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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.
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VÆR MED I
MILJØFORUMS UDVIKLINGSGRUPPER

- og få udbytte af erfaringsudveksling og ny viden
Gruppen "Energi og vedligehold" holder møde
onsdag den 25. april kl. 15-17 hos DS Smith Packaging
Denmark, Åstrupvej 30, Grenaa.
Teknisk chef Lars Riis er vært for mødet og vil fortælle om egne
erfaringer med arbejdet i gruppen og med miljø/energiarbejde
i det hele taget i virksomheden.
Alle, der har ansvar for produktionen i virksomheder på Djursland
(produktionschef, fabrikschef, teknisk chef el. lign.), er velkomne.
På mødet kan du også komme med forslag til indhold på nye
møder i gruppen. Tilmelding direkte til Carsten Willadsen på
e-mail: ctw@norddjurs.dk eller dir. telefon 8959 4004, senest
mandag den 23. april 2018.
Få mere at vide om Miljøforum på www.mfnorddjurs.dk
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.
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MINDRE STØRRELSER SKAL GIVE

STØRRE VÆKST
Tøjkollektioner baseret på store
størrelser udvides nu til også at
omfatte normale størrelser.
For 20 år siden begyndte indehaver
af tøjbutikken MR i Grenaa, Jesper
Rasmussen, i det små med at lave
tøj i store størrelser til mænd, der ellers måtte kigge forgæves efter det.
Siden har investorer og forandringer løftet virksomheden ACG
Allsize Company Group i Grenaa til
et niveau, hvor den i 2016 blev kåret
som Gazelle, og hvor dens plan
2020 sigter efter en årlig omsætning
på et 3-cifret millionbeløb.
Besluttede at satse på USA
Ole Dam var chef i Salling Department Stores i Aarhus og Aalborg,
inden han for seks år siden trådte
til som adm. direktør, samtidig med

4

Made in Djursland

i alt 350 stormagasiner, mens 2-3
at han også skød penge i virksomandre også har kæmpe potentiale.
heden. „Allsize Company Group
„Vi har valgt
havde nået en
at gøre alt selv
størrelse, hvor
USA BLIVER I 2018
i USA og har
der skulle nye
VORES STØRSTE MARKED, vores egne folk
kompetencer til
for at komme
OG VI HAR NOGLE KÆMPE der. Strategien
er, at vi går efter
videre,“ fortælSTORE KUNDER MED ET
10-15 af de helt
ler Ole. „Og
store frem for
bestyrelsen og
NÆRMEST UFATTELIGT
et større antal
ejerkredsen
mindre kunder.“
havde en god
STORT POTENTIALE
fornemmelse af
Trendy brand med
et større potentiale.“
adresse i København
85 procent af omsætningen er
De store størrelser markedsføres
i dag eksport til kunder i cirka 40
under de to brand, North 56°4 og
lande. „I 2013-14 besluttede vi at
REPLIKA JEANS, og Jesper er i
satse stort på USA, og det har vi
dag Brand & Purchase Director med
siden brugt rigtig mange penge og
ansvar for produktion og design på
ressourcer på. USA bliver i 2018
de to brands.
vores største marked, og vi har
„Da vi besluttede os for også at
nogle kæmpe store kunder med et
satse på „regular size“, købte vi i
nærmest ufatteligt stort potentiale.“
2015 modebrandet SUIT. Så i modEn af dem kører lige nu testordrer
sætning til mange konkurrenter, der
til deres webshop og til 35 af deres
www.erhvervDJURSLAND.dk · marts 2018

Adm. direktør Ole Dam, Allsize Company Group

lige så stille tager de store størrelser
ind i kollektionerne, startede vi med
de store,“ fortæller Ole. SUIT er et
ungt og trendy brand med behov
for en eksklusiv adresse i Bredgade i København, hvor der er seks
ansatte. „Design, sociale medier
og produktudvikling og marketing
på SUIT er placeret i København,
mens lager logistik, back-office og
økonomi styres fra hovedkontoret i
Grenaa.“
SUIT sælges nu i 14 lande og skal
fra januar 2019 også med til USA.
„Hvis alt går, som vi tror og håber,
laver vi fra 1/1 2019 et selvstændigt
kontor, showroom og lager m.m.
i USA. Fra og med efterårskollektionen 2018 fås North 56°4 og
REPLIKA også i „regular sizes“ og
introduceres i 12 lande.“
Allsize vil være verdens bedste
Ambitionen er at skabe verdens
bedste brand i store størrelser, og
www.erhvervDJURSLAND.dk · marts 2018

ankret Grenaa firma med fødderne
paradoksalt nok kræver det, at tøjet
solidt plantet på Djursland og samfindes i alle størrelser. „Den store
tidig have en international profil, der
mand skal kunne spejle sig i vores
matcher de allerstørste i verden.“
brand, både når han er sammen
Ole siger, at man i dag i Grenaa
med store og med små mennehar de 25 bedste
sker.“
ansatte på alle
Europas to
DER KAN VÆRE GOD
parametre, men
største netSYNERGI VED AT VÆRE
at udviklingen
handelkoncerogså kræver
ner, Asos og
INDE – OG KOMME MED
nye og flere folk
Zalando, starter
med en interogså op med de
NOGET MERE
national profil.
store størrelser.
„Eneste minus ved Grenaa er, at
„Vi er de bedste i vores segment,
det kan være svært at få designere
og når de først kommer i gang med
og „tunge drenge“ hertil. Derfor er
at købe meget ved os, ser de forhådet også et strategisk valg, at vi har
bentlig også mulighederne i SUIT.
etableret os i Bredgade i KøbenDer kan være god synergi ved at
havn.“
være inde – og komme med noget
mere.“
At ville spise kirsebær med de
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
store rundt om i verden kræver helt
andre ressourcer og prioriteringer
end for 5-6 år siden. „Det er noget
af en balance at være et lokalt forMade in Djursland
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de tilbageværende utidssvarende og
Mens distriktsrådets opgave er at
små lokaler. „Vi har nu butikker i de
varetage og løfte lokalområdets
lokaler, der kan drives en forretning
interesser, arbejder Kolind Handelsi. Og så er det jo ellers bare svært at
standsforening i sagens natur for
spå om den fremtid, hvor de unge
handelslivets fælles interesser og
arrangementer m.m. Alle byens hand- ikke hverken kender til værdien af at
have tingene i ens
lende samt nogle
nærområde og
få håndværkere er
JEG TROR, DET ER
heller ikke tænker
med i foreningen,
SVÆRT AT TRÆKKE
så meget over
hvis formand,
det. De er vokset
brugsuddeler Jørn NYE BUTIKKER TIL DEN
op med netSchmidt, ser det
handel, og vi er
som et stort aktiv, STØRRELSE BY, VI HAR
udfordret. Vi ved
at handelslivet
jo eksempelvis ikke, om nethandel
også er sikret en fast plads i distriktsmed dagligvarer lige pludselig også
rådet.
begynder at brede sig.“
På trods af konkurrencen fra den
Distriktsrådet er
stigende nethandel har Kolind ikke
et rigtig godt forum
nogen fælles markedsføring på net„Distriktsrådet er et rigtig godt forum
i forhold til kommune og andre,“ siger tet. „Vi har en hjemmeside, der mest
bliver brugt som kalender for vores arJørn. „Rådet er med til at skabe den
rangementer, mens det er op til hver
udvikling, der også kommer handlen
enkelt, hvor meget de ellers gør ud
til gode, og når kunderne banker på
af hjemmesider og Facebook.“ Cirka
døren, er det så de handlendes og
fem gange årligt har de handlende
handelsstandsforeningens opgave
fællesannonceringer i Lokalavisen.
at tage godt imod dem og give
„De unge ser ikke budskaberne i
dem gode oplevelser ved at handle
Lokalavisen, og vil vi have de unge til
i Kolind.“ Han mener, at folk i dag
at handle lokalt, skal vi nok også til at
generelt tænker mindre over samse på nye måder at markedsføre os
menhængen i et lokalområde, hvor
på – og have det med i vores frembutikkerne er afhængige af de lokale
tidsplaner.“
kunder – og foreningslivet af handelslivets sponsorkroner.
Handel Syddjurs
„Den lokale loyalitet, hvor valget
taler med én stemme
stod mellem enten at handle ved den
Jørn ser Handel Syddjurs som et
lokale Brugs eller købmand, hører
godt forum til også at snakke samfortiden til. Det må vi acceptere, og
men om byernes fælles udfordringer
i det lys er vores primære opgave at
med nethandel og konkurrencen fra
fastholde det nuværende butiksnet.
Aarhus og Randers. „Handel Syddjurs
Jeg tror, det er svært at trække nye
er et godt fælles organ, hvor vi i forbutikker til den størrelse by, vi har.“
Det mærkede man blandt andet, efter hold til kommunen også ofte snakker
med én stemme.
at byens tøjbutik
At vi fra Kolind
sidste år lukkede.
VIL VI HAVE DE UNGE
måske sender en
„HandelsTIL AT HANDLE LOKALT,
til Rønde for at
standsforeningen
handle er trods
forsøgte at hjælpe SKAL VI NOK OGSÅ TIL
alt også bedre for
med at finde en
AT SE PÅ NYE MÅDER AT
området end at
til at tage over,
sende vedkommen det lykkedes
MARKEDSFØRE OS PÅ
mende til Aarhus
ikke, selv om
eller Randers.“
vi var i dialog med nogle. Vi kunne
Han mener også, at kommunen
godt se os som en „satellitby“ med
i dag er blevet god til at varetage
forskellige satellitbutikker, men der
byens interesser, om end der netop
skal selvfølgelig være økonomi i det.“
har været en svipser med en større
En lokal forhandler af rideudstyr er nu
vejrenovering/-lukning, der trak ud.
rykket ind i tøjbutikkens lokaler. „Når
det ikke lykkedes at finde en ny butik, „Kommunen tænker ikke på konseer det selvfølgelig rigtig godt for byen, kvenserne for detailhandlen, og en
privat aktør ville i højere grad være
at en lokal butik ser mulighederne i
gået efter at overholde tidsplanen.“
at flytte til en bedre placering, så der
Kort efter at Fakta i 2014 kom til
fortsat er liv inde bag butiksruderne.“
Kolind, lukkede købmandsbutikken.
„På trods af den øgede konkurrence
Måske fælles
har Fakta været med til at styrke
markedsføring på nettet
dagligvaremarkedet, og byens tiltrækTidssvarende lokaler af en vis størrelse er nødvendige for at kunne drive ningskraft er blevet større.“
en rentabel butik, og Jørn mener, at
det er urealistisk at tro/håbe på, at
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
der igen kommer nye handlende i
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HANDLEN LÆN

LOKA
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Formand Jørn Schmidt, Kolind Handelsstandsforening

Kolind Handelsstands
forening prioriterer
distriktsrådet som en vigtig
brik i dagligdagen.

