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VVS-installation

per møller
• Slamsugning
• Spuling
• TV-inspektion
• Water-Jetting
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• Tørstofsugning
• Slamafvanding
• Industrispuling 0-3000 BAR
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• VAND • VARME • SANITET • VENTILATION
• BLIKKENSLAGERARBEJDE
• OLIEFYRSSERVICE

www.permoeller.dk

Vælg en stærk
samarbejdspartner
LOKAL OG ENGAGERET

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

www.djurslandsbank.dk

Jesper Stagegaard, Ree Park, om Ålsrode
Det er som at have en ekstra medarbejder internt i
firmaet at arbejde sammen med Aalsrode. Det er
enormt befriende: Alle taler med alle, de er helt nede
på jorden og de ved, hvad man taler om.
aalsrode.dk

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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Direktør Nikolaj Nielsen, avXperten
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Hjemmelavet svindelfilter

„Køber vi endnu flere robotter, er
„Nettet var nyt, at da vi fandt ud
det ikke ensbetydende med færre
af, at det ikke var helt nemt at finde
folk på lageret, men mere salg og
de elektriske dele, begyndte vi også
gør det til en sur oplevelse
flere ansatte på kontoret. Sælger vi
at sælge videre af det,“ fortæller
dobbelt så meget, skal vi også have
Nikolaj. „Vi startede en webshop,
at forsøge at snyde
dobbelt så meget kundeservice, så
og køn var den ikke.“ Men det gik
fortsat vækst betyder endnu flere
meget godt, og en dag besluttede
avXperten.
arbejdspladser. Og med robotterne
brødrene sig for at smide 10.000
kan vi både være lagerførende og
kroner i et varelager.
have konkurrencedygtige priser.“
„Efter tre måneder havde vi
Med en baggrund som svagstrøms15.527 kroner. Det var mega fedt,
elektriker og brug for også at kunne
og vi købte flere varer for pengene.“ Fritidsjob til mange
fejlsøge, har medindehaver af netaf byens unge
Fra at fylde én bedroller, var der
butikken avXperten i Grenaa, Nikolaj
Om natten sorterer robotten selv
pludselig fire fyldte, og så kom der
Nielsen, brugt samme analytiske
varerne, så de
evner til at søge efter de huller, som også en lamest eftergerreol.
netsvindlere typisk benytter sig af.
FORTSAT VÆKST
spurgte flyttes
„Lego-byen
„Jeg kan bare ikke kode, så jeg
tættest på der,
måtte lade livet,
fortæller programmøren, hvad jeg
BETYDER ENDNU FLERE
hvor de plukkes
da det blev
har brug for,“ siger Nikolaj, der
ARBEJDSPLADSER
ud af lageret.
til tre reoler i
driver avXperten sammen med sin
Dagligt er der
kælderen. Og da
bror, Frederik, og sælger opladere,
godt 1.000 ordrer, og da der ikke
pladsen alligevel slap op, kom der
kabler, radioer og computertilbehør
også lagerreoler oppe i stuen – indtil sendes noget i weekenderne, er der
m.m. „Vi tjekker på 200 parametre
på mandage 1.500-2.500 ordrer –
Frederiks kæreste en dag sagde
som blandt andet korttype, beløb,
og 35 ungarbejdere til at ekspedere
stop.“
by, afhentningssted og ip adresse
dem. „Overraskende mange vælger
m.m.“
selv at afhente deres bestilling i
Robotter skaber vækst
En nylig udtrukket statistik viser,
vores bokse. Der kan godt komme
og arbejdspladser
at virksomheden gennem fire år har
20-30 stykker i løbet af en dag.“
Efter to mellemlandinger på lagerundgået svindel for 1,8 mio. kr. I
Nikolaj vælger at se den lyse side
adresser i Grenaa bestemte brød2017 havde 6-7 personer held til at
af, at omsætningen på flotte solsnyde – og blev politianmeldt. „Vi ta- rene sig for halvandet år siden for at
skinsdage, som der var mange af i
flytte endnu en gang og investere i
ger stort set alle svindlere i opløbet
maj, dykker med ikke mindre end 25
pakkerobotter.
og politianmelprocent. „Mens der er mest at lave
„Vi har vækstet
der, men jeg ser
VI TJEKKER PÅ 200
for vores ungarbejdere på dage med
15 procent om
meget gerne, at
dårligt vejr, får de lov til at holde
politiet opprioriPARAMETRE SOM BLANDT året de seneste
tidligt fri, når solen skinner.“
fire år og måtte
terer indsatsen
Langt de fleste er mellem 14 og
på området.“
ANDET KORTTYPE, BELØB, tænke anderle18 år, og et par stykker har beholdt
des. Vi startede
jobbet efter at være fyldt 18 år. „Vi
Fra Lego
BY, AFHENTNINGSSTED OG med syv robotgør meget ud af at hjælpe de unge
ter og har nu 11
til netbutik
til en forståelse af det at have arog har således
IP ADRESSE M.M.
Da Frederik gik
bejde, og vi har ugentligt nogen, der
kapacitet til at
på Handelshåndtere fire gange så mange ordrer siger, at en ven også er interesseret
skole og Nikolaj var i lære som
i et job.“
som tidligere.“
svagstrømselektriker, blev LegoDer er i dag ti fuldtidsmedarbejlegetøjet fundet frem igen i Frededere, 65 ungarbejdere – og 8.500
riks kælder. Med Nikolajs nyvundne
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
varenumre. Investeringen i robotinteresse for det elektriske skulle
terne betød en mand mindre på
der nu også lys i lygtepælene og
lageret og to mere på kontoret.
laves Lego-biograf med lys og lyd.

OVERMAGTEN
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FORMANDEN I HORNSLET HAR DE
Uanset detailhandlens

være der for vores lokale kunder i
hvert vores lokalområde.“
Både i forhold til storbyerne og til
forskellige udfordringer ser
nethandel er service og personlig
betjening to nøgleord. „Det er der,
formanden for Hornslet
vi virkelig kan gøre forskellen, og
jeg tror, at jeg taler på alles vegne,
Handel flest lyspunkter.
når jeg siger, at det er noget, vi har
fokus på hele tiden.“
Som formand for byens handelsliv
Formand for Hornslet Handel, butikschef i Profil Optik, Jesper Nørga- har Jesper aldrig fået en henvendelse om dårlig service i en af medard, fortæller om fremgang gennem
lemsbutikkerne.
de seneste år i
„Men det kan da
både egen butik
NOK SPORER VI
godt være, at vi
og i Hornslet
FREMGANG, MEN DET
alligevel skal se
generelt. „Der
på, hvordan
er vind i sejlene,
BETYDER IKKE, AT VI IKKE
vi udvikler
og det går rigtigt
os og
godt,“ siger
OGSÅ HAR UDFORDRINGER
gør det
Jesper. „Både
endnu bedre.“ I den samher i butikken og i de øvrige har vi
de senere år fået mange nye kunder, menhæng siger han, at
butikkerne også er udog området er begunstiget af de
fordret i forhold til kunmange tilflyttere.“
dernes opførsel. „Det
Hidtil har udfordringen for de minER en udfordring, når en
dre byer været store butikscentre
kunde kommer ind og
og de store byers mange butikker.
prøver fem forskellige
Oveni det har nethandlen meldt sig,
trøjer for derefter at
og for første gang nogensinde vokgå hjem og bestille
ser en generation af kunder op med
den valgte på
nethandel som et naturligt alternanettet.“
tiv til den fysiske butik. I samme
Bestyrelåndedrag nævner Jesper den netop
sesmedlem
lukkede isenkramforretning.
i Hornslet
„Nok sporer vi fremgang, men
Handel
det betyder ikke, at vi ikke også
har udfordringer. De mange unge
mennesker, som er vant til at handle
på nettet, vil vi også gerne have ind
i butikkerne. Men vi kommer til at
forholde os til, om vi overhovedet
kan det – og hvordan. Jeg har ikke
svaret, men jeg håber og tror, at
vi i fællesskab kan sikre et fortsat
grundlag for handelsbyen Hornslet.“

POS

og uddeler i SuperBrugsen, Thomas
Rasmussen stikker nu hovedet
ind til os. „Unge forlanger ofte 20
procent rabat for at købe noget,“
fortæller han. „Der er under fem
procent avance ved at sælge øl, vin
og vand på tilbud, og køber de ind
til en fest, skal de altså bare have
andet med, før vi kan begynde at
snakke rabat.“
Handelslivet har brug
for foreningsopbakning
Hornslet Handel har otte udvalg. „Vi
skal huske, at det arbejde er frivilligt,
og at familie og „rigtigt“ arbejde

To nøgleord er service
og personlig betjening
Jesper sætter kikkerten for øjet og
kigger lidt længere. „Profil Optik
har også en afdeling i Rønde, og
jeg tænker, at det i nogle sammenhænge måske kunne være god en
idé, at Rønde og Hornslet stak hovederne sammen. Vi har de store byer
som fælles udfordring, og måske
vi på nogle områder også kan være
fælles om at tage kampen op – i respekt for, at vi hver især stadig skal
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ITIVE SOLBRILLER PÅ
Handelslivet har for nylig fået ny
kommer først. Sådan er det bare.“
hjemmeside og ser gerne, at også
Jesper nikker bifaldende. „Jeg sidforeningslivet bruger den til at forder med i fem andre bestyrelser, og
se bare, hvor tyk jeg er blevet. Også tælle om sig selv og arrangementer
m.m. „Vi lønner
i dag måtte jeg
en for at lave
droppe løbetuJEG STØTTER GERNE
opslagene på
ren for at kunne
FORENINGSLIVET, MEN JEG
vores Facebook,
sidde her og
og det fungerer
snakke.“
SER OGSÅ GERNE, AT MAN
rigtig godt.“
Byens største
Thomas
årlige arranBLIVER ENDNU BEDRE TIL AT
fortæller, at Sugementer er
perBrugsen lige
markedsdag
GIVE NOGET IGEN
har givet 25.000
og Rosenholm
kroner i benzinpenge til Hornslet IF,
Festival, der begge trækker store
og Jesper havde den forgangne uge
veksler på ressourcepersoner. „Det
besøg af fem forskellige foreninger,
er bare så vigtigt, at vi i alle samder spurgte efter gaver. „Jeg støtter
menhænge hele tiden også tænker
gerne foreningslivet, men jeg ser
på at finde afløsere til alt det frivilogså gerne, at man bliver endnu
lige.“

bedre til at give noget igen,“ siger
Jesper.
Der er for tiden gang i et lokalt
initiativ, hvor en forening opfordrer
medlemmerne til gøre deres indkøb
på nettet. Ved at gøre det gennem
en bestemt portal, giver det procenter til foreningen. „Jeg har to gange
skrevet til formanden og bedt om en
dialogmøde – uden at få svar.“
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

Formand Jesper Nørgaard, Hornslet Handel
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Leder af plejecenter i Grenaa
samarbejder med privat virksomhed
om en god idé på demensområdet.
Leder af plejecentret Fuglsang
gården i Grenaa, Helle Thomsen,
manglede et værktøj til at lagre
viden og give personalet et let
tilgængeligt overblik over både den
enkelte borger og alt rundt om vedkommende.
Helle kom ad omveje i forbindelse
med MTIC - Foreningen MedTech
Innovation Consortium dannet af
Aarhus Universitet, VIA University
College, Region Midtjylland og 16
kommuner. Af de 16 kommuner
valgte Aarhus, Favrskov og Viborg
at gå med i projektet som følgekommuner.

regning bruger flere tusinde timer
Mange involverede i projektet
på udviklingsarbejdet mod så at få
„Mange mennesker – psykolorettighederne til systemet. Helle får
ger, præster og nattevagter m.fl.
for sin indsats
har bidraget,“
systemet stilfortæller Helle.
VI UDVIKLER STADIG
let gratis til
„Efter halvandet
PÅ DET OG KØRER TEST,
rådighed. „Det
år vidste vi, at
er win-win.
der skulle laves
OG MÅLET ER, AT DET ER
Jeg har brug
et IT-værktøj, og
for en udvikler
KLAR TIL ÅRSSKIFTET
der blev nedsat
for at realisere
en styregruppe,
som mødtes for første gang for et år min idé, og InCare har brug for min
og andres viden og erfaring for at
siden.“
Projektet støttes af EU-midler, der kunne udvikle det.“
går til de specialister, der er med,
Uudnyttede muligheder i OPI
blandt andet forskere og antropoloBåde Helle og Søren mener, at der
ger, som arbejder med i udviklingsligger uudnyttede muligheder i OPIforløbet på forventet 1-2 år.
kontrakter, der typisk indebærer et
„Vi fandt frem til, at InCare og
samarbejde mellem stat, kommune
Søren Møller i Struer var den rigtige
og en mellemstor virksomhed. OPI
samarbejdspartner til at udvikle ITadskiller sig fra andre offentligværktøjet. Vi udvikler stadig på det
private samarbejdsformer ved ikke
og kører test, og målet er, at det er
at være et traditionelt aftager/leveklar til årsskiftet.“ Norddjurs Kommune har underskrevet en OPI-kon- randør forhold. Man går sammen for
at udforske nye løsninger.
trakt med InCare, der
„I dette tilfælde er det Helle, der
for egen
er kommet med en god idé, som
nu bliver realiseret,“

