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Vælg en stærk
   samarbejdspartner
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HAR DU EN IDÈ 
TIL ET ARRANGEMENT I MILJØFORUM?

Vil du gerne vide, hvad der sker i Miljøforum?

– gå ind på vores hjemmeside

mfnorddjurs.dk

hvor du kan få mere at vide, melde dig til (gratis) 
– og hvor du kan komme med forslag til 
arrangementer

Miljøforum Norddjurs Erhverv er et samarbejde mellem interesserede virksomheder i Norddjurs og Norddjurs 
Kommune med henblik på at formidle erfaringsudveksling og viden om reduktion af virksomhedernes miljøbe-
lastning og forøgelse af produktiviteten. Denne formidling sker primært ved erfaringsudveksling i de enkelte ud-
viklingsgrupper (interessegrupper) og ved afholdelse af diverse arrangementer - typisk fyraftensmøde, hvor alle
kan deltage. www.mfnorddjurs.dk

Torvet 3, 8500 Grenaa · www.jobnet.dk

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

PUDS BRILLERNE og find småjobs

Varepakning

Håndværkerhjælp

Malearbejde

KantinehjælpOprydning

Hjælp ved sygdom

Pedelopgaver

Bilvask
…

Bent Klausen
Kratbakken 10    8586 Ørum Djurs    Tlf. 8638 1160    www.bentklausen.dk 

Bent Klausen Aps

MURERFIRMA

http://www.djurslandsbank.dk
http://www.kovsted.dk
http://www.mfnorddjurs.dk
http://www.jobnet.dk
http://www.bentklausen.dk
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Rammerne er igen symbolske, når færgen Stena Nautica ved kajen 

i Grenaa er samlingspunkt og Route Director Region Denmark Tony 

Michaelsen fra Stena Line agerer kaptajn for Made By Djursland 2018.

Route Director Region Denmark Tony Michaelsen, Stena Line
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Det er fjerde gang Made By 
Djursland løber af stablen, og i år 
sættes der, under tre forskellige 
overskrifter, fokus på, hvordan vi på 
Djursland gør os til en mere attraktiv 
samarbejdspartner. 

Grænseoverskridende  
samarbejde
„Vi har valgt temaet erhvervs-
udvikling, samhandel og kulturel-
udveksling på tværs af Kattegat for 
at understøtte de strategiske tiltag 
som Stena Line gør sig i de kom-
mende år,“ fortæller medarrangør 
og næstformand i Business Djurs-
land Ole Sørensen. „Linjeføringen 
ændres til Grenaa - Halmstad – i 
stedet for Varberg – og rederiet for-
venter at fordoble kapaciteten ved 
at indsætte yderligere en færge på 
ruten i begyndelsen af næste årti.“

Stena Line forventer en markant 
stigning i trafikken på ruten og selv 
om fragt er den væsentligste del af 
Stena Lines forretningsgrundlag, vil 
der også blive satset på at udvikle 
passagerdriften. „Vi vil give Gre-
naaruten en helt ny identitet på den 
svenske side ved at starte helt fra 
bunden,“ forklarer Tony Michaelsen. 
„I dag er der ikke et naturligt flow, 
for mange svenskere har aldrig 
tænkt den tanke eksempelvis at 
rejse til Aarhus. Det billede vil vi lave 
om på, ved at booste den kom-
mercielle infrastruktur og forløse 
energien på markederne.“ 

Cirkulær økonomi  
og arbejdskraft
Hvordan fremtidssikrer du din for-
retningen med cirkulær økonomi, 
der aktuelt er en af de væsentlig-
ste globale dagsordener? Det er 
hovedtemaet for arrangementets 
andet spor, der peger på de store 
potentialer, der er i cirkulær øko-
nomi, og hvor det lokale erhvervsliv 
har mulighed for at blive førende 
inden for udvikling af nye cirkulære 
teknologier, løsninger og forretnings-
modeller.

Sidste spor sætter spot på, hvor-
dan du bedre tiltrækker den rette 
arbejdskraft. „Allerede nu oplever 
mange virksomheder, at de har 
svært ved at skaffe de medarbej-
dere, de har brug for. Vi sætter der-
for fokus på de muligheder, der er 
for at øge tiltrækning af arbejdskraft, 
både fra Danmark og fra udlandet,“ 
siger Ole Sørensen og fortæller vi-
dere, at der vil være oplægsholdere 
fra lokale virksomheder, der har haft 
gode resultater med det, ligesom 
der vil være fokus på, hvordan det 
gøres rent praktisk.

Gratis deltagelse
Det er som de andre år gratis at 
deltage i Made By Djursland og ud 
over de mange oplæg er der mulig-
hed for at netværke, både med de 
øvrige deltagere og med en række 
forskellige stande, der repræsente-
rer relevante aktører. „Vi har allerede 

fået tilsagn om deltagelse af en 
større delegation med erhvervsfolk, 
embedsmænd og politikere fra 
Halmstad, så der bliver rig mulig-
hed for at netværke bogstavelig talt 
helt på tværs af grænser,“ fortæller 
Ole Sørensen og peger konkret på, 
at Halm-
stad Havn, 
Högskolan 
i Halmstad, 
Halmstad 
Kommune og 
Region Hal-
land vil være 
repræsenteret 
på konferen-
cen.

Jens Nikolajsen, 
jens@mercatus.dk

HVORDAN BLIVER  
DJURSLAND EN  

ATTRAKTIV 
PARTNER?

Made By Djursland
Lørdag d. 3. november 2018 kl. 13-16
Færgen MS Stena Nautica, Stena Line,  
Færgevej 1, 8500 Grenaa

Sverige:
• Adm. direktør Henrik Carstensen, 

Grenaa Havn
• Relationsskabelse og klyngedan-

nelse på tværs af grænser – Lektor 
Mads Bruun Ingstrup, Institut for 
Entreprenørskab og Relationsledelse 
ved Syddansk Universitet

• Innomatch partnere – God energi i et 
tværnationalt samarbejde

Cirkulær økonomi:
• Styrket konkurrence gennem om-

stilling – CMO Bent Hübertz, KLS 
PurePoint

• Synergien og gevinsten i den bære-
dygtige og sociale bundlinje – Direk-
tør Steffen Høgh, 3R Kontor

• Hvordan opstod ideen for etablering 
af virksomheden med dens cirku-
lære forretningsmodel og hvorfor har 
de valgt at have en base i Grenaa? 
Bliv klogere på hvad vindmøllevin-
ger, både og andet svært nedbry-
deligt materiale kan genbruges til 
– Demacq Recycling

Arbejdskraft:
• Tiltrækning af værdifuld arbejds-

kraft er en udfordring – Case fra FK 
Smedie

• Kvalificeret arbejdskraft i den fysiske 
og digitale butik – Medejer Martin 
René Mortensen, Skiftselv.dk

• Hold fokus på at tiltrække, fastholde 
og oplære medarbejdere – HR Direk-
tør Kirsten Nielsen Sørensen, Terma

Tilmelding:
https://flexbillet.dk/businessdjursland
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KOMMUNE OG NETVÆRK SØGER IND TIL KERNEN

Bestyrelsesmedlem og indehaver Line Ebbestrup, Æblekernen og Den Blå Brille
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Man siger, at æblet ikke falder langt 
fra stammen, og nu hvor netværks-
gruppen Æblekernen og kommunen 
har holdt sit første møde, håber 
Line Ebbestrup, bestyrelsesmedlem 
i Æblekernen 
og indehaver af 
butikken „Den 
Blå Brille“ i Ebel-
toft, at mødet 
bliver starten 
på noget rigtig 
godt. Noget hvor 
man finder et 
fælles fodslaw 
rundt om „stammen“ – det fælles 
fundament for begge parter.

