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HAR DU EN IDÈ
TIL ET ARRANGEMENT I MILJØFORUM?
Vil du gerne vide, hvad der sker i Miljøforum?
– gå ind på vores hjemmeside
mfnorddjurs.dk
hvor du kan få mere at vide, melde dig til (gratis)
– og hvor du kan komme med forslag til
arrangementer

Miljøforum Norddjurs Erhverv er et samarbejde mellem interesserede virksomheder i Norddjurs og Norddjurs
Kommune med henblik på at formidle erfaringsudveksling og viden om reduktion af virksomhedernes miljøbelastning og forøgelse af produktiviteten. Denne formidling sker primært ved erfaringsudveksling i de enkelte udviklingsgrupper (interessegrupper) og ved afholdelse af diverse arrangementer - typisk fyraftensmøde, hvor alle
kan deltage.
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VERDEN SKAL
Nogle af verdens bedste
restauranter serverer
mousserende vine
med Mads Andersens
signatur på etiketterne.
Med mindre end tre år på bagen
er mousserende vine fra Vrinners
allerede at finde på nogle af verdens
fineste restauranter, og et nyt eventyr i Japan om en anden Andersen
fra Danmark har lige akkurat taget
hul på første kapitel.
Andersen Winery så dagens lys
i sommeren 2015, hvor Morten
Rinder Stengaard og Frantz Maurice
Scott Lundby besøgte Mads Groom
Andersen og smagte på hans vin.
100 kg solbær banede vej
til Michelin restaurant
„Mads kan noget ganske særligt
med vin og havde en idé om at
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Made in Djursland

SIGE AND

maskinen til. „Vi har lavet 8.000
starte noget op,“ fortæller Morten.
flasker solbærvin – og har p.t. stort
„Jeg er iværksætter og har startet
et par virksomheder, så vi blev enige set udsolgt af alt.“
Om nogle måneder starter salget
om at lave noget godt af 100 kg solaf vine lavet af ribs og rabarber,
bær.“ Vinen stod på to 25 liters vininden de
balloner, mens
næste store
de også tog hul
DANMARK ER
produktioner
på en produktion
ET GODT BRAND, OG
er salgsklare til
af andre mousefteråret. „Vores
serende vine,
MULIGHEDERNE I BÅDE
mousserende
især æblevine,
æblevin med lav
alle lavet efter
NEW YORK OG JAPAN ER
alkoholprocent
champagnemelaves heller
toden.
ENORME
ikke tilsvarende
„Da vi i
andre steder i verden, og vi skal nu
november 2016 besøgte Michelin
have fundet den optimale fremstilrestauranten Kong Hans Kælder i
lingsmetode.“
København for at præsentere nogle
vine, faldt snakken også på vores
Japan og Schweiz er
solbær. Vi gik hjem og lavede den
de første eksportlande
med otte forskellige sødmegraPå en messe i Frankfurt i marts
der, og de valgte en og købte 120
2017 smagte nogle japanere æbleflasker.“
vinen med den lave alkoholprocent
Det er en sød og mousserende
og bestilte senere nogle kasser. „Vi
dessertvin, hvor der ved aftapninarbejder nu stille og roligt med japagen tilsættes 100g sukker pr. liter
nerne. Vi bruger rigtig meget tid på
vin. Ingen andre i verden gør det, så
der måtte en justering af aftapnings- at forstå, hvad de vil og på at skabe
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Mads Groom Andersen og Morten Rinder Stengaard, Andersen Winery

NDERSEN TIL VINEN
tillid. De bestiller mere og mere
Tror på en dansk frugtvinindustri
for hver gang, og der er et kæmpe
I år er målet at sælge til yderligere
potentiale i Japan, hvor man ikke er
to eller tre lande. Norge samt New
„gift“ med franske vine.“
York og London er i spil, og Morten
Alfa og omega er, at nye kunder
regner med til sommer at købe
skal smage vinene, og præsentaflybilletter til New York, booke nogle
tionen bygges bevidst op om, at
værelser, få en halv palle vin dertil
vinmager Andersen er med til det
– og så tage over og lade kunderne
og fortæller historierne om vinene.
smage på varerne.
„Sidste sommer startede vi op i
„Danmark er et godt brand, og
Schweiz og leverer nu til fire Michemulighederne i både New York og
lin restauranter. Efter det kan vi lige
Japan er enorme, når vi lige så stille
så stille begynde at brede det ud til
får hul på markederne. Det kan jo
nogle af landets vinbarer og ekskluogså være, at vi ikke lykkedes, men
sive butikker.“
mulighederne
I 2017 blev det
holdt op mod
INGEN AF OS TRE
til i alt 30.000
den forholdsvis
KAN GØRE DET SELV, MEN lille investering
flasker, og Morten regner med
får os til at vove
SAMMEN KAN VI RIGTIG
cirka 50.000 i år
forsøget. Vi tror
og en omsætgenerelt meget
MEGET
ning på cirka 5
på en frugtvinmio. kroner i 2020 – og snart et par
industri i Danmark, der ikke findes
arbejdspladser mere. „Potentialet på tilsvarende noget sted i verden.“
den lange bane er 100 mio. kroner,
Mads har en lille vinmark og har
men det kræver væsentlige investelavet vin i mange år, og 1. marts
ringer. Vi vil også altid vægte kvalitet stoppede han som folkeskolelærer
højere end omsætning.“
for at blive fuldtids vinmager. Frantz
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arbejder med markedsføring inden
for fødevarer og tager sig af salg og
markedsføring og får gode idéer,
som han og Mads udvikler sammen,
mens Morten står for administration
og eksport – og sidste år skaffede 1
mio. kroner fra investorer.
LAG Djursland har også støttet,
og Morten siger, at det i opstartsfasen er rigtig vigtigt med både
netværk og økonomiske støtte
muligheder. „Ingen af os tre kan
gøre det selv, men sammen kan vi
rigtig meget.“
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

Made in Djursland
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AUNING SKAL HAVE

TURISTERNE TIL AT

STOPPE OP

Formand Berit Lanther, Mit Auning Handel & Erhverv
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Erhvervsudvikling
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Op mod 7.000
potentielle kunder
kører dagligt gennem
handelsbyen Auning.

„Borgerne i Auning ved godt, at vi
er her og kender godt betydningen
af at handle lokalt – og er rigtig flinke
til det. Men der er et stort og uudnyttet kundepotentiale i de mange
turister og andre, der hver dag kører
gennem byen.“

mernes input på, men det tager tid
at gøre det til rutine regelmæssigt at
fortælle noget. Vi skal blive meget
bedre til at fortælle om både vores
gode tilbud og vores gode historier.“
Mens det er svært at måle effekten af annoncer og radiospots,
siger Berit, at effekten af opslag
på Facebook til gengæld er meget
mærkbar. „Det er også vigtigt at
bruge hjemmeside til at synliggøre
både handelslivet og det, der ellers
rører sig i byen. Både i handelslivet
og i byen generelt er vi afhængige af
hinanden og af at kunne løfte i flok.“

Skiltning står
øverst på ønskelisten
Berit siger, at stort set alle handNyvalgt formand for Mit Auning
lende er med i Mit Auning Handel
Handel & Erhverv, Berit Lanther,
& Erhverv. „Andre erhverv er også
bærer en stor portion optimisme
godt repræsenteret, og vi har en fin
med til sin plads i formandsstolen.
intern kommunikation. Også inden
Hun erkender, at den stigende
for samme branche er det godt at
nethandel er en samfundsudvikling,
Samarbejdet skal bredes ud
kunne se hinanden som kollegaer,
som Auning ikke laver om på – men
Den igangværende byfornyelse
da det i første
indretter sig
ser Berit som et stort plus. „Der er
omgang handler
efter. Og udstykFOLK SOM KØRER
mange forskellige holdninger, og
om at kunne
ninger, nybygvi skal være med til at påvirke i det
holde folk i
geri og tilflyttere GENNEM AUNING SKAL
omfang, vi har mulighed for. Og så
byen.“
er med til at
skal vi være glade for, at kommunen
I forhold til
gøre den opgave VIDE, AT VI ER HER
også kigger denne vej – og ikke kun
byens størrelse
sjovere og mere
til Grenaa.“
realistisk at løfte. „Uanset nethandel finder hun udbuddet af butikker
Hun mener, at byfornyelsen også
fornuftigt. „Der er et godt handelsvil der i en eller anden udstrækgiver mere synlighed, og at den nye
liv, men man kan jo altid ønske sig
ning altid være et marked
busholdeplads bliver et stort plus
mere – det kunne være en Matas,
for den fysiske butik, hvor
med busruter koordineret med den
en skobutik eller en børnetøjsforden personlige service
kommende letbanes køreplan til
retning. Set i lyset af nethandlen
vægtes højere end disnærliggende stationsbyer, så det
mener jeg alligevel, at meget kan
count,“ siger Berit.
bliver nemmere at komme til og fra
lade sig gøre, hvis man gør det på
Aarhus. „Vores næste store fælles
den rigtige måde.“
arrangement i
Øverst på
ønskelisten
BÅDE I HANDELSLIVET Auning bliver
fejringen af det
står opfyldelse
nye trafikknudeaf Aunings
OG I BYEN GENERELT
punkt og det nye
forslag/ønske til
torv. Generelt
skiltning i byen.
ER VI AFHÆNGIGE AF
ser jeg gerne
„Folk som kører
mest muligt
gennem Auning
HINANDEN OG AF AT
samarbejde melskal vide, at vi er
lem vores forher og de skal
KUNNE LØFTE I FLOK
eninger om de
kunne se, hvad
forskellige arrangementer. Jo flere
der er af aktiviteter. Det handler
hænder og hoveder, jo bedre.“ Berit
faktisk ikke så meget om at trække
er med i Norddjurs Erhvervsnet
folk til men „blot“ om at få dem til
med 40 medlemmer i kommunens
at stoppe op.“
vestlige område og mener, at det
Mens skiltningen er op til andres
med at samarbejde rækker endnu
beslutning har de handlende selv
videre end til blot at gælde for
besluttet at bekoste radiospots i
Auning. „Jeg vil hellere holde folk
2016, 2017 og 2018. „Vi vurderer,
på Djursland, end at de kører i Bilka,
at vi kommer længere ud og når ud
og generelt kunne jeg egentlig godt
til flere med radiospots frem for en
tænke mig et tættere samarbejde på
kampagne i de trykte medier.“
Djursland ud fra devisen, at samBerit siger, at markedsføringen
menhold gør stærk.“
også skal foregå online. „Online
markedsføring ikke mindst på
Facebook er også vigtig. Vi har en
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
administrator til at lægge medlem-
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Erhvervsudvikling
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Erhvervspsykolog Michael Munch-Hansen

Erhvervspsykolog på
Mols vil som den første
i landet bruge appen
som hjælpeværktøj til at
lave APV.