Søren Møller, InCare og Helle Thomsen, Fuglsanggården
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Adgangen til systemet sker på en
siger Søren. „Man kan også tænke
stor touch skærm. Skærmen giver
sig den omvendte situation, hvor et
personalet et hurtigt overblik over
firma måske har udviklet en seng,
hver enkelt borger og er et værktøj
kørestol, læringsværktøj til folketil brug ved overdragelse, og når
skolen eller andet og har brug for at
personalet i
få det testet. I
hverdagen samkraft af en OPIJEG ER HELT SIKKER
les og snakker
kontrakt skal
om borgerne.
man ikke selv ud PÅ, AT VI HAR FAT I
„Vi tester
og have fat i de
NOGET NYT MED STORE
systemet her i
enkelte steder,
Grenaa reda en kontrakt
MULIGHEDER FOR
sten af året i
kan omhandle
både pleje- og
PLEJESEKTOREN
omfanget af
demensboliger,
testen, mod at
også på Fuglsanggården, hvor der
kommunen så får noget gratis og
også er forskere og antropologer
nyudviklet udstyr for sit arbejde.“
med ind over,“ fortæller Helle. „Der
er også statistik i systemet, og en
Udgangspunktet
af de mange flere muligheder,
er Helles erfaring
jeg kan få øje på er, at vi måske
Helle har arbejdet i plejesektoren og
kunne teste nogle af de mange
med demens i mange år og kunne
se, at der manglede et system til at
lagre viden og skabe fælles overblik.
Kort fortalt samkører det nye
IT-system data om borgerne og giver mulighed
for tilføje nye, individuelle og/eller generelle
oplysninger.

hjælpemidler og brede resultaterne
ud til mange.“
Søren fortæller, at cirka 50 kommuner er blevet præsenteret for systemet og har vist positiv interesse.
„Jeg er helt sikker på, at vi har fat
i noget nyt med store muligheder
for plejesektoren. Det eneste som
skulle afholde en kommune fra at
bruge det kan kun blive prisen –
som endnu ikke er fastsat. Men jeg
er gået med i projektet, fordi jeg tror
på det.“
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

OPI GIVER DEN

GODE IDÉ
VINGER
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EN LILLE SVANE
Den grimme ælling fra
Vorup er blevet til en
flot lille og firehjulet
svane i Ebeltoft.

Da direktør i Svane Glas A/S, Jacob
Svane, for et års tid siden kom
kørende i Vorup, stod der en lille og
grim Fiat 500 og var til salg. „Den
var træt og så skidt ud, men der
var alligevel også noget ved den,“
fortæller Jacob.
Ejeren havde købt den i Holland
for at sætte den i stand – men fik
det bare ikke gjort. Jacob købte den,
og med hjælp af ven-

Fiat 500
Produktion:
Topfart:
Teknik:

10

Bilen & Bossen

ER

ner og bekendte undergik den en
kæmpe forandring og blev i foråret
sluppet ud i Jacobs hjemby. „Er jeg
virkelig en Fiat 500. Er jeg virkelig
en lille rød Fiat 500 fra 1966 og
pænere end ny.“ Det var den, og der
bliver nu kigget langt efter den, når
den kører rundt i Ebeltoft.
Klar igen til Ebeltoft Køreselskab
Den lille Fiat og dens 18 hk putter
sig godt ind til Jacobs
Maserati Quattroporte

1966
97 km/t
18 hk
499 cc
4-gear
555 kg
www.erhvervDJURSLAND.dk · juni 2018

LANDET
for 6-7 år siden solgte sin seneste
Super Sport fra 2008 med mere
veteranbil, en Dodge.
end 20 gange så mange hk. Jacob
Køreselskabet startede han i
har haft ret mange biler. Blandt de
2004 sammen
„almindelige“
med en god
har været et par
DEN VAR TRÆT OG SÅ ven, Waldemar
Ferrarier, mens
Blichfeldt. To fra
veteranbilerne
SKIDT UD, MEN DER VAR
køreselskabet
blandt andet
ALLIGEVEL OGSÅ NOGET
begyndte senere
tæller Porsche,
samme år at arMustang og 2
VED DEN
rangere træf på
CV.
Kalø.
„Jeg har biler
„De eneste betingelser for at
for at have dem, og ikke for at skrue.
være med i køreselskabet er en
Jeg kan komme benzin på, og får
gammel bil og en fælles interesse
jeg vist ventilen, kan jeg også selv
for gamle biler – og nu må jeg nok
komme luft i hjulene. Jeg glæder
med på en enkelt tur igen.“ Veteranmig bare til turene ud i sommeren
bilerne starter i sommermånederne
og opleve noget, jeg kommer til at
køreturene rundt i Syddjurs onsdag
huske min Fiat for.“
aftener i lige uger kl. 19 fra FregatDen har været en enkelt tur i
ten Jylland. Nye gamle biler er
Kolind, men er mest tænkt som en
velkomne.
bybil i Ebeltoft, selv om Jacob med
Fiatten igen kvalificerer sig til at køre
med i „Ebeltoft Køreselskab.“ Det
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
har han ellers ikke kunnet, siden han

Optimisme hos østjyske virksomheder

ØSTJYLLAND En ny konjunkturundersøgelse fra
Lederne tegner et billede af et 2. halvår af 2018,
der ifølge de lokale ledere vil blive særdeles godt
for det private erhvervsliv i Østjylland, både når
det gælder økonomi og beskæftigelse.
Ifølge undersøgelsen, der er foretaget i samarbejde med analyseinstituttet YouGov, har 66
procent af lederne en forventning om, at omsætningen vil stige i det næste halve år. 24 procent
kalkulerer med omtrent uændret omsætning,
mens kun 10 procent af lederne tror, omsætningskurverne i den østjyske virksomhed vil vende
nedad i 2. halvår af 2018.
„Tallene fortæller en klar historie om, at der er
godt gang i de store virksomheder i Østjylland.
De optimistiske forventninger til det næste halve
år, skaber desuden muligheder for områdets ledere. At produktionen og beskæftigelsen forventes at stige, siger jo noget om, at der kommer til
at være brug for flere lederkræfter over det næste
halve år,“ siger Kirsten Hvid Schmidt, afdelingsformanden for Lederne Kronjylland.

Entreprenør til Anholt-kystsikring
NORDDJURS Der er underskrevet kontrakt på
den store entreprise om kystsikring på Anholt.
Vinderen af opgaven er entreprenørfirmaet Zøllner A/S, der går i gang med arbejdet i august i år,
og hele kystsikringen forventes færdig i maj 2019.
Projektet, som forventes at kunne holdes inden
for den afsatte økonomi, består af et kystsikringsanlæg bestående af tre bølgebrydere, og en
rørledning til bypass af sand fra havnens sejlløb til den beskyttede kyststrækning etableres
permanent. Sidst reetableres Nordstrandvej, når
kystsikringsanlægget er udført. Asfaltbelægning
udføres sandsynligvis maj 2019.
Den samlede anlægsudgift er på cirka 16 mio. kr.

Beredskab i udvikling

Kvalitet og Omtanke

Tel. 8833 4646 · www.lsalaw.dk
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DJURSLAND Bekymringer var der nok af
tilbage i 2015 da Norddjurs, Syddjurs, Randers og
Favrskov skulle gå sammen om etableringen af
ét fælles beredskab. Dimensioneringsplanen, der
bl.a. omfatter antallet af brandmænd på udrykningerne, antal indsatsledere på vagt og antallet
af brandstationer, blev justeret, og ny teknologi
indført for at sikre bedre beredskabsdækning i
dagtimerne.
„Vi er kommet godt fra start,“ siger fællestillidsmand Jan Møller Nielsen. „Heldigvis valgte vores
politikere at halvere kravet om besparelser fra 15
% til ca. 8 %. Det sikrede, at tre brandstationer
kunne bevares, og dem kan vi ikke undvære.“
Som fællestillidsmand sidder Jan Møller Nielsen
med i Beredskabskommissionen og har derved
adgang til at påvirke de politiske beslutninger.
„Det er et spændende arbejde. For to år siden
sad jeg og frygtede for beredskabets ve og vel.
Nu realiserer vi stille og roligt visionerne for fremtiden. Bøtten er vendt, og vi har god stemning på
alle brandstationer,“ slutter Jan Møller Nielsen.

Noter
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Direktør Brian Basse, Ålsrode Smede- & Maskinfabrik

STÆRKT FUNDAMENT BYGGER

40 ÅRS ERFAR
12
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Fødselar er ved at være udvokset og finder
sig i dag godt tilpas i det lokale erhvervsliv.

PÅ

RING
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Robotsvejsning kan
Direktør i Ålsrode Smede- & Masikre opgaver i landet
skinfabrik, Brian Basse, ser med
tilfredshed tilbage på 40 spændende „Maskinerne er vores styrke, og vi
har det rigtige mandskab. Selv om
år, hvor virksomheden er vokset fra
„Ålsrode Smede ...“ måske lyder
én til 80 mand. „Jeg føler lidt, at vi
lidt som den lille bondesmed, er vi
er ved at have nået det sted, hvor vi
altså rigtig godt
gerne vil være,“
siger Brian. „Vi
DEN NYE LASERSKÆRER med, og jeg
giver dig gerne
har faciliteterne
BETYDER, AT JEG NU KAN
en rundvisning.“
og maskinerne
Et område med
til at være en
HAVE VAREN I HÅNDEN I
stort potentiale er
attraktiv og
konkurrence
LØBET AF EN GOD HALV TIME robotsvejsning.
„Bliver vi
dygtig sambedre til at tænke robotsvejsning ind
arbejdspartner. Vækst har aldrig
i produktionen, får vi kvaliteten op og
været målet, og det er lige før jeg
prisen ned – og beholder opgaverne
er lykkeligere med 25 ansatte end
her i landet.“ Brian mener, at også
med 80.“
den lille smedevirksomhed med 15
Det er selvfølgelig sagt med et
mand er potentiel kunde for virksomglimt i øjet, men han understreger,
hedens fem svejserobotter. „Det,
at væksten er skabt af investering
som laves manuelt i dag, ryger måerne i maskinerne, og at det har
ske til Polen i morgen, hvis man ikke i
været en naturlig følge af investetide kommer i gang med robotten.“
ringerne i den store maskinpark, at
Noget som Brian tidligere, og
der også er kommet flere ansatte til.
hidtil forgæves, har luftet ved flere
„Målet er og har altid været kvalitet
lejligheder er, at han ser masser af
og leveringssikkerhed.“
nye muligheder i Sverige, hvis Norddjurs Kommune skabte kontakten,
Ny fiberlaserskærer
og virksomhederne gik sammen om
ved at blive kørt ind
at tilbyde sig.
Brian siger, at det er nemmere at
„Det kræver noget benarbejde,
skaffe maskiner end medarbejdere,
men tager vi det seje træk, er der
da smede nødigt kører langt efter
altså ikke længere til Sverige, end at
arbejde, men at han trods det er
vi kan få Skåne, Halland og Blekinge
godt dækket ind og har flere skrevet
tilbage. Så skal jeg til vores 50-års
op til et job. „Jeg holder fast i den
jubilæum nok fortælle om alle vores
trofaste skare af medarbejdere og
svenske kunder – på svensk.“
vælger i nogle spidsbelastnings
perioder at leje folk ind.“
Randers er nu fortid
Som en fødselsdagsgave til sig
En erfaring rigere er om ikke andet
selv har Brian i år anskaffet en fiberudbyttet af etableringen i Randers,
laserskærer med en fødekapacitet
som efter nogle
på 15 plader på
op til 2x4 meter.
MASKINERNE ER VORES år nu er ved
at blive lukket
„Vi har købt en
STYRKE, OG VI HAR DET
ned igen. „Det
del laserskæring
var nemmere
ude i byen og
RIGTIGE MANDSKAB
at etablere et
har egentlig væmaskinværksted i Randers end at få
ret godt tilfredse med det. Men den
smedene til at køre fra Randers til
nye laserskærer betyder, at jeg nu
kan have varen i hånden i løbet af en Grenaa, og med 20 ansatte gik det
rigtig godt med det. Men trods flere
god halv time og derfor kan levere
forgæves forsøg, lykkedes det mig
noget hurtigere til kunden.“
ikke at finde en kvalificeret person
Laserskæreren blev taget i brug
til at lede værkstedet, så efter to år
i tiden omkring fødselsdagen 1.
valgte jeg at sige stop.“
april. „Jeg har ikke reklameret til
Lukningen i Randers affødte en
højre og venstre med indkøbet men
beslutning i 2017 om at bygge 2.000
foretrækker den blide opstart, hvor
nye m2 i Grenaa, som er taget i brug
medarbejderne bliver fortrolige
med skæreren og således er bedre
i år. „Med masser af maskinpower,
gearet, når der begynder at komme
plads og gode medarbejdere, bliver
efterspørgsel.“ Virksomheden
vi nu her i Grenaa.“
mestrer nu stort set alle de skære
metoder, der findes.
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
Advertorial
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JEG SIDDER IKKE OG VENTER PÅ

