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Adm. direktør Jan Astrup, Pindstrup Mosebrug
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OGSÅ EKSPORTEN GROR
OP AF MULDEN
Pindstrup Mosebrug er i løbet af godt 100 år vokset op til
at være blandt verdens største i branchen.
„Stort set alle lettiske medarbejdere at kunne det lokale sprog. EksemMange tænker Novopan, når de
pelvis er sælgeren i Latinamerika fra
taler russisk, så det har hjulpet os
ser skorstenene på Fabriksvej i
Grenaa og har lært sig flere sprog.
med også at komme til Rusland. Og
Pindstrup, men på samme matrikel
Vores sproglige mangfoldighed er
der er et rigtig godt forhold mellem
ligger også administrationsbygen kæmpe styrke.“ Hjemmesiden
russiske og lettiske kollegaer.“
ningen og salgskontoret for en af
er på dansk, engelsk, spansk og rusDe største
verdens største
sisk og er oversat af lokale.
markeder er
producenter af
VORES SPROGLIGE
Det er ikke et krav, at en ny
Danmark,
substrater baseMANGFOLDIGHED ER EN
England og Kina. sælger taler dansk. „Men i en
ret på sphagetableringsfase er det meget rart, at
„Kina er vores
num. „Salget
KÆMPE STYRKE
vedkommende forstår dansk mentastørste enkeltog kontakten til
litet samtidig med, at vi er gode til at
marked med eget salgsselskab
de næsten 100 eksportlande styres
indordne os i de forskellige kulturer.“
og 18 ansatte kinesere. Vi har de
og koordineres her fra kontoret i
Pindstrup Mosebrug laver mange
seneste år vækstet med 15-20 proPindstrup,“ fortæller adm. direktør
forsøg med gartnere. „At prøve nocent om året der og har mere end
i Pindstrup Mosebrug, Jan Astrup.
get af ved en ny gartner i et nyt land
50 procent af markedet.“ Seneste
„Vi er 20 ansatte på kontoret i det
kan også være starten på et salg.“
hus, hvor det hele startede for godt nye marked er Sydafrika. „Det er et
voksende marked, hvor vi på kort tid
100 år siden.“
Sælgerne mødes hvert andet år
er begyndt at sælge til flere gode
13 procent af omsætningen er
Alle 45 sælgere mødes hvert andet
kontakter.“
til private, mens den øvrige del
år, og næste gang er det i Danmark.
er til gartnere i ind- og udland.
„Sælgerne kender hinanden og har
Benytter hovedsageligt
„Da vi i 70’erne begyndte at
en god kontakt. Sidder du i USA, ser
egne sælgere
samarbejde med de danske
Logistikmæssigt er tørv en forholds- du måske chefen et par gange om
gartnere om sphagnum, var
året, så disctanceledelsen betyder,
vis nem vare at håndtere, og særligt
det vores held, at de var så
at sælgerne er
i forhold til Kina
højt specialiserede, så vi
meget selvstængiver det god
også blev det.“
VI GØR DET NOK
dige.“
mening at udIKKE PÅ DEN MÅDE,
I Brasilien
nytte strømmen
Det meste af
har
man gjort
af returcontaieksporten sker
UDENRIGSMINISTERIET
brug af Dansk
nere. „Vi sælger
fra Letland
Industri, men
produkterne leI Danmark havde man
ANBEFALER
ofte arbejder
de største ressourcer veret, så fragten
man sig selv ind på markederne
i Lille Vildmose indtil er en stor del af omsætningen.“
og finder ud af, hvad der kræves.
Virksomheden benytter sig,
fredningen for 12 år
„Vi gør det nok ikke på den måde,
i modsætning til en del andre i
siden. Der høstes
udenrigsministeriet anbefaler og har
branchen, i vid udstrækning af egne
stadig lidt der og
mere i Store Vild- lokale sælgere – flere med baggrund altid gjort tingene selv. Du skal bare
gå i gang og så løse de problemer,
i den danske gartnerbranche. „At vi
mose til brug i
der kommer. Vi har været internahar vores egne sælgere giver bedre
Danmark. Af en
håndfuld produ- kontakter og mulighed for at reagere tionale i mange år og har aldrig haft
ubehagelige oplevelser på trods af
hurtigere på prissætning m.m. Det
cerende fabrikat være steder, der ikke altid er lige
aftvinger respekt, når du er lokalt til
ker foregår
behagelige. Det handler om at falde
stede.“
størstedelen
Jan siger, at den danske baggrund ind og holde lav profil.“
af eksporten
er et kvalitetsstempel for kunderne.
nu fra Letland,
hvor man også „De sætter pris på vores vilje til
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
være lokale sammen med dem, og
lejer en del
vores sælgere prioriterer samtidig
mosearealer.
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Medejer Frank Larusen, Confac A/S

Inden for byskiltet i Øster Alling har A/S
Magnus Holm taget hul på en ny æra.

At der i dag ligger en fiberbeton
fabrik i Øster Alling er tilfældighedernes spil. Arbejdet med fiberbeton startede tilbage i 1986 i lejede
lokaler ved Unicon i Mørke, og A/S
Magnus Holm voksede sig større
og fik efterhånden behov for mere
plads. Indehaver Magnus Holm
boede i Studstrup og var ikke lokal
kendt, men en medarbejder vidste,
at der var tomme lokaler i Øster Alling, som viste sig at passe perfekt
til fabrikken. Det handlede ikke så
meget om den geografiske beliggenhed men om, at der var egnede
lokaler på et sted, hvor medarbejderne ikke fik væsentligt længere på
arbejde.
Har ny kultur
med fra Randers
„Vores 12 medarbejdere bor
i lokalområdet, og tre af dem
kører på scooter hertil,“ fortæller Frank Laursen. Han er
en af de fire ejere af beton
elementfabrikken Confac A/S
i Randers, der siden starten i
2008 har været på én lang optur. Efter en henvendelse fra
Magnus Holm, der ønskede
at trække sig tilbage, købte
Confac i efteråret 2017 fiberbetonfabrikken i Øster Alling.

BETONFABRIK I SCOO
FRA MEDARBEJDERNE
6
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vise. „Jeg ved det jo ikke, men nu
Den umiddelbare reaktion over det
Frank Laursen supplerer nu i en
er skibet sat i søen, og så må vi se,
periode den daglige leder, Lone Mik- nye og forbedringen af de fysiske
om det kan sejle.“
rammer kan sagtens få armene op
kelsen, der var med ved flytningen
over hovederne på medarbejderne.
fra Mørke til Øster Alling og har væPlanen er at blive i Øster Alling
„Men pludselig selv at skulle finde
ret ansat i 24 år. „Mens der i mange
Der er ingen planer om at flytte
ud af at gøre
sammenhænge
væk fra byen, og medarbejderne
det, du tidligere
snakkes om at
VORES 12
er blevet lovet, at det ikke sker de
fik besked om,
tiltrække folk til
MEDARBEJDERE BOR
næste tre år. „Det betyder mere
kan i en pelandområder,
for os, at vi her har en meget loyal
riode godt være
handler det for
I LOKALOMRÅDET, OG
arbejdskraft. Ingen kender fremtifrustrerende.
os om at bringe
TRE AF DEM KØRER PÅ
den, og det skal være en krise eller
Der skal skabes
en ny kultur med
masser af medvind og behov for
SCOOTER HERTIL
en fællesfølelse
til dem, der i
mere plads, der får os til at overveje
for den interne
forvejen bor og
andre muligheder. Får vi behov for
organisation og arbejdsgang, så jeg
arbejder i området.“ Alle 12 medarmere plads, vil vi dog prioritere, at
lytter lidt efter, hvor det piver – og
bejdere fulgte med ved overtagellokalerne fortsat ligger i scooter
smører med oliekanden.“
sen.
afstand fra medarbejderne.“
Efter samme model som i RanFrank har forestået en oprydning
En væsentlig grund at det går
ders er de ansatte blevet medejere
i lokalerne og indførelsen af nyt IT,
godt i Randers er, at man startede
af virksomheden og har fået aktier i
som allerede har en haft en positiv
fra bunden med at indrette produkA/S Magnus Holm. „Selv om det er
indflydelse på effektiviteten. Samtitionen. „Får vi
motiverende at
dig har han den nye kultur med fra
samme succes
få del i et evenRanders og har midlertidigt sin dagDER ER STADIG
her i Øster Altuelt overskud,
lige gang i Øster Alling. Et synligt
MASSER AF POTENTIALE I
ling, vil det da
ændrer det ikke
bevis på kulturens succes i Randers
på hverdagen.
er, at man har mange på venteliste
DE NUVÆRENDE RAMMER være en fornøjelse på samme
Hvis jeg mener,
til de cirka 40 nye stillinger ved
måde at skulle starte op et nyt sted.
Confac, der skal besættes frem mod at der er behov for at foretage nye
Men der er stadig masser af poteninvesteringer, går det på kort sigt ud
sommerferien.
tiale i de nuværende rammer.“
over deres udbytte. Men vi skal alle
tænke, at det også er en investering
Sammen om at
i fremtiden til fælles bedste.“
finde fælles fodslaw
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
Hvordan det går, når en moderne
„En ny kultur kan du ikke bare
kultur flytter på landet, kan kun tiden
fortælle om, du skal også vise det.“