NER SIG OP AD
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Næppe andre nyetablerede tandlæger i Danmark har
slået sig ned så langt ude på landet som i Skørring.
10-15 år er udsigt til mangel på
Tandlæge Rubi Frahm arbejdede på
tandlæger. „Havde revisoren vendt
en tandlægeklinik i Hadsten men
tommelen ned, havde jeg dog nok
blev sagt op, da klinikken blev solgt.
valgt noget andet.“
„Jeg har været tandlæge i 11 år,
de første år med 180 km i timen,“
Nærvær frem for fart
fortæller Rubi. „Allerede da jeg blev
Købet er kombineret med udlejfyret, havde jeg gjort op med mig
selv, at jeg ikke kunne blive ved med ning til Møllegårdens Klinik samt to
lejeboliger, hvor
at synes, at det
var okay at have
DET SKAL BARE VÆRE Rubis svigermor
bor i den ene.
stadig mindre tid
HER, HVOR DER IKKE SKER „I forhold til
til patienterne.“
indtægt og omI dag driver
EN SKID
kostninger har
hun klinikken
udlejningen dog ikke den helt store
Tandistand.dk i Skørrings gamle
betydning. Det er ikke lejemålene,
vandmølle i svinget ved åen med
som sikrer klinikkens fortsættelse.“
marker til alle sider, og hun og famiRubi underviser på Tandlægehøjlien bor blot et stenkast fra klinikken.
skolen to dage om ugen, men det
går nu så godt med klinikken, at
Den nyvalgte
hun nok bliver nødt til at skære det
borgmester på banen
ned til én dag. „Jeg underviser på
„Tanken om at købe nabogården
tandlægehøjskolen for også at have
for tre mio. kroner og skyde et
noget andet og have kollegaer, og
stort beløb i at indrette en moderne
det håber jeg at kunne blive ved
tandklinik måtte jeg lige vende med
med.“ På klinikken har hun ansat
min mand først.“ Gården var ejet
klinikassistent Laila Reuss, og det er
af fysioterapeut Sysser Pedersen
med i „mulighedsbanken“, at der på
og hendes mand, og Sysser havde
et tidspunkt kommer en tandlæge
der Møllegårdens Klinik, hvilket hun
mere.
i øvrigt stadig har i dag – bare i et
„Jeg fokuserer på det faglige og
andet lokale.
Gården blev købt, men det foregik på det med at gå på tandlægehøjskolen og samtidig have min egen
lidt på listesko, da Rubis tidligere
virksomhed, hvor det ingen af stechef forsøgte at begrænse hendes
derne handler om farten, men om
muligheder ved at lave en udvidet
nærværet. Og det skal bare være
klausul for, hvad hun måtte. „Vi var
her, hvor der ikke sker en skid.“
ved at rive ned og bygge om, da
jeg til min skræk fandt ud af, at jeg
Nogle bliver for hyggens skyld
skulle have landzonetilladelse, og at
I starten brugte Rubi en del penge
der var 3-6 måneders ventetid på
på annoncering, men det gør hun
en byggetilladelse i Syddjurs Komikke mere. „Jeg har kunder fra hele
mune.“ Rubi tog telefonen og rinDjursland, og nu
gede til kommukommer mange
nens nyvalgte
JEG GAD NOK VIDE,
af dem efter
borgmester,
HVOR MANGE ANDRE
anbefalinger fra
Claus Wistoft.
andre. De kan
„Jeg sagde til
TANDLÆGER DER HAR
godt lide, at jeg
ham, at hvis vi
DERES SVIGERMOR TIL AT
ikke absolut skal
skulle have gang
have en patient
i Syddjurs, måtte KØRE PATIENTKØRSEL
igennem hvert
kommunen også
20. minut. Selv om nogle måske kun
rykke, når der var noget at rykke på.
skal i stolen en halv time, kan de
14 dage senere var tilladelserne på
godt finde på at blive her en hel for
plads, og jeg åbnede i september
kaffens og hyggens skyld.“
2014.“
En ældre kvinde fra Lime var
Forinden havde Rubi snakket med
afhængig af, at sønnen fra Kolding
sin revisor og undersøgt forholdene
kom og kørte hende til tandlægen.
blandt andet i forhold til antal bebo„Jeg sagde til ham, at jeg godt
ere og antal tandlæger i området.
Og så ved hun, at der over de næste kunne køre hans mor – men fik så
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min svigermor til det. De kendte
ikke hinanden, men det gør det nu,
hvor de også snakker sammen om
strikketøj og alt muligt andet. Jeg
gad nok vide, hvor mange andre
tandlæger der har deres svigermor
til at køre patientkørsel.“
Når en patient er færdig, gør
Laila klar til næste i stolen, mens
Rubi går med ud og siger farvel.
„Der kommer næppe en tandlæge
og vil købe klinikken for at få en
guldgrube. Det skal være en, der
tænker som mig og vil det samme.
Og dem tror jeg faktisk, at der er
flere af. De skal bare lige se først,
at det vitterligt kan lade sig
gøre.“ Klinikken er dog
ikke til salg.
Mogens Greve,
mogens@mercatus.dk

www.erhvervDJURSLAND.dk · marts 2018

Tandlæge Rubi Frahm, Tandistand.dk

DEN NYE

TANDLÆGE

VED MARKEN OG ÅEN
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Chevrolet SS Chevelle 396
Produktion: 1968
Hastighed:
200 km/t
Teknik:
500 hk - 414,9 hk på baghjulene
7,4 l big block
2,5´ udstødningssystem
Speciel bagtøj og gearkasse
- turbo 350 gearkasse
med 2800 stallconverter
Spær på bagtøj
Power breaks
Power stearing

Ikke megen betænkningstid da
den rigtige bil til den rigtige
pris pludselig var der.

En dag i 2016 spottede Claus Drejer
en Chevrolet på en amerikanske
hjemmeside og vidste straks, at den
måtte han have. Bilen var ejet af
en velhavende nordmand i Thisted,
og to dage senere kørte Claus til
Thisted med lommen fuld af kontanter. „Jeg så annoncen samme dag,
som den kom på, og da jeg kom til
Thisted, havde der allerede været to
andre for at byde på den,“ fortæller Claus. „Men de ville begge lade
den indgå i en byttehandel, og det
ville ejeren ikke være med til. Da jeg
havde kontanter med, fik vi hurtigt
prisen på plads, og så fik jeg bilen
med hjem.“

Købte til røverpris
Nordmanden var samler og havde
importeret bilen i 2010. Inden da
havde den været udstillet på museum i Illinois i USA siden en restaurering i 1990. Det er en „matching
numbers“, og den er modificeret i
motoren. „Hans kone synes, den var
træls, og han havde stort set ikke
kørt i den siden købet. Han vidste
ikke så meget om den, men jeg
kunne på eBay se prisniveauet og
fik den til røverpris.“ Bilen er meget
efterspurgt blandt samlere. „Er prisen rigtig, er alt til salg, men netop
denne her har jeg nu tænkt mig at
beholde.“

KØBTE AMERI
AF NORDMAND I DANMARK
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Bilen & Bossen
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Støtte til lokal musikfestival
GRENAA Musikfestivallen Nose Noise i Grenaa
får støtte fra kultur- og fritidsudvalget i Norddjurs
Kommune. Festivallen er drevet af unge frivillige
fra ungdomshuset Arresten. Kommunen giver
46.000 kr. til afvikling og udvikling af musik
festivallen.

Ny uddannelse på Kalø Højskole
Siden 2002 har Claus handlet
mindst 25 amerikanerbiler og har de
fleste af årene købt en om efteråret
og solgt den igen næste sommer.
„Jeg har dog ikke købt biler for at
sætte dem i stand, men alene for
at have lidt „fritidssjov“ med at
handle.“
På campingtur med familien
Sammen med sin bror, Søren,
driver Claus Brdr. Drejers Auto I/S
i Grenaa. „Bilen er til søndags- og
hyggekørsel med familien, og Søren
og nogle kammerater har også amerikanere, så vi tager nok også nogle
ture sammen.“ Den er med aftage-

ligt anhængertræk, og brødrene har
sat X i kalenderen ved uge 30, hvor
de påtænker at lade campingturen
gå til stort amerikanertræf i Øster
Hurup.
Claus er for tiden ved at male motoren og shine den op, så ærmerne
måtte lige smøges op, da den tunge
amerikaner skulle skubbes ud af
garagen til ære for fotografen.
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

KALØ Til efteråret starter Kalø Højskole en ny
uddannelse som Outdoor Ranger. Uddannelsen
kommer i høj grad til at foregå i Nationalpark Mols
Bjerge og dele af undervisningen gennemføres i
et samarbejde med Danmarks Jægerforbund.

Naturpark Randers Fjord en realitet
NORDDJURS Randers og Norddjurs Kommuner
har fået godkendt deres ansøgning om certificering af Naturpark Randers Fjord. Naturparken
strækker sig over et 292,5 km2 stort område
med fjord, hav og land. „Med status som Dansk
Naturpark har fjorden fået et af de fineste
k valitetsstempler, når det gælder gode natur- og
friluftsoplevelser, og det er jeg rigtig stolt af,“
fortæller Jan Petersen, borgmester i Norddjurs
Kommune.

Fokus på Norddjurs’ fødevarer

KANER

NORDDJURS Best of Norddjurs er et nyt
projekt, der skal udvikle lokalområdet og skabe
unikke oplevelser med udgangspunkt i de lokale
fødevarer. Projektet tager udgangspunkt i områderne Fjellerup, Bønnerup, Høbjerg og Norddjurs‘
skove. Erhvervsstyrelsens Landdistriktspulje har
bidraget med et tilskud på 223.000 kr.

Fra fabrik til Grobund
EBELFOFT En række byggegrunde og den tidligere fabriksbygning, der rummede Corus (Inter
Profiles), udgør den centrale del af en ny landsby,
der skal være et gældsfrit og affaldsfrit leve- og
iværksætterfællesskab ved Ebeltoft Færgehavn.
Foreløbig har 75 personer indbetalt næsten
halvdelen af målet på 8.0 mio. kr., nemlig godt 3.7
mio. kr. til køb af fabrikken.

Rift om tømrerlærlinge
MIDTJYLLAND Flere og flere lærlinge i byggeog anlægsbranchen får praktikplads på midtjyske
virksomheder. Særligt tømrerlærlinge er eftertragtede i Midtjylland, viser nye tal fra Undervisningsministeriet for 2017.