Det er lovpligtigt for alle virksomheder med ansatte at udarbejde
en skriftlig arbejdspladsvurdering
(APV).
APV’en skal revideres ved ændringer i arbejdet eller i arbejdsmetoder
med betydning for arbejdsmiljøet –
dog mindst hvert tredje år.
„Næsten alle benytter et spørge
skema på papir eller på nettet,“
fortæller erhvervspsykolog Michael
Munch-Hansen hjemme i sin stue
med flot udsigt over Begtrup Vig.
„Oplevelsen er dog ofte, at det er
tungt, kedeligt og uinspirerende, at
der ikke sker noget, og at det pludselig er beskrevet med tal, hvordan
du har det. Der bruges også fagord
som rollekonflikt og rolleklarhed – to
ord med vidt forskellig betydning.
Men spørg lige, hvor mange der rent
faktisk kender betydningen.“

Det skal være engagerende
Sammen med kollega Lasse Ljungholm og en ung men allerede erfaren app-udvikler,
Nicolai Davies,
OPLEVELSEN ER
arbejder Michael
på at udvikle
DOG OFTE, AT DET ER
en app til at
lave APV på en
TUNGT, KEDELIGT OG
mere fleksibel
UINSPIRERENDE
og engagerende
måde. „Det
startede egentlig som en joke, da vi
snakkede om APV og appV, men nu
er det alvor.“
APV er lovpligtigt i hele Europa,
men stort set ingen bruger app til
det. „Ordspillet appV fungerer kun
på dansk, så vi har valgt navnet
„dobetter“ og hjemmesiden
dobetter.tools, som allerede er i

NY APP OM APV
8
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bejderne mulighed for at byde ind,
luften.“ Der er endnu ikke truffet
hvis løsningen
beslutning om at
måske er at lave
gå til udlandet,
TRIVSEL, FAGLIGHED
det på en anden
men muligheden
skal stå åben.
OG EFFEKTIVITET TÆNKER og bedre måde.“
Alle kan byde
Michael har i
ind, da appen
forskellige samJEG SOM TRE FLUER
både forstår
menhænge artekst, tale og/eller fotos.
bejdet sammen med Det Nationale
Forskningscenter For Arbejdsmiljø.
„Jeg har været med i forskningspro- Test appen med
gratis hjælp til APV
jekter med at udvikle metoder til at
Det er med i overvejelserne, om
inddrage og engagere folk. Efter at
appen ud over at være værktøjet
have brugt krudtet på at få et resultil den lovpligtige APV også kan
tat via spørgeskemaet, går mange
bruges til bedre faglig kvalitet og
nemt død, selv om det vigtigste jo
effektivitet. „Trivsel, faglighed og
er bagefter at få gjort noget. Appen
effektivitet tænker jeg som tre fluer
skal også være med til at motivere.“
– vi overvejer om det er en god
idé at tænke det ind i appen. Vores
Den nye proces er
udgangspunkt er fleksibilitet med
spørgeskemaets afløser
en anvisning af, at hvis du gør sådan
Michael har i forbindelse med APV
her, har du samtidig opfyldt kravet til
lavet temadage for virksomheder.
APV – på en anderledes konstruktiv
Cirka en måned inden temadagen
og medlevende måde set i forhold til
sendes medarbejderne på fotospørgeskemaet.“
safari. „Alle skal tage 2-3 fotos af
Prototypen er klar til efteråret, og
henholdsvis noget positivt og noget
de tre bag appen søger nu kontakt
negativt i virksomheden. Når de
med firmaer, der vil være med til at
kommer til temadagen, er de „varprøve den af i et forløb fra cirka sepmet op“, har tænkt over det og har
tember og året ud. „Dem som gør
engageret sig.“
det systematisk får samtidig lavet
Billederne er udgangspunkt for
en APV med konsulenthjælp. Det
snak med egne ord og uden kloge
er gratis, og vi er meget fleksible.
fagudtryk. „Inden dagen er omme,
Du skal blot være med på at give os
er der lavet en handlingsplan for at
feedback, så vi kan se på eventuelle
udbedre, hvad de negative billeder
forbedringer m.m.“
viser.“ Det handler om at tage problemet, når det er der, og handle på
det med enkle midler i en løbende
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
proces.
„Tag et billede med mobilen af
den ledning, der skal skiftes, i stedet
for at lave en skriftlig rapport om
det. Appen kan også give medar-

Efteruddannelse skal optimere drift
SYDDJURS Cirka 25 serviceledere fra Syddjurs
Kommunene har været på kursus i drifts optimering af bygninger og anlæg. Målet var at give
personalet mulighed for selv at kunne optimere
driften af deres anlæg i det daglige. Det kan være
justeringer og fejlrettelser på systemer til vand,
varme, el, udluftning og belysning.
Formand for udvalget for natur, teknik og miljø
Kim Lykke Jensen udtaler: „Der er både god
økonomi og ikke mindst miljø- og klimamæssig
ansvarlighed i at optimere forbruget af energi i vores kommunale bygninger. Med et energibudget
på ca. 17 mio. kr. er der også et stort potentiale.“

Indstillet til Klima100
NORDDJURS Norddjurs Kommunes „Strategisk
energiplan for Grenaa“ er blandt de indstillede
projekter til en plads i Realdanias kommende
publikation Klima100, som hylder Danmarks 100
bedste kommunale klimaprojekter. I alt 50 klimaprojekter fra Region Midtjylland er indstillet.
Kommunen har i samarbejde med syv lokale
energiaktører udviklet en fælles energiforsyningsstrategi for Grenaa by via en afdækning af gevinster og synergier i forskellige scenarier. Målet har
været at sikre, at alle involverede aktører fik bedre
løsninger, end hvis de stod alene.
Klima100-publikationen bliver præsenteret den
23. maj under Nordic Clean Energy Week i BLOX
i København.

2017 super turistår
DJURSLAND Samlet set har 2017 været det
bedste år for turismen i Danmark, og Djursland
har haft en stigningen på 7% i udenlandske turister, især tyske, hollandske og svenske. Samtidig
er antallet af danske turister også øget. Den totale
stigning i overnatninger er på ca. 4% svarende
til 67.000 flere overnatninger i 2017 i forhold til
2016.
„Turisterne ser på det samlede tilbud til ferieoplevelsen, og når vi i fællesskab synliggør oplevelsesmulighederne på Djursland, bliver vi attraktive
for vores gæster. Derudover har vi en bred palette
af overnatningstilbud,“ forklarer turismedirektør
Flemming Rasmussen, Destination Djursland.
Langt over halvdelen af Djurslands turister overnatter i feriehuse, der i 2017 alene vækstede med
10%.

Østjyllands Plantelaug ny aktør

LURER LIGE OM HJØRNET
www.erhvervDJURSLAND.dk · maj 2018

ØSTJYLLAND Hededanmark i Følle skal fremover stå for udførslen af beplantningsopgaverne
i hele Østjylland. „Vi har oprettet Østjyllands
Plantelaug, som i fremtiden dækker hele området
fra Mariager Fjord til Vejle Fjord“, forklarer Lars
Nielsen, som siden 2004 har været formand for
Plantning og Landskab, Norddjurs og er bestyrelsesmedlem i nystiftede Østjyllands Plantelaug.
Indtil for nyligt har der været et plantningslaug i
hver kommune i Østjylland. Den nystiftede forening håber, at samtlige lokale foreninger på sigt
vil nedlægge sig selv, for i stedet at tilslutte sig
Østjyllands Plantelaug.

Noter
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FÅR DIN VIRKSOMHED

VALUE FOR
MONEY

– FOR KOMPETENCEFONDSMIDLERNE

En del virksomheder indbetaler til
kompetencefondsmidler, men langt fra
alle husker at benytte dem igen.
Et unikt samarbejde mellem
erhvervsforeningen Business
Djursland, fagforeningen LO samt
uddannelsesinstitutionerne Viden
Djurs og Erhvervsakademi Dania vil
sikre kompetenceløft af hele Djursland. Derfor er der blevet oprettet et
kompetenceudvalg, som kan hjælpe
og vejlede eksempelvis om kompetencefondsmidlerne.
En kompetencefond er en fond, hvor
arbejdsgivere årligt indbetaler et
obligatorisk beløb for sine medarbejdere, der er omfattet af visse overenskomster. Dermed kan arbejdsgivere og medarbejdere søge refusion
til kurser og uddannelse i den fond,
der er overenskomstforhold til.
Business Djursland arbejder som erhvervsforening for at have et udbud
af kompetencegiven uddannelse,
som skal sikre virksomhederne de
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rette kompetencer og en lettilgængelige vej dertil.
Som et af mange nye tiltag er beskæftigelsesministeren Troels Lund
Poulsen blevet inviteret til Djursland d. 28. maj, for at igangsætte
debatten, om hvad der skal til for at
sikre uddannelse, arbejdsmarkedog erhvervslivet i stærkest muligt
samarbejde i fremtiden.
BDs kompetenceudvalg består af
LO repræsentant Torben Jakobsen,
Viden Djurs` Direktør Ole Svit og
Erhvervsakademi Danias Chefkonsulent Annemette Lyngby, som i
samarbejde med formanden Bjarne
Nielsen og næstformanden Ole
Sørensen arbejder konkret med
at sikre et kompetenceløft af hele
Djursland, fra de studerende til
virksomhedsejerne. Vi ønsker, at alle
medlemsvirksomhederne får value
for money og benytter de ubrugte
midler på at dygtiggøre sig ude i
virksomhederne.
Det er meget forskelligt, hvor
mange midler der er i kompetencefonden og hvordan de kan bruges,
men det er værd at undersøge for
dig og din virksomhed.
Formand Bjarne Nielsen udtaler;
„Det er skræmmende, at så mange
virksomheder ikke benytter sig
af deres indbetalte kompetencefondsmidler, for de er jo øremærket
kompetenceløft af medarbejdere,
der så giver virksomhederne mere
kvalificeret arbejdskraft, og derigennem gør dem i stand til at udføre opgaver, som styrker virksomhedens
konkurrenceevne. Betragt kompe-

