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400 M2 ERHVERVSLOKALER TIL LEJE
Beliggende tæt på Grenaa centrum.

Lokalerne er ,,delvist renoverede“ og kan derfor
tilpasses lejers ønske om fremtidige behov.
P-PLADSER SAMT FACADE MOD BEFÆRDET GADE KAN ETABLERES
Henvendelse: Ole Fast · Tlf. 2046 2377

VVS-installation

per møller

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

Underleverandøren
med det hele i huset
Vandskæring, svejs, klip
og buk i alle materialer
aalsrode.dk

El-installation
Automation
IT-netværksløsninger
Industriservice
Solceller
Sikringsanlæg

BP Electric A/S
www.bpelectric.dk

Trekanten 44 B
8500 Grenaa
Tlf. 86 32 32 99

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

Deres garanti for
kompetence og engagement

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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EKSPORTEN
DER KOM IND AD

BAGDØREN
Med købet af anden virksomhed for
knap ti år siden fulgte også udenlandske
kunder med.

Nørgaard Teknik A/S i Auning
beskæftiger cirka 50 medarbejdere
og producerer som underleverandør
forskellige maskiner og komponenter til det danske marked. For knap
ti år siden købte man gokart-producenten Dino og fik samtidig „foræret“ 2.000 kunder, heraf mange
udenlandske.
„Vi er mere praktisk- end bogligt
begavede og skulle nok have regnet
lidt mere på prisen,“ siger indehaver
Ole Nørgaard smilende. „Men vi
blev grebet af det og kunne bruge
en del af produktionsapparatet. Siden da har vi været på en hård rejse,
men er i dag kommet godt i land.“
Dino A/S satser nu på udlejningskarts og leverer til hovedparten af de danske baner. Virksomheden er eneste kartproducent i
Danmark og 4. største i Europa.
Cirka 30 procent af kartsalget er
eksport – 50/50 til EU og til andre
lande, og der er solgt karts til 40
lande.

Indehaver Ole Nørgaard og sælger Mikkel Espensen, Dino A/S
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brugte af andet mærke. Hellere opmålet, så sprogbarrieren kan også
Dropper messer og
hugge en brugt kart af andet mærke
være en stor udfordring.
knytter tættere bånd
end at sælge den billigt til et center.“
Kræfterne skal nu bruges på at
„Vi har stort set ingen underskrevne
Ved overtagelsen af Dino blev der
skabe endnu tættere relationer til
aftaler med underleverandører her
ansat en dygtig sælger. Han skulle
nuværende kunder. „Gæsterne ved
i Danmark, men handler du med
først lære kartmarkedet at kende,
en udlejningsbane ved sjældent,
udlandet, skal der papirer på alt. Det
men han var alligevel en uvurderlig
hvilken kart de
skal læres, og
støtte. „Han lærte os alle meget
kører i, og det
det har kostet
HANDLER DU MED
om salg og markedsføring, og han
er ikke vores
lærepenge.“
UDLANDET, SKAL DER
stod også for at oplære en af vores
karts, der giver
Eksporten
ansatte, Mikkel Espensen.“ Efter
har i dag nået et
PAPIRER PÅ ALT. DET SKAL banerne flere
kunder. Men når at sælgeren har søgt nye udfordrintilfredsstillende
LÆRES, OG DET HAR
ger, har Mikkel nu fået ansvaret for
banen i kraft af
omfang, og
Skandinavien.
en god aftale
KOSTET LÆREPENGE
virksomheden
med os får lyst
har valgt ikke at
Ekstern vejleder er en stor hjælp
til at have flere kunder, så er det en
bruge flere kræfter på eksport, for at
succes for os. Det har vi lært hen ad „Vi har brugt meget tid sammen
det ikke skal gå ud over hjemmemarmed Væksthus Midtjylland, men jeg
vejen.“
kedet.
tror, at de fik mere ud af det end os.
„Vi lever udmærket og har næste
De var blandt andet med inde over,
år fravalgt de to store messer i Tysk- Nu inviteres
da vi skulle til Polen, men ud over
kartkunder til Auning
land, som vi ellers plejer at være
regningen, fik vi ikke noget ud af
Besparelsen ved ikke at tage på
med på. Vi får for lidt
det.“
messe giver mulighed for at betale
ud af det i forhold
Dino A/S har således hyret en
flybilletten for nogle af de udentil tidsforbrug
ekstern vejleder til Mikkel i den førlandske kunder, så de kan komme
og penge.“ Ret
ste periode. „Han er meget effektiv
på besøg i Auning. „Det betyder
mange af dem
og kan virkelig
meget, at
der driver
lære fra sig,“
kunderne får at
baner rundt
DET HANDLER OGSÅ
siger 29-årige
se, at vi virkelig
om i Europa
OM AT VÆRE GOD DER,
Mikkel fuld af
selv producerer
snakker kun
gåpåmod og klar
moders- karts. Vi satser
HVOR DU SÆLGER GODT,
til Skandinavien.
meget på SveFOR AT DU FORTSAT KAN
„Vi har meget
rige og Norge –
i ordrebogen,
men også på at
SÆLGE
og det handler
være rigtig gode
også om at være god der, hvor du
ved de kunder, vi allerede har i det
sælger godt, for at du fortsat kan
øvrige Europa.“
sælge. Når jeg eksempelvis tager til
Der er sjældent penge i den
Sverige, er det mest for at besøge
første handel med en kunde, da
eksisterende kunder – og måske et
der som regel også indgår køb af
nyt kundeemne eller to.“ Nørgaard
brugte karts i handlen. Den gode
Teknik ejer også Due-Matic A/S, der
forretning kommer først anden
producerer lerduemaskiner og har
gang.
en anden sælger tilknyttet.
„Vi har solgt nogle brugte karts
videre til tekniske skoler for ikke at
mætte udlejningsmarkedet med
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
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Tony Michaelsen, Stena Line

Hvis det står til chefen for
Stena Lines ruter til Danmark
Tony Michaelsen, er kapaciteten
på ruten mellem Grenaa og
Sverige fordoblet i 2022. Og
anløbshavnen i Sverige hedder
Halmstad.

VORES MÅL ER

TO FÆRGER
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sejladsen tilgodeser kravet om køreforretningsgrundlag og netop derfor
Lad os starte med det sidste:
hvile-tid.“ Derudover påpeger Tony,
er der en række åbenlyse fordele
Varberg, der i dag udgør det sydat der er markante miljøgevinster
ved at benytte Halmstad havn.
svenske brohoved til Østjylland, har
ved at benytte færgen.
opsagt aftalen med Stena Line, fordi „Fragt er vores brødføde, og hele
det marked er
arealerne omNy kultur for passagerer
kring færgelejet
DER SKAL SKE NOGET flyttet længere
„Hvor fragt er bread for os, er
sydpå i Sverige.
skal inddrages
HELT EKSTRAORDINÆRT,
passagererne butter, og flytningen
Vi kommer med
til andre formål
til Halmstad giver os markant nye
Halmstad til at
som led i et
FOR AT DET KOMMER TIL
muligheder for udvikling af passavære et endnu
større byfornyelgerdriften. Vi vil give Grenaaruten en
AT GÅ GALT
stærkere altersesprojekt.
helt ny identitet på den svenske side
nativ til broerne
ved at starte helt fra bunden.“
i fragttrafikken mellem Danmark og
Grenaa-Halmstad
„I dag er der ikke et naturligt
Sydsverige.“
Siden det har været kendt, har der
flow, for mange svenskere har aldrig
Det vil ifølge Tony betyde behov
pågået forhandlinger for at finde en
tænkt den tanke eksempelvis at
for yderligere kapacitet. „Det bliver
ny anløbshavn. „Vi startede samtarejse til Aarhus. Det billede vil vi lave
ikke fra dag ét, men vi har estimeler med Halmstad for to år siden,“
om på, ved at booste den komret nummer to færge til at starte i
fortæller Tony Michaelsen, som er
mercielle infrastruktur og forløse
2022.“
99.1% sikker på, at ruten hedder
energien på markederne. Så må de
Grenaa-Halmstad fra primo 2019.
enkelte destinationer selv skabe det
Sparer en halv dag
„Vi har fælles mål, er et godt stykke
indhold, passagererne vil rejse ef„Beregninger viser at to lastbiler,
på vej, og der skal ske noget helt
ter,“ opfordrer rutechefen og slutter:
ekstraordinært, for at det kommer til der henholdsvis tager søvejen og
„Det skal være
at gå galt. Vi diskuterer helt konkrete brovejen, og har
helt naturligt at
samme start
løsninger, estimerer omkostninger,
VI HAR ESTIMERET
tage til Bruce
og vi har aftalt, hvem der skal betale og mål på en
NUMMER TO FÆRGE TIL
Springsteen konreturtur mellem
for hvad,“ fortsætter han og siger,
cert i Aarhus.
at han forventer, at formaliteterne er Midtjylland og
AT STARTE I 2022
Og være cool at
Småland, stor
helt på plads i år.
tale om på begge sider.“
set har samme omkostninger målt
på de totale økonomiske udgifter. Til
Færge nummer to
gengæld er bilen, der sejler, hjemme Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk
Ifølge rutechefen er fragt den
igen en halv dag tidligere, fordi
væsentligste del af Stena Lines
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Ord som nethandel og butiksdød
preller fuldstændigt af på det