SUCCES
Hårdt arbejde og kærlig behandling får den
ene lækre bil efter den anden til at skinne om
kap på værkstedet hos RH Bilpleje. Og med
virksomhedens nyeste tiltag har indehaver
Rune Høgh gjort det endnu nemmere for
kunderne altid at køre i en bil, der er i perfekt
præsentabel stand.
„De fleste rystede på hovedet, dengang jeg startede for mig selv med
eksklusiv bilpleje,“ beretter Rune
som en slags introduktion til den
nye satsning. „Jeg har aldrig siddet
og ventet på succes, men knoklet
og satset på fuld skrald. Og det er
vores nye unikke autotransporter et
godt bevis på.“
Understøtter konceptet
Kundegruppen er kvalitetsbevidste
bilister, der altid vil køre i en skinnende ren bil, og som ikke selv vil

14
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en virkelig grundig rengøring og
bruge tid på at passe deres ofte
polering, inden vi giver bilen en solid
dyre leasingbil. „Vi har opbygget et
hydrofobisk forsegling. Den lukkoncept med en halvårlig all-incluker lakkens porer, så skidt ikke kan
sive eksklusivaftale, hvor vi henter
sætte sig fast i den rå lak. Det får
bilen og afleverer den igen efter
både bilen til at se godt ud længe
endt behandling, så det kan ikke
og gør vedligeholdelsen nemmere,“
være nemmere.“
forklarer Rune, der også fortæller, at
Det er her, den nye autotransporden første grundbehandling tager to
ter kommer ind i billedet. Den er
dage, hvor de efterfølgende klares
specialdesignet til RH Bilpleje, kan
på en enkelt dag. „Vi har fokus på,
rumme tre biler, og hele kassen kan
at kunden kun skal undvære sin bil
hæves og sænkes, så selv meget
så kort tid som
lave køretøjer
muligt, og at
kan køre ind.
VI HAR OPBYGGET
det skal være
„Ifølge opbygså nemt som
geren er vi de
ET KONCEPT MED EN
muligt.“
første, der kan
Ifølge Rune
tage de helt
HALVÅRLIG ALL-INCLUSIVE
er hans løsning
lave specialbiler
EKSKLUSIVAFTALE
ikke dyrere, end
med.“
hvis bilen får
luksuspakken i vaskehallen en gang
Grundig forbehandling
om ugen. „Og så slider vaskehallens
„De halvårlige aftaler er en rigtig
børster meget på den ubeskyttede
god løsning, fordi kunden kan være
og uforseglede lak, der hurtigt igen
sikker på, at vi starter forløbet med
www.erhvervDJURSLAND.dk · juni 2018

Indehaver Rune Høgh, RH Bilpleje

BÅDE JEG OG MIT

kolleger rundt
om i landet råd
TEAM DELTAGER I DERES
og vejledning.“
Til daglig er
KURSER RUNDT OM I
Rune selv på
Perfektionist
gulvet i værkDet lyser langt
NORDEN OG I USA
stedet. „Det
væk, at Rune er
perfektionist, og brænder for sit fag. er vigtigt for mig at have direkte
Det har tiltrukket kunder med meget specielle køretøjer og med helt
særlige krav. „Bilerne hentes indendørs i en hal og må ikke kunne ses
hverken under transport eller udefra
her på værkstedet, ligesom vi heller
ikke må vise billeder af dem,“ smiler
Rune, der især er blevet kendt via
mund til mund metoden.
Hans grundighed er også opdaget af amerikanske Meguiar’s, der
har ansat Rune som dansk teknisk
supervisor af deres eksklusive bilplejeprodukter. „Både jeg og mit team
deltager i deres kurser rundt om
i Norden og i USA for at holde os
ajour, for bedre at kunne give mine
kommer til at
fremstå slidt og
mat.“

www.erhvervDJURSLAND.dk · juni 2018

kundekontakt. Det er også tit mig,
der kommer ud til kunden, så jeg får
tilbagemeldingerne direkte. Det er
mig, de gi‘r hånd, og det er mig, der
skal ta‘ de eventuelle skideballer,
der måtte komme.“
Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk

Advertorial

15

SÅDAN ER DET AT

DRIVE VIRKSOMHED
HER

Tømrermester Jan Bo Allermann, Aalsrode Tømrerfirma
og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen
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Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har, sammen med
den lokale MF’er Leif Lahn Jensen og repræsentanter fra
Business Djurslands kompetenceudvalg – der repræsenterer
områdets erhvervsliv, fagbevægelse samt viden- og
uddannelsesinstitutioner – besøgt Aalsrode Tømrerfirma.
sig og fastholde sin placering i
Aalsrode, er, at den i stigende grad
kan tiltrække funktionærer, der har
spidskompetencer i byggeri. „Vi
oplever, at flere flytter de funktioner til Aarhus netop for at få lettere
adgang til den viden. Vi bruger krudt
Fokus på arbejdsglæde
på at få dem hertil, fordi vi gerne vil
Med over 100 ansatte hører
blive her,“ slog Jan Bo fast.
Aalsrode Tømrerfirma til blandt de
„Kan I få dem til at bosætte
største privatejede virksomheder på
sig her?“ var ministerens oplagte
Djursland og de to ejere og tømrerspørgsmål, der dermed også bragte
mestre Klaus og Jan Bo Allermann
en væsentlig
fortalte ministestrukturel udforren om, hvordan
VORES MEDARBEJDERE
dring på banen.
arbejdsglæde
HAR SAT ORD PÅ,
„Selv om det er
bruges som et
blevet lidt bedre
både strategisk
HVAD DE FORSTÅR VED
de sidste par år,
og operativt
er det stadig en
mantra, der gen- ARBEJDSGLÆDE
stor udfordring,
Tømrermester Jan Bo Allermann
nemsyrer hele
at det er svært
organisationen.
for både erhvervsliv og private at
„På den måde virker det både internt i vores organisation og eksternt låne penge til for eksempel boliger.
Værdiansættelsen på Djursland er
over for vores kunder,“ forklarede
mange steder meget lav, hvor bedre
Jan Bo.
lånemuligheder ville hjælpe rigtig
„Alle vores medarbejdere har
meget. Vi er langsomt på rette vej,
været med til at sætte ord på, hvad
men det er stadig et kæmpe prode forstår ved arbejdsglæde, og
blem,“ påpegede Jan Bo.
det fokus er meget vigtigt for os,“
fortsatte Jan Bo. „Der er ligefrem
Anerkendt som
opstået det begreb, at de ansatte
en god virksomhed
er „adoptivbørn“, fordi vi alle på en
Leif Lahn Jensen sagde efter beeller anden måde bliver en del af
søget, at han var glad for, at Troels
familien AAT.“
Lund Poulsen var taget med ud til
Aalsrode Tømrerfirma. „Fordi jeg
Tager socialt ansvar
bor her, ved jeg om nogen, at den
Det gode sammenhold i virksomher virksomhed er anerkendt som
heden har også givet plads til
en god virksommedarbejdere,
hed. Jeg har så
der ellers står
VI HAR I DAG BESØGT
fået at se i dag,
udenfor arEN RIGTIG SPÆNDENDE
at den også gør
bejdsmarkedet.
rigtig meget
„Vi ser på den
TØMRERVIRKSOMHED HER
for at uddanne
enkelte, og hvad
PÅ DJURSLAND
folk.“
både han eller
„Det her er
hun og vi hver
Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen
jo ikke nogen
især kan bidrage
bolsjebutik,“ konkluderede bemed. De skal ikke passe ned i en
skæftigelsesministeren, der også
bestemt kasse, og det er et sats for
begge parter. Så vi har folk i fleksjob var begejstret for besøget. „Vi har
i dag besøgt en rigtig spændende
og elever fra produktionsskolen,
tømrervirksomhed her på Djursland,
ligesom vi har fået videreuddannet
for både at blive klogere på, hvad
nogle af vores fagfolk, der ikke lændet er vi skal gøre på beskæftigelgere kunne arbejde som tømrere,“
sesområdet for at sikre, at der også
fortsatte Jan Bo Allermann, der
iøvrigt roste det lokale jobcenter. „Vi i fremtiden vil være god og kvalificeret arbejdskraft,“ sluttede Troels
finder løsninger sammen med dem
Lund Poulsen.
og de kommer kun med gode kort.“
Temaet var at blive klogere på de
lokale erhvervsvilkår og på, hvordan
tømrervirksomheden arbejder med
hele tiden at have en kompetent
arbejdsstyrke til rådighed.

Vil de bo her?
En vigtig forudsætning for, at
tømrervirksomheden kan udvikle
www.erhvervDJURSLAND.dk · juni 2018

Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk
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Genbrugsguld har mange former og kan
meget vel komme fra erhvervslivet.
somheden får masser af goodwill
enige om, at et gammelt sofabord i
for at forære noget til så mange,“
teaktræ kan genbruges. Men hvad
fortæller Fie.
med et par tagrender eller en trailer
Hun siger, at virksomheder er
fyldt med vinduer?“ spørger Nanna.
velkomne til at
„Vi oplevede
tage kontakt.
stor overraMED LIDT MERE TID
„Man kan
skelse blandt erTIL EKSEMPELVIS AT
ringe til Reno
hvervsdrivende
Djurs eller tage
over, hvad andre
TAGE ET GULV OP, KAN
en snak med
efterspørger og
pladsmanden,
gerne genbruger HÅNDVÆRKEREN PASSE
som kender til
af gamle vaske,
livet omkring
dørgreb og
BEDRE PÅ DET
pladsen og
armaturer m.m.
ved, hvad der efterspørges lokalt.
Det har været en øjenåbner for dem
En genbrugsplads i Grenaa fungeat se flowet i afsætningen.“ Det
rer helt anderledes end pladsen i
handler om at få det hele til at spille
Feldballe med en økolandsby som
sammen.
nabo.“
„Vi har snakket med cirka 30
På „Gi’ det videre – Djursland“
håndværkere og spurgt ind til deres
på Facebook fortælles om nogle
rutiner, motivation, udfordringer
af de gode historier, og Fie mener,
og hvad vi kan gøre for at få endnu
at erhvervslivet også kan få meget
mere genbrugt. En del af vores
positivt ud af gode genbrugsfortælopgave handler om at få genbrug
linger. „Håndværkere fortæller om
formidlet, så flest mulige tænker i
mulighed for meget mere genbrug,
genbrug allerede når traileren pakhvis kunder frem for alene at
kes.“ siger Nanna.
fokusere på prisen også tænker
„Kan vi nå dertil, at nogle indbyrgenbrug. Med lidt mere tid
des også får aftalt genbrug allerede
inden køreturen til genbrugspladsen, til eksempelvis at tage et
gulv op, kan håndværvil det bare være så fint.“
keren passe bedre på
det – og aflevere det
Den gode historie
til genbrug. Den gode
gi’s også videre
historie om det gi’r
Nanna skal snart på barselsorlov
vi også gerne videre
og har siden marts kørt parløb med
på Facebook.“
Fie Karlsen, der skal vikariere under
Reno Djurs
barselsorloven. Fie fortæller om
Erhvervslivet med om bord
afsætter årligt
erfaringerne fra Feldballe, at der er
Gi’ det videre startede som et
mere end 1.000
kæmpe afsætning af belægningsområde primært tiltænkt de private.
tons effekter via
sten og at flere
I dag er gendirekte genbrug
brugsområderne
VI HAR SNAKKET MED hundrede tons,
på genbrugssom tidligere
på de forskellige
CIRKA 30 HÅNDVÆRKERE
stationerne. „Vi
blev kørt væk,
genbrugsstatioarbejder løbende
nu er blevet
ner i gang med
OG SPURGT IND TIL DERES genbrugt.
med at udvikle
at blive udvidet,
og effektuere, da
„I
Hornslet
så der også er
RUTINER, MOTIVATION,
havde vi en lokal der fortsat er stiplads til de ergende interesse
virksomhed, der
hvervsdrivende.
UDFORDRINGER
for genbrugstankom med nogle
Nanna har i
tusinde plastdunke for at smide dem ken.“
den forbindelse, i samarbejde med
væk. De var blevet brugt til test af
hendes kollega Fie Karlsen underen maskine og havde kun indeholdt
søgt, hvad der skal til for at udbrede
Mogens Greve, 
vand. En vaks pladsmand spottede
genbrugstanken.
mogens@mercatus.dk
det, og alle dunkene er nu gået til
Undersøgelsen viste, at der er
genbrug. Det er godt for dem, som
forskel på de private og på de erhvervsdrivende. „De fleste kan blive er glade for at få dunkene, og virkUanset om det er en 20 liters
plastikdunk eller en stak gamle gulvbrædder, så er der næsten garanti
for, at det kan genbruges. Det er i
hvert fald den tendens der opleves
på Reno Djurs genbrugsstationer,
hvor hundredvis af genstande hver
dag skifter hænder i Gi’ det videre –
området til direkte genbrug.
Igennem de senere år er der sket
en kulturændring på genbrugspladserne. Hvor klunsning tidligere nærmest var et fy-ord, er der i dag fokus
på, at give folk mulighed for at tage
så meget som muligt med hjem fra
genbrugsstationen. Ikke kun møbler
og nipsting, men også f.eks. byggematerialer og belægningssten.
Og det er der rigtig god mening
i, hvis man spørger Nanna Johanne
Aude. I foråret 2017 blev hun ansat
ved Reno Djurs’ som genbrugsudvikler og arbejder med også at
få erhvervslivet til i højere grad at
tænke i genbrug og benytte sig af
Gi’ det videre-konceptet.
„Vores brugere er helt vilde med,
at de kan køre på genbrugsstationen og finde sten til en ny terrasse
eller tagplader til et nyt hønsehus.
Samtidigt giver det god mening
for os som affaldsselskab at skabe
muligheden for direkte genbrug. Det
er bedre for miljøet og en billigere
håndtering af affaldet, som kommer
alle til gode,“ fortæller Nanna.
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TÆNK PÅ AT

