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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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Inden årsskiftet skal en ny fabrik i Kina sende
de første møbler ud på det kinesiske marked.
siden startede på at
KEBE i Hornslet sælger design
flytte produktionen til
møbler med koldskum til Europa,
Polen. Den sidste
USA, Japan og Sydkorea, mens kun
produktion i Horncirka 15 procent af omsætningen
slet lukkede ned
er til det danske marked. For tiden
for to år siden,
arbejdes der på højtryk med inden
årsskiftet at være klar til at sende de og i dag er der
otte ansatte i
første møbler ud på det kinesiske
den store bygning,
marked fra egen fabrik i Kina.
hvor resten er udlejet. Jakob kom
„Vi er hovedaktionær i den nye
til som den tredje medejer for godt
fabrik og har også både en salgsto år siden og arbejder nu fuldtids i
og en produktionsorganisation
virksomheden.
som medejere,“ fortæller direktør
„Jeg styrer
i KEBE, Jakob
udviklingen og
Willumsen, der
MAN SKAL PASSE
har 4-5 eksterne
sammen med
MEGET PÅ MED IKKE AT
danske desigto andre ejer
nere tilknyttet.
PASSE FOR MEGET PÅ
virksomheden.
Designet bliver
udviklet i Polen, der også producerer
Udviklingen er nu vendt
til Europa, mens den nye fabrik i
For mange år siden var der mere
Kina skal producere til det asiatiske
end 100 ansatte i Hornslet, og der
marked.“
var cirka 30, da man for fem år
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Made in Djursland

En årrække med underskud vendte i 2016,
hvor overskuddet blev
på 1 mio. kroner efter en
vækst på 30 procent, og
der forventes også 30 procent
vækst i år.
„Den vanvittige stigning i omsætningen er et resultat af, at vi har turdet investere i udvikling. Man skal
passe meget på med ikke at passe
for meget på. For hver succes skal
man bare være klar til også at have
haft fiaskoer.“
Kun den rigtige agent kan bruges
Jakob er uddannet møbelpolstrer
og har arbejdet meget i udlandet
med udvikling. „At være direktør har
jeg lært hen ad vejen. Jeg sidder i
bestyrelsen i to andre virksomheder,
og de netværksrelationer giver bare
rigtig meget.“
www.erhvervDJURSLAND.dk · oktober 2017

Direktør Jakob Willumsen, KEBE
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EKSPORT

EVENTYR
slet, der med
I nogle lande
HVIS KEBE ER
hård og kærlig
står KEBE selv
EN SLÆDE, OG ALLE
hånd styrer de
for salget, mens
seks agenter
der samarbejdes SLÆDEHUNDENE LØBER
der, og det går
med agenter i
SAMME VEJ, KOMMER VI
rigtig godt.“
andre. „Kun den
RIGTIG LANGT
Jakob siger, at
rigtige mand
det handler om
kommer til at
sælge i stedet for os selv. Vi har også at dyrke de gode relationer til agenterne, og at personalet i Hornslet har
fyret agenter, siden jeg kom til, da
meget fokus på det. „Jo mere agendet er altafgørende at samarbejde
ten føler at være en del af KEBEmed de rigtige.“
holdet, jo nemmere har han ved at
Efter ad flere omgange at have
tage netop vores produkter først op
haft forskellige agenter i England,
af tasken. Hvis KEBE er en slæde,
har KEBE nu selv taget over og lanog alle slædehundene løber samme
dede for ganske nylig en stor ordre.
vej, kommer vi rigtig langt.“
På den årlige messe i Køln kommer
der mange henvendelser, og efter
Attitude vægtes mest
dette års messe i januar er der nu
En stor del af de nye markeder løbes
lavet aftaler om også at levere til
i gang af Jakob, hvorefter pigerne i
Spanien og Portugal.
Hornslet tager over ved enten selv
„Mange synes, at Frankrig er
at vartage salget eller ved at supsvær, men vi har en pige her i Hornwww.erhvervDJURSLAND.dk · oktober 2017

portere agenten på markedet. „Vi
kysser ikke med alle i et land. Har
vi en god aftale, giver vi dem gode
muligheder for at satse stort på
vores.“
Engang fortalte en mand om
måden, hvordan han vurderede sine
medarbejdere. Evner og indsats
blev hver især vurderet på en skala
fra 1-10, mens attitude blev vurderet fra minus 10 til plus 10. „Det er
ikke nok at have evnerne og yde en
god indsats. Jeg har egentlig ikke
tidligere tænkt så meget på, at en
dårlig attitude kan ødelægge alt
andet, men det er virkelig den helt
rigtige måde at anskue både ansatte
og agenter på.“
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
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LILLE VIRKSOMHED I GREN

Indehaver Jens Erik Eriksen, Seatek
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NAA

