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PUDS BRILLERNE og find småjobs
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Bedre efteruddannelse ville give vindmøllevirksomhed
mere arbejde i både ind- og udland.
Jeppe er glad for AMU og siger,
Andet hierarki ved
Connected Wind Services A/S
at det generelt er et fantastisk fint
arbejde i udlandet
flyttede for ti år siden til Balle og
system, men at det er lidt ineffekJeppe bytter også gerne nogle
servicerer i dag cirka 1.000 af de
tivt og mangler noget. Han siger, at
offentligt betalte konsulenter for
cirka 4.500 danske vindmøller. Virkbedre ramme
somheden har en svensk og en tysk medarbejdere
kommer tilbage
vilkår. „Drop det
afdeling, og adm. direktør Jeppe
I FRANKRIG ER MAN
fra AMU-kurser
selvgenererende
Mikkelsen står for den danske serog fortæller, at
øko-system
viceafdeling og for den afdeling, der
VANT TIL, AT ÉN PERSON
tiden ikke blev
med puljer og
renoverer gear.
udnyttet særlig
konsulenter, der
BESTEMMER
På matriklen i Balle har man 200
godt.
lever i deres
vindmøllegear, hvoraf de 30-40 er
„Man skal se på hele tankeganeget system og er gode til at skaffe
renoverede. Fra kunder i ind- og
gen omkring AMU. At medarbejdere penge til egen løn. Skab nogle gode
udland returneres det brugte gear,
skal bruge fem dage på noget, de
rammevilkår som penge til internet,
når de modtager et af de renovekunne have lært på to dage har jeg
mobildækning og uddannelse. Det
rede, og virksomhedens ansatte er
ingen respekt for.“ Jeppe mener,
er der brug for.“
i konkurrence med folk fra mange
at der mangler et effektivt uddanHan har tidligere arbejdet i marinelande om at sikre sig arbejdet på
nelsessystem, som også opkvalifibranchen og siger, at den i forhold til
vindmøllerne verden over.
cerer dem, der allerede arbejder i en vindmøllebranchen er meget mere
„Vi har knalddygtige medarbejbranche.
konservativ. „Rundt om i verden har
dere i Danmark med god kultu„Jeg ville meget nemmere kunne
folk, der arbejder med vind været
rel forståelse for andre og gode
vant til os danskere. Så i vores
sprogkundskaber,“ siger Jeppe men få hverdagen til at hænge sammen.
Jeg skal i dag ud og opsøge folk til
„fordanskede“ branche er det nok
tilføjer så, at der på uddannelses
de opgaver, som jeg ellers kunne
nemmere at være sælger og søge
området også er rigtig meget plads
uddanne nogle
nye kunder og opgaver i udlandet.“
til forbedringer.
af
mine
medI projektdelen oplever han derimod
„For at jeg
DET VILLE HELT
arbejdere til.
nogle gange et lidt andet hierarki.
eksempelvis
Lige nu arbejder
„Laver vi en gearudskiftning
kan sende folk
SIKKERT BETYDE FLERE
vi i England
i Danmark, er vi mere lige om
ud på søen til
sammen med
opgaven. I Frankrig er man vant til,
havvindmøller,
ARBEJDSPLADSER OG
energiproduat én person bestemmer, og at ikke
kræver det en
FLERE JOB
centen Ørsted
alle på samme måde tager ansvar.“
uddannelse. Og
om at renovere
Således kan en dansk medarbejder
den er så dyr, at
gear i møllerne. Jeg har kun en lille
på udebane godt komme med nogle
jeg ikke kan uddanne alle. I sidste
håndfuld kvalificerede medarbejforventninger, der viser sig ikke at
ende betyder det, at jeg mister
holde stik.
udenlandske kunder, der får arbejdet dere med de nødvendige kurser til
opgaven.“
Vindmøllebranchen er ung, og
lavet af andre.“
Behovet for uddannelse har ifølge
Jeppe siger, at medarbejderne har
Jeppe skabt en barriere. „Får du
en utrolig god evne til at eksekvere.
Vi skal kunne noget mere
nem adgang til de samme færdig
Opstår der et problem, finder de en
Der findes i dag forskellige kurser,
heder, fjerner du barrieren for at
løsning. „Jeg har været i Kina nogle
som danske virksomheder betaler
kunne komme ud i verden og får
år, og det var en fryd, når der kom
store beløb for ved eksterne udbymulighed for at uddanne en større
folk fra Danmark, så tingene blev
dere. „Min eneste mulighed er at
lavet. Når der ikke er en brugsanbetale en høj kursuspris plus medar- mængde medarbejdere, der kan
konkurrere med englændere, portuvisning på en løsning, er danskerne
bejdernes løn. Det ville i AMU-regi
gisere og andre. Synergien er svær
rigtig gode til at finde den.“
give sindssyg god mening at lave
at kvantificere, men det ville helt
den slags kurser. Skal vi bevare
sikkert betyde flere arbejdspladser
velstanden i Danmark, skal vi kunne
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
og flere job.“
noget mere.“
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SLOT OG VIRKSOMHED

KLÆDER HINANDEN
Møbelpolstring og salg af klassiske danske designmøbler
er det perfekte match i Rosenholms slotsmiljø.
Efter at en længe på Rosenholm
Hovedgård i efteråret 2009 styrtede
sammen under en storm, byggede
godsejer Peter Helles på sammen
sted en ny bygning. Den var egentlig
tiltænkt privat beboelse, men Merete Dahl Raaberg og Kim Juul Raaberg fik overtalt Peter til at indrette
en del af bygningen til erhverv.
Merete er uddannet møbelpolstrer, og parret startede i 2010 op i
det små i privatboligen i Mejlby. „Da
vi først kom rigtigt i gang i vores
eget værksted, gik der ikke lang tid,
før pladsen begyndte at blive trang,“
fortæller hun. „Og da en større
erhvervskunde samtidig kontaktede
os, fik det os til at se os omkring
efter noget andet.“
Polsterværksted og showroom
De første sonderinger blev gjort i
Risskov-området. „Men selv det
ældre erhvervsbyggeri var dyrt, og
vi fandt det ucharmerende at skulle
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terne. Vi overvejede lidt det med at
arbejde et sted med udsigt til grå
skifte kommune, men kunderne finbetonbygninger.“ En dag spottede
der os på nettet, og vi har bestemt
Kim i forbifarten et skilt på marken
ved siden af Rosenholm Slot om ud- ikke tabt noget ved flytningen.“
Merete og Kim gør meget ud af
lejning af lokaler, og de endte med
at være synlige på nettet, og ved
at køre ud og kigge på det.
ordrer over
„Heldigvis
10.000 kroner er
kunne Peter
VI VIL GERNE, AT
der fri afhentogså se muFOLK BLIVER INSPIRERET
ning og levering,
lighederne, så
så en stor del
i 2015 flytAF HELE VORES SETUP
af kunderne har
tede vi ind.“ I
slet ikke behov
forbindelse med
MED BELIGGENHEDEN,
for at komme til
flytningen opretRosenholm.
tede Merete og
INDRETNINGEN OG
„Men dem
Kim anpartsder gør, måske
selskabet dahl
PRODUKTERNE
for at vælge stof,
& juul - Interiør
ApS. Det idyllisk beliggende polster- får så en ekstra oplevelse med – og
skal ikke kæmpe med andre om
værksted og showroom med klasparkeringspladserne.“ Selv om det
siske- og moderne kvalitetsmøbler
ikke er stedet for strøgkunder, sker
havde set dagens lys.
det alligevel, at firmaskiltet vækker
„Vi vil gerne, at folk bliver inspirenysgerrigheden og får nogle til at
ret af hele vores setup med beligkigge ind. „Vi har også været med
genheden, indretningen og produk-
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Merete Dahl Raaberg og Kim Juul Raaberg, dahl & juul - Interiør ApS