OTERAFSTAND
www.erhvervDJURSLAND.dk · april 2018

Erhvervsudvikling

7

Grenaa henter hjælp fra kunderne for at udleve visionen
om at være handelsbyen på Djursland året rundt.
en detailplan for at sikre handelsbyens beståen og udvikling som
eksempelvis i byrummet i centrum.
Vi glæder vi os til byens nye torv
åbnes til sommer. „
Djursland skal stå sammen
På ønskelisten for samarbejdet
På trods af visionen om at være
med kommunen står også en
Djurslands handelsby mener Carudvidet snak om
sten, at Djurstorveregulativer
land skal stå
JEG HÅBER PÅ,
herunder, bl.a.
sammen. „Vi får
AT VI SAMMEN MED
udeservering,
ikke noget ud af
som måske ikke
at se Djurslands
KOMMUNEN OGSÅ
længere er helt
øvrige byer som
KAN BEGYNDE AT TAGE
tidssvarende.
konkurrenter. Jo
Mange guldkorn fra kundepanel
„Det er svært at
flere vi kan fast„Vi overlever ved at være her hele
NOGLE FLERE TURE OP I
score, hvis der
året, og ShopiCity kan bidrage til det holde og trække
ikke er et mål. Vi
til Djursland, jo
ved at lave markedsføring og opleHELIKOPTEREN
bør spille endnu
bedre. Byerne
velser året rundt,“ siger formand
tættere sammen og sætte mål op
må hver især bare sørge for at være
for ShopiCity, Carsten Thygesen.
sammen og sikre, at kommune og
synlige og vise hvem og hvad de er,
„Vi skal tage det meget alvorligt, at
handel vil det lige meget og anser
så det er nemt for de besøgende at
mange handelsbyer dømmes døde
det for lige vigtigt.
finde det, der er bedst for dem. Vi
inden 2030.“
Udviklingen på havnen og byens
skal ikke græde over, at nogle vælForeningens medlemsbutikker
parkeringspladser får også nogle ord
ger nabobyen, for andre vælger os.“
har indstillet kundeemner, og blandt
med. „Når der sker en positiv udvikShopiCity har 93 medlemmer, og
dem er udvalgt 30 i alle aldersgrupper til et kundepanel, der har afholdt cirka 30 procent af butikkerne i midt- ling på havnen, er det vigtigt, at vi
spiller hinanden stærke, og at byens
byen er ikke medlem. „Det er rigtig
to workshops. „Vi har nu en masse
ærgerligt, for jeg mener, at vi skal se forskellige byområder supplerer
guldkorn fra kunderne og kan altid
hinanden bedst muligt.“
både udvalgsarbejdet og handelsliholde vores egne meninger op mod
Grenaa centrum har også en
vet som ét stort varehus, der bedst
kundernes ønsker og behov.“
overlever ved at alle afdelinger tager udfordring med parkeringspladser.
Billedet er, at det er vigtigt at
„Det er rigtig dejligt, at mange både
del i fællesskakunne handle
arbejder i og bruger byen. Men vi er
bet.“ Foruden
lokalt, og at
VI SKAL TAGE DET
nødt til at udvikle på tilgængelighebestyrelsen og
kunderne vil
MEGET ALVORLIGT, AT
den for kunderne og synliggørelsen
en ansat koorgå langt for at
af parkeringspladser, da mange af
dinator, er der
kunne blive ved
MANGE HANDELSBYER
dem tæt på bymidten bruges af de
nedsat fem udmed det. „Det
DØMMES DØDE INDEN
ansatte.“
valg, der arbejer faktisk lidt af
der med events,
2030
et fælles mål at
markedsføring,
bevare handelsMogens Greve, mogens@mercatus.dk
medlemsnetværk, byudvikling og jubyen, og jeg mener, at det er nødvendigt at tænke andet og mere end ridiske aspekter ved gavekort m.m.
handel.“ Derfor arbejder ShopiCity
Vigtigt at samarbejde i Grenaa
også med oplevelser og arrangeCarsten mener, at det også er vigtigt
menter året rundt. I år er det blandt
andet Grenaa Gademusiker Festival, at have øje for andre samarbejdspartnere. „Vi er rigtig godt på vej
et internationalt marked i juli, Open
med det og er ved at finde hinanden
by Night, flere aftenåbninger, musik
i sommerperioden og lørdagsmarke- og skabe netværk på tværs af lokale
der hvor borgerne sælger deres ting. foreninger, turisme, Pavillonen og
„Gennem panelet har vi fundet ud Viden Djurs. Jeg håber på, at vi
sammen med kommunen også kan
af, at kunderne også bruger vores
begynde at tage nogle flere ture op
aktiviteter til at møde hinanden,
i helikopteren for sammen at lave
og at det betyder noget for dem at
Medlemmerne i ShopiCity i Grenaa
har fokus på at være en attraktiv
handelsby, der bruges året rundt af
såvel turister som lokalbefolkning.
Ikke mindst på grund af den stadig
stigende nethandel lukker stadig
flere butikker rundt om i landet, og
ingen ved præcist, hvor længe den
udvikling fortsætter, og hvor mange
byer der af den grund ender med
ikke længere at kunne kaldes en
handelsby.
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blive genkendt både i butikken og
ved arrangementerne.“ Samarbejdet
med kundepanelet fortsætter.
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Formand Carsten Thygesen, ShopiCity Grenaa
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Toyota Landcruiser FJ 45
Produktion: 1971
Topfart:
Ca. 100 km/t
Teknik
6 cyl benzin 2,3
Ca. 130 hk
Har kørt langt

HER ER SJÆLEN
Helt der ude hvor Bonderøven
bor er der også en mand og
en stor gård og en Landcruiser
med sjæl.
John Secher Eriksen har været
tagdækker, tømrer, gartner og
landmand i Amerika. I en periode
boede han i en gammel Chevrolet
med hus på ryggen og tog også en
tur tværs over Amerika i den. I nyere
tid boede han nogle år ved Hornslet
og overtog derefter den fædrende
gård, Næsgård, tæt ved Grenaa.
„Jeg kørte allerede i gamle biler,
inden jeg som ung tog til Amerika,
og fruens Mercedes fra 1988 er den
nyeste, jeg har haft,“ fortæller John
i det hyggelige køkken.
Stedet, fortællingen og den gamle
Toyota Landcruiser på den kæmpe
store gårdsplads – hvis man leder
efter sjæl, så er det her. Der har
aldrig været ansatte til at hjælpe
med gården og køerne. „Men jeg

10

Bilen & Bossen

VIGTIGERE

har haft adskillige utilpassede unge
og fleksjobbere m.m. Der var på et
tidspunkt en, der var så glad for det,
at han var i jobtræning i ni år.“ Hver
fredag året rundt er der fredagsbar
for naboer og andre i en af gårdens
længer.
Ledte bare efter et campingskur
Den første Landcruiser købte John i
1987, og den nuværende er nummer fire. „Egentlig ledte jeg bare
efter et campingskur til at sætte på
ryggen af nummer tre, men da bilen
stod der med skur på ryggen og på
hvide plader, købte jeg det hele. Jeg
solgte nummer tre til Bonderøven,
og han har lige fået den synet igen.“
Campingskuret har været gemt af
vejen et par år i en mørk krog. „Men
det er rigtig godt, at svigermor har
kunnet sovet i det.“
Han kører i bilen hver dag og
erkender, at den nok har fået lidt for
lidt kærlighed de seneste år. „Det
undlader naboerne nu heller ikke at
gøre opmærksom på.“ John fortæl-

ler også, at han aldrig har fået en
fartbøde. „De mener, at det er fordi
jeg aldrig har haft en bil, der kunne
køre hurtigt nok til det.“ Han skruer
selv i bilerne og påstår hårdnakket,
at han aldrig er blevet efterladt noget sted af en gammel bil, der ikke
vil mere.
„Men jeg måtte en gang ud og
redde den hjem, da min nabo lånte
den. Deres børn sov i campingskuret bag på bilen, mens de voksne
sov i telt, og midt om natten kortsluttede den pludselig og kørte på
startmotoren rundt på pladsen med
ungerne, til der ikke var mere strøm.
Den har også kørt med kalve, ballepresser og andet, men man må vist
ikke køre med ballepresser mere.“
For ikke så længe siden var John på
Gl. Estrup til filmoptagelse og kørte
med julemand, børn og juletræ bag
på bilen. Det kan ses 8. november,
når „Julemandens datter“ har biografpremiere.
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
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Trafikproblemer skal løses
HORNSLET Borgmester i Syddjurs Kommune
Ole Bollesen og rådmand for teknik og miljø i
Aarhus Kommune Bünyamin Simsek har i fælles
skab set på de trafikale problemer, der er ved
Aarhus Kommune-krydset mellem Kirkeholtvej
og Løgtenvej, når pendlere fra Hornslet skal mod
Aarhus. Det giver både køer og farlige situationer
i morgentrafikken.
Der kører ca. 8.000 biler på Løgtenvej i døgnet.

Norddjurs med formandsskab
NORDDJURS Business Region Aarhus har fået
borgmester i Norddjurs Kommune Jan Petersen
(S) som ny formand og borgmester Ulrik Wilbek
(V), Viborg Kommune, som ny næstformand.
Sammen med borgmester Jacob Bundsgaard
(S), Aarhus Kommune, står de i spidsen for det
østjyske erhvervssamarbejde Business Region
Aarhus frem til 2020. „Når en million østjyder
står sammen, opstår der muligheder. Sammen
har vi kritisk masse, og sammen med erhvervsliv,
videninstitutioner og organisationer udvikler vi
løsninger på udfordringer, rydder forhindringer af
vejen, styrker vores erhvervsklynger og skærper
konkurrenceevnen,“ siger den nyudnævnte formand, borgmester Jan Petersen.

Stærkt repræsenteret i „Smutturen“
DJURSLAND Fire smutture er medtaget i den
nye nationale inspirationsguide Smutturen.dk
Guiden indeholder 50 unikke naturoplevelser i
Danmark og Djursland har med Kalø Slotsruin, Tre
Høje i Mols Bjerge, Sletterhage Fyr og Ørkenen
på Anholt fire lokaliteter med i guiden.
„Vi er vildt stolte over at have fire smutture med i
guiden og forventer at dette øgede fokus vil give
gode oplevelser på Djursland til flere besøgende,“
fortæller turismedirektør Flemming Rasmussen,
Destination Djursland.

END LAKKEN

Ønsker flere kvinder i byggeriet

VI RYKKER HURTIGT UD,
NÅR DU HAR BEHOVET
Hydraulikarbejde – også fremstilling
og udskiftning af slanger på stedet
Skibsreparation og marineservice
Motorrenovering
Aircondition, service og reparation
Svejsning af stål, rustfri og alu
Reparation og salg af
entreprenørmateriel
Stort og velassorteret lager

ØSTJYLLAND Selv om Østjylland er over landsgennemsnittet for andelen af kvinder i byggeriet,
er der langt mellem dem på byggepladserne og i
anlægsindustrien. Det skal et nyt Kvinderåd rette
op på. 10,1 procent af de ansatte i bygge- og anlægsvirksomhederne i Østjylland er kvinder. Dermed ligger Østjylland over landsgennemsnittet på
9,4 procent. Men der er brug for en meget højere
andel, både i Østjylland og i resten af landet fordi
der – ifølge Dansk Byggeri – vil mangle 17.000
faglærte i bygge- og anlægsbranchen om ti år.