DYKKER
Skibsdykning er en spændende nichebranche med store
udfordringer og høje krav til dykkerne.
druknet skal hentes ud fra et skib
noget uforudset skulle ske. Dagen
Det kræver et godt helbred og en
sunket på dybt vand.“
inden var de på Samsø for at rense
god psyke at være erhvervsdykker.
Jens Erik er også manden, der
kølekasser og elementer på færgen.
Der er ikke plads til klaustrofobi
stiller holdet af dykkere i DR’s aktu„Det varme vand gør, at marineunder vandet med dårlig sigt og et
elle serie „Jagten på havbundens
begroningen topper lige nu og giver
indelukket og omklamrende mørke,
hemmeligheder“ og selv er med i
skibene større
og man skal
dybet.
modstand genvære i ret god
VI ER EN NICHE, SOM
Han er en af de få, der har været
nem vandet. Vi
form. Mens
BETJENER NICHEKUNDER, er de eneste i
med på et af forsvarets underentreprenørdykvandssprængningskurser. „Der er
landet, der som
ning i havne og
OG DEM SKAL VI ALTID
sjældent brug for sprængning, og
her bruger en
ved broer m.m.
når der er, tager jeg selv opgaven.
kavationrenser,
HAVE TID TIL
ofte er længere
Det kan eksempelvis være en sten,
der er mere
varende opgaknækkede rørledninger eller vrag,
ver, har Seatek i Grenaa valgt at spe- skånsom for både skibsmalingen og
der skal fjernes.“
dykkeren. En traditionel renser kan
cialisere sig i skibsdykning. „Vores
WWF har på det seneste sat
ved uheld nemt skære hul i dykkeropgaver er meget forskelligartede,“
fokus på trawl, der hænger fast i
handsken. Det kan denne her ikke.“
fortæller indehaver af Seatek, Jens
gamle skibsvrag og er dødsfælder
Kunderne bor rundt om i hele
Erik Eriksen. „De tager ikke så lang
for havets dyr. „Det kunne godt
verden, men Jens Erik har ikke haft
tid – i snit har vi nok omkring tre opblive en ny niche at skulle tømme
opgaver udenfor Europa. De fleste
gaver om ugen.“ Foruden rensning
vragene for gamle garn, og vi
opgaver i Danmark foregår ved
af skibene består opgaverne blandt
arbejder for tiden på at starte det op
Skagen eller Kalundborg, hvor de
andet i reparation af undervands
gennem et EU-projekt.“
store skibe lægger til. Seatek har
installationer, undervandssvejsning
også klassifikationer til syn af visse
og propelpolering/-opretning. „Jeg
skibstyper.
takker nej til de længerevarende
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
entreprenørdykninger, da vi er en
Mange forskellige opgaver
niche, som betjener nichekunder,
En del erhvervsdykkere er fritidsog dem skal vi altid have tid til. Og
dykkere, der forfulgte drømmen,
så er det heller ikke nær så spænhvorefter erhvervsdykningen var nok
dende.“ Med til opgaverne hører
til at gøre dem
også „dykninger på land“ i form af
„mætte“. Sådan
tankdykninger.
LIGE NU KIGGER VI
er det ikke for
PÅ EN FORESPØRGSEL
Jens Erik, der
På job i Grenaa Havn
Erhverv Djursland besøgte Jens Erik stadig elsker at
FRA FÆRØERNE, HVOR EN
have vand under
på Grenaa Havn i en af hans to traineglene både før DRUKNET SKAL HENTES
lere, hvor han på to monitorer holdt
og efter fyraføje med dykker Keld Thorup. 4-5
UD FRA ET SKIB SUNKET
ten, selv om han
meter nede i vandet rensede han
dog erkender,
PÅ DYBT VAND
skrue, kølere og bund på Merete
Chris, der var inde for at få lavet kran at de mest
almindelige rutineopgaver måske
ved Grenaa skibsværft, mens det
lidt oftere end tidligere overlades til
blev filmet af kameraet på dykkerandre.
hjelmen. Med til at assistere oven
„Lige nu kigger vi på en forevande var dykkerassistent Jacob
spørgsel fra Færøerne, hvor en
Dethlefsen, der også var klar, hvis
www.erhvervDJURSLAND.dk · oktober 2017
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Helle Poulsen fra Fløjstrup er en meget atypisk
fleksjobber og viser at det umulige er muligt.
mer. Specielt i Rønde, hvor jeg var
indehaver. „Jeg tog konceptet fra
Siden 54-årige Helle Poulsen fra
ny, skete det flere gange.“
Fløjstrup for 25 år siden gik ned med Rønde med til Randers og matcher
byens to andre garnbutikker rigtig
en alvorlig depression, med et højt
Begejstret for iværksætterkursus
godt, da vi er forskellige.“
støjniveau i børnehaven som stærkt
Lars og Helle tog et iværksætter
medvirkende årsag, har arbejdslivet
kursus i Grenaa for 5-6 år siden,
Vigtigheden af det
været en omskiftelig tilværelse med
inden de startede op med Bed &
rigtige personale
blandt andet masser af vikariater.
Breakfast. „Det var helt vildt, hvad
Foruden Helle er der tre andre delDen korte af den lange version er,
jeg fik ud af det. Det kan virkelig
tidsansatte til at drive butikken – to
at hun endte med at blive fleksjobanbefales, så du bliver afklaret og får
fleksjobbere og
ber og derfor
sat en masse tanker igang.“
en efterlønner.
ikke kunne
MANGE SAGDE, AT
Det handlede blandt andet meget
„De var alle tre
starte op som
DET KAN DU DA IKKE, NÅR kunder, som
om at lære at sælge, at lave salgsselvstændig.
taler og at se på kundernes behov.
jeg kom til at
„Men jeg må
DU ER I FLEKSJOB
„Således har jeg i dag meget fokus
snakke med om
gerne arbejde
på, at mens man for 30 år siden
deres situation. Rundt om garnet i
for min mand, Lars, og det gjorde
butikken bliver snakken hurtig privat, strikkede for at gøre det billigere end
jeg første gang, da vi startede Bed
det, du købte, er hjemmestrikket tøj
når kunderne fortæller om, hvem de
& Breakfast på vores ejendom her i
strikker til og derefter fortæller mere i dag unikaer – og dyrere end lavFløjstrup, og jeg samtidig begyndte
prisbutikkernes færdigvarer. Blandt
om dem.“
at sælge garn.“
de ældre kunder er der stadig nogle,
Det er først efter to år i Randers,
der ikke helt har vænnet sig til det.“
at Helle nu har fundet det rigtige
Garnbutik i Rønde
Helle har også planlagt sin pensiopersonale. „Jeg vidste ikke rigtig,
Det gik fint med Bed & Breakfast
nering. „Strikkehvad der krævei sæsonen, men udenfor var der
bølgen varer
des af personalangt mellem kunderne, så derfor
JEG TOG KONCEPTET
ikke ved, og når
let, men nu ved
åbnede Helle i stedet for garnbutik
FRA RØNDE MED TIL
den slutter om
jeg, at det skal
i Rønde. „Mange sagde, at det kan
ti år, går jeg på
være nogen, der RANDERS
du da ikke, når du er i fleksjob og
pension. Inden
kan noget, jeg
kun må have 20 timer om ugen. Og
da drosler den måske ned, og så må
ikke kan. Jeg er meget iværksætter,
selvfølgelig kunne jeg ikke, hvis jeg
jeg bare følge med og skære ned på
og derfor har jeg nu to vedligeholskulle gøre det alene.“ Så Lars var
åbningstiden, så jeg måske ender
dere ansat.“
indehaver af butikken, og Helle drev
med selv at kunne klare butikken.“
Helle er meget afhængig af perden og delte arbejdstiden med en
sonalet og kan på grund af de færre
anden fleksjobber.
arbejdstimer blandt andet ikke selv
Der gik dog kun to år, før butikMogens Greve, mogens@mercatus.dk
åbne og lukke hver dag. „Selv om
ken blev overdraget til en anden,
du som fleksjobber føler at stå med
da Helle ville til en støre by. „Mit
ryggen mod muren, er min butik
koncept var nok lidt for dyrt for
beviset på, at det altså godt kan lade
Rønde, og jeg havde valgt at have
sig gøre at arbejde sammen med
cirka 80 procent af et tysk mærke,
andre fleksjobbere, hvor I er der og
der ikke var så kendt i Danmark.“
kan hjælpe hinanden.“
I august 2015 rykkede hun så ind i
Hvis noget ikke fungerer, mærkes
den gamle købmandsgård i Brødre
det hurtigt på kunderne. „Kunderne
gade i Randers og åbnede Byens
skal nok fortælle, hvis der er probleGarn Galleri – igen med Lars som

FRA UDBRÆNDT PÆDAGOG TIL

DRIFTIG BUTIK
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Helle Poulsen, Byens Garn Galleri

IKSBESTYRER
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Fiat 1100 type 103 H
Originalt indtræk
Topfart:
150 km/t
Kørt:
51.000 km
Teknik:
50 hk
4 cyl.

ÅBEN MG BLEV TIL EN FIAT
En nuttet Fiat på Facebook
ændrede alle planer om noget
a la en åben MG sportsvogn.
Da Fiatten første gang blev indregistreret i 1961 havde den ingen
anelse om, at den mere end 50
år senere skulle blive handlet via
Facebook. Men det skulle den, for
Anette Kjær kunne ikke stå for den,
da en mand fra Kolind i 2015 satte
den til salg på Facebook. „Den er
bare SÅ sød,“ siger hun.
Flemming Kjær og hustruen,
Anette, har sammen Flemming
Kjær Transport i Grenaa og havde et
stykke tid forgæves søgt en åben
vogn af en slags, men det fik den
lille Fiat lavet om på.
Skal males inden næste sommer
„Mit hjerte brændte egentlig for
motorcykler, og jeg havde en
gammel Nimbus,“ fortæller Flem-

www.erhvervDJURSLAND.dk · oktober 2017

ming. „Men det er noget nemmere at have Anette med i en bil,
så motorcyklen blev solgt.“ Bilen
kunne starte og køre, men flere ting
trængte til et par kærlige hænder.
„Sammen med Per på værkstedet
lavede jeg bremser, støddæmpere,
karburator og udstødning m.m. Noget af forkromningen var malet over,
så det fik jeg omforkromet.“ Der
kom også et sæt historiske nummerplader på. Da det originale nummer
ikke var ledigt, fandt Anette det passende nummer AK 61961.
Den lille Fiat har nogle gange kørt
bryllupskørsel, blandt andet for en af
de ansatte chauffører, der skulle fra
Randers til Beder. Planen er, at Flemming i samme uge som dette blad
udkommer skal bruge sin ferieuge på
at starte adskillelsen af bilen, så den
kan blive malet til december.
Fiatten er til afslapning
Flemming har tidligere haft vognmandsforretning med 16 lastbiler
men havde haft det lukket ned
i fire år, da han købte en

1100

varevogn for at køre med aviser ved
siden af sit arbejde. Da han mødte
Anette, havde han seks biler, og det
endte så med, at Anette overtog
driften af vognmandsfirmaet, hvor
der i dag er 15 varevogne og tre
lastbiler. Flemming arbejder som
disponent ved Danske Fragtmænd i
Årslev og giver Anette en hånd med
i firmaet, når tiden og muligheden
er der.
„Vi har været på ture til træf ved
Havlund her i Grenaa og til Kalø,
men det er mest søndagsture, når vi
bare trænger til at komme lidt væk
og slappe af med bil og madkurv.“
Det er hidtil blevet til knap 1.000 km
om året.
„Jeg tror ikke, vi skiller os af
med Fiatten igen, men om der lige
pludselig holder en anden gammel
bil ved siden af, det kan da godt
være. Lige nu er der dog slet ikke tid
til den slags, men en slapper og en
søndagstur, det har vi bare brug for
en gang imellem.“
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