Lokale håndværkere til Byens Hus
SYDDJURS Lokale håndværkere får nu lov til at
byde ind på opførelsen af Byens Hus i Mørke. Det
er et forsøgsprojekt, som skal skabe et nyt mødested for borgerne. Det skal bygges op af genbyg
materialer af huse, der er revet ned i Mørke og
omegn.
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VIL VÆRE DEN BEDSTE
De personlige relationer
skal gøre forskellen, når
kunderne rådgives. Derfor
mander Jyske Bank op på
erhverv i Grenaa.
Nogle pengeinstitutter vælger at betjene store erhvervskunder fra centrale afdelinger og andre at trække
på eksterne ressourcer. Jyske
Bank har i stedet valgt at tilknytte
flere ressourcer til lokalafdelingen i
Grenaa, for at imødekomme selv de
største erhvervskunders behov.
„Både banken og personalet er
stærkt forankret i lokalområdet,
og det mener vi er en fordel for
alle vores kunder,“ siger bankens
afdelingsdirektør, Peer Krogh. Han
og erhvervspartner Søren Woller
Topp står for rådgivningen af de
lokale erhvervskunder. Peer siger
uden omsvøb, at ambitionen er at
være den bedste lokale erhvervsbank i kundernes øjne. „Vores store
personlige netværk skal komme
kunderne tilgode, når behovet er
der.“

12
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Søren har i Grenaa-afdelingen
arbejdet med erhvervskunder i ti
år, og har også udenfor arbejdstiden tæt kontakt med det lokale
erhvervsliv, bl.a. fordi han er aktiv
i foreninger som Round Table og
Erhverv Grenaa. Men det er klart,
at han som allround erhvervsmand
ikke har indgående kendskab til alle
hjørner, når rådgivningen bliver mere
specialiseret og måske også får
internationale aspekter.

RE

når der f.eks. skal handles med udlandet. „Det er et behov, jeg møder
hos flere og flere virksomheder,“
konstaterer han. Jakob glæder sig til
at lære flere af de lokale erhvervsfolk at kende, og han er allerede
aktiv i de lokale erhvervsfora.

Rådgivning i dybden
„Mit ansvarsområde er de tungeste
kunder, men uanset størrelse skal
en kunde altid kun have relation til
én erhvervspartner. Vi arbejder som
et team, og er der behov for andre
Ny erhvervspartner
kompetencer, trækker erhvervsparttil de største kunder
I erkendelse af stadig stigende kom- neren helt automatisk på de nødvendige specialister til den konkrete
pleksitet for mange erhvervskunder,
opgave.“
har GrenaaOpkvalificerinafdelingen
BÅDE BANKEN
gen betyder, at
opkvalificeret sig
OG PERSONALET ER
lokalafdelingen
ved at tilknytte
nu også har
erhvervspartner
STÆRKT FORANKRET I
musklerne til at
Jakob Bruhn.
LOKALOMRÅDET
spille med på
Hans speciale
nye lokale
er større virkAfdelingsdirektør Peer Krogh
erhvervsomheder og
sinitiativer. „Jeg vil rigtig
er fortsat også tilknyttet bankens
gerne være med til at
erhvervsafdeling i Randers. „Jeg
skabe mere vækst på
har mine faste dage i Grenaa, og
Djursland,“ siger Jakob
kommer ellers så ofte der er behov
for det. Gennem mit daglige arbejde og tilføjer, at han gerne
vil inviteres med i nye
i vores store erhvervsmiljø i Ranprojekter.
ders trækker jeg på bankens øvrige
erhvervskompetencer,“ fortæller
Jakob, der med mere end 20 års erfaring også kan rådgive kvalificeret,
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ELATIONSBANK
det endnu nemmere for erhvervsTilgængelighed er en
kunderne, oplyser vi også mobilvigtig del af kundeforholdet
numre på vores erhvervspartnere. I
Peer lægger stor vægt på, at han
ferieperioder mødes du heller ikke
og de øvrige rådgivere skal være
af et autosvar
nemme at få fat
på mailen, for vi
på. „PrioriterinJEG VIL RIGTIG
holder øje med
gen af det tætte
GERNE VÆRE MED TIL AT
hinandens mail.“
partnerskab
Afdelingens
med alle kunder
SKABE MERE VÆKST PÅ
runde borde er
ses blandt andet
DJURSLAND
valgt med omhu
ved, at du på
for også at spille
Erhvervspartner Jakob Bruhn
hjemmesiden
sammen med
finder det
tilgængeligheden. „De understreger
direkte nummer til den, du har brug
betydningen af samarbejde, når kunfor at snakke med. Det er uforenligt
derne kan komme ind og sidde ved
med vores værdier blot at henvise
siden af os. Og så skal du i øvrigt
til et hovednummer, og for at gøre

heller ikke trække et nummer eller
skræve hen over planter og reklameskilte for at komme hen til bordet,“
siger Peer smilende.
„Vi har faktisk gennem de seneste 12 år som det eneste pengeinstitut i Grenaa åbnet dørene ved
Open by Night og inviteret folk til at
komme ind og se, hvordan vi bor.“
Det gælder i øvrigt også for privatkunder, at kontakten går gennem én
person, som sørger for det fornødne, hvis der er brug for at trække
på bankens øvrige ekspertise.
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

Erhvervspartner Jakob Bruhn, afdelingsdirektør Peer Krogh og erhvervspartner Søren Woller Topp, Jyske Bank
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Anden fra venstre: Thorbjørn Mikkelsen, Wacky Wizards, fjerde fra venstre: Anders Parsberg
Wagner, Typical Interactive og bagerst: underviser Nikolaj Jakobsen Løth, Game College

Tre „virksomhedskuvøser“
klæder spiltalenter fra
hele landet på til at blive
selvstændige.

Der er kort fra tanke til handling, når
underviserne hos Viden Djurs spotter de bedste talenter til spiludvikling. Allerede på Game College, hvor
spiludvikling er en del af undervisningen på gymnasieniveau på HTX,
bliver mange elever så dygtige, at
afleveringsopgaverne har kommercielt potentiale.

inkubator til rådighed,“ fortæller
underviser Nikolaj Jakobsen Løth.
„I vores inkubator skal de arbejde
som en virksomhed og nå de mål,
vi sætter for dem.“ Som en del af
forløbet stiller VID Gymnasier udstyr
og programmer m.m. til rådighed.

Masser af læring og struktur
Seks unge fyre i virksomheden
Wacky Wizards udvikler lige nu spilTre-trins raket til
let EpicShop. Det er et humoristisk
at blive selvstændig
samarbejdsspil, hvor to spillere arDe bedste og mest ambitiøse talenbejder sammen
ter får sparring
om at bestyre
til at arbejde
I VORES INKUBATOR
en forretning sat
med deres
SKAL DE ARBEJDE SOM EN i en fantasifuld,
virksomhed ved
middelalderlig
siden af studiet
VIRKSOMHED OG NÅ DE
verden. Spillet
på Danmarks
MÅL, VI SÆTTER FOR DEM udkomeneste spilgymmer til
nasium. Her
sommer på PC og XBOX.
kan de blive en del af den såkaldte
„I tre af ugerne på vores
gymnasieinkubator „BizHub“, hvor
de motiveres til også at arbejde med studietur til Seattle
arbejdede vi på spillet
spiludvikling i deres egen virksomotte timer om dagen,“
hed. „Så vidt jeg ved, er vi det
fortæller Thorbjørn Mikeneste gymnasium i landet,
kelsen fra gruppen. „På
der arbejder så seriøst
den måde lærte vi
med spiludvikling og
meget om hvad
samtidig stiller en

SPILTALENTER
BLIVER IVÆRKSÆTTER
I GRENAA
14
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bator for at forberede dem bedst
der kræves, og fik mærket efter, om
muligt på et liv som selvstændig.
det virkelig er det, vi vil.“
Dania-eleverne bor også på college,
Gruppen mødes fast to gange om
og i alt bor der
ugen og prioritenu omkring 750
rer den struktuMANGE AF VORES
unge fra hele
rerede arbejdsUNGE KAN BIDRAGE
landet i Grenaa
form. „Vi kører
i et helt specielt
efter en plan, så
MED KVALIFICEREDE
studiemiljø.
både vi selv og
LØSNINGER PÅ
de øvrige har et
FORSKELLIGE IT-OPGAVER Sidste trin
overblik over,
Efter eksamen
hvad der kan
introduceres potentielle virksomforventes færdigt – og hvornår.“
heder for Game Hub Denmark, der
Typical Interactive er en talentfuld
er det sidste og største inkubatorgruppe med tre andre studerende
miljø. Her agerer de på helt normale
fra Game College: „Vores spil
virksomhedsvilkår og målet er, at de
„Shape“ er et gratis „one-button“
skal kunne leve af deres virksomspil til Android og iOS. Spillet går
hed. De lejer sig ind og kan samtidig
ud på at matche former og farver.
få hjælp til bl.a. drift og økonomiVi forventer, det kommer ud i april,“
styring.
forklarer Anders Parsberg Wagner.
Dania Games er trin to
Efter studentereksamen er det
naturlige næste skridt videreuddannelse til enten datamatiker eller
multimediedesigner, begge med
fokus på spil, hos Dania Games.
Her bliver de bedste elever også
tilbudt assistance af en inku-

en lang række andre færdigheder,
der gør dem erhvervsparate i mange
forskellige retninger. Grenaa skal
være et sted, hvor unge værdsætter
at kunne tage en uddannelse i et
spændende studiemiljø.“
Nikolaj opfordrer det lokale erhvervsliv til også at tænke eleverne
ind som en lokal ressource. „Mange
af vores unge kan bidrage med
kvalificerede løsninger på forskellige
IT-opgaver. Vi tager altid godt imod
enhver ny idé eller tanke. Det er vigtigt, at både byen, lokalområdet og
erhvervslivet tænker, at vi kan noget
andet og unikt. Det vil være med til
at styrke og udvikle en anden og ny
identitet omkring computerspil og
digitalisering generelt.“
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

Spilmiljøet udvikler
andre færdigheder
„At være et erhvervsgymnasium
handler i høj grad også om at give
eleverne mulighed for at handle og
prøve deres viden af i praksis,“ siger
Nikolaj. „Vi tager udgangspunkt i
spil, men de unge udvikler samtidig

