og drømmer
lidt om, at der måske en dag bliver plads til et sæsonkort i lommen. Og så må jeg da også en tur forbi FC
Djursland.“ Når AGF eller Arsenal spiller i TV forsøger
Christian også at snige sig til en plads på 1. række.
„Jeg læser også en del om politik og samfund. Det er
spændende og meget motiverende.“ Den seneste bog
er Gert Tinggaard Svendsens „Tillid“.

Prøver gerne nye veje af
I Norddjurs skal Christian i opstartsfasen ud og møde
medarbejderne, og han prioriterer også at møde virk
somheder og borgere. „Jeg har skrevet til kommunalbestyrelsen, at jeg gerne vil mødes med hver enkelt
udenfor rådhuset. Der, hvor de allerhelst vil møde mig.“
Disse møder foregår i løbet af de første to måneder, og
i løbet af det første år er det målet, at alle institutioner,
En udfordring til lokalområdet
skoler, børnehaver, ældrecentre og museer m.m. skal
Både Lene og tvillingerne spiller turnering rundt om i
besøges.
det jyske, så det bliver til en del kørsel, mens Christian
Ledelsesgrundlaget i Norddjurs Kommune har
oftest spiller i weekenden og desuden forsøger at finde
prøvehandlinger som et af nøgleordene. „Jeg kan godt
plads til en ugentlig tennisaften. „Lene er den bedste
lide ligefremhed og det at gå direkte til de ting, jeg skal
af os, men tvillingerne spiller fire gange om ugen og
beskæftige mig med. Værdien med prøvehandlinger
er efterhånden ved at gøre mig til den fjerdebedste af
tiltaler mig. Jeg kan godt lide at stille spørgsmålstegn
os fire.“ De seneste tre år er familiens ferieture gået til
og prøve, om der er andre veje.
Gardasøen med daglig tennis
Så er jeg nok også en tand
på et lukket anlæg. „Jeg skal
EN AF „HEMMELIG
ærgerrig og stiller krav til mig
da også have prøvet Grenaas
HEDERNE“ BAG DET GODE
selv.“ Således har Christian en
tennishal. Så hvis nogen tager
vane/øvelse til hjemturen fra
mod en udfordring og samtidig
FAMILIELIV ER AT KUNNE VÆRE
arbejde. „Jeg vælger én ting
er klar til lidt snak over nettet, er
jeg også klar.“
TIL STEDE, NÅR JEG ER HJEMME ud for at fokusere på noget, der
den dag er gået rigtig godt. Og
jeg vælger én ting, som jeg skal overveje at gøre bedre
Om prioritering og at være til stede
næste gang. Det er en rigtig god måde at slutte en
Jobbet og familielivet kræver nogle prioriteringer. „Der
arbejdsdag på.“
er ting jeg kan, og ting jeg ikke kan, men jeg kan altid
Den nye arbejdsdag starter typisk med, at havrebestræbe mig på at være ærlig om det.“ Det handler
grynstallerkenen tømmes, og det samme gælder
for Christian meget om at være engageret og til stede
kaffekoppen og juiceglasset. Efter morgenritualet sæti nuet. „Når børnene spiller tennis, er jeg til stede der,
ter Christian sig ind i bilen i Højbjerg. Der er en times
og når jeg er på arbejde, er jeg der. En af „hemmekørsel til den nye arbejdsplads i Grenaa, og kort efter
lighederne“ bag det gode familieliv er at kunne være
ringer telefonen.
til stede, når jeg er hjemme. Jeg slukker aldrig telefonen, men der er tidspunkter rundt om familiebordet,
hvor jeg ikke tager den – men jeg ringer altid tilbage.“
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
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Kommunaldirektør Christian Bertelsen, Norddjurs Kommune
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Vælg en stærk
samarbejdspartner
LOKAL OG ENGAGERET