på slotsmesse og har haft åbent
hus, når der har været arrangementer på slottet.“
International webshop
lige på trapperne
Kim fortæller, at overgangen i 2015
fra enkeltmandsvirksomhed til ApS
kostede en del kræfter. „Der er så
meget fokus på iværksætteri, men
hvad med hjælp til dem, der allerede
er i gang og har fokus på driften.“
Han har et godt råd til Syddjurs
Kommune. „Vi ved godt, at vi skal
stå på egne ben, men kommunen
skulle holde øje med nye virksomheder og have en velkomstpakke
med kontaktoplysninger og praktisk
rådgivning. Det virker som om, at
iværksætteri er mere spændende
end hjælp og sparring til drift.“
Han udelukker ikke, at de på et
tidspunkt også kunne finde på at
rykke privatboligen til området.
„Lige nu er der bare ikke særlig
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mæssige polstringsopgaver. Der er
mange byggegrunde at vælge melnetop uddannet en lærling, og den
lem.“
næste er i gang.
Det bløde aftræk til at åbne en
„Vi søgte længe efter en polstrer,
international webshop med møbelda der er mangel på dem, og for en
salg er taget. „Selv om vi har haft
måned siden
polstreopgaver
lykkedes det
i både England
DET VIRKER SOM OM,
endelig. Han bor
og Frankrig, skal
den del primært
AT IVÆRKSÆTTERI ER MERE i Billund – og har
fri hver anden/
holdes inden for
tredje fredag.“
landets grænSPÆNDENDE END HJÆLP
Bemandingen
ser.“
passer lige til
Møblerne pro- OG SPARRING TIL DRIFT
de nuværende
duceres primært
arbejdsopgaver, og der er p.t. ikke
af Brdr. Petersens Polstermøbeltid til så meget andet.
fabrik ApS i Viby, og dahl & juul er
„Får vi et stort projekt, er vi klar til
en af de ni danske forhandlere. „Vi
at samarbejde med andre. Branchen
har haft henvendelser fra Dubai, da
er lille, og vi har gode sparringspartsælgerne der lægger så stor avance
nere.“
på, at det faktisk kan betale sig at få
leveret møblerne fra Danmark.“
På værkstedet arbejder Merete
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
sammen med en svend og en
lærling, mens Kim tager sig af det
administrative og står for erhvervsErhvervsudvikling
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At gøre livet nemmere og hyggeligere for BMW folk
er grundtanken bag markedsføringen af KOED A/S.
men der er Henrik meget tilbageholForretningsgrundlaget er salg af nye
dende og bruger ikke mange midler
og brugte reservedele til BMW fra
på den konto. „Reklamerne ses kun
et af nordens største lagre af BMW
af andre motorreservedele
kørere.“ Heller
beliggende i KoJEG TROR IKKE SÅ
ikke reklamelind. Indehaver
MEGET PÅ ANNONCER
skilte prioriteres.
af KOED A/S,
„HenvendelHenrik SørenMEN MEGET MERE PÅ AT
ser i forbindelse
sen, har formået
VÆRE TIL STEDE OG PÅ
med store
at kombinere
reklameskilte
evnerne som
AT FORTÆLLE DE GODE
kommer mest
mekaniker med
fra andre, der
HISTORIER
salgstalent. Ud
har ladet sig
over det mestrer
han også at tænke markedsføring på inspirere til også at ville sælge mig
en måde, som andre køber sig hjælp et skilt.“ Når han sponsorerer det
lokale foreningsliv og andre lokale,
til fra eksperter.
tænker han således heller ikke
„Jeg tror ikke så meget på anmarkedsføring – men alene støtte til
noncer men meget mere på at være
det lokale.
til stede og på at fortælle de gode
historier om os,“ siger Henrik. Og
Hyrer folk til de gode historier
til stede var han for 22. gang den
En del af udbyttet af et træf er at få
første lørdag i maj til KOED træf,
hvor 1.400 mennesker og cirka halvt sat nogle „hjulspor“ og få fortællingen om det bredt ud. I år var der
så mange BMW’er satte hinanden
hyret en til at skrive om træffet til
stævne i Kolind.
landsdækkende motorblade og en
anden til at sætte den lokale vinkel
Sponsorpengene bliver i miljøet
på til brug i lokalpresse, på FaceDet var gratis at komme ind, og alle
book og på hjemmeside.
fik hver tre billetter til øl, vand eller
„Selv om jeg betaler nogen for
mad efter eget valg. „Der kom 300
flere end i 2017, og succesen gør, at at fortælle om det, er jeg også selv
meget til stede på Facebook, hvor
vi næste år nok kommer til at skære
kunder og venner af huset flittigt
ned til to gratis billetter til hver.“
deler deres BMW oplevelser og får/
BMW-folket fra hele landet kommer
primært for at se på bilerne og dyrke søger hjælp af hinanden. Jeg fortæller ikke om mine
fællesskabet.
tilbud men om
„Vi er meget
DET VI LAVER MÅ
hverdagenes opopmærksomme
GERNE GØRE FOLK I
levelser.“ Koed
på ikke at gøre
har også en
det til et tivoli.
AUDI OG MERCEDES
intern Facebook
Gæsterne kører
side for medlangt efter det
MISUNDELIGE
arbejdere, hvor
og forventer
Henrik jævnligt poster informationer.
først og fremmest nogle gode
Han siger, at vi mennesker gerne
rammer for at kunne skabe sin
køber noget, som vi ved, at også
egen dag.“ Henrik siger, at det med
penge og antallet af gratis øl ikke må andre synes er godt. „Vi hjælper
kunderne med at gøre oplevelsen
overskygge hovedformålet.
fuldendt ved at være der for dem,
„Det skal være ren hygge, så
når de har købt.“ At Henriks valg
folk tænker KOED, når de kommer
netop er faldet på BMW, har han
hjem. Vi sælger også udvalgte ting
også en god begrundelse for.
fra lageret, og det er legitimt, at vi
„Med mange andre biler går der
får lidt penge ud af det. Men det er
30 år eller mere, før nogle begynder
og bliver noget sekundært.“ Henrik
at se på de gamle biler som interesstøtter gerne andre BMW træf og
sante klassikere. En BMW bliver
event, klubaftener og møder m.m.
ikke en „gammel bil“. Den har sin
„Der er rigeligt at bruge penge på
brugsperiode, og kort tid derefter
i miljøet, og at gå uden for BMW vil
er den en klassiker, og når noget
falde mig fremmed. Når vi bruger
en krone, skal det glæde flere BMW går i stykker, vil du gerne reparere
det.“ Han har ikke nogen langsigtet
folk og give gode oplevelser. Det vi
markedsføringsstrategi og er ikke
laver må gerne gøre folk i Audi og
opsøgende med hensyn til sponsoMercedes misundelige. Kan vi få
rater. „Jeg forholder mig løbende til
flere BMW’er på vejene, sælger vi
de henvendelser, der kommer.“
også flere reservedele.“
Der kommer mange forespørgsler
fra motorkørere om sponsorater,
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
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Indehaver Henrik Sørensen, KOED A/S

HYGGES FOR
SPONSORKRONERNE
DER SKAL
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At formidle gode erhvervshistorier fra Djursland er slet ikke det værste job, mener
medierådgiver på Erhverv Djursland, Diana Therese Skøtt Larsen. Hun bor i Grenaa, men
er gennem tiden altid kommet meget rundt på hele Djursland.
Og når dagen hos udgiver af
Erhverv Djursland, Mercatus Reklamebureau, er gået, er det ikke
sådan, at Diana går hjem og hviler
Masser af potentiale
på laurbærene. Så finder du hende
Det er Dianas opfattelse, at det
enten i byrådsgår godt for
salen, i den
langt de fleste
JEG HØRER FRA
lokale svømvirksomheder
MANGE VIRKSOMHEDER,
mehal, til Body
på Djursland.
Combat eller
„At dømme ud
AT DE I ERHVERV
sammen med
fra de historier
den sammenjeg samler op,
En alsidig baggrund
DJURSLAND FÅR
bragte familie
er der masser
Diana har boet en del i udlandet og
INSPIRATION OG VIDEN
med fem børn.
har arbejdet i internationale virksom- af liv og udvikling blandt
heder. Hun har læst på erhvervsakademiet i Randers, er uddannet inden både store og små virksomheder.
De sidste ti år er der heldigvis også
for turisme og management og har
kommet et meget større fokus på,
læst erhvervsjura.
at vi allesammen
„Jeg er meget
skal hjælpe med
politisk engaAT DEN GODE
til at få de gode
geret, specielt i
HISTORIE SAMTIDIG ER
historier bragt
erhvervspolitik,
til torvs, fordi
og sidder som
EFFEKTIV KOMMUNI
det vil stimulere
medlem af
bosætningen og
kommunalbesty- KATION, BLIVER DEN JO
øge muligheden
relsen i Nordfor at tiltrække
djurs Kommune
IKKE DÅRLIGERE AF
kvalificeret arblandt andet
bejdskraft. Det er rent faktisk
med i Erhvervs- og arbejdsmaren udfording for mange
kedsudvalget.“ Hun har også flere
erhvervsdrivende
bestyrelsesposter.
på Djursland.
Stor lydhørhed på halvøen
„Mit opgave er ikke at opfinde
den gode reklame, men at hjælpe
virksomhederne med at formidle
den gode erhvervshistorie. At den
gode historie samtidig er effektiv
kommunikation, det bliver den jo
ikke dårligere af.“ Nogle gange ser
virksomhederne ikke selv de gode
historier gemt i hverdagens „selvfølgeligheder“, og så kan det være
godt med øjne udefra til at trække
dem frem i lyset.
„Når jeg kommer med en idé,
og virksomheden også ser muligheden i den, er vi allerede godt i
gang. Jeg hører fra mange, at de i
Erhverv Djursland får inspiration og
Efter mere end et halvt år på posten
har hun fingeren på pulsen om,
hvad der rører sig på Djursland og
er ofte i dialog med erhvervsfolk for
at hjælpe dem med at formidle de
gode historier videre. „Jeg mærker,
at der er et godt sammenhold her,
og at de fleste virkelig interesserer
sig for hinanden og deres virksomheder. Det er lige mig.“
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viden om andre lokale initiativer, og
at de derfor gemmer magasinet.“
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DEJLIGT NÅR EN HEL EGN

RÅBER PÅ

GENSYN

Medierådgiver Diana Therese Skøtt Larsen, Mercatus Reklamebureau A/S
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FYNSK KOLONIHAVEHUS BYGGET OM TIL

AUTOCAMPER
SÅ KOM

DATABESKYTTELSESLOVEN

KLUMME – ADVOKAT

– ENDELIG!

Efter mange måneders tilløb
fyldt med spændende oplæg og
avisoverskrifter kom den 25. maj
endelig, men der er stadig mange
ubesvarede spørgsmål rundt omkring i virksomhederne, og mange
er slet ikke gået i gang endnu.
Vi har hjulpet rigtig mange små
og mellemstore virksomheder
med at få afdækket behandlingen
af data, og behandlingssikkerheden.
Der dukker altid mange spørgsmål op i processen, og nogle
gange har man mere – eller mindre – data end man regnede med.
Der er især mange spørgsmål
omkring de ansatte, kunderne og
e-mail korrespondance.

12

Bilen & Bossen

Hvad er GDPR og hvad er Markedsføringsloven – Hvad må man,
og hvad må man ikke?
Hvis din virksomhed hører til
dem, der ikke rigtig har fået taget
hul på GDPR, så kan du stadig nå
det.
De virksomheder, som har godt
styr på kundernes data, kan hente

rigtig god branding værdi her og
udnytte det som en kvalitet markedsføringsmæssigt.
Af Mette Haase Lindhardt, advokat (L),
partner og certificeret voldgiftsdommer
og Pia Bidstrup, persondataspecialist og
juridisk elitesekretær, Lindhardt Steffensen
Advokater A/S, www.lsa-advokater.dk
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Citroën HY 1980
Original benzinmotor
Topfart:
80 km/t med rygvind
og ned ad bakke
Teknik:
60 hk
3 gear
3 tons

Efter et liv som møbelbus
blev en Citroën HY’er kolonihavehus og er nu endt
som autocamper i Balle.
Mange gode bilhandler før i tiden
ved Folmer Sørensen Citroën i
Tirstrup betyder, at Citroën interessen stadig trives rundt om i området – også ved indehaver af Balle
Entreprenørforrening ApS, Ernst
Thygesen.
„Jeg er vokset op med Citroën,“
fortæller Enst. „Vi kunne trække
hele byen til, når vi som knejter
kørte ræs i 2CV’er, inden vi kunne
nå pedalerne. Vi fik de gamle biler
af Folmer Sørensen – jeg gik i skole
med hans sønner.“
Ernst eller jerngården
Da Ernst bestemte sig for at ville
have en HY’er, fandt han i 1987 den
kun syv år gamle bil i Den Blå Avis.
„Den havde kørt fem år som møbelbus i København og blev derefter
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med det, og vi har prøvet at have
stablet på fire fundamentblokke og
dem alle seks med på én gang.“
brugt som kolonihavehus i Odense.
HY’eren kører kun i den del af
Bilerne var lavet af genbrugsmetal,
året, hvor solen skinner. „Ellers
og den var rådden en halv meter op
ruster den op. Vi har den ikke for at
og ved at falde sammen. Det var
holde ferie i den, men for at kunne
enten jerngården eller mig, og jeg
være sammen med ligesindede
købte den for jernprisen.“
nørder.“ Feriemuligheden er en
Ernst har været medlem af Dansk
tillægsgevinst, og det bliver til flere
Citroën Klub siden 1977 og kører
årlige ferieture rundt i landet. „Der
til træf i hele Europa – og var i Kr.
er altid et træf i en lokalklub at køre
Himmelfartsferien til landstræf i
efter, og vi har rigtig mange Citroën
Vestbirk. Men når der skal laves bil,
venner rundt om, der viser os gode
vil han være alene om det. „Jeg
steder at holde
har skiftet alt
for natten. Så
det nederste og
DER ER ALTID ET
vi slider ikke ret
indrettet den
meget på camsom autocamper TRÆF I EN LOKALKLUB AT
pingpladserne.“
til tre børn og
Mobilerne
KØRE EFTER
to voksne. Når
bliver lukket ned
den trænger til
i handskerummet, og der snakkes
det, bliver den malet med Esbjerg
om alt andet end arbejde. „Vi sidder
Maskinemalje – med en Nilfisk
i bilen og kobler helt fra, mens vi
støvsuger.“
lytter til mobiltelefonernes ringen i
handskerummet og lader batterierne
Citroën venner kender
op igen.“
de gode steder
Efter at børnene er blevet store, er
det nu børnebørnene, at Ernst og
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
Janne har med på ture. „De er vilde
Bilen & Bossen
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Nye uddannelser i Grenaa
kan være starten på et
lokalt e-handels eventyr på
Djursland.