GI’ DET
VIDERE

Nanna Johanne Aude og Fie Karlsen, Reno Djurs
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er, som jeg er, og laver ikke om på
Efter godt 25 års samarbejde med
mig selv. Vi har klienter, der bare
Zacher Advokater i Grenaa, er
lige kigger ind for at sige hej, og det
Mads Petersen gået solo. At de to
er altså atypisk på et advokatkontor.
partnere, Ole Husum og Mads PeOg ønsker du en advokat, som er
tersen, med virkning fra maj måned
mere stiv i bebesluttede at gå
trækket, er det
hvert til sit, har
MP ADVOKATER
helt OK at vælge
ingen mærkbar
KAN DÆKKE 90 PROCENT
en anden.“
betydning for
Det betyder
klienterne.
AF VIRKSOMHEDERNES
meget for Mads,
„Jeg fokuADVOKATBEHOV PÅ
at alle føler sig
serer fremover
velkomne. „Om
DJURSLAND
fortsat bredt på
du trækker i det
hele Djursland
pæne tøj eller kommer i kedeldragt
og omegn, med naturlig kernefokus
eller sportstøj bestemmer du selv.“
omkring Ebeltoft,“ fortæller indeMads flyttede til Ebeltoft med
haver af MP Advokater i Ebeltoft,
familien for 14 år siden, med Tone
advokat Mads Petersen. Han siger,
og et barn, nu har de to børn på 11
at de lokale erhvervskunder stort
og en på 16 år. „Jeg kom fra et job,
set er fordelt mellem Ebeltofts tre
hvor jeg desværre ikke havde ret
advokater, og MP Advokater har en
meget med mennesker at gøre. Det
god bid. „MP Advokater kan dække
har jeg heldigvis nu, hvor jeg møder
90 procent af virksomhedernes
folk i alle aldre og ser alle vinkler af
advokatbehov på Djursland – og
livet.“
det til en noget lavere pris end ved
advokaterne i Aarhus.“
Hvorfor opdeling af
Zacher Advokater
Husadvokaten for
Zacher Advokater har i en årrække
både private og erhverv
Flere kunder bruger den lokale advo- været det stabile og store advokat
kat til én del af virksomheden, og en firma på Djursland, så hvorfor dele
anden advokat til noget andet. „Vi er og gå „back to basis“, med to
lokale afdelinger. „I februar sagde
generalister og har en bred viden. Vi
jeg til Ole, at jeg synes, vi skulle
er husadvokaten for både private og
gå hver til sit, og det bifaldt han
erhverv, og er der behov for specialviden, er det ganske enkelt en del af efter nogle dages betænkningstid.
vores opgave at finde den rette til at
I en skilsmisse med 12
hjælpe vores klient.“
ansatte og en forholdsvis stor
Personalet er det samme som
omsætning vil der altid være
før opsplitningen – to advokater, en
noget at diskutere. Men ud over
fuldmægtig og to sekretærer. „At
gøre jura til raketvidenskab og sælge bagateller har der ikke været
noget om helst.“ Habilitets
forkromede løsninger er ikke os. Vi
problemer og manglende synerlaver præcise løsninger og sælger
gier er årsagen til opsplitningen.
ikke unødvendige dokumenter til en
Habilitetshøjere pris.“
problemer,
Lav husleje og
VI LAVER VORES
hvor Mads og
lavere driftsomHÅNDVÆRK PÅ VORES
Ole ikke kunne
kostninger giver
andre muligheOMRÅDER OG LADER ANDRE køre sager mod
hinanden for
der. „Men de
hver sin klient,
store kan da
OM DET ØVRIGE
er løbende
også noget, som
blevet et større problem. „Planen
vi ikke kan her. Jeg snobber ikke
var egentlig, at vi også skulle være
opad og siger, at vi kan det samme.
i hinandens byer, men du kan bare
Det er utopi, at os fem på kontoret
ikke – det bliver halvt. Så det skulle
skulle kunne det samme som et
vi ikke alligevel. Vi har nu splittet
advokatkontor med 100 ansatte. Vi
laver vores håndværk på vores områ- kundeporteføljen op, og hvis nogen
spørger efter Ole, bliver de stillet
der og lader andre om det øvrige.“
om til ham i Grenaa.“
Mads siger, at de to byer er
Klienterne skal føle sig velkomne
forskellige, og at det er forskellige
Mads betegner sig selv som en sekunder og forskellige opgaver. „Det
riøs advokat, der også har legebarer en udpræget holdning, at en Ebelnet i sig. „Jeg kan godt gå i Ebeltoft
toft borger ikke har lyst til at have en
uden at må træde på stregerne. Jeg
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Grenaa advokat – og omvendt. Så
hellere en advokat i Aarhus. Synergien ved at være begge steder har
været meget begrænset.“
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
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ENESTE FORANDRING ER ET LIDT

MERE LOKALT FOKUS
MP Advokater har fra maj 2018 budt sig ind som en af
Ebeltofts tre advokatvirksomheder.

2. fv.: Indehaver Mads Petersen, MP Advokater
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GMC-ÅNDEN
STORTRIVES
VED FREDERIKSEN

Adm. chef Claus Tjørnelund, Frederiksen A/S
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Tanker for miljøet har haft plads i hverdagen
både før og efter GMC-certificeringen.
og vil det også gerne. GMC sætter
Der ligger stadig fem tons og venter,
Mange kender til de dyre kvalitetsdet blot i system og hjælper med at
og jeg tror, at selskabet har problemøbler, men de færreste ved, at
få sat nogle datoer på.“
mer med at komme af med det.“
producenten er Frederiksen A/S i
En stor del af plastaffaldet stamGrenaa med 21 ansatte. Blandt kunLyseslukker giver
mer fra malerkabinen og er brugt
derne er Paustian, Montana, Anderogså god mening
til afdækning. „Da der er maling og
sen Furniture, Hans Skipper Møbler
Der er fortsat fokus på lyset, og lige
malerstøv på, egner det sig ikke til
og GMS, og selv om der ikke står
nu koncentrerer Claus indsatsen om
genbrug.“
Frederiksen på dem, er bordene og
at være lyseSom det ser ud lige nu, får Freskabene i Dokk
slukker. „Det
deriksen penge for at aflevere pap,
1 i Aarhus lavet
INVESTERINGEN PÅ
handler om en
plast og jern, mens det er gratis at
af Frederiksen.
800.000 GAV EN ÅRLIG
holdningsænkomme af med træet til genbrug
„Vi er så heldring
at
få
folk
ved Novopan, og der skal betales
dige, at flere af
BESPARELSE PÅ MALING
til at slukke
for at komme af med småt og stort
vores ansatte fra
PÅ 300.000 KRONER
lyset, når de
brændbart. „Afregningsprisen dækAarhus har valgt
forlader lokalet.
ker dog ikke hele prisen for afhentat flytte hertil,“
15 minutters pause om formiddagen ningen, og vi er nødt til at kigge på
fortæller adm. chef ved Frederikog 20 minutter til middag kan faktisk plastaffaldet. Tendensen er, at det
sen A/S, Claus Tjørnelund. „Det er
betyde mange timers unødvendigt
bliver sværere at komme af med
da lige i GMC-ånden at spare den
lys på årsbasis i 5.000 m2 lokaler.“
det. Men det er ikke nogen god løsdaglige transport,“ lyder det med
ning at køre det til forbrænding.“
smil på.
Alternativet hedder måske senClaus har brugt meget tid på at
sorer. „GMC handler meget om at
afsøge alternativer til afdækning
Sparer strøm og maling
tænke på det – og at gøre noget.
„Vi er meget bevidste om miljøet
Det vil sensorer tale lidt imod, og jeg af bordpladerne – hidtil forgæves.
„Vi snakker om at prøve at skifte
men vil dog generelt også gerne se
ser nu helst, at vi gør det til rutine
plasten ud med
en økonomisk fordel ved investerinat tænke på at
papir men har
ger og tiltag. Som virksomhed er det slukke lyset.“
GMC HANDLER
endnu ikke
svært at sige nej til det, der både
Til efteråret
fundet løsningen
sparer penge og gavner miljøet.“
ankommer en
OGSÅ OM GODE
på det. Kan du
Ikke så længe inden de første
ny pladesav.
opfinde den
ARBEJDSFORHOLD
GMC-møder med Norddjurs Kom„Investeringen
eller fortælle
mune i 2016 investerede virksomhe- på 1 mio. kroner
mig, hvor den findes, er jeg meget
den i en ny malekabine. „Vi brugte
er win-win. Den gamle sav er ved
interesseret.“
maling for cirka 1 mio. kroner årligt,
at være udtjent og kræver en større
Emnet affald går igen på stort set
og investeringen på 800.000 gav
fysisk belastning af medarbejderen
en årlig besparelse på maling på
ved saven, end den nye. GMC hand- alle virksomhedens interne GMCmøder. „Måske vi anskaffer et par
300.000 kroner.“
ler også om gode arbejdsforhold,
pressere til pap og plast, der vil
Ved GMC-møder i løbet af 2017
og den nye sav sparer desuden en
blev der også snakket lysstofrør. „Vi
arbejdsgang og optimerer udskærin- reducere antallet af tømninger, da
en stor del af en fyldt papcontainer i
valgte at skifte 600 rør til LED lys.
gen, så der bliver mindre spild.“
dag er luft. Vi er bare nødt til at have
Det kostede 90.000 kroner, og vi
to pressere, da det tager uger at få
har efter udskiftningen konstateret
Plastaffald er et problem
lavet en plastballe, men vi samtidig
en månedlig strømbesparelse på
Plastaffald fylder meget i virksomhar brug for presseren til pap.“
20.000 kroner.“
hederne hvad både håndtering og
Claus har svært ved at få øje på
administration angår. „Vi har haft
grunde til ikke at arbejde med GMC. store problemer med at komme af
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
„Både for os selv og for miljøet. Alle med plastaffald, men affaldsselskahar gavn af det, og vi ved det godt
bet har nu hentet den første halvdel.
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Ejer Kirsten Bundgaard Swift, Sostrup Slot & Kloster