EpicShop – facebook.com/EpicShopGame

RE
Shape – facebook.com/typicalinteractive
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For Auning Kart Park er fokus på miljøet
en naturlig del af de unge ansattes hverdag.
sikre dokumentationen, så man altid i den periode var der et af toiletterne
ude i pit-området der løb, så det fik
kan vende tilbage og se, hvad der
vi stoppet.“
foregik på et givent tidspunkt.
På et tidspunkt forsøgte man sig
Banen har årligt 10-12.000 gæster,
med en anden isleverandør med
hvoraf cirka 2.500 køber en pakkeen anden fryser, og det viste sig,
løsning, der også inkluderer spisning, og der bruges meget energi på at alene den nye fryser gav en årlig
at finde de rigtige unge til de daglige strømbesparelse på 7.000 kroner.
„Der er god
arbejdsopgaver.
økonomi i at
„De skal kunne
DER HVOR VI
have fokus på
klare tingene
KAN GØRE MILJØ
den slags, og
uden en leder,
miljøet fik også
og de skal selv
BELASTNINGEN ENDNU
en god gevinst
kunne få øje
ud af leverandørpå opgaverne
MINDRE, GÅR VI GERNE
skiftet.“
og klare det
LÆNGERE END KRÆVET
Ole Nørgaard
med smil på.
udvikler og sælVi har en vare,
ger Dino karts og har brugt Auning
som alle kan undvære, så det skal
Kart Park som testbane. „Vi fik nye
bare spille.“ Banen er ledet lidt på
karts sidste år med en nyudviklet
distancen, og folkene bag bruger
også GMC certifikatet til at holde sig og mindre støjende udstødning.
selv i ørerne og sikre overholdelse af Den havde nogle børnesygdomme
i starten, men i dag er støjniveauet
aftaler og arbejdet med indsatsomfaktisk reduceret. Ud over den
råder m.m.
„De unge vokser op med at skulle mindre støj, kan vi måske få lov til
at køre med en kart mere, så det i
sortere affald, slukke lys og tjekke,
En vare som alle kan undvære
den sidste ende betyder endnu en
at ingen toiletter løber. De tager
Man havde kun kørt i ret kort tid
økonomisk tillægsgevinst.“
en kost og en
på banen, da
Der er også blevet testet dæk
spand
med
ti
en af initiativtaDE UNGE VOKSER OP
fra Ole Nørgaard. „Nogle af dem
liter vand for
gerne til banen
MED AT SKULLE SORTERE
støjede ganske forfærdeligt, men
at gøre en kart
foreslog at få et
for både Ole og os var det jo også
ren – i stedet
GMC MiljøcertiAFFALD, SLUKKE LYS
noget værd at finde ud af det.“
for at bruge en
fikat. „Nørgaard
Michael anbefaler andre at tænke
højtryksrester
og
Teknik havde
OG TJEKKE, AT INGEN
GMC Miljøcertifikat. „Det er et rigtig
måske 80 liter
certifikatet, og
TOILETTER LØBER
godt redskab til at holde os selv
vand, de tanker
indehaver Ole
skarpe på området. Det er nok også
hen over den
Nørgaard mente,
den motivationsfaktor, der får os til
rist, hvor de skal, og de holder øje
at det kunne være en god idé for
selv at spotte miljøforbedringer ud
banen og en stor hjælp i det daglige. med, om der er oliespild.“
over de krævede.“
Samtidig kunne vi også godt se, at
Test af støjsvag udstødning
det var et godt signal udadtil. Alle
som har med banen at gøre er lokalt Det bliver som regel til mere end de
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
påkrævede fire årlige miljømøder, og
forankrede, og vi vender den tit
på et af dem opdagede man i forbinrundt og ser, hvordan vi selv vil readelse med en aflæsning, at der var
gere i forhold til en miljøtung nabo.“
et eller andet galt. „Banen er lukket
En elektronisk overvågning af
ned tre måneder i vinterperioden, og
aktiviteterne på banen er med til at
Ved etableringen af Auning Kart
Park for godt ti år siden var der en
del bekymring for især støjniveauet,
men siden er den snak helt forstummet. Ved at prioritere miljøet lever
kartbanen i dag sit liv i god harmoni
med omgivelserne, og der har ikke
været behov for at søge om ændringer af den oprindelige miljøgodkendelse. Ejerne er 145 lokale aktionærer, som hver har en eller flere
folkeaktier á 2.500 kroner.
„Vi må køre 365 dage om året,
mens der er begrænsninger i forhold til tidspunkter på dagen og til
støjbelastningen,“ fortæller Michael
Nielsen. Han er en af fire aktionærer,
der driver Auning Kart Park på en
forpagtningsaftale gennem selskabet 4event ApS.
„Vi gør meget ud af at sikre os, at
alle krav bliver fulgt, og der hvor vi
kan gøre miljøbelastningen endnu
mindre, går vi gerne længere end
krævet.“
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Michael Nielsen, Auning Kart Park

EN REN
FORNØJELSE
AT KØRE KART
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Else Søjmark er nyudnævnt
formand for et helt nyt politisk
udvalg i Norddjurs: Erhvervsog arbejdsmarkedsområdet.
Udvalget er skabt for at understøtte
de oplagte synergier på tværs af de
to områder. Den nye formand sætter
sig i stolen med solid politisk ballast,
sidst som formand for Kultur- og
Udviklingsudvalget i kommunen,
hvor hun også orkestrerede samarbejde mellem to meget forskellige
områder.
Havnen er det store potentiale
Elses hjerte brænder for hele kommunen, og det er vigtigt for hende
at skubbe til udviklingen i de enkelte
virksomheder, uanset geografisk
placering. „Grenaa er erhvervs
lokomotivet, men det er vigtigt at

planlagte opgradering af vores
vognene hænger på. Vi har mange
færgeforbindelse. Men erhvervs
virksomheder i vækst rundt i hele
politikken har fire hovedområder, og
kommunen, som også skal underudvalget skal
støttes. Der skal
tilstrækkeligt
JEG VIL I DIALOG MED kvalificere hele
handlingskatamed brændstof
VIRKSOMHEDERNE FOR AT loget. Det er
på lokomotivet,
vigtigt for mig,
for at det kan
OPFANGE SIGNALERNE
at initiativerne
køre hurtigt i
giver konkret udbytte for vores
den rigtige retning. Det anerkender
virksomheder. Udvalget skal sætte
jeg fuldt ud. Men helheden er mere
solide, men også realistiske fod
end summen af delene, og jeg
aftryk på planen.“
glæder mig til at lære virksomheder
De tre andre hovedområder i
fra øst til vest at kende og til at være
politikken er fødevarer, turisme og
sparringpartner for både små og
bygge- og anlæg.
store virksomheder.“
Hun ser Grenaa Havn som det
helt store potentiale i den „moderne Bygge bro
produktionskommune“, som er over- Udvalget skal ifølge Else også understøtte synergien på tværs. „Det
skriften på det nye handlingskatalog
er min ambition, at vi nu i udvalget
for kommunens erhvervspolitik, der
for alvor skal på banen og forme
rummer fire hovedområder. „Inden
både indhold og retning, når vi skal
for hovedområdet produktion er
realisere erhvervspolitikken. Jeg vil
havnen måske vores største aktiv
i dialog med virksomhederne for at
på Djursland. Bl.a. tror jeg på stort
opfange signalerne. Dialogen bliver
potentiale i Sverige, gennem Stenas

Formand i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Else Søjmark, Norddjurs Kommune
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lettere, hvis jeg ved en masse om
virksomhedernes konkrete behov og
udfordringer. Det, tror jeg, kan være
med til at skabe endnu mere engagement, både internt i forvaltningerne og blandt virksomhederne.“
Formanden har med en både bred
og solid baggrund, også fra uddannelsesområdet, noget i rygsækken
til sit nye ansvarsområde. Indholdet i
rygsækken tror hun kan gøre hende i
stand til at agere smidigt på tværs af
områderne.
Flere og bedre uddannelsestilbud
De fleste kommuner vil øge
bosætningen. Men det skal ske
kvalificeret. Norddjurs kan ifølge
Else bl.a. gøre det ved at løfte uddannelsesniveauet. „Vi skal identificere, hvad der er behov for hos
virksomhederne. Så skal vi hjælpe
hinanden med at løse dem gennem
konkrete uddannelsestilbud. Vi skal
samarbejde endnu mere med de
lokale uddannelsesinstitutioner, så

Jeg får faste træffetider, hvor man
uden at lave aftale på forhånd kan
komme forbi og få en snak med
mig. Det er vigtigt for mig at diskuFejre successerne
tere med virksomhederne, hvad vi
De gode historier skal fortælles.
kan og skal i Norddjurs og i det hele
Det mener Else bl.a. kan gøres ved
taget høre, hvad der rører sig på
at fejre sucesserne mere. „Vi skal
erhvervsområdet. Men selvfølgelig
hejse flaget for de bedste resultater
er det ikke her, vi laver egentlig
og handlinger. Måske skal vi kåre
sagsbehandling,
den bedste
det lader jeg min
virksomhed til
HAVNEN ER MÅSKE
forvaltning om.“
innovation eller
VORES STØRSTE AKTIV
I første
robotteknologi.
omgang
er
Vi skal sætte
PÅ DJURSLAND PÅ
det planen, at
fuldt blus på de
virksomhederne
konkrete effekERHVERVSOMRÅDET
kan møde Else
ter, både når det
Søjmark i forlængelse af udvalgte
handler om udvikling af klynger og
møder i foreningen Erhverv Grenaa
når det gælder fødevareudvikling.“
i Pavillonen og i Det Kreative Hus i
Allingåbro på faste tidspunkter alDirekte dialog
lerede her i foråret.
med virksomhederne
Else vil gerne ud i virksomhederne,
men hun gør det fra starten let at
Lars Chalmer Rasmussen, lars@mercatus.dk
komme til hende. „Jeg vil være
tilgængelig for virksomhedslederne.
det lykkes. Her har udvalget en klar
mission.“