Bilen & Bossen
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TANKET
OP MED

TILLID
KØRER DET BEDST
En erhvervsbil er en stor
beslutning og kører bedst
i tæt parløb mellem

Nok er det blevet nemt at tjekke
Mennesket inde bag sælgeren
biler ud på nettet, men for at den
Erhverv Djursland møder 2 x Henrik
store investering også skal blive den over en kop kaffe på kontoret, hvor
bedste investedirektør Henrik
ring, kan der
Poulsen sørger
NOK ER JEG BILSÆLvære ret mange
for kaffen, mens
GER, MEN BILRÅDGIVER
ting, der også
„den anden
lige skal med ind ER NU HELLER IKKE SÅ
Henrik“ på
i billedet for at
sin lune facon
skrue den rigtige DUM EN BETEGNELSE
fortæller. Han
bil sammen. Der
har en baggrund
er typisk mere udstyr på en varebil
som uddannet landmand, elektriend på en personbil og således
ker og elektroniktekniker og kom
mange flere kombinationsmulighetil Volkswagen fra en lederstilling i
der end til personbilen.
elektronikfirmaet T&O Electronic,
Det ved om nogen Henrik Jørgen- der i hans 17 år i firmaet voksede fra
sen, der i januar rundede ti år ved
5 til 175 medarbejdere.
Volkswagen Randers. „Jeg bliver
Den praktiske baggrund
dog først fejret, når jeg runder de 25 bruger han på at
år,“ lyder det inde bag smilet. Nogle
renovere hjemmet
gange om ugen løber eller svømgennem 24 år,
mer han en tur for at være god ved
hvor han bor
sig selv og brænde kalorier af, og i
sammen
arbejdstiden brænder han så for at
med Bente
sælge biler. „Nok er jeg bilsælger,
Juulsmen bilrådgiver er nu heller ikke så
gaard
dum en betegnelse.“
og et

sælger og kunde.
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af fem børn,
Kåret som
DU KAN STILLE BILEN
der stadig bor
landets bedste
hjemme. „Det er EFTER ARBEJDSTID OG
„Da jeg staret stort og gamtede her for ti
HENTE DEN NÆSTE
melt hus, som
år siden, kendte
MORGEN
jeg startede
jeg ingen. Du
med at renovere
bygger tillid og
for 24 år siden og nok aldrig bliver
kundekreds op, og gør du det godt,
helt færdig med.“
fortæller kunderne det videre til
Mikset af livets praktiske og
andre.“ Og Henrik gør det faktisk
menneskelige erfaringer kombineret så godt, at han for nylig blev kåret
med en stor portion faglig
som landets bedste sælger af VW
viden om erhvervsbiler
Transporter i 2017.
er så det, Henrik
Sammen med nogle af de øvrige
bruger i jobbet
ansatte indgår han i et erhvervsteam
som bilsælger/med forskellige kompetencer, som
rådgiver.
kunderne nyder godt af. Af de 54
„Jeg har altid
team ved Volkswagen i Danmark
haft nemt ved
blev det også her Randers, der løb
at snakke med
med titlen i 2017 – som årets bedste
folk og spørge ind
team.
og får faktisk et
„Efter et salg møder jeg jo kunder
personligt forhold til
og biler igen, når de besøger værkmange kunder.“ Flere
stedet. Derfor er det også vigtigt for
af dem var således at
mig, at det fungerer.“ Man siger, at
se, da han i marts
værkstedet sælger bil nr. to. „Når
fyldte 50 år.
bilen skal skiftes, går kunden ind til

mig igen, hvis værkstedet har givet
en god behandling, så det er endnu
en grund til, at vi prioriterer vores
teamwork så højt.“
For at serviceringen af bilen ikke
driller arbejdsdagen, er der udvidet
service på værkstedet om aftenen.
„Du kan stille bilen efter arbejdstid
og hente den næste morgen. Det
gælder i øvrigt også for personbiler
og taxaer. Kommer du med den
lidt tidligere, giver jeg gerne en kop
kaffe – det tilbud gælder også alle
andre, der kigger ind for en snak.“
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

Direktør Henrik Poulsen og erhvervschef Henrik Jørgensen, Volkswagen Randers
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DANSKE BANK ER HELT TÆT PÅ DJURSLANDS

LOKALE DNA
Banken lever af og i
lokalområdet og tager del i
det lokale liv tæt på kundernes
dagligdag og ser sig som en
naturlig del af det lokale, godt
og solidt forankret.

14
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For erhvervsrådgiver Anders Kjær
Et hold af mennesker
Hansen og filialdirektør i Ebeltoft
med faglige kompetencer
Thomas Uhrbrand Hald er motion
Med et hint til sportens verden har
og sved på panden en del af fritiden. bankens erhvervsdirektør for lokale
Anders har
erhvervskunder
endda gennemi Jylland Øst,
NETVÆRKET
ført en Ironman,
Johnny KjærgaHANDLER I HØJ GRAD
mens Thomas
ard samlet et
har… været
OGSÅ OM AT GIVE LOKALE hold af erhvervstilskuer til en
rådgivere med
KUNDER MULIGHED FOR
Ironman.
en bred faglig
„Jeg er mere
ekspertise og
AT MØDES
til jagt,“ fortælstor viden om
ler Grenaa-filialdirektør Claus Elkjær,
hvert sit område. Med stor overbesom deler jagtinteressen med
visning i stemmen bedyrer han at
erhvervsrådgiver Karsten Bendtsen.
have Djurslands bedste hold af råd„Med geværet over skulderen får vi
givere til både private- og erhvervsset meget af Djursland fra den ankunder.
den side af bankvinduerne, og vildtet
„Alle erhvervskunder har også en
er vilde med at kunne gå i fred, selv
privatøkonomi, og når det passer
om vi fyrer en masse skud af.“
med kundens tid og ønske, stiller
www.erhvervDJURSLAND.dk · oktober 2017

Bagerst f.v. Claus Elkjær, Thomas Uhrbrand Hald, Karsten Bendtsen og Anders Kjær Hansen, Danske Bank

vi gerne til møde med et hold af
medarbejdere for at være dækket af
på alle pladser til alle opgaver.“
Møderne kan både være ude ved
kunden, i banken og digitale. „ Vi
er altid til at få fat på og er altid til
stede overalt i lokalområdet, hvor
kunderne er.“ Rådgiverne har et skrivebord i banken, men møder som
regel kunderne i deres virksomhed.
Nyt netværk på vej på Djursland
Claus fortæller, at Danske Bank
involverer sig i lokale netværk og
arbejder lige nu på at etablere et
netværk af privat- og erhvervskunder på Djursland. „Vi vil gerne
endnu tættere på kunderne, men
netværket handler i høj grad også
om at give lokale kunder mulighed
for at mødes, lære hinanden bedre
www.erhvervDJURSLAND.dk · oktober 2017