være en fordel for Rønde. „Sidste
år holdt jeg i december et ekstra vågent øje med alle dem, der i julemåneden afhentede pakker fra blandt
andet Bilka. Var de kørt til Bilka for
at købe gaven i pakken, havde de
sikkert også købt en masse andet.
Nu hentede de pakken her – og en
del af dem købte samtidig en masse
andet.“

parkeringspladserne og at sikre
bedst mulige trafiksikkerhed og
trafikvenlighed.

Fremtidsperspektiver
for handelslivet
Arne retter blikket mod Aarhussiden, når tankerne tænker udviklingsmuligheder. „Vi skal udnytte
At det er op ad bakke for en hanhele båndet til Aarhus. Lystrup og
delsby, er sjældent positivt ment.
Løgten har ikke de specialbutikker,
Og det samme gælder faktisk med
vi har, og det bør kunne få endnu
Handelsstandsforeningen
ned ad bakke. Rønde er både op og
flere derfra til at tage motorvejen
styrker byen
ned ad bakke, men byen lever, og
til Rønde i stedet for at døjes med
Arne købte i 1987 butikken i Rønde,
dens handelsliv stortrives som få.
i dag Meny, og overdrog den i 25 års bymidten i Aarhus.“
Erhverv Djursland aflagde formanHan siger, at det derfor er en god
jubilæumsåret 2012 til sønnen René.
den for Rønde Handelsstandsforidé at se på,
„Jeg har tiden til
ening, Arne Povlsen, et besøg for
hvordan Røndes
at være formand
høre lidt om byens udfordringer og
FORENINGEN ER ET
bymidte kan
for handelslivet,
gode historier. Men der er næppe
VIGTIGT TALERØR TIL
udvikles for at
til at følge med
mange andre handelsstandsforenintrække endnu
i, hvad der rører
ger i landet stort set uden udforKOMMUNEN
flere kunder
sig, til at byde
dringer, så derfor bliver det også
til. „Vi har mange fredede arealer
nye butiksindehavere velkommen,
en sjældent positiv artikel om en
og kan faktisk kun udvide i retning
og til at tage godt imod nye bestyhandelsby i et landområde.
af Aarhus. I stedet for at snakke
relsesmedlemmer.“
„I 2012 købte Rema 1000 en
udbygning af Rodskov og Eskerod,
Med undtagelse af december og
grund ved Følle, og havde de fået
kunne man bygge Rønde sammen
juli har der i mange år været møder
lov til at bygge supermarked, havde
med Ugelbølle og Følle og lade det
for handelsstandsforeningens
vi måske haft en udfordring at
være udviklingsområdet i Syddjurs.
medlemmer den sidste tirsdag i
snakke om i dag,“ siger Arne. „Men
Det er et godt fremtidsperspektiv.“
måneden kl. 8-9, mens bestyrelsen
i samarbejde med kommunen blev
det sikret, at der kun må bygges nye mødes den næstsidste tirsdag.
„Foreningen er et vigtigt talerør til
supermarkeder indenfor bymidten,
Mogens Greve,
kommunen og står blandt andet
i modsætning til hvad der er sket
mogens@mercatus.dk
også for aktiviteter og markedsføflere andre steder.“
ring. Var det op til hver enkelt butik,
Han siger, at Rønde er en by med
ville vi ikke være nær så stærke.
politisk medvind. „Der er mange
Månedsmøbyer af vores
derne gør også,
størrelse med
HVIS DU SPECIALI
at der stort set
to bycentre, og
SERER DIG OG GØR DIG
altid er ro på, og
mange komat tingene tages
muner fortryder
ANDERLEDES SOM FOR
i opløbet, så de
i dag, at de på
RETNING OG BY, ER NET
ikke udvikler sig
den måde har
til problemer.“
ødelagt handlen
HANDEL IKKE ET PROBLEM
Foreningen
i midtbyen. Det
er også på forkant med den foreståer ikke sket her og kommer heller
ende spildevandsseparering, som
ikke til det, og derfor står ingen
betyder, at Hovedgaden om tre år
butikker tomme.“
skal graves op. „Vejen bliver ikke
lukket af, og det skal jo laves, selv
Nethandel er nærmest en fordel
om det bliver besværligt. Vi arbejder
Heller ikke konkurrencen fra nethanlige nu med et forslag til, hvordan
del fylder ret meget. „Sidste år blev
vejforholdene i samme forbindelse
der i hele landet omsat dagligvarer
kan forbedres, og planen er at
på nettet for det samme beløb som
aflevere et oplæg til kommuårsomsætningen i Meny i Rønde.
nen inden jul.“ Bymidten
Hvis du specialiserer dig og gør dig
bevares, og det handler
anderledes som forretning og by, er
mest om bedre tilkørsel til
nethandel ikke et problem, og det
er faktisk ikke noget, vi snakker ret
meget om.“
Arne går endda så langt som til
at sige, at nethandlen ligefrem kan

optimistiske handelsliv i Rønde.
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MASSER AF
MEDVIND

I HANDELSBYEN
PÅ TOPPEN

Syddjurs over landsgennemsnittet
SYDDJURS Dansk Erhverv har i forbindelse med
kommunalvalget samlet mere end 40 kommunale
nøgletal inden for ni områder og sammenlignet
rammevilkårene for erhvervslivet i landets kommuner. Kortlægningen viser, at erhvervslivet i
Syddjurs Kommune har gode rammevilkår, blandt
andet inden for arbejdsmarkedsområdet og
gebyrer.
„Jeg er ikke i tvivl om, at den gode dialog og
indsats vi har i gang i forhold til arbejdsmarked og
erhvervsliv er den rigtige vej,“ udtaler borgmester
Claus Wistoft.

Danmarks største tang-konference

GRENAA Der var både fokus på nye forsknings
resultater og præsentation af innovative produkter
med tang, da 75 forskere og virksomhedsfolk fra
otte forskellige lande mødtes til to dages tangkonference i Grenaa.
I forskningsverdenen er der blandt andet stort fokus
på at kortlægge mulighederne for at anvende tang i
dyrefoder og medicin til mennesker. Forskningsresultater viser, at tangen forbedrer tarmsundheden
hos både dyr og mennesker, og i nogle tilfælde
endda i en sådan grad, at antibiotika og anden medicin helt kan undgås.

Tilfredshed på årligt dialogmøde
NORDDJURS Dansk Byggeri og Norddjurs Kommune har taget den årlige måling på samarbejdet, og
det går godt, mener begge parter.
„Vi er glade for samarbejdet med Norddjurs, som
absolut har taget opgaven på sig i forhold til at
være erhvervs- og byggevenlig. Det drejer sig
f.eks. om, at byggesagsbehandlingen er både gratis og hurtig, men også fokus på at sikre en god
og stabil tilgang af unge mennesker til erhvervsuddannelserne. Det viser sig bl.a. med en flot
placering som nr. 12 blandt landets 98 kommuner
i antallet af unge, der søger ind på erhvervsuddannelserne,“ siger Benny Kristensen fra Dansk
Byggeri Østjylland.

