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Få en bank, der
forstår din situation
og giver dig overblik

Torvet 15-17
Telefon 45 12 35 40

Tjen på eT lavere

energi-

Til virksomhedsejere
Ved du, at virksomheder kan benytte genbrugsstationerne på Djursland?
I 2018 kan du aflevere op til 2 tons affald knyttet til hvert køretøj, du tilmelder.
Det koster 610 kr. uden moms pr. køretøj. Køretøjet må veje op til 3.500 kg plus
en eventuel trailer.

forbrug

Du kan læse mere og tilmelde din virksomhed på www.renodjurs.dk.
Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe eller skrive til os.

Bestil et gratis
energitjek hos mig
på 8648 1008

Venlig hilsen
Reno Djurs
RENO DJURS I/S • NYMANDSVEJ 11 • 8444 BALLE
TLF.: 87 59 77 77 • RENODJURS@RENODJURS.DK
WWW.RENODJURS.DK

vvsmester-pc.dk · Halvej 2 · 8961 Allingåbro

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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Tænk eksporten ind i din
virksomhed mens der er
travlt, så du også har
ordrer i stille perioder.

på spring for at få opgaverne. Du
Selv om Ålsrode Smede- & Maskinkan være heldig, eller måske have
fabrik med 90 ansatte er inde i en
hørt om nogen, der var det, men
stadig vækst, har man valgt også
der er godt nok
at kigge mod
langt i mellem.
udlandet. Det er
VI OVERRENDER DEM
Der skal virkelig
blevet sværere
IKKE, MEN VI HOLDER
arbejdes for
at tjene penge,
det.“
og indehaver
FAST I VEDVARENDE
Brian og
Brian Basse
andre i virksomsiger, at den
OPFØLGNING
heden holder
traditionelle
et vågent øje med nettet, hvem
smedevirksomhed er ved at være
der deltager på messer og hvem
passé. „Alle skal have tilbud i dag,
kontaktpersonerne er. „Når vi falder
og nogle gange er det lige før at
over noget, ser vi på det. Nogle
omkostningerne ved at lave tilbudgange tager vi op og besøger dem.
det er højere end indtjeningen på
Vi overrender dem ikke, men vi
opgaven,“ siger han.
holder fast i vedvarende opfølgning.
„Skulle der også komme en stille
Og ender jeg med at vurdere, at jeg
periode igen, nytter det ikke noget
ikke kan levere det helt rigtige, siger
at vente med at tænke eksport til
jeg hellere fra og starter forfra med
den tid. Det skal gøres nu for netop
et nyt salg.“
at imødegå stille perioder.“
Nordmændene kigger meget på
dokumentationen for arbejdet. „Du
Så blev der kigget mod Norge
skal have styr på ISO certificeringer
For fem år siden besluttede virkog svejsekvaliteter m.m. Mange
somheden sig for at kigge mod
regner ikke omkostningerne
Norge, og man startede fra nul
til det med, men jeg
uden hverken kontakter
eller kunder i Norge.
„Norge er svær. Du
skal være tålmodig, og
der står rigtig mange
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fører total statistik på kontor- og
værkstedstimer og kan se, at
dokumentationen bestemt ikke er
gratis.“
Kommunen burde
se mod Sverige
Brian siger, at nordmænd er et hyggeligt folk, der vægter personlige
relationer. „De er svære at komme
ind på livet af, men er du der først,
forsvinder de ikke bare lige væk
igen.“ Han inviterer ofte kunde
emner på besøg. „Pris og leveringssikkerhed er vores force. Når de
ved selvsyn konstaterer, at vi er en
moderne produktionsvirksomhed,
kommer vi tættere på et egentligt
samarbejde.“
Det starter nogle gange med
en endog meget lille ordre, men
Ålsrode Smede- & Maskinfabrik
har også hentet ordrer i Norge, der
samtidig har givet arbejde til andre
virksomheder i Grenaa.

ser. Selv om vi er et yderområde,
„Vi har en ekstern deltidssælger
er der ikke langt til Sverige, og jeg
tilknyttet, og sammen med ham
vil tage op på et møde i næste uge,
overvejer vi nu også mulighederne
om ikke vi også sammen kan kigge
i Sverige og Tyskland. Med Stena
nærmere på Sverige.“ At gøre det
Line er vi i Sverige næsten lige så
via samarbejdet kunne måske vise
hurtigt som i Tyskland, så det giver
sig at være meget givtigt.
mening at prøve det af.“
„I Djurs Wind Power ser vi
Han siger i samme åndedrag, at
hinanden som
Norddjurs Komsamarbejdspartmune burde slå
MED STENA LINE ER
nere – ikke som
et slag for nærinterne konkurheden til Sverige VI I SVERIGE NÆSTEN
renter. Det kan
og muligheLIGE SÅ HURTIGT SOM I
jo godt være, at
derne i også at
markedsføre
TYSKLAND, SÅ DET GIVER jeg på en messe
får en snak med
sig i de svenske
nabokommuner.
MENING AT PRØVE DET AF en svensker, og
at det viser sig,
at han har brug for noget helt andet,
Samarbejde i Djurs Wind Power
så det i stedet for er Elcon, der får
„Jeg er medlem af Djurs Wind
ordren. Men den kom i hus, fordi vi
Power, hvor vi målrettet arbejder
opsøgte den sammen.“
på at få mere arbejde til Djursland.
Lige nu arbejdes der på at få både
et hollandsk og et norsk firma hertil,
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
hvilket kan betyde flere arbejdsplad-

RNET ER VARMT
Ejerleder Brian Basse, Ålsrode Smede- & Maskinfabrik
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Formand Allan Rytter, Ryomgård Erhvervsforening
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Erhvervs- og handelslivet
har også brug for at
stå sammen i mindre
lokalsamfund.

til informationer fra kommunen og
der virksomhedsbesøg på dags
fra skoler og andre i lokalområdet.“
ordenen, og som noget helt nyt har
XL-byg har netop anskaffet nye pyloforeningen været bannerfører for
ner, der opstilles på egen matrikel til
et initiativ i samarbejde med Viden
egne informationer.
Djurs.
„Vores store opgave i 2017 var
„Viden Djurs har et behov for
byens julebelysning.“ Året inden
samarbejde med de virksomheder,
havde man droppet det, hvilket afder bliver elevernes kommende
fødte en del kritik fra byens borgere.
arbejdspladser, og vores medlemHandelslivet i Ryomgård har orga„Vi tog udfordringen op og investemer har mulighed for rådgivning,
niseret sig i Ryomgård Erhvervs
rede 100.000 kroner i opsætning af
sparring og hjælp om blandt andet
forening, og i modsætning til i hvert
30 stik i lygtepæle og indkøb af 25
uddannelse,
fald de fleste
julestjerner/-træer til ophængning
ansættelsestilsvarende – og
I NORDDJURS ER
i lygtepælene. Fonden Sparekasog støtte
større – byer på
DE LÆNGERE FREMME,
sen Midtdjurs gav desuden 62.500
muligheder og
Djursland udgør
kroner inkl. moms til det.“
nye tiltag m.m.“
butikkerne et
MENS PROCESSEN HER I
Selv om Allan ikke selv kæder det
Samarbejdet
mindretal af
sammen, er der alligevel en vis samforeningens 43
SYDDJURS ER GÅET LIDT I blev aftalt i
menhæng mellem erhvervslivets
september, og i
medlemmer.
HÅRDKNUDE
opfordring til at bakke om det lokale
oktober modtog
Foreningens
– og den nye julebelysning. Det var
medlemmerne
formand, Allan
det første informationsbrev fra Viden ikke erhvervslivet men borgerne,
Rytter, butikschef i XL-byg Ryomder forrige jul udtrykte utilfredshed
Djurs. „Jeg sender et nyhedsbrev
gård, siger, at stort set alle byens
med den manglende julebelysud til medlemmerne hver anden
potentielle medlemmer er med i
ning. Og det var erhvervslivet, der
måned, og fremover modtager de
foreningen.
fire gange årligt også nyhedsbrev fra bragte juleglæden tilbage til byen.
Viden Djurs.“ I rollen som butikschef „Det var en stor udskrivning for
Prioriterer servicering
vores lille forening, men planen er
samarbejder Allan både med Traaf medlemmerne
alligevel, at der i
dium i Randers
„Vi ser lyst på fremtiden, og måske
løbet af 2019 og
og Viden Djurs
kommer der endda også lidt byforVORES
2020 også skal
i Grenaa om
nyelse,“ siger Allan. „Vi kan se, at
FORVENTNINGER TIL
julebelysning
der også kommer rigtig mange unge elevuddannelse
på Nimtoftevej
og rekruttering
kunder i butikkerne, og de gør desLETBANEN ER STORE
og Skovvej.“ På
af elever, og XLuden flittigt brug af det foreningsliv,
skilte opsat af erhvervsforeningen
byg har ikke haft problemer med at
der er så vigtigt for byen.“
står der „Tak fordi du handlede
få nye elever.
Han siger, at det er et stort plus,
lokalt“, og igen til næste jul kan kunat SuperBrugsen og XL-byg i byens
derne også se frem til erhvervslivets
Erhvervslivet sørger
ene ende har fået selskab af Netto.
„julehilsner“ i lygtepælene.
for lys til borgerne
Lidt derfra ligger et mindre antal
Som så mange andre i Østjylland
Samarbejdet i Handel Syddjurs om
butikker samlet omkring byens
går Ryomgård Erhvervsforening utålet fælles gavekort ser Allan som en
rundkørsel.
modigt og ser frem til letbanetogets
vigtig faktor, og så kunne han ellers
„Vi har kun en håndfuld butikker,
første tur på den nyrenoverede
så det med arrangementer finder de godt tænke sig en hurtig udmelding
jernbanestrækning. „Vi har det hele
fra Syddjurs Kommune om, hvordan
handlende selv ud af. Udadtil er forpå Djursland, også markant lavere
eningen synlig ved at stå for flagallé, man forholder sig til ønsket om
huspriser, og vores forventninger til
opstilling af pyloner/infostandere i
juleudsmykning og julekonkurrence
letbanen er store.“
byen. „Vi har et godt samarbejde
samt fælles annoncering i Lokal
med kommunen, men i Norddjurs er
avisen. Jeg holder jævnlige møder
de længere fremme, mens procesmed distriktsrådet, og ellers bruger
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
sen her i Syddjurs er gået lidt i hårdvi mest kræfterne på at servicere
knude. Pylonerne kan både bruges
medlemmerne.“ Nogle gange står
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Majken Müller-Hansen, digital medierådgiver hos Mercatus Reklamebureau
A/S, har set på fremtidsudsigterne for digitale medier i 2018. Her er tre
trends, som du bør tage højde for i din digitale markedsføring i år.
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BMW’EN KOM HJEM
EFTER EN LILLE OMVEJ
Den var lige ved at smutte
efter at en anden køber viste
sig at være hurtigere på
aftrækkeren.