FANDT SIT ANDET HJEM I
24

Personprofil
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Tilfældighedernes spil gjorde at Sostrup Slot & Kloster
i 2014 blev solgt til sin nuværende ejer.
velser og oplevelser på Sostrup og har skabt en somKirsten Bundgaard Swift boede i 30 år i Californien
mermenu – og overvejer at flytte hertil på deltid.
og drev blandt andet økologiske frugtplantager samØkologi betyder meget for Kirsten og bliver også
men med sin californiske mand, som hun blev skilt fra
prioriteret på Sostrup. „Jeg handler mest muligt i Gjeri 2012. Et senere besøg i Danmark blev til et tilfældigt
rild og Glesborg – og helst økologisk.“ Paradoksalt nok
møde med Sostrup Slot sammen med niecen og
betyder Kirstens ønske om at skabe et sted for andre til
hendes mand, der ville se stedet en mørk januardag.
ro og fordybelse også, at hun må søge væk for selv at
Men i 2014 var det pludselig Kirsten, der stod med en
føle sig afslappet og holde fri.
underskrevet købsaftale.
„Jeg kan sagtens finde ro i
„Jeg så ikke tydeligt, hvor
JEG HANDLER MEST
kirken og ved en gåtur i skoven,
meget stedet krævede og må i
men tankerne får kun sporadag erkende, at jeg fuldstændig
MULIGT I GJERRILLD OG
diske pauser, når jeg er her.
havde undervurderet omfanDet er en stor glæde for mig
get,“ fortæller Kirsten over en
GLESBORG – OG HELST
at skabe et attraktivt sted for
kop kaffe på slottet, efter at vi
andre, men jeg skal væk fra mit
har været en tur rundt og se
ØKOLOGISK
livsværk for selv at kunne koble
stedet. Uanset undervurderinfra og holde fri.“
gen kan man kun sige, at Sostrup i dag fremstår som
en perle af de sjældnere.
Børn og børnebørn – samt paddleboarding
To dage efter erhvervsbladets besøg rejser Kirsten 14
Sostrup er en stor del af livet
dage til Ecuador for at besøge sin datter med mand og
„Det har været hårdt men også berigende at være med
et lille barnebarn. „Det glæder jeg mig utrolig meget
til at skabe nyt liv her – med respekt for den stilhed,
til.“
nonnerne efterlod. Jeg føler mig nærmest skyldig ved
I Californien har hun en søn og en datter og nok et
at bryde stilheden, men jeg er også ved at nå dertil, at
barnebarn. „Jeg er en meget privat person og har ikke
det ikke er rimeligt kun at skulle fokusere på den tid. Vi
brug for at stå frem. Min hobby er mine børn og børneskal videre. Sostrup er nu en stor del af mit liv, og jeg
børn – og paddleboarding.“ Kirsten bor mindst halvdelærer stadig nyt om, hvordan stedet skal drives.“
len af året i sin californiske bolig ned til Stillehavet og
Den nu lukkede a la carte restaurant var en del af
gør flittigt brug af sit paddle board.
lærepengene. „Selv om det er et vidunderligt sted, har
„Voldgraven er lige lille nok til paddleboarding, men
det også givet mig søvnløse nætter. A la carte restaujeg skulle måske alligevel have fat i et board, da der er
ranten var en forkert beslutning af mig, og det er en begode muligheder ved Gjerrild Nordstrand.“ Og motion
frielse nu at have lukket den ned. Nu åbner vi en pop up
får hun masser af. „Køb et slot
restaurant i sommermånederne
og gå rundt på området og op
og cater til alle vores selskaber,
MIN HOBBY ER MINE
i tårnet en gang imellem. Jeg
kurser og retræter m.m.“
skal love dig for, at det giver
Sostrup skal fortsat også
BØRN OG BØRNEBØRN – OG
motion.“
være til retræter og til at finde
Kirstens to døtre taler dansk
fred og ro. „Vi giver ikke slip på
PADDLEBOARDING
– sønnen gør ikke. „Da vi boede
klosterverdenen – det skal bare
som familie i Californien, var familien én gang om året
foregå i samspil med koncerter, bryllupper og andre
samlet i vores sommerhus i et lille nordjysk fiskerleje.
arrangementer. Sidste års udendørs Patti Smith koncert
Nu bruger jeg stedet i det nordjyske, når jeg har brug
var forrygende, og jeg håber helt sikker på flere store
for et lille pusterum i hverdagen.“ Til juni har Kirsten
musikarrangementer.“
inviteret familien til Sostrup og glæder sig til at vise
stedet frem for de mere end 50 mennesker.
Søger væk for at koble fra
For 14 dage siden blev Helle Glerup ansat som slotsbestyrer til at drive stedet, og senere i dag kommer Jakob
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
Vinkler fra Smag i Ebeltoft på besøg. „Jeg har kendt
Jakob længe. Han er interesseret i at skabe madople-
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Norddjurs
Kommune
Videns og
uddannelses
institutioner

Syddjurs
Kommune

Erhvervs
netværk- og
foreninger

Væksthus
Midtjylland

ER DER

FOR MANGE
ERHVERVS
FORENINGER

PÅ DJURSLAND?

I forbindelse med at formanden for
Erhverv Grenaa (Ole Husum), og
formanden for Business Djursland
(Bjarne Nielsen) for nylig drøftede erhvervsudfordringer sammen med direktør Henrik Carstensen fra Grenaa
Havn, blev der også tid til en snak
om samarbejdet mellem de forskellige erhvervsforeninger på Djursland.
Bjarne Nielsen er ofte blevet mødt
med spørgsmålet om, hvorvidt der
er for mange Erhvervsforeninger på
Djursland. Nogen er endda gået så
langt som til at påstå, blandt andet
Erhverv Grenaa og Business Djursland ikke kan – og vil – samarbejde.
Til det siger Bjarne Nielsen: „Det
er glædeligt, at mange erhvervsdrivende går sammen i forskellige
lokale netværk, da det er med til at
sikre, at virksomhederne i alle lokalområderne sammen står stærkere.
I disse netværk kan de arbejde med
lokale idéer til samhandel- og udvikling indenfor lige deres lokalområde
og branche.
Business Djursland, som jeg
har fornøjelsen af at lede, er ikke
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et lokalt netværk, men Djurslands
samlede Erhvervsforening, hvor vi
gennem tæt dialog med kommuner
og øvrige aktører med interesse i
erhvervslivet- og arbejdsmarkedet
arbejder på at skabe konkrete projekter og tiltag, der kan skabe bedre
rammer for erhvervslivet lokalt,
regionalt- og nationalt, og selvfølgelig med fokus på Djurslands styrkepositioner.“
Bjarne Nielsen fortsætter: „Vi
samarbejder derfor meget med
alle vore medlemmer og de lokale
netværk, da det er vores klare
opfattelse, at ingen kan alt, alle kan
noget, og sammen kan vi det hele
– hvis bare vi vil. Og alle de virksomheder, der er medlem af lokale
netværk, er typisk også medlemmer
i Business Djursland. For mig at
se er vi ikke hinandens modsætninger, men derimod hinandens
forudsætninger. Business Djursland
kan til tider måske derfor fremstå
mere kritisk overfor kommunale,
regionale- og nationale tiltag, men
det er en naturlig del af at være
den organisation, der skal levere
det politiske med- og modspil for at
sikre, at erhvervslivets vilkår sikres
og forbedres fremadrettet.“
Modsat de lokale erhvervs-netværk, arbejder Business Djursland
gennem vores Kompetenceudvalg
med forskellige deciderede projekter, såsom Digital Djursland,
Cirkulær Økonomi, Det innovative
Djursland og Iværksætteri i praksis,
og så er der fokus på, hvordan vi kan
lave et meget mere struktureret- og
målrettet arbejde med Iværksættere
i klynger på Djursland.
Business Djursland Kompetenceudvalg er et unikt samarbejde med

Viden- og uddannelsesinstitutioner,
Fagbevægelse og Erhvervslivet,
hvorfor Business Djursland gennem
dette udvalg kan handle hurtigtog professionelt, og med støtte
fra forskellige aktører skabe- og
facilitere konkrete erhvervsudviklingsprojekter sammen med f.eks.
kommunerne.
„Men det kræver at begge kommuner ser Business Djursland som
det vi er, og ikke „bare“ endnu et erhvervsnetværk, og derfor indgår et
tættere samarbejde om Djurslands
strategiske erhvervsudvikling,“ siger
Bjarne Nielsen og slutter:
„Jeg ved, jeg har rygdækning hos
Ole Husum fra Erhverv Grenaa, når
jeg konkluderer, at Business Djursland og de lokale Erhvervsnetværk
ikke på nogen måde er hinandens
modsætninger eller konkurrenter,
men derimod hinandens absolutte
forudsætninger, da vi med hver
vores vision og værktøjskasse arbejder i et tæt fællesskab på at bygge
bedre erhvervsrammer på Djursland,
i Østjylland – og hele Danmark.“

Foto: Fokus Foto
Redaktionel tilrettelæggelse: VANG&CO
Tak til vores sponsor, der med deres støtte er
med til at sikre denne annonce
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Midtjyllands EU-kontor

forening og Nina Adamsen
næstformand. Den øvrige bestyrelse består af Per Schultz
Petersen, Birgit Årsnes,
Louise Rørbæk Jensen, Inga
Jacobsen og Tina Bjerregaard.
Terma A/S

Formand for miljø- og
teknikudvalget i Norddjurs
Kommune Jens Meilvang
er ny bestyrelsesformand
for Midtjyllands fælles EUkontor i Bruxelles, der er den
midtjyske regions forlængede
arm i EU som arbejder for,
at få mest muligt ud af det
europæiske samarbejde.
„CDEU er en vigtig partner for
den midtjyske region og for
Norddjurs. Samarbejdet har
stor betydning blandt andet
på fødevare- og klima- og
energiområdet, og jeg ønsker
blandt andet at arbejde for, at
vores lokale virksomheder kan
blive forankret i nogle af de
mange EU-erhvervsprojekter.
Det er der stort potentiale i,“
udtaler Jens Meilvang.
Rønde Sparekasse

Max Hovedskov (54) starter
1. august som ny sparekasse
direktør. Han har mere end 30
års erfaring fra den finansielle
sektor og han kommer fra en
stilling som regionsdirektør
i Sparekassen Vendsyssel.
Max overtager posten efter
Ole Bonde, der har stået i
spidsen for pengeinstituttet genne de sidste syv år.
Sparekassen beskæftiger 19
medarbejdere og havde ved
udgangen af 2017 en balance
på 1 mia. kr.
Djurslands Turistforening
Poul Nowack er blevet formand for Djurslands Turist-
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A/S i Ryomgård fortsat er de
lokale repræsentanter. Den
øvrige bestyrelse består af:
Anders Strange (nyvalgt),
AART Architects A/S, Morten
S. Nielsen (nyvalgt), AVK
International A/S, Lars Brunsø
(nyvalgt), Akva Waterbeds
A/S, Morten Halskov, Terma
A/S, Preben Rasmussen,
Skovby Møbelfabrik A/S,
Jens Egdal, Rambøll Danmark
A/S, Peter Sejer, Sciteq A/S,
Henrik Villadsen, Systemair
A/S, Kasper Ibsen Beck,

Arla Danmark, partner Claus
Berner Nielsen, Bech-Bruun
Advokatfirma, Lars Sørensen,
vognmand Johs Sørensen &
Sønner A/S samt managing
partner Bo Dencker, 4Improve
A/S.
Museum Østjylland
Leder af museet i Ebeltoft,
overinspektør Jakob Vedsted
(69) er efter mere end 30 år
på museet gået på pension.

Et godt erhvervsår
Direktør i Terma gennem de
sidste 16 år Jens Maaløe (64),
har meddelt at han fratræder
sin stilling med udgangen af
regnskabsåret 2018/2019, når
hans afløser er fundet. Det
blev offentliggjort samtidig
med årets regnskab, der udviste en omsætning på 1,8 mia.
kr. og en indtjeningen efter
skat på 72 mio. kr. Terma med
hovedsæde i Lystrup beskæftiger omkring 1.500 fuldtidsmedarbejdere og har danske
afdelinger i Grenaa og Herlev.
LAG Djursland
Der er valgt ny bestyrelse
til LAG Djursland. Borgere:
Hans Münter, Jørgen Vest
Rasmussen, Marianne Lynæs
Larsen og Marianne Als Nielsen (Formand, FU). Erhverv:
Christian Thomsen (FU),
Anette Okkerholm Jensen,
Niels Mygind og Hilding Hvid.
Foreninger: Lotte Jensen
(Kasserer, FU), Lotte Jensen
og Tage Mogensen. Fiskeri:
Nils Hellwig Christensen og
Lasse Skov (Næstformand,
FU). Udpeget af offentlige
myndigheder: Jytte Schmidt (Norddjurs kommune),
Jens Lundager (Norddjurs
Kommune), Laila Sortland
(Syddjurs Kommune), Mette
Foged (Syddjurs Kommune)
og Niels Erik Iversen (Region
Midtjylland og Vækstforum).
DI Østjylland
Der er kommet tre nye medlemmer i DI Østjyllands bestyrelse, hvor Peter Høgsberg,
Aarhus Lufthavn A/S og Rene
Hougaard Brund, Scanpan

Advokat Ole Husum fremlagde som formand for
Erhverv Grenaa bestyrelsens
beretning og fortalte, at foreningens DNA stadig bygger
på de grundlæggende tanker,
som tidligere blev sammenfattet og fremlagt i en rapport,
der identificerer syv klyngeområder, der, med baggrund i
eksisterende kompetencer, vil
have gode og naturlige forudsætninger for at udvikle sig til
egentlige klynger og dermed
skabe vækst.
To søjler
„Årets aktiviteter har mere
eller mindre været opdelt i to
søjler, hvor man kan sige, at
den ene har indeholdt, hvad
man kunne kalde traditionelle
erhvervsforeningsaktiviteter
med afholdelse af møder med
forskellige foredragsholdere
og netværksaktiviteter. Den
anden søjle kan betegnes
som mere perspektiverede
aktiviteter, som f.eks. dannelse af klynger samt implementering af de mål, som vi
satte os i den tidligere omtalte
rapport,“ slog formanden fast.