Nye ruter til Aarhus Airport A/S
DJURSLAND SAS investerer et trecifret millionbeløb i Aarhus Airport med nye, direkte forbindelser til Oslo, Stockholm, München, Mallorca og
Split. Med det nye samarbejde står Aarhus Airport foran en vækst i lufthavnens trafik på mere
end 50 procent, hvilket skaber stor glæde hos
lufthavnens bestyrelsesformand Torben Boldsen.
Han lægger vægt på, at samarbejdet med SAS
blandt andet er et forsøg på at imødekomme konkrete ønsker fra lufthavnens erhvervskunder.

Beboelsesrig til Grenaa Havn
GRENAA Riggen Atlantic Amsterdam skal de
næste 4-6 måneder gennemgå det lovpligtige
femårige SPS-eftersyn (Special periodic survey).
Det skaber både opgaver til havnen og lokale virksomheder. Atlantic Amsterdam har 136 enkeltværelser, opholdslokaler, træningslokaler og sauna
og vejer tæt på 10.000 tons.
Formand Arne Povlsen, Rønde Handelsstandsforening
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MASKINARBEJD

CHARME

Stem personligt på en energisk politiker
og erhvervsmand med handlekraft!
Motorvej og letbane

God infrastruktur er afgørende for, at vi bliver ﬂere, der gerne vil bo i
Norddjurs. Letbanen skal have halvtimesdrift hele dagen, og priserne skal
være til at betale. Djurslandmotorvejen skal fortsætte til Grenaa Havn.

Mobil virksomhedsservice

Det skal være let at drive virksomhed i Norddjurs. Jobcentret og
erhvervsservice skal tættere på virksomhederne, så vi sammen kan skabe
reelle arbejdspladser. Vi skal selv være tovholdere i vores erhvervsservice,
så vi kan blive mere resultatfokuserede.

Lad de private virksomheder komme til

Vi skal undgå oﬀentligt opgavetyveri. Vi kan både få bedre løsninger og
spare penge, hvis vi lader private byde på ﬂere opgaver, både med hensyn
til køb af varer og tjenesteydelser.

Hurtig net- og mobiladgang for alle

Det er vigtigt for både borgere og virksomheder, at vi får superhurtig
internetadgang og mobildækning overalt i Norddjurs.
Hvis du tror på styring efter værdier og rammer
– så stem på Benny Hammer!

Benny Hammer

Din borgerlige
borgmesterkandidat
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EREN FALDT FOR

RENDE ITALIENER

Det stod ikke ligefrem
skrevet i neon at en lille
fiks italiener skulle flytte
ind ved Claus i Ålsø.
I et sjældent flot værksted i Ålsø står
en sjældent flot og charmerende
Fiat 124 og nyder omgivelserne.
Den heldige ejer er indehaver af CS
Maskinfabrik i Grenaa, Claus Sørensen. Hans første bil var en Ford
Cortina 1600 og den næste en Fiat
Ritmo. Siden kom og kørte der temmelig mange biler ind og ud af hans
indregistringspapirer, blandt dem
også yderligere et par Fiat’er.

kede der pludselig en salgsannonce
op med en Fiat/motor, jeg som ung
kun havde råd til at drømme om, og
den måtte jeg bare have.“
Claus’s Fiat 124 blev første gang
købt af en tysker og kørte i Tyskland
til 1982. „Hvad den lavede fra 1982
til cirka 2007 ved jeg ikke ud over, at
den som de andre italienere garanteret har været rigtig god til at ruste.“
Bilen kom derefter til Holland og
blev sat fuldstændigt i stand. Motoren blev også renoveret og har siden
da kørt omkring 2.000 km. Den blev
derefter købt af en familie i Langå,
hvor den i cirka otte år opholdt sig i
selskab med andre biler, inden den
blev annonceret til salg på nettet –
og købt af Claus.

Gammel drøm var
pludselig realistisk
„Jeg skiftede temmelig tit bil som
ung, og der var bare noget charmerende ved Fiat’erne, selv om de jo
egentlig ikke er noget særligt,“ siger
Claus. „Jeg var ikke på jagt efter en
Fiat, men for et par år siden duk-

Fiat’en skal ikke sælges
Claus er uddannet maskinarbejder
men har også altid skruet i biler.
„Bilerne var bare så hyggelige dengang, hvorimod nye biler er computere med hjul, som vi ikke selv kan
gøre noget ved på samme måde,
som med de gamle biler.“ Den flotte
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Fiat 124 sport spider 1600
124’er
Produktion: 1971 – tybe BS
var dog
sat så
Teknik:
4 cyl.
impone1608 kubik
rende
Max ca 180 km/t
flot i
109 hk
stand,
5 gear
at den
ikke har
krævet
yderligere istandsættelse. „Men jeg
har to store, tunge og gamle Fiat’er
fra 1959 stående, der til gengæld
skal bruges rigtig mange timer på.
Så når tiden er til det, skal der gang i
skruemaskinen igen.“ Men det er en
helt anden historie.
Claus har købt den istandsatte
Fiat 124 for at beholde den og for at
køre ture med fruen, når tid og vejr
tillader det. Men alene vejret har i år
sat sine begrænsninger. „En skønne
dag kommer den måske også med
på traileren og får en tur hjem til det
varme Italien og et gensyn med sit
hjemland.“
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

Bilen & Bossen
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Ti arbejdstimer om ugen
betyder både bedre og sundere

ikke igen stå for maden. Det her er
en blivende jobfunktion.“

med til julefrokosten igen i år.“ Og
så står der ellers koteletter i fad med
ris og salat på menuen i morgen.

Og i morgen er
Åben for flere ansættelser
der koteletter i fad
Lillian var den første fleksjobber ved
Denne dag havde Lillian lavet
Gert Svith, og da Jobcenter Nordsmørebrød
hjemme
og
kiggede
ind
Svith A/S.
djurs henvendte sig, slog Henrik
for at stille det i køleskabet. Hun
straks til og ansatte en fleksjobber
fordeler selv arbejdstiden mellem
til at gøre rent i
de fire ugentlige
arbejdsdage.
Det som tidligere var en „sur“
JEG RINGER TIL KIS PÅ nogle skurvogne
ti timer om
„Jeg har et fast
opgave ved vognmandsfirmaet Gert
JOBCENTRET OG BEDER
måneden tæt
budget og beSvith A/S i Grenaa er nu ændret til
ved vedkomstemmer menuen 4x win situation. Personalet er
HENDE OM AT KIGGE
mendes bopæl.
sluppet for den sure opgave, firmaet erne,“ fortæller
EFTER EN, DER ER KLAR
„Personalet
Lillian. „Jeg vil
sparer penge, maden er sundere,
havde selv haft
helst have mad,
og Lillian Christensen har fået et
TIL AT KØRE ÆRINDER
ansvaret for det,
jeg selv har lavet
meningsfuldt arbejde.
så her har vi en
FOR OS
og ved hvad in„Før stillede vi selv an med
funktion mere,
deholder, og jeg
rugbrød og kogte æg,“ fortæller
der nu udføres både bedre og billaver også selv maden her.“ Fredag
direktør Henrik Svith. „Men Lillian
ligere, mens en mere er hjulpet ind
og lørdag kigges reklamerne igenlaver meget bedre og sundere mad,
på arbejdsmarkedet.“
nem, og så finder hun ud af, hvad
og nu er der altid salat til.“
Det skal dog også siges, at der
budgettet kan bære. „Jeg går også
Jobcentret spottede jobmuligheinden Lillian havde været nogle
efter den bedst mulige variation –
den for en fleksjobber i virksomhefleksjobbere i prøve i forskellige
dens køkken og henvendte sig nogle og handler ind til ugen søndag eller
funktioner, hvor det ikke førte til en
mandag formiddag.“
gange om det. „Jeg sagde nej de
ansættelse.
Lillian er oprindelig gartneruddanførste gange, men endte så med
„Selv om det ikke altid lykkedes,
net, men måtte stoppe på grund af
at sige ja til to måneders gratis og
er jeg i dag meget åben for flere
slidgigt. Hun har endnu sin første
gensidig prøveperiode. Maden blev
ansættelser. Vi henter mange repludselig bedre, personalet hyggede sygedag til gode ved Gert Svith.
„Sygdom er ikke servedele rundt om, og i går måtte
sig med det – og
lønudgiften til
KONTORPERSONALET mig, og jeg gider en mekaniker fra værkstedet en tur
til Randers efter stumper. Den tur
ikke være syg.
en fleksjobber
SKAL IKKE IGEN STÅ FOR
kunne også være kørt af en fleksJeg må bare
var begrænset.
jobber, hvis bare vi kan finde den
leve med de
Allerede efter en MADEN. DET HER ER EN
rigtige.“
begrænsninger,
måneds prøvetid
Jobcentret i Norddjurs Kommune
jeg ikke kan gøre
BLIVENDE JOBFUNKTION
blev Lillian pr.
har med kontakten til Lillian givet
noget ved. Jeg
1/12 2016 ansat,
Henrik mod på mere. „Jeg ringer til
vil rigtig gerne blive her og håber
for hende kan vi ikke undvære.“
Kis på Jobcentret og beder hende
bare, at pensionen om lang tid banLillian bor et par kilometer fra
om at kigge efter en, der er klar til at
ker på, før kroppen siger stop.“
virksomheden og har ti timer om
køre ærinder for os.“
Lillian siger, at det på trods af de
ugen til at lave middagsmad til konfærre timer har stor betydning at
torpersonalet på ugens fire første
føle sig som en del af fællesskabet.
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
dage og stille an og rydde af. „Vi er
„Jeg har i andre fleksjob prøvet at
kun seks, og i starten tænkte jeg,
være udenfor, men det er jeg ikke
at det var lidt fråds. Det gør jeg ikke
her. Så mon ikke at jeg kommer
længere, og kontorpersonalet skal