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

www.djurslandsbank.dk

Ordinært job

Fleksjob

Lærling/elev
Voksenlærling

Løntilskudsjob
Revalidering

Virksomhedspraktik

Skånejob

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

Torvet 3, 8500 Grenaa · www.jobnet.dk

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

Miljøforum Norddjurs Erhverv er et samarbejde mellem interesserede virksomheder i Norddjurs og Norddjurs
Kommune med henblik på at formidle erfaringsudveksling og viden om reduktion af virksomhedernes miljøbelastning og forøgelse af produktiviteten. Denne formidling sker primært ved erfaringsudveksling i de enkelte udviklingsgrupper (interessegrupper) og ved afholdelse af diverse arrangementer - typisk fyraftensmøde, hvor alle
kan deltage. Miljøforum Norddjurs Erhverv afløser det tidligere UGE (Udviklingsforum for Grenaa's Erhvervsliv).
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Workshop online synlighed »Kick-off«
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
500
Kystvejens Konferencecenter, Kystvej
26, 8500 Grenaa.
400
I samspil med eksperter og de øvrige
deltagere300
vil du arbejde henimod en
konkret handlingsplan tilpasset dig.
Tilm.: hak@norddjurs.dk
200
Medlemsmøde
Erhverv Grenaa
100
28. september kl. 08.00-09.30 Pavil0
lonen, Kærvej
11, 8500 Grenaa.
Program: www.erhvervgrenaa.dk
Tilm.: ah@erhvervgrenaa.dk

200

0

Digital fremtid
7. september kl. 17-19 hos Viden Djurs,
N.P. Josiassens vej 44E, 8500 Grenaa.
Digitale teknologier og muligheder
forandrer alt omkring os. Det kommer
også til at forandre din virksomhed.
Business Djursland, Viden Djurs og
Erhvervsakademi Dania har derfor
skabt Digital Djursland. Første indlæg
til en række virksomhedsarrangementer leveres af Jan Overgaard, leder for
IBIZ Center, der giver et bud på, hvad
der skal til for at lykkes med digital
forretningsudvikling.
Sandwich og vand. Gratis.
Tilm.: https://cagn.wufoo.eu/forms/
gahjemmade-den-7-september

Juni
2016

April
2017

627
517

763
689

Maj
2017

Juni
2017

757
655

732
644

Kilde: Danmarks Statistik

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

Netværkstur til HI Messen og
Veje Til Vækst – Dansk Eksportdag
3. oktober kl. 8.00 - ca. 18.00, møde
sted Pavillonen, Kærvej 11, 8500
Grenaa.
Gratis adgang til HI Messen og mange
spændende oplæg om eksport og
virksomhedsudvikling på Veje Til
Vækst – Dansk
Eksportdag. Mulighed
6
for at talte med Udenrigsministeriet –
5
Eksportrådet eksportmedarbejdere fra
mere end4 35 lande.
Gratis deltagelse for to personer pr.
3
virksomhed.
Prisen for yderligere deltagere er kr.2 150,- ex. moms
Gratis kaffe og rundstykke i bussen.
1
Gratis frokost.
Tilm.: https://norddjurs-kommune0
erhverv.nemtilmeld.dk/1
Arr./info: Norddjurs Kommune Erhverv,
Lise Haarh Hanneslund, 3069 1395,
lhh@vhmidtjylland.dk
Made By Djursland 2017
4. november kl. 13-16, Kvadrat A/S,
Lundbergsvej 10, 8400 Ebeltoft.
Hvad kan kunsten i erhvervslivet?
Business Djursland og Viden Djurs‘
2017-opfølgning af de succesfulde
arrangement i hhv. Aarhus Lufthavn i
2015 og Sostrup Slot i 2016.
Det er allerede nu muligt at lave en
forhåndstilkendegivelse om deltagelse
til Bettina Schultz Eriksen,
bese@videndjurs.dk.
Se artikel på side 4-5
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Nye selskaber
Cvr nr
38845640
38831771
38829009
38864998
38861891
38858084
38837974
38830619

Selskabsnavn................................................................................................. Reg.dato
Oratio ivs.....................................................................................................10.08.2017
Gantriis Music ApS.................................................................................... 03.08.2017
Tømrerfirmaet Kristian Bech ApS............................................................. 02.08.2017
MolsBiking ApS..........................................................................................18.08.2017
CTWeb ApS................................................................................................ 17.08.2017
TM22 ApS...................................................................................................16.08.2017
Eva Ingemar Design ApS............................................................................07.08.2017
Insightments Danmark ApS...................................................................... 03.08.2017

Selskabsændringer
37943827
36977035
36555971
36443103
33240600
35521372
28280076
28302541
37505129
34451176
35863230
36938978
35481311
29148147
36556137
37295779
37103179
35144293
36443111
34716641