så han gav ikke op. „Pudsigt nok boede den nye ejer i Grenaa, og efter
nogle måneders forhandling købte
jeg den så for tre år siden, selv om
den desværre blev lidt dyrere, end
hvis jeg havde købt den på Fyn.“

Fik den første i 1990
Den første bil af denne model blev
bygget i 1982. „Jeg købte min første
I halvandet år havde medindehaver
af slagsen i 1990 og har siden haft
af Grenaa Slagtehus, Tage Severinnogle stykker. Som yngre kørte jeg i
sen, holdt øje med den flotte BMW
dem nogle år og solgte så igen, men
ved en slagterkollega på Fyn, som
nu måtte jeg bare have en igen.“
havde importeret den fra Tyskland.
Tage fortæller,
Og pludselig
at der omkring
en dag var den
DET VAR SGU
2000 var så
solgt og væk.
SPÆNDENDE OG GAV LIGE mange af dem,
„Vi havde forDET DER ADRENALIN KICK at de bare blev
handlet, og det
smidt væk,
var ikke meget,
mens det i dag ikke er til at opdrive
der skilte os,“ fortæller Tage. Det
stumper til dem, fordi der ikke er
viste sig, at bilen var indgået i en
handel af motorcykler, og at køberen mange tilbage.
„Jeg købte den mest for bare at
ikke havde planer om at beholde
have den, og fordi den var så velden.
holdt.“ En bekendt som hjalp med
Tage havde luret, at den var i fin
stand og ikke havde kørt mange km, skrueriet fik Tage med til ræs i Ran-
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Bilen & Bossen

ders, hvor der blev kørt det halve af
en quarter mile – 201 meter.
„Det var sgu spændende og gav
lige det der adrenalin kick, men for
at det kunne blive rigtig sjovt, måtte
der ske noget under hjelmen.“
Således går det nu lidt stærkere, når
der 5-6 gange om året køres „201
meter“ i Randers. „Der kan godt
være op mod et par tusinde tilskuere på det lukkede område, og det
koster 150 kroner pr. start. Vi dyster
to biler mod hinanden uden indrangering, og der kåres ingen vinder,
så i princippet kan det godt være en
Fiat 127 mod en Tesla.“
BMW’en kører kun om sommeren, nogle gange til træf ved Kalø og
nogle gange til arbejde i Grenaa. „Jeg
har også en lille Kia, som jeg kører
mest i, og den er med til at gøre det
mere spændende. Kørte jeg altid i
BMW’en, ville det blive lidt kedeligt.
På den her måde kan jeg både mærke
og glæde mig over forskellen.“
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
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Bredbåndspulje til Djursland

DJURSLAND Regeringen har uddelt 6,8 mio.
kr. i tilskud til 100 adresser på Djursland, der skal
sikre en hurtigere internetforbindelse.

Anlægs- og byggeprojekter i licitation
SYDDJURS De kommende anlægs- og byggeprojekter for 2018-2021 i Syddjurs Kommune er
nu blevet offentliggjort. Det bliver med en samlet
forventet anlægssum på 443 mio. kr., som går til
bl.a. nye daginstitutioner, skolerenoveringer, trafiksikkerhed og plejeboliger. Flere af projekterne
udbydes løbende i licitation.

Penge til fødevareproducenter
NORDDJURS Erhvervsministeriets Landdistriktspulje har givet over 200.000 kr. i støtte
til projektet Best of Norddjurs. Formålet er at
fremme de små fødevareproducenter i kommunen og indfri Norddjurs‘ unikke fødevarepotentiale. Projektet gennemføres af Norddjurs Kommune og lokale fødevaresteder og -virksomheder,
vidensinstitutioner og udvalgte fageksperter.

Få erfaring med bestyrelsesarbejde

BMW E30
325 E
Produktion:
Teknik:

1987
V8 motor
4,4 l
286 hk
Topfart:
230 km/t
Acceleration: 0-100 km/t
på 6 sek.

www.erhvervDJURSLAND.dk · januar 2018

DJURSLAND AquaDjurs A/S og Syddjurs Spildevand A/S søger repræsentanter til deres bestyrelser. De vil kunne få erfaring med professionelt
bestyrelsesarbejde og indflydelse på Djurslands
spildevandsstruktur og vandmiljø. De kommer til
at beskæftige sig med et kommunalt ejet selskab
på strategisk og langsigtet plan. Det er en oplagt
mulighed for erhvervsfolk til at få bestyrelseserfaring, og det er muligt at meddele sit kandidatur
fra 17. januar til 17. februar 2018. Læs mere om
valget på selskabernes hjemmesider.

Del af Nordre Kattegatvej åbnet
GRENAA Lige inden jul åbnede Norddjurs
Kommune for en del af den nye omfartsvej om
Grenaa. Det drejer sig om strækningen mellem
Dolmer og rundkørslen ved Grenaa Nordhavn. De
sidste godkendelser til at gøre resten af strækningen færdig er samtidig modtaget, og man forventer at fejre åbningen i løbet af foråret 2018.

Noter

11

Både pris og parathed blandt bredbåndsudbydere
kan svinge utrolig meget.

Medindehaver Henrik Pilgaard, Svend Pilgaard Automobiler A/S

12

Advertorial
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PYHA FOR ET

FIBERTILBUD
I RYOMGÅRD

Sælger Heino Sander Sørensen er også rigtig glad for
Da man ved Svend Pilgaard Automobiler A/S i Ryomdet hurtigere fiberbredbånd. Den gamle og langsomme
gård skulle have ændret noget ved telefonopsætningen,
forbindelse har måske ligefrem kostet ham gode
faldt tankerne også på at få hurtig fiberbredbånd, selv
handler, når han på netauktioner
om der ikke var udtalte probleskulle byde på biler.
mer med den kobberforbinEFTER AT VI HAR FÅET
„Tidligere oplevede jeg flere
delse, man havde. De daglige
gange, at mine bud ikke gik
arbejdsopgaver blev løst, men
FIBERNET GÅR DET MEGET
igennem,“ fortæller Heino. „Så
det kunne være bedre. „Jeg bor
jeg kan sagtens være gået glip
selv her i Ryomgård,“ fortæller
BEDRE
af adskillige gode handler. Efter
medindehaver af Svend Pilgaard
at vi har fået fibernet går det
Automobiler, Henrik Pilgaard.
meget bedre, og buddene går igennem nu.“
„På grund af det langsomme net bad jeg TDC om en
pris på hurtigt fiberbredbånd til både privaten og forDet er ikke i orden
retningen på det tidspunkt, hvor vi var ved at få ordnet
Henrik Pilgaard har ikke særlig stor forståelse for
telefonerne.“
oplevelserne med fiberbredbånd. „Det er en helt
forkert måde at køre systemet på, når vi må leve med
TDC cirka 270 gange dyrere
så forskellige priser, der sagtens kan få nogle til helt at
Henrik glippede et par gange eller tre med øjnene, da
give op. Man favoriserer nogle frem for andre, der selv
han i en mail af 28. april 2017 modtog tilbuddet fra
må betale i dyre domme. Det er at dele samfundet op i
TDC. På privatadressen var oprettelsesprisen 541.000
grupper ud fra en helt forkert betragtning.“
kroner og en månedspris fra 1.799 kroner. Måneds
Han sammenligner behovet for hurtigt bredbånd med
prisen for værkstedet var den samme, men her var
vejnettet. „Vejene er åbne for alle, og du kan vælge at
oprettelsesprisen „kun“ 269.000 kroner.
køre på cykel eller at betale en vægtafgift for en bil,
Henrik svarede kort tilbage, at han satsede på at finde
uanset hvor meget du kører. Når
en bedre samarbejdspartner.
det gælder fiberbredbånd, skal
„Jeg gik så til Fibia og forhørte
MAN FAVORISERER
du først selv betale for en vej for
mig om mulighederne. De
at få mulighed for at køre. Det
havde ikke en god løsning til
er OK at skulle vælge sit eget
privatadressen, men værkstedet NOGLE FREM FOR ANDRE,
„køretøj“/sin egen hastighed
kunne de klare, da der ligger
DER SELV MÅ BETALE I DYRE
efter behov, men det er ikke i
et fiberkabel ude langs med
orden, at manglen på digitale
vejen.“ Med en installationspris
DOMME
veje deler Danmark op i et A og
på 995 kroner og 899 kroner pr.
et B hold.“
måned for en 50/50 forbindelse
er Svend Pilgaard Automobiler nu godt gearet til fremOptimisme i 2018
tiden. Månedsprisen for den gamle kobberforbindelse
Mange på Djursland har sammen med de to kommuner
var 536 kroner.
engageret sig i at få hurtigt bredbånd, og med hele 21
ansøgere til Bredbåndspuljen i 2016 skilte Djursland sig
Kan have kostet gode handler
markant ud fra andre lokalområder. Alle fik dog afslag
Værkstedet bruger især netforbindelsen til kontakt med
på ansøgningerne.
IVECO, hvis server står i Italien, og til finanssystemet
Det store antal afslag har givetvis en del af skylden
på en server i København. „Regnskabet kører en smule
for, at der i 2017 kun var to ansøgere fra Djursland. Til
hurtigere, men for kontakten med begge servere
gengæld har det ene projekt i december fået tilsagn om
gælder, at begrænsningerne i hastigheden nu ikke er
knap 7 mio. kr. til et område med 100 adresser. Mange
begrænset til at ligge ved os men også kan skyldes ophåber nu, at politikerne tilfører endnu flere penge til
sætningen på de to lokationer.“ Derimod melder værkudbredelse af hurtigt net for både private og erhvervsfører Frank Sørensen om mærkbare forbedringer med
livet, og måske også ser på alternative finansierings
at sende fotos af forsikringsskader videre. „Det svinger
muligheder til Bredbåndspuljen.
meget, hvor mange vi har, og der er også dage, hvor
der ingen er. Men hvor der før var rigtig lang ventetid,
er det nu bare at trykke på knappen.“
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

www.erhvervDJURSLAND.dk · januar 2018

Advertorial

13

Direktør Peter Lading Sørensen og juridisk chef Dorthe S. Erhardsen, Sparekassen Djursland