mad til kontorpersonalet ved
Gert

SUNDT MED EN

FLEKSJOBBER I
12
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Fleksjobber Lillian Christensen, Gert Svith A/S

KØKKENET
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belige systemer til bevægelse, er
På bandagist Finn Christian Simonogså overbevist om, at værktøjet
sens CV står blandt andet ophold i
virkelig kommer til at gavne mange.
Irak og Angola, hvor han hjalp med
Vi er i gang med den formodentlig
at skaffe behandlingsmuligheder for
sidste prototype,
mennesker med
som inden årets
bortsprængte
DET KAN ÆNDRE
udgang skal ud
fødder på grund
VERDENS SALG AF
og testes, også
af landminer.
på den tyske
Han har generelt SPORTSSKO
virksomhed.“
en stor viden
Finn fortæller, at Pronation Pinom fødder, også når det handler
pointer har indgået som en del af
om at forebygge problemer, og har
et forskningsprojekt i samarbejde
arbejdet med det på mange forskelmellem Tradium Randers og Aalborg
lige måder.
Universitet om validering af indlæg
Sideløbende med at han driver
i sko, der gav endelig vished for, at
Ebeltoft Løbeklinik, har han nu også
produktet virker. „Forskningsproopfundet en metode og et redskab
jektet blev afsluttet i 2016 og blev
til forebyggelse af skader ved gang
offentliggjort ved en verdenskonfeog løb. I samarbejde med Syddjurs
rence indenfor biomekanik i Portugal
Kommune og Væksthus Midtjylland
i 2016.“
arbejdes der nu på at gøre opfindelsen klar til verdensmarkedet.
Sparrer med Syddjurs Kommune
Hvad angår det praktiske og det fagEnkel og genial opfindelse
lige, er Finn på hjemmebane, mens
„Det kan ændre verdens salg af
han sparrer med Syddjurs Kommune
sportssko. Kort fortalt handler det
om, at man på et løbebånd godt kan og Væksthus Midtjylland om også at
se og filme fodens bevægelser uden gøre det til en god forretning.
Således er Pronation Pinpointer
sko på, mens det hidtil ikke har været muligt at påvise fejl i fodstillingen nu patenteret og beskyttet i hele
verden, hvilket er en forudsætning
med fodtøjet på,“ fortæller Finn.
for at kunne få investorer med.
„Det kan man med min opfindelse,
„Jeg er klar nu, men jeg har
som tydeligt viser, hvordan fodens
fortsat brug for hjælp fra kommunen
stilling i fodtøj er anderledes, end
og fra Væksthus Midtjylland til at
når man er barfodet.“
komme videre. Senest inviterede ErDen viden giver mulighed for
hvervsservice Syddjurs til HI messe,
både at tilrettelægge den rigtige
hvor jeg mødte nogle af de mennetræning, købe de rigtige sko, og i
sker, jeg sparrer med om produktioyderste konsekvens at få lavet de
nen.“ Finn fortæller, at han også har
rigtige indlæg til skoene.
„Tidligere var det baseret på skøn, fået uvurderlig sparring om blandt
andet støttemuligheder og nye konhvilket fodtøj der var det bedste,
mens min opfindelse gør det bevise- taktflader. „Væksthus Midtjylland
har hjulpet mig med en ansøgning
ligt.“
Opfindelsen, Pronation Pinpointer, om hjælp til produktudvikling, som
nu er under behandling.
er lige så enkel, som den er genial
Der kalkuleres med ti nye arbejdsog nyskabende. Det er et lille stykke
pladser i Ebeltoft, når først produkplastik, der klæbes på hælen inde
tionen kører.
i skoen, hvorefter fodstillingen kan
aflæses/filmes.
„En virksomhed i det sydlige
Tyskland, som laver videnska-
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Til møde om investorer
og kompetencer
„Jeg håber, at der på Djursland
også findes investorer, og kan
det hele holdes lokalt, vil det bare
være rigtig sjovt. På mandag skal
jeg mødes med Syddjurs Kommunes Team Erhverv og Vækst for at
komme videre med både investorer
og kompetencer. Foruden investorer
har jeg brug for kontakt til nogen,
der ved noget om bæredygtig
produktion, om international handel
indenfor sport og sundhed og om
IT-tilpasning og produktudvikling.“
Finn samarbejder også med Syddjurs Kommune om et helt andet og
banebrydende projekt om, hvornår
en potentielt skadelig fodstilling
beviseligt kan måles på børn, så
der er mulighed for at behandle og
forebygge.
Et pilotprojekt på Kolind Centralskole, hvor børn i 8. klasse er
blevet screenet, bekræfter hans
mistanke om, at problemerne
starter allerede i skolealderen. Det er noget, der aldrig
er målt på før, og hele
27,6 procent af børnene
viste sig at have en
potentielt skadelig fodstilling. Kan målinger
af flere fødder bekræfte, at den høje
procent er valid,
er der grundlag
for at starte et
forskningsprojekt.
Mogens Greve,
mogens@
mercatus.dk
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VERDENS

PATENT
SKAL NU LØBES I GANG
Med udgangspunkt i Ebeltoft
er en ny opfindelse ved at
være klar til idrætsfolk og
motionister verden over.

Bandagist Finn Christian Simonsen, Ebeltoft Løbeklinik
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Værkstedschef Kaj Sørensen, HSM Industri A/S

GODT MILJØ

ET
ER OGSÅ ET GODT ANSIGT
Ud over at gavne naturen
og medarbejderne er miljø
investeringer også god PR for
virksomheden.
Helt tilbage I 2001 blev HSM Industri A/S i Grenaa certificeret med
GMC Miljøcertifikatet i den daværende Grenaa Kommune. Siden
blev certifikatet ført videre i regi af
Norddjurs Kommune, og det dokumenterer, at virksomheden ud over
at overholde miljøreglerne også gør
en særlig miljøindsats og involverer
medarbejderne. Certifikatet skal
fornyes hvert 3. år.
„Vi er i god dialog med kommunen, der også formidler ny viden og