tencefondsmidlerne som penge du
har indsat i banken, men de udbetales ikke efter du har lukket ned, fordi
du ikke huskede at benytte dem
mens tid var.“
Alle faggrupper får på et tidspunkt i deres arbejdsliv brug
for et kompetenceløft. Vi er som
samfund nødt til at skabe rammerne
for et generelt kompetenceløft, der
modsvarer de forandringer, arbejdsmarkedet allerede står i.
Digitaliseringen er et godt eksempel. Virksomheder oplever i højere
grad en automatisering af deres
arbejdsprocesser, det stiller krav til
forandringsparathed og kompetencer indenfor eksempelvis engelsk og
Excel hos medarbejderne, som kan
opnås gennem videreuddannelse.
En medarbejder skal i dag hurtigt
og smidigt kunne omstille sig til nye
udfordringer. Præcis derfor er det
vigtigt, at ejerledere og medarbejdere løbende udvikler sig og opnår
kompetencer, som vil kunne læses
på virksomhedens bundlinje.
Det er afgørende, at arbejdsstyrken
er dygtig og fleksibel, så det økonomiske fundament styrkes ikke kun
på Djursland, men også nationalt.
Business Djursland har rammerne til
at dygtiggøre dig og dine medarbejder – så det er værd at undersøge,
om du får value for money.
Har du spørgsmål til kurser og efteruddannelse, er du velkommen til at
kontakte Ole Svit (53386823) eller
Annemette Lyngby (61953528).
www.erhvervDJURSLAND.dk · maj 2018

KONFIRMATION SATTE FUT I

GAMMEL CITROEN
Datterens ønske om at blive kørt
i gammel Citroen fik far til at gå
i gang med restaureringen.
I 1991 købte indehaver af Dantronik
ved Rosmus, Dan Alrø Lerche, sin
Citroen DS ID 19 af en ældre mand
på 84 år i Løsning for 4.000 kroner.
Bilen havde det ikke specielt godt
men kunne dog køres i hjem, hvor
den blev placeret i hjørnet i selskab
med værkstedets mange andre
gamle biler. Et halvt år før sin konfirmation luftede datteren drømmen
om at blive kørt i DS’en.
„Den var pilrådden og tog al min
fritid i det halve år, jeg havde til
at skille den helt ad og lave den i
stand,“ fortæller Dan. „Den blev
synet fire dage før konfirmationen,
og et så tidspresset projekt laver jeg
ikke igen.“ En niece, som skal giftes
i pinsen, bliver nu også kørt i bilen.
Der er også tænkt på kvinderne
En stor del af Dans fritid går med
at skrue i gamle biler, og mens der
er gang i et par projekter, står der
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mange gamle biler i garagen og
venter på, at det bliver deres tur.
Blandt dem også et stor bus, der har
kørt skolebørn i Næstved indtil for
nogle få år siden. „Den skal sættes
i stand, og så skal der smides en
2CV ind bag i, så Heidi og jeg kan
komme ud i verden i bussen – og
ind til byerne i 2CV’en.“ Hustruen
Heidi deler bilinteressen og har
taget både bus- og lastbilkørekort.
Der står Citroen på de fleste biler,
men ikke på alle, og flere af dem er
køreklare. „Både Heidi og jeg har
altid en bil, der passer til lejligheden.“ Gennem Dansk Vintage
Motorklub inviterer Dan nogle gange
til værkstedsarrangementer. Mens
mændene skruer og sparker dæk,
er der også tænkt på kvinderne. „Vi
var 50 ved det seneste arrangement
i efteråret fra fredag til søndag, hvor
der var betonkursus for kvinderne,
som lærte at lave skulpturer. De
har også været på batikkursus, så
mændene bagefter måtte gå med
underbusker i alle mulige farver, og
ved næste træf til efteråret skal de
lære at svejse.“

Dan er desuden medlem af Dansk
Citroen Klub, Dansk IDDS klub og
næstformand i HY Team. „Min første bil var en 2CV, jeg som 18-årig
købte for 1.500 kroner.“ Han har
den stadig, og en dag bliver det måske dens tur til at få den nødvendige
renovering. Indtil da kan den holde
og kigge på, at der i weekenderne
ofte er besøg af venner, der skruer
sammen med Dan i det store og
kølige værksted.
„I 35 år har vi kørt til træf rundt
om i Europa og har blandt andet været til flere 2CV verdenstræf. I 1997
kørte vi Island rundt, og til sommer
er vi tre HY’ere, der tager på tur til
Færøerne med vores gamle biler.“
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

Citroen DS ID 19
Produktion: 1972
Hastighed:
140 km/t
Teknik:
1911 ccm
70,5 HK
10 km/l

Bilen & Bossen
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Efter den nye administrative organisering fra årsskiftet
har Syddjurs Kommune sagt goddag til to nye ansigter.
arbejdsdage kortere. Løbeskoene er
mest er at være med til at virkeligDen 1. april startede både kommed i lejligheden. „Jeg tror faktisk,
gøre spændende projekter indenfor
munens nye chef for Erhverv og
at min mand glæder sig lidt over
de givne rammer og ikke først og
Beskæftigelse, Mette Vestergaard
nu at kunne nyde en frankfurter i
fremmest at håndhæve lovgivninByskov, og den nye chef for Teknik
ro og fred de dage, jeg overnatter i
gen.
og Miljø, Rune Asmussen. Mette
Ebeltoft.“
„Vi skal selvfølgelig fortsat
bor i Horsens og kommer fra en
En del af det at være ny handler
varetage vores myndighedsopgave,
stilling som chef for Arbejdsmarked
også om at få sat ansigter på. „Jeg
men det gør jeg meget hellere som
og Integration i Horsens Kommune,
skal lære området og virksomhesamarbejdspartner og medspiller
mens Rune kommer fra en stilling
derne at kende, og de skal vide,
end blot som myndighed. Vi tænker
som afdelingschef for afdelingen
hvem jeg er, og at kommunen også
service og
Plan, Byg og
er mennesker – ikke kun regler og
partnerskab, og
Veje i Miljø og
VI TÆNKER SERVICE
systemer.“ Både hun og Rune priodet skal dem
Teknik i Randers
riterer relationer. „Virksomhederne
Kommune.
OG PARTNERSKAB, OG DET vi møder også
gerne tænke om skal opleve den åbne dør, have et
„Jeg bor
telefonnummer og føle, at vi er
med familien i
SKAL DEM VI MØDER OGSÅ os.“
nogle mennesker, der gerne vil dem.
Mette og
Langå,“ fortæller
Alle er velkomne her, og vi kommer
Rune er enige
Rune, der i fritiGERNE TÆNKE OM OS
hellere end gerne på besøg.“
om at gemme
den gør flittigt
Her, blot tre uger efter at de
lovsamlingen væk uden dog at
brug af løbesko og cykel og allerede
startede i de nye jobs, er det stadig
skrotte den. „Lovgivningen er et
et par gange har taget de 66 km
for tidligt at løfte sløret for konkrete
vigtigt baggrundstæppe for vores
mellem hjemmet og arbejdspladsen
tiltag. „Jeg er sikker på, at der er
arbejde, men det skal ikke være
i Ebeltoft på cyklen.
loven og begrænsningerne man mø- meget mere at fortælle om det, hvis
vi mødes igen om et år for at lave
der først hos kommunen – det skal
Syddjurs som
artikel nummer
samarbejdspartner og medspiller være serviceto,“ siger Mette.
partneren og alle
Der er lagt op til et tæt samarbejde
ALLE ER VELKOMNE
Lige nu ser de
mulighederne.
mellem Mette og Rune, der nu ser
begge status
Som facilitatorer HER, OG VI KOMMER
frem til sammen at arbejde hårdt for
som en bil, der
og partnere vil vi
at realisere de politiske målsætninnetop har fået et
udvikle kommuger om øget samskabelse og endnu
HELLERE END GERNE PÅ
6. gear, hvor det
nen, få alle parbedre service overfor kommunens
nu handler om
ter til at mødes
virksomheder.
BESØG
at lære at bruge
– og få det til at
„Virksomhederne har brug for os
det nye gear bedst muligt.
fungere. Det kræver en særlig kultur
både som kommune og til beskæf„Jeg fornemmer, at det ikke kun
at være sammen om at få spæntigelsesområdet, og jeg håber at
er ledelse og byråd, der vil, men
dende projekter til at lykkedes.“
kunne være med til at få erhvervet
også medarbejdere og andre i komendnu tættere på og være med til
munen. Man vil gerne høste de sidDet nye 6. gear skal udnyttes
også at udvikle nye, anderledes og
Mette har lejet en lejlighed i Ebeltoft ste frugter af sammenlægningerne i
skæve beskæftigelsestiltag – og
for en gang om ugen at kunne spare vores afdelinger og bygge videre på
skabe bedre resultater.“
en masse godt – i det nye 6. gear.“
den lange tur til Horsens og bruge
Rune siger også, at det skal være
mere tid på arbejdet. Det åbner
nemt at være virksomhed, og at
samtidig mulighed for at gøre andre
kommunens opgave først og fremMogens Greve, mogens@mercatus.dk
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Chef for Teknik og Miljø Rune Asmussen og chef for Erhverv og Beskæftigelse Mette Vestergaard Byskov, Syddjurs Kommune

TO NYE CHEFER

SAMARBEJDER OM NYE MULIGHEDER
www.erhvervDJURSLAND.dk · maj 2018
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ERHVERVSRÅDGIVER TILBAGE I SIT

RETTE ELEMENT
Efter en afstikker til Hammel
er Marianne Aabenhus
vendt tilbage til Grenaa som
erhvervsrådgiver – nu hos
Sparekassen Djursland.