Æblekernen er en netværks-
gruppe for kvinder i Syddjurs Kom-
mune og blev startet i 2002. „Jeg 
har haft min butik i fem år og fik for 
et par år siden et opkald fra en kon-
sulent ved kommunen,“ fortæller 
Line. „Han spurgte, om han kunne 

hjælpe med noget og sagde, 
at han var der for at hjælpe 

os selvstændige. Hmm… 
tænkte jeg og blev lidt paf. 
Jeg havde været der i tre 
år og forstod ikke rigtig, 
hvad han ville og bad 
om at få sendt info på 
mail.“ Det var, hvad Line 
kendte til kommunens 
erhvervstilbud.

Erhvervskonsulent  
så brochuren
Tiden gik, og på et 
tidspunkt fik Æbleker-
nen lavet en brochure. 
„Jeg ringede til 
kommunen og fik lov 
til at smide en stak 
ind til dem. Da er-
hvervskonsulent Bine 
Boldsen så brochu-
ren, ringede hun.“

Kommunen kendte ikke til Æble-
kernen og dens 24 kvindelige med-
lemmer, og en morgen i maj mødtes 
netværksgruppens forkvinde og Line 
så for første gang med to af kommu-

nens erhvervs-
konsulenter for 
at præsentere 
sig for hinanden 
og drøfte mu-
lighederne for 
samarbejde.

„Vi har fået 
en oplevelse 
af kommunen 

som en dialogpartner, der er klar til 
at tænke i nye baner. Der blev taget 
et billede af os til Linkedin, og vi var 
enige om, at det var godt for begge 
parter at få spredt budskabet om 
vores møde.“

Siden Æblekernens start i 2002 
gik der således 16 år, før man fandt 
hinanden, og Bine Boldsen, der 
siden er kommet til som erhvervs- 
og udviklingskonsulent i Erhverv og 
Beskæftigelse, har af gode grunde 
ikke mulighed for at forholde sig til 
de mange år. 
„Vi ser fremad, 
og jeg glæder 
mig rigtig meget 
til mødet med 
Æblekernens 
medlemmer 
og håber, at det bliver starten på 
en konstruktiv dialog om erhvervs-
livets potentialer og udfordringer, og 
hvordan vi i kommunen kan hjælpe,“ 
siger Bine.

Gerne medlemmer  
fra hele Syddjurs
Æblekernen mødes ti gange årligt til 
otte faglige møder samt en som-
merfest og en julefrokost. Næste 
møde er i september, og Line 
fortæller, at der er afsat en time til, 

at forskellige personer fra kommu-
nen fortæller om erhvervsservice og 
kommunale tilbud m.m.

„Jeg er stadig ikke der, hvor 
jeg helt ved, hvad kommunen kan 
hjælpe mig med, men jeg er meget 
positiv over, at vi nu har fundet sam-
men og håber, at alle får en masse 
godt ud af det.“

Man har drøftet, om også kvinder 
i lederstillinger skulle have mulig-
hed for medlemskab, men i dag er 
Æblekernen stadig for kvinder med 
et CVR nummer, som enten er bo-
siddende i Syddjurs Kommune eller 
arbejder i kommunen. Går et med-
lem på pension, kan hun fortsætte 
som medlem. 

Møderne og arrangementerne 
foregår primært i Ebeltoft-området, 
hvor medlemmerne bor. „Vi vil rigtig 
gerne have medlemmer fra hele 
Syddjurs, og kommer der nogle fra 
andre dele af kommunen, holder 
vi også gerne møder m.m. andre 
steder. Vi har faktisk snakket om at 
lægge et arrangement i en anden 
by og så opfordre eventuelle nye 

medlemmer til 
at komme og 
møde os.“

Det koster 
900 kroner om 
året at være 
med, og ved de 

normale aftenmøder kl. 18.30 til kl. 
22 betales desuden 175 kroner for 
maden. „Man er velkommen til et 
møde for at prøve det.“ Informatio-
nen sker primært via Facebook, men 
der er dog også faktuelle oplysnin-
ger på hjemmesiden. „Efter at vi har 
fået lavet vores brochure, er optime-
ring af hjemmesiden det næste, vi 
skal have set på.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

Kvindenetværksgruppen Æblekernen og Syddjurs 

Kommune mødes om samarbejdsmuligheder.

KOMMUNE OG NETVÆRK SØGER IND TIL KERNEN

  VI HAR FÅET EN OP-

LEVELSE AF KOMMUNEN 

SOM EN DIALOG PARTNER, 

DER ER KLAR TIL AT 

TÆNKE I NYE BANER

  VI VIL RIGTIG GERNE 

HAVE MEDLEMMER FRA 

HELE SYDDJURS
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 SPONSORATER SKAL  

FANGE  
BLIKKET

Forretningsfører Søren Moll, Pedersen & Nielsen
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Som så meget andet i vores 
moderne og digitaliserede verden 
sker der også store ændringer i 
autobranchen. 
Ofte er fortje-
nesten på en ny 
bil meget lille, 
mens det er de 
ekstra ydelser 
som finansie-
ring og leasing 
der fortsat gør 
det rentabelt at 
handle med biler i Grenaa.

Effektiviseringer og stadig større 
brug af internettet skaber større 

ensartethed, så det handler 
blandt andet om at skille 

sig ud og blive lagt 
mærke til. Pedersen 
& Nielsen Automo-
bilforretning A/S 
i Grenaa tænker i 
den sammenhæng 
både arrangemen-
ter og sponso-
rater som veje 
til at nå ud til 
kunderne.

Tilbagehol-
dende kunder
Forretnings-
fører Søren 
Moll siger, 
at bilhusets 
største op-
gave består 
i at gøre sig 
synlige og 
attraktive, 
så folk får 
lyst til at 
kigge ind. 
„Selv om 
vores hus 
ikke skiller 

sig ud, kan 
et stort og 

flot hus med 
mange biler 

virke så overvæl-
dende, at mange 

har svært ved at tage skridtet ind 
over dørtrinnet,“ siger han. 

„Vi kan rent faktisk se, at nogle 
holder udenfor 
og kigger – eller 
måske genta-
gende gange 
kommer kø-
rende forbi. Det 
er vores sælgere 
opmærksomme 
på og går nogle 
gange ud til 

bilen for at invitere passagererne 
med ind til os.“ Kunderne kører i 
gennemsnit 23 km for at komme 
til bilhuset, og ud fra det konklude-
rer Søren, at en del også er tæt på 
beslutningen om køb. „Men de skal 
ind i butikken.“

Sponsorater når især de yngre
Sponsorering af sportsklubber hand-
ler især om at nå ud til de lidt yngre 
mennesker. „Ofte er forældrene 
også involverede i de unges sports-
interesse, og 
hvis en ung er 
tilfreds med sin 
første bil, køber 
mange samme 
mærke igen 
næste gang.“ Et 
af sponsoraterne 
er Nørre Djurs 
Håndbold, hvor 
Pedersen og Nielsen også skal være 
med til en messe. „Cirka fem gange 
årligt har jeg en bil stående ved 
hallen i forbindelse med hjemme-
kampe.“

Sponsoraterne tæller blandt andet 
også Grenaa IF, Stenvad B, Åstrup 
IF og Grenaa Golfklub, og Søren er 
jævnligt at se på tilskuerrækkerne. 
„Jeg prioriterer at komme ud, også 
fordi jeg godt kan lide det. En god 
snak kan betyde mere end mange 
reklameskilte og bannere.“

Det er et bevidst valg at have flere 
mindre sponsorater end få store. 
„Jeg vil gerne, at Pedersen & Niel-
sen med tøjsponsoraterne kommer 

ud og bliver set af mange i forskel-
lige sammenhænge.“

Netværksgrupper i forbindelse 
med sponsoraterne er en værdsat 
sidegevinst. „Det handler ikke om 
direkte salg, men det giver nogle 
gode relationer uformelt at mødes 
med 15-20 gartnere, pizzariaejere 
og andre.“ På årsbasis bliver det 
desuden til et pænt antal mindre 
bidrag og præmier til forskellige i 
lokalområdet.