16
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os. At der samgode eksemVI ER I GOD DIALOG
tidig også er
pler fra andre
MED KOMMUNEN, DER
god økonomi i
virksomheder
videre til os,“
OGSÅ FORMIDLER NY VIDEN investeringerne
er bare et ekstra
fortæller underOG GODE EKSEMPLER FRA
plus. Flere andre
direktør Steen
ANDRE VIRKSOMHEDER
virksomheder i
Adamsen. „Når
vores koncern
vi hvert 3. år går
er med, og jeg kan varmt anbefale
hele virksomheden igennem, er det
det.“
efterhånden begrænset, hvad der er
HSM Industri har også gjort
at tage op, da vi løbende gør en stor
meget på eget initiativ. „Vi gør det,
egenindsats.“
vi mener er rigtigt, også selv om
det ikke er noget lovkrav. At vi har
Afgørende for
certifikatet er med til at fasholde
nogle af de nye kunder
vores fokus og motiverer blot endnu
Ud over den gode indflydelse på
mere til at gøre det endnu bedre
miljø/arbejdsmiljø bruger virkend systemet.“
somheden også miljøcertifikatet
i forbindelse med markedsføring
Motiverede medarbejdere
og PR. „Det er meget almindeligt,
tænker også miljø
at kunder spørger ind til det, og i
Det praktiske ansvar for initiativerne
nogle tilfælde har certifikatet positiv
har værkstedschef Kaj Sørensen.
betydning for nye kunders valg af
www.erhvervDJURSLAND.dk · november 2017

„Vi laver handlingsplaner, der rækker der hurtigt tjenes hjem er LED-lyset.
Tidshorisonten er længere, men sta1 til 1½ år frem, men efterhånden
dig også med fornuftig økonomi, når
har vi dog lidt svært ved at finde
det gælder at fyre med biobrændsel
på, fordi vi er nået så langt,“ siger
han. „At vi har fået LED-lys over det og nyt udstyr til fordampning af cellulosefortynder.
hele, er både til gavn for miljøet og
„Tidligere kørte vi cellulosefortynen økonomisk gevinst for virksomheden. Det har givet et meget bedre der i tromler til kommunekemi. I dag
fordampes fortynderen væk fra restlys i de store haller og motiverer på
malerproduktet
den måde også
og genbruges.
medarbejderne
I NOGLE TILFÆLDE
Restproduktet,
i at tænke miljø/
HAR CERTIFIKATET POSITIV et tørstof der
arbejdsmiljø.“
ikke fylder ret
Der har således
BETYDNING FOR NYE
meget, køres
ikke været beKUNDERS VALG AF OS
til Reno Djurs.“
hov for særlige
At få idéen til
tiltage i forhold
det og til at beslutte sig for den
til at involvere medarbejderne i
forholdsvis store investering bunder
miljøtiltag, da de er meget opmærkikke i krav men er sket på virksomsomme på at tænke nye muligheder
hedens eget initiativ. „På den lange
ind i dagligdagen.
bane er der også god økonomi i det,
Generelt er der god økonomi i
miljøinvesteringerne, hvor en af dem men bevidstheden om at tænke i
www.erhvervDJURSLAND.dk · november 2017

sådanne baner bunder nok i miljøcertifikatet og ønsket om at gøre det
bedst muligt.“
Virksomheden presser selv alt
pap, og både på kontor og værksted
falder det helt naturligt at sortere
affaldet. Miljøcertifikatets betydning
for både danske og udenlandske
kunder får Kaj til at opfordre Norddjurs Kommune til at gøre mest muligt for at synliggøre det og udbrede
kendskabet. „Men det handler ikke
alene om at tjene penge. Vi skal
også bare tænke på det omkringliggende samfund og dem, der kommer efter os.“
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
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Advokat Ole Husum, Zacher Advokater

TRAVL HVERDAG OG

RÆS PÅ I FRITI
18
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Ved siden af advokatkarrieren er en gammel
drøm om at køre ræs „cirka“ gået i opfyldelse.
Advokat Ole Husum, Zacher Advokater i Grenaa, havde engang en
drøm om at køre ræs. Selv om den drøm hører fortiden til, tog han
alligevel racerlicens i 2004 for at kunne drøne rundt på Ring Djursland.
Han er nemlig med på holdet
af kørere, der på skift sidder
JEG BRUGER MEGET TID
bag rattet i den safety car, der
er en vigtig del af afviklingen
PÅ FILM, TEATER OG OPERA
og sikkerheden ved løbene.
„Jeg var i 2004 med til at lave fonden Den erhvervsdrivende Fond
Ring Djursland Motorsport og har været formand for bestyrelsen siden
da,“ fortæller Ole. „Fonden driver Ring Djursland, og det var via det
frivillige, administrative arbejde, jeg kom til at køre safety car.“ Fonden
har siden 2004 investeret cirka 4 mio. kroner i banen. „I forhold til
både lokalbefolkning og turister lever vi forholdsvis anonymt, og det er
et ret stort problem for os ikke at kunne finde frivillige til at promovere
banen og løbene.“
Vendte efter ti år hjem til Grenaa
Ole er født og opvokset i Grenaa og kommer fra en ejendomsmæglerfamilie, hvor hans far etablerede sig i 1959, mens mor hjalp til.
Han forlod senere byen for at læse jura på Aarhus Universitet og var
efterfølgende advokatfuldmægtig i Varde i tre år og derefter ansat ved
en advokat i Skive.
„Efter ti år vendte jeg i foråret 87 hjem igen, lejede kontor i Grenaa
og startede med en telefon og et dørskilt.“ I 2010 købte Ole sig ind i
Zacher Advokater.
„Jeg kommer fra et politisk engageret hjem, og min far var i 18 år
byrådsmedlem i Grenaa for Radikale Venstre. Den radikale grundtanke
ligger mig ikke fjernt, men der er fordele og ulemper ved alle partier,
og jeg har valgt ikke at have noget partipolitisk tilhørsforhold.“ Ole
siger også, at han hylder det frie initiativ og at passe på dem, der ikke
har det godt. „Demokratiet ligger mig meget på sinde, og jeg går
meget op i til enhver tid at forsvare det.“

IDEN
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I weekenderne gælder det familien
Mens Ole bor i Grenaa, bor samleveren gennem syv år, Kirsten, i
Bogense, da hun sælger medicin og skal bo i sit område. „Vi er ved
hinanden på skift, men jeg lever mit daglige liv i Grenaa.“ Af hans
tre sønner har Christopher og Frederik også valgt juristvejen, mens
Andreas læser til elektriker i Aarhus. Christopher startede i foråret ved
farmand i Grenaa.
„Weekenderne er i stort omfang helliget familien. Jeg bruger meget
tid på film, teater og opera – mest i Aarhus og Odense, men også i
Randers og Hamborg, og billedkunst er også spændende, så det bliver
også til besøg i gallerier og udstillinger. Desuden læser jeg meget.“
Et par gange årligt står der
ferieture på programmet.
JEG KOMMER FRA ET
„Jeg har lige været i New York
med familien, og ellers kører
POLITISK ENGAGERET HJEM
vi meget selv, blandt andet
til Italien. For år tilbage har vi både været Frankrig, England, Skotland
og Italien rundt.“ Sammen med Andreas og en kammerat gik turen
et år fra Grenaa til enden af E45 på Syd Sicilien, en bådtur til en ven
på Malta og hjem igen – 6.666 km i alt. I den udstrækning det lader
sig gøre, cykler Ole til og fra arbejde, og sammen med en kammerat
tager han en gang eller to om ugen en cykeltur på landevejen.
„Opskriften på den gode jurist/advokat er, at din viden er i top og
at du kan analysere og har den kreative evne til at se løsningerne. Du
skal også kunne finde den rigtige vej og forstå at time det rigtigt.“ Ole
har tidligere siddet i bestyrelsen for Djurslands Erhvervsråd og er nu
bestyrelsesformand i Erhverv Grenaa.
„Det lyder måske lidt sukkersødt, men jeg prioriterer et godt advokatliv højere end det at tjene penge. Jeg gør meget ud af at levere et
ordentligt stykke arbejde, også i mine frivillige bestyrelsesposter.“
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
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Vælg en stærk
samarbejdspartner
• 8500 Grenaa

LOKAL OG ENGAGERET

Stationsplads 4

• Tlf. 8630 0355

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

www.djurslandsbank.dk

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

Kvalitet og Omtanke

- Kran
- ADR kurser
- Truck
- Køretekniske kurser
For yderligere information kontakt Suran Ahmed
på tlf. 26 23 31 32 eller på mail ssa@tradium.dk.