Strategisk energiplan for Grenaa
GRENAA Alle danske kommuner har haft mulighed for at nominere deres bedste klimaløsning,
og Norddjurs har indsendt „Strategisk energiplan
for Grenaa“, der er gennemført i samarbejde med
Grenaa Varmeværk, spildevandsselskabet AquaDjurs, renovationsselskabet RenoDjurs, gærproducenten Lallemand, projektet Grenaa Biogas, samt
et planlagt bioraffinaderi Hveti.

Nordhavnsvej 24 · 8500 Grenaa · www.amhs.dk
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Efter gode erfaringer i tidligere netværksgruppe
er teknisk chef klar til at starte op igen.
for øje, at Norddjurs Kommunes
Mødet handler mest om at finde
Teknisk chef ved DS Smith Packen model for det fremtidige og finde mål med initiativet er at hjælpe
aging Denmark A/S, Lars Riis, har
erhvervslivet og bringe virksomhede fælles eller forskellige veje, man
sagt ja til i opstartsfasen at være
der sammen for at lære af hinanden.
vil gå ad. „Du behøver ikke komme
tovholder for at puste nyt liv i
„Har vi her på virksomheden løst et
til fællesmøudviklingsgrupderne hver gang. støjproblem, kan vi jo lige så godt
pen „Energi og
DER ER MANGE
dele vores viden frem for at alle selv
Jeg kan sagtens
vedligehold“
FÆLLES UDFORDRINGER
skal finde hver deres løsning. Vi har
forestille mig,
under Miljø
haft GMC certifikat i mange år og
at der kunne
forum Norddjurs MED ENERGI OG
har oparbejdet vores rutiner med
være nogle med
Erhverv. Lars var
det, som vi gerne fortæller andre
samme udforVEDLIGEHOLD
for 15 år siden
dringer, der vil få om. Fabrikseffektivisering med romed i en tilsvabotteknologi kan også være et emne
meget ud af at lave deres eget lille
rende gruppe i daværende Grenaa
at tage op.“
netværk.“
Kommune og har kun godt at sige
Lars fortæller, at han netop nu
om det. „Der var mange gode ting i
står i en situation, hvor han forgædet dengang, og jeg håber, at vi igen Ingen er for store eller for små
ves har søgt medarbejdere. „Der er
Alle typer virksomheder og instikan få samlet en netværksgruppe,“
ikke umiddelbart planer om at tage
tutioner m.m. kan være med, og
siger han og fortæller, at det som
ingen er for store eller for små. „Jeg medarbejdersituationen op i dette
dengang fungerede rigtig godt gik i
forum, men er det et ønske, er det
regner med, at der som før i tiden
stå på grund af nogle store virksomselvfølgelig også muligt. Det er ikke
bliver 3-4 årlige fyraftensmøder ved
hedslukninger i Grenaa.
nu, vi skal tænke begrænsninger.“
forskellige virksomheder på skift,
Han siger, at han gerne tager
og at nogle i netværket ud over det
Det er for hele Djursland
en snak med dem, der vil høre
finder ud af at trække på hinandens
„Dengang var det koncentreret om
nærmere og/
viden og erfaGrenaa. Kommunen er siden da bleeller har ønsker/
vet noget større, og vi vil også gerne ringer. Mange
ENESTE RISIKO ER
forslag. „Hjælp
af dem som var
have virksomheder fra Syddjurs
os med at brede
med dengang
Kommune med, da vi lige så godt
FAKTISK, AT DU BLIVER
budskabet ud
har i dag GMC
kan hjælpe hinanden på tværs af
og fortæl gerne
KLOGERE
Djursland med opgaver og udfordrin- miljøcertifikat,
om det i dit
og det skulle da
ger – og dele vores gode idéer. Der
ikke undre mig, hvis vi også kommer netværk. Så giver jeg en rundtur her
er mange fælles udfordringer med
på fabrikken, når vi er færdige med
ind på miljøforhold.“
energi og vedligehold.“
opstartsmødet.“
Lars siger, at alene det at komme
Der er ikke noget endeligt konpå besøg ved hinanden kan være læcept for, hvordan det skal foregå, og
rerigt og næsten grund nok i sig selv Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
i første omgang holdes et opstartsmøde ved DS Smith Packaging Den- til at være med. „Tidligere havde vi
nogle gange leverandører til at stå
mark onsdag 25. april kl. 15, hvor
for et møde/arrangement, og det
virksomheder fra hele Djursland
kan vi også gøre igen.“
er velkomne. „Det er helt uforpligtende, og eneste risiko er faktisk, at
du bliver klogere og måske beslutter Giver en rundtur bagefter
Der er ikke nogen fast køreplan, og
dig for at være en del af et givtigt
mulighederne står åbne med det
netværk.“
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Teknisk chef Lars Riis, DS Smith Packaging Denmark A/S

NU SKAL DER

NYT LIV
I GAMMEL ENERGI
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En ganske usædvanlig referenceliste bliver
efter en overstået nedtur bare større og større.
indført et risikostyringsprogram. Havde
Passion og værdier er andet og mere
vi haft det program dengang, var vi
end ord på papir, og for entreprenøraldrig startet på Godsbanen. Der var
virksomheden HUJ A/S i Auning er de
alt for mange ubekendte.“ Pludselig
to altafgørende parametre for at være
var handlefriheden også væk. „Den har
der, hvor den 40 år gamle virksomhed
vi heldigvis fået igen, og nu slipper vi
er i jubilæumsåret. En referenceliste
den aldrig. Men uanset hvor pressede
som den HUJ har, kommer man ikke
vi var, var det dog afgørende for os at
sovende til. Den kræver noget ganske
sikre, at ingen af vores samarbejdspartsærligt af virksomheden og de i dag
cirka 70 medarbejdere. Molskroen, Me- nere kom i klemme.“ Det er således
stadig samme virkilgaard Slot, Aros,
somhed og samme
Overgaard Gods,
VI HAR BEVIST, AT VI
CVR-nummer.
Sostrup Kloster,
STÅR VED VORES VÆRDIER „Ved ikke at lukke
Apotekergården
ned for at komme
i Randers, Godsaf med gælden, er vi ikke ramt på trobanen i Aarhus og Dansk Landbrugsværdigheden.“ Krisen har også lært, at
museum er blot nogle få at de mange
man godt må sige fra. „Vi siger jævnligt
bygge- og restaureringsopgaver. 25
nej til opgaver og lever med, at vi samprocent af opgaverne er på Djursland,
tidig godt kan mangle/afvente opgaver,
og de primære arbejdsområder er Østder passer ind i vores organisation. Det
jylland og hovedstadsområdet.
har bragt os tilbage på sporet.“
Lærlingene prioriteres
Unikke opgaver til
At virksomheden er eksperter i de
kompetente medarbejdere
gamle håndværk stiller store krav til
Ikke to af de omkring 20 svømmehalmedarbejderne og deres evner til at
ler virksomheden står bag er ens, og
formidle viden videre til hinanden. „Vi
heller ikke Aros og Godsbanen ser man
prioriterer at have lærlinge og har lige
tilsvarende andre steder. „Vi laver stort
nu 11 lærlinge/elever,“ fortæller adm.
set ikke noget, der ikke er unikt. Vi medirektør Bent Johnsen. Virksomheden
ner, at vi er dygtige til at lave det, andre
startede 1. april 1978, og Bent kom til
er bekymrede for, da vi har dygtige
som murerlæring 1. august 1981 som
medarbejdere og gode kompetencer
den ottende ansatte i HUJ A/S.
til at løse den unikke opgave. At sikre
„Syv af vores medarbejdere har
succesfyldt byggeri er altafgørende for
gennemgået et mentorkursus, og
os.“
alle lærlinge/elever er tilknyttet en af
Af landets nuværende virksomheder
mentorerne.“ Mentoren hjælper med
er HUJ givetvis den, der har bygget
alt praktisk og er talerøret til virksomflest nye kirker i Danmark. „Vores store
heden. „Vi har selv udviklet ordningen
specialopgave i starten af 90’erne
og den mentorlærlingekontrakt, begge
med byggeriet af Sostrup Kloster var
parter arbejder efter. Skal vi gøre os
samtidig det første klosterbyggeri her
fortjente til at få medarbejdere, er vi
i landet siden Reformationen. Kulturelt
nødt til at skille os ud. Ikke alt handler
og unikt – det er lige os.“
om penge, men også om værdier og
En del af opgaverne ligger i dag i
kultur. Vi værner om værdierne og
Aarhusområdet, og for også at gøre det
kender hinanden på det.“
nemmere at tiltrække kvalificerede entrepriseledere, er der planer om i løbet
Troværdighed bevaret trods krise
af de næste 2-3 år at etablere et kontor
Virksomheden havde totalentreprii nærheden af motorvejen ved Aarhus.
sen på Godsbanen i Aarhus til 100
„Vi flytter ikke fra Auning, men der vil
mio. kroner. „Det endte med at koste
bare være en række fordele ved at have
120 mio. Næsten samtidig holdt en
en del af adminibygherre 25 mio.
tilbage – penge vi
KULTURELT OG UNIKT strationen siddende
i Aarhus.“
dog senere fik efter
Stifteren, Hansen voldgift. Men
– DET ER LIGE OS
Ulrik Jensen, solgte
der måtte dengang
tilbage i 2015 sine aktier men har
træffes nogle hurtige beslutninger for
stadig sin daglige gang i virksomheden.
at få indtægter og omkostninger til at
Bent Johnsen og økonomidirektør Kashænge sammen.“
per Skjøde Høegh Stjernvik ejer hver
Mens medarbejderstaben derfor i
45 procent af aktierne, mens tilbuds2011-12 blev reduceret fra cirka 100
chef Kenneth Søndergaard Kristensen
til godt 40, besluttede man sig også
ejer 10 procent.
for fremover at takke nej til totalentrepriser. „Vi arbejder nu med fag- og
hovedentrepriser og har desuden
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
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Adm. direktør Bent Johnsen, HUJ A/S

JUBILAR BYGGER MED
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Direktør Tina Buus Hansen, Pindstrup Centret