Forud for kommunalvalget holder
at kende og gøre brug af hinandens
banken tirsdag 31. oktober debatkompetencer,“ pointerer han.
møde med lokale kandidater i PavilThomas supplerer. „Vi vil selvføllonen i Grenaa
gelig gerne forfor alle interestælle kunderne
VI MENER DET
serede. Der er
om, hvem vi
ALVORLIGT, NÅR VI SIGER, plads til 100
er, men ønsker
tilhørere.
også et samarAT VI BRÆNDER FOR DET
Johnny
bejde bygget på
LOKALE
Kjærgaard
gensidig tillid,
konkluderer til
hvor vi meget
sidst: „Vi er et professionelt hold
gerne lytter til, hvordan vi kan blive
og meget seriøse med det, vi gør.
endnu bedre.“ NetværksarrangeVi værner om vores kerneværdier,
menterne afholdes enten i banken
og vores lokale engagement er en
eller hos de kunder, der åbner
understregning af, at vi mener det
dørene for at give de lokale gæster
alvorligt, når vi siger, at vi brænder
nye input og ny viden med på vejen.
for det lokale.“
„Vi får altid noget med hjem ved at
mødes på den måde, og det er jeg
helt sikker på, at de øvrige deltagere Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
også gør.“
Advertorial
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Butikschef Jesper Nørgaard, Profil Optik i Hornslet
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Personprofil

www.erhvervDJURSLAND.dk · oktober 2017

AVL HVERDAG
NEM OPTIKERENS BRILLER
Blandt mange forskellige aktiviteter og gøremål
har familien førsteprioritet for optikeren i Hornslet.
tjener penge ved at klippe hække og græs og har fået
Da Jesper Nørgaard fra Skæring i januar 2016 startede
et job i aften, så jeg skal køre plæneklipperen ud til
som butikschef i Profil Optik i Hornslet, havde han
hans kunde.“ Også pigerne tjener lommepenge. Laura
allerede et vist forhold til byen. Den gode svømmehal
er barnepige, og Signe gør rent.
nød de tre børn nemlig godt af, når farmand kørte dem
„Vi har aftalt kørselsordninger til både dans og fodtil svømning. Der blev også handlet ind i byens butikker,
bold. Min kone står for logistikken, og jeg gør, som hun
og efter blot nogle måneder i det nye job blev han så
siger. Det er et stort arbejde.“
formand for Hornslet Handel.
Han havde tidligere været ved livgarden, og når man
Løber til motion og til bestyrelsesmøder
aftrådte, kom man i et blad med foto og en kort tekst.
Inden løberiet gik lidt i stå ved jobskiftet til Hornslet,
En tidligere garder så Jesper i bladet og ringede og
vekslede Jesper mellem fitness
spurgte, om han ville være optieller løbe en tur rundt om Egå
ker. Jesper vidste ikke, hvad en
KØBTE VI EN BRUDEKJOLE,
Engsø. Der er så småt ved at
optiker lavede, men det ved han
VILLE DEN VÆRE FOR LILLE
komme gang i løberiet igen, og
i dag – efter at han takkede ja.
målet er en halvmaraton i Aar„Vi har også brugt Kom-Bi, og UGEN EFTER
hus til næste år. „Jeg har også
jeg tror faktisk, at en hel del på
en drøm om at få nogle træningsredskaber hjemme i
„vores side“ af Hornslet handler her, fordi det er blevet
haven – mangler bare lige Gittes godkendelse.“
så besværligt at komme til Aarhus.“
Familien rejser meget, mest til turiststeder. Men
turen er også gået til Florida og 2-3 uger rundt i bil. „Vi
Bryllupskjolen kunne ikke følge med maven
bruger dog oftest sommeren herhjemme. Jeg synes,
„Jeg har tvillinger på 13 år, Laura og Valdemar. Allerede
det er vigtigt, at børnene lærer Danmark at kende, så vi
mens min hustru, Gitte, var på barsel med tvillingerne,
har besøgt adskillige sommerhuse.“
skulle hun på barsel igen, så vi har også Signe på 12
Jesper har også „lidt forskellige“ andre fritidsinteresår.“ Gitte driver i dag Klinik DineØjne.dk i Egaa.
ser og er formand for Serviceforbundet Optiker afdeling
Gitte og Jesper blev viet på rådhuset, da hun var
vest, medlem af hovedbestyrelsen i Serviceforbundetgravid med tvillingerne. „Det var vi nødt til, for købte vi
Urmagere og Optikere, bestyrelsesmedlem i uddanen brudekjole, ville den være for lille ugen efter. Så jeg
nelsesudvalget for Optikere Dania Randers, bestylovede, at vi giftede os senere.“ Det blev de så i 2007
relsesmedlem i Optikernes
i Skæring Kirke, hvorefter en
Kompetenceudviklingsfond og
limousine kørte dem til bryllupsJEG HAR OGSÅ EN DRØM
bestyrelsesmedlem i Forum for
festen på Rosenholm Slot.
OM AT FÅ NOGLE TRÆNINGSNeurooptometrister.
Valdemar spiller elitefodbold i
Når tiden tillader det, nupper
Lyseng med træning tre gange
REDSKABER HJEMME I HAVEN
han også gerne en generalforom ugen + kampe, og Jesper
samling i Handel Syddjurs og i Hornslet Hallen.
var i sommer med ham og holdet på 10-dages tur til
Han håber at kunne være med til i højere grad at
fodboldturnering i Madrid.
samle Hornslets erhverv og alle byens butikker og
Laura går til elitedans på Beat Fabrikkens HipHop
fremme synligheden. „Jeg tænker ikke kun handel –
hold Mini SWAGGERS, der fire gange har vundet DM,
men på at gøre Hornslet til den gode by, som man har
og for nylig var Gitte med Laura og holdet til VM i
lyst til at flytte til, og der må alle bidrage. Jeg tager
Skotland.
rigtig gerne en snak med ildsjæle med gode tanker og
„Signe går til ridning og bruger gerne hele dage samidéer.“
men med hestene, og jeg tager også gerne en ridetur
sammen med hende. Senest var vi for to uger siden på
en 1.5 times tur i Brændstrup ved Silkeborg.“
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
Da Erhverv Djursland var på besøg, skulle Jesper om
aftenen have været ude på en løbetur. „Men Valdemar
www.erhvervDJURSLAND.dk · oktober 2017
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Kvadrat A/S

Hvordan kunst kan
udvikle din virksomhed
Det er årets tema, når den tredje Made By Djursland løber af
stablen lørdag den 4. november hos Kvadrat i Ebeltoft.
Hør hvordan Kvadrat A/S aktivt bruger kunst og få indblik i hvordan

Ebeltoftvirksomheden har
været førende inden for
tekstildesign og innovation
siden 1968. Kvadrat er et
internationalt kendt og
progressivt designfirma, der har
forpligtet sig til kontinuerligt
at skubbe grænserne for
æstetisk, kreativ og teknologisk
udvikling. Kundekredsen
rummer nogle af verdens mest
succesfulde arkitekter, kunstnere,
designere, møbelproducenter og
detailhandlere.

de arbejder professionelt med kultur.
Deltag i et middagsselskab som du aldrig har oplevet det før, og bring dine sanser
i direkte kontakt med nye smage, lyde og perspektiver. Når du forlader selskabet
har du fået inspiration, der kan ændre din virksomhed. Styres af Jakob Vinkler og
kaospilot Morten Nottelmann.
Hør programchef Julianna Engberg, Aarhus 2017 fortælle om krydsfeltet mellem
mad, kultur, turisme og de kreative erhverv.
Få vores værktøjskasse med hjem, der stiller skarpt på, hvordan kunstneriske
metoder kan booste din kreativitet i hverdagen og lede til nye samarbejder,
fornyet energi, innovation og vildskab.
Kom klogere hjem
Mange snakker om kreativitet som det råstof, vi alle sammen skal leve af i
fremtiden. Lad det ikke kun blive ved snakken, men kom og bliv inspireret
af kunsten. I den verden er der stor evne til at lege, vende på hovedet,
provokere og ikke kun tænke nyt – men også gøre på nye måder.
Tilmeld dig hurtigt

Jakob Vinkler
Skaber af, kunstnerisk leder og kok
på Smag, der er et madhus i Ebeltoft.
Ansat af Kulturby 2017 som operatør for
vækstlaget indenfor gastronomi. Aktiv i Det
Grænseløse Køkken og Fish-á-deli Circus
blandt meget andet. Formand for Molbordet.

Det er gratis at deltage – men der er en „no show fee“ på 300 kr.
Max 150 deltagere – FTM princippet.
Tilmelding: Bettina Schultz Eriksen, bese@videndjurs.dk
FAKTA
Lørdag den 4. november, kl. 13.00 - 16.00 hos
Kvadrat A/S, Lundbergsvej 10, 8400 Ebeltoft.

Julianna Engberg
Programchef for Aarhus 2017. Tidligere
kunstnerisk direktør for Det Australske Center for
Moderne Kunst i Melbourne og udstillingschef for
mange internationale biennaler og kunstfestivaler.
Har desuden undervist i arkitektur.