Ring Djursland

Tel. 8833 4646 · www.lsalaw.dk

Ordinært job

6_TRD_B52_H112mm_Djursland.indd 1

Fleksjob

Lærling/elev
Voksenlærling

01/03/2016 10.51

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

20

Torvet 3, 8500 Grenaa · www.jobnet.dk
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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
arrangementer i hhv. Aarhus Lufthavn i
2015 og på Sostrup Slot i 2016.
Info/tilm.: Bettina Schultz Eriksen,
bese@videndjurs.dk
Erhvervsnetværk i Rønde
2. november kl. 7:45-9:30. Sted:
Foreløbig Rønde Vandrehjem,
Grenåvej 10B, 8410 Rønde. Netværket
er for både erhvervsdrivende og
iværksættere. Gratis.
Tilm.: Lars.hede@businessdjursland.dk
Digital Matching – iCamp
13.–17. november fra kl 08.00, Viden
Djurs, N.P. Josiassensvej 44E, 8500
Grenaa.
Business Djursland og Viden Djurs
afholder iCamp for alle studerende
som vil få til opgave at løse digitale
udfordringer for virksomheder fra
Business Djursland. Målet er at
analysere virksomhedens digitale
niveau og udfordringer, hvortil de i
uge 46 vil levere mulige løsninger, der
bedømmes af virksomheden selv.
Info: kontakt@businessdjursland.dk
Virksomheds- og iværksætterrådgivning
20. november kl. 17.00-19.00 på
Kystvejens Konferencecenter, Kystvej
26, 8500 Grenaa.
Virksomheder, selvstændige og
iværksættere i Norddjurs Kommune
inviteres til gratis rådgivning.
Professionelle erhvervsrådgivere er
klar til at hjælpe.
Tilm.: Ikke nødvendig.
Info: www.norddjurs.dk
Virksomhedsbesøg PR Electronics
22. november kl. 17:30-20:00, PR
electronics A/S, Lerbakken 10, 8410
Rønde.
15% af medarbejderne er beskæftiget
med produktudvikling og innovations
processer. PR electronics er en teknologi
virksomhed, der udvikler og fremstiller
udstyr til elektronisk signalbehandling til
proces- og fabriksautomatisering.
Arr. Business Djursland. Gratis.
Info/tilm.: Jørgen Behrnt, jbp@behrnt.
dk inden 15/11.
Temamøde for fødevareproducenter
27. november kl. 16-18, Jagtens Hus,
Molsvej 34, 8410 Rønde.
Styrk dit salg som fødevareproducent
Hvordan vælger du de rette afsætnings
kanaler som fødevareproducent?
Arr.: Erhvervsservice Syddjurs/
Engagefood. Gratis.
Tilm.: essyddjurs.dk/events
Håndværkermøde
1. december kl. 7:30-9:30, Kultur
Hotellet, Hovedgaden 10, 8410 Rønde.
Syddjurs Kommune og Dansk Byggeri
inviterer til det årlige møde for lokale
håndværksvirksomheder, hvor der
orienteres om kommende kommunale
bygge- og anlægsopgaver m.v. I år vil der
også være fokus på den samarbejdsaftale,
som Syddjurs Kommune har indgået med
Dansk Byggeri og andre partnere.
Tilm.: bokr@syddjurs.dk
Nytårskur
5. januar 2018 kl. 14:00-16:00, historisk
lokalitet følger.
Arr. Business Djursland.

VAM A/S
Hovedaktionær Søren Ras
mussen har valgt, at det er
tid til et generationsskifte i
familieejede VAM A/S, der
har hovedkontor i Vester Alling og afdelinger i Ebeltoft
og Randers. Derfor har Søren
overdraget aktiemajoriteten til
sønnen Thomas Mogensen.
Søren fortsætter i bestyrelsen
og som projektleder i virk
somheden, som beskæftiger
tæt på 150 medarbejdere.
Aktiv Entreprise ApS
Tømrermester Kurt Rasmussen,
Hybo Håndværk i Assentoft,
har solgt sin tømrerforretning til
Aktiv Entreprise i Ebeltoft.
Intersport
Vi skrev i sidste nummer af
Erhverv Djursland, at inde
haver af den nye Intersport
i Grenaa tidligere har drevet
både Sportigan og Sport 24.
Imidlertid har Sportdanmark.dk
oplyst at Per Thomsen ikke har
drevet Sport 24. Vi beklager.
Inspiration Grenaa
20 af Inspirations butikker
bliver til november til Værsgo,
som bliver en kæde med et
miks af design- og isenkræmmervarer. Det gælder også
for Inspiration i Grenaa som
får Helle Lund Jensen som
butikschef. De 25 resterende
Inspiration bliver til Imerco.
Robæk Godkendt
Revisionsaktieselskab
Ernst & Youngs Grenaa-kontor
er blevet overtaget af Robæk
Godkendt Revisionsaktieselskab, der samler kræfterne på
domicilet på Østergade i Grenaa. Overtagelsen gælder det
meste af medarbejderstaben
og en lang række Djursland
kunder.
Ebeltoft Parkhotel
Michael Bernhardt har via
selskabet B2B Invest Ivs
overtaget driften af Ebeltoft
Parkhotel efter det tidligere
driftsselskabs konkurs.
Michael har før arbejdet som
altmuligmand på hotellet, og
de fleste medarbejdere er
fortsat under den nye ejer.
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Sydhavnen A/S

Mette Thybo Friis Johansen
(38) er tiltrådt som facilitets
ansvarlig hos Ejendomsselskabet Sydhavnen A/S, der
er datterselskab af Grenaa
Havn A/S. Hun er uddannet
jurist og har arbejdet indenfor
ejendomsbranchen samt i
bankverdenen. Mette skal
bl.a. sørge for at udleje det
nye Havnecenter samt andre
ledige kontorfaciliteter. Hun
vil også på sigt tage aktiv del i
udviklingen af sydhavnen.
Den Europæiske Filmhøjskole
Forstander siden 2014 Nadia
Kløvedal Reich har valgt at
stoppe ved årsskiftet. „Nadia
Kløvedal Reich har sikret skolen et højt fagligt niveau og en

stærk organisatorisk struktur.
Bestyrelsen ønsker at ansætte
en ny forstander, som kan
fortsætte den bredspektrede
udvikling af Filmhøjskolen med
indsigt og energi,“ udtaler
bestyrelsesformand Henning
Camre.
Nationalpark Mols Bjerge
Miljø- og fødevareministeren
har udpeget landmand Jørgen
Blach som ny formand for bestyrelsen i Nationalpark Mols
Bjerge. „Jeg er utrolig glad
og stolt over udnævnelsen.
Jeg går til opgaven med lyst
og åbent sind og vil forsøge,
at yde en indsats til gavn for
vores fantastiske nationalpark
sammen med alle relevante
interessenter her på Mols.
Nationalpark Mols Bjerge har
stor betydning for området, og
det skal den også have på sigt.
Derfor glæder jeg mig over
at arbejde med den fortsatte
beskyttelse af det unikke
landskab i Mols Bjerge,“ siger
Jørgen Blach, der selv driver
landbrug på i alt omkring
2.300 ha.