Viden Djurs i Grenaa har allerede
vist vejen med spiluddannelse af
unge og skabelsen af et computer
miljø bygget op omkring uddannelsen. Det er med udgangspunkt i
samme model, at man nu gør klar til
en uddannelse i e-handel og opstart
af et nyt college til august 2019.
„Vi har erfaringerne fra computer
spilområdet, hvor vi har formået
at skabe en lille industri i Grenaa,“
fortæller afdelingsleder ved Viden
Djurs, Søren Hansen. „Målet er
at skabe en e-handsels klynge på
Djursland, der fungerer på samme
måde som miljøet omkring
spiludviklingen.“ Han ser
både uddannelsen som
et tilbud til landets unge
og som en mulighed
for eksisterende og
kommende e-handels
virksomheder på
Djursland.

er vi klar til at skubbe på erhvervsudviklingen, mens virksomhederne
kan bidrage med lærepladser og
sparring m.m.“ Søren håber, at det
nye tiltag resulterer i såvel flere
iværksættere og flere uddannede til
at styrke de eksisterende e-handels
virksomheder, som bliver en god
hjælp til virksomheder ved opstart af
e-handel.
Viden Djurs vil gerne i dialog med
erhvervslivet for også at høre om
behov og ønsker til uddannelse/
efteruddannelse og til nye medar-

Inviteres til møde
i efteråret
„Vi breder armene
ud og inviterer
Djurslands erhvervsliv til samarbejde. Som skole

NU SKAL DER

HANDLES

Afdelingsleder Søren Hansen, Viden Djurs

14
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inden for uddanHundested, der har fokus på iværkbejdere. „Vi inviMÅLET ER AT SKABE
nelser i multisætteri og teknologi. „Flere af vores
terer til efteråret
EN E-HANDSELS KLYNGE
medie og på det
elever på computerspilområdet har
virksomheder
digitale område
tidligere gået på efterskolen.“ Det er
på Djursland til
PÅ DJURSLAND, DER FUN
samt detailhanisær børn af selvstændige, og efteret dialogmøde,
del.“
skolen kan godt blive en væsentlig
hvor vi fortæller
GERER PÅ SAMME MÅDE
Søren fremfødekæde til den nye uddannelse.
nærmere om
hæver de billige
„Vi kunne faktisk godt bruge en
vores tanker.
SOM MILJØET OMKRING
m2 i Grenaa til
ny Grenaa-Hundested rute. Det er
Det skulle også
SPILUDVIKLINGEN
lidt alvorligt ment – men også en
gerne resultere
både lager og
helt anden snak, som vi må tage en
i input fra erkontor.
anden gang.“
hvervslivet, så vi sammen får skabt
„De unge får hele verden som
Pakken med uddannelse, kostde allerbedste rammer for både
legeplads, og du har samme muskole, eget kontor og e-handels
uddannelse og klynge-/vidensmiljø.“ ligheder ved at sidde i Grenaa som
miljø markedsføres fra efteråret i
Man er velkommen til allerede nu at
på Nørrebro. Det er bare meget bilhele landet. „Det bliver også lidt a
kontakte Søren. „Dørene står åbne,
ligere, og vi kommer til at styrke det
la „Løvens hule“, hvor vi skal have
og vi er klar til at lytte til Djurslands
lokale erhvervsliv og tiltrække flere
fat i folk inden
behov.“
unge mennefor e-handel,
sker. Det kræver
VI BREDER ARMENE
der har skabt
Hele verden som legeplads
kun en god interUD OG INVITERER DJURS
succeser og kan
Udgangspunktet for den nye udnetforbindelse
være med til
dannelse er det 2-årige skoleforløb
og en gode idé
LANDS ERHVERVSLIV TIL
at realisere de
i EUX Business, hvor man så også
at komme i gang
SAMARBEJDE
unges idéer og
arbejder aktivt med sin forretningsselv.“ Han tror,
drømme.“
plan for e-handel. Derefter kan man
at mange unge
enten komme i lære eller i iværksæt- går rundt med drømmen om at finde
terpraktik i sin egen virksomhed.
et nichemarked.
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
„Det er en forholdsvis massiv
satsning på et område, hvor ingen
Samarbejder med
andre hidtil har gjort noget tilsvaefterskole i Hundested
rende. Vi kombinerer vores viden
Viden Djurs samarbejder med
efterskolen New Nordic Youth i

S PÅ DJURSLAND
www.erhvervDJURSLAND.dk · august 2018
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Indehaver Peter Drejer, Høbjerg Gartneri

PRAKTIKANTEN
VOKSEDE MED OPGAVEN

16
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Gennem et 13-ugers praktikforløb er en ny
medarbejder groet frem på Høbjerg Gartneri.
Når Peters kontaktperson ved
Erhverv Djursland møder indehaver
Jobcentret vender tilbage fra ferie,
af Høbjerg Gartneri, Peter Drejer,
er Peter klar til at give en ny person
på en af gartneriets mange bænke,
hvor han sidder sammen med Shad- en mulighed i et praktikforløb.
På gartneriet er 1/3 af driften
man, der stammer fra Iran. Efter
jordbær, 1/3 karat Shadman er
tofler og grønt,
blevet flyttet
NÅR DU BEHANDLER
og så er der lidt
rundt i Danmark
DINE MEDARBEJDERE
frugtplantage og
– syv måneder
juletræer og en
i Rødbyhavn,
ORDENTLIGT, FÅR DU
mindre ægge
halvandet år
produktion,
på Bornholm,
OGSÅ BÅDE GOD OG
mens resten af
to måneder på
driften af de 40
Samsø og nu
LOYAL ARBEJDSKRAFT
ha. er korn i omfire måneder i
drift. Cirka halvdelen af produkterne
Grenaa, er der endelig udsigt til, at
sælges i gårdbutikken/caféen.
han og familien kan slå rødder til en
stabil fremtid på Djursland.
Lærer at tage medansvar
Ti minutter forinden havde Peter
„Sproget kan være en udfordring,
nemlig fortalt Shadman, at han efter
men når man vil det og både kom13 ugers praktik bliver fastansat på
mer på skole og ud blandt andre,
gartneriet. „Shadman er virkelig
løser det sig også. En, der gerne vil,
dygtig og har tidligere arbejdet på
fortjener at blive hjulpet.“ Og Peter
et gartneri i Iran,“ fortæller Peter.
siger, at langt de fleste nydanskere
„Han fortsætter med det, han har
rigtig gerne vil. „Det handler ikke
lavet i praktikken og skal samtidig
om, at vi skal lave om på noget,
gå på sprogskole i Grenaa, hvor han
bor med sin kone og deres barn. Var men sætter du dig ind i deres forhold og kender lidt til kulturen, får du
Shadman ikke blevet ansat, havde
fremtiden heddet integrationsydelse de bedste resultater. Det offentlige
har strammet grebet så meget, at
og fortsat jagt på job – eventuelt via
langt de fleste her i landet er meget
en ny praktik.“
motiverede for at yde den nødvendige indsats.“
Peter er klar til næste praktikant
En del af indsatsen handler om
Sproget er den store udfordring,
at lære nydanskere at være opsøg
og Shadman har svært ved at følge
ende og at lære dem om at tage
med i vores samtale. Samtidig
medansvar. „Arbejdet skal ikke bare
kan han næsten ikke vente med at
være en sur pligt. De skal lære den
komme ud til sin makker på kålmarken lige ved siden af. Da der er givet danske arbejdskultur og arbejds
markedssystemet at kende – hvorhånd, løber han af sted ud på mardan vi møder til tiden og gerne er
ken – SÅ parat til sit nye arbejdsliv.
sociale i pauserne.“
„Jeg har en klar fornemmelse af,
Nogle kommer fra en kultur, hvor
at han ønsker at skabe sig en fremman har det
tid i Danmark
svært med at
og har viljen og
EN, DER GERNE VIL,
blive en del af et
stoltheden til at
fællesskab. „Vi
ville og kunne
FORTJENER AT BLIVE
gør meget ud af
selv. Jeg betaler
HJULPET
at få dem med
en god løn og
og involverer
gør det ikke for
dem i planlægning og tiltag. Man
at få billig arbejdskraft. Men når
skal lære at blive taget med på råd,
du behandler dine medarbejdere
hvis man ikke har prøvet det før.“
ordentligt, får du også både god og
På uformelle møder på en bænk
loyal arbejdskraft.“ Peter har hen
eller på græsplænen over en is eller
ad vejen haft både danskere og
en øl, fortæller Peter om, hvordan
udlændinge. Ikke alle har fået fast
det går, og man vender desuden
arbejde, men han har stadig til gode
det, der ellers måtte være. Det
for første gang at måtte opsige en
sociale efter arbejdstid prioriteres
medarbejder.
også. „De ansatte bestemmer
Via Jobcentret har Peter også
selvfølgelig selv, om de er med efter
fået en dansker med behov for lidt
fyraften, men jeg bruger hvert år
struktur i hverdagen. Han arbejder
et pænt stort beløb på pizzaer og is
nu i fleksjob. På et tidspunkt havde
m.m.“
han også en dansk murer, der efter
at have fået dårlig arm kom i fleksjob
i fem år frem til sin pensionering.
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
www.erhvervDJURSLAND.dk · august 2018
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Kathrine Fisker og Peter Møller, Djurslands Bank
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DIN LOKALE BANK KIGGER