Kan Djursland netværke og
danne klynger?
5. oktober kl. 08.00–09.30 samt
gentagelse kl. 17.00–18.30 Stalden,
Bredgade 47, 8560 Kolind.
Der er meget forretning at hente i et
godt erhvervsnetværk, og der er virkelig mange muligheder på Djursland for
netværk og klyngedannelse. Business
Djursland inviterer til gratis informations- og opstartsmøde, der skal
afdække hvilke branche- og tværfaglige
netværk, der skal opstartes.
Forplejning: Kaffe og rundstykke (morgenen) samt kildevand og sandwich
(aften).
Tilm./info: https://netsoeg.nemtilmeld.
dk/15
Østjysk topmøde
9. oktober kl. 16.00-18.30 Grundfos
Centret, Poul Due Jensens Vej 23,
8850 Bjerringbro.
Oplev indflydelsesrige beslutningstagere fra erhvervsliv, uddannelse/
forskning og politik drøfte det globale
markeds muligheder, og få indsigt i
bundlinjer, digitale kompetencer og
fremtidens produktion. Der stilles
desuden skarpt på hvordan både store
og små virksomheder i endnu højere
grad kan lykkes med eksporten. Gratis,
men begrænset antal pladser.
Info/tilm.: http://www.tilmeld.dk/oestjysktopmoede/stjysk-topmde-2017.
html.
Digital Djursland
10. oktober kl. 17.00-19.00 Danias
Campus, N P Josiassens Vej 44 A,
8500 Grenaa.
Hvilke digitale kompetencer har Djursland brug for nu og i fremtiden?
Virksomheder giver et bud på deres
digitale behov for kompetencer.
Derudover vil der være en dialog om
nuværende og fremtidige kompetencer. Hvilke ledige digitale kompetencer
findes der på Djursland, og hvordan
bringes de i spil.
Business Djursland, Viden Djurs og
Erhvervsakademi vil sammen med
deltagerne drøfte behov for nye tiltag.
Forplejning: Sandwich og vand
Tilm. (senest 9. oktober): https://cagn.
wufoo.eu/forms/gahjemmade-den10-oktober/
Netværksmøde
Algecenter Danmark
12. oktober kl. 15.00-20.00 Kystvejens
Konferencecenter, Kystvej 26, 8500
Grenaa.
Info: http://www.norddjurs.dk/
media/5126009/ErhvervsnetvaerketAlgecenter-Danmark_Program-moede-20171012.pdf
Tilm.: lm@Kattegatcentret.dk
Arr.: Algecenter Danmark
Virksomhedsbesøg
HSM Industri a/s
23. oktober kl. 17.30-20.00 HSM Industri a/s, Bredstrupvej 50, 8500 Grenaa.
Kom med indenfor hos en af Danmarks
største virksomheder inden for
stålbranchen. Ejerleder Esben Møller
vil byde velkommen og fortælle om,
hvordan HSM Industri har udviklet sig.
Rundvisning og sandwich.
Arr.: Business Djursland. Gratis.
Tilm.: jbp@behrnt.dk inden 16. oktober.
Made By Djursland 2017
4. november kl. 13-16, Kvadrat A/S,
Lundbergsvej 10, 8400 Ebeltoft.
Hvad kan kunsten i erhvervslivet?
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Business Djursland og Viden Djurs‘
2017-opfølgning af de succesfulde
arrangementer i hhv. Aarhus Lufthavn i
2015 og på Sostrup Slot i 2016.
Info: Bettina Schultz Eriksen,
bese@videndjurs.dk.
Se omtale på side 18

Aros Rådgivende
Ingeniører ApS
Bjerg Arkitektur A/S danner
i samarbejde med Ebeltoft
baserede AROS Rådgivende
Ingeniører ApS et nyt Advice
firma – Bjerg‘Aros Advice –
som kun tager sig af bygherrerådgivning. Partnerskabet
betyder, at Bjerg‘Aros Advice
kan trække på Bjerg Arkitekturs grønne profil og ekspertise inden for bæredygtighed.
Ejerskabet er 50/50 og med
Søren Krarup Hansen som direktør, med kontorer i Aarhus,
København og Aalborg.
Danish Cannabis ApS
Verdens største dyrker af
medicinsk cannabis, canadiske Canopy Growth, er gået
i samarbejde med selskabet
Danish Cannabis ApS, der
ejes af parret bag Møllerup
Gods. Planen er at etablere en
fabrik på 5.000 kvm på godset, der skal stå klar i 2018
og som skal levere medicinsk
cannabis til både det danske
og det europæiske marked.
Landmad
Kredsen bag De 5 Gaarde har
købt Landmad-konceptet ud
af konkursboet Selskabet Af
31. August 2017 A/S – tidligere Landmad A/S. Den ny
ejerkreds vil videreføre den
oprindelige idé og vision i
Landmad, og derfor fortsætter tidligere direktør Louise
Dolmer i Landmad, hvor hun
skal udvikle konceptet og
have kontakt til leverandørerne.
Hjelm & Henriksen A/S
Virksomheden Bysmeden
i Kolind er blevet overtaget
af Hjelm & Henriksen A/S,
der har base i Ebeltoft og i
forvejen har afdelinger i Aarhus og Lystrup. Den tidligere
indehaver Rasmus Hansen,
der er uddannet VVS-montør
og blikkenslager fortsætter

i virksomheden, der i alt beskæftiger omkring 15 medarbejdere.
Game Hub Denmark
Klyngen af spilvirksomheder i
Grenaa, Game Hub Denmark,
er nomineret til it-prisen 2017.
Bag prisen står It-forum, der
er et netværk for it-interesserede virksomheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner
og offentlige myndigheder i
hele Midt- og Sydjylland.

Bryg-Syndikatet ApS
Danske Ølentusiaster har
tildelt Syndikatet i Auning
årets regionale ølpris i Østjylland for deres øl „Direktøren“.
Tidligere priser er gået til
væsentligt større bryggerier
som Humleland i Aarhus og
Ebeltoft Gårdbryggeri.
Intersport
Kæden af sportbutikker, Intersport, har åbnet afdeling på
Nørregade i Grenaa. Indehaver af butikken er Per Thomsen, der tidligere har drevet
både Sportigan og Sport 24 i
Grenaa.

Nye selskaber
Cvr nr
38910221
38898094
38896334
38886266
38883275
38947737
38947664
38928503
38925385
38921428
38910728
38908812
38902334
38900609
38898019
38895281
38895206
38895184
38894501
38894188

Selskabsnavn................................................................................................. Reg.dato
WTG Inspections ApS............................................................................... 06.09.2017
Bagger øko. IVS..........................................................................................01.09.2017
KM-FABRIKKEN ApS.................................................................................31.08.2017
Winkel Byg & Mandskab IVS..................................................................... 28.08.2017
SPAR Grenå ApS........................................................................................ 28.08.2017
Spectrum EMEA ApS................................................................................ 20.09.2017
Cannabis Botanical ApS............................................................................. 20.09.2017
Nordisk Olie Håndtering ApS.....................................................................12.09.2017
Pazion ApS..................................................................................................12.09.2017
Club FirstFlex IVS........................................................................................10.09.2017
EmmaEins ApS.......................................................................................... 06.09.2017
Lukas Klinke og Flise Montering ApS........................................................ 05.09.2017
By-Q IVS..................................................................................................... 04.09.2017
Language-Solutions IVS............................................................................ 02.09.2017
IH 4 IVS.......................................................................................................01.09.2017
IH 3 IVS.......................................................................................................31.08.2017
Golf Improvement ApS...............................................................................31.08.2017
IH 2 IVS.......................................................................................................31.08.2017
Fine Denmark ApS......................................................................................31.08.2017
Krydderiget IVS...........................................................................................31.08.2017