Nyvalg
Generalforsamlingen nyvalgte
direktør i Pavillonen Jesper
Jul som medlem af bestyrelsen og sagde samtidig farvel
til direktør Kim Bryld Olesen,
Davai A/S. „På bestyrelsens
vegne vil jeg sige tak for jeres
engagement i 2017, og vi
håber det forsætter i 2018.
En særlig tak til Kim Bryld
Olesen, som desværre måtte
udtræde af vores bestyrelse
på grund af arbejde i udlandet. Vi takker for Kims indsats
i bestyrelsen,“ sluttede Ole
Husum.
Den nye bestyrelse består
af (fra venstre) Advokat Ole
Husum, Zacher Advokater
(formand), bankdirektør Lars
Møller Kristensen, Djurslands
Bank A/S, direktør Frederik
Høgh Brandstrup, Grenaa
Hydraulik A/S, direktør Jesper
Jul, Pavillonen, direktør Dennis Friis Thaagaard, Sustainor
ApS, økonomidirektør Kirsten
Hvid Schmidt, Grenaa Havn
A/S (kasserer) og fabriksdirektør Rune Engell-Hansen,
Lallemand Denmark A/S.

Ajour
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Alle data er indhentet i perioden
23.04.2018 - 04.06.2018.
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen,
NN Markedsdata. Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

1+1 TEXTIL & DESIGN A/S
Pindstrupvej 32, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
-0,2
(-0,3)
Resultat før skat
-0,2
(-0,3)
Egenkapital
0,3
(0,5)
Antal ansatte
7
ADVOKATSELSK. AF 1. MAJ 2018 A/S
Jernbanegade 22A 1 tv, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
5,8
(6,9)
Resultat før skat
0,0
(1,0)
Egenkapital
0,8
(1,3)
Antal ansatte
12
AKTIV ENTREPRISE APS
Skolemarken 6, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
1,0
(1,2)
Resultat før skat
0,1
(0,1)
Egenkapital
0,6
(0,5)
Antal ansatte
3
AL’ GOT APS
Mågevej 2, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
1,7
(1,2)
Resultat før skat
0,2
(0,4)
Egenkapital
4,0
(3,8)
Antal ansatte
3
ALLERMANN A/S
Centervej 14, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
1,1
(1,2)
Resultat før skat
0,2
(0,2)
Egenkapital
0,6
(0,7)
Antal ansatte
3
ALLINGÅBRO TOTALBYG A/S
Hovedgaden 15, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
4,1
(4,3)
Resultat før skat
0,4
(0,9)
Egenkapital
1,6
(1,8)
Antal ansatte
15
ALLSIZE COMPANY A/S
Rugvænget 22, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
18,0
(19,6)
Resultat før skat
0,1
(1,6)
Egenkapital
9,4
(12,1)
Antal ansatte
21
ALLSIZE SHOPS APS
Rugvænget 22, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
2,6
(3,2)
Resultat før skat
0,5
(1,1)
Egenkapital
1,8
(1,4)
Antal ansatte
7
AMB VISUALS A/S
Bjødstrupvej 12A, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
3,5
(3,1)
Resultat før skat
0,2
(-0,3)
Egenkapital
0,4
(0,3)
Antal ansatte
7
AQUADJURS A/S
Langagervej 12, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
45,3
(49,9)
Resultat før skat
-12,8
(-10,9)
Egenkapital
1.196,3 (1.206,1)
Antal ansatte
23
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AROS SKILTE A/S
Kaløvej 7, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
1,4
(1,5)
Resultat før skat
0,4
(0,5)
Egenkapital
1,0
(1,0)
Antal ansatte
3
AUNING TRAKTOR- OG MASKINVÆRKSTED A/S
Østergade 32, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
3,1
(3,1)
Resultat før skat
0,1
(-0,3)
Egenkapital
2,9
(2,8)
Antal ansatte
8
BALLE ENTREPRENØRFOR. APS
Søndervang 6A, 8444 Balle
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
3,7
(4,0)
Resultat før skat
0,2
(0,5)
Egenkapital
3,5
(3,7)
Antal ansatte
8
BETTER CLIMATE APS
Ebeltoft Byvej 1, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
1,3
(0,3)
Resultat før skat
0,0
(0,0)
Egenkapital
0,1
(0,1)
Antal ansatte
7
BIRK OG BORST EL A/S
Storegade 6, 8950 Ørsted
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
1,6
(1,9)
Resultat før skat
0,0
(0,1)
Egenkapital
-0,2
(-0,2)
Antal ansatte
5
BJØDSTRUP AUTO APS
Gl. Hovedvej 8, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
1,6
(1,4)
Resultat før skat
0,3
(0,2)
Egenkapital
3,1
(3,0)
Antal ansatte
2
BRDR. DAVIDSEN KARKASSER APS
Gl Kirkevej 2, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
0,8
(1,1)
Resultat før skat
-0,0
(0,2)
Egenkapital
0,8
(0,8)
Antal ansatte
7
BYGGEFIRMAET LINDGAARD
NIELSEN APS
Kattegatvej 12, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
8,2
(6,7)
Resultat før skat
0,5
(0,3)
Egenkapital
1,5
(1,2)
Antal ansatte
35
CAMO LEATHERS A/S
Industrivej 24, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
5,1
(5,1)
Resultat før skat
0,8
(1,4)
Egenkapital
3,7
(3,6)
Antal ansatte
15
CENTER-GROS A/S
Nimtoftevej 43, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
10,5
(9,6)
Resultat før skat
2,0
(1,6)
Egenkapital
5,7
(5,5)
Antal ansatte
15
CIN APS
Lillegade 12, 8500 Grenaa

Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
3,8
(3,5)
Resultat før skat
0,0
(-0,1)
Egenkapital
0,8
(0,8)
Antal ansatte
15
DANCRIMP A/S
Rimsøvej 12, 8585 Glesborg
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
2,7
(4,8)
Resultat før skat
-0,4
(-1,0)
Egenkapital
1,1
(1,5)
Antal ansatte
7
DANSK VILOMIX A/S
Sjellebrovej 10, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
131,9
(128,1)
Resultat før skat
94,6
(91,7)
Egenkapital
148,5
(146,8)
Antal ansatte
77
DJURSLANDS KLOAKSERVICE APS
Abildgårdsvej 10, 8570 Trustrup
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
12,3
(12,6)
Resultat før skat
1,1
(0,7)
Egenkapital
3,0
(2,1)
Antal ansatte
15
DRIFTSSELSKABET GRENAA HAVN A/S
Nordre Kajgade 7, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
1,5
(-0,0)
Resultat før skat
-0,3
(-0,0)
Egenkapital
54,0
(0,4)
Antal ansatte
15
EBELTOFT AUTOCENTER APS
Martin Hansens Vej 2, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
1,9
(1,4)
Resultat før skat
0,3
(-0,2)
Egenkapital
0,5
(0,3)
Antal ansatte
5
EBELTOFT DETAIL A/S
Østeralle 16, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
30,1
(27,6)
Resultat før skat
1,6
(0,8)
Egenkapital
16,4
(15,1)
Antal ansatte
150
ENTREPRENØR ULRIK POULSEN APS
Tårupvej 52, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
1,1
(0,4)
Resultat før skat
0,2
(0,0)
Egenkapital
0,5
(0,3)
Antal ansatte
3
ES SMEDE- OG MASKINSERVICE APS
Veggerslevvej 11, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
5,4
(5,6)
Resultat før skat
0,7
(0,8)
Egenkapital
1,6
(1,4)
Antal ansatte
12
FJELLERUP BAGERI APS
Fjellerup Bygade 20, 8585 Glesborg
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
1,3
(1,6)
Resultat før skat
-0,1
(0,3)
Egenkapital
0,9
(1,0)
Antal ansatte
3
FREKA GRAFISK A/S
Bøjstrupvej 23, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-3-2018
Bruttofortjeneste
2,0
(1,8)
Resultat før skat
0,1
(0,3)
Egenkapital
0,9
(0,9)
Antal ansatte
5

GASTROLUX 2004 A/S
Industrivej 53, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
6,2
(8,2)
Resultat før skat
1,0
(3,3)
Egenkapital
7,1
(6,3)
Antal ansatte
15
GERSTRØM ENTREPRENØR APS
Vestergade 77, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
15,5
(17,0)
Resultat før skat
2,3
(3,5)
Egenkapital
8,8
(11,4)
Antal ansatte
31
GERSTRØM TRANSPORT APS
Vestergade 77, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
7,4
(6,1)
Resultat før skat
0,3
(0,5)
Egenkapital
0,8
(1,0)
Antal ansatte
13
GL. ESTRUP GARTNERI A/S
Randersvej 1, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
57,8
(62,4)
Resultat før skat
20,4
(18,8)
Egenkapital
42,2
(36,1)
Antal ansatte
75
GRENAA FISKERISELSKAB A/S
Skovsvinget 30, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
5,1
(4,1)
Resultat før skat
4,3
(0,9)
Egenkapital
10,8
(8,5)
Antal ansatte
2
GRENÅ SPÅNTAGNING APS
Engvej 2, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
7,0
(6,7)
Resultat før skat
0,1
(0,2)
Egenkapital
0,4
(0,3)
Antal ansatte
35
GULDBAGEREN AUNING A/S
Torvegade 2B, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
4,3
(4,3)
Resultat før skat
0,2
(0,0)
Egenkapital
0,5
(0,4)
Antal ansatte
35
HAIR BY ADELSBÖLL APS
Jernbanegade 21, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
1,6
(1,6)
Resultat før skat
0,0
(0,0)
Egenkapital
-0,0
(-0,1)
Antal ansatte
7
HANSTHOLM LOSSEKOMPAGNI APS
Djurslandskajen 2, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
0,3
(-0,3)
Resultat før skat
-0,2
(-1,3)
Egenkapital
-1,5
(-1,4)
Antal ansatte
2
HLR MONTAGE A/S
Kærvejen 4, 8585 Glesborg
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
3,2
(3,2)
Resultat før skat
0,2
(-0,1)
Egenkapital
1,0
(0,8)
Antal ansatte
6
HOTEL MARINA AF 1.8.2014 APS
Kystvej 32, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
6,4
(6,4)
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Resultat før skat
Egenkapital
Antal ansatte

-0,9
-4,2
35

(-0,4)
(-3,5)

HVIDBJERG SERVICE APS
Grødehøjvænget 13, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
1,1
(1,1)
Resultat før skat
0,1
(0,0)
Egenkapital
0,1
(0,1)
Antal ansatte
15
HVILSAGER VVS APS
Ebeltoftvej 68A, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
1,2
(1,7)
Resultat før skat
-0,1
(0,2)
Egenkapital
0,1
(0,5)
Antal ansatte
3
HYLLESTED RUTE- OG TURISTFART APS
Gl. Stationsvej 42, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
0,6
(0,7)
Resultat før skat
-0,0
(0,1)
Egenkapital
0,5
(0,5)
Antal ansatte
7
IMALL A/S
Systemvej 2, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
-0,3
(-0,3)
Resultat før skat
-0,5
(-0,3)
Egenkapital
0,4
(0,8)
Antal ansatte
3
INNOTECH C2 APS
Løgtenvej 72, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
0,3
(0,2)
Resultat før skat
0,4
(0,1)
Egenkapital
1,1
(0,9)
Antal ansatte
3
JESPER KRUSE TRANSPORT APS
Hornbjergvej 98, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
1,3
(1,6)
Resultat før skat
-0,5
(-0,8)
Egenkapital
-6,0
(-5,5)
Antal ansatte
5
JHK MONTAGE APS
Havagervej 17, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
1,1
(1,0)
Resultat før skat
0,4
(0,3)
Egenkapital
0,4
(0,3)
Antal ansatte
3
JYDSK THERMO A/S
Hornbjergvej 40, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
0,7
(0,6)
Resultat før skat
0,1
(0,1)
Egenkapital
-0,2
(-0,3)
Antal ansatte
2
JYSK KØKKEN SALG A/S
Slotsgade 18, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
1,8
(1,4)
Resultat før skat
0,7
(0,3)
Egenkapital
6,8
(6,3)
Antal ansatte
3
K.M. BYG ALLINGÅBRO APS
Rougsøvej 45, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
0,5
(0,6)
Resultat før skat
-0,2
(0,0)
Egenkapital
0,1
(0,3)
Antal ansatte
3
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KEMIPO APS
Møgelbjerg 57, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
3,2
(2,9)
Resultat før skat
-0,1
(-2,5)
Egenkapital
-4,0
(-3,9)
Antal ansatte
3
KØKKENLAGERET TRUSTRUP A/S
Århusvej 179, 8570 Trustrup
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
1,4
(1,2)
Resultat før skat
0,4
(-0,2)
Egenkapital
1,6
(1,3)
Antal ansatte
3
MALERFIRMA MADSEN APS
Rugvænget 17, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
2,0
(5,0)
Resultat før skat
-0,0
(0,0)
Egenkapital
-1,1
(-0,5)
Antal ansatte
13
MC TAG A/S
Nyhåbsvej 1, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
15,5
(11,6)
Resultat før skat
0,8
(-0,7)
Egenkapital
2,0
(1,4)
Antal ansatte
31
MIDTDJURS TRAKTORLAGER A/S
Tøstrupvej 50, 8581 Nimtofte
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
14,2
(11,2)
Resultat før skat
3,4
(1,5)
Egenkapital
23,8
(21,5)
Antal ansatte
35

Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
2,0
(1,5)
Resultat før skat
0,9
(0,6)
Egenkapital
1,5
(1,2)
Antal ansatte
2
PER HANSEN TØMRERFIRMA APS
Århusvej 3, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
2,9
(2,5)
Resultat før skat
0,9
(0,5)
Egenkapital
1,2
(1,0)
Antal ansatte
6
PS STILLADSER APS
Sandgårdsvej 6, 8950 Ørsted
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
2,8
(3,0)
Resultat før skat
0,7
(0,8)
Egenkapital
1,9
(1,4)
Antal ansatte
3
REFURB APS
Hornbjergvej 8, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
12,6
(9,7)
Resultat før skat
0,9
(0,1)
Egenkapital
3,4
(2,7)
Antal ansatte
27
ROSMUS ENTREPRENØRSERVICE
APS
Remshøjevej 7, 8444 Balle
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
2,9
(3,7)
Resultat før skat
0,2
(1,4)
Egenkapital
3,5
(3,4)
Antal ansatte
7

MOLS BOLSJER A/S
Nedergade 11, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
2,4
(2,4)
Resultat før skat
-0,0
(0,2)
Egenkapital
0,6
(0,7)
Antal ansatte
35

RYOMGÅRD TØMMERHANDEL OG
BYGGECENTER A/S
Vestergade 108, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
24,6
(24,6)
Resultat før skat
6,9
(7,6)
Egenkapital
19,7
(19,7)
Antal ansatte
75

MONOSOFT APS
Djursgade 31, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
1,4
Resultat før skat
0,0
Egenkapital
0,1
Antal ansatte
7

RYTTERS TØMRERFIRMA APS
Nygårdsvej 31A, 8570 Trustrup
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
5,9
(5,5)
Resultat før skat
0,3
(0,4)
Egenkapital
1,6
(1,4)
Antal ansatte
14

-

MURERFIRMA HANS JOCHUMSEN
APS
Marienhoffvej 28, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
0,8
(0,6)
Resultat før skat
0,0
(-0,5)
Egenkapital
0,4
(0,4)
Antal ansatte
4
MURERFIRMAET SIGFRED POULSEN APS
Askedalsvej 1B, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
1,4
(1,1)
Resultat før skat
0,0
(-0,2)
Egenkapital
2,2
(2,2)
Antal ansatte
3
NYT SYN AUNING APS
Centervej 10, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
3,3
(3,5)
Resultat før skat
1,5
(1,7)
Egenkapital
1,5
(1,7)
Antal ansatte
3
O.H. TEKNIK A/S
Hornbjergvej 10, 8543 Hornslet

SANDFLOW TRADING APS
Ringsøvej 33C, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
1,1
(0,8)
Resultat før skat
0,1
(0,0)
Egenkapital
0,1
(0,0)
Antal ansatte
7
SCAN CONSTRUCTION APS
Nøruplundvej 9, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
13,9
(6,8)
Resultat før skat
8,4
(3,2)
Egenkapital
13,8
(7,3)
Antal ansatte
15
SCAN-AIR APS
Åkærsvej 1, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
1,5
(1,6)
Resultat før skat
0,4
(0,3)
Egenkapital
0,8
(0,7)
Antal ansatte
4
SCANPAN A/S
Industrivej 49, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
29,3
(30,8)

Resultat før skat
Egenkapital
Antal ansatte

6,3
75,4
115

(8,8)
(73,0)

SEAFOOD.SUPPLY.DK APS
Rolshøjvej 29, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
1,6
(1,4)
Resultat før skat
0,0
(-0,1)
Egenkapital
0,3
(0,3)
Antal ansatte
2
SHS A/S
Syrenvej 9, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
-0,0
(-0,2)
Resultat før skat
0,0
(0,2)
Egenkapital
1,6
(11,4)
Antal ansatte
15
SIR HENRY APS
Nedergade 34, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
0,9
(0,8)
Resultat før skat
0,0
(-0,1)
Egenkapital
0,3
(0,2)
Antal ansatte
7
SKOMØ A/S
Julius Kajus Vej 1, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-3-2018
Bruttofortjeneste
18,9
(14,3)
Resultat før skat
6,1
(5,1)
Egenkapital
8,3
(9,0)
Antal ansatte
14
SKOVSTED AGRO APS
Nordkystvejen 1C, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
2,6
(1,7)
Resultat før skat
1,2
(0,7)
Egenkapital
1,1
(0,7)
Antal ansatte
2
SKÆRSØ A/S
Skærsø Skovvej 1, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
-0,0
(-0,0)
Resultat før skat
0,0
(-0,0)
Egenkapital
0,5
(0,5)
Antal ansatte
35
SPORTIGAN AUNING APS
Centervej 11, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
0,9
(0,9)
Resultat før skat
0,0
(-0,3)
Egenkapital
0,4
(0,4)
Antal ansatte
4
SYDDJURS SPILDEVAND A/S
Tyrrisvej 14, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
47,4
(34,5)
Resultat før skat
37,3
(24,9)
Egenkapital
491,9
(460,8)
Antal ansatte
36
SYNCRO APS
Ebeltoft Byvej 1, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
3,4
(3,5)
Resultat før skat
0,6
(0,6)
Egenkapital
0,8
(0,6)
Antal ansatte
6
TAGE THOMSEN A/S
Østervangsvej 1, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
21,1
(20,7)
Resultat før skat
2,6
(2,8)
Egenkapital
12,0
(12,1)
Antal ansatte
38

Ajour

29

Ejerledere Simon og Rasmus Pedersen, Entreprenørfirmaet Erik Pedersen A/S

TANDLÆGE SUSANNE JØRGENSEN APS
Bredgade 1, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
2,5
(2,1)
Resultat før skat
0,5
(0,5)
Egenkapital
1,4
(1,1)
Antal ansatte
7

VEGGERSLEV LANDBRUGS- &
MASKINSERVICE APS
Veggerslevvej 75, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
2,6
(1,9)
Resultat før skat
0,1
(0,0)
Egenkapital
0,5
(0,4)
Antal ansatte
5

TANDLÆGESELSKABET CLAUS
GROTH APS
Nørregade 12 1 th, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
2,7
(2,7)
Resultat før skat
-0,1
(0,0)
Egenkapital
0,1
(0,2)
Antal ansatte
5

VIGEN FERIEBOLIGER EBELTOFT A/S
Adelgade 5B, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
0,1
(0,1)
Resultat før skat
-0,1
(-0,1)
Egenkapital
7,5
(7,6)
Antal ansatte
3

THORFISK A/S
Neptunvej 1, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
43,0
(44,9)
Resultat før skat
2,0
(-28,0)
Egenkapital
26,8
(3,8)
Antal ansatte
75
TIDENS VINDUER APS
Dagstrupvej 21A, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
2,8
(2,2)
Resultat før skat
-1,0
(-0,7)
Egenkapital
-1,6
(-0,9)
Antal ansatte
9
TN AUTO APS
Vibæk Strandvej 8, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
1,8
(1,9)
Resultat før skat
0,1
(0,2)
Egenkapital
0,2
(0,3)
Antal ansatte
6
TORBEN WADSAGER APS
Kastrupvej 20, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
2,0
(1,8)
Resultat før skat
2,1
(0,9)
Egenkapital
15,5
(14,0)
Antal ansatte
3
TREKANTEN 20 A/S
Trekanten 20, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
0,8
(0,7)
Resultat før skat
0,8
(0,8)
Egenkapital
7,6
(7,0)
Antal ansatte
15
TØMRER- SNEDKERFIRMA BO H.
LAURSEN APS
Skovgårdevej 15, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
2,1
(2,0)
Resultat før skat
0,5
(0,4)
Egenkapital
0,8
(0,5)
Antal ansatte
3
TØMRERFIRMAET KURT GRØNFELDT APS
Rågholmvej 7, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
1,8
(1,8)
Resultat før skat
0,2
(-0,2)
Egenkapital
0,3
(0,1)
Antal ansatte
7

VILOMIX LOGISTICS A/S
Sjellebrovej 10, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
12,5
(8,9)
Resultat før skat
1,0
(1,4)
Egenkapital
3,4
(3,6)
Antal ansatte
15
VOGNMAND GERT ANDERSEN A/S
Auningvej 41, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
2,6
(3,2)
Resultat før skat
1,0
(1,8)
Egenkapital
6,5
(6,2)
Antal ansatte
19
VOLANTIS A/S
Sletten 20, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
4,6
(3,9)
Resultat før skat
2,4
(2,1)
Egenkapital
17,5
(15,1)
Antal ansatte
3
VVS MESTER PAUL CHRISTENSEN APS
Plantagevej 20, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
2,1
(1,8)
Resultat før skat
0,3
(-0,1)
Egenkapital
0,5
(0,7)
Antal ansatte
5
ØRSTED KRO A/S
Rougsøvej 118, 8950 Ørsted
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
-0,0
(0,0)
Resultat før skat
0,2
(-0,1)
Egenkapital
1,3
(1,0)
Antal ansatte
7
ØRSTED TELTE A/S
Søndervangen 1A, 8950 Ørsted
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
28,7
(24,5)
Resultat før skat
3,4
(3,0)
Egenkapital
12,7
(10,3)
Antal ansatte
27
ØSTJYSKE BODEGAER APS
Niels Juels Vej 49, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
1,5
(1,4)
Resultat før skat
-0,1
(0,0)
Entreprenørfirmaet Erik Pedersen
A/S
Egenkapital
-0,0
(0,1)
Antal ansatte
3
God eftermiddag direktør jens nikolajsen
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ÅLSRODE SMEDE- OG MASKINFABRIK A/S
Fabrikvej 9, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2017
OMSÆTNING
Bruttofortjeneste
18,6
(18,7)
Resultat før skat
12,2
(12,0)
Egenkapital
44,5
(36,9)
Antal ansatte
89
PROFIL

UKRUDTMANDEN APS
Hans Winthers Vej 1, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
0,5
(0,4)
Resultat før skat
0,1
(-0,0)
Egenkapital
0,2
(0,1)
Antal ansatte
3
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Hurtigløb for entreprenør gav godt resultat
I både 2015 og 2016 var entreprenørbranchen på Djursland
lidt klemt, når man spørger
Rasmus Pedersen, der sammen med sin bror Simon ejer
og driver den snart 100 år
gamle Entreprenørfirmaet Erik
Pedersen A/S i Ørsted. „Der
skete ikke så meget i vores
branche. Konkurrencen var
hård og priserne lave. Men i
2017 blev priserne lidt bedre,
og vi har alle sammen løbet
stærkt.“
Det betød for selskabet, at
bruttofortjenesten steg fra
11,4 til 15,8 mio. kr. i 2017,
mens efter-skat resultatet steg
fra 0,6 til 2,7 mio. kr.
Generationsskifte kørt ind
De to brødres far og nestor i
virksomheden, Erik Pedersen,
er stadig aktiv og har mange
kunderelationer. Men det
er de to brødre, der overtog
virksomheden for omkring tre
år siden, der har ansvaret for
den daglige drift. Generationsskiftet blev startet for godt
10 år siden, hvor brødrene
overtog 1/4 af virksomheden
hver. Efterhånden havde de
tjent nok i deres andel til, at
de kunne overtage resten af
virksomheden.
„Det har været fint med et glidende generationsskifte, hvor
vi i hver vores holdingselskab
har kunnet genere indtjening til
at overtage fars aktier, og jeg
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Regnfuld vinter koster i år
Ifølge Rasmus bliver resultatet
ikke bedre i år. „Det har jo
regnet hele vinteren i år. Så
tager det meget længere tid at
løse vores opgaver i jorden, og
det koster væsentligt mere at
udføre projekterne. Derfor har
vi ikke helt nået det, vi skulle.
Men vi troede hele tiden, at
vejret ville blive bedre, og da
det ikke rigtig har været vinter,
har vi ikke sendt nogle af vores
folk hjem, som vi ellers gør,
hvis det er frostvejr i længere
tid. Det kan ikke undgå at
koste på bundlinien i år, men
jeg håber, vi alligevel kan ende
på et resultat i nærheden af
sidste år.“

Minus landbrug
Oprindeligt havde virksomheden mange opgaver for landbruget på Djursland, men de
er stort set forsvundet. „Den
korte tidslomme, der som
regel er, når der er opgaver
for landmænd, er vi ikke rigtig
gearet til. Det kræver stort set
arbejde døgnet rundt, og vi
prioriterer, at vores folk kan gå
hjem til nogenlunde normal
fyraftenstid.“
Til gengæld fylder opgaver
for forsyningsvirksomheder
i og omkring Djursland rigtig
meget. „Vi laver mange
kloak- og anlægsopgaver for
ENTREPRENØRFIRMAET
f.eks. spildevandsselskaber
ERIK PEDERSEN A/S
og varmeværker, og så har vi
Kirkegade 1, 8950 Ørsted
meget jordarbejde som underRegnskabsafslutning 31-12-2017
entreprise på byggeopgaver
Bruttofortjeneste 15,8 (11,2)
for
nogle af de større
håndOMSÆTNING
BRUTTOFORTJENESTE
OMSÆTNING
BRUTTOFORTJENESTE
Resultat før skat
3,4 (0,7)
værksvirksomheder i området.
Det er Simon, der normalt har
Egenkapital
14,3 (12,6)
ansvaret for dem. mens jeg
Antal ansatte
35
typisk har et eller to af de store
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)
kloakprojekter.“

0

3.448

kan kun anbefale andre at gøre
det på den måde,“ forklarer
Rasmus.
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Kylling & Co
Den 12 Kylling & Co åbner
i Grenaa i de lokaler, der
tidligere rummede Landmad.
Kædens koncept er at servere
kyllingeretter og sandwich
med en vision om at være
Nordens førende kyllingekoncept. Der bliver både
restaurant og mulighed for
take-away.