Arrangementer fylder huset
I et samarbejde med Radio ABC 
deltog i november 2017 cirka 200 
gæster i en udsolgt intim koncert i 
bilhuset med Ida Corr. „Vi har også 
prøvet at have lang kø udenfor, da 
Lauritz.com var på besøg og vurde-
rede ting og sager, og jeg tror også 
på fuldt hus lørdag 3. november, 
hvor vi gennem Kia har fået en aftale 
med Flying Superkids.“

Der holdes stadig også åbent hus/
messer, men interessen for det er 

dalende. „Jeg 
prøver at sup-
plere med noget 
andet – også 
for at ramme for-
skellige målgrup-
per. Det handler 
primært om at få 
folk til at tænke 
mig som første 

valg, når de skal købe bil, og det 
kræver jo først og fremmest, at de 
ved, at jeg er her.“

Som en del af det lokale forret-
ningsliv er Søren meget bevidst om 
også at støtte op om det. „Når bør-
nene ønsker sig noget, betinger jeg, 
at det skal kunne købes i Grenaa, og 
jeg køber alle julegaver i Grenaa. Jo 
flere lokale erhvervsdrivende der på 
samme måde køber deres bil lokalt, 
jo bedre mulighed giver vi hinanden 
for at holde liv i vores by.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

I den stadig hårdere konkurrence er synlighed og 

tilgængelighed to meget væsentlige parametre.

  DET GIVER NOGLE 

GODE RELATIONER 

UFORMELT AT MØDES 

MED 15-20 GARTNERE, 

PIZZARIAEJERE OG ANDRE

  DET HANDLER 

PRIMÆRT OM AT FÅ FOLK 

TIL AT TÆNKE MIG SOM 

FØRSTE VALG, NÅR DE 

SKAL KØBE BIL



For Waldemar Blichfeldt 

er historien en væsentlig 

del af den gamle 

Chevrolet fra 1930.

I 1863 startede Waldemar Blich-
feldts fars onkels far firmaet V. 
Graff, der senere blev til W. Bli-
chfeldt A/S. Han boede egentlig i 
Grenaa, men i Ebeltoft var der ingen 
kobbersmed til byens fire bryggerier, 
så det blev starten på hans firma.

„Jeg drev frem til 2004 VVS fir-
maet W. Blichfeldt A/S i 35-40 år og 
var oppe på mere end 25 ansatte,“ 
fortæller Waldemar. „Jeg solgte 
firmaet i 2004.“ I dag har Waldemar 
en række udlejningsejendomme i 
Ebeltoft.

Gemt væk i Farvergården i 40 år
„Den 24. februar 1930 købte min 
fars onkel sin seks-cylindrede Chev-
rolet som firmabil.“ Køb seks og 
betal for fire, lød reklamen, da der 
var kommet to ekstra cylindre på. 

Hans brugte Ford indgik i handlen, 
og prisen lød på 3.500 kroner.

„Efter at onklens døtre havde 
arvet bilen, arvede de senere Farver-
gården, hvor bilen kom til at stå fra 
afmeldingen 31. marts 1958, til jeg 
i 1999 købte den. Min nu afdøde 
kone havde til da nedlagt forbud 
mod at købe en gammel bil, da jeg 
i mange år arbejdede døgnet rundt. 
Hun var heller ikke helt tilfreds i de 
år, renoveringen stod på, men hun 
blev da glad for bilen.“

Som noget meget usædvanligt for 
så gammel en bil har den originalt 
indtræk. „Rullegardinet har ikke 
været ude, og gearkasse og bagtøj 
har ikke været skilt ad, men ellers er 
alt andet renoveret, og jeg har brugt 
meget tid på at finde originale dele i 
ind- og udland.“

Waldemar havde ikke forstand på 
biler inden købet men har lært sig 
en del. Venner og bekendte bistod 
ved renoveringen, og 6. november 
2002 blev den indregistreret igen. 
„Vi fejrede dagen med nummerpla-
depåskruning, hvor fire af os hver 
skruede en nummerpladeskrue i 
inden frokost og julebryg.“

Da bilen 24. februar 2000 fyldte 
70 år, blev det fejret med 36 invite-
rede gæster. „Min gamle skolelærer 
Pedersen var også med.“

Med maksimalt 60 km/t holder 
Waldemar sig helst fra de store veje. 
Men han kører i sommermånederne 
med på turene i Ebeltoft Køresel-
skab, som han startede i 2004 
sammen med Jacob Svane. „Min 
datter blev gift i Charlottenlund og 
mit barnebarn konfirmeret der, og 
ved begge lejligheder var jeg i bilen 
derovre for at køre dem.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
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Chevrolet Coach 1930
Model Universal serie AD
Chassis nr. 32
Topfart: 60 km/t
Teknik: Seks cylinder
 3,2 ltr.
 48 hk
 1.175 kg

WALDEMAR HAR GODT  

„BLICH“ FOR HISTORIEN
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Garanti for praktikplads
DJURSLAND  Viden Djurs står bag det ambitiøse 
projekt Attraktive Uddannelsespakker, der i sam-
arbejde med Business Djursland, Dansk Byggeri, 
Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune vil 
gøre det attraktivt for de unge på Djursland at 
tage en erhvervsuddannelse. Ud over at tilskynde 
flere unge til at tage en erhvervsfaglig uddannelse 
har Viden Djurs store ambitioner om at skaffe 
praktik- og lærepladser til alle elever fra Djursland 
fra dag ét på deres erhvervsuddannelse. 
„At give eleven en praktik- og lærepladsgaranti 
øger motivationen for ikke blot at gennemføre 
uddannelsen, men også for at gøre det godt. Ved 
at sætte fokus på elevernes endelige karrieremål 
i en virksomhed vil vi styrke erhvervsuddannel-
sernes image, sikre bedre overgangsvejledning 
fra grundskolen til erhvervsuddannelserne samt 
styrke den faglige stolthed uanset fag,“ udtaler 
direktør Ole Svit, Viden Djurs. 

Kommuner kan spare 5,3 mio. kr.
DJURSLAND  Både Syd- og Norddjurs ligger 
i den bedste halvdel af landets kommuner, når 
det gælder udlicitering. Syddjurs er nr. 24 med 
en udliciteringsgrad på 53,7%. Det efterlader et 
potentiale for yderligere udlicitering på 30,3 mio. 
kr. som vil give kommunen en besparelse på 3,0 
mio. kr.
Tallene for Norddjurs er plads nr. 38., udlicite-
ringsgrad på 48,2 % og hhv. 23,4 og 2,3 mio. kr.
„Udviklingen går i den rigtige retning, og vi håber, 
at det fortsætter. For borgerne er det ikke afgø-
rende, om græsplænen bliver slået af en kom-
munalt eller privat ansat, men når en kommune 
sparer penge ved at udlicitere, bliver der råd til 
mere velfærd, som kommer alle borgere til gode,“ 
siger chefkonsulent Morten Kamp Thomsen, 
Dansk Byggeri, der står bag undersøgelsen.