16

Advertorial – møder og konferencer

www.erhvervDJURSLAND.dk · april 2018

MANGE GÆSTER

KOMMER FOR TIDLIGT
TIL PINDSTRUP

Flere førstegangsbesøgende på Pindstrup Centret
ankommer for tidligt på grund af beliggenheden.
at de her kan være sig selv. Stedet byder
Også private fester inklusive moms
At Pindstrup Centret ikke ligger helt
på masser af hygge og nærvær og et
Centret har syv fastansatte, en række
så langt ude, som nogle forestiller sig
smilende og hjælpsomt personale, der
timelønnede og cirka 200 frivillige tilknytbetyder faktisk, at man på centret er
gør alt for at få dig til at føle dig hjemme.
tet. Når 60 børn i en af skoleferierne er
vant til, at kursus- og konferencegæster
Oveni det støtter du
på lejr, er der samtidig 20 frivillige til at
fra Aarhus og andre
så også vores arbejde tage sig af dem. „Vi fungerer som én stor
steder lidt på afstand
STEDET BYDER PÅ
med børnene og
familie, og brænder det en dag på, er jeg
af Pindstrup dukker
MASSER AF HYGGE OG
familierne.“
også klar til at give et nap med rengørinop før den aftalte tid.
gen.“ Har en virksomhed under opholdet
„Det gjorde ØstjylNÆRVÆR OG ET SMILENDE Masser af
ønske om en aktivitet med brug for flere
lands Politi også den
fleksibilitet
hænder, er det også i den sammenhæng
første gang de var
OG HJÆLPSOMT
Kursuslokalerne er
muligt at trække på de frivillige hjælpere.
her, men nu kender
udstyret med alt det
„Der er ingen nedre grænse for
de stedet,“ fortælPERSONALE
nødvendige udstyr,
deltagerantallet. Har en ledergruppe på
ler centrets direktør,
og der er internetadgang i hele området.
seks personer brug for et mødelokale og
Tina Buus Hansen. „De siger, at de især
Centret har 42 værelser og 108 senge
noget at spise, finder vi ud af det. Og når
kommer her på grund af naturen og den
pladser – og masser af fleksibilitet.
du får en regning her, er der faktisk ret
hjemlige hygge.“ Med i billedet hører
mange, som overraskede spørger, om vi
også, at ved mindst 24 deltagere har man „Sidste år havde vi 250 spejdere på
en uddannelsesweekend. Værelserne
ikke har glemt momsen.“
lokalerne helt for sig selv – og kan vælge
var fyldt op, og det samme var vores
Firmaskovturen og/eller julefrokosten
også at spise for sig selv. „Nogle gange
samt private selskaber er også velkomne.
snakker politiet om ting, de ikke ønsker at shelters. Mange boede i telte, og der var
også nogle i campingvogne på lejrplad„Sidste år havde vi en hel del bryllupper,
dele med andre.“
sen. Vi kan rigtig meog jeg tror, at der er
get her, og du finder
booket lige så mange
Møder og konferencer
NÅR DU FÅR EN
ikke et andet sted i
i år. Flere er blevet
er ren hygge
REGNING HER, ER DER
nærheden med så
viet ude på vores
Pindstrup Centret er også en forening,
konkurrencedygtige
hvis hovedformål er at bidrage til integraFAKTISK RET MANGE, SOM store naturgrund,
priser.“
og gæsterne kan
tion mellem børn og unge med og uden
OVERRASKEDE SPØRGER,
Stedets 20 tdr.
overnatte her – til 400
handicap. Der holdes kurser og ferieopland giver rig mulig
kroner pr. værelse for
hold for familier og for fysisk, psykisk og
OM VI IKKE HAR GLEMT
1-2 personer.“ Der
socialt handicappede børn og unge i sam- hed for udendørs
aktiviteter fra hygge
holdes desuden en
vær med normalt fungerende børn. „At
MOMSEN
i bålhytten til teamdel konfirmationer,
være sammen giver både handicappede
building i s koven. „Vores kokke laver om
hvor der ofte er børn med. „Hyggen er
og ikke handicappede børn en masse
sommeren også mad ved det kæmpe
i højsædet, og mens forældrene hygger
godt med hjem i rygsækkene. Mange
store udekøkken, og har gæster lyst til
sig, kan børnene slå sig løs ude i skoven
tror, at vi også har faste beboere, men
madlavningsaktivitet, er de velkomne. Vi
og på legepladsen med mooncars og
det har vi ikke.“
meget andet.“
Konference-, møde-, og kursusaktivite- kan også lave udeservering ved køkkenet.“ Uanset hvilket køkken der bruges,
ter er sammen med familiearrangemenlaves al maden helt fra bunden. „Vi får
ter med til at skabe økonomisk grundlag
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
masser af ros for maden, men vil du
for arbejdet med de handicappede børn.
gerne selv stå for det, er det også en
„Handicappede er vant til at blive set
mulighed.“
skævt til i hverdagen og vægter virkelig,
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Restaurantchef Mark Juul Christiansen og køkkenchef Janni Højgaard Sørensen, Lübker Golf Resort
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EN UNIK OPLEVELSE
SAMMEN MED KOLLEGAERNE
Lübker Golf Resort slår et stort slag for stedets
tilbud om møder og konferencer.
har prøvet meget og byder gerne ind med og Mark har tidligere lavet flere markeder
i samarbejde med Smag Djursland, og et
gode idéer. Ud over de luksuriøse facilimarked med lokale produkter er også en
teter og flotte omgivelser vælger en del
mulighed.
arrangører også Lübker for at koble deres
At gæsterne får en helt unik oplevelse
arrangement sammen med et spil golf.
med hjem gælder i øvrigt både ved
Nogle booker desuden en golftræner, og
firmaarrangementer
nogle bestiller sandog private selskaber
wich eller grillmad og
ARBEJDET MED
og fester. „Ved en
holder en pause ude
AT INDFRI DINE
del bryllupper og
på den højt berømselskaber vælger
mede golfbane.
FORVENTNINGER
familier også at tage
Janni fortæller, at
en overnatning med
der er mulighed for
ER NOGET MEGET
ovenpå en vellykket
meget andet end golf.
dag. Et familiearran„Vi kan skræddersy
VÆSENTLIGT FOR OS
gement får en sjov og
dagen og arrangeanderledes drejning, når der også bliver
mentet helt som du ønsker og hjælper
spillet golf eller slappet af i den udendørs
gerne til med at gøre det lidt „skævt“.
spa, og en barnedåb, der efter en lækDet kan være teambuilding aktiviteter
eller smagning af lokale produkter som øl, ker middag efterfølges af et par timer i
Få et skræddersyet ophold
subtropisk bad og spa inden kaffen, bliver
gin, tang og hamp m.m. Og er du til både
Efter en turbulent periode med midlertihusket længe af gæsterne.“
golf og ølsmagning, tager du bare din øl
dig lukning af golfbanen glæder alle sig
Som en del af en langsigtet plan bliver
med ud på banen.“
over, at alt samles under Lübker Golf
tagterrassen i Lübker Square renoveret til
Resort, og at ejeren åbner golfbanen d.
maj, og der kommer nye kar og andre nye
Forplejningen er et kapitel for sig
1. april. Rent praktisk har det den store
„På Lübker Golf Resort må du gerne have faciliteter. „Man vil se, at der rundt om på
fordel, at møde- og konferencearrangører
hele resortet løbende arbejdes med vedhøje forventninger til maden, og arbejdet
nu kan booke alt ét sted – lige fra lokaler
ligeholdelsen og der kommer nyt, som er
til spisning, overnatning, golf og wellness. med at indfri dine forventninger er noget
meget væsentligt for os.“ Et arrangement med til at fastholde den høje standard.“
Ved dagsarrangementer er der plads til
kan typisk være med brunch, frokosttalcirka 150 deltagere, og cirka 100 hvis det
lerken eller frokostbuffet og tre retter til
er med overnatning. „Vi har luksusboliger
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
aften – suppleret med
og luksuslejligheder,
forplejning i lokalerne
og ved overnatning
VI KAN
og eftermiddagskaffe
starter du måske næSKRÆDDERSY DAGEN OG
og kage m.m.
ste dag med morgen„Vi laver alt helt fra
bad og sauna, fitness, ARRANGEMENTET HELT
bunden lige fra pesto
wellness behandlintil brødbagning og
ger eller en tur på
SOM DU ØNSKER
røgvarer, vi bruger
5-km løberuten.“
sæsonens friske råvarer, og vi har adskilJanni og Mark har senest været ansat
lige lokale leverandører som eksempelvis
fem år ved Kystvejens Konferencecenter
øl fra Nordisk Bryghus i Allingåbro og
i Grenaa, hvor de stod for konferencer,
friske fisk fra Møllefisk i Bønnerup.“ Janni
selskaber og de overnattende gæster. De
Oplevelser ud over det sædvanlige er en
vigtig del af de møde- og konferencepakker, som køkkenchef Janni Højgaard
Sørensen og restaurantchef Mark Juul
Christiansen har tilbudt siden deres tiltrædelse ved Lübker Golf Resort ved årsskiftet. Stedet, faciliteterne og omgivelserne
er helt unikke, og det samme er målet for
arrangementerne og forplejningen. „Jeg
har tidligere arbejdet ved Lübker i tre år
som cafémanager og har spillet golf her i
mange år,“ fortæller Mark. „På golfbanen
får jeg ikke „hole in one“, men den gode
følelse som ved en „hole in one“ forsøger
vi til gengæld altid at give gæsterne med
hjem. Et møde eller en konference her er
og skal være en ganske særlig oplevelse
for alle.“
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DET GÅR