GRENAA ER ET VIGTIGT

ERHVERVS
LOKOMOTIV
PÅ DJURSLAND
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Næppe noget andet lokalt firma sætter
så mange nye mål rundt om på Djursland.
kommunerne og ved, hvem vi skal
Med bemandede kontorer i Grenaa
have fat i for en hurtig afklaring.“
og Ebeltoft og et ubemandet kontor
Størstedelen af opgaverne er på
ved vognmand Gert Jakobsen i
Djursland, og at mange af DjursHornslet er Landinspektørfirmaet
lands virksomheder har opgaver ind
Kjær det eneste landinspektørfirma
mod Aarhus kaster også opgaver af
med bemandede kontorer på Djurssig, når der er brug for en landmåler.
land. Efter et netop overstået ge„Vi har en øvre
nerationsskifte
grænse for,
ved årsskiftet er
I DAG ER VI NOK LIDT
hvad vi kan være
firmaets kontor
med i, men
i Grenaa flyttet
HORNSLETS USYNLIGE
den grænse
til nye lokaler på
når vi ikke på
LANDINSPEKTØRER
havnen. De nye
Djursland. Til
indehavere er
Morten Knudsen og Jimmy Donbæk gengæld har vi ingen nedre grænse
og hjælper også gerne den lille landJensen, der tog over efter Ole og
mand, lodsejeren og andre.“
Kirsten Kjær, og begge arbejdede i
firmaet inden overtagelsen.
Med i alt otte medarbejdere er det Ungdom og rutine
Det stod ikke ligefrem skrevet i
ikke muligt også at bemande kontokortene, at Jimmy skulle være
ret i Hornslet. „Vi har et rigtig godt
landmåler, men han har ikke fortrudt
samarbejde med både kommuner,
det et sekund. „Arbejdsløsheden er
virksomheder og private på Djursnæsten nul, og jeg kan kun anbefale
land,“ fortæller Jimmy. „De største
det.“ Som så mange andre unge gik
muligheder for at få nye kunder ser
han på et tidspunkt rundt uden at
vi i den vestlige ende af Djursland,
vide, hvad han skulle være. Tanog i dag er vi nok lidt Hornslets
kerne kredsede lidt om arkitekt eller
usynlige landinspektører. Derfor
advokat, mens han greb muligheden
har vi også tilvalgt et „ansigt“ der,
for at stikke fingeren jorden ved
og muligheden for at kunne mødes
med kunder på vores kontor i byen.“ landmåleren i Grenaa, hvor han overtog et fritidsjob efter en studiekamSkal nu trimme og finde fodfæste merat, der skulle ud at rejse.
„Jeg var service- og målemedAt blive større er ikke et mål i sig
arbejder i halvandet år, og det var
selv, og lige nu bruger de nye ejere
lige mig, ikke mindst på grund af
ressourcer på at trimme virksomvariationen med at være i marken
heden og finde fodfæste. Omend
og på kontor.“ Jimmy læste i fem år
en landmåler for en del mennesker
landinspektørvidenskab på Aalborg
måske ikke umiddelbart forbindes
Universitet og skrev et lille år før
med tæt personlig kontakt og lokal
færdiggørelsen
forankring spilunder på en
ler begge dele
SET MED FIRMA
kontrakt med
dog væsentlige
roller.
BRILLERNE PÅ ER GRENAA Landinspektørfirmaet Kjær. „I
„Vi arbejder
OG EBELTOFT LIGE LOKALE mit hoved ville
på at optimere
jeg gerne tilbage
nogle proceshertil, og gerne ved roret, så jeg var
ser og interne arbejdsgange samt
ikke spor i tvivl, da muligheden bød
bemandingen i forhold til vores
sig.“
opgaver. Vi har en størrelse, hvor
De fem år i Aalborg er i øvrigt den
kunderne ofte møder den samme
eneste periode, hvor han har været
medarbejder, og hvor vores fleksivæk fra barndomsbyen Grenaa, og
bilitet og gode samarbejde med de
tanken er, at han med tiden skal
faste kunder er afgørende for en
knyttes mere til kontoret i Ebelfortsat høj grad af loyalitet.“
toft. „Set med firmabrillerne på er
Lokalkendskabet kommer ofte
Grenaa og Ebeltoft lige lokale,
kunder til gode. „I en rådgivningsog jeg glæder mig bare til
situation er det ikke ligefrem nogen
det, og til at udvikle firmaet
ulempe, at vi har så god kontakt til
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sammen med Morten.“ Mens nu
51-årige Morten tilbage i 1999 indgik medejerskab sammen med de
tidligere ejere, kom 31-årige Jimmy
til i 2013. „Jeg er helt sikker på, at
vi nok skal få noget rigtig godt ud af
mikset af ungdom og rutine,“ siger
Morten, der senere i år kan fejre 25års jubilæum som landinspektør.
Mogens Greve,
mogens@mercatus.dk
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Indehavere Morten Knudsen og Jimmy Donbæk Jensen, Landinspektørfirmaet Kjær
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Efter en turbulent byggeperiode
leverer det nye flisværk nu billig
varme til Grenaa.

Søren Gertsen. „Weiss havde nok
leveret omkring 85 procent af komponenterne til indmaden. De havde
al dokumentationen, og som vi stod
der, var det hele pludselig ikke mere
værd end skrotværdien.“

I gang med
„gør det selv“ flisværk
Mens meget var lukket ned og
Arbejdshandskerne kom på, og der
mange var på ferie, lukkede Weiss
blev lavet en ny projektorganisation,
A/S pludselig også ned og gik konkurs midt i sommerferien 2017. Med hvor varmeværket selv sad øverst.
„Fra værket var det mig og teamleen entreprise på 73 mio. kroner var
der Klaus Albæk der koordinerede
virksomheden en temmelig vigtig
indsatsen.“ Alle Weiss underlevebrik i færdiggørelsen af Grenaas nye
randører blev
flisværk, og fra
den ene dag
DET VAR FOR EN STOR kontaktet for
at forhandle
til den anden
DELS VEDKOMMENDE
nye priser på
var sommeren
et tidspunkt,
og hverdagen
OS SELV, DER VAR PÅ
hvor flere af
forandret for
PLADSEN OG HAVDE HÅND dem endnu ikke
varmeværket.
havde hørt om
OM PROJEKTET
„Byggeriet,
konkursen. Der
som murefirblev også taget kontakt til nogle af
maet Rasmus Jakobsen A/S stod
de tidligere ansatte ved Weiss. „De
for, kørte lige efter bogen,“ fortælvar blevet fritstillede og derefter
ler direktør for Grenaa Varmeværk,

ansat i forskellige firmaer, hvorfra vi
nu hyrede otte af dem ind til at gøre
vores projekt færdigt.“
Det lykkedes at lave aftaler med
samtlige tidligere underleverandører, blandt andet EL:CON i Grenaa,
og desuden kom HSM Industri
med i arbejdet. „Cowi var med på
sidelinjen som rådgivende ingeniør
men blev tonet ned for at minimere
omkostningerne, så det var for en
stor dels vedkommende os selv, der
var på pladsen og havde hånd om
projektet.“

Direktør Søren Gertsen, Grenaa Varmeværk
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SEB havde stillet en garanti på
Papirarbejdet krævede også tid
Hvor man egentlig „kun“ skulle have 14,7 mio. kroner og forsøgte at få en
voldgift, der stillede spørgsmål ved
koncentreret sig om, at alt gik efter
garantien. „Vi måtte lave en templanen/entreprisekontrakten, stod
melig omfattende dokumentation,
man nu med ansvaret for alt med
det væsentlige faktum i baghovedet, før de til sidst trak sig, så vi undgik
at det ville koste forbrugerne mange voldgiften.“
penge ikke at få det til at køre. Alt
Budgettet holdt og værket kører
skulle dokumenteres til mindste
Søren fortæller, at det har været et
deltalje for at kunne godkendes,
problem for Weiss, at de ikke altid
samtidig med at andre problemer/
levede op til det lovede. „Efter en
opgaver også skulle løses.
„Når materialet er leveret på plad- aflyst sommerferie og adskillige
søvnløse nætter er jeg meget tilsen, er det vores, men et østrigsk
firma som havde leveret elektrofiltre freds med i dag at kunne konstatere,
at missionen lykkedes. Vi fik tændt
til røgrensning tog alligevel fat i en
op i kedlerne i
dansk advokat i
starten af januar,
håb om at kunne
VI HAR FÅET EN
og det kører lige
redde nogle af
efter bogen.“
deres penge. De LÆRDOM, SOM INGEN AF
De tidligere
måtte til sidst
OS ØNSKER AT FÅ BRUG
Weiss medarbejkonstatere, at de
dere siger, at de
ikke havde noget FOR IGEN
ikke før har set
ejendomsforhold
så godt et anlæg. „De var også vant
til tingene, og vi endte med at købe
os til reservedele og servicering ved til at være presset på tid, hvorimod
vi har haft en god dialog, hvor alle
firmaet.“

har ydet en kæmpe indsats og har
fået den nødvendige tid til arbejdet.“
Merudgiften ved rekonstruktionen
blev opvejet af garantien på 14,7
mio. kroner samt det, at varmeværket på konkurstidspunktet manglede
at betale to ret store rater.
„Vi har således holdt det oprindelige budget på 165 mio. kroner, og
en forsinket driftsstart på måske en
måneds tid er under de her omstændigheder ingenting. Forbrugerne
kan stadig se frem til den lovede
prisnedsættelse.“
Byggeperioden var også en turbulent tid for bestyrelsen med adskillige ekstraordinære bestyrelsesmøder. „Vi har fået en lærdom, som
ingen af os ønsker at få brug for
igen, og ser nu frem til en periode
med ro på, hvor det bare handler
om at trimme anlægget og glæde os
over resultatet.“
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

ENDELIG NÅEDE

FLISVÆRKET
TIL WEISS ENDE
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NY MUSEUMS
DIREKTØR HAR

MOD
PÅ NYT

Direktør Anne Bjerrekær, Det Grønne Museum
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Både privat og på arbejde har den seneste tid vendt
ganske grundigt op og ned på museumsdirektørens dagligdag.
Kobler fra i haven og på ferieture
Et år efter etableringen af Det Grønne Museum på Gl.
Både Annes datter og Martins tre døtre er flyttet hjemEstrup ved Auning afløste 55-årige Anne Bjerrekær
mefra, så de to har alle 15.000 m2 have helt for sig selv.
fra årsskiftet Peter Baunshøj på museets direktørpost.
Hun er uddannet stenalderarkæolog og var for en del
Og haven er ren afslapning. „Jeg har ikke så meget
år siden i gang med en ph.d.,
fritid, men når jeg har brug for
da et job som leder af Horsens
VI HAR INGEN PLANER OM at rive en dag ud, er haven et
Museum lokkede.
rigtig godt sted at være. Jeg er
Det blev til 15 år i Horsens
dog bedre til at lave nyt end til
AT RYKKE BOPÆLEN NORDPÅ
og senest stor involvering i
at luge ukrudt, hvilket trækker
byens nye fængselsmuseum,
paralleller til mit arbejdsliv og
OG NÆRMERE GL. ESTRUP
inden jobbet på Gl. Estrup
min søgen efter at starte nyt op
pludselig dukkede op. „Jeg har nået en alder, hvor det
frem for kun at drifte.“
skulle være nu, hvis jeg igen ville prøve noget nyt, og
Nogle gange bruger Anne også ferieture til afkobling.
Det Grønne Museum var bare alt for spændende og
„Jeg vil gerne opleve noget forskelligt og prioriterer
fristende.“
gerne storbyferier. Næste tur er i april til Istanbul, hvor
jeg har været flere gange. Jeg er mest til sol, mens
Og så var der Martin
Martin foretrækker skiferie. Han skal dog med til IstanAnne kommer fra Randers, hvor hendes mor og to
bul, men jeg skal ikke på skiferie.“ Den ene af Annes
af tre søstre stadig bor, og hun kender blandt andet
tre søstre bor og arbejder i Kina. „Jeg har været der før,
Gl. Estrup fra datidens søndagsture. I 1981 blev hun
og min næste store rejse bliver endnu en tur til Kina.“
student i Randers, hvilket Martin i øvrigt også gjorde.
Senere blev hun gift og stiftede familie tæt ved HorHøje ambitioner for museet
sens, hvilket Martin i øvrigt også gjorde. For fem år
Anne, der betegner sig selv som et stort naturmensiden blev hun skilt, hvilket Martin i øvrigt også gjorde. I
neske, skal i forbindelse med arbejdet sætte sig ind
2016 var hun til klassens 35 års
nyt om jagt, skov og landbrug.
studenterjubilæum i Randers,
„Jeg har drukket mindst to glas
I LØBET AF NOGLE ÅR
hvilket Martin i øvrigt også var.
rødvin med lederne på de fleste
For kort tid siden blev hun gift
danske museer og har et stort
SKAL ALLE I DANMARK VIDE,
igen, hvilket Martin i øvrigt også
netværk, og nu skal jeg bare
gjorde. I dag bor nygifte Anne
HVAD OG HVEM DET GRØNNE også have noget jagt og landog Martin på hans landbrugsbrug med. Vi har en gammel
MUSEUM ER
ejendom mellem Odder og
Ferguson derhjemme, og MarAarhus.
tin ved en masse om landbrug,
„Efter at have arbejdet i Aalborg skiftede Martin 1.
så jeg er allerede godt i gang.“
december til et job på Syddansk Universitet i Odense,
Museets aktuelle dagsorden er udvikling af nye
så vi har ingen planer om at rykke bopælen nordpå og
udstillinger, og ambitionsniveauet er højt. „I Horsens
nærmere Gl. Estrup,“ fortæller Anne.
lykkedes det at få 22 mio. kroner fra Nordeafonden til
Martin skal hjemmefra tidligt om morgenen. „Det
fængselsmuseet, og vi stiler efter lige så stor investepasser fint, at jeg også står tidligt op og kører hjemmering fra fonde her på stedet. Overordnet er planen ikke
fra kl. 6.15. Jeg lander på museet kl. 7.30 og slipper på
udelukkende at gå efter nyt og anderledes, men også
den måde for den værste morgentrafik.“
at udvikle det eksisterende, og i løbet af nogle år skal
I den første periode har køreturene været i selskab
alle i Danmark vide, hvad og hvem Det Grønne Mumed musikken, men Anne har planer om også at få fat
seum er.“
i nogle lydbøger. „Jeg læser meget – en skøn blanding
af krimier, fagbøger og mere litterære bøger. KrimimesMogens Greve, mogens@mercatus.dk
sen i Horsens og forfatternes foredrag har været „skyld
i“ adskillige søvnløse timer i selskab med kriminalromaner.“
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SPRING MED PÅ DET