30 nye job til Gældsstyrelsen
GRENAA  Der er opslået 30 nye stillinger til 
Gældsstyrelsens kontor i Grenaa, der har til op-
gave at sikre, at borgere og virksomheder betaler 
deres gæld til det offentlige. Styrelsen er på jagt 
efter folk med baggrund som kontor- eller revisor-
assistent, finansøkonom eller bachelor/kandidat i 
jura, finans, offentlig administration eller økonomi.

Adgang til alle genbrugspladser
ØSTJYLLAND  De 12 Business Region Aarhus 
kommuner har lavet en ny fleksibel ordning, hvor 
alle virksomheder kan købe sig adgang til at 
aflevere affald på genbrugspladserne på tværs af 
kommunegrænserne via en simpel SMS-ordning, 
og samtidig nøjes med at betale pr. besøg.
„Jeg er glad for, at det er lykkedes at skabe 
en sammenhængende og fleksibel ordning for 
det østjyske erhvervsliv, når de har brug for at 
benytte genbrugspladser på tværs af kommu-
nerne. Det vil gøre det muligt for fx håndværkere 
at håndtere deres affald på en mere effektiv og 
miljørigtig måde, og samtidig spare både tid og 
penge,“ siger borgmester Nils Borring, Favrskov 
Kommune.

Noter

· Kraner
· Autolifte
· Trucks

· Spil
· Pumper
· Gear

· Løftegrej
· Ventiler
· Cylindre

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

Fiberlaserskæring, vandskæring, 
svejs og maskinbearbejdning
aalsrode.dk

UNDERLEVERANDØREN MED
DET HELE I HUSET

Tel. 8833 4646 · www.lsalaw.dk

Kvalitet og Omtanke

http://www.grenaahydraulik.dk
http://www.aalsrode.dk
http://www.lsalaw.dk
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Selv om det ikke mærkes på bundlinjen, 
om medarbejderne også tænker miljø 
efter fyraften, er det alligevel noget, som 
L-tek A/S i Nørager gerne ser som en 
afledning af det GMC Miljøcertifikat, man 
fik i 2014.

Det siger direktør Lars Nielsen og peger 
samtidig på, at medarbejderne også er 
gode til at bære de private miljøtiltag med 
ind på arbejdspladsen.

„Det ligger ikke så fjernt at skulle sor-
tere affald på arbejdspladsen, når man er 
vant til det i hjemmet,“ siger Lars. „Jeg 
håber, at de positive følger af miljømæssig 
fokus på arbejdspladsen også bæres med 
den anden vej, da det handler om meget 
andet end bundlinje.“

Henstilling til medarbejderne
Når Lars ser de mange tyske øldåser i vej-
grøften, undrer han sig over, at der stadig 
ikke er nogen pantordning på dem. Og når 
han ser efterladen-
skaber efter Big Mac 
og cola m.m. i samme 
grøft, undrer han sig 
også. „Nogle af dem 
som smider affald i 
naturen arbejder givet-
vis på en miljøbevidst 
arbejdsplads og glemmer bare alt om 
miljøet efter fyraften.“

Snakken hen over bordet får Lars til at 
overveje, om L-tek skal have en „hen-
sigtserklæring“ indføjet i det skriftlige 
materiale, der løbende arbejdes med i 
forbindelse med miljøcertifikatet. „En 
henstilling til medarbejderne om at tænke 
på miljøet 24/7 er måske en god idé. 
Det kommer næppe på tale at fyre en 
medarbejder, der smider øldåser og/eller 
McDonald’s affald i naturen, men vi kan 
da godt opfordre til generelt at værne om 
naturen. Jo mindre natursvineri, jo bedre 
for os alle.“

Kunderne værdsætter miljøtiltag
Det er en følgegevinst af L-teks arbejde 
med GMC, at medarbejderne får mere 
fokus på miljøet og større forståelse for 
at tænke det ind i hverdagen. „Selv om vi 
ikke er en speciel miljøtung virksomhed, 
kan og skal vi med 100 ansatte selvfølge-
lig gøre vores til at værne om miljøet. 
Alene det at få tingene beskrevet i stedet 
for at være afhængig af mund til mund 
gør en stor forskel – og er eksempelvis 
en rigtig god hjælp ved information til nye 
medarbejdere.“

Virksomheden var ved erhvervelse af 
miljøcertifikatet i 2014 ISO 9001 certifice-
ret. „Det administrative var således ikke 
nyt for os og gjorde det rimelig nemt at 
opfylde kravene til GMC. Det var et natur-

ligt skridt videre, både i forhold til os selv, 
men også i forhold til kunderne.“

Uden at det er noget krav, er det 
bestemt heller ikke nogen ulempe at 
signalere miljøbevidsthed, når man som 
L-tek har vindmølleindustrien blandt sine 
kunder. „Det betyder også noget for 
store, internationale virksomheder at vide, 
at vi tænker både miljø og arbejdsmiljø. 
Man kan sige, at vi nok er kommet lidt i 
forkøbet med noget, der på sigt bliver et 
krav fra kunderne.“

En naturlig del af hverdagen
Miljøbevidsthed handler om at se i hel-
heder både når det gælder arbejdsmiljø 
og minimering af arbejdsulykker – og 
generelle miljøtiltag. De nye laserskærere 
er hurtigere og afgiver i modsætning til de 
gamle ikke varme, men investeringen 
nødvendiggør andre overvejelser.

„Det er nu til at holde ud om 
sommeren, 
men du kan 
ikke gemme 
varmen 
til om 
vinteren 
og må 
derfor 

finde en alternativ varme-
kilde. Skifter du el-pærer 
til LED, afgives der også 
mindre varme. Når du 
sparer energi, sparer 
du også penge, men 
det kan være nødven-
digt at bruge nogle af 
dem et andet sted. Me-
get griber ind i hinanden, 
og du kan ikke se på én 
ting alene.“

På den ikke helt ufarlige 
arbejdsplads med tunge og 
skarpe ting, fylder arbejds-
miljø og sikkerhed af gode 
grunde rigtig meget. „Det er 
vores arbejdsmiljøudvalg, der 
arbejder med forebyggelse af 
arbejdsskader, og på nogle om-
råder er der sammenfald mellem 
udvalgets arbejde og vores øvrige 
miljøtiltag.“

I sommerhalvåret kan det være 
rart med åbne porte for at give 
varme til medarbejdere. „Men når 
portene står åbne, må vi også være 
opmærksomme på, om det for nogle 
betyder mere træk. Vi anser det dog ikke 
for en belastning at arbejde med GMC 
og miljø – men som en naturlig del af 
hverdagen.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

For den miljøbevidste virksomhed handler det også 

om at påvirke holdningen til at værne om miljøet.

  VI ER NOK KOMMET 

LIDT I FORKØBET MED NO-

GET, DER PÅ SIGT BLIVER 

ET KRAV FRA KUNDERNE
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MILJØET  
KENDER IKKE TIL FYRAFTEN

Harly Jensen og direktør Lars Nielsen, L-tek A/S



Arkil er en af Danmarks største 
entreprenørvirksomheder med godt 
1.800 ansatte og en omsætning på 
tre milliarder og kædes ofte sam-
men med de store opgaver, der 
arbejdes med i både ind- og udland. 
Men rent faktisk vil Arkil i Randers 
også rigtig gerne 
hjælpe virksom-
heder, erhvervs-
drivende og 
kommunerne 
med mindre 
opgaver i og om-
kring Randers 
og på Djursland.