LANGSOMT HURTIGERE
PÅ JYLLANDS ØSTLIGSTE ARBEJDSPLADS

rundt om i visualiseringen placeret
ningen og samtidig få vist forskellen
50 rådgivere, der kunne skydes
– og se om loftet er højt nok.“
på. „Vi blev kåret som den bedste
Tegnestuen har egne servere og
har netop fået opgraderet internettet stand.“
Netop Arkikon og Grenaa Varmetil en trådløs 100/100 mbit, hvilket
værk var 5. april værter ved „Den
er det maksimale, der p.t. er muligt
Digitale Omstilling: Industri 4.0“.
at få. „Opgraderingen betyder, at vi
Business Region Aarhus, Internet
nu kan droppe exchange-serveren
Week Denmark
og flytte al vores
kommunikation
SÅ LÆNGE VI FÅR DET og Norddjurs
Kommune stod
ud i skyen.“
bag arrangeUdveksling af
TIL AT FUNGERE, BLIVER
mentet, hvor
filerne og flere
deltagerne hørte
medarbejdere,
VI HER
om Arkikons
der arbejder
udvikling af digitale processer og så
med samme 3D visualisering, kan
nærmere på varmeværkets omstilderimod kun lade sig gøre i lokalingsprocesser.
lerne ved Fornæs, da det kræver
Nogle mener, at især hurtigere
mere end 100 mbit, hvis dataene
og billigere regnekraft fører til et
lå et andet sted end på den lokale
Mere 3D og stadig
teknologiske kvantespring inden for
server. „Derfor er det også kun i
større datamængde
„Det startede med 3D tegninger, og begrænset omfang muligt at arbejde robotteknologi, kunstig intelligens
og 3D-print. Målet med industriens
hjemmefra. Så længe vi får det til
så kom der 3D printere, som nu er
digitale omstilling er at sikre, at virkat fungere, bliver vi her. Men det er
aflæst af 3D briller,“ fortæller partsomhederne ruster sig til mulighemed i overvejelserne at få en satellit
ner og designchef Thomas Enevold.
derne og til konkurrencen ved større
et andet sted nærmere adgangen til
„En flad tegning er svær at forstå,
og bedre integration mellem den
arbejdskraft. Som det ser ud nu, vil
og 3D udviklingen hjælper os til at
nye digitale verden og den fysiske
vi i så fald være nødt til at arbejde
gøre vores formidling bedre. Jeg
produktion.
på to forskellige servere. Og det
tror, at brillerne mere eller mindre
Meningerne om hvad og hvorer træls. Andre tegnestuer har helt
bliver afløst af noget andet, hvor
når er delte. I de mere vidtgående
andre betingelser.“
man kan få virkeligheden med uden
forestillinger tager robotter sig af
at være afskåret fra omgivelserne på
den tunge industri, passer de ældre,
Den digitale omstilling
grund af brillerne. Men hvem ved –
laver mad og slår græs. Telefoner,
på dagsordenen
måske er det brillerne, der udvikles
tøj og huse bliver 3D-printet, og
Arkikon har nu den 3. multimediepå.“
det meste leveres minutter senere
elev fra Viden Djurs ansat til blandt
Uanset i hvilken retning det går
af en drone eller en robot. Kunstig
andet at lave visualiseringer færdige
har det indtil videre været sådan, at
intelligens bruges i elektronikken og
til præsentadatamængderne
vinder måske endda også indpas
tion og/eller til
bare er blevet
EN FLAD TEGNING ER
i bestyrelseslokaler og i verdens
3D briller. I en
større og større.
SVÆR AT FORSTÅ, OG 3D
parlamenter. „Indtil videre laver vi
3D visualise„Når vi har lavet
stadig selv vores kaffe og nyder
ring kan du på
en 3D model,
UDVIKLINGEN HJÆLPER
udsigten her på Fornæs, mens vi
imponerende
kan du med
glæder os til fremtiden.“
vis
bevæge
dig
brillerne på se
OS TIL AT GØRE VORES
rundt i Grenaas
modellen og benye varmeværk
væge dig rundt i
FORMIDLING BEDRE
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
ved hjælp af
den. På en tom
brillerne. Til ære for gæster på en
grund kan vi vise alt og zoome ind
messe for varmeværkernes rådgipå detaljerne, mens du i forbindelse
vere for et halvt år siden, havde man
med ombygning kan stå inde i bygNår du er kørt rigtig langt ud på
Djursland og kører endnu længere
ud ad en lang og lige vej med
marker på begge sider, kommer du
til tegnestuen Arkikon, der i godt
fem år har haft til huse i lejede
lokaler ved det privatejede Fornæs
Fyr. I strandkanten ud til Kattegat
arbejder knap 20 ansatte arkitekter,
ingeniører og konstruktører i de
maleriske omgivelser på Jyllands
østligste arbejdsplads. En sådan
arbejdsplads er ikke afhængig af og
har ikke strøgkunder, men stedet er
for kunder og øvrige besøgende en
anderledes oplevelse med udsigt.
Beliggenheden er så unik, at Arkikon
håber på at kunne blive.
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Ved Fornæs på
Djursland har en
tegnestue netop fået
højhastighedsbredbånd
af en lidt hurtigere
slags.

Partner og designchef Thomas Enevold, Arkikon
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GOD JORDFORBINDELSE I LOKALOMRÅDET

GIVER VÆKST
Medarbejderstaben
er på otte år vokset
fra to til 11 ved travl
elektriker i Grenaa.

sige del af det, tror jeg, at vi kommer til at lavet meget videoovervågning for private.“
I en i forvejen travl hverdag
forventer Ronni, at navneændringen
vil være med til at give endnu flere
el-kunder. „Cirka 20 procent af vores arbejde er sikring, og det er ikke
fordi, at det er blevet mindre. Der
er bare blevet meget mere af alle
mulige andre el-opgaver.“

Thomas også må tilbringe en del tid
ved skrivebordene. „Det seneste år
har Ronni faktisk udelukkende været
kontormand, og planen er, at vi nu
i højere grad deles om det administrative, så vi begge også kommer
ud til kunderne.“

Det sociale ansvar prioriteres
Tre af de 11 ansatte er lærlinge, og
Thomas fortæller, at hele medarbejDa Ronni Nyhuus for snart otte år siderstaben bor i lokalområdet. „Vi
den startede RN Sikring & El-Teknik
lever højt på den lokale tilknytning
En meget alsidig arbejdsplads
ApS med én ansat, var det med
og på det personlige kendskab til
Det er blandt andet blevet til meget
særligt fokus på sikring og alarmer.
kunderne.“
styring, industriMen allerede efter få måneder
Thomas spillede
installationer og
gik arbejdsopgaverne i en anden
VI LEVER HØJT
i sine unge dage
fejlfinding m.m.
retning, da et hurtigt voksende antal
PÅ DEN LOKALE
meget musik
sammen med
kunder også skulle have ordnet elog kom en del i
en lokal samopgaver.
TILKNYTNING OG PÅ DET
ungdomsskolen,
arbejdspartner.
„Når vi var ude ved en kunde for
hvor han senere
„Vores tidligere
at lave alarmer og adgangskontrol
PERSONLIGE KENDSKAB
også undervinavn signalem.m., havde de også brug for hjælp
ste et DJ hold.
rede ikke, at vi
til almindeligt el-arbejde,“ fortæller
TIL KUNDERNE
„Ungdomsgerne vil have
Ronni. „Det gik stærkt, og det gør
flere af den slags opgaver,“ fortæller skolen er en af vores rigtig gode
det sådan set stadig.“ Fordelingen
kunder, og vi var med til at klargøre
Thomas, der især beskæftiger sig
af erhvervs- og privatkunder er
lokalerne, da de fik „Arresten“. Det
meget med styringer og industri
cirka 70/30, og Ronni regner med
sted kunne jeg godt have ønsket
installationer. Vi er også klar til flere
at skulle ansætte en elektriker mere
mig, da jeg var 18 år. Det er virkelig
opgaver i Norddjurs Kommune, hvor
både i år og til næste år.
fedt.“
vi blandt andet vandt et udbud med
Flere af lorenovering af kommunale køkkener.
Signalforvirring fører
kalområdets
Det virker bare „forkert“, når RN
nu til navneændring
unge har
Sikring giver pris på renovering af
Året efter at CVR-nummeret var i
nydt godt
køkkener, hvor der hverken indgår
hus, startede elinstallatør Thomas
af firmaets
sikringsarbejde eller opsætning af
Mølgaard Hansen i firmaet. Han
prioritealarmer m.m.“
er nu blevet medejer, og samtidig
ring af sit
Alsidigheden afspejles i øvrigt
skifter firmanavnet til Nyhuus Elteksociale
i de forskelligartede opgaver som
nik, da det tidligere navn sendte et
ansvar. „Vi har
forkert signal til kunderne. „Det kom flyveturene til Anholt for at lave
haft flere skoleredningsstation, en mand til Tyrkiet
bag på en del, at vi også er almindetrætte elever fra Kattegatfor at lave fiber
lige elektrikere,
skolen i praktik, og i samarinstallation på
og vi håber og
DER ER BARE
bejde med UU har vi også
en bro, opgaver
tror, at det nye
BLEVET MEGET MERE
haft unge, der efter folkeskolen
på Grenaas nye
navn medvirikke vidste hvad de skulle og så
varmeværk,
ker til at undgå
AF ALLE MULIGE ANDRE
snuste til elektrikerfaget ved os en
installation af
forvirringen.“
uge eller to.“ På lageret møder man
varmepumper –
NavneændrinEL-OPGAVER
og at lave mobilt også Thor, der i samarbejde med
gen bliver hen
Jobcentret er ansat i en jobordning
laboratorium til Viden Djurs, styring
over året synligt på både hjemmeog arbejder to dage om ugen.
til sluseporte i Vejles sluseanlæg og
side, facebook, tøj og biler m.m.
mobilscannere til Skat i Aarhus.
„Vi laver selvfølgelig stadig fortsat
En anden slags alsidighed er
sikringsopgaver, og mens der ikke er
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
så meget vækst i den erhvervsmæs- arbejdsfunktionen, da Ronni og
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Ejere Ronni Nyhuus og Thomas Mølgaard Hansen, Nyhuus Elteknik
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DEN NYE BORGMESTER

LIGGER
VANDRET
I en stille stund på borgmesterkontoret i Ebeltoft tog
borgmesteren sig tid til at ligge vandret foran kameraet.
og ved, hvor godt vi har af at røre os. Det bliver da
Snakken i borgmesterkontoret faldt på Ole Bollesens
også til masser af gåture på Mols, og vi har begge en
virke rundt om i lokalområdet og hvordan han på AMU
mountainbike til brug i sommerhalvåret.“ Ole har sejlet
centret i Kolind har lavet kurser – og hvordan han
i mange år og lavede sejlerskole i Rønde. „Jeg har
fra 1978 sammen med hustruen Tine fik arbejde på
stadig sejlbåd og kajak, som er i
gymnasiet i Rønde. Han og Tine
flyttede fra Randers til Knebel
JEG HAR STADIG SEJLBÅD brug fra april til midt i oktober. I
stille vejr er det kajakken, mens
i 1980, og samme år begyndte
det er båden i blæsevejr. Vi bor
dengang 29-årige Ole som gym- OG KAJAK, SOM ER I BRUG
et fantastisk sted, hvor der i alle
nastiktræner i Ebeltoft.
FRA APRIL TIL MIDT I OKTOBER retninger kun er ti minutter til
Den dag i dag træner han
vandet, så der er næsten altid
stadig holdet med nu 35 herrer,
muligheder på vandet, uanset hvordan vinden blæser.“
hvoraf nogle stykker har været med siden starten. AldeFor at få råd til sin første sejlbåd, brugte han den
ren spænder fra cirka 50 år til 82 år, og Oles trænerviogså erhvervsmæssigt – som udlejningsbåd i Ebeltoft.
kar er 80-årige Bjørn Helmer, der i sin tid var Ebeltofts
„Jeg var på et fantastisk godt iværksætterkursus og
første erhvervschef. „Det koster dem 400 kroner om
betalte både skat og moms af min meget lille virksomåret at være med, selv om de synes, at de snarere
hed, så er nogen i tvivl, kan jeg i hvert fald bekræfte, at
skulle have penge for det, da det sparer kommunen for
ikke alt i turistbranchen er sort. Jeg fik også lært en del
udgifter til deres helbred.“ Ole viser på sin mobiltelefon
tysk af turisterne.“
valgplakaten fra efterårets kommunalvalg, hvor han ligger vandret med Kalø Slotsruin i baggrunden. „Og det
Turisme og grønne virksomheder
kan jeg stadig.“
Netop turisme er et af to områder, Ole som socialdemokratisk borgmester i Syddjurs især gerne vil være
Iværksætter på vandet
med til at satse mere på. Det andet er grønne virkOle og Tine har tre børn, og frem til pensioneringen i
somheder. „Turisme er et af de erhvervsområder med
2006 var han historie- og idrætslærer på Rønde Gymallermest potentiale. Det er rigtig fint med Destination
nasium. „Både Tine og jeg er uddannede idrætslærere
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Borgmester Ole Bollesen, Syddjurs Kommune