OPTIMISTER
SELV OM ISEN ER USIKKER
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Den lille sparekasse i Søby tog et stort skridt for at
arbejde med udviklingen frem for at kæmpe mod den.
Hun peger blandt andet på, at en
Sammenlægningen af to sparekasser på
sparekasse ikke skal tjene penge til
Djursland skete for sammen at kunne
byde fremtiden endnu mere velkommen. aktionærer. „Jeg har arbejdet i både
bank og sparekasse, og selv om det er
Den sidste konto fra den nu lukkede
blødt meget op, er der stadig også en
Søby Sparekasse er knap overført, før
snert af mentalitetstankerne om fremtiden får frit spil på
NÅR FINANSTILSYNET forskel. Du går bare
finere klædt i en
kontoret i SpareKRÆVER DOKUMENTEbank.“ Hun forudkassen Djursland i
ser, at med de krav
Vivild.
RING, KAN JEG IKKE BARE der er i dag, bliver
Dorthe S. Erhardde tilbageværende
sen, tidligere leder
BEDE DEM VENTE, MENS
pengeinstitutter
i Søby Sparekasse
og nu juridisk chef i
JEG EKSPEDERER KUNDER virkelig solide. Der
vil være meget få
Sparekassen Djurspengeinstitutter, som får økonomiske
land, skal fremover køre tæt parløb med
udfordringer fremover. Og måske bliver
direktør Peter Lading Sørensen.
Sparekassen Djursland endnu større.
„Umiddelbart kan vi ikke bare lave
„Der er ingen aktuelle forhandlinger,
posthus eller begynde at sælge klasse
men jeg kan da godt få øje på et par „inlotteri og is,“ siger Peter. „Men jeg er
teressante“ pengeinstitutter i området,“
meget åben for at se med friske øjne på
siger Peter.
sparekassens funktioner. Vi pengeinstitutter har ry for at være lidt traditionelle i
To datacentraler for meget?
tankegangen, så det handler om at være
Til grund for de tunge dokumentationshurtig i beslutningerne, tilgængelig – og
opgaver ligger blandt andet kampen
måske også lidt fræk og sjov. Især de
mod skatteunddragelse, hvid-vaskning
yngre kunder i dag vil have noget andet.
af penge samt skærpede regler om
Vi skal, inden for lovens rammer, være
opbevaring af persondata. „En masse
klar til at prøve nyt.“
EU regler er med til at diktere de danske
Han forudser, at han i løbet af det
krav. Det er bestemt ikke noget, vi
næste år bringer en „vild idé“ på bane
selv finder på – heller ikke kravet om
– og at han som sælgeren nok af og til
at tjekke, om nogle af vores kunder er
vil have en anden mening end juristen
Dorthe. „Men jeg ser også vores forskel- skattepligtige i USA. Tænk om Danmark også kunne kræve, at hele verden
lige baggrunde som en kæmpe styrke.“
tjekkede, om der boede skattepligtige
danskere ved dem.“
Fusion som en udløber
Dokumentationerne koster, hvilket er
af tiden og kravene
med til at øge IT-omkostningerne voldNår to pengeinstitutter søger sammen,
somt. „Det er en stadig stigende udgift,
sker det oftest fordi det ene har ondt
og nye love og krav stiller hele tiden nye
i økonomien, men her handler det om
krav til IT’en.“ Mens Nordea og Dannoget helt andet. „Søby Sparekasse
havde absolut ingen problemer med øko- ske Bank har hvert deres datasystem,
deles alle øvrige pengeinstitutter om
nomien, men tiden og kravene gør det
tre datacentraler. „Til hvert eneste nye
bare stadig sværere at drive pengeinstikrav og hver eneste lovændring udvikles
tut med blot fem medarbejdere,“ siger
der således tre forskellige løsninger, der
Dorthe. „Selv om jeg knoklede mange
kan det samme, mens jeg har brug for
timer, slog det ikke til. Reglerne skal
billigere IT. Et øget samarbejde mellem
overholdes, og når finanstilsynet kræver
datacentralerne er
dokumentering, kan
virkelig ønskeligt.“
jeg ikke bare bede
JEG KAN DA GODT
Samtidig med
dem vente, mens jeg
FÅ ØJE PÅ ET PAR
de mange omkostekspederer kunder.
ningstunge opgaOg kunden, som
„INTERESSANTE“ PENGE
ver pålægges alle
vi har kendt i 30 år,
pengeinstitutter
kan ikke forstå, at vi
INSTITUTTER I OMRÅDET
også krav om stadig
pludselig skal bruge
større egenkapital. Den meget lave
tid på at lave dokumentation for alt det
markedsrente gør, at pengeinstitutterne
om vedkommende, vi altid har vidst.“
skal finde andre måder at tjene penge
Hun siger også, at Søby Sparekasse
på. „Eksempelvis har vi i de seneste
søgte sammenlægningen, mens den
stadig var ovenpå. „For os var det en ren år øget salget af skadesforsikringer og
pensionspuljer rigtigt meget.“
strategisk beslutning. Vi søgte efter et
pengeinstitut, der kunne garantere personalet fortsat arbejde, og som havde
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
nogle af de samme værdier.“
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Usædvanligt karriereforløb

Projekt med fokus
på virksomheden
Da Syddjurs Kommune tilbød virksomheden deltagelse i et projektforløb med Dansk Produktionsunivers
i samarbejde med Erhvervsservice
Syddjurs, takkede man ja, og Carsten kom til at stå for det.
Hvordan en mejerist kan ende som
På en udviklingsrejse ville
betonblander og senere projektlevirksomheden få et skræddersyet
der, det ved projektleder Carsten
forløb for at hjælpe med at realisere
Holmgaard Greibe, Perstrup Beton
potentiale og skabe vækst ved at
Industri A/S, alt om. Han er oprinde- sætte fokus på virksomheden og på,
ligt uddannet mejerist ved Arla og
hvor der kunne være behov for en
kom både der og senere ved Ceres
særlig indsats.
til at arbejde med kvalitetsstyring.
„Jeg havde før været med til
„Ved Ceres var jeg i fire år drifts
noget tilsvarende, og jeg ved, at
assistent i tapperiet og arbejdede
ændringer af kultur og organisation
blandt andet, sammen med eksikke er det samme som at købe en
terne konsulenny truck.“
ter, også om
Seks af
VI MENER ALLE SEKS,
inddragelse af
virksomhedens
AT DET VAR RIGTIG GODT,
medarbejderne i
nøglepersoner
de daglige funkfra forskellige
AT DER BLEV SAT NOGLE
tioner,“ fortæller
afdelinger satte
Carsten.
hver 6-8 timer af
ANDRE ORD PÅ
Da han
for at være med
trængte til en pause fra lederari 3-trins forløbet. „På baggrund af
bejdet kom han til Perstrup Beton
en spørgeskemaundersøgelse blev
Industri som betonstøber. Efter det
vi med udgangspunkt i svarene hver
var han blandemester og pladsmand især interviewet af to personer fra
og læste om aftenen enkeltfag til
Dansk Produktionsunivers.“
akademimerkonom i ledelse og kvaEfter det mødtes de seks så igen
litetsstyring, inden han tog en pause med de to konsulenter til en afslutfra arbejdet og blev maskiningeniør.
tende udviklingsdag, hvor også en
„Derefter vendte jeg tilbage og
konsulent fra Erhvervsservice Sydarbejder i dag med kvalitetssikring.“
djurs deltog.

har klædt projektleder godt

på til udviklingsforløb.

Slutprodukt i den rigtige retning
På basis af interviewene var der
valgt en række emner ud, som der
blev arbejdet med på udviklings
dagen. I forbindelse med at virksomheden udvider arbejdes der
sammen på kryds og tværs med
andre folk på andre lokaliteter. „Det
handler meget om at gøre tingene
smartest, og det var også i spil, da
vi tilmeldte os.“ Man besluttede dog
på forhånd at holde Syddjurs fokus,
da der ikke var nogen med i forløbet
fra de andre steder.
„Vi arbejdede med de udvalgte
emner for at sætte dem ind i en
prioriteret rækkefølge.“
Der afholdes løbende produktionsmøder hver 14. dag, og det var
meget udtalt, at det var emner fra
disse møder, der også var peget på
under interviewene, og som derfor
var sat i spil. „Slutproduktet af
mødet blev, at der ud af flere emner
skulle vælges ét, som der nu er lavet
en konkret handlingsplan for. Det
passede som fod i hose med det,
vi i forvejen havde snakket om på
vores produktionsmøder.“
Da direktør Karsten Sandal ikke
kunne være med, blev der ekstraordinært holdt et opfølgningsmøde
med Dansk Produktionsunivers.
„Jeg og Karsten var med til opfølgningsmødet, og efter det mødtes
han og os der havde været med i
udviklingsforløbet. Vi besluttede at

BETONFABRIK PÅ

UDVIKLINGSREJSE
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at det var rigtig godt, at der blev sat
sætte fokus på to emner – gennemgang af vores aktuelle salgsprojekter nogle andre ord på, og at der kom
en konkret plan
og implemenfor ét af emtering af et nyt
TIDEN HAR BESTEMT
nerne ud af det.
planlægningsVi var måske
program.“
VÆRET GIVET GOD
selv nået frem
Carsten
til det samme, og måske ikke, men
udtrykker stor tilfredshed med
tidsfaktoren i det ret korte forløb har
både forløb og udbytte af forløogså været et stort plus. Tiden har
bet. „Måske ikke så overraskende
bestemt været givet godt ud for os,
pegede det i samme retning som
det, vi allerede havde snakket om,
men vi mener alle seks,

der var med i forløbet – og derfor
også for virksomheden.“
Han siger, at det slet ikke er utænkeligt, at man på et senere tidspunkt
bruger erfaringerne fra forløbet til
internt at tage et nyt emne op. „Måske noget med helheden i virksomheden og nye samarbejder.“
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

Projektleder Carsten Holmgaard Greibe, Perstrup Beton Industri A/S
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Andelskassen i Grenaa har
kåret en lokal vinder, der skal
kæmpe om nominering til
landsfinalen i Fremtiden Spirer.