„Vi har en del opgaver i Aarhus 
og oprettede derfor i april et kontor 
i Aarhus til at have fokus på opga-
verne der,“ fortæller afdelingschef 
i Arkils Randersafdeling, Tomas 
Mørk. „Vi kan således koncentrere 
os om Randers og Djursland, hvor 
vi også meget gerne arbejder med 
mindre opgaver – og gerne i samar-
bejde med lokale entreprenører og 
andre. Vi fungerer som en selvstæn-
dig enhed og som en af de lokale 
entreprenører.“

Som én stor familie
Tomas betegner virksomheden og 
dens mange afdelinger og ansatte 
som én stor familie, der løser meget 
store opgaver sammen, mens hvert 
enkelt familiemedlem med stor iver 
også er klar til at tage fat på den 
lange række af områdets mindre 
opgaver.

„Arkil er selvfølgelig stadig til 
store projekter, men vi vil også rigtig 
gerne hjælpe lokalområdet med 
hverdagens små opgaver.“ Hullet 
i vejen kan godt være kompliceret, 

og det kan kræve ret meget eksper-
tise og erfaring at finde frem til den 
måske i virkeligheden enkle måde at 
fikse årsagen på – og løse proble-
met på. 

„Vi kan heldigvis altid trække på 
hele familien, og arbejdet med at 

finde løsninger 
er faktisk tem-
melig spæn-
dende.“ Det 
betyder også, at 
kunderne ikke 
altid ved, hvad 
de har brug for. 

„Det finder vi ud af sammen, når vi 
hører om problemet og/eller opga-
ven. Du skal i hvert fald ikke være 
bange for at ringe til os.“

På nogle områder har man truffet 
et bevidst valg om at samarbejde 
med andre om at løse dele af en op-
gave, mens Arkil også gerne indgår 
som samarbejdspartner, når andre 
arbejder med et lokalt projekt.

Opgaver i lokalområdet
„Lige nu laver vi et lille stykke 
fjernvarme i Mørke – i samarbede 
med en lokal 
entreprenør. Vi 
gør meget ud af 
at være en sik-
ker arbejdsplads 
og har meget 
knowhow om 
at arbejde på 
stærkt trafikerede strækninger, hvil-
ket vi gør stort set hver dag.“

Der er en del administrativt for-
bundet med at arbejde på en befær-
det vej. „Den lokale entreprenør har 
kontakten til kunden og kunne rent 
fagligt godt selv have løst opgaven, 

men vi supplerer ham med det ad-
ministrative og et par folk i marken. 
Der er en række regler, der skal 
overholdes og papirer og tilladelser, 
der skal være på plads ved arbejde 
på sådanne strækninger.“ Man for-
venter at være færdig i Mørke inden 
udgangen af august.

„I Norddjurs Kommune har vi lagt 
nye drikkevandsledninger ned over 
store afstande – cirka 50 km i alt. 
Da vi alligevel gravede, lagde vi over 
cirka tre km også tomrør ned, så 
der nu kan blæses fiber i rørene.“ 
I Grenaa har Arkil lavet en parke-
ringsplads for havnen, og i Hornslet 
cykelsti i byen og ud til Skrald Skov. 

„Laver I også cykelstier, sagde 
en fra Syddjurs Kommune forbavset 
om den opgave, vi altså endte med 
at få. Vi ER en af de lokale og arbej-
der ofte sammen med andre lokale. 
Men vi løser selvfølgelig også selv 
en lang række opgaver.“ 

I de fire år Tomas har været 
ansat ved Arkil i Randers er man 
vokset fra 40 til 100 ansatte. „Vi 
har ikke haft problemer med at få 
medarbejdere, men vi så dog gerne 

flere kvindelige 
ansatte. Kun to 
kvinder arbejder 
ude i marken, 
mens de øvrige 
sidder i admini-
strationen. Vi 
har også et mål 

om at have ti procent lærlinge i de 
områder, hvor der er en uddannelse, 
og det mål ligger vi over.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

KENDT FOR DET STORE OG MED PÅ DET MINDRE

Stor entreprenørvirksomhed prioriterer 

også de små opgaver i lokalområdet højt.

  VI FUNGERER SOM 

EN SELVSTÆNDIG ENHED 

OG SOM EN AF DE LOKALE 

ENTREPRENØRER

  VI VIL OGSÅ RIGTIG 

GERNE HJÆLPE LOKAL-

OMRÅDET MED HVER-

DAGENS SMÅ OPGAVER
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Afdelingschef Tomas Mørk, Arkil

KENDT FOR DET STORE OG MED PÅ DET MINDRE
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Medansvaret for at udlære frem-
tidens elektrikere betyder, at der 
blandt de 11 medarbejdere ved Ny-
huus Elteknik i Grenaa er tre lærlinge 
– yderligere en var udlært til juli. „Vi 
har en forpligtelse til at have lær-
linge, som kan blive gode på sigt,“ 
siger den ene af virksomhedens to 
indehavere, Ronni Nyhuus.

„Vores generelle holdning er, at 
lærlinge efter endt læretid skal ud 
og prøve noget andet, men en af 
svendene er dog udlært ved os.“

Svenden kom med blå blink
Svenden havde et ønske om at 
skifte arbejdsplads og afslut-

tede derfor læretiden ved Nyhuus 
Elteknik. Han er frivillig brandmand 
og kørte også ud som brandmand 
i lære tiden. „Det er fedt, at vi som 
her i sommer har ydet vores lille 
bidrag til brandberedskabet ved at 
lade vores medarbejder køre ud til 
nogle af de mange brande.“

En dag var Ronni selv vidne til en 
mindre brand på et græsareal ved 
naboen, Grenaa 
Varmeværk. „Vo-
res svend var i 
gang med en ar-
bejdsopgave på 
brandstationen, 
da alarmen gik. 
Jeg stod henne 
ved græsarealet, da han grinende og 
vinkende kom susende i brandbilen 
med blå blink.“ Fraværet ordnes 
med at tage lidt flere timer senere 
eller få løn for lidt færre. „Der har 
været nogle små udfordringer, men 

kunderne er heldigvis meget forstå-
ende.“

En af lærlingene, som er færdig 
til december, startede med et halvt 
års prøveordning. „Derefter lavede 
vi i samarbejde med kommunen 
kontrakt om en læreplads, hvor de 
gik ind og lavede noget revalide-
ring.“ Der skal tages nogle hensyn 
i dagligdagen, da lærlingen ikke kan 

arbejde sammen 
med alle. „Tiden 
ved os har været 
rigtig god for 
ham og har styr-
ket og udviklet 
ham vildt meget, 
hvilket også 

hans kone og hans bror har sagt til 
os.“

Nogle opgaver med oprydning, 
tømme pap og gøre køkken rent 
m.m. drillede lidt, og på et tidspunkt 
blev der ansat en ungarbejder i 

FÅR ARBEJDSPLADSEN  

SKRUET GODT SAMMEN
De forskellige medarbejdere trives 

også som mennesker på arbejdsplads 

med stort socialt engagement.

  DEREFTER LAVEDE 

VI I SAMARBEJDE MED 

KOMMUNEN KONTRAKT 

OM EN LÆREPLADS
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eftermiddagstimerne. „Vi var her 
sjældent på det tidspunkt, og det 
gik bare ikke så godt. Men det var 
jo ikke hans skyld, når der ikke var 
nogen til at fortælle, hvad han skulle 
lave.“

Jobcentret fandt den rette
At have de faste medarbejder til at 
klare opgaverne, når de samtidig kan 
omsætte for 500 kroner i timen ude 
ved en kunde, var heller ikke nogen 
god løsning. Medindehaver Thomas 
Mølgaard Han-
sen fortæller, at 
det er svært at 
finde en, hvor 
sådant arbejde 
passer med 
vedkommendes 
ønske til timetal.