Selskabsændringer
3 6444517 FENNECFOX ENTERTAINMENT IVS.................07.09.2017 Virksomheden er opløst
36061049 Selskabet af 31. august 2017 A/S......................... 02.09.2017 Konkursdekret afsagt
36953063 FLORA INTERNATIONAL APS............................. 02.09.2017 Konkursdekret afsagt
35141952 Datterselskabet af 30. august 2017 ApS.............. 02.09.2017 Konkursdekret afsagt
34472297 IMPORTSELSKABET F.S. 2012 ApS............. 31.08.2017 Anmodning om opløsning
36552859 MESTER GRØNT ApS.................................... 31.08.2017 Anmodning om opløsning
33769091 ANIMIXA ApS................................................. 30.08.2017 Anmodning om opløsning
37750239 Interwork IVS.................................................. 30.08.2017 Anmodning om opløsning
37109584 Guldkorn Aps.................................................. 30.08.2017 Anmodning om opløsning
37757667 Gyroskeet IVS................................................. 30.08.2017 Anmodning om opløsning
31781752 EGLU LIVING A/S........................................... 28.08.2017 Anmodning om opløsning
36543191 STALD LYKKESTRUP DK IVS................................ 20.09.2017 Konkursdekret afsagt
32265472 SABRO INDUSTRI ApS..................................... 19.09.2017 Virksomheden er opløst
36492953 MYHOME IVS Landinspektører.............................. 12.09.2017 Likvidation vedtaget
37776432 DK Vikar IVS........................................................07.09.2017 Virksomheden er opløst
32302521 CORNERSHOP ApS.......................................... 06.09.2017 Virksomheden er opløst
37669679 Odder campingudlejning ApS........................ 01.09.2017 Anmodning om opløsning
37351458 HM Converting IVS......................................... 01.09.2017 Anmodning om opløsning
37506273 M. Ebsen IVS.................................................. 01.09.2017 Anmodning om opløsning
36986123 Iversen‘s Corner IVS....................................... 01.09.2017 Anmodning om opløsning
37388890 Legarth rådgivning IVS................................... 01.09.2017 Anmodning om opløsning
37369322 Legarth IVS..................................................... 01.09.2017 Anmodning om opløsning
37252832 Komt ApS........................................................ 01.09.2017 Anmodning om opløsning
37406759 Renover IVS.................................................... 31.08.2017 Anmodning om opløsning
32354564 SALICON IVS.................................................. 31.08.2017 Anmodning om opløsning
37927279 BurgerInc Danmark IVS.................................. 31.08.2017 Anmodning om opløsning
36405457 ELRUN ApS..................................................... 31.08.2017 Anmodning om opløsning
50365115 FOLMER INDGILDSEN. TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING. TIRSTRUP ApS.
31.08.2017 Anmodning om opløsning
35237321 MOKT ApS...................................................... 30.08.2017 Anmodning om opløsning
35854894 SAPA SUSHI & WOK ApS.............................. 30.08.2017 Anmodning om opløsning
36420464 CC TEMPUR ApS............................................ 30.08.2017 Anmodning om opløsning
37590606 Shelter01 IVS.................................................. 30.08.2017 Anmodning om opløsning
37140929 Graabæk Racecars IVS................................... 29.08.2017 Anmodning om opløsning
36395877 COENGAGE IVS.............................................. 29.08.2017 Anmodning om opløsning
36396210 Lajoure IvS...................................................... 29.08.2017 Anmodning om opløsning
Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.

Ajour

19

HVAD ER DET

RIGTIGE NETVÆRK
FOR DIN VIRKSOMHED? DET
SPØRGSMÅL VIL BUSINESS
DJURSLAND HJÆLPE DIG
MED AT LØSE
Et nyt projekt skal hjælpe
virksomheder til at gentænke og
samle Djursland, i brancher- og i
tværfaglige netværk, så der skabes
vækst for mennesker, virksomheder
og Djursland.
„Sammen står vi stærkere“, har været et af Business Djurslands hovedbudskaber siden sammenlægningen
af de to tidligere erhvervsråd for
Norddjurs- og Syddjurs kommune.
I den ånd har Business Djursland
taget det samfundsaktuelle emne
’netværk’ op til efterretning og skabt
et nyt projekt. Projektet skal hjælpe
virksomheder på Djursland med at
besvare de svære spørgsmål omkring netværk, som hvilket udbytte
man som virksomhed kan få fra et
netværk og hvordan man får startet
et relevant netværk. Med projektet
vil Business Djursland skubbe til
fordomme om, at virksomheder ikke
skal dele viden med hinanden, og
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Annonce

i stedet overbevise deltagerne om
hvorfor vidensdeling er en vigtig
grundsten i at forny sig og kunne
forbedre sin egen konkurrenceevne.
„Der er meget forretning at hente
i godt erhvervsnetværk, og der
er virkelig mange muligheder på
Djursland for netværk og klyngedannelse,“ udtaler Business Djurslands
formand, Bjarne Nielsen.
Klynger der virker fremadrettet
Ligesom i rugby handler klynger
om samarbejde og at give spilleren
mulighed for at angribe de åbne huller på banen. Det samme koncept
gælder i forretningshenseende,
hvor indsigt og ny viden fra ligesindede virksomheder skal kunne
inspirere deltagerne til at bruge de
fordele der er ved at være del af et
netværk, i deres daglige arbejde.
De virksomheder som beslutter at
deltage i projektet, får adgang til en
unik tænketank, med mulighed for
at teste idéer, få direkte og konstruktiv feedback, ny indsigt, samt
udvide deres professionelle netværk. For idéen bag projektet er at
danne stærke netværk/klynger, hvor
virksomhederne lærer hvordan de
struktureret kan udvikle deres egen
forretning, ved at se sig selv som en
del af noget større, og derved skabe
vækst for deres egen virksomhed og
for Djursland.
Tanken om klynger og netværk
er langt fra ny for Netsøg, som er
medarrangør på projektet, og som allerede faciliterer to netværksgrupper
under Business Djursland (i Hornslet
og Ebeltoft), hvor fokus er på at
hjælpe hinanden med at skabe mere
forretning via hinandens vækst. Den
5. oktober afholdes det første infor-

mations- og opstartsmøde, med det
formål at indvie deltagerne i hvilke
muligheder der ligger i at have et
netværk, om det er branchenetværk,
bestyrelsesnetværk, turistnetværk
eller håndværkernetværk. Under informationsmødet vil Christian Steenfat fra Netsøg hjælpe deltagerne til
en bedre forståelse og komme med
input til de mange muligheder der
er inden for netværk. Deltagerne vil
også få rig mulighed for at påvirke i
hvilken retning Business Djursland
skal netværke, og hvordan puslespillet skal samles, så det giver størst
muligt udbytte.
For at give flest mulige muligheden for at deltage, vil informationsmødet blive holdt som morgenmøde
(fra 8.00-9.30) og som gå-hjemmøde (fra 17.00-18.30). Der er
altså rig mulighed for at deltage og
udbygge sit netværk med personer
man måske ikke har mødt før. Og
da vi jo alle er en del af noget der er
større end os selv, så er netværk/
klynger vejen til vækst.
Et digitalt netværk
Digital Djursland, som er et af Business Djurslands andre samarbejdsprojekter, har inspireret til at skabe
et særskilt netværk, hvor digitale udfordringer vendes til muligheder og
vækst. Også Syddjurs Kommune har
udtrykt deres interesse for projektet
og specifikt en håndværker klynge,
som fremtidigt kan betyde flere
opgaver til håndværkere fra lokalområdet, hvorfor Syddjurs Kommune
er medarrangør på arrangementet 5.
oktober i Stalden i Kolind. Nærmere
information om opstartsmøde samt
tilmelding til arrangementet via Business Djurslands facebook side.
www.erhvervDJURSLAND.dk · oktober 2017
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Bryg-Syndikatet ApS
Bryggeridirektør Jonas Jacobsen fra Syndikatet i Auning,
er nyvalgt til bestyrelsen i Det
Fri Øl, der er en ny forening af
mere end 40 danske bryggerier.
„Jeg vil kæmpe for de små
bryggerier, som står for det
gode håndværk og fornyelsen
blandt bryggerierne. De små
bryggerier har ikke rigtigt
haft et talerør før nu. Når de
store bryggerier ruller deres
markedsføring ud, som de i
500
den grad gør for tiden, kan
400svært at være et
det være
lille bryggeri,“
siger Jonas
300
Jacobsen.
200

300

0

Grenaa Havn A/S
På DI Transport’s generalforsamling i Industriens Hus blev
adm. direktør i Grenaa Havn
A/S Henrik Carstensen nyvalgt
til bestyrelsen. På det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde var der genvalg til
DI Transports formand Anne
Kathrine Steenbjerge, CEO i
Anders Nielsen & Co A/S.