blevet mere
Djursland, men vi skal også prioritere turismetiltag genkendt. Da jeg
nem Business Region Aarhus. Turismen skal bredes ud
forleden stod og vaskede
til hele året og til hele kommunen.“ Han tror meget på
bil, kom der en motionscyklist
en blanding af kultur og turisme. „Det skal ikke være
forbi og råbte hej borgmester. Da jeg
en tivolisering. Kulturen er en del af os alle og vigtig for
tidligere var formand for Udvalget for sundbosætningen. Investering i kultur trækker også turister
hed, ældre og social, oplevede jeg aldrig nogen
til.“
råbe hej udvalgsformand.“
Syddjurs Kommunes ældre får serveret stadig mere
Når Ole handler ind, har han også advaret Tine om,
økologisk mad, hvilket er i god tråd med Oles tanker
at det nok varer lidt længere tid. „Jeg møder af og til
om at satse mere på grønne virksomheder. „Vi skal
folk i Brugsen, der gerne lige
være klar til også at putte lidt
vil hilse på borgmesteren. I
penge i små grønne virksomTURISME ER ET AF DE
sidste uge blev det også til en
heder med potentiale. Jeg tror,
snak hen over køledisken om
at der er et marked for det, og
ERHVERVSOMRÅDER MED
hjertestartere. Den slags skal
at det måske kan bakkes op
der være plads til, men samtidig
af en tænketank af ildsjæle og
ALLER MEST POTENTIALE
prioriterer jeg også at kunne
virksomheder, som munder ud i
blive ved med at være mig selv.“
et bæredygtighedssekretariat.“
Han håber at få alle partier med i en grøn profil. „Det
gode samarbejdsklima som Claus Wistoft fik skabt,
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
skal bare være lidt grønnere.“
Arbejde og privatliv smelter sammen
Både de visionære tanker og mennesker han møder
på vejen er med til at udviske grænsen mellem borgmesterjob og privatliv. „Jeg kan godt mærke, at jeg er
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Vælg en stærk
samarbejdspartner
LOKAL OG ENGAGERET

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

www.djurslandsbank.dk

Ordinært job

Fleksjob

Lærling/elev
Voksenlærling

Løntilskudsjob
Revalidering

Virksomhedspraktik

Skånejob

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

Torvet 3, 8500 Grenaa · www.jobnet.dk

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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Lindhardt Steffensen
Advokater A/S

for Område Aarhus med domicil
i bankens filial i Risskov, som er
under udvidelse. Til at varetage
Område Grenaa søger banken
en ny områdedirektør.
Djurslands Udviklingsråd

hvor Hans Gæmelke blev
genvalgt som formand og
Jørgen Ivar Mikkelsen, Esben
Øvle Kristensen og Hanne Line
Revsbech alle blev genvalgt
som fritvalgte til bestyrelsen i
foreningen. Karen Revsbech og
Birthe Koch blev genvalgt som
fritvalgte til Åbent Landbrug.

intentioner om et tæt og udviklende samarbejde med vores
erhvervsliv.“

Syddjurs Kommune

Advokat Hans Henriksen og
advokat Rasmus Thusgaard er
tiltrådt som partnere i Lindhardt
Steffensen Advokater.
Med udvidelsen af partnerkredsen styrker advokatvirksomheden sine kompetencer indenfor
blandt andet selskabsret,
virksomhedsoverdragelse og
generationsskifteplanlægning.
Hans Henriksen og Rasmus
Thusgaard kommer begge fra
positioner som partnere i Halling-Overgaard Advokatfirma.
Efter udvidelsen består Lindhardt Steffensen Advokater af
18 medarbejdere fordelt på to
kontorer i Aarhus og Grenaa.
Djurslands Bank A/S

Formandskabet og sekretariatet
for Djurslands Udviklingsråd har
skiftet hænder fra Norddjurs til
Syddjurs. Ny formand er
borgmester i Syddjurs Ole
Bollesen. Djursland Udviklingsråd (DUR) er et fælles strategisk
forum for de to kommuner med
repræsentanter fra uddannelses-, turisme- og erhvervsliv
samt repræsentanter fra
organisationer og Region
Midtjylland.
„I en global og stigende digital
verden er DUR fortsat et vigtigt
samarbejde for kommunerne
og erhvervslivet på Djursland.
Sammen kan vi fange trends
indenfor erhverv, mobilitet,
turisme og bosætning. Det er
nødvendigt, når vi sammen
skal planlægge infrastruktur og
arbejdsmarked. Vi binder også i
stigende grad Djursland tættere
sammen med udviklingen i den
samlede Business Region Aarhus, og det kræver, at vi sammen på Djursland er bevidste
om vores styrker og muligheder,“ udtaler Ole Bollesen.

Mette Vestergaard Byskov (53)
er tiltrådt som ny afdelingschef
for erhverv og beskæftigelse.
Hun kommer fra en stilling som
chef for Arbejdsmarked og
Integration i Horsens Kommune, hvor hun har været leder
af området siden 2015 og også
tidligere været sekretariatschef
på beskæftigelsesområdet.
„Beskæftigelsesområdet er vigtigt område med omskiftelige
vilkår. Derfor er jeg glad for, at
kunne byde Mette velkommen
som ny chef for erhverv og beskæftigelse. Hun kan fremvise
gode resultater i Horsens og har

Rune Asmussen (45) er blevet
ny afdelingschef for teknik og
miljø. Han er civilingeniør fra
DTU og kommer fra en stilling
som afdelingschef for afdelingen Plan, Byg og Veje i Miljø og
Teknik, Randers Kommune. I
Randers Kommune har Rune
Asmussen haft titel af afdelingschef siden 2009 og har
beskæftiget sig med det
tekniske område i kommunerne
siden 2003.
„Det er en glæde, at kunne
byde Rune velkommen som ny
afdelingschef for det samlede
teknik og miljø område. Rune
har solid erfaring bredt inden
for området, en solid ledelses
ballast og fokus på det gode
samspil mellem kommune,
borgere og erhverv.“

Djursland Landboforening

Business Djursland
Nuværende afdelingsdirektør i
Auning Peter Møller (øverst)
skal stå i spidsen for bankens
nye afdeling i Randers, ligesom
han herfra er blevet område
direktør for Område Djursland.
Peter Bredal, nuværende
afdelingsdirektør for Aarhus
Nord, er blevet områdedirektør
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Der var dømt genvalg over hele
linjen på Djursland Landboforenings årlige generalforsamling

På Business Djurslands generalforsamling blev de tre bestyrelsesmedlemmer på valg – Lars
Hede, Rasmus Henriksen og
Claus Elkjær alle genvalgt for
to år. Den samlede bestyrelse
består hermed af (fra venstre):
Bjarne Nielsen, Auning, Claus
Elkjær, Assentoft, Søren Rasmussen, Vester Alling, Rasmus

Henriksen, Hornslet, Hanne
Sloth, Ebeltoft, Mads F. Pedersen, Ebeltoft, Lars Hede, Rønde
og Ole Sørensen, Kolind.
Søren Rasmussen der er udpeget af DA erstattes i den nye
bestyrelse af Benny Kristensen.
Stig Wetterstrøm, Rønde og
Søren Stenberg, Rønde blev
begge valgt som suppleanter.

Ajour
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Alle data er indhentet i perioden
26.02.2018 - 20.03.2018.
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen,
NN Markedsdata. Gengivet uden ansvar.

Resultat før skat
Egenkapital
Antal ansatte

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

BØRGE LINDGREEN’S EFTF.
V/ HENNING BJERRE VVS APS
Teknologivej 26, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2017
Bruttofortjeneste
2,7
(2,4)
Resultat før skat
0,2
(0,3)
Egenkapital
1,1
(1,0)
Antal ansatte
5

A/S GRENAA SKIBSVÆRFT
JENS VESTER OG SØNNER
Nordhavnsvej 12, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2017
Bruttofortjeneste
10,7
(8,1)
Resultat før skat
2,0
(0,1)
Egenkapital
2,6
(1,1)
Antal ansatte
35
AKANTUS 2011 APS
Krebsevej 36, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
0,4
(0,5)
Resultat før skat
0,2
(0,2)
Egenkapital
0,3
(0,6)
Antal ansatte
3
ALMEN PRAKTISERENDE LÆGE
PREBEN DISSING APS
Nytorv 6, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
2,9
(2,9)
Resultat før skat
0,7
(0,4)
Egenkapital
1,2
(1,2)
Antal ansatte
3
ANNI’S BLOMSTERVÆRKSTED APS
Jernbanegade 22B, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-9-2017
Bruttofortjeneste
1,0
(1,0)
Resultat før skat
-0,1
(-0,1)
Egenkapital
-0,5
(-0,4)
Antal ansatte
7
AUTOGAARDEN ERIK H. SOMMER
EBELTOFT A/S
Søndre Strandvej 20, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-9-2017
Bruttofortjeneste
0,8
(2,2)
Resultat før skat
-0,3
(0,0)
Egenkapital
5,8
(6,1)
Antal ansatte
7
BIRGIT EGGERT, 749 GRENÅ APS
Havnevej 128, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
3,1
(2,7)

0,5
0,7
8

(0,4)
(0,7)