Erhvervsrådgiver Marianne Aabenhus, Sparekassen Djursland
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Marianne kigger tilbage på en turbu- med stativ i tre måneder. Ved den
efterfølgende genoptræning blev
lent periode både privat og arbejdsdet bare værre og værre, og efter et
mæssigt, inden hun i april startede
som erhvervsrådgiver i Sparekassen lille års tid viste årsagen sig at være
nogle klemte halshvirvler. Det kan
Djursland med primær arbejdsplads
ikke helbredes – kun lindres.“
i Grenaa, og med tilknytning til
Marianne gav dog ikke op og gensparekassens erhvervsafdeling i
optog arbejdet som souschef i SpaAllingåbro.
rekassen Kronjylland. En dag hørte
„Man kan næsten sige, at jeg
hun i Rotary et foredrag fra Jobcener vendt tilbage til Peter,“ siger
tret, som fortalte om behovet for, at
Marianne smilende. Efter at være
arbejdspladser
uddannet i
bød ind med job
Djurslands Bank
JEG HAR ET
til fleksjobbere.
har karrierevejen
„Efter en tid
bragt hende
SKÅNEBEHOV, MEN
med problemer
forbi Bikuben,
og sygedage
som blev til BG
HOVED OG HUMØR HAR
spurgte jeg
Bank og Sparesparekassens
kassen ØstjylIKKE TAGET SKADE
HR, om vi ikke
land, som blev
kunne undersøge mine muligheder
til Sparekassen Kronjylland. Da hun
for fleksjob“.
i 2004 forlod Djurslands Bank, var
Peter Lading Sørensen kort forinFleksjob betød ny jobfunktion
den blevet afdelingsdirektør i den
Det gik ret hurtigt med at blive
afdeling, Marianne forlod. „Og det
godkendt til fleksjob, også fordi Mavar altså ikke på grund af Peter, at
rianne selv havde noteret, hvad hun
jeg skiftede arbejdsplads,“ smiler
kunne og ikke kunne. „Jeg havde en
Marianne.
rigtig god oplevelse med kommuPeter er i dag direktør i Sparekasnen, mens jeg i perioden arbejdede
sen Djursland, og han og Marianne
på deltid som nu og samtidig sørhar siden 2008 været med i samme
gede for at sortere meget frivilligt
Rotary klub i Grenaa og har hele
foreningsarbejde fra for at prioritere
tiden holdt forbindelsen ved lige.
mit job,“ fortæller Marianne.
„Det var en tilfældig bemærkning
Godkendelsen til fleksjob fik dog
engang, vi var sammen, der fik
også uønskede arbejdsmæssige
Peter til at kigge min vej, og jeg er
konsekvenser. „Sparekassen kunne
bare rigtig glad for, at det nu har ført
desværre ikke mere tilbyde et job
til ansættelsen her.“
som erhvervsrådgiver på deltid, og
jeg blev i november 2017 flyttet
På skituren gik det galt
til en ny funktion som teamleder
Forhistorien bag skiftet fra Sparei Hammel – med en lang køretur
kassen Kronjylland starter på en
hjemme fra Ørum.“ Marianne valgte
terrasse på en skitur tilbage i 2014.
at give det en chance.
Marianne skrider på en isknast
„Det blev tre måneder udelukog falder direkte baglæns uden at
kende med arbejde og sofa. Lang
kunne tage fra. Hun mærker straks,
at noget er galt, og behandles på sy- køretid og meget tastearbejde
forværrede mine daglige smerter,
gehus i Østrig over fire dage. „Jeg
blev fløjet hjem med knogleekspres- og derfor var jeg mig fuldt bevidst
om, at et jobskifte måtte i spil. Jeg
sen og gik efter brud på rygsøjlen

www.erhvervDJURSLAND.dk · maj 2018

respekterer selvfølgelige sparekassens holdninger men er ked af, at
jeg ikke kunne passe ind lokalt“.
Det kendte ansigt
Nu sidder „det kendte ansigt“ så
her i mødelokalet hos Sparekassen
Djursland ugen efter at være startet
i sit nye job. „Jeg skal have hjerte
og sjæl med for at fungere optimalt
med kunder og kollegaer, og sparekassens kultur og værdier kan jeg
fuldt og fast stå inde for.“
Arbejdstiden er 18 timer om ugen.
„Jeg har et skånebehov, men hoved
og humør har ikke taget skade,
og jeg arbejder på fuld tryk alle 18
timer. Jeg flekser gerne for at få det
til at passe med kunderne. Relationer og personlig kontakt er vigtige
elementer i en god arbejdsdag. Jeg
har kunder, som har fulgt mig, siden
jeg var i Ryomgård i 90’erne og
dermed viser, hvor vigtige de personlige relationer er. Du må gerne
snakke andet end forretning med
kunderne.“
Kendt i lokalområdet er Marianne
også for sin aktive indsats for at få
bygget Ørum Aktivcenter i 90’erne
og for i 2006 at have været med
til at starte Norddjurs Idrætsråd,
som hun en periode var formand
for. Marianne har også været med i
Folkeoplysningsudvalget i Norddjurs
Kommune og med til at fusionere
tre idrætsforeninger til AC Norddjurs.
„Jeg har valgt at beholde min
post i Kattegatcentrets Driftsbestyrelse og er fortsat med i Grenaa
Go‘Mor-gen Rotary, som mødes
hver fredag morgen kl. 7.00 – mens
øvrige frivillige jobs indtil videre er
fravalgt, så jeg har fuld energi til at
servicere og rådgive vores kunder,“
slutter Marianne Aabenhuus.
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
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RUMMELIGT
TRANSPORTFIRMA
SPARER JOBANNONCERNE

En arbejdsplads hvor de
ansatte også mødes i fritiden
lyder umiddelbart som en
arbejdsgivers umulige drøm.
I en tid hvor andre har svært ved
at finde chauffører, mødes gennemsnitligt cirka ti hver lørdag til
formiddagskaffe ved Flemming Kjær
Transport i Grenaa. Mens nogle få
af dem er på arbejde, kommer de
andre af lyst. „Vi får mange gode
snakke og sparker lidt dæk og laver
lidt vedligeholdelse på bilerne,“
fortæller Flemming Kjær, der ejer
og driver firmaet sammen med
hustruen Anette.
Han har fuldtidsjob som disponent
ved Danske Fragtmænd, så i det

16
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Henning får masser af julegaver af
daglige er det Anette, man møder i
kunderne på sin rute, og hans kone,
chefstolen. „Vi henter også pålæg
Ulla, kommer også forbi i weekenved slagteren til dem, der bliver og
den og varter de fremmødte op.
spiser med lørdag middag.“ Der er
Martin Wilhardt havde ikke køre
30 ansatte, tre lastbiler og 17 små
kort, da han startede i praktik og
biler, og ikke en eneste gang har
var med som chaufførmedhjælper.
det været nødvendigt at annoncere
„Han havde
efter arbejdslidt svært ved
kraft i avis eller
PÅ TRODS AF SIN
at finde ud af
på Jobnet. Folk
det, men har nu
henvender sig
SYGDOM YDER HAN EN
taget kørekort
selv. „For 6-7 år
og er ansat på
siden måtte vi
SERVICE UD OVER DET
almindelige
dog lige på Facevilkår. Vi er
book for at finde SÆDVANLIGE
ved at søge en
en chauffør.“
chaufføruddannelse til ham.“
Klokken 9 mødte Claus Buelund
Det er helt familieagtigt
og stak hovedet ind i lokalet. „Jeg
Flemming fortæller, at sammenholer fleksjobber med 12 timer om
det er med til at gøre det til en tryg
ugen og har været her to et halvt
og god arbejdsplads, hvor der også
år,“ fortæller han. „Min søster
er plads til ansatte med særlige behov. „Henning Hansen har været her mødte Anette og fortalte om mig,
og ikke længe efter var jeg ansat.“
4-5 år og arbejder fuldtids i fleksjob.
Claus kører lidt, men er mest på
På trods af sin sygdom yder han en
værkstedet. „Jeg har store børn,
service ud over det sædvanlige.“
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Claus Buelund og Anette Kjær, Flemming Kjær Transport

ikke give falske forhåbninger til mennesker, der bestemt ikke har brug
for det.“ Det kan dog godt koste lidt
tid at finde den helt rigtige plads.
„Vi har mange muligheder, og
nogle gange skal der prøves noget
forskelligt, før det lykkedes.“ Chaufførerne starter i små biler. „Når vi
kan se, at de er egnede til det, får
de stort kørekort.“
Selv om Anette har rigtig travlt på
kontoret, fortæller Flemming, at hun
også giver sig tid til at være der for
de ansatte. „Hun har et rigtigt godt
samarbejde med kommunen, og de
Mange flere er klar til småjobs
ved, at der bliver taget godt hånd
„Vi lægger stor vægt på ikke blot
om dem, der er
at være et sted
her ved os.“
til placering af
DET ER DEJLIGT, AT
For tre uger
medarbejdere,“
siden startede
siger FlemDER SOM HER ER NOGLE,
Sabine i fleksjob
ming. „Får vi
en henvendelse
DER SER MULIGHEDERNE I fem timer ugentligt primært for
fra kommunen
at hjælpe Anette
uden udsigt til at EN SOM MIG
med lettere
kunne tilbyde et
kontorarbejde. „Jeg skal lige prøve
fast job bagefter, siger vi nej. Vi vil
som jeg er sammen med i weekenderne, men nogle gange er jeg også
med til rundstykkerne om lørdagen.
Det er helt familieagtigt.“ Han er
ikke mekaniker, men hjælper med
det, han kan. „På hverdagene laver
jeg nogle gange serviceeftersyn på
biler, der ikke var hjemme til det i
weekenden.“
Efter at have været i praktik er tre
syriske medarbejdere nu fuldtids
ansatte, og yderligere en er netop
startet i praktik.
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det af, og de skal lige lære mig at
kende,“ fortæller Sabine. „Men det
er dejligt, at der som her er nogle,
der ser mulighederne i en som
mig.“
Og så fik Anette to minutter til at
snakke. „En del i faget er ordblinde,
og om en adresse bliver givet pr.
telefon eller SMS er underordnet for
mig. Vi finder ud af det – der skal
bare være tid til at finde ud af det.
Ringer en om natten med ting der
driller, så tager jeg også telefonen,
for jeg ved, at det er for at få hjælp.
Og det går begge veje. De er der
også, når jeg har brug for dem.“
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
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HR-chef Kirsten Nielsen Sørensen, Terma

Musik og arbejde går hånd
i hånd og gør i fællesskab
livet til en dejlig sang med
mange vers.