LÆNGERE MOD VEST
Djurslands Banks nye afdeling i Randers skal
også ses som en styrkelse af Djursland.
At nærvær tages bogstaveligt ses
ankret personale med lokalt engaNår Djurslands Bank til september
blandt andet af tilgængeligheden til
gement og indgående kendskab
rykker ind i nyistandsatte lokaler på
medarbejderne, der også er nemme
til lokalområdet. „Forskellighed er
Østervold i Randers, bliver det med
at finde på hjemmesiden. „Man er
en stor styrke, og vores personale
tidligere afdelingsdirektør i Auning,
altid velkomne til at kontakte os,
sammensættes som et hold, der
Peter Møller, i spidsen. Peter
og synlighed og tilgængelighed er
i fællesskab dækker hinanden ind,
varetager desuden funktionen som
for os en selvfølge, der blot under
kender kunderne og giver den bedområdedirektør for Djursland. Banstreger, at vi er det lokale penge
ste sparring og
ken har allerede
institut.“
service.“
i dag kunder i
VI ER FORTSAT
Med på holdet
Randers, og en
MASSIVT TIL STEDE
i Randers har Pe- Bliv udfordret af din bank
del af kunderne
Kathrine siger, at banken vil andet
ter blandt andet
på Djursland er
PÅ DJURSLAND, OG
erhvervsrådgiver og mere end at tage imod indskud
erhvervsaktive
AFDELINGERNE I AARHUS
og låne penge ud. „Vi bakker op om
Kathrine Fisker.
i Randers-omdet lokale og skiller os ud ved måMens de to har
rådet.
OG RANDERS BETYDER
sportsinteressen den, vi gør det på. Vi er ikke større,
„Vi er i forveend at vi når ud til alle, og vi er ikke
til fælles, er aljen i Grenaa og
NYE MULIGHEDER
mindre, end at vi har kompetenderen forskellig,
Aarhus, så det
cerne. Vi er en fuld service bank til
da Kathrine blev født i 1979 – året
falder helt naturligt med en afdesmå og mellemstore virksomheder.“
hvor fodboldspilleren Peter debuteling i Randers for at dække vores
Set i lyset af budget og regnskab
rede i Randers Freja. Han var en tur
geografiske kerneområde bedst
inde omkring landsholdet, hvilket Ka- udfordrer banken som finansiel sparmuligt ind,“ siger Peter og ser den
ringspartner også virksomhedens
thrine også var – som elitesvømmer
nye afdeling som en styrkelse af
forretningsmodel og strategi. „I den
i Neptun. Hun blev ved årsskiftet
Djursland.
sidste ende skaber det værdi for
ansat i banken efter fra 2015-17 at
„Vi er fortsat massivt til stede på
både kunden og os – og for erhave været salgschef i Randers FC.
Djursland, og afdelingerne i Aarhus
hvervskunderne indbyrdes.“
og Randers betyder nye muligheder
Seminarer og andre arrangemenKompetencer og tilgængelighed
for både at udvide og udvikle vores
ter for erhvervslivet og en generel
„Sport og foreningsliv binder folk
virksomhed.“
deltagelse i – og opbakning til – det
sammen og skaber netværk – helt i
lokale står højt på prioriteringslisten.
bankens ånd. Men vi er selvfølgelig
Nærvær betyder
„Du er altid velogså meget anhurtige beslutninger
det end sport og
Erhvervsafdelinger i både Grenaa,
VI BAKKER OP OM DET kommen i vores
lokalafdelinger,
spiller på mange
Aarhus og Randers betyder, at også
LOKALE OG SKILLER OS
og vi kommer
strenge i hele
ledelsen er nærværende. „Der er
også rigtig gerne
vores dæknings UD VED MÅDEN, VI GØR
ikke langt fra kunde til beslutningstil dig.“
område.“
tager, og vi vil arbejde hårdt på at
Kathrine siger,
Peter blev i 1982 DET PÅ
styrke netværket i området mellem
at banken både
dansk mester
de tre byer.“
støtter og investerer lokalt, så både
med Randers Freja, og holdet møTæt på det lokale er der således
private og erhvervskunder samt
des fortsat hvert år sidste lørdag i
kort vej for et svar til både nuvænovember ved træner Erik Sørensen. deres børn får glæde af det. „Får vi
rende og nye kunder. „Vi er tilgænsamtidig skabt gode relationer og
„Netværk, sammenhold og
gelige og kan hurtigt sætte os ind
nye forretningsmuligheder mellem
samarbejde er en del af bankens
i en sag og træffe en beslutning.
kunder, er det bare win-win for os
forretningsgrundlag. Selv om jeg
Den løbende dialog med erhvervs
alle.“
spillede på førsteholdet, trænede
kunderne er med til at sikre, at vi
hele tiden er ajour og forstår kunder- jeg stadig for, at både jeg og holdet
kunne blive endnu bedre. På samme Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
nes akutelle behov.“
måde bliver bankens medarbejdere
En stor del af styrken som lokalt
heller aldrig færdiguddannede.“
pengeinstitut ligger i et lokalt forwww.erhvervDJURSLAND.dk · august 2018
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Økonomidirektør Kirsten Hvid Schmidt, Grenaa Havn A/S

KALENDEREN ER FYLDT OP MED
20

Personprofil
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Med arbejde som den store fritidsinteresse kan kalenderen
umiddelbart godt synes temmelig kedelig.
er lidt skrap, er det dog rigtig hyggeligt at være farmor.
Den alt overskyggende interesse er arbejde og ikke
Jeg er bare sådan, at hverken børn eller voksne er særmindst ledelsesdelen, og det er derfor svært/umuligt
lig meget i tvivl om, hvad jeg synes.“
at holde arbejde og fritid adskilt. Tiden fyldes op med
I sin tid var Kirsten med til at tænke de tanker, der
arbejde både som ansat og som frivillig i mange samstartede en lokal tænketank, og som nu er blevet til
menhænge, men kedeligt er det bestemt ikke – i hvert
netværket Erhverv Grenaa, hvor hun i dag er kasserer.
fald ikke for økonomidirektør ved Grenaa Havn A/S,
„Det er en forening for erhvervsfolk, hvor vi frem for at
Kirsten Hvid Schmidt.
kritisere går aktivt ind og forsøger at påvirke politikere
„Arbejde og fritid smelter sammen,“ fortæller Kirog andre.“
sten, der også er næstformand
Udsigten til, og troen på, at
i fagorganisationen „Lederne“
MIN MAND BOR I AFRIKA
det kan blive endnu bedre, er
og afdelingsformand i lokalafen væsentlig del af drivkraften.
delingen Kronjylland. „Jeg er
OG ER CHEF FOR ET LOKALT
„Det vil være rigtig dejligt at
meget optaget af, at vi udvikler
skabe nogle styrker, som GreBRYGGERI I CONGO
os, har indflydelse og sidder
naa bliver kendt for. Som havn
med i udvalg – at ledelse bliver
ønsker vi også at skabe en kultur og nogle virksomheopfattet som et fag. Nogle er så heldige at være født
der, der har glæde af hinandens dynamik.“
med potentiale til at være leder, men vi har alle brug for
uddannelse og sparring.“ Hun betegner sig selv som
Personlig coach skubber på
fagnysgerrig af natur. „Nok også grænsende til det
Partipolitik er ikke Kirsten, men hun vil gerne påvirke
nørdede.“
arbejdsmarkedspolitik og fremme erhvervsuddannelse.
Nogle af feriedagene blev brugt til at hente ny inspiFlyttede til Grenaa i 2001
ration ved Folkemødet på Bornholm. „Der får du bare
Kirsten har boet i Grenaa siden 2001. Både hun og henså meget ind under huden på fire dage. Jeg dumpede
des mand arbejdede dengang på De Danske Gærfabriktilfældigt ind til en dialog om Donald Trump mellem
ker i Grenaa, og efter en afstikker til Randers, kom hun
Anders Samuelsen og den amerikanske ambassadør.
så tilbage til sin nuværende stilling i Grenaa i 2004.
Vi har alle hvert vores billede af Trump, men at høre fra
„Min mand bor nu i Afrika og er chef for et lokalt
„den anden side“, hvor fantastisk han er, gav stof til efbryggeri i Congo. Han er hjemme 3-4 gange om året,
tertanke. Jeg har i dag et mere
og jeg besøger ham årligt et
nuanceret billede uden nødvenpar gange, så jeg har god tid
JEG BRUGER MIG SELV
digvis at kende sandheden.“
til at passe både arbejde og
En personlig coach hjælper
fritid.“ Efter at have nydt godt
MEGET I DE SAMMENHÆNGE,
med fysikken. „Jeg tror på, at
af to gange ugentlig badminton
JEG INDGÅR I
god fysisk form er med til at
i Grenaa Badmintonklub siden
give flere kræfter. Jeg er bare
flytningen til byen, meldte
ikke så god til at lave aftaler med mig selv om det, men
Kirsten sig for nogle år siden til den ledige tjans som
er god til at overholde aftaler.“
kasserer i klubben.
Lige for tiden er der gået lidt sommer i den. „Men
„Jeg ville gerne give noget igen. Jeg er vant til at
når der kommer en mail fra coachen med en opfordring
arbejde i bestyrelser og kan også bidrage med andet
til en løbetur, gør jeg det, hvis tiden er til det.“ Kirsten
end regnskab.“ Samme tanke ligger bag engagementet
tæller også sine skridt hver dag og holder et vågent øje
i det lokale vandværk ved sommerhuset på Helgenæs.
med, hvor meget hun sover.
„Jeg er ikke den mest sociale i weekenderne og har
En travl farmor
brug for alenetid – måske også for at lade op, da jeg
Børnene er flyttet hjemmefra, og tre børnebørn er kombruger mig selv meget i de sammenhænge, jeg indgår
met til. „Den ældste på ti år er begyndt at kunne brokke
i.“
sig over, at jeg ikke altid har tid nok. Nogle gange har
jeg brug for også at arbejde i weekenderne, men det er
heller ikke sådan, at jeg aldrig ser børnebørnene.“
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
Set i selverkendelsens lys er Kirsten nok ikke prototypen på en farmor. „Selv om de nogle gange synes, jeg
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Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

ACTUEL APS
Ankjærshøj 8, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
4,3
(10,8)
Resultat før skat
-0,4
(0,2)
Egenkapital
0,0
(0,5)
Antal ansatte
7
AIR-CONSULT APS. EBELTOFT
Vandkærsholmvej 2, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
5,9
(5,5)
Resultat før skat
1,5
(2,0)
Egenkapital
12,1
(10,9)
Antal ansatte
15
ALSERVICE APS
Sjørupgårdvej 1, 8581 Nimtofte
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
0,5
(0,5)
Resultat før skat
0,0
(0,0)
Egenkapital
0,0
(-0,0)
Antal ansatte
3

Boligsidens Markedsi…

AM HANDEL OG SERVICE APS
Nordhavnsvej 24, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2017
500
Bruttofortjeneste
2,7
Resultat før skat
0,1
400
Egenkapital
0,2
Antal ansatte
7

Antal erklærede konkurser
Antal
600

(-)
(-)
(-)

300

500

ANHOLT200
VOGNMANDSFORR. APS
Ageren 9, 8592 Anholt
Regnskabsafslutning
31-12-2017
100
Bruttofortjeneste
0,8
(1,5)
Resultat før0 skat
0,2
(0,2)
Egenkapital
2,1
(2,1)
Antal ansatte
7

400
300
200
100
0

Alle data er indhentet i perioden
04.06.2018 - 01.08.2018.
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen,
NN Markedsdata. Gengivet uden ansvar.
Antal ansatte er en usikker variabel.