„Så vi kontaktede Jobcentret,“ 
fortæller han. „Via dem fik vi ansat 
Thor, som nu har været her et års 

tid, og det går rigtig godt. Han har 
en mildere grad af asperger, og det 
skulle vi lige lære at håndtere.“ 

Thor har ikke en erhvervsfaglig 
baggrund, men efterhånden som 
han får lagt flere ting på plads, får 
han også nemmere ved at kende 
det. „Han er her to gange 3,5 timer, 
og det passer fint for ham med tid 
og opgaver. Men vi skal bruge tid på 
at instruere ham. Jeg må ikke ændre 
på noget, jeg har bedt ham om.“

At gøre rent er for ukonkret. „Det 
skal konkretise-
res meget speci-
fikt, og når bare 
han ved det, 
skal han også 
nok gøre det. Jo 
bedre vi bliver til 
at forstå det, jo 

nemmere og bedre bliver det hele.“ 
Samtidig skal de øvrige medarbej-
dere også være indstillede på, at 

de ikke skal stå og folde papkasser 
sammen, når det er Thors arbejde.

Thomas har en „bonuslillebror“, 
der har det som Thor. „I skolen 
havde de brikker, som de hver mor-
gen satte op til ham med tidspunk-
ter for leg, undervisning og frikvarter 
m.m., og de skulle bare ikke byttes 
rundt. Det tog lidt tid, før vi fandt 
ud af at bruge samme princip med 
Thor.“

Nu hænger der altid en detaljeret 
seddel med de faste arbejdsopga-
ver, som Thor krydser af ved, når 
de er udført. Det er lige fra at feje 
foran de udendørs skraldespande til 
at tørre køkkenbordet af med en våd 
og opvredet klud. „Vi kan nærmest 
ikke undvære ham og er klar til „en 
ny Thor“, hvis han pludselig stop-
pede.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

FÅR ARBEJDSPLADSEN  

SKRUET GODT SAMMEN

Indehavere Thomas Mølgaard Hansen og Ronni Nyhuus, Nyhuus Elteknik

  HAN ER HER TO 

GANGE 3,5 TIMER, OG DET 

PASSER FINT FOR HAM 

MED TID OG OPGAVER
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I GJERRILD ER DER  

NOGET I LUFTEN

Advokat Peter Zacher Sørensen, Zacher Advokater
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Præsten og salmedigteren 
Vilhelm Gregersen boede i den 

røde villa midt i Gjerrilds storslåede 
natur, inden han flyttede til Hornslet 

og blandt andet skrev den salme, han 
nok er mest kendt for – „Der er noget i 

luften.“
„Den er også blevet sunget adskillige 

gange af os her i huset,“ fortæller advokat 
Peter Zacher Sørensen. Gjerrilds enestående 

natur fornemmer man også på den store natur-
grund, hvor alt det grønne 

tæt omslutter alt havens 
grønne – og det røde hus, det 
kløvede brænde og børnebørne-
nes legetøj.

Peter er født og opvokset 
i Grenaa og flyttede i 1992 
til Gjerrild med hustruen Lise og to børn. Siden blev 
børneflokken til tre. „Vi kørte altid til Gjerrild Strand og 
badede og snakkede meget om, at hvis den røde villa 
nogensinde blev til salg, så købte vi den. Og pludselig, 
en lørdag morgen, tittede den frem i avisens ejen-
domsannoncer.“

Pludselig tæt på børnebørnene
Datteren boede nogle år på Vesterbro i København, in-
den hun fik job i Aarhus. „Hvad jeg ikke havde hverken 
troet eller turdet håbe på skete alligevel.“ I dag bor dat-
teren og svigersønnen nemlig i Gjerrild, og det samme 
gør børnebørnene på to og fire år.

„Det er fantastisk at kunne hente børnene i børne-
haven. Da jeg i morges var henne efter rundstykker, 
kom min datter cyklende med børnene på ladcyklen, 
og en af dem råbte, at de da godt kunne kommer over i 
eftermiddag.“ 

En af sønnerne boede også i 
København og læste litteratur-
videnskab. „Han har nu fundet 
ud af, at han hellere vil være 
tømrer og bor i dag på Djurs-
land. Min yngste søn flyttede til 
København for at være sammen med de to andre, men 
to måneder senere var de væk.“ 

Efter at have læst i Aarhus, vendte Peter tilbage til 
Grenaa og trådte sammen med sin bror ind i faderens 
advokatfirma. „Jeg arbejdede meget fra jeg var 25 år. 
Da jeg blev 53 år, solgte jeg aktierne i advokatfirmaet 

Zacher & Andersen. Jeg begyndte derefter hoved-
sageligt at koncentrere mig om straffesager og handel 
med fast ejendom, som var det, jeg helst ville. Jeg fik 
frigjort tid til mig selv og familien og har i dag også den 
nødvendige tid til formandsposten i Djurslands Banks 
bestyrelse.“ Hustruen Lise ejer og driver Grenaa Fysio-
terapi med mere end tyve ansatte. 

Motion med formål er OK
„Jeg var med til at etablere Gjerrild-Bønnerup Friskole 
og sad i bestyrelsen.“ Sammen med andre forældre var 

Peter også fodboldtræner for 
sønnens hold. „Men en dag ville 
de have en bedre træner.“

De idrætslige udfoldelser 
begrænser sig til cricket på 
 Grenaas 2. divisionshold i de 
unge dage. „Jeg er ikke mo-

tionist og ved godt, at jeg får for lidt motion. Men jeg 
vil gerne motionen, når den tjener et formål og cykler 
eksempelvis gerne i vores fantastiske natur til vores 
fantastiske fiskehandler i Bønnerup, så der også kom-
mer gode råvarer med hjem i indkøbsposen.“

Gennem tyve år har Peter været med i et jagtkonsor-
tium. „Specielt efter at jeg ikke mere har hund fylder 
jagten dog ikke så meget. Men det er hyggeligt – ikke 
mindst frokosterne.“ Den sidste hund han havde, fulgte 
i øvrigt en dag kromandens kat hjem, hvorefter den 
kom tilbage med en hvid krans om halsen. Lidt senere 
mødte Peter kromanden. „Det er sgu for galt. Der er 
en, der har hugget min kattelem,“ sagde han. „Og den 
vidste jeg jo så godt, hvor var.“

Ti gange har kulturen, maden og vinen lokket Peter til 
Rom, et af de yndede rejsemål. „Men vores fem ugers 
sommerferie bruger vi på at bade og spise frokost og 

aftensmad og så ellers bare lave 
ingenting i sommerhuset på 
Anholt.“

Formandsposten i Djurslands 
Bank tager en del tid. „Det 
udfordrer mig fagligt, og jeg får 
god indsigt i meget.“ Indsigten 

suppleres med tre daglige aviser og nogle faste TV-
programmer i ugens løb. „Og så samler vi svampe.“ 
Endnu har der dog ikke været nogen i år. „Men min søn 
påstår, at de nok skal dukke frem – på trods af tørken.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

Livet leves og nydes med udgangspunkt i den 

hyggelige røde villa med sin historiske fortid.

  DET ER FANTASTISK AT 

KUNNE HENTE BØRNENE I 

BØRNEHAVEN

  JEG VIL GERNE 

MOTIONEN, NÅR DEN 

TJENER ET FORMÅL
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Fuldtidsledige
% af arbejdsstyrken 
(foreløbige) efter område, 
alder og køn.
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Find statistik om boligmarkedet

Velkommen til Boligsidens Markedsindeks, hvor du

kan finde statistik for forskellige boligtyper på

boligpriser, salgstid, nedslag og udbud fra de

seneste tre år. Her får du altså et værktøj til at

trække statistik om boligmarkedet, der kan

fortælle om nationale, regionale og lokale

tendenser.