Nye selskaber
Cvr nr
39020637
39012537
39007835
39007746
38993496
38978160
38977687
38953990
39009080
38990608
38989286
38986899
38979035
38969056
38966235

Selskabsnavn................................................................................................. Reg.dato
Archon Interactive IVS................................................................................ 19.10.2017
H&L Rengøring / IVS................................................................................... 16.10.2017
JMKH IVS.................................................................................................... 13.10.2017
PVKH IVS.................................................................................................... 13.10.2017
MGA IVS.....................................................................................................08.10.2017
GoalShelter ApS.......................................................................................... 02.10.2017
Golasso Exchange ApS.............................................................................. 02.10.2017
SM Byg og Montage IVS........................................................................... 22.09.2017
Pro-tektive IVS............................................................................................ 13.10.2017
TC Group IVS...............................................................................................06.10.2017
HM Projects IVS.........................................................................................06.10.2017
Sloth Jensen VVS ApS...............................................................................05.10.2017
BNT ApS...................................................................................................... 02.10.2017
JFM Consult IVS........................................................................................ 28.09.2017
Emmery Skin Care IVS...............................................................................27.09.2017

Selskabsændringer
38004549
26876788
31781752
36977035
37156876
36555971
37882062
37252832
35205330
14790802
24991547
28670958
36046783
36029501
36712562
36922257
35237321
37473006
31779278
31268486
27919979

Milan‘s ApS............................................................. 19.10.2017 Konkursdekret afsagt
ØSTJYSK BIOBRÆNDSEL ApS...............................13.10.2017 opløst ved erklæring
EGLU LIVING A/S............................................... 12.10.2017 virksomheden er opløst
SBC Transport IVS.............................................. 27.09.2017 virksomheden er opløst
K. Ulstrup Holding IVS................................................................................27.09.2017
MUTE-IT IVS.......................................................24.09.2017 virksomheden er opløst
Ebeltoft Parkhotel Drift ApS................................... 17.10.2017 Konkursdekret afsagt
Komt ApS................................................................ 13.10.2017 Konkursdekret afsagt
DIT BUSSELSKAB ApS...........................................13.10.2017 virksomheden opløst
TJERRILD BYGGESERVICE ApS.............................13.10.2017 opløst ved erklæring
L. SIMONSEN, KOLIND ApS...................................12.10.2017 Likvidation vedtaget
CPM MANUFACTURING A/S.................................12.10.2017 virksomheden opløst
MULTI BEREGNER- & PROJEKTERINGSSERVICE IVS...12.10.2017 virksomheden opløst
IVAR NESHEIM IVS.................................................12.10.2017 virksomheden opløst
Stoving IVS...............................................................12.10.2017 virksomheden opløst
Bysmeden ApS......................................................... 11.10.2017 Likvidation vedtaget
MOKT ApS.............................................................. 10.10.2017 Konkursdekret afsagt
Authentic.dk ApS..................................................... 09.10.2017 opløst ved erklæring
BB SMEDE OG MONTAGE ApS............................06.10.2017 Konkursdekret afsagt
COMLOGIC ApS...................................................... 05.10.2017 opløst ved erklæring
AMBUNANGA ApS................................................. 22.09.2017 opløst ved erklæring

Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.

Ajour
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A/S GRENAA MOTORFABRIK
Søndre Kajgade 3, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-4-2017
Bruttofortjeneste
20,8
(23,3)
Resultat før skat
5,4
(7,2)
Egenkapital
10,3
(11,6)
Antal ansatte
27
BOLIG NYT - GRENAA GRUPPEN APS
Søndergade 2, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-4-2017
Bruttofortjeneste
1,8
(2,4)
Resultat før skat
0,9
(0,1)
Egenkapital
13,4
(12,5)
Antal ansatte
7
BRIX GRAFISK KOMMUNIKATION APS
Energivej 45, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 30-6-2017
Bruttofortjeneste
7,9
(9,8)
Resultat før skat
-0,6
(0,8)
Egenkapital
0,3
(1,3)
Antal ansatte
14
DANLINE A/S
Nørregade 25, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 30-4-2017
Bruttofortjeneste
1,8
(2,1)
500
Resultat før
skat
-0,3
(-0,9)
Egenkapital
-9,1
(-8,8)
400
Antal ansatte
3
300

DANSØ GRUPPEN FORSIKRINGS
MÆGLERE
DJURSLAND APS
200
Engdraget 15, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning
30-6-2017
100
Bruttofortjeneste
0,7
(0,5)
Resultat før0 skat
0,0
(-0,1)
Egenkapital
-0,0
(-0,1)
Antal ansatte
3

400
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2016
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Kilde: Danmarks Statistik

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

DETAILGRUPPEN A/S
Ebdrupvej 27, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-4-2017
Bruttofortjeneste
0,8
(1,3)
Resultat før skat
-1,6
(-1,2)
Egenkapital
3,4
(4,6)
Antal ansatte
9
DS SMITH
DISPLAY EMBALLAGE6
FORM APS
Åstrupvej5 30, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning
30-4-2017
4
Bruttofortjeneste
1,8
(2,6)
3
Resultat før skat
-0,2
(-0,1)
Egenkapital
0,4
(0,6)
2
Antal ansatte
6
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August
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733
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MOLS MULTISERVICE APS
Vrinners Bygade 11, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30-6-2017
Bruttofortjeneste
3,3
(3,1)
Resultat før skat
0,5
(0,8)
Egenkapital
0,6
(1,0)
Antal ansatte
15

EUROTECH EBELTOFT APS
Martin Hansens Vej 21, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-4-2017
Bruttofortjeneste
2,0
(1,8)
Resultat før skat
0,2
(0,2)
Egenkapital
2,4
(2,4)
Antal ansatte
3

NARDOS A/S
Energivej 1, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30-6-2017
Bruttofortjeneste
7,2
(6,6)
Resultat før skat
1,7
(1,7)
Egenkapital
3,9
(3,8)
Antal ansatte
15

GERT JAKOBSEN TRANSPORT APS
Hornbjergvej 51, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-4-2017
Bruttofortjeneste
14,0
(13,4)
Resultat før skat
1,6
(1,5)
Egenkapital
7,0
(6,0)
Antal ansatte
15

NYMANN AUTOPARTS A/S
Ebdrupvej 25, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-4-2017
Bruttofortjeneste
15,1
(19,0)
Resultat før skat
4,9
(6,0)
Egenkapital
102,7
(98,9)
Antal ansatte
55

GLESBORG MURERFORRETNING APS
Idrætsvej 8, 8585 Glesborg
Regnskabsafslutning 30-6-2017
Bruttofortjeneste
0,9
(1,0)
Resultat før skat
0,2
(0,3)
Egenkapital
1,0
(0,9)
Antal ansatte
3

OTTO SØRENSEN A/S
Hovedgaden 51, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-6-2017
Bruttofortjeneste
3,3
(3,7)
Resultat før skat
0,9
(1,0)
Egenkapital
8,3
(7,6)
Antal ansatte
6

GREFTA-TRYK A/S
Markedsgade 41, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2017
Bruttofortjeneste
4,4
(4,1)
Resultat før skat
0,1
(-0,0)
Egenkapital
1,5
(1,3)
Antal ansatte
10

PRO PACK A/S
Østeralle 4, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-6-2017
Bruttofortjeneste
3,1
(3,4)
Resultat før skat
1,2
(1,4)
Egenkapital
2,2
(2,3)
Antal ansatte
3

HORNSLET SNEDKER-, TØMREROG KØKKENFORRETNING APS
Ravnhøjvej 3, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-5-2017
Bruttofortjeneste
3,7
(3,9)
Resultat før skat
1,0
(1,2)
Egenkapital
2,1
(2,3)
Antal ansatte
7

PRORISK FORSIKRINGSMÆGLER APS
Gåsebakken 40, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-6-2017
Bruttofortjeneste
1,5
(1,5)
Resultat før skat
0,7
(0,8)
Egenkapital
0,8
(0,7)
Antal ansatte
3

HUTTERS REKLAMEBRODERI APS
Huldremosevej 17A, 8586 Ørum Djurs
Regnskabsafslutning 30-6-2017
Bruttofortjeneste
1,2
(1,0)
Resultat før skat
0,1
(-0,0)
Egenkapital
0,5
(0,4)
Antal ansatte
7

RYGAARD SERVICECENTER A/S
Energivej 8A, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2017
Bruttofortjeneste
3,2
(4,1)
Resultat før skat
0,3
(0,5)
Egenkapital
4,3
(4,1)
Antal ansatte
15
RYGAARD TRANSPORT & LOGISTIC A/S
Nordhavnsvej 28, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2017
Bruttofortjeneste
58,4
(112,1)
Resultat før skat
9,3
(43,3)
Egenkapital
65,9
(58,7)
Antal ansatte
50

ICAN A/S
Stationsvej 18, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 30-6-2017
Bruttofortjeneste
0,5
(0,3)
Resultat før skat
0,1
(0,2)
Egenkapital
2,5
(2,7)
Antal ansatte
3

SCANVIB ENGINEERING APS
Søndre Kajgade 1, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-4-2017
Bruttofortjeneste
0,5
(0,4)
Resultat før skat
0,5
(0,4)
Egenkapital
1,7
(1,4)
Antal ansatte
2