HR-CHEF SPILLER LYSTIGT MED PÅ
18
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verden, og det med at svinge mellem det globale og
Det sorte tøj er atypisk arbejdstøj for HR-chef Kirsten
det lokale optager mig meget.“
Nielsen Sørensen ved Terma i Grenaa og skyldes, at
hun efter arbejde skal videre til barndomsbyen Voldby
En dag ringede Terma
for sammen med Djurs Kammerkor at give koncert i
Kirsten tænkte egentlig på at blive ingeniør, men det
Voldby Kirke. „Jeg elsker musik, ikke mindst klassisk
blev til en bachelor i musikvidenskab. Efter det lyog jazz,“ fortæller Kirsten. „Jeg er også sammen med
der CV’et blandt andet på tre år som musiklærer på
nogle kvinder i en lille „qvintet“, hvor vi synger samKrabbesholm Højskole, syv år ved Novopan som først
men 7-8 gange om året.“
projektleder i kvalitetsstyring og derefter HR-chef, seks
Hun har i 30 år været gift med Frans, der er maskinår ved Tvilum Scanbirk som HR og HSE chef og seks
chef på slæbebådene på Aarhus Havn. Sammen med
år som selvstændig konsulent
to børn flyttede familien fra
Skive til Rønde i 1992, og siden
JULEAFTEN SYNGER VI 20 foruden et par jobs som interim
HR og HSE manager ved
er der kommet yderligere to
SANGE – OG ALLE VERS
Vestas. „En dag i 2012 ringede
børn til.
Terma og spurgte, om jeg havde
„Hele familien elsker sang og
lyst til at være HR-chef, og det takkede jeg ja til. Det er
musik og både synger og spiller. Juleaften synger vi 20
en spændende virksomhed, og jeg er imponeret over
sange – og alle vers.“ Kirsten har en stor passion for
alle de dygtige folk, uanset om det handler om fly eller
højskolesangbogen og har et klassesæt stående klar i
satellitter, der skal måle tordenvejr.“ Bopælen i Rønde
hjemmet. „Det er en fantastisk kulturskat, som heldigpasser perfekt til de skiftende arbejdssteder mellem
vis også mange unge lærer at værdsætte på efterskoLystrup og Grenaa.
lerne. Vi kan godt finde på at arrangere homesong for
„Jeg er drevet af at være med til at skabe arbejdsvenner og bekendte, hvor jeg også spiller klaver til.“
pladser i gode og konkurrencedygtige virksomheder.
Da børnene var mindre og alle gik i musikskole, var
En grundforståelse af betydningen af at gå på arbejde
hun i en periode formand for musikskolen i daværende
er vigtig. Arbejde er andet og mere end at tjene penge.
Rønde Kommune.
Det er også at være en del af et fællesskab.“
Der skal også være tid til børnebørn
Prioriterer det mentale helbred
Kirsten og Frans prioriterer sejlbåden ved Nappedam
Kirsten er næstformand i DI Randers-Norddjurs, medom sommeren, og inden da blev det midt i april lige til
lem af DUR og bestyrelsesmedlem i Viden Djurs. Og
en tur til Rom. „Frans sejler og trimmer sejlene, mens
så er hun en af dem uden dårlig samvittighed over ikke
jeg er med og læser bøger og hører vandet klukke.“ De
at få motioneret nok.
føler sig begge hjemme i Djurs„Mens kultur fylder rigtig
lands landskab. „Det er skønt at
ARBEJDE ER ANDET OG
meget, er jeg bare ikke til sport
bo et sted, hvor jeg hører til og
og tror mindst lige så meget
kan møde folk jeg kender i de
MERE END AT TJENE PENGE.
på det mentale helbred som på
lokale butikker.“
Det første barnebarn kom
DET ER OGSÅ AT VÆRE EN DEL det fysiske. Det er egentlig lidt
sjovt, at mens mange siger, at
for fire måneder til verden ved
det er godt at motionere, hører
AF ET FÆLLESSKAB
en af døtrene i Tranbjerg. Den
jeg færre sige, at det er godt at
anden datter bor i København,
læse 15 romaner om året. Men det betyder bare noget
mens de to sønner læser i Aarhus. „Børnebørn er et
for mig at få sat perspektiv på livet, at forstå vores tid,
nyt kapitel, som jeg har og ta’r mig tid til, selv om jeg
og at forstå mennesker og vores forskelligheder. Og
også arbejder meget. Jeg vil have det svært med et
det lærer jeg ikke på en løbetur, der snarere handler
37 timers arbejde. Når jeg vil arbejde med noget, jeg
om at tømme hovedet. Men jeg går jævnligt en tur i
brænder for, bruger jeg også timerne på det.“
Rønde-området – og så elsker jeg haven og ikke mindst
Hun betegner sig selv som et lyst menneske med
eksplosionen af alt grønt om foråret.“
stor optimisme på de kommende generationers
vegne – og som lidt af en nyhedsfreak. „Jeg skal helst
læse nogle aviser og følge med i både indenrigs- og
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
udenrigsstoffet. Vi påvirkes af, hvad der foregår ude i
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Kystvejens Konferencecenter

Kasper Bjerregaard (V), Lars
Pedersen (A) og Steen Jensen
(O) valgt.
Bent Hansen er valgt som
formand og Lars Pedersen som
næstformand.
AquaDjurs A/S

Philip Gleesborg er tiltrådt som
ny køkkenchef på Kystvejens
Konferencecenter i Grenaa. Han
har blandt andet arbejdet som
kok for Bestseller på Aarhus
Havn og han er inspireret af de
nye nordiske tendenser, hvor
sæsonens danske og lokale
råvarer slår tonen an med „smagen af Djursland“.
Det Kreative Hus
Bent Rolfsted har afløst Paul
Busk Jensen som formand i Det
Kreative Hus på Hovedgaden
45 i Allingåbro der rummer en
række værksteder.
Grenaa Havn A/S
Som følge af kommunalvalget i
november 2017 har generalforsamlingen i Grenaa Havn A/S
valgt nye bestyrelsesrepræsentanter blandt medlemmerne
af kommunalbestyrelsen i
Norddjurs Kommune. Her blev

Medlem af kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune
Bente Hedegaard (S) er valgt
som ny formand i det kommunalt ejede vand- og spildevandselskab AquaDjurs A/S.
Hun afløser Frede Frandsen,
der har siddet på posten i næsten ti år.
Bestyrelsen består derudover af
de fire kommunalbestyrelsesmedlemmer Kasper Bjerregaard
(V), Steen Jensen (O), Benny
Hammer (C) og Ulf Harbo (Ø),
af de to medarbejdere Brian Pedersen og Jess Oredsen samt
af de to kundevalgte Bjarne
Bøhl Pedersen og Max Varnum
Pedersen.

Rotary Grenaa Erhvervslegat 2018
Borgmester Jan Petersen (tv)
tildelte på Erhverv Grenaas
medlemsmøde årets Erhvervslegat til Nickolai Damgaard.
Han har startet og driver Klinik
Damgaard i Grenaa, der tilbyder
behandlinger af forskellige livstilsygdomme. De tre Grenaa Rotary klubber, der for anden gang
uddelte prisen, blev repræsenteret af Jens Holt Poulsen (th),
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Ajour

der kunne fortælle, at Nickolai
var valgt blandt et stærkt
kandidatfelt. Erhvervsprisen er
på 25.000 kr. og borgmesteren
begrundede valget med, at
Nickolais forretningsmodel har
taget udgangspunkt i egne oplevelser og overbevisning. „Det
er en livsstil og han har turdet
tage en chance og gjort sine
drømme til virkelighed.“