IVÆR

Fire innovative forretningsidéer,
fra hvert sit hold af
gymnasieelever fra Viden Djurs,
dystede om pladsen.

enige i, at det var et virkelig genogså vigtigt, at vi får formidlet, at
Det er tredie gang Andelskassen
nemarbejdet projekt, med en god
vi kan være fødselshjælpere for de
gennemfører konkurrencen blandt
samfundsmæsprojekter, der
landets gymnasieelever om at blive
sig effekt,“ siger
kommer videre,“
Fremtidens Spirer. „Vi ønsker med
INNOVATION ER IKKE
filialdirektøren.
projektet at understøtte lokalt iværk- fortsætter KirFORBEHOLDT DE STORE
De øvrige
sten, der også
sætteri blandt unge,“ forklarer filialtre forslag
var imponeret
direktør Lene Nielsen fra afdelingen
BYER, HVILKET VORES
havde også høj
over elevernes
i Grenaa, der var synligt imponeret
DELTAGERE ER KLARE
standard og
fremlæggelover de unges idérigdom og deres
spredte sig fra
ser. „Det er jo
seriøse arbejde med forslagene.
BEVISER PÅ
et forslag om
vigtigt, at de får
„Der er masser af innovation og
forståelsen for, at den gode idé også et madmarked på torvet med lokale
virkelyst i vores område, og vi vil
kvalitetsprodukter, et armbånd til
skal præsenteres professionelt for
gerne inspirere og styrke de unge
monitorering af sundhedsdata, så
eksempel med en forretningsplan.“
i, at det sagtens kan lade sig gøre
hjertepatienter kan udskrives hurtibåde at bo og arbejde her. Innovagere til en tidsbesparende app, der
tion er ikke forbeholdt de store byer, Skraldespanden vandt
via talegenkendelse, gør det nemt
Det var et hold fra HTX uddanhvilket vores deltagere er klare befor SOSU personale at dokumentere
nelsen, der med deres projekt
viser på,“ supplerer erhvervskundederes arbejdsindsats.
og prototype af en skraldespand,
chef Kirsten Østergaard. „Mindst et
Alle projekterne blev både præhvor nogle af
af af de tidligere
brugerne tildeles senteret på en kort film og derefter
års projekter er
VI ØNSKER MED PROfremlagt af eleverne selv.
en gevinst, som
der i dag vokset
JEKTET AT UNDERSTØTTE belønning for
en sund virkLokale erhvervs-dommere
at fodre den,
somhed ud af.“
LOKALT IVÆRKSÆTTERI
Konkurrencen kører i 11 af Andelsvandt. „Alle
„Som pengekassens filialer, og alle steder er der
dommerne var
institut er det
BLANDT UNGE
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Vinderne Richard Lip, Rasmus Hedeager Mikkelsen, Mads Hinge Åkerlund og filialdirektør Lene Nielsen, Andelskassen i Grenaa

LOKALE

RKSÆTTER-ELEVER
SPIRER

hentet lokale erhvervsfolk ind som
dommere. „Vi havde valgt fire meget forskellige profiler, så eleverne
fik den bedst mulige feedback. Og
vi kunne se, at alle gik stolte herfra
med en god oplevelse. De fik noget
med på vejen, og var kommet tæt
på nogle erfarne personer, de aldrig
ellers ville være kommet tæt på,“
siger Kirsten.
Videoen med skraldespands
projektet skal nu dyste med de
andre vindere i en afstemning på
fremtidenspirer.dk og de tre grupper, hvis video får flest stemmer,
går videre til finalen. Afstemningen
slutter 18. januar og dommerne i
Grenaa er sikre på, at deres vinder
har store chancer i finalen, hvis de
får stemmer nok til at deltage.
Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk

www.erhvervDJURSLAND.dk · januar 2018

Andelskassens dommerpanel: Adjunkt Nikolaj Jakobsen Løth, Viden Djurs og dommerne sponsorog eventmedarbejder Hans Jakob Konrad Nielsen, Kattegatcentret, kreativ chef og partner Jens
Nikolajsen, Mercatus Reklamebureau A/S, viceborgmester og planteskoleejer Benny Hammer,
Skovplanteskolen Holmegaard A/S og salgschef Nicolai Søndergaard, John Frandsen A/S
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Arbejdet med at passe på miljøet smitter af på
arbejdsmiljøet ved VAM A/S i Vester Alling.
Selv om Jesper Vang Nielsen, kvalitet, miljø og arbejdsmiljø ansvarlig
ved entreprenørvirksomheden VAM
A/S kun har været ansat i fire måneder, er han allerede godt inde i arbejdet med GMC miljøcertificering.
Han har stor erfaring fra arbejde
med miljø og arbejdsmiljø på sin
tidligere arbejdsplads. „Da jeg skulle
til at uddanne mig, stod valget mellem byggebranchen, hvor hjertet lå
men jobbene var få, eller det mere
sikre som maskintekniker,“ fortæller
Jesper. „Jeg valgte det sidste.“
De fleste venner er landmænd, og
han har kørt meget med maskiner
i fritiden. „Jeg elsker både at se på
og køre med gravemaskiner. Derfor
ved jeg også, hvad der snakkes om
her i VAM, og jeg kan snakke med
om at finde løsninger og gå nye
veje.“
Jesper havde gennem nogen tid
haft et godt øje til VAM, og da stillingen pludselig var der, slog han til.

„Vi har også lavet vores egen minigenbrugsplads til affaldssortering
af affald dels fra adressen men også
fra pladserne rundt om, hvis der
er noget på bilerne, når de vender
hjem. De læsser af her i stedet for at
køre en omvej til genbrugspladsen.
Der sorteres også på byggepladserne, så affaldet er klar til afhentning.“
Ved VAM har man virkelig fået
øjnene op for sammenhængen
mellem miljø og arbejdsmiljø.
„Spilder du noget på hånden, er det
arbejdsmiljø, og fortsætter det ned
på gulvet, er det miljø. Det hænger
sammen, og forbedringer et sted
har ofte betydning andre steder
også.“

VED AT SAMARBEJDE
MED KOMMUNEN PÅ
DEN MÅDE BLIVER
MILJØFOLKENE TIL
SAMARBEJDSPARTNERE

Fællesmøder om
miljø og arbejdsmiljø
Medarbejderne er med i den obligatoriske miljøgruppe, der afholder
fire årlige møder, og er således også
naturligt involverede i arbejdet.
„I VAM har vi som noget nyt valgt
Det er nemt at gå til
at slå miljø- og arbejdsmiljømøder
Noget Jesper ikke tidligere har haft
sammen, så det supplerer hinani hånden ved miljøarbejde er en milden.“
jømappe som den, der følger med
Op til møderne går man en tur
en GMC miljøcertificering. Mappen
på virksomheden for at se på, hvad
ligger bordet ved siden af VAM’s
der er indført af nye arbejdsgange
GMC Miljøcertifikat.
m.m., og om der
„Det er helt
måske er noget,
unikt med den
I FORHOLD TIL ISO
der skal tages
mappe. Jeg har
STANDARDER ER DET HER
op på mødet.
i hvert fald ikke
„Der skal
tidligere set
MEGET NEMT AT GÅ TIL
laves en handnoget tilsvalingsplan efter
rende. Den giver
hvert møde, og på baggrund af den
en struktur og guider dig gennem
kan medarbejdere blive pålagt at
forløbet på en meget håndgribelig
udføre opgaver. Vi kigger hele tiden
og let forståelig måde.“
tre år frem og opdaterer løbende
Han har tidligere arbejdet meget
planen.“
med ISO certificeringer og siger, at
GMC var VAM’s første certifikat.
der hele tiden tolkes på dem, da de
„Siden har vi også fået internatiospænder meget bredere.
„I forhold til ISO standarder er det nale certifikater, og tænker man på
at tage yderligere certifikater vedrøher meget nemt at gå til, og mindre
rende miljø og arbejdsmiljø, er CMC
virksomheder har bestemt ingen
et rigtig godt sted at starte.“
grund til at være bange for at gå i
Certificeringen betyder også,
gang med det. Du vinder hen ad veat der ved VAM ikke som ellers er
jen ved at have fokus på både miljø
miljøtilsyn hvert år – men kun hvert
og arbejdsmiljø – og få gjort noget
tredje år. „Ved at samarbejde med
ved begge dele.“
kommunen på den måde bliver
Arbejdet med miljøcertificeringen
miljøfolkene til samarbejdspartnere,
har blandt andet medført, at der er
så det i langt højere grad kommer til
fuldstændig styr på opbevaring af
at handle om forebyggende forankemi, og at der i modsætning til tidstaltninger frem for at skulle løse
ligere ikke længere står umærkede
opgaver og/eller problemer.“
dunke noget sted i virksomheden.
Der er også kommet opsamlingsbakker på steder med aftapning af
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
blandt andet olie og frostvæske, så
væsken bliver i bakken, hvis hane eller medarbejder skulle være uheldig.
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Kvalitet, miljø og arbejdsmiljøansvarlig Jesper Vang Nielsen, VAM A/S
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SUNDE GRAVEMASKINER
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Den nye direktør i Kattegatcentret svømmer ikke
nødvendigvis med strømmen i sit spændende liv.
I vinter var det Belize – og forrige år en tur med HimDa Erhverv Djursland besøgte Helle Hegelund Knudmeltoget fra Beijing til Tibet.
sen, havde hun kun siddet i Kattegatcentrets direktørHelle har boet i Sydamerika i seks år med børn og
stol en uge og undskyldte, da hun lige skulle bruge lidt
mand. „Det har handlet om
tid på at hente kaffen – og finde
ud af det med kaffemaskinen.
HVIS DU IKKE KAN SLIPPE natur og miljø. Jeg arbejdede
3-4 år i Columbia og har også
Fiskene i Kattegatcentret
havde pludselig kaldt på en ny
NOGET, KOMMER DER ALDRIG arbejdet i Ecuador, Nicaragua
og Costa Rica.“ I slutningen
direktør, og det var simpelthen
af 1990 skrev hun en bog/
NOGET NYT TIL DIG
for fristende, selv om Helle
opslagsværk om bevarelse af
egentlig havde tænkte sig at
plantearter i de latinamerikanske lande. „I tiden inden
blive lidt længere som Teknisk Chef og Koncernledelse
internettet skulle der bøger på bordet, og bogen hjalp
i Skanderborg Kommune.
til at styrke samarbejdet mellem de latinamerikanske
lande inden for bevarelse af biodiversitet.“
Udfordrer sig selv
„For en måned siden var jeg på Kreta med en venNærværet binder livet sammen
inde,“ fortæller Helle. „Da hun havde brug for en
Tilbage fra Colombia arbejdede Helle et år som selvhviledag, meldte jeg mig til dykning. Vi fik på briefingen
stændig rådgiver og blev derefter ansat ved Niras som
at vide, at vi skulle dykke i grotter og at vi skulle sige
rådgiver i Sydøstasien og i danske nationalparker. „Det
til, hvis vi havde det slemt med trange rum. Det havde
blev afsættet til mere og mere lederarbejde, og jeg blev
jeg ikke lige set komme – men tog med. Det var alt for
bedt om at bygge en Niras afdeling op i Aarhus om
spændende.“
natur og miljø.“
Helle mener, at man godt må udfordre sig selv. „I
Samtidig nærmest eksploderede behovet for VVM
arbejdsøjemed kan vi blive bedre til at samarbejde
undersøgelser i forbindelse med Englands havvindmølmellem offentlige og private. Det offentlige har gode
leparker. „Jeg foreslog, at vi etablerede os i England,
erfaringer med kommunikation og samarbejder med
og det kom jeg så til at stå for i fem år sammen med en
borgerne, men er hele tiden presset af effektiviserinenglænder, mens jeg pendlede frem og tilbage. Da det
ger. I det private er fokus naturligt på en god bundlinje
kørte, tog jeg skiftet til Skanderog dermed optimeret på at lave
borg Kommune. Hvis du ikke
gode resultater. Jeg har været
JO TÆTTERE PÅ HINANkan slippe noget, kommer der
heldig nu at få et ben i begge
aldrig noget nyt til dig.“
lejre og vil med min baggrund
DEN, JO MERE FANTASTISK
Nærværet med familie, venarbejde for at styrke Kattegatner og kollegaer er altafgørende.
centrets samarbejde med komER DET AT VÆRE SAMMEN
„Jo tættere på hinanden, jo
munen og lokale virksomheder.“
mere fantastisk er det at være sammen.“ Som tidligere
springgymnast tog Helle tjansen som gymnastiktræHar boet og rejst meget i udlandet
ner i Mols IF i 6-7 år. „At se de unge have succes til
Helle kom til Mols for omkring 24 år siden og bor samopvisning og være sammen og være så stolte er det
men med Henrik og den sidste hjemmeboende af fire
hele værd.“
sammenbragte børn. De har et sommerhus i FemmølBolde er Helle til gengæld ikke så dus med. Og så
ler og et hus med strandeng ved Egsmark Strand, hvor
har jeg (næsten) lovet ikke at skrive om, hvordan Helle
Henriks mor bor.
som yngre tjente øl ved at vædde om, at hun kunne stå
Frisk luft og motion er et must, og Helle svømmer
på en arm op ad væggen og drikke af den øl, hun holdt
gerne et par kilometer i svømmehal en gang om ugen.
med den frie hånd. „Jeg tror måske, at jeg stadig kan.“
Det bliver også til løbeture på omkring 6 km og op på
cyklen, når tiden er til det.
„Vi kan godt lide at rejse og har været på længere
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
ture til blandt andet Cuba, Latinamerika og Galapagos.“