DYRLÆGEGRUPPEN
ØSTDJURSLAND A/S
Fabrikvej 10, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2017
Bruttofortjeneste
3,8
(4,3)
Resultat før skat
-0,9
(-0,3)
Egenkapital
-0,5
(0,2)
Antal ansatte
11
EBELTOFT
FERIEHUSUDLEJNING APS
S. A. Jensen Vej 3A, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-9-2017
Bruttofortjeneste
2,3
(2,4)
Resultat før skat
0,1
(0,4)
Egenkapital
-4,3
(-4,4)
Antal ansatte
15
FAIR WORK APS
Bodevej 13, 8950 Ørsted
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
3,0
(2,4)
Resultat før skat
0,2
(0,1)
Egenkapital
0,3
(0,1)
Antal ansatte
5
FOOD DIAGNOSTICS APS
Kalkværksvej 3B, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
7,9
(5,1)
Resultat før skat
1,9
(0,4)
Egenkapital
2,6
(1,1)
Antal ansatte
14
FREDERIKSEN GRENAA A/S
Energivej 3, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2017
Bruttofortjeneste
9,9
(11,9)
Resultat før skat
1,0
(2,6)
Egenkapital
4,4
(3,6)

Nye selskaber
Cvr nr
39412993
39408821
39386925
39382784
39377918
39377020
39374854
39410184
39401428
39398184
39384043
39383101
39373815
39361434

Selskabsnavn................................................................................................. Reg.dato
ProRestore ApS..........................................................................................15.03.2018
Entreprenør BS Kristiansen ApS................................................................14.03.2018
Emilieys ApS.............................................................................................. 06.03.2018
Komplemetarselskabet LSA ApS.............................................................. 05.03.2018
Murermesterens Vikarbureau ApS............................................................ 02.03.2018
Nyd Lyden Aps........................................................................................... 02.03.2018
Laulius Trading ApS....................................................................................01.03.2018
Park Drift 18 ApS........................................................................................14.03.2018
autonomo.ivs..............................................................................................12.03.2018
Kt.maler.tømmer og gulvservice IVS.........................................................10.03.2018
Skytte & Frost Products IVS...................................................................... 05.03.2018
Skovly Holte ApS....................................................................................... 05.03.2018
CaptioSport ApS.........................................................................................01.03.2018
BV Danmark ApS....................................................................................... 25.02.2018

Selskabsændringer
30518497
25821475
35845836
28158076
81888213
38031805
38036920
37394882
39070812
34592322
36396210
30238737
29152942
29152756

LIGHTSTONE MEDIA ApS...................................... 15.03.2018 opløst ved erklæring
XZ18032016 A/S..................................................... 15.03.2018 virksomheden opløst
HAABENDAL BRANDSTRUP CONSULT IVS........ 12.03.2018 opløst ved erklæring
HEDENSTED LAGER A/S........................................ 12.03.2018 opløst ved erklæring
A. C. O. MØBLER AF 1.7.1977 ApS........................09.03.2018 opløst ved erklæring
SXH Marketing IVS.................................................07.03.2018 Konkursdekret afsagt
Café Soffe IVS................................................. 28.02.2018 Anmodning om opløsning
Valentin Distribution ApS......................................... 16.03.2018 opløst ved erklæring
B2B Cooperation ApS............................................. 14.03.2018 konkursdekret afsagt
EHU 2012 ApS......................................................... 14.03.2018 Likvidation vedtaget
Lajoure IvS..............................................................07.03.2018 Konkursdekret afsagt
DJURS SOMMERLAND JORD ApS.......................06.03.2018 opløst ved erklæring
Selskab af 23.02.2018 ApS....................................01.03.2018 Konkursdekret afsagt
CORNELIUSSEN ApS........................................... 01.03.2018 Konkursdekret afsagtt

Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.
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Antal ansatte

23

FREGAT FISKEEKSPORT A/S
Færgevej 2, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
6,9
(7,3)
Resultat før skat
3,0
(3,3)
Egenkapital
10,3
(10,6)
Antal ansatte
7
GOTTLIEB PRODUCTION APS
Martin Hansens Vej 14, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-9-2017
Bruttofortjeneste
0,0
(-0,8)
Resultat før skat
-0,3
(-0,8)
Egenkapital
-0,9
(-0,6)
Antal ansatte
3
GRENAA BIL-CENTER A/S
Fasanvej 40, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2017
Bruttofortjeneste
15,6
(15,2)
Resultat før skat
2,6
(2,2)
Egenkapital
19,2
(18,9)
Antal ansatte
27
GRENAA HYDRAULIK A/S
Kalorievej 1, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2017
Bruttofortjeneste
7,5
(7,8)
Resultat før skat
-0,5
(0,4)
Egenkapital
1,2
(1,6)
Antal ansatte
19
HELBOE OFFSHORE APS
Erantisvej 15, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
1,0
(0,7)
Resultat før skat
0,5
(0,1)
Egenkapital
0,4
(0,1)
Antal ansatte
3
HESSEL LANDBRUG APS
Århusvej 75, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2017
Bruttofortjeneste
2,1
(1,0)
Resultat før skat
1,1
(0,3)
Egenkapital
42,4
(41,5)
Antal ansatte
3
HSM INDUSTRI A/S
Bredstrupvej 50, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2017
Bruttofortjeneste
99,1
(84,4)
Resultat før skat
11,1
(0,8)
Egenkapital
31,4
(22,4)
Antal ansatte
250
JGO CONVERTING
& TRADING APS
Martin Hansens Vej 14, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-9-2017
Bruttofortjeneste
0,6
(0,8)
Resultat før skat
0,0
(-0,3)
Egenkapital
-0,6
(-0,6)
Antal ansatte
3
JS-BYG APS
Energivej 10, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
2,6
(1,5)
Resultat før skat
2,0
(1,1)
Egenkapital
2,6
(2,0)
Antal ansatte
7
KATTEGAT SEAFOOD A/S
Saturnvej 2, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2017
Bruttofortjeneste
18,0
(23,2)
Resultat før skat
-9,9
(-5,1)
Egenkapital
23,3
(33,2)
Antal ansatte
65
KNEBELHUS APS
Pakhusvej 1, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30-9-2017
Bruttofortjeneste
0,1
(0,1)

Resultat før skat
Egenkapital
Antal ansatte

-0,0
0,2
7

(0,0)
(0,2)

KRONOSPAN APS
Fabriksvej 2, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 30-9-2017
Bruttofortjeneste
238,4
(219,0)
Resultat før skat
33,4
(28,9)
Egenkapital
131,2
(149,2)
Antal ansatte
214
LB-CONSULT A/S
Stationsplads 4, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
20,0
(17,0)
Resultat før skat
3,4
(2,8)
Egenkapital
5,0
(3,4)
Antal ansatte
26
LINDHARDT STEFFENSEN
ADVOKATER A/S
Østerbrogade 45, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
12,2
(9,4)
Resultat før skat
4,0
(1,3)
Egenkapital
5,4
(2,6)
Antal ansatte
10
LUMAT A/S
Møllebakkevej 9, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2017
Bruttofortjeneste
1,7
(1,7)
Resultat før skat
-0,3
(-0,4)
Egenkapital
2,1
(2,3)
Antal ansatte
15
LYNEBORG GRØNT APS
Århusvej 56, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
3,2
(2,9)
Resultat før skat
0,1
(0,0)
Egenkapital
1,7
(1,6)
Antal ansatte
5
M.P. - SERVICE & CONSULTING APS
Stationsgade 19, 8570 Trustrup
Regnskabsafslutning 30-9-2017
Bruttofortjeneste
2,0
(1,8)
Resultat før skat
0,4
(-0,1)
Egenkapital
0,5
(0,2)
Antal ansatte
3
MH STAAL & STILLADS APS
Jyllandsvej 2, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
1,7
(1,1)
Resultat før skat
0,3
(0,1)
Egenkapital
0,4
(0,1)
Antal ansatte
7
MURERMESTER
ARNE HVID LAURSEN APS
Havvej 23, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30-9-2017
Bruttofortjeneste
0,9
(0,9)
Resultat før skat
0,0
(0,0)
Egenkapital
0,3
(0,3)
Antal ansatte
2
RF-ANHOLT APS
Kystvej 26, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
2,7
(0,8)
Resultat før skat
1,8
(0,2)
Egenkapital
1,6
(0,2)
Antal ansatte
3
SCANPARTS CO. LTD. A/S
Vibæk Strandvej 9, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-9-2017
Bruttofortjeneste
0,8
(1,3)
Resultat før skat
0,1
(0,3)
Egenkapital
5,4
(5,2)
Antal ansatte
3
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SOLATEK A/S
Markskellet 4, 8585 Glesborg
Regnskabsafslutning 30-9-2017
Bruttofortjeneste
1,7
(2,6)
Resultat før skat
-1,2
(-1,3)
Egenkapital
-2,1
(-0,8)
Antal ansatte
7
TANDLÆGE ANDERS BANG APS
Torvet 19 1, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
2,6
(2,1)
Resultat før skat
1,1
(0,1)
Egenkapital
7,1
(7,2)
Antal ansatte
2
VALD. NIELSEN
MASKINFABRIK A/S
Møllevej 2, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
0,6
(0,4)
Resultat før skat
0,2
(0,0)
Egenkapital
0,5
(0,2)
Antal ansatte
3
VANDTECH APS
Knebel Bygade 40A, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30-9-2017
Bruttofortjeneste
4,4
(4,8)
Resultat før skat
2,3
(2,3)
Egenkapital
5,3
(5,4)
Antal ansatte
3

Mitech ApS
Århusvej 26, 8963 Auning

God eftermiddag direktør jens nikolajsen
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Ejerledere Ib Christensen og Morten Bertelsen, Mitech ApS