Brug af Patentsystemet
18. juni kl. 15.00-16.00 i mødelokale
Plant, Agro Food Park 13, 8200 Aarhus N.
Drop-in møde: Udover at registrere
og få godkendt patenter, kan
patentsystemet f.eks. sige noget om
hvilke muligheder og trusler, svagheder
og styrker, din forretningsmodel har?
Hvad skal du være opmærksom på, er
der f.eks. råderum til din opfindelse
eller er der risiko for at krænke andres
patent?
Industri 4.0 er især kendetegnet ved
integrationen mellem den digitale
verden og den fysiske produktion hvad betyde det for patentsystemet?
Arr.: Patent- og Varemærkestyrelsen,
Nmetics og Agro Food Park.
Tilmelding til srma@agrofoodpark.dk
Sommermøde
19. juni 2018 17:00-19:00,
Langsøgaard, Søvej 20, 8410 Rønde.
Syddjurs Kommune og Business
Djursland inviterer lokale virksomheder
og øvrige samarbejdspartnere på

www.erhvervDJURSLAND.dk · juni 2018

Informationsmøde
25. juni kl 17-19 i Mørke Hallen,
Drosselvej 1, 8544 Mørke.
Informationsmøde vedr. ansøgninger
til LAG-Djursland midler.
Info/tilm.: koordinator@lag-djursland.dk

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
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LAG ansøgningsfrist
3. september 2018
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midler.
Info: koordinator@lag-djursland.dk

Københavnere
prissætter for
Boligsidens Markedsindeks
højt
April 2018

8.000

7.000

Kan du ikke ﬁnde det, du søger, er du velkommen til
at rette henvendelse til presse@boligsiden.dk.
7.000
6.000

Udbud

Solgte

6.000

Brug menuerne
nedenfor til at vælge nøgletal, område og boligtype. Du kan vælge én type nøgletal men op til
5.000
Udbud
Solgte
Jul
Jan
Jul
Jan
Jul
Jan
ﬁre
områder
og alle boligtyper.
2015

2016

2016

2017

2017

2018

Brug menuerne
nedenfor til at vælge nøgletal, område og boligtype. Du kan vælge én type nøgletal men op til
5.000
Jeg vil gerne se:
For område: Jul
For boligtype:
Jul
Jan
Jan
Jul
Jan
Norddjurs
Syddjurs
Villa/Rækkehuse
ﬁre områder og alle boligtyper.
2015
2016
2016
2017
2018
Salgstid
Vælg
Vælg2017
Jeg vil gerne se:
Område
Salgstid

For
område:
For
boligtype:
(Du kan
sammenligne
op til ﬁre områder)
(Du kan
sammenligne op til tre boligtyper)
Norddjurs
Syddjurs
Villa/Rækkehuse
Boligtype
Vælg
Norddjurs �

Norddjurs
Område
Syddjurs
Norddjurs

Ændring måned
Vælg
Villa/Rækkehuse �

Syddjurs �

Villa/Rækkehuse
(Du kan sammenligne op til ﬁre områder)
Boligtype
Villa/Rækkehuse
Norddjurs �
Syddjurs �
Villa/Rækkehuse

Salgstid

Salgstid Villa/Rækkehuse
Pressemeddelelser
Villaer/Rækkehuse

Syddjurs

Ønsker
du mere statis…
350

Boligsidens Markedsi…
Graf Tabel

Pressemeddelelser

375

Ændring år

3,1%
15,1%
(Du kan sammenligne
op til tre boligtyper)
Ændring måned
Ændring år
-4,9%
10,2%
Villa/Rækkehuse
�
3,1%
15,1%
Graf Tabel
-4,9%
10,2%

Ønsker
du mere statis…
Salgstid
375

Boligsidens Markedsi…

325
350
300
325

Dage

Djursland til sommermøde.
Borgmester Ole Bollesen byder
velkommen, og derefter indlæg
om bl.a.: Kursus- og retreatcentret
Langsøgaard
v/ værtsparret Lone og Jens Ole Anker
Ladefoged, Godt arbejdsmiljø betaler
sig! v/ Dir. Mikkel Christensen, MC
Tag, Kvalitetstæpper med respekt
for mennesker og miljø v/ CSR
Projektleder Dorthe Aaboe Kallestrup,
egetæpper A/S.
Efterfølgende er Byrådet vært ved
picnic.
Tilm.: 15. juni klokken 12:00 på
Langsøgaard på https://flexbillet.dk/
businessdjursland/event/xwo2py

Dage

VAM A/S
Entreprenørvirksomheden
Vam har skabt en ny løsning,
der øger sikkerheden i udgravninger ved kloakprojekter.
Ukorrekt sikring af udgravninger fører hvert år til alvorlige
ulykker i branchen som det
nydesignede gravekasse
system skal eliminere. „Vores
medarbejdere er meget engagerede og opsatte på at lykkes med opgaven for kunden,
overholde loven og passe på
hinanden. De efterspurgte
derfor en bedre løsning,“
siger projektleder Hans Peter
Amstrup, der med en tegning
i hånden fik produceret en
prototype af gravekassen hos
et lokalt smedefirma. Det
nye gravekassesystem er en
modulløsning, som både er
testet og risikovurderet.
For at få systemet ud til hele
branchen, har Vam etableret
et samarbejde med Tzacho,
som blandt andet er leverandør af gravekasser og funderingsudstyr.
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Ønsker du mere statis…

Pressemeddelelser

Ønsker du mere statis…

Pressemeddelelser

Boligsidens Markedsi…

Boligsidens Markedsi…

Nye selskaber
Cvr nr
39614642
39604590
39604477
39603322
39603063
39602474
39599945
39588382
39573733
39552787
39547465
39539896
39538962
39525283
39522306
39616831
39613034
39611031
39604779
39603403
39591278
39584514
39578808
39578441
39550644
39540169
39539306
39535769
39528045
39523272

Selskabsnavn................................................................................................. Reg.dato
Tom BK IvS................................................................................................. 04.06.2018
DAVAI BRO ApS........................................................................................ 30.05.2018
DAVAI ApS................................................................................................. 30.05.2018
4Keys Studios IVS...................................................................................... 29.05.2018
Underground studio IVS............................................................................ 29.05.2018
Augsos IVS................................................................................................. 29.05.2018
Leafless Entertainment IVS....................................................................... 28.05.2018
NH Rental ApS........................................................................................... 23.05.2018
Slagter Drachmann Hammel ApS............................................................. 16.05.2018
Leg & Læring IVS....................................................................................... 08.05.2018
Kristina Fast Holding ApS...........................................................................07.05.2018
Blind Raven ApS........................................................................................ 03.05.2018
Thomhav Transport IVS............................................................................. 03.05.2018
Møllegårdens Service ApS........................................................................ 30.04.2018
Rent.Div.dk IVS.......................................................................................... 28.04.2018
Louise Adelholm Svenningsen IVS........................................................... 04.06.2018
Rodan Cars IVS...........................................................................................01.06.2018
Galgebakken IVS.........................................................................................01.06.2018
RFL Bik & VVS ApS.................................................................................... 30.05.2018
N.A. Tagdækning IVS................................................................................. 29.05.2018
Carsten Ridder ApS................................................................................... 24.05.2018
Wedocushions.com ApS........................................................................... 22.05.2018
GRAABÆK RACE IVS............................................................................... 18.05.2018
Kokkeriget ApS...........................................................................................17.05.2018
Aarhus Køkkenkonsulenter ApS................................................................ 08.05.2018
Pictureworld IVS........................................................................................ 03.05.2018
Frk. Kejsers Cafe & Restaurant ApS......................................................... 03.05.2018
MOLSFLYT.DK IVS.................................................................................... 02.05.2018
Djursland-psykologen IVS..........................................................................01.05.2018
CBS Field Service IVS................................................................................ 29.04.2018

Antal erklærede konkurser
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Fuldtidsledige
% af arbejdsstyrken
(foreløbige) efter område,
alder og køn.
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Selskabsændringer
33783086 MURERMESTER MICHAEL KILDETOFT ApS..... 02.06.2018 Konkursdekret afsagt
29537038 Datoselskabet af 28.05.2018 A/S......................... 02.06.2018 Konkursdekret afsagt
37134333 Melinox ApS........................................................... 30.05.2018 Konkursdekret afsagt
27274277 OFFSHORE GUARD SERVICES ApS..................... 17.05.2018 virksomheden opløst
36552859 MESTER GRØNT ApS............................................ 16.05.2018 virksomheden opløst
38004549 Milan‘s ApS........................................................ 04.05.2018 virksomheden er opløst
36687959 Old Fashion FOOD Technology IVS.................. 30.04.2018 virksomheden er opløst
30075641 ÅRHUS ENTREPRENØR- OG UDLEJNINGS- MASKINER ApS.............. 30.04.2018
virksomheden er opløst
37161853 Chemical Drifting Shop IVS..................................... 25.04.2018 Likvidation vedtaget
38375520 Gulltoppur ApS................................................ 25.04.2018 Anmodning om opløsning
37665592 The Plant Factory IVS.........................................16.05.2018 virksomheden er opløst
37664774 Gjerulff Group IVS...............................................16.05.2018 virksomheden er opløst
35893431 HEDEGAARD SOLAR IVS....................................... 14.05.2018 opløst ved erklæring
36493097 Status 11.4.2017 ApS............................................ 05.05.2018 Konkursdekret afsagt
20992980 CLC SMOUEN ApS............................................ 04.05.2018 virksomheden er opløst
28971311 HØJTOFTEN ApS.................................................... 02.05.2018 opløst ved erklæring
26489504 AAGAARD CONSULTING ApS......................... 30.04.2018 virksomheden er opløst
34607303 HNW MONTAGE ApS.............................................30.04.2018 opløst ved erklæring
31778972 HN SOL ApS............................................................29.04.2018 opløst ved erklæring
20663928 STIMEX ApS................................................... 25.04.2018 Anmodning om opløsning
34694753 EXIT.DK ApS...........................................................26.03.2018 virksomheden opløst
34716641 FIREWORKS DENMARK IMPORT ApS................23.03.2018 virksomheden opløst
36543191 STALD LYKKESTRUP DK IVS.................................23.03.2018 virksomheden opløst
19841340 LIME TØMRER- & SNEDKERFORRETNING ApS.23.03.2018 virksomheden opløst
33386060 JANNIE OG SØREN KRISTENSEN ApS................23.03.2018 virksomheden opløst
35235809 DAMBORGS ApS.................................................... 21.03.2018 opløst ved erklæring
26799589 GLAS & STIL ApS.................................................... 20.03.2018 opløst ved erklæring
Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.
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Få relevante indlæg
optaget gratis i Ajour.
info@erhvervdjursland.dk

Ajour
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MURERFIRMA

Bent Klausen
Kratbakken 10

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

Aps

8586 Ørum Djurs Tlf. 8638 1160

www.bentklausen.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

Pedelopgaver

Oprydning
Varepakning

Malearbejde
Håndværkerhjælp

Kantinehjælp

Hjælp ved sygdom

Bilvask

…

PUDS BRILLERNE og find småjobs
Find småjobs i din virksomhed. Du kan ansætte
en medarbejder helt ned til en time om ugen.
Virksomhedskonsulent Mathilde Sambleben
hjælper med at finde den rette.
Kontakt Mathilde på 2021 1982
eller mats@norddjurs.dk

Torvet 3, 8500 Grenaa · www.jobnet.dk

ØNSKER DU LOKAL ERHVERVS SPARRING
– SÅ KOM IND I SPAREKASSEN

DIT lokale
pengeinstitut
– hvor DU er i
centrum

Rønde Sparekasses Erhvervsafdeling:
Erhvervsrådgiver
Erhvervsrådgiver
Lars Pagter
Anders Jelle
lp@roendespar.dk
aj@roendespar.dk
Tlf. nr. 8758 1338
Tlf. nr. 8758 1348

Erhvervsrådgiver
Lisbeth Grauballe Bendtsen
lg@roendespar.dk
Tlf. nr. 8758 1339

www.roendespar.dk