DIREKTØR HAR DET SOM EN
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Direktør Helle Hegelund Knudsen, Kattegatcentret
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Underleverandøren
med det hele i huset
Vandskæring, svejs, klip
og buk i alle materialer
aalsrode.dk

VI GIVER DIG KVALITET
TIL EN PRIS – DER HOLDER

Informationsmøde

Vælg en stærk
samarbejdspartner
LOKAL OG ENGAGERET

GMC

m i l j ø c e r t i f i k a t

- hvordan får min virksomhed det?
Claus Tjørnelund, Frederiksen A/S,
fortæller om sine erfaringer med GMC Miljøcertifikat

www.djurslandsbank.dk

onsdag den 17. januar 2018 kl. 13.00
Rådhuset Grenaa, Torvet 1

Din lokale installatør

GMC Miljøcertifikat er det lokale alternativ til de internationale miljøcertificeringer, og en lang række virksomheder har allerede opnået miljøcertifikatet - og dermed valgt at tage ansvar for det lokale miljø.

Hvorfor miljøcertifikat?
•Konverter obligatorisk miljøkontrol til assistance i miljørigtig adfærd.
•Udvikling af miljøhandlingsplan for virksomheden.

El-installation
Automation
IT-netværksløsninger
Industriservice
Solceller
Sikringsanlæg

•Blåt stempel, der efterfølgende kan anvendes i din markedsføring.
•Virksomhedens miljønøgletal kan bruges til at opnå driftsbesparelser.
Processen med at opnå miljøcertifikatet tager ca. et år.
Miljøkontoret coacher (gratis) virksomheden gennem forløbet.
Tilmelding ikke nødvendig.
Yderligere oplysninger:

Erhverv- og Miljøafdelingen
Carsten T. Willadsen, tlf. 8959 4004
ctw@norddjurs.dk
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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

www.erhvervDJURSLAND.dk · januar 2018

INGEN KAN ALT, MEN ALLE KAN NOGET, OG SAMMEN KAN
VI DET HELE I „DET INNOVATIVE DJURSLAND“!

DET INNOVATIVE
DJURSLAND
Business Djursland har
sammen med Viden Djurs store
forventninger til fremtiden, og
lancerer snart „Det innovative
Djursland“ med fokus på erhvervsog kompetenceudvikling samt
jobskabelse på hele Djursland.
Formand for Business Djursland,
Bjarne Nielsen der ligeledes er
formand for foreningens kompetenceudvalg udtaler; „Business
Djursland har siden etableringen
i 2017 arbejdet målrettet med at
skabe en klar identitet, og en fælles
platform for erhvervsudviklingen af
Djursland. Dette sker blandt andet
gennem foreningens netværks- og
kompetenceudvalg, hvor vi i 2017 i
kompetenceudvalget (der repræsenterer Viden Djurs og Dania Erhverv
samt LO Djursland) lancerede „Digital Djursland“ der skal være med til
at, sikre virksomhederne på Djursland tager stilling til digitaliseringens
udfordringer, og vender udfordringer
til styrker.“
Tre tværfaglige netværk
Bestyrelsesmedlem i Business
Djursland Lars Hede, der er formand
for netværksudvalget udtaler; „Vore
antagelser om, at virksomhederne
www.erhvervDJURSLAND.dk
www.erhvervDJURSLAND.dk ·· januar
januar 2018
2018

på Djursland ikke ser og arbejder
med kommunegrænser, og gerne vil
netværke med henblik på at vækste
den enkelte, virksomhederne og
Djursland. Der er stor interesse for
det nyligt etablerede tværfaglige
netværk, og vi har nu etableret tre
tværfaglige netværk, og vi ønsker
ligeledes på sigt at arbejde med
at skabe nogle faglige netværk- og
klynger, der sammen kan løfte opgaver, den enkelte ikke kan.“
Et samlet Djursland
Efter et afdækkende møde i oktober
2016 mellem aktører fra Syddjurs
Kommune, Viden Djurs, og Business
Djursland, kunne man i Business
Djursland konstatere, at der stadig mangler fokus på helheden
Djursland, da særligt kommunerne
markedsfører erhverv med fokus
på egen kommune og ikke som et
samlet Djursland. „Vi mangler den
fælles fortælling, strukturering af
information- og erhvervstilbud, samt
ikke mindst den fælles koordinerede
branding af erhvervsmulighederne
på Djursland,“ udtaler formand
Bjarne Nielsen.
Business Djursland arbejder
fortsat i 2018 med digitalisering som
overordnet tema, da det står helt
klart at alle er nødt til at forholde
sig til digitalisering fremadrettet,
således at digitalisering ikke ender
med at være fremtidens værste
konkurrent. Business Djursland vil
derfor arbejde med „Det innovative Djursland“ (Djursland som én
virksomhed) som indsatsområde
under digitaliseringstemaet, og den
overordnede målsætning er at få
borgere, virksomheder og kommunerne på hele Djursland til at føle

sig som en del af én virksomhed,
hvor man står sammen om at sikre
vækst gennem fælles udvikling af
Djursland.
Virksomhedstanken
Djursland som én virksomhed,
samler alle gode energier og kompetencer imod en eneste ting, nemlig
at omverdenen finder halvøen
interessant og attraktiv, og derved får lyst til at bosætte/etablere
sig, eller købe varer/ydelser af os.
Virksomhedstanken betyder også, at
vi kan tænke meget mere strategisk
kompetenceudvikling imod særlige
kernekompetencer, herunder innovation, som vil være det bærende
tema, der kan repræsentere hele
Djursland.
Formål med
Det innovative Djursland
At starte en folkelig, identitets
skabende bevægelse, der medvirker
til at skabe et attraktivt og dynamisk
Djursland. Et Djursland hvor vi udvikler vore innovationskompetencer
som bærende for den fremtidige
erhvervsudvikling, på tværs af brancher og private og offentlige aktører,
så alle tænker og arbejder med
Djursland som én virksomhed.
Visionen
Virksomheder og potentielle tilflyttere, skal kende os, som dem der
ved, hvem vi er og hvad vi kan, således at vi fremstår tydeligt attraktiv
som det bedste sted at bo, arbejde
og drive virksomhed i Østjylland.
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DERFOR VÆLGER VI RØNDE SPAREKASSE
Rønde Sparekasse
bakker op, når det er nødvendigt, og så er
der samtidig plads til lidt humor ind imellem.
Sådan noget kan jeg godt lide.”
Torben Christensen, ejer af Grønfeld Byggecenter A/S

Rønde Sparekasse
giver mig råderum i takt med, at
forretningen vokser. Det er vigtigt.”

Poul Bonde, ejer af Rønde Industriteknik A/S

To banker er lukket her i Hornslet, det efterlader et enormt hul og er trist for byen. I Rønde
Sparekasse går vi i dag bare direkte oven på til
erhvervsafdelingen, det fungerer rigtig godt - og
det føles rart, at man er kendt og prioriteret.”
Sanne Søgaard, Hornslet

Rønde Sparekasses
råd er utrolig jordnære – det
hjælper os til at navigere klogt.
Vi har begge gode gammeldags dyder,
når det gælder service og kundekontakt”
Jan Hjelm Henriksen, medejer af
VVS-virksomheden Hjelm & Henriksen A/S

Rønde Sparekasse rådgiver private og erhvervskunder inden for han- Med adresse på hovedgaden i Rønde er vi placeret i hjertet af Djursland,
del, håndværk og detailbranchen. Vi er et af landets mest solide penge- herfra sørger vi for, at du får en professionel personlig betjening – hos
institutter med en 150-årig historie og stærk forankring i lokalområdet. os vil du altid opleve seriøs økonomisk rådgivning med dig i centrum.

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

Den Europæiske F
 ilmhøjskole

Ellen Riis overtager pr. 1. februar
2018 posten som forstander på
Den Europæiske Filmhøjskole
i Ebeltoft efter Nadia Kløvedal
Reich, der har valgt at søge nye
veje. Ellen kommer fra en stilling
som adjunkt og undervisningskoordinator på VIA University
College i Filmby Aarhus. Hun
er uddannet cand. phil. i kommunikation og har bl.a. arbejdet
for Nordisk Film, TV 2 og haft
sit eget produktionsselskab,
Basmati Film.
Syddjurs Kommune
Ole Wolf bliver afdelingschef
for den nye afdeling Kultur
og Borger. Ole er uddannet
i statskundskab og kommer
fra en stilling som koordinator
på kulturområdet i Horsens
Kommune. Han bliver ansvarlig
for kultur, fritid/folkeoplysning,
borgerservice, biblioteker, musik, teater, museer og kulturarv,
ligesom borgerinddragelse og
samarbejde med civilsamfundet, landdistrikter og naturformidling også indgår.
Afdelingschef for kultur, plan og
erhverv i Syddjurs Kommune,
Kenneth Jensen (49), er blevet
direktør for teknik, miljø, erhverv
og stabe ved Ikast-Brande
Kommune. Frem til 1. juni 2018
overtager Arne Gynther, chef
for veje, trafik og ejendomme,
Kenneths sagsområder.
Ebeltoft Park Hotel
Den tidligere udviklingsmanager
Nadia Lehrer er udnævnt til daglig leder for Ebeltoft Park Hotel.
Bag Søjlen
Dintcher Mehmed (43) overtager restauranten Bag Søjlen i
Rønde pr. 1. februar 2018 efter
nuværende indehaver gennem
21 år Rober Mekhael (63).
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Hekla Smede- og
Maskinværksted
Anette Okkerholm Jensen overtager maskinværkstedet Hekla
efter Henning Nielsen, der har
drevet virksomheden de sidste
11 år. Hekla kan næste år fejre
sit 100 års jubilæum.