Juli
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Kilde: Danmarks Statistik

Få relevante indlæg
optaget gratis i Ajour.
info@erhvervdjursland.dk
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Landsbyklyngen
100
Midt I NordDjurs
0
Mads Munk
Jepsen er ansat
som proceskonsulent i landsbyklyngen Midt I NordDjurs,
der dækker Gjerrild, Ørum,
Fannerup/Ginnerup, Fjellerup, Bønnerup Strand og By,
Stenvad, Ramten og Glesborg.
Hans grundlæggende arbejdsopgave bliver at understøtte
6
de frivillige
i landsbyerne.
Mads har
været repræsentant i
5
Landdistrikternes
Fællesråd og
4
har her opnået stor viden og et
3
bredt netværk. Proceskonsu2
lenten er
ansat af sekretariatet
1
for landsbyklynger
til at sørge
0
for, at klyngen
bliver velfungerende og kan stå på egne ben,
når projektet stopper.
Mount Belzoni
Production ApS
Ejerleder Lars Jul fra Mount
Belzoni Production ApS
i Rønde har vundet den
prestigefulde radiopris, Prix
Radio 2017 for bedste radioreklame. Det er tredje gang,
det er lykkedes ham at vinde
prisen, og denne gang er det
et 30 sekunder langt spot for
Electrolux UltraSilencer Zen
støvsuger, der hentede sejren.

Lunkne erhvervsklima-målinger
DJURSLAND Med samlede placeringer som
hhv. nr. 84 for Norddjurs Kommunes og nr.
88 for Syddjurs, er virksomhedernes samlede
billede af kommunernes erhvervsvenlighed i
bunden af skalaen blandt de 96 medtagne kommuner. De to borgmestre er heller ikke tilfredse
med resultaterne af Dansk Industris årlige
måling, selv om der også inden for enkelte
områder er fine placeringer.
„Vi skal gøre det bedre, men jeg noterer en
fremgang, når virksomhederne bliver spurgt om
konkrete emner og indsatsområder som f.eks.
byggesagsbehandlingstider og dialogen mellem
embedsmænd og kommune,“ udtaler borgmester Jan Petersen fra Norddjurs.
Borgmester Claus Wistoft i Syddjurs stemmer
i: „Jeg er ked af, at vores samlede indsats på
erhvervsområdet ikke afspejles i en stigende
tilfredshed blandt Dansk Industris medlemmer. Jeg oplever ellers, at vi har en god og tæt
dialog med vores lokale erhvervsliv. Vi har også
den hurtigste sagsbehandlingstid på byggesager i Østjylland.“
I Norddjurs har 60 virksomheder bidraget med
besvarelser om deres opfattelse af erhvervsvenligheden, i Syddjurs 66.

Lærlinge pendler ikke så langt

ØSTJYLLAND Lærlinge inden for byggeriet
i Østjylland ligger under landsgennemsnittet,
når det handler om at pendle til praktikpladsen.
Tre fjerdedele pendler blot 15 kilometer eller
kortere. I forhold til fx de sjællandske lærlinge,
er østjyderne ikke så mobile, viser en ny undersøgelse fra Dansk Byggeri.
De unge i Østjylland udviser ikke samme
mobilitet som fx de unge på Sjælland, hvor 44
procent pendler mere end 15 kilometer.
„Hvis de unge vil ud i en virksomhed i stedet
for i skolepraktik, må de indstille sig på at
søge længere væk, også selv om de offentlige
transportmuligheder ikke altid er så gode,“
siger formand for Dansk Byggeri i Østjylland,
Michael Ancher, der kan konstatere, at 26
procent af lærlingene i Østjylland har mere end
15 kilometer til praktikstedet i 2016 mod 19
procent i 2010.

Turisterne skaber jobs
DJURSLAND De nyeste tal fra Danmarks
Statistik og VisitDenmark viser en i stigning i
omsætningen indenfor turisme på 3,6 % og en
stigning i beskæftigelsen på 3,5 % på Djursland.
„Med en samlet og koordineret indsats omkring
markedsføringen af Djursland overfor danske
og udenlandske turister viser tallene at samarbejdet indenfor turismen betaler sig,“ fortæller
turismedirektør Flemming Rasmussen, „det
er meget positivt at vi år efter år kan samle ca.
130 turismevirksomheder på Djursland til
en fælles markedsføringskampagne. I disse
uger arbejder vi ihærdigt på at samle kræfterne
omkring markedsføring til sæson 2018, og det
tegner heldigvis godt allerede.“
Ajour
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DJURSLAND
KLOAK-SERVICE
ApS v/Ulrik Sinding

– STADIG DANSK
OG LOKALEJET

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

• Betonsanering
• Tørstofsugning
• Slamafvanding
• Industrispuling 0-3000 BAR

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

Vælg en stærk
samarbejdspartner
LOKAL OG ENGAGERET

www.djurslandsbank.dk

Vi specialiserer os indenfor opbygning og
reparationer af alt rullende materiel
Alt i hydraulik, slanger, ventiler,
cylindre m.m.

Tjen på eT lavere

energi-

forbrug
Bestil et gratis
energitjek hos mig
på 8648 1008

Rolshøjvej 10 · 8500 Grenaa · Tlf. 7217 0044
info@norddjursoppbyg.dk · www.norddjursoppbygg.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

vvsmester-pc.dk · Halvej 2 · 8961 Allingåbro

NT NØDAGER ApS
NT KRANER

*

Underleverandøren
med det hele i huset

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

* Maskintransport
sten og granit leveres
* Grus,Affaldscontainere
*
* mv.

Vandskæring, svejs, klip
og buk i alle materialer
aalsrode.dk
Nødager · 8560 Kolind · Tlf. 86 39 16 11
www.friispedersen.dk
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Alle data er indhentet i perioden
23.08.2017 - 21.09.2017.
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen,
NN Markedsdata. Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

BIRKBALLE OG NICHOLAISEN APS
Mørkevej 8, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 1-4-2017
Bruttofortjeneste
2,1
(2,0)
Resultat før skat
0,1
(0,1)
Egenkapital
3,0
(2,9)
Antal ansatte
7
CBHASSEL APS
Hasselvej 10, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 30-6-2017
Bruttofortjeneste
6,2
(5,6)
Resultat før skat
0,2
(0,1)
Egenkapital
0,6
(0,6)
Antal ansatte
15
FRISØR GRO APS
Fynsgade 3, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-6-2017
Bruttofortjeneste
0,4
(0,5)
Resultat før skat
0,1
(0,2)
Egenkapital
0,4
(0,3)
Antal ansatte
3
HOLMRIIS-EBELTOFT
EL-INSTALLATION A/S
Østeralle 23, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-4-2017
Bruttofortjeneste
6,4
(5,9)
Resultat før skat
0,3
(0,3)
Egenkapital
2,1
(1,8)
Antal ansatte
17
HORNSLET AUTOLAK APS
Sortevej 6, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-6-2017
Bruttofortjeneste
2,5
(2,1)
Resultat før skat
0,6
(0,4)
Egenkapital
1,2
(1,1)
Antal ansatte
7
JØVA BESLAG A/S
Holmagervej 1L, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-6-2017
Bruttofortjeneste
2,9
(2,8)
Resultat før skat
1,0
(1,2)
Egenkapital
1,9
(2,1)
Antal ansatte
3
KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION
& RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
Østeralle 8, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-6-2017
Bruttofortjeneste
33,7
(26,3)
Resultat før skat
7,7
(5,9)
Egenkapital
8,0
(10,0)
Antal ansatte
54