CIRKULÆRE
LYNTOG
FØR DET ER FOR SENT

Cirkulært Innovationsnetværk
Djursland (CID) er et nyt tilbud
fra Business Djursland og Syddjurs
Kommune – for virksomheder,
der vil passe på miljøet og tjene
penge på det.
Får du også kaffen galt i halsen, når
nogen snakker om cirkulær økonomi
som om, det ved alle da, hvad er? Så
er du ikke alene. De fleste virksomhedsledere har kun en perifer anelse
om, hvad det er. Men det ændrer
ikke på, at cirkulær økonomi er en
aktuel og global dagsorden, som
vedrører også din fremtid.
Og det er IKKE noget med, at du
kan bruge de samme penge igen
og igen, men det er næsten ligeså
godt: For hvad nu, hvis du kan bruge
de samme materialer igen og igen?
Hvis andre vil KØBE dit affald? Hvis
du kan LEJE din ledige produktionskapacitet ud? Hvis du kan SPARE
PENGE, fordi du kan producere
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med færre eller billigere råstoffer?
Hvis du kan SÆLGE MERE, fordi du
sprang på toget og udviklede nye
produkter og services, før de andre?
Nyt netværk
griber mulighederne
Det er det, cirkulær økonomi handler
om, og Business Djursland og Syddjurs Kommune vil gerne hjælpe
virksomhederne på Djursland til at
realisere potentialerne. Derfor er de
gået sammen om at skabe det nye
netværk „Cirkulært Innovationsnetværk Djursland“.
Netværket er især for virksomheder inden for byggeri, design og
produktion, der vil passe på miljø,
mennesker og Jordens knappe ressourcer – og samtidig styrke konkurrenceevnen og tjene penge på det.
Der holdes to netværksmøder pr.
halvår, hvor deltagerne får viden om
nye krav og tendenser og inspiration
fra virksomheder, der allerede kører
med toget. Det er fx Refurb, der
køber, reparerer og sælger brugt
it-udstyr og KVADRAT, der bl.a.
designer tekstiler af genbrugsplast.
Desuden vil hvert møde byde på
idéudvikling, der kan sætte gang
i innovationen i din virksomhed.
Viden Djurs, Aarhus Universitet og
Erhvervsakademi Dania står klar til
at bistå med eventuel videreudvikling.
Dyster baggrund
for cirkulær økonomi
Efterspørgslen på cirkulære løsninger vokser. EU, regeringen og
kommunerne er begyndt at definere
nye cirkulære regler og krav til fx
design, indkøbspolitik og bygningsreglement. Cirkulær økonomi er ikke

bare en vision. Mange økonomer
betegner det som den eneste mulighed frem.
Baggrunden er dyster. Vi har kun
én jord, men hvis alle levede, som vi
gør i Danmark, ville vi have brug for
3,6 jordkloder. Det er den plads, der
skal til for at levere energi, råstoffer, mad og vand nok. Og vi bliver
flere og flere, der kan forbruge som
danskerne. Antallet af middelklasse
verdensborgere stiger fra 3 mia. i
2015 til 5,4 mia. i 2030. Markedet
vokser altså, men det gør prisen på
råstoffer også.
Der er derfor brug for, at vi gentænker vores måde at producere på.
I stedet for at udvinde ressourcer,
producere, bruge og smide væk,
skal vi bevare ressourcerne i et
sundt kredsløb, og vi skal producere
med alternativ energi.
Kick-off 26. april
„Hvis man lægger dette dogme
over et eksisterende produkt eller
forretningsmodel, rummer det
enorme innovative muligheder. Det
er dem, vi vil realisere med det nye
netværk,“ siger formanden for Business Djursland, Bjarne Nielsen.
Der er kick-off møde, som alle
er velkomne til at deltage i den 26.
april kl. 11.30-15. Det holdes på
KVADRAT, som er en af de virksomheder på Djursland, som er længst
fremme i det cirkulære lyntog. Læs
mere på w ww.businessdjursland.dk
eller kontakt projektleder Lone Rubin
på lone@lonerubin.dk, hvis du er
interesseret i netværket.
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VVS-installation
VI GIVER DIG KVALITET
TIL EN PRIS – DER HOLDER
Færgevej 1 · Grenaa · w w w.mercatus.dk

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

Vælg en stærk
samarbejdspartner
LOKAL OG ENGAGERET

229 M2 FORRETNING/KONTOR
Centralt beliggende ejendom på Århusvej i Grenaa
TÆT PÅ CENTRUM · ADGANG TIL P-PLADSER
Henvendelse: Ole Fast · Tlf. 2046 2377

»KONEFINTEN«

www.djurslandsbank.dk

KLUMME – ADVOKAT

ER NU AFSKAFFET
I daglig tale har jeg ofte hørt
udtrykket „konefinten“, hvis
en insolvent skyldner overfører
sine ejendele til ægtefællen, og
dermed forsøger at bringe sine
aktiver i kreditorly.
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Jeg har i praksis set flere
eksempler på, at en skyldner via
en gaveægtepagt har overdraget
alle sine værdier til sin ægtefælle.
Dette sker ofte på et tidspunkt,
hvor der allerede er rejst, eller der
er en forventning om, at der vil
blive rejst store økonomiske krav
imod en.
Hvis det var muligt at udskyde
afklaringen af disse potentielle
krav i en årrække ved domstolene,
kunne kreditorerne ikke få del i de
overdragne værdier via en senere
personlig konkurs og omstødelse
af gaverne.
Konkursloven gav ikke mulighed
for at omstøde sådanne overdragelser, hvis en konkurs indtrådte
mere end 2 år efter, at værdierne
er givet som gave. Denne finte vil
lovgiver forhindre med en ændring
af konkurslovens §64, som trådte i
kraft den 1. januar 2018.
Ændringen betyder bl.a., at
tidsfristen nu er slettet og det
dæmmer op for, at man via gaver
eller andre økonomiske disposi-

tioner flytter værdier fra den ene
ægtefælle til den anden, for at
undgå, at værdierne senere kommer kreditorerne til gode.
Dermed er det stort set umuligt
at flytte sine aktiver i kreditorly,
efter man er blevet mødt med et
større økonomisk krav, som man
ved, at man ikke kan betale fuldt
ud. Dette giver kreditorer en væsentlig bedre retsstilling i konkursboer. Et tidligere krav om, at større
gaver imellem ægtefæller kun var
gyldige, hvis der var tinglyst en
gaveægtepagt, er også afskaffet
med ændringen af konkursloven.
Af advokat (H) og partner Jørgen Lindhardt
Steffensen, Lindhardt Steffensen Advokater
A/S, www.lsa-advokater.dk
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Nymark & Fogh Teknik

Emil Nedergaard Bang Pedersen (25) er tiltrådt som ny
produktionsleder hos Nymark &
Fogh Teknik og afløser dermed
Anders Nielsen, som har valgt
at søge nye udfordringer. Emil
er uddannet industritekniker og
kommer fra en stilling på Grenaa
Motorfabrik.
Djursland Landboforening
Ved årsmøde i Økologisk Udvalg i Djursland Landboforening
blev Christian Vingborg fra Det
Grønne Museum på og Martin
Vetter Jensen fra Enghavegaard
I/S i Tøjstrup valgt til udvalget.
Formand er efter konstituering
stadig Mikkel Juhl Nielsen og
ny næstformand er Christian
Vingborg. De øvrige medlemmer af udvalget er Anne-Mette
Christiansen, Hesselballe, Jens
Andersen, Dagstrup og Martin
Vetter Jensen, Tøjstrup.
Nationalpark Mols Bjerge
Landmand Jens Søgaard er ny
repræsentant for Landbrug og
Fødevarer i Nationalpark Mols
Bjerges bestyrelsen. Han har
stor erfaring indenfor bestyrelsesarbejde og overtager posten
efter Jørgen Ivar Mikkelsen.
Djurslands Bank

Karin Rask Johannsen (45) er ny
kommunikationschef i Djurslands Banks nye afdeling for
Kommunikation & Marketing i
Grenaa. Karin er uddannet
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journalist og kommer fra en
stilling som kommunikationskonsulent i Spar Nord i Aalborg.