DS SMITH DISPLAY TÅSTRUP A/S
Åstrupvej 30, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-4-2017
Bruttofortjeneste
14,9
(17,3)
Resultat før skat
4,9
(5,7)
Egenkapital
9,8
(6,0)
Antal ansatte
14

KOLIND EL-SERVICE APS
Bredgade 24, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-4-2017
Bruttofortjeneste
0,3
(0,4)
Resultat før skat
-0,0
(-0,0)
Egenkapital
-0,3
(-0,3)
Antal ansatte
3

SCHMIDT MØBLER, GRENAA APS
Kannikegade 16, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-4-2017
Bruttofortjeneste
2,1
(2,5)
Resultat før skat
-0,1
(0,2)
Egenkapital
1,6
(1,7)
Antal ansatte
7

DS SMITH DM PLAST APS
Åstrupvej 30, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-4-2017
Bruttofortjeneste
1,5
(3,0)
Resultat før skat
-1,0
(-0,3)
Egenkapital
-1,1
(-0,2)
Antal ansatte
7

MERCATUS REKLAMEBUREAU A/S
Færgevej 1 1, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2017
Bruttofortjeneste
2,6
(2,3)
Resultat før skat
0,5
(0,5)
Egenkapital
1,3
(1,8)
Antal ansatte
7

SKANDINAVISK DYREPARK A/S
Nødagervej 67B, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-4-2017
Bruttofortjeneste
3,9
(5,8)
Resultat før skat
-0,1
(0,3)
Egenkapital
5,2
(5,3)
Antal ansatte
7

DS SMITH DISPLAY HVIDOVRE A/S
0
Åstrupvej 30, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-4-2017
Bruttofortjeneste
22,5
(29,7)
Resultat før skat
5,7
(12,1)
Egenkapital
25,2
(21,3)
Antal ansatte
40

Kilde: Danmarks Statistik

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

DS SMITH VEJLE PRINT A/S
Åstrupvej 30, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-4-2017
Bruttofortjeneste
10,0
(14,5)
Resultat før skat
2,2
(4,1)
Egenkapital
8,7
(7,0)
Antal ansatte
16

HÅRLOKKEN APS
Tingvej 23, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-6-2017
Bruttofortjeneste
0,7
(0,7)
Resultat før skat
0,0
(0,1)
Egenkapital
0,1
(0,1)
Antal ansatte
3
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SM AUTOLAKERING. GRENAA A/S
Energivej 12, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2017
Bruttofortjeneste
2,2
(2,1)
Resultat før skat
1,3
(1,2)
Egenkapital
2,6
(2,5)
Antal ansatte
15
SVEND PILGAARD AUTOMOBILER A/S
Saabydalvej 2, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 30-4-2017
Bruttofortjeneste
6,5
(6,4)
Resultat før skat
0,3
(0,0)
Egenkapital
7,4
(7,2)
Antal ansatte
35
TANDLÆGE SØREN HANSEN APS
Kannikegade 10, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2017
Bruttofortjeneste
4,4
(5,2)
Resultat før skat
-0,3
(0,3)
Egenkapital
0,0
(0,3)
Antal ansatte
15
VANDMAND A/S
Adelgade 29, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-6-2017
Bruttofortjeneste
5,1
(5,0)
Resultat før skat
-0,0
(-0,2)
Egenkapital
1,9
(1,8)
Antal ansatte
15
WITEHAUZ APS
Mortenskærvej 5, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30-6-2017
Bruttofortjeneste
1,0
(0,8)
Resultat før skat
0,2
(0,0)
Egenkapital
0,3
(0,2)
Antal ansatte
3

Ejerlederne Søren og Keld Christensen, L.B. Stanseforme ApS

Stanseopkøb har givet stor vækst
Den grafiske branche er
generelt presset og præget af
konsolideringer. Men efter at
stansevirksomheden Vikaform
i Skanderborg for halvandet
år siden blev købt op af L. B.
Stanseforme i Hornslet, er det
gået stærkt for de to ejerledere Keld og Søren Christensen, der driver virksomheden
sammen.
Supplerer hinanden
Keld forklarer, at de havde
forventet en vækst på omkring 40% efter opkøbet,
men bruttofortjenesten er
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KLUMME – ADVOKAT
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for alle virksomheder, der harBALANCE
medarbejdere: Alle oplysninger om virksomhedens medarbejdere må kun være
tilgængelige for relevante medarbejdere,
og når en medarbejder er fratrådt, skal
oplysningerne slettes inden for rimelig
tid. Bilag
som lønsedler, der skalOVERSKUDSGRAD
opbeDÆKNINGSGRAD
vares i fem år jf. regnskabsloven skal
selvfølgelig beholdes i den lovbestemte
periode.
5.356

0

0
2013

2017

0

20142013
20152014
20162015
20172016

0
2013

2017

20142013
20152014
20162015
20172016

0

0

2013

20142013
20152014
20162015
20172016

0

2013

2017

20142013
20152014
20162015
20172016

0

2013

0

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

0

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

Virksomheder, som håndterer person
oplysninger, skal bl.a. udarbejde:
• Samtykke, både til almindelige og til
følsomme oplysninger.
• Oplysning om indsigtsret til de registrerede.
• Skriftlige retningslinjer for virksomhedens håndtering af personoplysninger,
herunder fysisk og digital opbevaring
af data, sletteregler, processer og
kontrol.
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ninger om virksomhedens medarbejdere, både tidligere og nuværende.
• Privatlivspolitik.
• Databehandleraftaler.
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Af Pia Bidstrup, Lindhardt Steffensen Advokater
Persondataspecialist og juridisk elitesekretær
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1.719
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1.524

25. maj 2018 træder den nye EU Person
dataforordning i kraft. Bødeniveauet for
overtrædelse stiger til mellem 2 og 4%
af virksomhedens årlige omsætning. De
nye regler får stor betydning i forhold til
virksomhedernes samarbejdspartnere,
kunder, klienter og ansatte.
Forordningen forholder sig kun til
registrering af oplysninger om personer,
ikke virksomheder. Men den er f.eks.
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L.B. Stanseforme ApS
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Sletten 18
8543 Hornslet

vi bare flytte produktionen
faktisk vokset med mere
over på den anden,“ supplerer
end 2/3 i forhold til sidste år.
Søren, der har ansvaret for
„Der skete en masse positive
produktionen i virksomheden.
ting, vi ikke havde forudset.
De tror begge på, at medarArbejdsopgaverne i de to
bejderne bliver endnu bedre
virksomheder viste sig mere
til at arbejde sammen. Tre
forskellige, så vi har suppleret
af de fire fra Skanderborg er
hinanden rigtig godt. Samtidig
nemlig flyttet med. Derfor
har vi i L. B. altid haft mange
forventer Keld, at virksomhehurtige leveringer, mens
den får endnu flere opgaver
Vikaforms kunder er bedre til
igennem til næste år, selvom
at bestille i god tid. Derfor kan
branchen som helhed står
vi nu udnytte vores kapacitet
med udfordringer. „Det virker
meget bedre.“
på os, som om en del af de
De fleste af maskinerne er
opgaver, der de sidste
mange
flyttet med til Hornslet, og
OMSÆTNING
BRUTTOFORTJENESTE
OMSÆTNING
BRUTTOFORTJENESTE
år er kørt til udlandet, er på
det betyder samtidig større
vej hjem igen, fordi trykkeridriftssikkerhed. „Vi har nu to
erne herhjemme bliver mere
af flere af vore maskiner. Så
og mere effektive.“
hvis den ene bryder ned, kan

Det kan umiddelbart virke som en
uoverskuelig opgave, men hvis man
går struktureret til værks, og deler den
op i fokusområder, så bliver opgaven
langt mere overskuelig. Samtidig kan
det faktisk gavne den daglige drift, idet
man får udarbejdet ens retningslinjer for
håndteringen af data, og så kan det også
være en kærkommen lejlighed til at få
ryddet op i systemerne og på hylderne i
kontoret.
Advokat Mette Haase Lindhardt og jeg
kan give dig overblik over, hvad du skal
gøre for at overholde forordningen.

Ajour
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