Kan du ikke finde det, du søger, er du velkommen til

at rette henvendelse til presse@boligsiden.dk.

Boligsidens Markedsindeks

Læs seneste

pressemeddelelsen:

Huspriserne stiger i 65

kommuner

Boligsidens Markedsindeks juli

2018

Udbud Solgte

Brug menuerne nedenfor til at vælge nøgletal, område og boligtype. Du kan vælge én type nøgletal men op til

fire områder og alle boligtyper.

Jeg vil gerne se:

Salgspris, kr. pr. m²

For område:

Vælg

(Du kan sammenligne op til fire områder)

Norddjurs�� Syddjurs��

For boligtype:

Vælg

(Du kan sammenligne op til tre boligtyper)

Villa/Rækkehuse��

Salgspris, kr. pr. m² Graf Tabel

Område Boligtype Ændring måned Ændring år

Norddjurs Villa/Rækkehuse 0,2% 13,8%

Syddjurs Villa/Rækkehuse -1,8% -1,5%
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Få relevante indlæg 
optaget gratis i Ajour. 

info@erhvervdjursland.dk

Djurslands Bank

Claus Lindgaard (44) er tiltrådt 
som ny filialdirektør i Djurs-
lands Bank i Auning. Han 
skifter dermed stillingen som 
filialdirektør for privatkunde-
afdelingen i Grenaa ud med 
chefstolen i Auning, som han 
overtager efter Peter Møl-
ler, nu områdedirektør for 
Område Djursland med kontor 
i Randers. 
„Jeg glæder mig rigtigt 
meget til at blive en mere 
aktiv del af det lokalsamfund, 
hvor jeg selv bor. Djurslands 
Bank i Auning er inde i en god 
udvikling, og jeg ser frem til 
at være med til at præge den 
fremtidige udvikling,“ siger 
Claus Lindgaard.

Christian Sønderby (34) er til-
trådt som erhvervskundechef 
i Djurslands Bank i Risskov. 
Han kommer fra en stilling 
som senior Erhvervsrådgiver 
i Handelsbanken i Højbjerg, 
og har tidligere erfaring som 
rådgiver i Handelsbanken på 
Amager og som privatrådgiver 
med ansvar for bolig og inve-
stering i Amagerbanken. 
„Jeg glæder mig rigtigt me-
get til at være med til at give 
kunderne en god sparring og 
rådgivning, og koblet sam-
men med Djurslands Banks 
værdier om blandt andet at 
være synlig lokal og afdække 
kundernes behov via aktiv 
kunderådgivning,“ fortæller 
han. 

Elcon Grenaa
Palle Jørgensen er tiltrådt 
som servicechef hos Elcon 
i Grenaa, hvor han skal stå 
for den daglige ledelse under 
Michael Hemicke, der er regi-
onsdirektør i Østjylland. Palle 
fungerer også som service-
chef hos Elcon i Hornslet.  
Han har i Grenaa afløst 
 regionschef Torben Kristen-
sen, der er fratrådt virksom-
heden.

Expert/Punkt1
Per Nielsen er tiltrådt som 
butikschef i den genåbnede 
Expert/Punkt1 i Grenaa, 
som han tidligere ejede. Bag 
butikken står en ny ejerkreds 
bestående af direktør Jimmy 
Møgelvang Hansen, direktør 
Anders Andersen, murer-
mester Klaus Jakobsen og 
elinstallatør Peter Tylvad.

Kystvejens 
 Konferencecenter

Marie Søndergaard er tiltrådt 
som ny salgschef på Kystvej-
ens Konferencecenter, hvor 
hun skal sikre den positive 
udvikling i kundetilgang og 
relationsopbygning. Ma-
rie kommer med flere års 
erfaring indenfor hotelbran-
chen, og har i mere end 20 år 
arbejdet med salg til private 
og offentlige virksomheder. 
Marie vil, i samarbejde med 
Kystvejens Konferencenters 
ledelse, få ansvaret for B2B 
salget af møder, konferencer 
samt individuelle overnat-
ningsløsninger.

LOOP Fitness
Ninna Dreyer Staugaard er 
tiltrådt som leder af LOOP 
Fitness i Hornslet. Hun er ud-
dannet fysiurgisk- og sports-
massør og driver selvstændig 
klinik ved siden af det nye job.

Rådgivermøde
18. september kl. 09:00-11:00, Rønde 
Idrætscenter, Skrejrupvej 9B, 8410 
Rønde. 
Er du konsulent eller rådgiver får du 
indsigt i de regionale udviklingspro-
grammer for små- og mellemstore virk-
somheder i det midtjyske. Morgenmad 
fra kl. 8.30.
Arr. Væksthus Midtjylland 
Tilm.: inden 11. september  kl. 12:00, 
T  7022 0076. Gratis. No-show gebyr 
kr. 200,- ex. moms ved udeblivelse 
eller afbud senere end 3 dage før.

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 Nør-
mark, 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, Kulturhu-
set Pavillonen, Kærvej 11, 8500 Grenaa.
Mulighed for gæstedeltagelse.
www.erhvervgrenaa.dk

Iværksætterkursus
23. oktober 2018 kl. 18:30-22:00 
(første arr.), Danhostel Ebeltoft, Ege-
dalsvej 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 overvejel-
ser og spørgsmål, og noget du savner 
at få 100% styr på. Og måske er der 
noget, du ikke ved, at du ikke ved? Gra-
tis 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. novem-
ber 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

Made by Djursland 2018
3. november kl. 13.00-16.00, Stena 
Line færgen MS Stena Nautica, co 
Stena Line, færgevej 1, 8500 Grenaa.
Made by Djursland har i år tre hoved-
spor: Sverigesporet – samarbejde og 
vækst på tværs af grænser, Cirkulær 
Økonomi-sporet – en katalysator til 
vækst og bæredygtighed og Arbejds-
markedssporet – tiltrækning, fasthol-
delse og oplæring af arbejdskraft.
Arr. Viden Djurs og Business Djurs-
land.
Se artikel side 4-5
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Alle data er indhentet i perioden 
01.08.2018 - 28.08.2018
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen, 
NN Markedsdata. Gengivet uden ansvar. 
Antal ansatte er en usikker variabel.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår) 

1ST-RETAIL A/S
Byvej 1D, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2017 
Bruttofortjeneste 5,0 (5,3)
Resultat før skat -2,0 (1,3)
Egenkapital 1,7 (3,8)
Antal ansatte 13

ADVANCE NONWOVEN A/S
Møllerupvej 24, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2017 
Bruttofortjeneste 16,8 (8,5)
Resultat før skat 8,3 (0,4)
Egenkapital 60,7 (54,2)
Antal ansatte 7

BIRKBALLE OG NICHOLAISEN APS
Mørkevej 8, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 1-4-2018 
Bruttofortjeneste 1,7 (2,1)
Resultat før skat 0,0 (0,1)
Egenkapital 3,0 (3,0)
Antal ansatte 7

BPA-KONTORET APS
Egsmark Høje 36, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2017 
Bruttofortjeneste 6,3 (5,8)
Resultat før skat -0,3 (0,0)
Egenkapital -0,1 (0,2)
Antal ansatte 35

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

DANSK SPECIAL LAKERING APS
Industrivej 6, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2017 
Bruttofortjeneste 3,2 (1,3)
Resultat før skat -0,0 (0,3)
Egenkapital 1,4 (1,4)
Antal ansatte 15