April
2017

Februar
2018

Marts
2018

April
2018

Kilde: Danmarks Statistik

Fuldtidsledige
% af arbejdsstyrken
(foreløbige) efter område,
alder og køn.

ANKER’S SKIBSSERVICE APS
Strandgårdshøj 10G, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
1,8
(1,6)
Resultat før skat
0,2
(0,1)
Egenkapital
0,4
(0,3)
Antal ansatte
3
APS HASLEV
6
Rosenvang 24, 8543 Hornslet
5
Regnskabsafslutning
31-12-2017
Bruttofortjeneste
-0,0
(-0,0)
4
Resultat før skat
0,1
(0,1)
3
Egenkapital
0,6
(0,6)
Antal ansatte
3

5

2

4

3

April
2017

765
674

Februar
2018

855
710

Marts
2018

April
2018

838
713

741
629

Kilde: Danmarks Statistik

Få relevante indlæg
optaget gratis i Ajour.
info@erhvervdjursland.dk
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Ajour

1
AUTOHALLEN
HORNSLET APS
Ravnhøjvej 15, 8543 Hornslet
0
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
1,2
(1,1)
Resultat før skat
0,3
(0,2)
Egenkapital
0,9
(0,7)
Antal ansatte
3

BYGGEFIRMAET SEVERINSEN &
BECH APS
Tøstrupvej 43, 8581 Nimtofte
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
2,8
(1,6)
Resultat før skat
0,6
(-0,0)
Egenkapital
1,0
(0,6)
Antal ansatte
4
CIS TECHNOLOGIES APS
Fabriksvej 5, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
0,3
(1,2)
Resultat før skat
0,2
(1,1)
Egenkapital
0,7
(1,3)
Antal ansatte
3

CONNECTED WIND SERVICES
DANMARK A/S
Nyballevej 8, 8444 Balle
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
8,8
(4,8)
Resultat før skat
-7,6
(-21,8)
Egenkapital
3,6
(11,2)
Antal ansatte
75
CONNECTED WIND SERVICES
REFURBISHMENT A/S
Nyballevej 8, 8444 Balle
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
-20,8
(-3,4)
Resultat før skat
-31,2
(-8,8)
Egenkapital
4,5
(21,7)
Antal ansatte
38
DANPOR A/S
Sletten 1, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
11,1
(9,8)
Resultat før skat
1,3
(0,7)
Egenkapital
5,8
(4,8)
Antal ansatte
35
DANSK DETAIL OG
ADMINISTRATION APS
Århusvej 22A, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
0,9
(-0,0)
Resultat før skat
-0,0
(-0,0)
Egenkapital
0,0
(0,0)
Antal ansatte
3
DANSK DETAIL RENGØRING VEST APS
Århusvej 22A St tv, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
0,8
(-)
Resultat før skat
0,1
(-)
Egenkapital
0,2
(-)
Antal ansatte
7
DANSK DETAIL RENGØRING ØST APS
Århusvej 22A, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
2,1
(-)
Resultat før skat
-0,0
(-)
Egenkapital
0,0
(-)
Antal ansatte
7
DERKETEK APS
Teknologivej 15, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
4,0
(4,9)
Resultat før skat
-0,7
(-0,1)
Egenkapital
5,2
(5,7)
Antal ansatte
75
DJURS BRÆNDESALG APS
Holmagervej 8, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
1,8
(1,7)
Resultat før skat
0,1
(0,4)
Egenkapital
0,7
(0,8)
Antal ansatte
3
DJURS EL-TEKNIK APS
Nørrevangsvej 11, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
1,7
(1,8)
Resultat før skat
0,4
(0,4)
Egenkapital
0,7
(0,5)
Antal ansatte
4
DJURS MØBLER APS
Ramtenvej 7, 8581 Nimtofte
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
1,9
(1,4)
Resultat før skat
0,4
(0,2)
Egenkapital
0,3
(0,0)
Antal ansatte
3
DK TAG OG FACADE APS
Ballevej 9, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
2,1
(2,3)

Resultat før skat
Egenkapital
Antal ansatte

0,1
0,4
7

(0,2)
(0,3)

DOWNTOWN ENTREPRISE APS
Kirkevej 17, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
3,7
(1,4)
Resultat før skat
0,5
(-0,2)
Egenkapital
0,0
(-0,4)
Antal ansatte
7
EBELTOFT PLÆNESERVICE APS
Overgade 13, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
1,1
(1,3)
Resultat før skat
-0,1
(0,2)
Egenkapital
0,1
(0,2)
Antal ansatte
3
EMF APS
Lundbyvej 5, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
1,8
(2,1)
Resultat før skat
0,0
(0,2)
Egenkapital
0,4
(0,4)
Antal ansatte
4
ENTREPRENØRFIRMAET SEJ APS
Pindstrupvej 18, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
2,9
(3,7)
Resultat før skat
0,3
(0,4)
Egenkapital
1,5
(1,4)
Antal ansatte
9
ESKEBO APS
Kaløvej 18, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
0,6
(0,3)
Resultat før skat
0,3
(-0,2)
Egenkapital
3,5
(3,2)
Antal ansatte
3
FALBY DESIGN APS
Mogenstrupvej 7, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
2,7
(3,5)
Resultat før skat
0,0
(0,3)
Egenkapital
0,6
(0,5)
Antal ansatte
7
FLEX HÅNDVÆRKERSERVICE APS
Erhvervsparken 17, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
2,0
(0,3)
Resultat før skat
-0,1
(-0,5)
Egenkapital
-0,2
(-0,1)
Antal ansatte
3
FLEX-LINE DK APS
Drammelstrupvej 2, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
0,6
(0,7)
Resultat før skat
0,1
(0,2)
Egenkapital
0,5
(0,4)
Antal ansatte
2
GLAD RASMUSSEN MC A/S
Rolighedsvej 6, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
0,8
(0,8)
Resultat før skat
0,1
(0,1)
Egenkapital
0,0
(-0,1)
Antal ansatte
3
GMS APS
Kanalvej 81, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
0,8
(1,1)
Resultat før skat
0,1
(0,0)
Egenkapital
0,7
(0,6)
Antal ansatte
7
GRENE WIND INDUSTRY SUPPLIES A/S
Thorsagervej 13A, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2017
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Bruttofortjeneste
Resultat før skat
Egenkapital
Antal ansatte

31,9
20,0
33,7
15

(0,0)
(-0,2)
(0,4)

GRENAA SANDBLÆSERI APS
Havnevej 8, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
1,4
(0,2)
Resultat før skat
0,5
(0,1)
Egenkapital
1,4
(0,9)
Antal ansatte
3
HOTEL FUGLSØCENTRET A/S
Dragsmurvej 6, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
11,4
(8,8)
Resultat før skat
-2,8
(-6,6)
Egenkapital
1,3
(4,0)
Antal ansatte
75
I. J. RENGØRING APS
Møllestien 1, 8585 Glesborg
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
0,6
(1,0)
Resultat før skat
0,0
(0,1)
Egenkapital
1,1
(1,2)
Antal ansatte
7
IN LOCO APS
Balle Skovvej 5, 8444 Balle
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
2,2
(0,7)
Resultat før skat
0,3
(0,1)
Egenkapital
0,3
(0,1)
Antal ansatte
7
JOHNSEN GRAPHIC SOLUTIONS A/S
Bakkehegnet 3, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
41,3
(40,3)
Resultat før skat
-3,3
(2,1)
Egenkapital
11,2
(13,8)
Antal ansatte
74
JONS EL SERVICE A/S
Ebeltoftvej 55, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
1,3
(3,9)
Resultat før skat
-0,1
(-0,5)
Egenkapital
2,7
(2,8)
Antal ansatte
13
JP TILLERUP BYG APS
Stilbjergvej 35, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
0,3
(0,1)
Resultat før skat
-0,1
(-0,3)
Egenkapital
-0,3
(-0,2)
Antal ansatte
3
KAMA KAFFE APS
Kannikegade 9, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
1,7
(1,8)
Resultat før skat
0,1
(0,1)
Egenkapital
0,7
(0,6)
Antal ansatte
7
KATTEGAT TEKNIK APS
Rolshøjvej 2, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
4,0
(5,2)
Resultat før skat
0,2
(0,6)
Egenkapital
4,0
(4,4)
Antal ansatte
11
KOED A/S
Nyhåbsvej 16, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
10,3
(8,7)
Resultat før skat
1,2
(1,6)
Egenkapital
10,6
(9,7)
Antal ansatte
35
KR MONTAGE APS
Kalkværksvej 4A, 8444 Balle
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Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
2,3
(3,2)
Resultat før skat
-0,5
(0,5)
Egenkapital
0,6
(1,1)
Antal ansatte
5
LORENTSENS VINFORSYNING APS
Erik Menveds Vej 20, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
0,9
(0,9)
Resultat før skat
0,4
(0,3)
Egenkapital
0,9
(0,6)
Antal ansatte
2
LYKKES LANDHANDEL APS
Pakhusvej 25A, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
-0,0
(0,1)
Resultat før skat
-0,0
(0,0)
Egenkapital
0,1
(0,2)
Antal ansatte
3
LYSTRUP TEKSTILTRYK APS
Fabriksvej 32, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
0,4
(0,6)
Resultat før skat
-0,0
(0,1)
Egenkapital
-0,3
(-0,2)
Antal ansatte
2
MEMORABLE APS
Hovdigevej 20, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
0,1
(0,2)
Resultat før skat
0,0
(0,0)
Egenkapital
0,1
(0,1)
Antal ansatte
3
MIDTDJURS VVS APS
Industrivej 25, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
2,9
(2,4)
Resultat før skat
0,4
(0,1)
Egenkapital
1,9
(1,4)
Antal ansatte
5
MOLS FYSIOTERAPI - AUTO. FYSIO
TERAPEUTER - APS
Knebel Bygade 40E, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
2,8
(2,7)
Resultat før skat
0,2
(0,4)
Egenkapital
0,4
(0,4)
Antal ansatte
3
MOLS KAFFERISTERI APS
Lyngevej 58, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
0,3
(0,3)
Resultat før skat
-0,1
(-0,1)
Egenkapital
-0,4
(-0,2)
Antal ansatte
7
MOLS RØGERI APS
Havhusevej 23, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
0,9
(0,9)
Resultat før skat
0,0
(0,1)
Egenkapital
0,5
(0,5)
Antal ansatte
3
MUREREN 2006 APS
Holme Bygade 2G, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
0,9
(0,3)
Resultat før skat
0,0
(-0,0)
Egenkapital
-0,0
(-0,1)
Antal ansatte
3
MURERFIRMAET KUSK & THOM
SEN APS
Tingparken 87, 8950 Ørsted
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
9,3
(9,3)
Resultat før skat
1,7
(1,8)
Egenkapital
4,2
(3,8)
Antal ansatte
18