Zacher Advokater A/S
De to partnere i Zacher Advokater, Ole Husum og Mads F.
Petersen, har fra 1. maj 2018
besluttet at gå hver til sit.
Opdelingen er sket alene ud
fra strategiske og forretningsmæssige hensyn, herunder
det forhold at inhabilitet i
forhold til fælles klienter ofte
er et problem.
Ole Husum er blivet i Grenaa
under navnet Zacher Advokater, mens Mads F. Petersen er
fortsat i Ebeltoft under navnet
MP Advokater.
Klienter og medarbejdere er
ikke berørt af opdelingen,
som i øvrigt er gennemført i
mindelighed.
Beredskab & Sikkerhed / B45
Grenaa Brandstation bliver ny
base for B45’s servicefolk,
hvor de to forskellige organisationer skal dele både lokaler
og grej. Det nye partnerskab
skal gøre op med traditionelle
samarbejdsrelationer og
forventes at medføre store fordele for både brandfolkene og
B45’s servicemedarbejdere.
MC Tag A/S
Tagdækkervirksomheden i
Kolind har vundet prisen som
både Årets Tagdækker 2018
og for Årets Arbejdsmiljø
2018. De har været nomineret
i alt ni gange, hvoraf de har
vundet de fem.
Det er virksomheden anmeldhaandvaerker.dk der på baggrund af kundeanmeldelser
kårer Årets Håndværker i en
række kategorier.
ArcHus Arkitektfirma ApS
Det tidligere Arkitektfirmaet
Poul Erik Clausen ApS med
base i Tirstrup ved Aarhus
Airport har skiftet navn til
ArcHus Arkitektfirma ApS.
Virksomheden ejes og drives af
arkitekt m.a.a Henrik Skovbjerg.
Konferencer på Djursland
Hotel Fuglsøcentret, Kaløvig
Badehotel, Kystvejens Konferencecenter og Pindstrup
Centret har alle indgået en
toårig aftale med Moderniseringsstyrelsen om indkøb
af konferencefaciliteter i
Danmark. Det betyder at en
lang række statslige institu-

tioner er forpligtet til at vælge
mellem de på landsplan godt
100 konferenceleverandører,
der har indgået aftalen.
Entreprenør
Bs Kristiansen ApS
Brian Svith Kristiansen i Ramten har overtaget Entreprenørfirmaet Sej ApS i Auning efter
Lis og Svend Erik Voetmann
Johansen.
Nationalpark Mols Bjerge
15 nye virksomheder er blevet
certificerede partnere i Nationalparkens Servicenetværk
efter endt serviceuddannelse.
De nye er Anettes Bed &
Breakfast Rane Ladegaard,
BeWell ApS, Business Film,
Ebeltoft Glas, Fuglsø Kro –
Bed & Breakfast, Lyngsbæk
Ferielejligheder, Maltfabrikken, Rønde Hostel, Secret
Hotel, SpencerHede, Aarhus
Sail Event, Sølballegaard,
Tranekær Høhotel, Turridning
Mols Bjerge – Islandske heste
og Viggo Trading.
Netværket omfatter nu i alt 62
virksomheder.
Pindstrup Mosebrug A/S
Miljøstyrelsen er blevet dømt
til at betale Pindstrup Mosebrug A/S 40 mio. kr. med
renter for mistet adgang til at
indvinde spagnum i Lille Vildmose. Sagen stammer tilbage
fra 2006 og i det lange forløb
er der blevet gennemført tre
syn og skøn: om tørveindvindingens påvirkning af de
tre højmoser tæt ved indvindingsområderne, om den
tilbageværende mængde tørv,
som kunne være indvundet,
hvis der ikke var givet afslag,
og om størrelsen af Pindstrup
Mosebrugs tab.
OK Plus
Tankstationen i Trustrup har
fået kaffekonceptet Baresso
Go inden for dørene, så den
danske kaffe-producent Peter
Larsens kaffe fremover vil
være at finde i butikken.
Koed Tømrer- og
Byggeforretning ApS
Koedtømreren er udvalgt
som Årets Tømrer 2018 med
flere end 10 ansatte. Det er
virksomheden anmeld-haand-
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Boost dit B2B salg
15. maj kl. 15.00-18.00, Stalden,
Bredgade 47, 8560 Kolind.
For dig der har personlig kontakt til
dine kunder, uanset om du er ny i
B2B salg eller du vil løfte dit salg til
nye højder. Du kan deltage uanset
om du sælger produkter, ydelser eller
rådgivning. Ulrik Mogensen fra Trend
Mogensen er foredragsholder på
arrangementet.
Arr.: Erhvervsservice Syddjurs. Gratis
Info./tilm.: essyddjurs.dk, før 8. maj
2018 16:00
Succes online:
Kickoff – Bliv bedst på nettet
17. maj kl. 15.00-19.00, Stalden,
Bredgade 47, 8560 Kolind
Forløb over to moduler, hvor
formålet er at give dig værktøjer og
en handlingsplan, så du kan opnå
succes online. For de der arbejder
med online marketing. Succes Online
er et initiativ af Google i samarbejde
med blandt andet Dansk Erhverv,
Erhvervsstyrelsen, IVÆKST, Pwc m.fl.
Modul I: Hjemmesidens teknik,
Hjemmesidens indhold, Sporing
og data, Synlighed på nettet samt
Optimering og fastholdelse.
Arr.: Erhvervsservice Syddjurs. Gratis
Info./tilm.: essyddjurs.dk, før 15. maj
2018 16:00
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
Besøg af Troels Lund Poulsen
28. maj 15.30-18.00, Viden Djurs N.P.
Josiassens Vej 44E 8500 Grenaa.
Hvad mener vi på Djursland, der
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Succes online:
– Fra tjekliste til handlingsplan
7. juni 2018 15.00-19.00, Stalden,
Bredgade 47, 8560 Kolind
Modul II: Med udgangspunkt i de
fem punkter fra Kickoff og din egen

Fremtiden – Lige nu
19. september 14.00-17.00, Aalsrode
Tømrerfirma A/S, Toftevej 4, Aalsrode,
8500 Grenaa.
Program: AAT-Gruppen fra 0-100
år. Fremtidsforsker Henrik Scharfe:
Digitalisering overalt – landbrug, detail,
håndværksfag, hjemmet. Thomas
Nørmark, itelligence, har skabt sin
egen digitale klon, roboME, som
i fremtiden skal overtage en lang
række af hans opgaver. Spørgerunde,
opsumering. Guided rundvisning på
AAT.
Arr. Lederne og Business Djursland
Info/Tilm.: businessdjursland.dk før 18.
september 2018

Nye selskaber
Cvr nr
39512262
39509180
39504715
39495465
39481820
39445484
39438356
39433974
39432382
39518112
39494566
39493535
39478099
39473542
39473372
39466562
39456788
39451042
39444860
39438887
39437597
39424010

Selskabsnavn................................................................................................. Reg.dato
Paragraf Inkasso ApS................................................................................. 24.04.2018
Team Ålsø Motorsport ApS....................................................................... 23.04.2018
SEAGAARD CONSULTING IVS.................................................................21.04.2018
Volumetrailer ApS...................................................................................... 18.04.2018
CL Service ivs.............................................................................................12.04.2018
Ørum Vognmandsforretning ApS.............................................................. 28.03.2018
Lapin Travel Bus ApS................................................................................. 26.03.2018
Bo-To Invest ApS....................................................................................... 23.03.2018
OH Advokater ApS..................................................................................... 23.03.2018
Hvid & Co Byg ApS.................................................................................... 26.04.2018
Tamca IVS...................................................................................................17.04.2018
Gæstgivergården ApS.................................................................................17.04.2018
Mad & Dali IVS............................................................................................11.04.2018
Schnoor Rasmussen A/S........................................................................... 10.04.2018
SZ Entreprise IVS....................................................................................... 10.04.2018
hvid & Co byg ivs....................................................................................... 08.04.2018
Aerobotics ApS.......................................................................................... 04.04.2018
deNovo IVS................................................................................................ 02.04.2018
UngLiv.dk ApS........................................................................................... 28.03.2018
Kontaktcaféen IVS..................................................................................... 26.03.2018
Hynkemejer Management ApS................................................................. 26.03.2018
MP Advokater ApS.................................................................................... 20.03.2018

Selskabsændringer
37161853
38375520
37943827
37358975
32309755
31260132
37215740
25936019
27526306
16852783
38116703
32643604
49360118
38036920
37199141
20663928
37650331
37937754
37351458
29827443
37613126
35894411
32835368
37252832
34608989
74265413
35237321
34694753
34716641
36543191
19841340
33386060
35235809
26799589

Chemical Drifting Shop IVS..................................... 25.04.2018 Likvidation vedtaget
Gulltoppur ApS................................................ 25.04.2018 Anmodning om opløsning
Eilertsen IVS.......................................................... 18.04.2018 Konkursdekret afsagt
Skovgårde Entreprenør ApS...............................18.04.2018 virksomheden er opløst
JC PERFECTO ApS......................................... 18.04.2018 Anmodning om opløsning
Skyline, Ørsted ApS........................................ 18.04.2018 Anmodning om opløsning
Cars 4 All IVS.................................................. 18.04.2018 Anmodning om opløsning
Draagsdaab ApS............................................. 18.04.2018 Anmodning om opløsning
ES Draagsdaab ApS........................................ 18.04.2018 Anmodning om opløsning
CLINIC ApS..............................................................03.04.2018 opløst ved erklæring
Stenvadam ApS.......................................................26.03.2018 opløst ved erklæring
LAPIN TRAVEL ApS...............................................26.03.2018 virksomheden opløst
BRDR. LARSEN. RANDERS ApS...........................26.03.2018 opløst ved erklæring
Café Soffe IVS........................................................ 23.03.2018 Konkursdekret afsagt
A&R IVS................................................................... 20.03.2018 opløst ved erklæring
STIMEX ApS................................................... 25.04.2018 Anmodning om opløsning
LomoVision IvS...................................................18.04.2018 virksomheden er opløst
Loulou Design & Garn IVS.................................18.04.2018 virksomheden er opløst
HM Converting IVS............................................18.04.2018 virksomheden er opløst
STECKHAHN ApS....................................................09.04.2018 opløst ved erklæring
Martin Haurballe ApS.............................................07.04.2018 Konkursdekret afsagt
KØRESKOLEN ALLIN OG AMORSEN IVS.............06.04.2018 opløst ved erklæring
LYKKELUND MURERFORRETNING ApS.............. 27.03.2018 Likvidation vedtaget
Komt ApS................................................................26.03.2018 virksomheden opløst
IMA CONSULT 2007 ApS......................................26.03.2018 virksomheden opløst
HANDELSFIRMAET POUL PETERSEN A/S..........26.03.2018 opløst ved erklæring
MOKT ApS..............................................................26.03.2018 virksomheden opløst
EXIT.DK ApS...........................................................26.03.2018 virksomheden opløst
FIREWORKS DENMARK IMPORT ApS................23.03.2018 virksomheden opløst
STALD LYKKESTRUP DK IVS.................................23.03.2018 virksomheden opløst
LIME TØMRER- & SNEDKERFORRETNING ApS.23.03.2018 virksomheden opløst
JANNIE OG SØREN KRISTENSEN ApS................23.03.2018 virksomheden opløst
DAMBORGS ApS.................................................... 21.03.2018 opløst ved erklæring
GLAS & STIL ApS.................................................... 20.03.2018 opløst ved erklæring
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tjekliste arbejder du på Værkstedet i
samspil med digitale eksperter og de
øvrige deltagere frem mod at definere
konkrete indsatsområder for din online
tilstedeværelse.
Underviser: AdWords manager
Andreas Lang fra 2BeSeen
Arr.: Erhvervsservice Syddjurs. Gratis
Info./tilm.: essyddjurs.dk, før 15. maj
2018 16:00
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Vahle A/S
Dørproducenten i Mørke, der
udvikler indvendige trædøre
til historisk og nutidig arkitektur, har introduceret en ny
dørserie, Nordic Design by
Vahle. Dørene er designet til
private hjem og er konstrueret
af Dinesens planker.