Søren Stenberg er startet som
ny erhvervschef i Djurslands
Banks erhvervsafdeling i
Grenaa. Søren kommer fra en
stilling som Finansrådgiver og
souschef i bankens afdeling i
Rønde.
Karpenhøj Naturcenter

Carsten Nielsen er ny centerchef på Karpenhøj Naturcenter.
Han har tidligere erfaring som
selvstændig konsulent i ledelse
og naturcenterleder i Naturstyrelsen. Han har både en
friluftsvejlederuddannelse og en
master i friluftsliv fra Skovskolen, Københavns Universitet.
TryghedsGruppen
30.000 midtjyder har valgt 16
repræsentanter til TryghedsGruppen. Blandt dem er Claus
Wistoft valgt fra Syddjurs. De
valgte repræsentanter får bl.a.
indflydelse på, hvilke lokale
tryghedsskabende projekter
TrygFonden skal støtte, og
om TryghedsGruppen skal udbetale bonus til sine medlemmer. ”Jeg vil gerne ønske alle
de valgte repræsentanter tillykke. Det har krævet en stor
indsats at blive valgt blandt så
mange kandidater. Med deres
flotte engagement, kan de få
stor indflydelse på TryghedsGruppens fremtid,” siger Jens

Bigum, formand for repræsentantskabet.
Djursland Landboforening
Christian Vingborg fra Det
Grønne Museum på Gl.
Estrup og Martin Vetter
Jensen fra Enghavegaard
I/S i Tøjstrup er nyvalgt til
Økologisk Udvalg i Djursland
Landboforening. Formand
er efter konstituering stadig
Mikkel Juhl Nielsen og ny
næstformand er Christian
Vingborg. De øvrige medlemmer af udvalget er herefter
Anne-Mette Christiansen,
Hesselballe, Jens Andersen,
Dagstrup og Martin Vetter
Jensen, Tøjstrup.

SM Autolakering A/S
Virksomheden SM Autolakering A/S i Grenaa er netop
blevet overtaget af pierre.dk
Autolakering A/S. De to ejere,
Lars og Søren Madsen, har
valgt at udtræde af virksomheden efter eget ønske.
Møllerup Brands A/S
Hampvirksomheden Møllerup Brands udvider fra 600
til 3000 hektar hamp i løbet
af de næste to år. Samtidig
vil virksomheden åbne op for
nye markeder i seks europæiske lande.
Game Hub Denmark

er med til at skabe udvikling i
vores lokalområde, og det vil
vi rigtig gerne bakke op om,”
siger marketingchef Louise
Ringsted fra Djurslands Bank.
Business Djursland
Erhvervsforeningen Business
Djursland har modtaget et
engangstilskud på 50.000 kr.
fra Norddjurs Kommune til
etablering af en netværks- og
kommunikationskoordinator
til deres projekt Netværk og
klyngedannelse.

Iværksætterkursus i Rønde
13. marts - 24. april kl. 18:30-22:00 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.
Ordinær generalforsamling i
Business Djursland
Ordinær generalforsamling i Business
Djursland
15. marts kl. 17:30-21:00, Kystvejens
Konferencecenter, Kystvej 26, 8500
Grenaa.
Business Djursland indbyder
medlemmer og interesserede til
ordinær generalforsamling, hvor
Grimur Fjeldsted vil holde foredrag
under titlen: From doing digital to being
digital.
Tilm.: businessdjursland.dk senest den
13. marts.
Norddjurs Kommune som kunde
20. marts, mere info følger.
Sæt kryds i kalenderen den 20. marts,
hvor lokale virksomheder kan høre
mere om mulighederne for at blive
leverandør til Norddjurs Kommune.
Cirkulært Innovationsnetværk
Djursland, kick-off møde
26. april kl. 11:30-15:00, Kvadrat A/S,
Lundbergsvej 10, 8400 Ebeltoft.
Der er kick-off møde til et nyt netværk
om cirkulær økonomi for virksomheder,
som gerne vil passe på miljøet og
tjene penge på det. Det er Business
Djursland og Syddjurs Kommune, der
står bag netværket.
Læs mere på businessdjursland.dk

Start-up fællesskabet Game
Hub Denmark forlænger
deres sponsoraftale med
Djurslands Bank, som fortsat
vil være hovedsponsor og
aktiv sparringspartner.
”Spilindustrien er i hastig
udvikling, og vi tror på, at
Game Hub Denmark er
medvirkende til at tiltrække
unge talenter til Grenaa. Det
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„De største kunder i sparekassen har det generelt
udmærket, og selv store dele
af landbruget har mærket
økonomisk bedring,“ konstaterer direktør Peter Lading
Sørensen.
Erhvervsmæssige
sundhedstegn
Resultatet før skat lyder på
tilfredsstillende 122,5 mio.
kr. i Djurslands Bank. Banken
oplever optimisme i privatforbruget, hvor flere vælger at få

Lars Møller Kristensen, Djurslands Bank

udskiftet bilen eller få boligen
renoveret. Det er en medvirkende årsag til, at banken har
haft en udlånsvækst på 6,7%.
„Vi mangler at se den samme
efterspørgsel efter udlånskroner på erhvervsområdet, som
vi oplever hos vores privatkunder. Virksomhedernes
indtjening forbedres, der sker
en sund konsolidering og en
øget beskæftigelse,“ konkluderer bankens direktør Lars
Møller Kristensen.

delingen, som får adresse på
Ågade i Grenaa Midtby.
Afdelingen får fem indsatsområder: opsøgende praktikpladsarbejde, gøre eleverne

RECEPTION
I anledning af HUJ A/S 40 års jubilæum, vil det glæde os
at se kunder, samarbejdspartnere, kollegaer, familie
og venner af huset til reception
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Peter Lading Sørensen, Sparekassen Djursland
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Viden Djurs etablerer salgsafdeling
Skillz er navnet på den nye
salgsafdeling, der skal intensivere Viden Djurs‘ samarbejde med virksomhederne
på Djursland om elevpladser.
Viden Djurs står bag salgsaf-
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Sparekassen har
sænket prisen på udlån
Sparekassen Djursland har i
2017 opnået et positivt resultat før skat på 18,7 mio. kr.,
samtidig med at de oplever
stor kundetilgang.
Den hårde konkurrence om
kunderne har medført, at Sparekassen har nedsat priserne
markant til udlånskunder, så
det er meget billigt at låne
penge i øjeblikket.
Indlån er steget med godt
15% eller 214 mio. kr. En stor
del skyldes sammenlægningen med Søby Sparekasse,
som efter lidt dramatik nu er
helt på plads.

Kort

12.000

Kroner Kroner

2017 har generelt været et
godt år at drive pengeinstitut i. Ingen snakker krise
længere, og de fleste lokale
virksomheder ser positivt på
fremtiden. Det smitter af.

Søg

Salgspris, kr. pr. m²

2

1000

erhvervsparate, drive en
effektiv skolepraktik, netværk
med virksomhederne samt
markedsprojekter.
„Med Skillz ønsker vi at
etablere en stærk og langvarig
relation til virksomhederne
med en tydelig og handlingsorienteret tilstedeværelse i
markedet,“ fortæller salgs- og
praktikchef Torben Johansen. Her får virksomhederne
ligeledes et samlet sted at
henvende sig, når de ønsker
en elev uanset inden for
hvilket fag.
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TORSDAG D. 5. APRIL 2018
KL. 13.00 – 17.00
på
MEILGAARD SLOTSKRO
MEILGAARDSVEJ 15, 8585 GLESBORG

Med venlig hilsen
Bent, Kasper & Kenneth
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Få relevante indlæg
optaget gratis i Ajour.
info@erhvervdjursland.dk

Ajour
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Alle data er indhentet i perioden
04.01.2018 - 26.02.2018.
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen,
NN Markedsdata. Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

ARKIKON APS
Fornæsvej 9, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
10,6
(9,6)
Resultat før skat
2,1
(1,9)
Egenkapital
2,0
(1,9)
Antal ansatte
15
AUNING BOLIGMONTERING APS
Østergade 5, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 30-9-2017
Bruttofortjeneste
1,5
(1,5)
Resultat før skat
0,1
(0,0)
Egenkapital
0,7
(0,6)
Antal ansatte
7

BANG DRESSAGE APS
Ebeltoftvej 19, Øksenmølle,
8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-9-2017
Bruttofortjeneste
0,6
(0,9)
Resultat før skat
-0,1
(0,2)
Egenkapital
1,0
(1,1)
Antal ansatte
3
BOKAROS APS
Industriparken 16, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
3,4
(2,5)
Resultat før skat
0,6
(0,6)
Egenkapital
0,9
(1,2)
Antal ansatte
7

Nye selskaber
Cvr nr
39361434
39348519
39347784
39338351
39335085
39329239
39326426
39326175
39317559
39314576
39316935
39306476
39301288
39302330
39295482
39281570
39281155
39277743
39277441

Selskabsnavn................................................................................................. Reg.dato
BV Danmark ApS....................................................................................... 25.02.2018
3Plus Tagservice ApS................................................................................ 20.02.2018
Wiwastore IVS............................................................................................19.02.2018
Dahls Antik ApS..........................................................................................15.02.2018
Soffe Bønnerup IVS....................................................................................14.02.2018
404 Interactive IVS.....................................................................................12.02.2018
Gjesing Østergård Øko IVS.........................................................................12.02.2018
Tømrermester Keld Thorup ApS.................................................................12.02.2018
Aarhus Køleteknik ApS.............................................................................. 08.02.2018
Øl-Marked Danmark IVS.............................................................................07.02.2018
MDB IVS.....................................................................................................07.02.2018
Mols-Mosegaard A/S................................................................................ 05.02.2018
Stubbe Oaks ApS....................................................................................... 02.02.2018
Fisker Øko IVS............................................................................................ 02.02.2018
STØJWU ApS............................................................................................. 31.01.2018
Brenner Radiatorer Fyn ApS.......................................................................26.01.2018
Easy Space ApS..........................................................................................26.01.2018
Pitó Viborg ApS...........................................................................................25.01.2018
Sebas Security Denmark Aps.....................................................................25.01.2018

Selskabsændringer
29604835
36480211
10053765
26080584
38233718
38233807
38233629
38233769
38233548
38233122
38233181
38233432
29185913
38232096
32326242
30075641
36687959
32101011
33783086
14334645
32644082
37650331
37990922
36922257
36975989
37937754
37664774
37665592
27274277
37671789
37799831
37358975
20992980
26489504
36507918
31768993
34694753
27518605
37369748
37168580
36927763
36954191
37406759
37856118
17743295