MURERFIRMAET SIGVALD RAS
MUSSEN & SØN APS
Hjembækvej 28A, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
2,2
(2,0)
Resultat før skat
0,1
(-0,1)
Egenkapital
1,1
(0,9)
Antal ansatte
7
MURERM. KRISTIAN WETCHE APS
Skovbakkevej 3, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
2,9
(2,4)
Resultat før skat
0,4
(0,0)
Egenkapital
0,6
(0,3)
Antal ansatte
7
NORMARK APS
Kirkevej 17, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
0,6
(0,5)
Resultat før skat
1,1
(0,4)
Egenkapital
1,7
(0,6)
Antal ansatte
7
OAKSHIELD APS
Egil Fischers Vej 4, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
2,2
(2,1)
Resultat før skat
1,6
(1,7)
Egenkapital
4,7
(3,6)
Antal ansatte
3
ODESKAR FISKERI A/S
Djurslandskajen 2, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
5,7
(11,5)
Resultat før skat
-0,5
(6,5)
Egenkapital
8,3
(8,7)
Antal ansatte
8
PERSTRUP BETON INDUSTRI A/S
Kringelen 4, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
59,5
(51,3)
Resultat før skat
8,2
(6,5)
Egenkapital
49,3
(46,9)
Antal ansatte
150
PITO GRENÅ APS
Nørregade 22, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
1,5
(1,3)
Resultat før skat
0,2
(0,1)
Egenkapital
0,3
(0,1)
Antal ansatte
7
PLUSICE APS
Vandkærsholmvej 2A, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
3,0
(2,0)
Resultat før skat
0,1
(0,0)
Egenkapital
-3,1
(-3,2)
Antal ansatte
15
PRINTING4YOU APS
Ydesmindevej 1, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
0,6
(0,3)
Resultat før skat
0,0
(-0,5)
Egenkapital
-0,5
(-0,5)
Antal ansatte
3
REAL SERVICE APS
Hovedgaden 12, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
1,1
(0,9)
Resultat før skat
0,0
(-0,0)
Egenkapital
0,1
(0,1)
Antal ansatte
3
ROYAL REBELS APS
Strandvejen 19 2, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
1,0
(0,9)
Resultat før skat
0,2
(0,2)
Egenkapital
0,6
(0,7)

Antal ansatte

3

RÖCHLING META-PLAST A/S
Tøjstrupvej 31, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
19,4
(16,6)
Resultat før skat
6,6
(5,1)
Egenkapital
47,4
(41,5)
Antal ansatte
35
RØNDE RUBY APS
Industrivej 15, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
1,0
(0,9)
Resultat før skat
-0,1
(-0,1)
Egenkapital
0,6
(0,7)
Antal ansatte
3
SABRO A/S
Holmagervej 2, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
8,8
(16,8)
Resultat før skat
-4,0
(0,7)
Egenkapital
3,6
(6,7)
Antal ansatte
35
SE MIN KJOLE APS
Centervej 11, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
1,8
(1,8)
Resultat før skat
0,5
(0,8)
Egenkapital
2,0
(1,9)
Antal ansatte
7
SENIORSHOPPEN APS
Rosenholmvej 42D, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
1,2
(1,2)
Resultat før skat
0,0
(0,1)
Egenkapital
0,2
(0,2)
Antal ansatte
3
SEQTOR APS
Fiskerikajerne 16, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
1,2
(-0,2)
Resultat før skat
-1,4
(-4,2)
Egenkapital
-0,1
(-10,3)
Antal ansatte
4
SKANDINAVISK
LANDBRUGSPLAST APS
Bygaden 32, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
0,1
(0,1)
Resultat før skat
-0,2
(-0,2)
Egenkapital
-0,3
(-0,1)
Antal ansatte
3
SPECIALLÆGESELSKABET
ØJENLÆGE JENS NØRGAARD APS
Sønderbro 3, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
2,4
(1,7)
Resultat før skat
0,7
(-0,8)
Egenkapital
3,9
(3,5)
Antal ansatte
7
SPORT24 GRENAA APS
Lillegade 2, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
2,0
(2,1)
Resultat før skat
0,2
(0,2)
Egenkapital
2,4
(2,4)
Antal ansatte
5
STEVN EQUISTRIAN APS
Elsegårdevej 28, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
4,6
(2,2)
Resultat før skat
3,6
(1,0)
Egenkapital
9,0
(6,8)
Antal ansatte
2
SUNPARTS APS
Tempovej 24, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2017

Ajour
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Bruttofortjeneste
Resultat før skat
Egenkapital
Antal ansatte

1,7
0,0
0,1
3

(1,9)
(0,4)
(0,1)

SUSTAINOR APS
Kystvej 26, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
0,6
(0,3)
Resultat før skat
0,0
(-0,1)
Egenkapital
0,1
(0,1)
Antal ansatte
3
SØHOLT HOVEDGÅRD A/S
Søholtvej 8, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
-0,2
(0,1)
Resultat før skat
-4,8
(-4,0)
Egenkapital
43,0
(46,9)
Antal ansatte
7
TANDLÆGERNE LINDA OG OLE
TORKOV APS
Havbakken 23, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
-0,2
(-0,2)
Resultat før skat
-0,0
(-0,0)
Egenkapital
4,0
(4,1)
Antal ansatte
3
TOFT & ALEXANDERSEN APS
Smedebakken 23, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
3,8
(3,4)
Resultat før skat
0,3
(-0,2)
Egenkapital
0,4
(0,2)
Antal ansatte
15
TP OFFSHORE A/S
Søndre Kajgade 10, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
4,7
(8,9)
Resultat før skat
-0,3
(2,2)
Egenkapital
5,7
(6,0)
Antal ansatte
3
TRONHOLMEN 10 A/S
Randersvej 29, 8544 Mørke
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
1,6
(1,7)
Resultat før skat
0,9
(0,9)
Egenkapital
13,0
(12,6)
Antal ansatte
2
UNILIN DENMARK APS
Bygaden 19, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
5,0
(4,7)
Resultat før skat
0,3
(0,3)
Egenkapital
1,4
(1,2)
Antal ansatte
7
VE-2 APS
Slotsgade 6, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
1,3
Resultat før skat
-0,5
Egenkapital
-0,5
Antal ansatte
15

(-)
(-)
(-)

VISUALS BY INNOVATION LAB APS
Grenåvej 30, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
0,5
(0,3)
Resultat før skat
0,0
(0,0)
Egenkapital
0,1
(0,1)
Antal ansatte
3
AARHUS LUFTHAVN A/S
Ny Lufthavnsvej 24, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 31-12-2017
Bruttofortjeneste
27,1
(31,6)
Resultat før skat
-16,2
(-10,5)
Egenkapital
67,1
(57,0)
Antal ansatte
83

Ejerleder Mogens Schade Larsen, Dana Metal ApS

Kraftig vækst i Ukraine for Kolind-smed
Ejerleder Mogens Schade Larsen startede i Ukraine i 2004,
og Dana Metal beskæftiger
nu 170 medarbejdere på
fabrikken der.
Markedet for produktion af såkaldte trådvarer, altså primært
trådkurve og bakker til kølefryseindustrien, er et lavprismarked, hvor priskonkurrencen
er meget stor. Derfor flyttede
Mogens produktionen til at
lavtlønsland for 14 år siden.
„Jeg undersøgte, hvor andre
brancher med stort prispres
flyttede hen. Dengang var det
Ukraine eller Kina. Jeg
vurderede, at vi var for lille
en virksomhed til at kunne
håndtere produktion i Kina.
Samtidig er Ukraine tæt på.
Det ligger jo lige ved siden af
Polen. Næste skridt var besøg
hos ukrainske fabrikanter,
og i dag er vi veletablerede i
Ukraine,“ forklarer Mogens,
der selv er på fabrikken 4-5
dage en gang om måneden.
Mantra: Vi leverer som aftalt
Mogens har været eneejer af
virksomheden siden 2009,
og hans fokus har fra starten
været, at fabrikken skulle
kunne følge med efterspørgslen og levere kvalitet til tiden.
„Mange tror, at produktion i
God formiddag direktør jens nikolajsen
SØGNING

DIN SIDE

BRUGERVIDEOER

KREDITRAPPORTER UDLAND

Ukraine er billigt og i en middelmådig kvalitet. Men jeg
har tre danske projektledere
boende ved fabrikken, som
sammen med den i øvrigt rent
kvindelige ledelse på fabrikken sikrer, at vi producerer og
leverer som aftalt.“
Faktisk er 2/3 af medarbejderne på fabrikken kvinder.
„De løser alle de opgaver, der
ikke er tunge. Jeg oplever, at
kvinderne i Ukraine er mere
flittige og pligtopfyldende
end mændene, og det gælder
faktisk for alle medarbejderne
på fabrikken, at de er meget
motiverede og ikke siger nej til
overarbejde, når vi har travlt.
Alle mine nøglepersoner på fabrikken taler flydende engelsk,
så kommunikationen er heller
ikke noget problem.“

30-40% højere kapacitet
Virksomheden investerer i
større kapacitet for at kunne
være sikker på at kunne leve
op til mantraet om leveringssikkerhed. „Vi fik tre nye store
kunder sidste år. Derfor blev
resultatet også rigtig flot. De
større kunder har medvind, og
Syv svejserobotter
der skal vi kunne følge med.
For at sikre kvaliteten har MoVi leverer lige ind i montagegens også investeret kraftigt i
linjen på f.eks. ølkølere. Der
maskinparken på fabrikken. „Vi
skal hylderne og kurvene bare
installerede for nylig svejserovære der, så produktionen ikke
bot nummer syv. Alle de tunge
forsinkes.“
emner produceres på robotter.
Selskabet præsterede i 2017
Vi har to, der kan håndtere op
flotte 4,3 mio. kr. i resultat før
til 120 kg. De andre kan typisk
skat, og egenkapitalen har
tage 20-30 kg. I oktober instalrundet 10 mio. kr. „Vi skal selv
lerer vi robot nummer otte. Vi
finansiere væksten i Ukraine,
har også CNC styrede bukså det er vigtigt med et godt
kemaskiner og flere semiautokapitalberedskab.“ Mogens
OMSÆTNING
BRUTTOFORTJENESTE
OMSÆTNING
BRUTTOFORTJENESTE
matiske svejseanlæg. Men
forventer
stigende
omsætning
det er klart, at vi også vælger
og indtjening, også fordi der
at producere mange opgaver
er et par store nye kunder i
uden maskiner, fordi vores
sigtekornet.
lønomkostninger er lavere.“
God formiddag
jensdirektør
nikolajsen
Goddirektør
formiddag
jens nikolajsen
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Dana Metal
ApSMetal ApS
Dana