skal til for at sikre match mellem
uddannelse, arbejdsmarked- og
erhvervsliv? Leif Lahn byder sammen
med ministeren velkommen og de
giver deres vurdering af erhvervs- og
arbejdsmarkeds udfordringerne.
Formand Bjarne Nielsen, Business
Djursland, zoomer ind på Djursland, om
de konkrete udfordringer/muligheder
vi har, og hvordan der arbejdes med
disse igennem kompetenceudvalget i
foreningen.
Direktør Ole Svit, Viden Djurs,
fortæller om Viden Djurs Skillz og de
partnerskabsaftaler med blandt andet
med kommuner, Dansk Byggeri og
Dansk industri.
Repræsentanter fra Fagbevægelsen
kommer med deres input til dagens
debat.
Arr./Info./tilm.: businessdjursland.dk

Dage

vaerker.dk der på baggrund
af kundeanmeldelser kårer
Årets Håndværker i en række
kategorier. Koedtømreren har
været nomineret til prisen i
alt fire gange og har vundet
de tre.
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Fuldtidsledige
% af arbejdsstyrken
(foreløbige) efter område,
alder og køn.
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Få relevante indlæg
optaget gratis i Ajour.
info@erhvervdjursland.dk

Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.

Ajour
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Alle data er indhentet i perioden
20.03.2018 - 23.04.2018.
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen,
NN Markedsdata. Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

ADVOKATF. NØRUP-HANSEN APS
Ramtenvej 59, 8581 Nimtofte
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
1,8
(1,2)
Resultat før skat
3,0
(-3,7)
Egenkapital
7,6
(5,5)
Antal ansatte
2
AVIS-TRYK A/S
Sortevej 40, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
12,4
(13,4)
Resultat før skat
0,2
(0,4)
Egenkapital
1,1
(0,9)
Antal ansatte
19
BB KOMMUNIKATION APS
Sletten 2D, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
1,9
(2,1)
Resultat før skat
0,3
(0,3)
Egenkapital
1,0
(1,1)
Antal ansatte
7
BORDING LINK A/S
C M Rasmussens Vej 1, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
31,5
(38,5)
Resultat før skat
-1,3
(5,0)
Egenkapital
19,9
(24,4)
Antal ansatte
64
BOSTEDET BRÆNDTVAD APS
Brændtvadvej 12, 8586 Ørum Djurs
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
6,9
(6,0)
Resultat før skat
0,3
(0,2)
Egenkapital
0,4
(0,1)
Antal ansatte
35
BUSSE RADIO A/S
Adelgade 18, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
-0,0
(-0,1)
Resultat før skat
-0,2
(-0,1)
Egenkapital
-0,0
(0,2)
Antal ansatte
3
BYCON APS
Bækdalen 1, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
2,7
(2,2)
Resultat før skat
1,0
(0,6)
Egenkapital
2,3
(1,5)
Antal ansatte
2
DEPONIGAS APS
Esby Strandvej 1, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
1,1
(1,4)
Resultat før skat
0,4
(0,7)
Egenkapital
1,6
(1,6)
Antal ansatte
3
DJURS ENTREPRENØRFORRETNING APS
Kastbjerg Byvej 10, 8585 Glesborg
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
2,0
(1,7)
Resultat før skat
0,3
(-0,0)
Egenkapital
0,7
(0,4)
Antal ansatte
7
DJURSLANDS BANK A/S
Torvet 5, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
334,0
(324,3)
Resultat før skat
122,5
(91,9)
Egenkapital
1.015,6
(933,1)
Antal ansatte
197
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EMA’S A/S
Strandvejen 19 1, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
4,1
(3,6)
Resultat før skat
1,6
(0,5)
Egenkapital
3,1
(1,9)
Antal ansatte
6

J.K.J STÅLTEKNIK APS
Neptunvej 6, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
2,9
(3,0)
Resultat før skat
-0,4
(-0,8)
Egenkapital
3,0
(3,0)
Antal ansatte
45

EXCELLENT SYSTEMS A/S
Møllevej 2, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
8,0
(7,6)
Resultat før skat
1,1
(0,8)
Egenkapital
6,8
(7,4)
Antal ansatte
15

JENS KRISTENSEN A/S
Tingparken 29, 8950 Ørsted
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
1,0
(3,4)
Resultat før skat
0,2
(2,3)
Egenkapital
4,9
(4,8)
Antal ansatte
3

FACTUM2 RØNDE APS
Damvej 1, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
1,3
(1,3)
Resultat før skat
0,0
(-0,1)
Egenkapital
-0,2
(-0,3)
Antal ansatte
3

JIFFY A/S
Industrivej 4, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
6,4
(6,0)
Resultat før skat
1,7
(1,4)
Egenkapital
13,9
(12,6)
Antal ansatte
26

GKJ APS
Tøjstrupvej 33, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
0,2
(0,4)
Resultat før skat
0,0
(0,2)
Egenkapital
2,5
(2,5)
Antal ansatte
3

JK SHIPPING APS
Tingparken 29, 8950 Ørsted
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
1,6
(1,4)
Resultat før skat
0,6
(0,6)
Egenkapital
0,2
(-0,3)
Antal ansatte
2

GRENAA FORBRÆNDING A/S
Kalorievej 9, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
2,8
(2,6)
Resultat før skat
-3,6
(-2,4)
Egenkapital
3,1
(0,9)
Antal ansatte
15

JOWIN APS
Løgtenvej 41, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
3,9
(3,9)
Resultat før skat
2,0
(2,7)
Egenkapital
5,2
(5,7)
Antal ansatte
7

GRENAA TØMRERFIRMA APS
Lillegade 36 1, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
1,3
(0,6)
Resultat før skat
0,0
(0,0)
Egenkapital
0,0
(0,0)
Antal ansatte
7

KAMF A/S
Hornbjergvej 71, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
13,7
(12,1)
Resultat før skat
1,7
(1,4)
Egenkapital
6,8
(6,2)
Antal ansatte
20

GRØNFELD BYGGECENTER A/S
Smedebakken 1, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
5,7
(5,3)
Resultat før skat
1,3
(1,4)
Egenkapital
4,2
(3,2)
Antal ansatte
9

KOLIND ENTREPRENØR- & VOGNMANDSFORRETNING APS
Skarresøvej 6, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
2,2
(2,6)
Resultat før skat
-0,2
(0,4)
Egenkapital
1,2
(1,4)
Antal ansatte
7

GRØNSAGSMESTERNE APS
Århusvej 23, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
2,4
(-0,3)
Resultat før skat
1,9
(-3,2)
Egenkapital
-0,3
(-6,3)
Antal ansatte
2
GUDMANN & SØN APS
Søgade 3, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
1,0
(0,8)
Resultat før skat
0,0
(0,0)
Egenkapital
1,0
(1,0)
Antal ansatte
3
H.N. WORKERS MONTAGE APS
Strandparken 22, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
8,1
(7,0)
Resultat før skat
1,6
(0,3)
Egenkapital
1,4
(0,4)
Antal ansatte
19
HOTEL MARINA AF 1.8.2014 APS
Kystvej 32, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
6,4
(6,4)
Resultat før skat
-0,9
(-0,4)
Egenkapital
-4,2
(-3,5)
Antal ansatte
35

KURT SØRENSEN APS RØNDE
Lerbakken 19, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
-0,0
(-0,0)
Resultat før skat
1,6
(0,9)
Egenkapital
16,4
(15,4)
Antal ansatte
2
LEXPO APS
Solsikkevej 20, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
1,1
(0,7)
Resultat før skat
0,4
(0,4)
Egenkapital
1,6
(1,2)
Antal ansatte
3
LILLELYST MINKFARM OG PELSERI
JENS NØHR OG SØNNER APS
Sølystvej 1, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
2,0
(2,5)
Resultat før skat
0,6
(1,3)
Egenkapital
2,1
(1,8)
Antal ansatte
3
MADKOMPAGNIET HORNSLET APS
Byvej 1G, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
1,6
(1,6)
Resultat før skat
0,1
(0,1)

Egenkapital
Antal ansatte

-0,2
15

(-0,3)

MALERFIRMAET TIPSMARK APS
Bredstrupvej 13, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
8,9
(9,7)
Resultat før skat
0,3
(0,4)
Egenkapital
1,2
(1,2)
Antal ansatte
26
MARINE BLEU APS
Hovedgaden 20, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
0,5
(0,5)
Resultat før skat
0,1
(0,0)
Egenkapital
0,5
(0,4)
Antal ansatte
2
MIN KØBMAND NØRAGER APS
Munkhusevej 9, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
1,6
(1,6)
Resultat før skat
0,0
(-0,0)
Egenkapital
0,5
(0,5)
Antal ansatte
15
MINDWARE APS
Solhøjvej 32, 8570 Trustrup
Regnskabsafslutning 30-9-2017
Bruttofortjeneste
0,3
(0,3)
Resultat før skat
0,2
(0,2)
Egenkapital
0,2
(0,0)
Antal ansatte
3
MURER- & TØMRERFIRMAET
BRDR. PEDERSEN A/S
Højsletvej 7, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
2,1
(2,3)
Resultat før skat
0,3
(0,5)
Egenkapital
0,8
(0,9)
Antal ansatte
5
NIELS SØBORG OTTESEN APS
Storegade 1, 8950 Ørsted
Regnskabsafslutning 30-9-2017
Bruttofortjeneste
3,1
(3,5)
Resultat før skat
0,6
(0,6)
Egenkapital
5,3
(4,8)
Antal ansatte
9
NIMSØ APS
Pejmarksvej 17, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
0,3
Resultat før skat
0,0
Egenkapital
0,1
Antal ansatte
15