Ejerleder Vibeke Estrup, Urtegaarden ApS

Ny ejer s atser på private label vækst
Efter ni år som ansat produktspecialist, bl.a. med
ansvaret for de såkaldte
private label produkter, købte
Vibeke Estrup sidste år den
Vivild-baserede virksomhed
Urtegården af Gitte Busck.
Hun havde ved overtagelsen
allerede en masse planer for
udvikling af virksomheden, og
det er gået stærkt for Vibeke,
for virksomheden har lavet
et rigtig flot resultat i sidste
regnskabsår.
Tre forretningsområder
Vibeke har ikke lavet om på
kernen i Urtegaarden: Lav
selv kosmetik, lav selv søde
sager og færdigproducerede
hud- og hårplejeprodukter,
herunder private label. Slikafdelingen fylder faktisk stadig
omkring 30% af omsætningen og kom til som forretningsområde, fordi Urtegården fra starten har anvendt
æteriske olier i kosmetikken.
De tidligere ejere fandt ud af
også at anvende dem som
smagsgivere i slik produceret
af naturlige råvarer. „Fællesnævneren er vores fokus
på det naturlige, selvom jeg
medgiver, at tre forretningsområder giver os udfordringer
på kommunikationssiden,“
forklarer Vibeke.
SØGNING

DIN SIDE

KREDITRAPPORTER UDLAND

Omkostningsfokus
Den ret nyslåede ejerleder
startede med at gå alle
virksomhedens driftsudgifter
igennem med en tættekam.
F.eks. blev leje af en portomaskine reduceret fra 88.000 kr.
til 6.000 kr. om året, ligesom
hun har reduceret den årlige
udgift til vedligeholdelse af
virksomhedens webshop fra
400.000 kr. til 100.000 kr.
„Jeg har løbende købt nyt udstyr til produktionen, så det er
ikke fordi jeg har sparet med
hård hånd. Men vi har effektiviseret vores indkøb, f.eks.
lagt fragt ind i vores kostpriser
og i det hele taget kikket på
alle processer i virksomheden
med optimeringsbriller. Det
har heldigvis allerede givet et
markant forbedret resultat. Vi
har hævet omsætningen med
9%, resten af forbedringen i
resultatet kommer fra besparelser.“
Urtegårdens sidste regnskab
viser en vækst i resultatet før
skat fra 2 mio. kr. til imponerende 4,8 mio. kr., mens
personaleomkostningerne
samtidig er faldet fra 3,7 mio.
kr. til 2,8 mio. kr.

Vibeke forventer vækst
Hvor fokus indtil nu har været
på produktionsoptimering
og omkostningsreduktion,
træder direktøren nu lidt mere
på speederen. „Jeg har et
forsigtigt mål om en vækst
Muligheder med private label
på 10% i næste regnskabsår,
Der har ikke været kapacitet til
for der kommer helt sikkert
at udvikle produktion og salg
BRUTTOFORTJENESTE
OMSÆTNING
BRUTTOFORTJENESTE
en omsætningsøgning.
Jeg
af hud- og hårplejeprodukter OMSÆTNING
forventer også som minimum
under andre navne. Men Viat holde det samme resultat
beke har leaset en ny produksom i år.“
tionsmaskine, der er ved at
blive bygget nu af den lokale
SØGNING

DIN SIDE
SØGNING
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1
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Hjemmeside:Hjemmeside:
www.urtegaarden.dk
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E-mail:

MIDTDJURS TØMRER & MURER APS
Sønderskovbakken 40, 8581 Nimtofte
Regnskabsafslutning 31-3-2017
Bruttofortjeneste
1,7
(0,9)
Resultat før skat
0,4
(-0,1)
Egenkapital
0,6
(0,3)
Antal ansatte
3

Urtegaarden ApS
Aldershvilevej 1,
8961 Allingåbro
Aldershvilevej 1
Vivild
8961 Allingåbro

Hovedselskab:
Unik ID:

Ja
100515803

Telefon:
86480011
Hjemmeside: www.urtegaarden.dk
urtegaarden@urtegaarden.dk
E-mail:

Fax:
CVR-nr.:
P-nr.:

86480808
13712506
1000611855

Regnskabsafslutning 31-3-2017
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Print firmaprofil
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2013

BRUTTOFORTJENESTE
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RESULTAT
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RESULTAT
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0

0
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2017
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RESULTAT
RESULTAT
3.725

3.725

0

0
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RESULTAT FØR SKAT

SKIFFARD
VOGNMANDSFORRETNING APS
Tøstrupvej 65B, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-6-2017
Bruttofortjeneste
0,9
(0,8)
Resultat før skat
0,5
(0,2)
Egenkapital
1,5
(1,1)
Antal ansatte
2
EGENKAPITAL
0

2013

2014

2015

2016

2017

0
2013

2014

2015

2016

2017

2013

ÅRETS RESULTAT

TANDLÆGESELSKABET MOLS
TANDKLINIK APS
Knebel Bygade 44, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30-4-2017
Bruttofortjeneste
3,0
(2,7)
Resultat før skat
0,7
(0,6)
Egenkapital
0,8
(0,8)
Antal ansatte
7
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0
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BALANCE
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WERNERFELT A/S
Energivej 10, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2017
Bruttofortjeneste
7,3
(8,0)
Resultat før skat
1,6
(1,7)
Egenkapital
10,4
(10,2)
Antal ansatte
15

DÆKNINGSGRAD
DÆKNINGSGRAD

6.809

2013

0

Print firmaprofil
Print firmaprofil

Føj til overvågning
Føj til overvågning

(2,1)

Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

3.925

Fax: 86480808 86480808
13712506 13712506
CVR-nr.:
P-nr.: 1000611855 1000611855

Hent VCARDHent VCARD

Tilret virksomhedsdata
Tilret virksomhedsdata

2017

4.775

PN DETAIL A/S
Nørrealle 16, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-4-2017
Bruttofortjeneste
2,9
(2,6)
Resultat før skat
0,5
(0,2)
Egenkapital
0,9
(1,1)
Antal ansatte
7

Kort og Rutevejledning

KREDITVURDERING

(3,9)

2016

Fax:
CVR-nr.:
P-nr.:

Kort og Rutevejledning
Kort og Rutevejledning
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PROFIL

2013

Urtegaarden ApS

PROFIL

KREDITRAPPORTER
UDLAND
DIN SIDE
KREDITRAPPORTER
UDLAND

Urtegaarden
ApS
Urtegaarden
ApS

0

M. NIELSEN OG SØNNER
MASKINFORRETNING APS
Bredgade 38, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-6-2017
Bruttofortjeneste
1,2
(1,4)
Resultat før skat
-0,1
(-0,1)
Egenkapital
3,7
(3,9)
Antal ansatte
7

„Altmuligmanden“, Palle
Kvist Pedersen, og den vil
forøge produktionskapaciteten, så vi både kan minimere
produktionstiden på vores
store varegrupper, forbedre
arbejdsmiljøet og supplere
den eksisterende private label
portefølge, der f.eks. omfatter shampoo og balsam med
øl til Carlsberg. „Vi har altid
produceret andre produkter
end vores egne. Mit princip
er, at ingen af dem må være
ens. De skal alle indeholde
en speciel ingrediens, og det
er stadig alene naturprodukter, vi laver. Efterspørgslen
er der, så det er den del af
virksomheden, der kommer til
at vokse de kommende år, når
vi nu kan sige ja til flere ordrer
her. Vi vil også til at kikke på
produkter til apotekerne. Vi
har i forvejen en lang række
produkter, der egner sig til
apoteker, så det er oplagt at
tage fat i den målgruppe.“

0
2013

2017

Ajour

20142013
20152014
20162015
20172016

23

2017

MURERFIRMA

Bent Klausen
Kratbakken 10

Aps

8586 Ørum Djurs Tlf. 8638 1160

www.bentklausen.dk

VVS-installation
Stationsplads 4

• 8500 Grenaa

• Tlf. 8630 0355

per møller

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

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

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

www.permoeller.dk

Din lokale installatør
El-installation
Automation
IT-netværksløsninger
Industriservice
Solceller
Sikringsanlæg

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

BP Electric A/S
www.bpelectric.dk

Trekanten 44 B
8500 Grenaa
Tlf. 86 32 32 99

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

Deres garanti for
kompetence og engagement

ERHVERVSRÅDGIVERNE

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

Rønde Sparekasse
Hovedgaden 33, 8410 Rønde
Telefon 8637 1366, www.roendespar.dk

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