2013

Dana Metal ApS

Stor eksport
Dana Metal sælger en del
i Danmark, men det meste
bliver eksporteret. „75% af
produktionen bliver solgt af
vores datterselskab i Ukraine
til det ukrainske hjemmemarked og til Ungarn. Men
vi eksporterer også en del
til Norge og Tyskland. Vi har
nogle af de største og mest
velrenommerede virksomheder som kunder. Alle med høje
kvalitetskrav.“
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Negative tal i 2017 bliver til positive igen i 2018
En af de største VVS-virksomheder på Djursland måtte
realisere røde tal sidste år, på
trods af et meget højt aktivitetsniveau.
De lige nu 37 mand i A/S
Auning Blikkenslagerforretning
havde travlt i 2017. Alle større
gennemførte entrepriser og
opgaver blev løst til kundernes fulde tilfredshed sidste
år, men der var et par større
entrepriser på Sjælland og et
enkelt i Aarhusområdet, som
gik skævt økonomisk. Derfor
endte 2017-regnskabet med et
underskud på godt 3,7 mio. kr.
efter skat.
„Det er selvfølgelig ikke
tilfredsstillende overhovedet,“
konstaterer Kaj, der heldigvis
for længst er kommet op på
hesten igen. „Vi forventer stigende omsætning og positive
tal igen her i 2018. Ordre
bogen er faktisk rigtig godt
fyldt op, og vi har ikke slæbt
dårlige projekter med ind i
det nye år,“ lyder det fortrøstningsfuldt fra Kaj.
Den 32-år gamle virksomhed
startede Kaj selv med kun
en enkelt ansat. Den er i dag

knopskudt til også at rumme
et søsterfirma i Aarhus, der
ledes af Kajs bror Lars.

pølse med øl og vand til. Det
tror jeg betyder rigtig meget for
vores medarbejderes trivsel.“

Socialt fællesskab vigtigt
Det sociale fællesskab har fra
starten været vigtigt for Kaj
og er også ifølge ham en af
årsagerne til, at virksomheden
stadig kan tiltrække kvalificeret
arbejdskraft.
„Det har da været en udfordring at skaffe kvalificeret
arbejdskraft, især de sidste
par år. Men vi har altid løbende
søgt efter nye folk officielt,
ligesom vi hele tiden har haft
omkring tre lærlinge. Jeg mener, vi har en forpligtelse til at
oplære nye i faget, så der står
nogen klar, når behovet vokser
eller andre går på pension.
Vi tager hensyn til den enkelte
medarbejder. Man kan f.eks.
godt møde lidt senere, hvis
det er behovet, og man kan
få det til at passe indOMSÆTNING
med
opgaverne.
Vi laver også mange ting sammen efter fyraften. Vi deltager
i forskellige sportsaktiviteter,
f.eks. var vi med i Auningløbet
her i juni måned.RESULTAT
og herFØR
om
SKAT
sommeren griller vi af og til en

Z-huset største entreprise
Kaj går ikke af vejen for at
påtage sig større entrepriser. Heller ikke på Sjælland,
selvom styringen nok er
blevet opjusteret efter sidste
års dukkert. Opgaverne i det
såkaldt Z-huset i Aarhus Ø er
virksomhedens største enkeltentreprise. „Den forløb rigtig
godt, og vi tjente da også en
skilling på den 20-25 mio. kr.
store opgave.“
Lige nu er der bl.a. gang i 30
demensboliger i Kolind for
Syddjurs Kommune, 60 nye
boliger på GD-grunden og 12
blokke med i alt 300 lejligheder i Bispehaven i Aarhus, der
skal have skiftet stigestrenge
(lodrette vandrør) og sanitet.
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A/S Auning Blikkenslagerforretning

God formiddag
jensdirektør
nikolajsen
Goddirektør
formiddag
jens nikolajsen
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A/S Auning
14235094
Vestergade 46E
1000704262
8963 Auning

NØGLETAL

2014

2015

2016

2016

Selskabsnavn
Reg.dato
Power Group Grenaa ApS...............................27.07.2018
Mørke Bryghus ApS........................................20.07.2018
Saga Holding IVS.............................................20.07.2018
BRI Holding ApS.............................................13.07.2018
KC Software IVS..............................................13.07.2018
E.O. Maskiner ApS......................................... 06.07.2018
E.O. Anlæg ApS............................................. 06.07.2018
Ogdal Holding ApS......................................... 06.07.2018
Aarhus laser botox filler ApS......................... 06.07.2018
Activ Rengøring Grenaa ApS......................... 04.07.2018
E.G.J. Byg ApS............................................... 04.07.2018
Café Mejeriet IVS............................................02.07.2018
Riva Mink ApS.................................................02.07.2018
RD Bikes IVS...................................................02.07.2018
Café Mejeriet IVS............................................02.07.2018
Sørens Økogrise IVS...................................... 29.06.2018
LK Consult and Machinery ApS..................... 29.06.2018
KK Ejendomme 2018 ApS.............................. 29.06.2018
Holmsted Varmeteknik ApS........................... 29.06.2018
IPCSE ApS...................................................... 28.06.2018
Malerfirma Jeppe Just ApS........................... 27.06.2018
A FAIR AGENCY ApS..................................... 26.06.2018
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God formiddag direktør jens nikolajsen
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100517675
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Unik ID:
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SØGNING

A/S Auning
Blikkenslagerforretning
A/S
Auning Blikkenslagerforretning

Vestergade 46E
8963 Auning

PROFIL

„Vi har også gang i to store
bygninger i Brabrand, ligesom
Skovriddergården ved Marselisborg nu er blevet totalrenoveret. På Løvenholm Gods er
den gamle herskabsstald ved
at blive totalrenoveret, så vi
har mange spændende opgaver, både med nybyggeri og
renovering,“ slutter den lokale
blik-chef.

2014

2015

2016

2017

39671662 Komplementarselskabet Viktech Group ApS.26.06.2018
39671239 KIDS D‘ LUX IVS............................................ 26.06.2018
39673193 Sølvbakkegård A/S.........................................
26.06.2018
-3.726
39673150 Lars Vestergaard Jakobsen ApS.................... 26.06.2018
39672871 Grenaa Produktforretning ApS...................... 26.06.2018
EGENKAPITAL
BALANCE
39668734 Vestergaard
Ejendomme-4.814
Grenaa ApS........... 25.06.2018
14.803
39668637 Snedvigbyg IvS..............................................
25.06.2018
39658798 Safemobile ApS............................................. 21.06.2018
EGENKAPITAL
39658003 Altudlejning/Kirkegaards Gartnerservice ApS.
20.06.2018
3.751
39656787 Goatboil IVS....................................................
20.06.2018
39656353 Dobetter IVS................................................... 20.06.2018
39652005 NI 2 IVS........................................................... 19.06.2018
39649055 Tømerfirmaet Jan Johansen0IVS................... 18.06.2018
2013 2014 2015 2016 2017
2013 2014 2015 2016 2017
39648024 Color Spot Design IVS................................... 18.06.2018
39641194 Tøttrup Operarejser ApS................................ 14.06.2018
39641143 DÆKNINGSGRAD
Krimat IVS......................................................
14.06.2018
0
OVERSKUDSGRAD
2013 2014 2015 2016 2017
39640236
Arresøvej 17 ApS...........................................
14.06.2018
0
0
39639173 Groht Tømrer & Inventarmontering ApS....... 13.06.2018
39637278 GS engineering & trading IVS........................
13.06.2018
DÆKNINGSGRAD
39635593 Teamskiffard Transport ApS..........................
12.06.2018
0
39634759 AJ Ejendomme Grenaa ApS.......................... 12.06.2018
39632470 Købmanden i Gjerrild ApS..............................11.06.2018
39633760 Team Sønderby ApS.......................................11.06.2018
39614642 Tom BK IvS..................................................... 04.06.2018
39616831 Louise Adelholm Svenningsen IVS................ 04.06.2018

2014

2015

2016

2017
-3.726

-3.726

14.803

14.803

ÅRETS RESULTAT
EGENKAPITAL
EGENKAPITAL

BALANCE
BALANCE

Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.
2013

2014

2015

2016

2017

Selskabsændringer
0

0
0
0
37161853
Chemical
Drifting
Shop IVS................................
30.07.2018
4)
2013 20142013
20152014
20162015
20172016 2017
2013 20142013
20152014
20162015
20172016 2017
38627171 Det Blå Hus Anholt IVS........................................17.07.2018 3)
36051361 JACOMMERCE IVS.............................................13.07.2018 4)
DÆKNINGSGRAD
OVERSKUDSGRAD
DÆKNINGSGRAD
OVERSKUDSGRAD
33783256
AABY
ANTIRUST ApS.........................................13.07.2018
4)
-3.726
0
0
0LUNDBY MANAGEMENT ApS............................13.07.2018
0
33877625
4)
34728461 Selskabet af 8/12 2017, Ebeltoft ApS..................13.07.2018 4)
37540161 LakspecialistenBALANCE
Djursland ApS........................... 06.07.2018 3)
14.803
38769022
KPKoi IVS............................................................. 05.07.2018 3)
36492953 MYHOME IVS Landinspektører......................... 04.07.2018 4)
30721209 RINGDALS BÅDBYGGERI ApS..........................28.06.2018 4)
27526306 ES Draagsdaab ApS............................................28.06.2018 4)
37799831 Nummerportalen IVS..........................................28.06.2018 4)
33770537 AUNING BOLIGMONTERING ApS.................... 20.06.2018 2)
38278983
Jons El Eftf. A/S.................................................. 20.06.2018 2)
0
2013 2014 2015 2016 2017
36922257 Bysmeden
ApS.................................................... 18.06.2018 4)
25936019 Draagsdaab ApS.................................................. 13.06.2018 4)
36051361 JACOMMERCE
IVS............................................ 13.06.2018 0)
OVERSKUDSGRAD
71074110 STILLING ENTREPRENØR- OG MASKINSTATION ApS.. 12.06.2018 1)
0
19262693 QM-TECH ApS.................................................... 11.06.2018 3)
39027321 HANDYMANDEN Grenaa IVS............................ 11.06.2018 3)
59568612 MT AF 1/11-1996 ApS......................................... 11.06.2018 4)

0) Anmodning om opløsning – 1) Likvidation vedtaget – 2) Konkursdekret
afsagt – 3) Opløst ved erklæring – 4) Virksomheden er opløst

Ajour
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Skomø A/S

underviser Johnny Christensen, Viden Djurs (medarbejder
repræsentant), faglærer
Kirstine Bille, Viden Djurs
(medarbejderrep.) samt de
tre selvsupplerende ejerleder
Martin Lange, Game Hub Denmark, ejerleder Malene Aaris,
MAA.C ApS og erhvervschef
Lars Stadsgaard Henning,
Sparekassen Djursland.
VAM A/S