-

NT NØDAGER APS
Nødagervej 67, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-9-2017
Bruttofortjeneste
0,7
(1,5)
Resultat før skat
0,2
(0,9)
Egenkapital
1,2
(1,1)
Antal ansatte
15
PH AUTOMATION APS
Industrivej 4, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
1,2
(1,4)
Resultat før skat
0,2
(0,5)
Egenkapital
0,3
(0,5)
Antal ansatte
7
PROFIDAN TRÆVARE APS
Kalkærsvej 10, 8950 Ørsted
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
0,0
(0,1)
Resultat før skat
0,0
(0,0)
Egenkapital
0,2
(0,2)
Antal ansatte
3
PROMENTA A/S
Føllevej 5, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2017

www.erhvervDJURSLAND.dk · maj 2018

Adm. dir. og medejer Anders Byriel, Kvadrat A/S

Bruttofortjeneste
Resultat før skat
Egenkapital
Antal ansatte

2,9
0,6
3,0
7

(2,6)
(0,3)
(2,5)

PUNKTUM - FINALE APS
Moesbakken 3, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
-0,0
(-0,0)
Resultat før skat
0,0
(0,0)
Egenkapital
0,5
(0,6)
Antal ansatte
7
RYOMGÅRD EL APS
Industrivej 5, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
4,3
(4,8)
Resultat før skat
0,1
(-0,1)
Egenkapital
2,4
(2,3)
Antal ansatte
13

VIP-BOOKING APS
Enghaven 19, 8444 Balle
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
1,1
(1,1)
Resultat før skat
0,1
(0,2)
Egenkapital
0,4
(0,3)
Antal ansatte
3
VOGNSEN & CO A/S
Møllevej 4A, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
27,6
(19,7)
Resultat før skat
2,3
(1,0)
Egenkapital
4,9
(3,1)
Antal ansatte
75
ØSTERGAARDS ISOLERING APS
Villendrupvej 20, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
2,1
(2,4)
Resultat før skat
0,6
(0,7)
Egenkapital
0,9
(1,1)
Antal ansatte
4

Kvadrat har sat nye vækstmål

sammen med Australien rykDet går virkelig stærkt med
ker. Anders forklarer, at det
design og ikke mindst salg af
bl.a. skyldes at virksomheden
moderne designtekstiler og
ØSTJYDSK CAD-CAM A/S
her er kommet ind som levetekstilrelaterede
produkter
af
Industriparken 2, 8961 Allingåbro
randør til store og prestigehøj
kvalitet
hos
EbeltoftbaseRegnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
3,1
(4,0)
fyldte byggeprojekter.
rede Kvadrat. Virksomheden
Resultat før skat
1,4
(2,1)
har faktisk tredoblet omsætSUSANNE RYGAARD APS
Egenkapital
6,1
(5,0)
Valutakurser koster
ningen de sidste ti år og har
Vestre Fasanvej 16, 8410 Rønde
Antal ansatte
3
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Selvom omsætningen er
nået sine vækstmål før tid.
Bruttofortjeneste
3,8
(2,5)
steget med 14% til 1,18 mia.
Derfor har ledelsen med adm.
Resultat før skat
1,8
(1,1)
kr. i 2017, er indtjeningen før
direktør og medejer Anders
Egenkapital
3,7
(9,4)
skat på 110 mio. kr. en smule
Byriel i spidsen sat sig et
Antal ansatte
7
KVADRAT A/S
Godmorgen direktør jens nikolajsen
Godmorgen direktør jens nikolajsen
under 2016-niveauet. „Den
nyt mål: Omsætningen skal
Lundbergsvej 10,
SØGNING
DIN TANDLÆGE
SIDE
BRUGERVIDEOER
KREDITRAPPORTER
UDLAND
LENE HØJRIS
NIELSEN
APSSØGNING
DIN SIDE
BRUGERVIDEOER
KREDITRAPPORTER UDLAND
8400
Ebeltoft
stærke krone over for britiske
vokse
med
yderligere
50%,
Rougsøvej 114C, 8950 Ørsted
pund, svenske og norske
så
selskabet
i
2020
kommer
Kvadrat A/S Regnskabsafslutning 31-12-2017
Regnskabsafslutning
31-12-2017
Kvadrat A/S
Kort og Rutevejledning
Hent VCARD
Lundbergsvej 10
Hovedselskab:
Ja
Kort og Rutevejledning
Bruttofortjeneste
4,7
(4,7)
Lundbergsvej 10
Hovedselskab:
Ja til at omsætte
for gigantiske Hent VCARD kroner og US dollar har nok
8400 Ebeltoft
Unik ID:
100090695
Føj til overvågning
Print firmaprofil
8400 Ebeltoft Bruttofortjeneste 192,0 (165,9)
Unik ID:
100090695
Føj til overvågning
Print firmaprofil
Resultat før skat
-0,3
(-0,1)
kostet os 15-20 mio. kr. Vi har
1,8 mia. kr.
til favoritter
Egenkapital
0,7
(1,1)
Resultat
før skat 99,9 Føj
(96,9)
Telefon:
89531866
Fax:
89531800
Føj til favoritter
Telefon:
89531866
Fax:
89531800
CVR-nr.:
45998517
Hjemmeside: www.kvadrat.dk
også i regnskabsåret foretaget
Antal
ansatte
8
CVR-nr.:
45998517
Hjemmeside: www.kvadrat.dk
E-mail:
P-nr.:
1001875972
Egenkapital
317,0 (256,8)
E-mail:
P-nr.:
1001875972
en række store investeringer i
Indtræk i Land Rover Jaguar
THOMAS LADEFOGED, 840 HORNAntal ansatte
350
bl.a. nye selskaber, så vi er alliVæksten trækkes bl.a. af nye
SLET APS
PROFIL
KONTAKTPERSONER
STRUKTUR
EJERHIERARKI
NØGLETAL
REGNSKABER
KREDITVURDERING
NYHEDER
NOTATER
PROFIL
KONTAKTPERSONER
EJERHIERARKI
NØGLETAL
REGNSKABER
KREDITVURDERING
NYHEDER hvor
NOTATER
Alle beløb i mio.STRUKTUR
kr. · (forrige
regnskabsår)
gevel tilfredse med resultatet.“
forretningsområder,
Dalgårdsparken 4, 8543 Hornslet
VÆLG NØGLETAL
Virksomhed
Koncern
VÆLG NØGLETAL
Virksomhed
Koncern
Regnskabsafslutning 31-12-2017
virksomheden
forventer
at
Godmorgen direktør jens nikolajsen
Bruttofortjeneste
4,7
(4,1)
Ind i nethandel
skulle levere indtræk til flere
ResultatBRUGERVIDEOER
før skat
0,2
(0,5)
SØGNING
DIN SIDE
KREDITRAPPORTER
UDLAND
OMSÆTNING
BRUTTOFORTJENESTE
Et af de nyere opkøb er en
bilmærker ud over
leveranOMSÆTNING
BRUTTOFORTJENESTE
Egenkapital
1,1
(1,0)
712.522
192.033
712.522
ejermajoritet i iværksætterselcerne192.033
til Land Rover Jaguar,
35
Kvadrat A/S Antal ansatte
Kort og Rutevejledning
Hent VCARD
Lundbergsvej 10
Hovedselskab:
Ja
skabet Unig, der arbejder med
der
allerede
er
på
kundelisten,
8400 Ebeltoft
Unik ID:
100090695
Føj til overvågning
Print firmaprofil
TNC HUSE APS
nethandel. Det skal styrke
forklarer
Anders.
„Vi
har
øget
Føj
til
favoritter
Skovhøjen 9, 8400 Ebeltoft
Telefon:
89531866
Fax:
89531800
det digitale salg over for de
salget det seneste år i vores
CVR-nr.:
45998517
Hjemmeside: www.kvadrat.dk
Regnskabsafslutning 31-12-2017
E-mail:
P-nr.:
1001875972
Bruttofortjeneste
1,5
(1,5)
nu godt 1.000 forhandlere i
to store forretningsområder,
Resultat før skat
0,4
(0,4)
Europa, Asien og Nordameog
samtidig
vokser
vi
i
nye
Egenkapital
0,9NØGLETAL (0,6)
0
0
PROFIL
KONTAKTPERSONER
STRUKTUR
EJERHIERARKI
REGNSKABER
KREDITVURDERING
NYHEDER
NOTATER
0
2013 2014 2015 2016
2013 2014 2015 2016 2017
rika. Kvadrat har i dag 22
områder.0 Ikke mindst
vores
Antal ansatte
3 2017
2013 2014 2015 2016 2017
2013 2014 2015 2016 2017
VÆLG NØGLETAL
Virksomhed
Koncern
salgsselskaber og har også
akustikløsninger har det seneTØMRERFIRMAET STEEN THOMkøbt sig ind i to danske selste år haft god vækst, og det
SEN APS
RESULTAT FØR SKAT
ÅRETS FØR
RESULTAT
RESULTAT
SKAT
ÅRETS
RESULTATskaber, der arbejder inden for
OMSÆTNING
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Få en bank, der
forstår din situation
og giver dig overblik

Torvet 15-17
Telefon 45 12 35 40

VVS-installation

per møller

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

Kvalitet og Omtanke

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

www.permoeller.dk

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

Tel. 8833 4646 · www.lsalaw.dk

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

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