Confac
Betonelementfabrikken Confac har udvidet med et opkøb
af fiberbetonfabrikken A/S
Magnus Holm i Øster Alling.
Fabrikken og dens medarbejdere fortsætter arbejdet som
hidtil på Djursland.
Kalø Økologiske
Landbrugsskole
Landbrugsskolen på Kalø
har oprettet en ny akademi
uddannelse i landbrugsledelse.
Den har til formål at balancere
mere mellem praksis og teori,
hvilket adskiller sig fra andre
lederuddannelser i landbrug.
Museum Østjylland
Museum Østjylland i Grenaa
har modtaget Norddjurs Kommunes Handicappris 2017 for
sit fokus på tilgængelighed
og brugerinddragelse under
opbygningen af den nye permanente udstilling „Fire veje
til Norddjurs“.
Terma Aerostructures
Manufacturing
Terma i Grenaa har som den
eneste danske virksomhed
opnået en certificering for
deres produktion af komposit efter den internationale
NADCAP standard. NADCAP
akkrediteringen anvendes
indenfor forsvars- og luftfartsindustrien.
Mols Organic
Virksomheden Mols Organic
har netop åbnet en gårdbutik i forlængelse af deres
produktionslokaler i Vrinners.
Danhostel Gjerrild
Danhostel i Gjerrild vinder
madprisen Årets Mesterkok
2017 blandt alle landets Danhostels. Prisen er givet ud fra
gæsternes egne vurderinger af
vandrerhjemmets forplejning.

Nytårskur i Syddjurs Kommune
5. Januar kl. 7:30-9:30 i Festsalen,
Fuglsøcentret, Dragsmurvej 6, 8420
Knebel.
Byrådet i Syddjurs Kommune inviterer
erhvervslivet til den årlige nytårskur,
hvor der vil være inspirerende oplæg
og networking med politikere og
kolleger fra erhvervslivet.
Nytårskur hos Business Djursland
5. Januar kl. 14:00-16:00, historisk
lokation følger.
Arr.: Business Djursland
Dialogmøde med erhvervslivet
30. januar kl. 16-20 i Nautilus,
Kattegatcentret, Færgevej 4, 8500
Grenaa.
Norddjurs Kommune afholder det
årlige dialogmøde med erhvervslivet,
hvor vi skal diskutere, hvordan
vi styrker vækst og udvikling på
erhvervsområdet.
Tilm.: Helle A. Kjeldsen, mail
hak@norddjurs.dk senest torsdag den
25. januar.

Dialogmøde for overnatningssteder
i Norddjurs Kommune
19. februar kl. 16:00 - 18:30 på
Danhostel Gjerrild Vandrehjem,
Dyrehavevej 9, 8500 Grenaa.
Borgmester Jan Petersen er dagens
vært, ligesom en række lokale
politikere deltager på mødet, hvor vi
skal diskutere, hvordan vi i fællesskab
kan øge overnatningskapaciteten
og udvikle turismen i Norddjurs.
Undervejs serveres sandwichs og
drikkevarer.
Tilm.: Helle A. Kjeldsen,
hak@norddjurs.dk senest den 14.
februar.
Iværksætterkursus
13. marts - 24. april i Rønde
Idrætscenter, Skrejrupvej 9 B, 8410
Rønde.
Erhvervsservice Syddjurs afholder over
seks aftener et iværksætterkursus for
dig, der overvejer at springe ud som
iværksætter eller allerede er i gang.
Tilm.: essyddjurs.dk senest 6. marts
kl. 12:00.

Nye selskaber
Cvr nr
39173964
39168065
39159090
39155354
39152312
39151081
39150018
39148536
39145642
39147394
39144883
39144085
39134373
39127849
39126834
39107473
39106582
39103427
39101777

Selskabsnavn................................................................................................. Reg.dato
Ablaze Interactive IVS................................................................................. 19.12.2017
AXFormIT ApS.............................................................................................17.12.2017
Convert A/S................................................................................................. 13.12.2017
Mount Agency IVS...................................................................................... 12.12.2017
Urd´s IVS......................................................................................................11.12.2017
Go Abroad & HR ApS...................................................................................11.12.2017
Brdr. Madsen Biler IVS............................................................................... 10.12.2017
Youfly A/S................................................................................................... 08.12.2017
Lang & Lang Rideudstyr ApS..................................................................... 08.12.2017
AllDrive IVS................................................................................................. 08.12.2017
Tempest Games IVS................................................................................... 07.12.2017
Speedyneedle IVS...................................................................................... 07.12.2017
FT Huse ApS............................................................................................... 04.12.2017
Landinspektørfirmaet Kjær‘s Eftf. ApS...................................................... 01.12.2017
GEIKA IVS................................................................................................... 01.12.2017
Lille Fod ApS............................................................................................... 23.11.2017
Hekla Smede og Maskinværksted ApS...................................................... 23.11.2017
Østergaards Murerfirma IVS...................................................................... 22.11.2017
Dahls Antik & Design ApS...........................................................................21.11.2017

Selskabsændringer
35243046
37352985
33501234
38239945
37757667
35027092
34728461
37616249
15306696
37462063
38031805
36565160
34804133
37391689
37998389
34481091
35891927
37683515
34737126
37856118
37415030
37820210
37389803
37389749
37140929
36552859
36986123
34472297
37946885
36938773
31268486
27919979

APPCON ApS......................................................18.12.2017 Virksomheden er opløst
Strunges Food ApS.............................................18.12.2017 Virksomheden er opløst
HALICON ApS....................................................18.12.2017 Virksomheden er opløst
Ryomgård Multihal IVS............................................ 15.12.2017 Opløst ved erklæring
Gyroskeet IVS............................. 15.12.2017 Anmodning om opløsning tilbagetaget
Handelsselskabet AG 61 ApS................................. 13.12.2017 Konkursdekret afsagt
Selskabet af 8/12 2017, Ebeltoft ApS..................... 13.12.2017 Konkursdekret afsagt
Mountainbike Challenge Ebeltoft IVS..................... 12.12.2017 Opløst ved erklæring
BEKA 2016 ApS........................................................ 12.12.2017 Likvidation vedtaget
AOJ2016 IVS.................................................... 10.12.2017 Anmodning om opløsning
SXH Marketing IVS.......................................... 10.12.2017 Anmodning om opløsning
JR marked IVS................................................. 10.12.2017 Anmodning om opløsning
OUTSORCIA ApS............................................09.12.2017 Anmodning om opløsning
Lundqvist Group IVS........................................09.12.2017 Anmodning om opløsning
Funkasz Engineering IVS................................. 07.12.2017 Anmodning om opløsning
AUNING LYSTFISKERSHOP ApS................... 07.12.2017 Anmodning om opløsning
VIP HUNTING ApS.......................................... 07.12.2017 Anmodning om opløsning
Swipetto Games IVS....................................... 07.12.2017 Anmodning om opløsning
PROLINE ApS.................................................. 07.12.2017 Anmodning om opløsning
Prop Amok ApS................................................ 07.12.2017 Anmodning om opløsning
Knudsminde Kloak IVS.................................... 07.12.2017 Anmodning om opløsning
Nordic Pet Nutritions IVS................................. 07.12.2017 Anmodning om opløsning
UTIKA Consult IVS........................................... 07.12.2017 Anmodning om opløsning
UTIKA IVS........................................................ 07.12.2017 Anmodning om opløsning
Graabæk Racecars IVS.......................................06.12.2017 Virksomheden er opløst
MESTER GRØNT ApS............................................ 02.12.2017 Konkursdekret afsagt
Iversen‘s Corner IVS............................................... 01.12.2017 Konkursdekret afsagt
IMPORTSELSKABET F.S. 2012 ApS..................... 29.11.2017 Konkursdekret afsagt
Release IVS.............................................................. 27.11.2017 opløst ved erklæring
Lønadministrationen IVS......................................... 20.11.2017 Opløst ved erklæring
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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Alle data er indhentet i perioden
17.11.2017 - 18.12.2017.
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen,
NN Markedsdata. Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

APPORT SYSTEMS A/S
Sletten 20, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-6-2017
Bruttofortjeneste
18,2
(19,7)
Resultat før skat
-0,4
(3,8)
Egenkapital
9,9
(10,8)
Antal ansatte
32
APS HALLING AUTOOPHUG.
KNUD KOUSTRUP
Sønderskovvej 35, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-6-2017
Bruttofortjeneste
2,8
(2,5)
Resultat før skat
0,2
(-0,2)
Egenkapital
1,2
(1,0)
Antal ansatte
15
ARKITEKTFIRMA APS POUL ERIK
CLAUSEN ARKITEKT MAA
Ny Lufthavnsvej 21, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-9-2017
Bruttofortjeneste
2,2
(2,1)
Resultat før skat
0,3
(0,0)
Egenkapital
0,5
(0,3)
Antal ansatte
3
BLIKKENSLAGERFIRMA ERNST
MEYER APS HORNSLET
Sletten 3, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-6-2017
Bruttofortjeneste
1,8
(1,6)
Resultat før skat
-0,3
(-0,4)
Egenkapital
3,0
(3,2)
Antal ansatte
4
BM MASKINTEKNIK APS
Smedebakken 20, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 30-6-2017
Bruttofortjeneste
2,4
(3,5)
Resultat før skat
0,6
(-0,3)
Egenkapital
1,4
(0,8)
Antal ansatte
4
BMJ BYGGESELSKAB 2003 APS
Sletten 20, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-6-2017
Bruttofortjeneste
0,4
(0,3)
Resultat før skat
0,2
(0,1)
Egenkapital
1,5
(1,5)
Antal ansatte
3
BP ELECTRIC A/S
Trekanten 44B, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2017
Bruttofortjeneste
11,7
(13,9)
Resultat før skat
0,1
(0,4)
Egenkapital
0,2
(0,2)
Antal ansatte
32
BRENNER RADIATORER APS
Hornbjergvej 51, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-6-2017
Bruttofortjeneste
3,2
(3,6)
Resultat før skat
0,8
(1,4)
Egenkapital
3,5
(2,9)
Antal ansatte
7
BSA MINI APS
Rugvænget 19A, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2017
Bruttofortjeneste
2,7
(1,5)
Resultat før skat
-0,0
(0,1)
Egenkapital
0,9
(0,9)
Antal ansatte
3
BSA MINI II APS
Rugvænget 19A, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2017
Bruttofortjeneste
0,4
(0,5)
Resultat før skat
-0,4
(-0,1)
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Egenkapital
Antal ansatte