Bruttofortjeneste 15,5 (11,7)
Mitech ApS

svejse.“ Ib fortæller, at kundelisten i dag tæller omkring
300 virksomheder i mange
brancher, fordelt over hele
landet. „Vi er ren underleverandør, også for maskinfabrikker, og vi gør ikke noget for
at reklamere. Opgaverne kommer gennem mund-til-mund
metoden.“
Fortsat vækst
Efterspørgslen er stadig
voksende, og Morten og Ib
forventer, at sidste års bruttofortjeneste på 15,5 mio. kr.
også vil vokse i år. Efter-skat
resultatet har også været støt
stigende og nåede i 2017 4,4
mio. kr.
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Koed Tømrer- og
Byggeforretning ApS
Koedtømreren er finalist som
Årets Tømrer med over ti
ansatte. Det er virksomheden
anmeld-haandvaerker.dk der
på baggrund af kundeanmeldelser kårer Årets Håndværker i en række kategorier. I år
finder awardshowet sted 5.
april 2018, hvor en professionel fagjury, vælger vinderne i
de enkelte kategorier.
Koedtømreren vandt titlen i
både 2015 og 2016, ligesom
de også var nomineret sidste
år.
MC Tag A/S
Kolind baserede Mc Tag A/S
finalist som både Årets Tagdækker og Årets Arbejdsmiljø.
Det er virksomheden anmeldhaandvaerker.dk der på baggrund af kundeanmeldelser
kårer Årets Håndværker i en
række kategorier. I år finder
awardshowet sted 5. april
2018, hvor en professionel
fagjury, vælger vinderne i de
enkelte kategorier.
MC Tag har tidligere været
finalister fem gange og derudover vundet Årets Tagdækker
2013 og 2016 samt Årets
Arbejdsmiljø også i 2016.
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Kronospan ApS
Det tidligere Novopan Træindustri A/S har fået Byggeriets
Klimapris for deres Novopan
Klimagulv, der er en ny 25
mm sporet undergulvsplade
med fræsede spor til 20 mm
varmeslanger til vandbaseret gulvvarme. Novopan
Klimagulv er det eneste
undergulv til gulvvarme i
Skandinavien, der har opnået
Svanemærket primært pga.
de anvendte råvarer er CO2neutrale og virksomhedens
vægt på cirkulær økonomi i
produktionen. Mindst 70%
af råvarerne til pladeproduktionen er genanvendt træaffald. De resterende 30% af
råvarerne er bæredygtigt FSCog PEFC-certificeret træ fra
danske skove.
Det er Brancheforeningen
Danske Byggecentre der står
bag prisen.
Kattegatcentret
For anden gang har Kattegatcentret vundet den svenske
„Store Barnsemester-pris“ i
kategorien Bedste Akvarium/
Tropikarium i Norden foran 12
kolleger. „Vi kan næsten ikke
få armene ned og er meget
glade. Vi var oppe imod et rigtig stærkt felt, så vi er meget
stolte over, at børnefamilier
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Danhostel Rønde
Vandrerhjemmet i Rønde, der
ejes af PGU Rosenholm, er
blevet en del af organisationen Danhostel. „Udover at
vores vandrerhjem fungerer
som uddannelsessted for
unge med særlige behov,
så har stedet også en stor
betydning for livet i byen.
Stedet har igennem alle årene
været det naturlige samlingspunkt for borgerne og som
mødested for virksomheder
og forretningsdrivende i byen.
Derudover byder vi hvert år
masser af turister fra ind- og
udland velkommen særligt i
sommerhalvåret, hvor de er
på kortere eller længere ferier
på Djursland,“ fortæller daglig
leder Marianne Falk Nielsen.
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i hele Skandinavien har valgt
at stemme på os, og vi lover
at gøre alt for at leve op til
den fornemme pris,“ fortæller Helle Hegelund, direktør i
Kattegatcentret.
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Dage

Djurslands Bank A/S
Djurslands Bank udvider sit
markedsområde med en ny filial på Østervold 43 i Randers
i lokaler, som tidligere blev
benyttet af Danske Bank. „Vi
er solidt tilstede på Djursland
og i Aarhus-området, hvor vi
har åbnet nye filialer i både
2015 og 2016. Dét, at vi nu
vælger at åbne en filial i Randers er et led i vores strategi
om at vækste og en helt
naturlig udvikling efter flere år
med rigtigt pæne resultater,“
udtaler bankdirektør Lars
Møller Kristensen og fortsætter: „Vi ser et stort kundepotentiale i Randersområdet,
hvor vi i forvejen har en stor
berøringsflade. Vi åbner med
et team på 13-15 medarbejdere, og ved at være fysisk til
stede i byen, tror jeg på, at vi
får gode betingelser for vækst
på såvel privatområdet som
erhvervsområde.“

Dage

Lübker Golf Resort
Et af Danmarks absolut
bedste golfanlæg er netop
åbnet igen efter en række
problemer, idet resortejeren
Carl Aage Nielsen har besluttet at genåbne golfanlægget
for spil i hele 2018-sæsonen.
Det sker i privatregi af Lübker
Golf Resort, der igen udsteder DGU-medlemskort til
medlemmer.
„Målet er på længere sigt at
arbejde for en ny foreningsdrevet golfklub, men 2018
bliver et mellemår, hvor det
er resortet, der driver golf
anlægget med assistance fra
en styregruppe bestående af
medlemmer fra den tidligere
klub inklusiv formanden Thomas Kylling og Morten Thuen
fra pro-shoppen,“ siger Carl
Aage Nielsen, der også pointerer at resten af resortet med
wellness, fitness og restaurant hele tiden har været – og
stadig er – i fuld drift.
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Antal erklærede konkurser

5

Antal

4

2000

3

1500

2

1000

Digitalisering
19. april kl. 14:00-17.30, Ravnen,
Friland, Feldballe, Rønde.
Fra idé til virkelighed – Om innovation
& digitalisering. Indlæg v/Jyske Bank,
Emplate: IT eventyr, Tommy Ahlers:
Tænk stort.
Arr.: Business Djursland, Lederne,
Jyske Bank.
Tilm.: www.businessdjursland.dk før
18. april.
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
Seminar om klynger
23. maj kl. 9.00-15.00, Gl. Estrup,
Randersvej 2, 8963 Auning.
Der er stor forskel på, hvordan man
som klyngefacilitator skal tackle
ledelsen af forskellige typer klynger.
Hvad kendetegner en klynge, hvordan
fungerer klynger og hvorledes
kan klynger skabe innovation og
konkurrencemæssige gevinster.
Mads Ingstrup, lektor fra Institut for
Entreprenørskab og Relationsledelse
på Syddansk Universitet fortæller
bl.a. om, hvordan man understøtter
spirende såvel som modne klynger.
Arr.: Væksthus Midtjylland og
Norddjurs Kommune
Info./tilm.: https://meamidt.
nemtilmeld.dk/28
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Få relevante indlæg
optaget gratis i Ajour.
info@erhvervdjursland.dk
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MURERFIRMA

Bent Klausen
Kratbakken 10

Aps

8586 Ørum Djurs Tlf. 8638 1160

www.bentklausen.dk

Grundlagt i 1964

DJURSLAND
KLOAK-SERVICE
ApS v/Ulrik Sinding

– STADIG DANSK
OG LOKALEJET

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

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

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

Tjen på eT lavere

Kvalitet og Omtanke

energi-

forbrug
Bestil et gratis
energitjek hos mig
på 8648 1008

Tel. 8833 4646 · www.lsalaw.dk

Vi specialiserer os indenfor opbygning og
reparationer af alt rullende materiel
Alt i hydraulik, slanger, ventiler,
cylindre m.m.
vvsmester-pc.dk · Halvej 2 · 8961 Allingåbro

NT NØDAGER ApS
NT KRANER

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

*

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

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

Vi er eksperter i både hydrauliske anlæg og trykluft.
Vi udfører syn og service på bl.a.:
· Kraner
· Autolifte
· Trucks

· Spil
· Pumper
· Gear

· Løftegrej
· Ventiler
· Cylindre

Nødager · 8560 Kolind · Tlf. 86 39 16 11
www.friispedersen.dk

www.erhvervDJURSLAND.dk · april 2018
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Skal du have ny varebil?
DACIA DOKKER
90 HK dCi AMBIANCE
Leasingydelse pr. måned: fra 899 kr.*
Førstegangsydelse: 24.695 kr.

RENAULT TRAFIC T27 L1H1
95 HK dCi inkl. navigation, A/C og bakkamera
Leasingydelse pr. måned: fra 1.495 kr.**
Førstegangsydelse: 35.000 kr.

RENAULT MASTER T28 L1H1
110 HK dCi inkl. navigation, A/C og bakkamera
Leasingydelse pr. måned: fra 1.695 kr.***
Førstegangsydelse: 35.000 kr.

* 1) Dacia Dokker: ENERGIKLASSE: A+. Forbrug: 24,4 km/l, CO2-udledning 108 g/km. Dacia Dokker Van 1.5 dCi 90 Ambiance, finansiel leasing via Renault Finance (Santander Consumer Bank): 899 kr./md. ved
leasingperiode på 60 måneder inklusiv 15.000 kilometer om året med 24.695 kr. i forudbetalt leasingydelse. Kunde indestår for restværdi på DKK 24.695. Tilbuddet gælder udelukkende erhvervsdrivende med et
CVR-nummer. Alle priser er eksklusiv moms. Der tages forbehold for positiv kreditvurdering samt pris-og renteændringer. Bilen er vist med ekstraudstyr. ** 2) Renault TRAFIC T27, L1H1, 1,6 dCi, 95 hk , Energiklasse
: Forbrug 16,4 km/l, CO2 udledning 160 g/km. Operationel leasing, 20.000 kilometer årligt, førstegangsbetaling 35.000 kr., herefter månedlig leasingydelse på 1.495kr. Samlet betaling i perioden udgør 88.820 kr..
*** 3) Renault MASTER T28, L1H1, 2,3 dCi, 110 hk , Energiklasse : Forbrug 12,8 km/l, CO2 udledning 204 g/km. Operationel leasing, 20.000 kilometer årligt, førstegangsbetaling 35.000 kr. herefter månedlig leasingydelse på 1.695 kr. Samlet betaling i perioden udgør 96.020 kr.. For alle Renault-priser gælder at: Leasingperiode 36 måneder. Leasingydelserne er faste. Alle priser er inkl. serviceaftale og leveringsomkostninger.
Priserne er eksklusiv vinterdæk, obligatorisk kaskoforsikring, samt eventuelt ekstraudstyr, delydelse, brændstof og grøn ejer afgift. Alle priser er ekskl. moms. Betaling skal ske via betalingsservice. Gælder udvalgte
lagerbiler der indregistreres senest den 30-04-2018. Der er et begrænset antal biler. Tilbuddet gælder udelukkende erhvervsdrivende med et CVR-nummer og kun via Renault Finance (Santander Consumer Bank).
Forudsætter positiv kreditgodkendelse og kan ikke kombineres med andre tilbud eller kampagner. Der tages forbehold for ændringer i priser og afgifter.

Rasmus

Troels

Kim

Søren

Rugvænget 29
8500 Grenåå
Tlf. 86 32 15 00
www.autohus.dk