Dato Selskabet 14-12-2017 ApS............................ 22.02.2018 Konkursdekret afsagt
LORINT PROJECTS IVS......................................... 22.02.2018 Opløst ved erklæring
ANDELSFINANS ApS.............................................. 21.02.2018 Likvidation vedtaget
CARLSEN GRAPHIC ApS....................................... 20.02.2018 Opløst ved erklæring
ALL Sol NRG 6 IVS................................................. 13.02.2018 Opløst ved erklæring
ALL Sol NRG 8 IVS................................................. 13.02.2018 Opløst ved erklæring
ALL Sol NRG 5 IVS................................................. 12.02.2018 Opløst ved erklæring
ALL Sol NRG 7 IVS................................................. 12.02.2018 Opløst ved erklæring
ALL Sol NRG 4 IVS................................................. 12.02.2018 Opløst ved erklæring
ALL Sol NRG 1 IVS................................................. 12.02.2018 Opløst ved erklæring
ALL Sol NRG 2 IVS................................................. 12.02.2018 Opløst ved erklæring
ALL Sol NRG 3 IVS................................................. 12.02.2018 Opløst ved erklæring
SELSKABET AF 20.11.2005 ApS............................ 12.02.2018 Likvidation vedtaget
ALL NRG Sol ApS................................................... 09.02.2018 Opløst ved erklæring
SELSKABET AF 28.11.2013 ApS............................ 08.02.2018 Likvidation vedtaget
ÅRHUS ENTREPRENØR- OG UDLEJNINGS- MASKINER ApS...08.02.2018 Anmodning om opløsning
Old Fashion FOOD Technology IVS................08.02.2018 anmodning om opløsning
L/J THORS ApS...................................................... 08.02.2018 Opløst ved erklæring
MURERMESTER MICHAEL KILDETOFT ApS.07.02.2018 Anmodning om opløsning
TORIA ApS.............................................................. 06.02.2018 Opløst ved erklæring
VIKAFORM ApS............................................. 06.02.2018 Anmodning om opløsning
LomoVision IvS............................................... 06.02.2018 Anmodning om opløsning
Nordic Zoo Cargo IVS..................................... 06.02.2018 Anmodning om opløsning
Bysmeden ApS............................................... 06.02.2018 Anmodning om opløsning
A1 Reklame IvS............................................... 06.02.2018 Anmodning om opløsning
Loulou Design & Garn IVS............................ 06.02.2018 Anmodning om opløsning
Gjerulff Group IVS........................................... 06.02.2018 Anmodning om opløsning
The Plant Factory IVS..................................... 06.02.2018 Anmodning om opløsning
OFFSHORE GUARD SERVICES ApS...................... 06.02.2018 Likvidation vedtaget
MachineReady IVS......................................... 06.02.2018 Anmodning om opløsning
Nummerportalen IVS...................................... 06.02.2018 Anmodning om opløsning
Skovgårde Entreprenør ApS........................... 05.02.2018 Anmodning om opløsning
CLC SMOUEN ApS......................................... 05.02.2018 Anmodning om opløsning
AAGAARD CONSULTING ApS...................... 02.02.2018 Anmodning om opløsning
SAMPER INSTALLATION ApS...................... 02.02.2018 Anmodning om opløsning
SELSKABET AF 30. SEPTEMBER 2008 ApS.01.02.2018 Anmodning om opløsning
EXIT.DK ApS................................................... 01.02.2018 Anmodning om opløsning
EDIA ApS............................................................31.01.2018 Virksomheden er opløst
TØMRER & SNEDKER KBH ApS.......................31.01.2018 Virksomheden er opløst
Glinter Soft Drink Denmark ApS.....................31.01.2018 Anmodning om opløsning
Dannemand ApS.................................................31.01.2018 Virksomheden er opløst
HelleWii IVS.................................................... 30.01.2018 Anmodning om opløsning
Renover IVS............................................................30.01.2018 Konkursdekret afsagt
Prop Amok ApS........................... 25.01.2018 Anmodning om opløsning tilbagetaget
HB PRODUCTION ApS..........................................24.01.2018 Konkursdekret afsagt

CAMPO GRAFISK APS
Torvegade 3, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
3,1
(2,7)
Resultat før skat
1,5
(1,2)
Egenkapital
2,5
(2,6)
Antal ansatte
2

JP ELTEKNIK & ENTREPRISE APS
Askhøjvej 76, Albøge, 8570 Trustrup
Regnskabsafslutning 30-9-2017
Bruttofortjeneste
3,5
(3,1)
Resultat før skat
2,5
(2,3)
Egenkapital
6,9
(5,0)
Antal ansatte
3

CON PRO
- CONCRETE PROJECTS APS
Græsbjergvej 21, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30-9-2017
Bruttofortjeneste
2,1
(1,7)
Resultat før skat
0,2
(0,2)
Egenkapital
0,9
(0,9)
Antal ansatte
3

JYDELAND MASKINFABRIK A/S
Drammelstrupvej 2, Tirstrup,
8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-9-2017
Bruttofortjeneste
10,9
(5,3)
Resultat før skat
5,3
(1,3)
Egenkapital
10,7
(7,0)
Antal ansatte
11

DEN GAMLE KRO,
HORNSLET 2012 APS
Rosenholmvej 3, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-9-2017
Bruttofortjeneste
3,2
(3,4)
Resultat før skat
-0,4
(0,0)
Egenkapital
-0,7
(-0,4)
Antal ansatte
20

KVIST & JENSEN, GRENAA STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S
Østerbrogade 16B 1, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2017
Bruttofortjeneste
5,7
(8,0)
Resultat før skat
0,6
(1,4)
Egenkapital
1,7
(2,2)
Antal ansatte
10

ELITE SERVICE APS
Sortevej 25, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-9-2017
Bruttofortjeneste
2,2
(2,1)
Resultat før skat
0,3
(0,2)
Egenkapital
0,4
(0,2)
Antal ansatte
3

MC DIAMANTSKÆRING APS
Tjørnegårdsparken 16, 8570 Trustrup
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
1,4
(0,0)
Resultat før skat
-0,6
(0,0)
Egenkapital
1,3
(0,0)
Antal ansatte
3

EMMELEV KØLESERVICE &
CERTIFIKATSVEJSNING APS
Stensmarkvej 8, Stensmark,
8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
1,4
(1,2)
Resultat før skat
0,1
(-0,0)
Egenkapital
0,3
(0,2)
Antal ansatte
2

MK TRADING 2013 APS
Vestre Molsvej 35, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
0,5
(0,5)
Resultat før skat
0,3
(0,1)
Egenkapital
0,4
(0,1)
Antal ansatte
2

GONGE DANMARK APS
Holmagervej 4, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-9-2017
Bruttofortjeneste
1,2
(1,6)
Resultat før skat
-0,2
(0,4)
Egenkapital
1,4
(1,7)
Antal ansatte
7
GRENAA BOWLINGCENTER A/S
Østerbrogade 6, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2017
Bruttofortjeneste
2,0
(1,7)
Resultat før skat
0,4
(0,2)
Egenkapital
1,2
(0,9)
Antal ansatte
15

NOVA VITA APS
Huldremosevej 6, Ramten,
8586 Ørum Djurs
Regnskabsafslutning 30-9-2017
Bruttofortjeneste
0,7
(0,7)
Resultat før skat
0,1
(0,1)
Egenkapital
0,9
(0,8)
Antal ansatte
3
PAPIRGÅRDEN A/S. GRENAA
Århusvej 146, Grenaa, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2017
Bruttofortjeneste
5,3
(5,8)
Resultat før skat
0,0
(0,3)
Egenkapital
2,6
(1,5)
Antal ansatte
14

GRENAA MURER ENTREPRISE APS
Ymersvej 6, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
1,2
(1,1)
Resultat før skat
0,1
(0,2)
Egenkapital
0,3
(0,2)
Antal ansatte
2

PINDSTRUP MOSEBRUG A/S
Fabriksvej 2, Pindstrup,
8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 30-9-2017
Bruttofortjeneste
236,8
(202,1)
Resultat før skat
106,1
(91,0)
Egenkapital
437,6
(362,0)
Antal ansatte
78

HN AUTOCENTER A/S
Centervej 4, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-9-2017
Bruttofortjeneste
7,3
(7,1)
Resultat før skat
0,8
(0,7)
Egenkapital
8,4
(7,6)
Antal ansatte
35

SCHMIDT AUTO CARE APS
Floravej 23, Dråby, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
1,0
(0,9)
Resultat før skat
0,0
(0,1)
Egenkapital
-0,5
(-0,5)
Antal ansatte
3

HUMMELS GULVSERVICE APS
Løgtenvej 27, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
3,3
(2,7)
Resultat før skat
0,4
(0,3)
Egenkapital
0,6
(0,2)
Antal ansatte
7

SEH AUTODELE A/S
Ravnhøjvej 15, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-9-2017
Bruttofortjeneste
0,5
(0,5)
Resultat før skat
-0,0
(0,0)
Egenkapital
5,7
(5,9)
Antal ansatte
3

Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.
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SELSKABET LIMEVEJ 5 APS
Limevej 5, V Alling, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
0,2
(0,2)
Resultat før skat
0,5
(0,5)
Egenkapital
3,2
(3,4)
Antal ansatte
3
SKOV-LINK A/S
Erhvervsparken 3, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2017
Bruttofortjeneste
5,5
(6,0)
Resultat før skat
3,4
(3,7)
Egenkapital
13,2
(13,5)
Antal ansatte
3
SOENDERGAARD APS
Rugvænget 12A, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2017
Bruttofortjeneste
5,8
(5,1)
Resultat før skat
0,3
(-0,9)
Egenkapital
1,6
(0,4)
Antal ansatte
15
T. J. TRANSPORT APS
Ryderne 4, 8950 Ørsted
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
0,8
(0,7)
Resultat før skat
0,1
(0,0)
Egenkapital
0,1
(-0,0)
Antal ansatte
2
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Komponenthuset vækster som lokal virksomhed

TANDLÆGE HANS CONRAU APS
Cikorievej 18, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2017
Bruttofortjeneste
-0,0
(3,0)
Resultat før skat
0,3
(1,4)
Egenkapital
3,6
(3,5)
Antal ansatte
7

I de sidste tre regnskabsår har både omsætning og indtjening vokset stabilt hos
Djurslands lokale grossist i hydraulik, pneumatisk, lejer og transmissionsudstyr.
Den kontrollerede vækst bliver der ikke lavet om på, selvom virksomheden nu
igen er på lokale hænder, forudsiger den nyslåede eneejer af virksomheden
Michael Boserup, der også regner med en fornuftig udvikling her i 2018.

THING A/S
Industrivej 9, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 30-9-2017
Bruttofortjeneste
2,2
(1,8)
Resultat før skat
0,8
(0,4)
Egenkapital
1,5
(1,1)
Antal ansatte
7
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Kvalitet og Omtanke

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

Tel. 8833 4646 · www.lsalaw.dk

BP Electric A/S
www.bpelectric.dk

Trekanten 44 B
8500 Grenaa
Tlf. 86 32 32 99

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

Deres garanti for
kompetence og engagement

Jesper Stagegaard, Ree Park, om Ålsrode
Ålsrode har den viden, der skal til for at løse
opgaverne på den rigtige måde, de er en del af
processen. De har både det grej, der skal til,
og ved, hvordan det skal bruges.
aalsrode.dk

Ordinært job

Fleksjob

Lærling/elev
Voksenlærling

Løntilskudsjob
Revalidering

Virksomhedspraktik

Skånejob

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

Torvet 3, 8500 Grenaa · www.jobnet.dk