Eilertsen IVS................................................... 16.08.2017 Anmodning om opløsning
SBC Transport IVS.......................................... 16.08.2017 Anmodning om opløsning
MUTE-IT IVS....................................................11.08.2017 Anmodning om opløsning
Auning Enel IVS................................................. 09.08.2017 Virksomheden er opløst
N.I. ApS.............................................................. 09.08.2017 Virksomheden er opløst
JYDSKE BYG 2000 ApS.................................... 09.08.2017 Virksomheden er opløst
JKØM ApS......................................................... 08.08.2017 Virksomheden er opløst
AKØ ApS............................................................ 08.08.2017 Virksomheden er opløst
BurgerInc IVS..................................................... 24.08.2017 Virksomheden er opløst
BYRIALLAW ApS.............................................. 24.08.2017 Virksomheden er opløst
LINX ApS............................................................ 24.08.2017 Virksomheden er opløst
Meonova ApS.................................................... 23.08.2017 Virksomheden er opløst
GUKICO ApS...................................................... 18.08.2017 Virksomheden er opløst
A. K. RASMUSSEN ApS.................................... 16.08.2017 Virksomheden er opløst
WHITE RAVEN SOLUTIONS ApS..................... 16.08.2017 Virksomheden er opløst
Kristian Wind ApS........................................... 16.08.2017 Anmodning om opløsning
Rottenstein Handel og Service ApS............... 16.08.2017 Anmodning om opløsning
PR BYG AARHUS SMBA....................................11.08.2017 Virksomheden er opløst
Enel Rønde IVS.................................................. 08.08.2017 Virksomheden er opløst
FIREWORKS DENMARK IMPORT ApS........ 02.08.2017 Anmodning om opløsning

Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.

VUC Djursland
Pernille Marcucci Frederiksen
er startet som afdelingsleder
hos VUC Djursland med base
på kontoret på Vestervej i
Grenaa.
Sport 1 og Sportigan
Birgitte Meller (32) er tiltrådt
som butikschef for Sport 1 i
Rønde og Sportigan i Kolind.
Hun kommer fra en stilling som butikschef i Kiwi i
Lystrup.
Norddjurs Kommune
Medlem af kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune
og af hhv. børne-og ungdomsudvalget og miljø- og teknikudvalget, Tom Bytoft Hansen
er blevet belønnet med
Ridderkorset af Dannebrogordenen. Det sker på baggrund
af hans politiske engagement,
hvor han har været aktiv i lokalpolitik siden september 1998.

Morten P. Djurslands
Tømrer- Og Snedkerfirma ApS
Tømrer Morten Pedersen har
etableret sig med nyt tømrerog snedkerfirma med base i
bopælen i Gravlev. Han tilbyder arbejde til både private,
erhverv og det offentlige.

Café Kajkanten
Ejerleder på Gjerrild Kro har
åbnet Café Kajkanten i den
ene ende af det gamle auktionshus på Bønnerup Havn, og
som navnet antyder beliggende helt ude ved kajkanten.
El-Trik
El-Trik Djurslands El-Service
har overtaget J.H. Justesen
og Søn efter Flemming Justesen. Ejerleder Per Bonde
Kvorning fortsætter med både
installationsforretning og butik
i Allingåbro og samler med
lukning af det hidtige domicil i
Øster Alling hele forretningen
i Allingåbro. Både Flemming
og Ulla Justesen fortsætter
indtil videre i virksomheden.
Djurslands Bank A/S
Bankdirektør Lars Møller
Kristensen har fremlagt bankens regnskabsrapport, hvor
den realiserer det bedste halvårsresultat før skat i bankens
historie. Det meget tilfredsstillende resultat er før skat
på 72,8 mio. kr., hvilket er en
stigning på 88% i forhold til
samme periode i 2016. Den
gennemsnitlige egenkapital er
forrentet med 15,3%, hvilket
betegnes som meget tilfredsstillende i det nuværende
nul-rentemiljø.

Ajour
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Alle data er indhentet i perioden
01.08-2017 - 23.08.2017.
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen,
NN Markedsdata. Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

DENFOOD A/S
Drammelstrupvej 12, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 30-4-2017
Bruttofortjeneste
14,7
(12,5)
Resultat før skat
0,7
(1,4)
Egenkapital
-6,8
(-7,4)
Antal ansatte
35
FRIIS CONSULT APS
Elsegårdevej 47, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-3-2017
Bruttofortjeneste
-0,1
(-0,0)
Resultat før skat
0,9
(-0,2)
Egenkapital
3,4
(2,7)
Antal ansatte
3

Tilbudschef Kenneth Søndergaard Kristensen, økonomidirektør Kasper Skjøde Høegh Stjernvik og adm. direktør Bent Johnsen, HUJ A/S

Passion for specialbyggerier giver vækst

venter bestemt vækst i både
både bruttofortjeneste og resulbruttofortjeneste og resultat
tat
i
næste
regnskabsår.
FRISENETTE APS
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og nye kompetencer
- Chauffør, lastbil, vogn og bus
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- ADR kurser
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- Køretekniske kurser
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