Siden ejerleder Tommy
Bøgehøj solgte Skomø A/S til
den svenske børsnoterede
koncern Lagercrantz Group i
september 2016, har der
været igangsat en overdragelse af den daglige drift til en
ny direktion.
Tidligere fabrikschef Sine
Østergaard Bielefeldt (m) er
tiltrådt som adm. dir. og tidligere forretningsudviklingschef
Morten Holm som salgs- &
marketingsdirektør.
„Det er med stor glæde, at
jeg overlader styringen af
Skomø til Sine og Morten. De
repræsenterer grundværdien
i Skomø, og jeg har stor tiltro
til, at de kan føre virksomheden videre,“ siger den afgåede administrerende direktør
Tommy Bøgehøj.
Viden Djurs
Uddannelsesinstitutionen
Viden Djurs har fået ny bestyrelse. Den består af (formand)
HR-direktør Kirsten Nielsen
Sørensen, Terma Aerostruktures A/S (udpeget af Dansk
industri), (næstformand) landmand og formand for udvalget
for erhverv og beskæftigelse
Gunnar Sørensen, Syddjurs
Kommune, afd. næstformand
Lars Ørgaard, Dansk Metal
(udpeget af Dansk Metal),
HR-chef Jon Skålerup, Dansk
Supermarked A/S (udpeget af
Dansk Erhverv), direktør Henning Jensen, Kronospan A/S
(udpeget af Dansk Industri),
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Ajour

Allan Hougaard (37) er tiltrådt
som adm. dir. i entreprenørvirksomheden VAM A/S. Han
har varetaget posten som
økonomichef i VAM siden
2010, og han afløser Benny
Kristensen, der har været
direktør i 11 år. Tidligere områdechef for entrepriser Jens
Brøndum (39) er samtidig
udnævnt til teknisk direktør.
„En af de første opgaver den
nye direktion skal stå i spidsen
for, bliver udarbejdelsen af
en udviklingsplan for VAM fra
2019. Det sker samtidig med,
at aktivitetsniveauet i VAM er
højt. Der er travlhed i markedet
og VAM er i gang med at opføre et nyt domicil i Brabrand
til sine aktiviteter i Aarhus og
omegn,“ siger bestyrelsesformand Thomas Folmann.
Sostrup Slot og Kloster
Helle Gleerup (54) er tiltrådt
som slotsbestyrer på Sostrup
Slot og Kloster. Hun har haft
flere chefstillinger indenfor
hotel- og konferencebranchen
og kommer fra en stilling som

Konference- og Meetovationchef hos Trinity Hotel &
Konference Center i Fredericia.
Djurslands Bank A/S
Johnny Kjærgaard (55) er
tiltrådt som direktør for Område Grenaa samt medlem af
bankens ledelse. Den nye områdedirektør kommer fra en
stilling som erhvervsdirektør i
Danske Bank for bankens små
og mellemstore erhvervskunder i Østjylland.
Johnny har i løbet af sin
27-årige karriere hos Danske
Bank været beskæftiget med
såvel privat- som erhvervskunder, med kreditområdet
og som leder af en række
forskellige filialer og afdelinger, herunder også som
rådgivningscenterdirektør i
Grenaa. Sin bankuddannelse
har han suppleret med en HD,
ligesom han aktivt tager del i
en lang række netværk.

Arkikon ApS
Rasmussen Rådgivende Ingeniør ApS er smeltet sammen
med Arkikon ApS og videreføres under navnet Arkikon
som full service arkitekt og
ingeniørhus inden for teknisk
byggeri. Foruden arkitekt, konstruktør og ingeniørdelen, som
Arkikon indtil nu har været specialister i, kommer Rasmussen
Rådgivende Ingeniør med
stærke kompetencer og solid
erfaring inden for installationer.
Stena Line
Stena Line har underskrevet
kontrakt med Hallands Hamnar om en ny færgeterminal i
Halmstad. Den skal erstatte
den nuværende terminal i Varberg i slutningen af 2019, hvor
ruten så vil gå mellem Grenaa
og Halmstad.

Walk-in-rådgivningen
23. august, butik i Grenaa centrum.
Forretningsudvikling og iværksætteri
er i fokus når Walk-in-rådgivningen
„popper-up“. Mød private rådgivere –
alle eksperter på hver deres felt – der
giver sparring til dig og din virksomhed.
Lokalitet bliver annonceret på et
senere tidspunkt.

Arr.: Norddjurs Erhverv,
www.norddjurs.dk/erhverv
Succes online, modul II
23. august 2018 15:00-18:00, Stalden,
Bredgade 47, 8560 Kolind.
Værkstedet - Fra tjekliste til handlingsplan: I bedste workshop format
arbejder du på Værkstedet i samspil
med digitale eksperter og de øvrige
deltagere frem mod at definere
konkrete indsatsområder for din online
tilstedeværelse. Du tager udgangspunkt i de fem punkter fra Kickoff og
din egen tjekliste.
Du går hjem med en konkret handlingsplan og ikke mindst viden, der
har til formål at gøre dig til den bedste
på nettet. Efter Værkstedet handler
det om at holde motivationen høj og
gennemføre de definerede indsatser.
Til det formål stiller Succes Online et
gratis online videokartotek til rådighed.
Derudover er der også mulighed for 1:1
sparring med underviser Andreas Lang
fra 2BeSeen
Tilmeldingsfrist: 20. august 2018 16:00
Gratis, tilm. nødvendig senest 20.
august 2018 kl. 16:00.
Arr./Tilm.: Erhvervsservice Syddjurs,
www.essyddjurs.dk
Erhverv Grenaa medlemsmøde
30. august kl. 08:00-9:30, Kulturhuset
Pavillonen, Kærvej 11, 8500 Grenaa.
Mulighed for gæstedeltagelse.
www.erhvervgrenaa.dk
LAG ansøgningsfrist
3. september 2018
Ansøgningsfrist til LAG-Djursland
midler.
Info: koordinator@lag-djursland.dk
Workshop – cirkulær økonomi
6. september kl. 12:00-16:30, Kalø
Økologisk Landbrugsskole, Skovridervej 3, 8410 Rønde.
For virksomheder indenfor byggeri,
produktion og design. Få en god
cirkulær forretningsidé og bliv klogere
på, hvordan den kan blive til virkelighed
– bl.a. med økonomisk og faglig støtte!
Vi undersøger sammen, hvordan
jeres virksomhed kan operere mere
cirkulært, hvordan I kan få idéer til at innovere, og hvordan I kan få støtte hertil.
Få indblik i, hvordan I kan bruge de
forskellige netværk, og hør oplæg fra
Komproment ApS og fra Vugge til
Vugge ApS.
Arr.: Cirkulært Innovationsnetværk
Djursland
Tilm. https://podio.com/webforms/21024502/1450978
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
Erhverv Grenaa medlemsmøde
27. september kl. 08:00-9:30, Kulturhuset Pavillonen, Kærvej 11, 8500 Grenaa.

www.erhvervDJURSLAND.dk · august 2018

Mulighed for gæstedeltagelse.
www.erhvervgrenaa.dk
Iværksætterkursus
23. oktober 2018 kl. 18:30-22:00
(første arr.), Danhostel Ebeltoft, Egedalsvej 5, 8400 Ebeltoft.
For dig der overvejer eller allerede har
besluttet at etablere egen virksomhed.
Ved du hvem, du skal sælge til? Og til
hvilken pris? Har du overvejet, hvordan
du kommer i kontakt med kunderne?
Du har sikkert en lang række overvejelser og spørgsmål, og noget du savner
at få 100% styr på. Og måske er der
noget, du ikke ved, at du ikke ved? Gratis iværksætterkursus, hvor du i løbet
af seks aftner bliver klædt godt på til at
starte din egen virksomhed.
Modul 1: Forretningsplan/strategi,
23. oktober 2018. Modul 2: Juridiske
forhold, 30. oktober 2018. Modul 3:
Markedsføring, 6. november 2018.
Modul 4: Salg og service, 13. november 2018. Modul 5: Økonomi, 20.
november 2018. Modul 6: Finansiering,
27. november 2018.
Gratis, tilm. nødvendig senest 18.
oktober 2018 kl. 20:00
Arr./Tilm.: Erhvervsservice Syddjurs,
www.essyddjurs.dk

Morten Jarlund
statsaut. revisor
Tlf. 87 58 31 00

Michael Iuel
statsaut. revisor
db@robaek.dk

Mikkel Thybo Johansen
statsaut. revisor

www.robaek.dk

Østergade 9, 8500 Grenaa

Jesper Falk Hansen
statsaut. revisor
Hovedgaden 41, 8410 Rønde

UNDERLEVERANDØREN MED
DET HELE I HUSET

Fiberlaserskæring, vandskæring,
svejs og maskinbearbejdning
aalsrode.dk

Made by Djursland 2018
3. november kl. 13.00-16.00, Stena
Line færgen Stena Nautica, co Stena
Line, færgevej 1, 8500 Grenaa.
Made by Djursland har i år tre hovedspor: Sverigesporet – samarbejde og
vækst på tværs af grænser, Cirkulær
Økonomi-sporet – en katalysator til
vækst og bæredygtighed og Arbejdsmarkedssporet – tiltrækning, fastholdelse og oplæring af arbejdskraft.
Arr. Viden Djurs og Business Djursland.
Læs yderligere omtale i september
udgaven af Erhverv Djursland.

Hold julefrokost på Restaurant Stockfleth
eller få maden leveret…
Julefrokost buffet

Luksus frokostanretning

(min 15 cov)

(min 2 cov) 11:30 – 15:00

2 slags sild m/karrysalat og kapers
Æg m/rejer og urtemayo
Gravad laks m/rævedressing
Rødspættefilet m/remoulade og citron
*
Tarteletter m/høns i asparges
Hj. Lavet sylte m/rødbeder og sennep
Lun leverpostej m/ristede
champignon og bacon
Svinekam m/sprødsvær og rødkål
And m/ brunede kartofler og sky sauce
Glaseret skinke m/grønlankål
Rustik salat m/ appelsin,
nødder og vinaigrette
*
Ost m/kiks og oliven
Ris a la mande m/kirsebærsauce

Sild m/ karrysalat, æg og rejer, gravad laks
m/rævedressing
Rødspættefilet m/remoulade og citron
Tartelettet m/høns i asparges
Engelsk boeuf m/bløde løg og campignon
Ost m/ kiks og sødt

325,- pr. person
www.erhvervDJURSLAND.dk · august 2018

225,- pr. person

Bestilling 3170 9462
www.restaurantstockfleth.dk
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Kvalitet og Omtanke

VVS-installation

per møller

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

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

Tel. 8833 4646 · www.lsalaw.dk
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Rolshøjvej 2 | 8500 Grenaa | Tlf. 87 59 12 12 | mail@kattegatteknik.dk | www.kattegatteknik.dk

www.permoeller.dk

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

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

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.

www.mfnorddjurs.dk