-0,2
7

(0,1)

BVM TØMRER APS
Mortensensvej 5, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 30-9-2017
Bruttofortjeneste
0,5
(1,0)
Resultat før skat
0,1
(0,0)
Egenkapital
0,3
(0,2)
Antal ansatte
3
C-TILSTED APS
Jernbanegade 5 1, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-6-2017
Bruttofortjeneste
6,3
(6,9)
Resultat før skat
0,9
(1,1)
Egenkapital
1,7
(1,5)
Antal ansatte
10
CAFÉ LECOQ APS
Fuglslev Bygade 9, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-6-2017
Bruttofortjeneste
4,3
(2,2)
Resultat før skat
0,7
(0,4)
Egenkapital
2,8
(2,3)
Antal ansatte
35
CHR. RASMUSSEN
TANDLÆGEANPARTSSELSKAB
Skovvej 11, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 30-9-2017
Bruttofortjeneste
3,1
(3,0)
Resultat før skat
0,2
(0,2)
Egenkapital
0,7
(0,7)
Antal ansatte
3
DINTANDLÆGE GRENAA APS
Østergade 15, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2017
Bruttofortjeneste
6,7
(6,3)
Resultat før skat
1,4
(1,0)
Egenkapital
4,7
(3,7)
Antal ansatte
15
DJEBOLIG APS
Århusvej 22, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2017
Bruttofortjeneste
1,4
(1,9)
Resultat før skat
-0,2
(0,5)
Egenkapital
20,9
(21,1)
Antal ansatte
3
DJURS SOMMERLAND A/S
Randersvej 17, 8581 Nimtofte
Regnskabsafslutning 30-6-2017
Bruttofortjeneste
118,6
(127,5)
Resultat før skat
39,7
(52,0)
Egenkapital
186,8
(159,4)
Antal ansatte
145
DJURSLAND ISOLERING APS
Egevej 18, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2017
Bruttofortjeneste
0,7
(0,7)
Resultat før skat
0,0
(-0,0)
Egenkapital
-0,1
(-0,1)
Antal ansatte
3
EIGIL SØRENSEN. KOLIND APS
Bredgade 10, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-9-2017
Bruttofortjeneste
0,5
(0,5)
Resultat før skat
-0,0
(0,0)
Egenkapital
0,7
(0,7)
Antal ansatte
3
EMERGENCY LIGHT.DK APS
Primulavej 29, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2017
Bruttofortjeneste
1,4
(2,0)
Resultat før skat
0,2
(0,6)
Egenkapital
1,0
(2,2)
Antal ansatte
3
FLEMMING NIELSEN APS
Søparken 9, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 30-6-2017

Bruttofortjeneste
Resultat før skat
Egenkapital
Antal ansatte

1,4
-0,0
1,4
3

(1,3)
(0,1)
(1,5)

FORLAGET VISTOFT APS
Havvej 32, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30-9-2017
Bruttofortjeneste
1,4
(1,5)
Resultat før skat
0,9
(0,3)
Egenkapital
3,7
(3,5)
Antal ansatte
7
G.M.T. APS
Frejasvej 15, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2017
Bruttofortjeneste
0,5
(0,7)
Resultat før skat
0,2
(0,2)
Egenkapital
23,8
(23,8)
Antal ansatte
15
GRENAA MURER- OG TØMRERFORRETNING A/S
Frejasvej 15, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2017
Bruttofortjeneste
2,6
(3,4)
Resultat før skat
0,0
(0,1)
Egenkapital
1,3
(1,3)
Antal ansatte
7
GSM MASKINFABRIK A/S
Kattegatvej 14, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2017
Bruttofortjeneste
17,0
(15,0)
Resultat før skat
3,1
(3,3)
Egenkapital
6,2
(4,6)
Antal ansatte
23
H. HOFFMANN A/S
Søholtvej 11, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-6-2017
Bruttofortjeneste
1,0
(1,0)
Resultat før skat
-0,1
(0,0)
Egenkapital
1,2
(1,2)
Antal ansatte
3
HAVNEVEJENS FRISØRSALON APS
Havnevej 57, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2017
Bruttofortjeneste
0,4
(0,3)
Resultat før skat
0,0
(-0,0)
Egenkapital
0,1
(0,1)
Antal ansatte
3
HJELM & HENRIKSEN A/S
Martin Hansens Vej 15, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-9-2017
Bruttofortjeneste
6,0
(3,2)
Resultat før skat
0,7
(-1,5)
Egenkapital
0,3
(-0,3)
Antal ansatte
15
HORNSLET BOGTRYKKERI APS
Tingvej 36, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-6-2017
Bruttofortjeneste
0,8
(0,8)
Resultat før skat
0,0
(0,1)
Egenkapital
0,2
(0,2)
Antal ansatte
3
JYSK TRYKPRØVNING A/S
Møllevej 4A, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30-6-2017
Bruttofortjeneste
2,6
(3,0)
Resultat før skat
0,3
(1,1)
Egenkapital
0,8
(1,2)
Antal ansatte
7
LEIF JENSEN GRENAA APS
Åboulevarden 58, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2017
Bruttofortjeneste
0,3
(0,4)
Resultat før skat
0,2
(0,1)
Egenkapital
5,3
(5,0)
Antal ansatte
3

MALERFIRMA MADSEN APS
Rugvænget 17, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2017
Bruttofortjeneste
4,1
(5,0)
Resultat før skat
-0,8
(0,0)
Egenkapital
-1,1
(-0,5)
Antal ansatte
13
MIDTDJURSMALEREN
BO CHRISTENSEN & SØN APS
H C Andersensvej 2, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-6-2017
Bruttofortjeneste
3,0
(3,0)
Resultat før skat
-0,3
(0,2)
Egenkapital
-0,1
(0,3)
Antal ansatte
15
MORTEN KNUDSEN STÅL OG
MASKINTEKNIK APS
Auningvej 89C, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 30-6-2017
Bruttofortjeneste
10,1
(7,8)
Resultat før skat
0,6
(0,5)
Egenkapital
3,4
(3,0)
Antal ansatte
35
MS SHOES APS
Rådmandsvej 22, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2017
Bruttofortjeneste
1,2
(2,0)
Resultat før skat
0,4
(0,9)
Egenkapital
-1,3
(-1,6)
Antal ansatte
3
NOTAT GRAFISK APS
Nordkystvejen 2F, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 30-6-2017
Bruttofortjeneste
0,7
(0,7)
Resultat før skat
-0,2
(-0,0)
Egenkapital
1,3
(1,4)
Antal ansatte
3
NYMARK & FOGH TEKNIK APS
Energivej 14, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2017
Bruttofortjeneste
4,8
(4,7)
Resultat før skat
0,4
(0,9)
Egenkapital
0,5
(0,6)
Antal ansatte
15
ON-TECH MONTAGE APS
Øster Allé 16, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2017
Bruttofortjeneste
1,6
(0,5)
Resultat før skat
0,3
(0,1)
Egenkapital
0,4
(0,2)
Antal ansatte
3
RAW PAKKETEKNISK
RÅDGIVNING APS
Præstekravevej 15, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-6-2017
Bruttofortjeneste
2,9
(2,6)
Resultat før skat
1,7
(1,5)
Egenkapital
2,2
(1,9)
Antal ansatte
3
REKO A/S
Ebdrupvej 8B, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-6-2017
Bruttofortjeneste
4,1
(3,5)
Resultat før skat
-0,1
(-0,5)
Egenkapital
4,4
(4,7)
Antal ansatte
15
RESTAURANT KAHYTTEN.
GRENAA APS
Havneplads 1, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2017
Bruttofortjeneste
0,5
(0,4)
Resultat før skat
0,2
(0,2)
Egenkapital
0,3
(0,1)
Antal ansatte
3
RØNDE INDUSTRITEKNIK A/S
Ydesmindevej 1, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-9-2017
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skab:

ETAL

Bruttofortjeneste
Resultat før skat
Egenkapital
Antal ansatte

4,6
0,1
1,6
7

(4,5)
(0,4)
(1,5)

SERVICE CENTER. GRENAA APS
Århusvej 19, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2017
Bruttofortjeneste
0,1
(0,3)
Resultat før skat
-0,1
(0,0)
Egenkapital
-0,1
(0,1)
Antal ansatte
3
SIMAS - FILTERS A/S
Rugvænget 10, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2017
Bruttofortjeneste
7,8
(7,7)
Resultat før skat
1,7
(1,9)
Egenkapital
5,1
(4,9)
Antal ansatte
11
Ejerleder Erling Bach Pedersen, Erling Bach Pedersen Anpartsselskab

SKØDSTRUP TRÆDREJERI
AF 1986 APS
Grenåvej 19C, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-6-2017
Bruttofortjeneste
6,9
(6,5)
Resultat før skat
1,4
(0,6)
Egenkapital
1,6
(1,2)
Antal ansatte
15

Fra tækkemand til nicheproducent
En god idé for 30 år
siden har stille og roligt

SOFASHOPPING APS
Kalkværksvej 3A, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2017
Bruttofortjeneste
4,4
(4,4)
Resultat før skat
0,5
(0,4)
Egenkapital
1,8
(1,5)
Antal ansatte
13

og den kombination dannede
grobund for opfindelsen.

at få finansieret vores produktionsapparat.“
De tre faste medarbejdere får
hjælp af en flok ungarbejdere,
der pakker skruerne. „De er
meget trofaste, og vi har stadig nogle, der fortsætter selv
om de i dag går på universitet.
Så kommer de en lørdag aften
og pakker for os.“

Manuel produktion
Skruerne blev fra starten en
forretning med niche
succes, fordi arbejdet blev
både nemmere og hurtigere.
produktion af special„I starten lavede vi skruerne
SOUTH AFRICAN TRAVEL APS
skruer påmonteret binde- i hånden, men vi fik sammen
Horstvedvej 5, 8560 Kolind
med ES Smede og MaskinRegnskabsafslutning 30-6-2017
tråd til tækkebranchen.
service konstrueret nogle
Bruttofortjeneste
0,7
(0,6)
Resultat før skat
0,0
(-0,1)
Stråtage er in
maskiner, der kunne lave dem
Egenkapital
0,2
(0,2)
Ikke langt fra Kolind driver
Erling fortæller, at stråtagsfor os.“
Antal ansatte
3
Erling Bach Pedersen sin virkfaget klarer sig rimelig godt,
Teknikken bredte sig hurtigt
STENLØSE MARINE APS
somhed Erling Bach Pedersen
selv om den selvfølgelig mæri Danmark, og kort efter kom
Århusvej 22, 8500 Grenaa
Anpartsselskab, der produkede finanskrisen. „Nogle udbåde
det
hollandske,
tyske
og
Regnskabsafslutning 30-6-2017
cerer specialskruer til tækkesatte deres nytækning i et år
engelske marked med.
Bruttofortjeneste
1,9
(1,5)
God formiddag
jensdirektør
nikolajsen
Goddirektør
formiddag
jens nikolajsen
Resultat før skat
3,1
(0,1)
mænd på det nordeuropæiske
eller to, mens reparationerne
„I dag eksporterer vi langt
SØGNING
DIN SIDE
KREDITRAPPORTER
UDLAND
DIN SIDE
KREDITRAPPORTER
UDLAND
Egenkapital
7,3
(4,9)SØGNING
marked.
altid er der.
størstedelen af vores proAntal ansatte
3
„En
af
vores
tækkemænd
I Holland sker der virkelig
duktion som afsættes genErling Bach
Pedersen
Anpartsselskab
Erling
Bach Pedersen
Anpartsselskab
Kort og Rutevejledning
Kort og Rutevejledning Hent VCARDHent VCARD
Hovedselskab:
Hovedselskab:
TONNY SLETSKOV VVS APSVedøvej 5 Vedøvej 5 fandt på en smart skrue,
såJa100517240
vi Ja100517240
noget, det er blevet meget in
nem forhandlerne
af rør, så
Sivested MrkSivested Mrk
Unik ID:
Unik ID:
Tilret virksomhedsdata
Tilret virksomhedsdata Print firmaprofil
Print firmaprofil
Industrivej 4, 8410 Rønde
8560 Kolind 8560 Kolind
kunne tække tagene uden at
at bruge stråtage, og arkitektækkemanden kan købe alle
Føj til overvågning
Føj til favoritter
Føj til overvågning
Føj til favoritter
Regnskabsafslutning 30-6-2017Telefon: Telefon:
86391680 86391680
Fax:
Fax: 86391698 86391698
bruge
den
traditionelle
underterne eksperimenterer og er
materialerne
et
sted.“
Hjemmeside:
CVR-nr.:
14235973 14235973
CVR-nr.:
Bruttofortjeneste
0,6
(0,6)Hjemmeside:
erling@mail.dk
P-nr.:
E-mail:
erling@mail.dk
P-nr.: 1000704420 1000704420
meget begejstrede for mateResultat før skat
0,2
(0,1)E-mail: mand, der skulle binde rørene
Egenkapital
0,0
(-0,1)
til lægterne fra indersiden,“
rialet.“ Også i Danmark er der
Hård konkurrence
Antal ansatte
3
PROFIL
KONTAKTPERSONER
STRUKTUR STRUKTUR
EJERHIERARKI
NØGLETAL NØGLETAL
REGNSKABERREGNSKABER
KREDITVURDERING
NYHEDER NYHEDER
NOTATER
PROFIL
KONTAKTPERSONER
EJERHIERARKI
KREDITVURDERING
NOTATER
fortæller
Erling,
der
dengang
bevågenhed om det gamle
Selv
om
det
går godt
for
var selvstændig tækkemand.
fag, hvilket arkitekt Dorthe
virksomheden, pointerer
TØSTSHIP APS
Djurslandskajen 1, 8500 Grenaa
„Det var både
kedeligt
og
Mandrups Vadehavscenter
Erling, at BRUTTOFORTJENESTE
han ikke
er alene
OMSÆTNING
OMSÆTNING
BRUTTOFORTJENESTE
Regnskabsafslutning 30-6-2017
beskidt
arbejde
og
idéen
er et godt eksempel på. „Det
0
2.383 produktet.
om
„Det
er
blevet
0
2.383
Bruttofortjeneste
3,8
(2,1)
2013 20142013
20152014
20162015
20172016 2017
fremkom,
fordi
det
blev
mere
smitter af og er godt for os,“
en
rigtig
hård
branche,
hvor
Resultat før
skat
0,9 Hent VCARD
(0,3)
Kort og Rutevejledning
Egenkapital
1,0 Print firmaprofil
(0,3)
almindeligt at udnytte lofterne
slutter Erling, der ser optimiisær kinesiske producenter
Tilret virksomhedsdata
Antal ansatte
3
til beboelse, så det blev umustisk på de kommende års
er kommet på banen. Vi har
Føj til overvågning
Føj til favoritter
ligt at bruge undermanden.“
udvikling.
været her i mange år og vores
Samtidig kom skruemaskimaskinpark er betalt, så vi er
0 nødt
0 til at gå i banken for
nerne så småt på markedet,
ikke
2013 20142013
20152014
20162015
20172016 2017

vokset sig til en stabil
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Antal erklærede konkurser
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Sangill Design ApS

Rønde

1

373,8

Aggergaards Tømrerforretning ApS

Ørsted

1

314,6

Prip ApS

Grenaa

1

302,9

Hls Entreprenør Maskiner ApS

Rønde

1

264,1

Rytters Tømrerfirma ApS

Trustrup

3

Kilde: Dagbladet Børsen A/S

184,2

Th Beton A/S

Rønde

1
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A. E. Maskiner ApS

Ørsted

3

Sådan defineres
en gazelle-virksomhed
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Scan-Air ApS

Rønde

1
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Gerstrøm Transport ApS

Ryomgård

4

151,9

Lykkelund Murerforretning ApS

Mørke

1

149,1

Kolind Entreprenør- & Vognmandsforretning ApS

Kolind

1

138,5

Byggefirmaet Lindgaard Nielsen ApS

Grenaa

1

128,2

Kystvejens Konferencecenter A/S

Grenaa

1

120,6

Jysk Trykprøvning A/S

Knebel

1

115,1

Murerfirmaet Bent Klausen ApS

Ørum

3

112,3
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Shops ApS

Grenaa

1

Dansk Maskin Teknik A/S

Rønde

1

J.P. Holding ApS

Trustrup

3
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Pro - Concrete Projects ApS

Bokaros ApS
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• A/S eller ApS (Pengeinstitutter er
undtaget kravet).
• Min. 1 mio. kr. i omsætning eller
0,5 mio. kr. i bruttoresultat.
• Minimum fire regnskaber skal
være offentliggjort. Regnskabs
perioder på under 12 måneder i
udgangsåret, og over 12 måneder i
slutåret, frasorteres.
• Der skal være vækst i omsætningen/bruttoresultatet i hvert af
regnskabsårene. Summen af det
primære resultat skal være positivt.
• Omsætningen/bruttoresultatet skal
mindst være fordoblet i løbet af de
seneste fire år.
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Ryomgård, der er udnævnt for
fjerde gang. 15 selskaber er
med for første gang og vores
lokale vækstfører, med en
vækstprocent på knap 375, er
Sangill Design ApS i Rønde,
der designer og producerer
skole- og institutionsmøbler
til forhandlere rundt om i
Europa.

To nye GMC-virksomheder
Grenå Spåntagning ApS og
Frederiksen A/S har for første
gang opnået Norddjurs Kommunes GMC Miljøcertifikat. I
forbindelse med overrækkelsen, hvor også 13 virksomheder fik fornyet
deres miljø6
ledelsescertifikaterne,
roste
5
borgmester Jan Petersen de
4
fremmødte for deres aktive
3
miljøindsats.
2
Følgende
har fået fornyet certifikat: Aqua
Djurs a/s, Auning
1

Kart Park, Auning Varmeværk
a.m.b.a., DS Smith Packaging
Grenaa A/S, Grenaa Bil-Center A/S, Grenaa Varmeværk
a.m.b.a., HSM Industri A/S,
Kattegatcentret, Nørgaard
Teknik A/S, Plougmann Auto
A/S, Trustrup-Lyngby Varmeværk a.m.b.a., VAM A/S og
Vandcenter Djurs a.m.b.a.
For at opnå GMC Miljø
certifikatet skal modtagerne
overholde et minimumskrav,

som kommunen kontrollerer
ved en miljøgennemgang og
en evaluering af virksomhedens egen miljøgruppe, hvor
dens evne til at gennemføre
kvalificeret miljøtilsyn kortlægges. Certifikaterne gælder
for tre år, dog kun to år for
nyudnævnte.
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Få relevante indlæg
optaget gratis i Ajour.
info@erhvervdjursland.dk

30

Ajour

www.erhvervDJURSLAND.dk · januar 2018

VVS-installation

per møller

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

Kvalitet og Omtanke

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

www.permoeller.dk

Tel. 8833 4646 · www.lsalaw.dk
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Få efteruddannelse
og nye kompetencer
- Chauffør, lastbil, vogn og bus
- 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

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

www.erhvervDJURSLAND.dk · januar 2018

Torvet 3, 8500 Grenaa · www.jobnet.dk
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Kom med på Djurslands
stærkeste netværk
Giv virksomheden et forspring med stabilt og hurtigt fibernet fra Fibia
Virksomheder med en stabil og hurtig adgang til internettet har de bedste muligheder for
vækst. Fibernettet giver jer de bedste muligheder for at komme det afgørende skridt foran
konkurrenterne – til en rigtig god pris. Med en skræddersyet Business Pro-løsning fra Fibia
får I al den båndbredde, I har brug for. Business Pro er et professionelt produkt af høj teknisk
kvalitet med maksimal driftssikkerhed og døgnbemandet netværksovervågning.
Vi dækker store dele af Djursland og tager gerne en snak om, hvilke behov I har.

Fibernet forbinder Danmark med fremtiden
Fibia sikrer erhvervslivet ubegrænsede muligheder. Samtidig gør vi det nemt, enkelt og ligetil
både at blive og være kunde hos os. Vi giver jeres virksomhed en sikker internetforbindelse,
der er optimeret til jeres behov både nu og i fremtiden. Oplever I mod forventning problemer,
er vi klar til at hjælpe 24 timer i døgnet, 365 dage om året.

Vil du vide mere?
Kontakt Fibia Erhverv på telefon 70 24 22 07. Eller send os en mail på erhvervssalg@fibia.dk –
så ringer vi dig op og tager en uforpligtende snak om, hvad fibernet kan gøre for jeres
virksomhed. Du kan også udfylde formularen på fibia.dk/kontakt.

Vidste du?
•
•
•

Fibia leverer lynhurtige fiberforbindelser til erhvervslivet.
Jeres virksomhed kan kobles på fibernettet til konkurrencedygtige priser.
I kan få et konkret og uforpligtende tilbud i løbet af få dage.

Fibia er Danmarks største leverandør af fibernet – den hurtigst voksende bredbåndsteknologi.
Vi er resultatet af en sammenlægning af fiberaktiviteterne hos SEAS-NVE og NRGi. Derfor har vi allerede
over 100.000 fiberkunder. Vi bygger på et solidt fundament af dygtige medarbejdere med stor viden om
fibernet og mange års erfaring omkring kundernes behov og ønsker.

Fibia, Hovedgaden 36, 4520 Svinninge, Telefon 70 24 22 07, www.fibia.dk/erhverv
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