DB NORDDJURS APS
Søndergade 7B, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2017 
Bruttofortjeneste 3,9 (3,8)
Resultat før skat -0,1 (0,5)
Egenkapital 0,1 (0,3)
Antal ansatte 15

FISKERNES FÆLLESSALG 
ANHOLT APS
Gennem Landet 92, 8592 Anholt
Regnskabsafslutning 31-12-2017 
Bruttofortjeneste 0,1 (0,1)
Resultat før skat -0,0 (0,0)
Egenkapital 0,3 (0,3)
Antal ansatte 3
GRENAA ISOLERING A/S
Nygårdsvej 2, 8570 Trustrup
Regnskabsafslutning 31-12-2017 
Bruttofortjeneste 45,0 (34,0)
Resultat før skat 8,2 (5,9)
Egenkapital 9,9 (8,1)
Antal ansatte 67

GULDSMEDEN I RØNDE APS
Hovedgaden 9, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2017 
Bruttofortjeneste 0,6 (0,9)
Resultat før skat -0,1 (0,1)
Egenkapital 0,1 (0,2)
Antal ansatte 7

HLS ENTREPRENØR MASKINER APS
Industrivej 10, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2017 
Bruttofortjeneste 2,5 (2,1)
Resultat før skat 0,0 (0,1)
Egenkapital 0,1 (0,0)
Antal ansatte 7

HUJ A/S
Energivej 22, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 30-4-2018 
Bruttofortjeneste 15,8 (5,7)
Resultat før skat 6,8 (2,8)
Egenkapital 16,1 (11,4)
Antal ansatte 59

IDMATS APS
Østerbækvej 3, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2017 
Bruttofortjeneste -0,0 (-0,0)
Resultat før skat -0,0 (-0,0)
Egenkapital 0,1 (-0,1)
Antal ansatte 2

KA INDUSTRIGULVE APS
Bækkevangen 7, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2017 
Bruttofortjeneste 1,4 (1,1)
Resultat før skat 0,3 (0,1)
Egenkapital -0,2 (-0,1)
Antal ansatte 3

LA CASA APS
Svalevej 20, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2017 
Bruttofortjeneste 0,4 (0,3)
Resultat før skat -0,1 (-0,1)
Egenkapital -0,2 (-0,1)
Antal ansatte 3

MOLS ORGANIC APS
Vrinners Bygade 45, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31-12-2017 
Bruttofortjeneste 1,0 (2,9)
Resultat før skat -4,2 (-1,9)
Egenkapital -3,1 (-1,3)
Antal ansatte 35

MØLLERUP BRANDS A/S
Møllerupvej 24, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2017 
Bruttofortjeneste -0,5 (0,3)
Resultat før skat -2,9 (-1,3)
Egenkapital -3,2 (-1,2)
Antal ansatte 7

RODSKOV SVINEPRODUKTION APS
Rodskovvej 87, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2017 
Bruttofortjeneste 3,0 (2,3)
Resultat før skat 1,2 (0,5)
Egenkapital -0,5 (-1,7)
Antal ansatte 6

RODSKOVGÅRD APS
Landevejen 49, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2017 
Bruttofortjeneste 1,1 (1,3)
Resultat før skat -0,2 (0,1)
Egenkapital 5,6 (5,8)
Antal ansatte 2

SNEDKERGAARDEN A/S
Kølbakken 17, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2017 
Bruttofortjeneste 1,0 (1,2)
Resultat før skat 0,2 (0,3)
Egenkapital 0,1 (-0,0)
Antal ansatte 3

SWEETKITCHEN ENGROS APS
Sletten 6, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 31-12-2017 
Bruttofortjeneste 1,0 (1,0)
Resultat før skat 0,1 (0,1)
Egenkapital 0,3 (0,3)
Antal ansatte 2

Talkompagniet

Karsten Robæk (45) er tiltrådt 
som ny revisor hos Talkom-
pagniet. Han kommer fra en 
stilling som økonomichef for 
kapitalfondsejede All NRG, 
hvor han de sidste seks år 
har været med til at udvikle 
virksomheden. Han er glad for 
at være tilbage i rådgiverbran-
chen på Djursland, hvor han 
også bor. Han har en fortid 
som revisor med fem år i 
PWC og syv år i KPMG og EY.
Karsten skal, sammen med 
indehaver og statsaut. revisor 
Martin Nielsen, videreudvikle 
Talkompagniets fokus på for-
retningsudvikling og rådgiv-
ning i forbindelse med løsning 
af kerneopgaverne revision 
og regnskab for de primært 
lokale kunder på Djursland.

Klaus Rønn 
Aut. El-installatør
Efter 25 år som ejerleder har 
Klaus Rønn solgt virksomhe-
den til NMT El-service, der i 
forvejen har afdelinger i Ris-
skov, Studstrup og Hinnerup.
„At NMT El-Service tager 
over i Ebeltoft, er helst ikke 
noget kunderne skal mærke 
noget videre til. Klaus Rønn 
har over mange år opbygget 
en sund og solid virksomhed, 
og vi ønsker at fortsætte og 
videreudvikle forretningen 
i samme gode ånd“, siger 
indehaver af NMT El-Service, 
Niels Martin Thomsen, 
og fortsætter: „Heldigvis 
fortsætter Klaus hos os i en 
periode, så vi kan trække på 
hans store viden og kendskab 
til lokalområdet og kunderne. 
Jeg er sikker på, at Klaus nok 
skal få vores faste mand i 
Ebeltoft, Martin Søndergaard, 
klædt godt på til at tage over.“

Erhverv John Frandsen
Ejendomsmæglerfirmaet 
John Frandsen har startet en 
erhvervsafdeling i Grenaa, der 
sammen med firmaets øvrige 
fire erhvervsafdelinger dæk-
ker det meste af Jylland. Lars 
Madsen er tiltrådt som daglig 
leder.

Djurs Mad
Ejendommen, som husede 
det tidligere fælleskommunale 
produktionskøkken Djurs 
Mad, er overtaget af aarhu-
sianske SÖZE INVEST ApS. 
Ejeren af selskabet Morten 
Lykke ejer flere ejendomme 
i Østjylland og trekantom-
rådet, og han vil blandt 
andet anvende bygningen til 
produktion for virksomheden 
Sundtakeaway.dk, som han er 
medejer af.
Der skal således fremover 
produceres og sælges 
fødevarer til detailhandlen og 
private, f.eks. måltidskasser 
og forskellige convenience-
produkter.

Nordisk Tang
Det norske firma Arctic Sea-
weed samt ejergruppen bag 
har investeret et større million-
beløb i den danske opstarts-
virksomhed Nordisk Tang.
„Vi ser et kæmpe potentiale 
inden for tang som ingrediens 
i andre fødevarer. Gennem en 
specialudviklet fermenterings-
proces, bliver tangen særde-
les interessant i forhold til at 
reducere saltindhold, virke 
som bindemiddel og tilføre 
umami. Med fermenteringen 
gør vi mange af de bioaktive 
stoffer i tangen meget mere 
tilgængelige,“ forklarer adm. 
dir. Kristian S. Ottesen fra 
Nordic Seaweed ApS der ejer 
Nordisk Tang.

Gert Svith A/S
Vognmandsforretningen Gert 
Svith A/S har overtaget det 
tidligere kraftvarmeværk i Gre-
naa, der består af en 36.000 
m² stor grund og tilhørende 
lagerhaller. Virksomheden vil 
flytte en del af sine aktiviter 
fra hovedkontoret på Rugvæn-
get til de havnenære lokalite-
ter i Bredstrup, ligesom en del 
af hallerne skal udlejes.
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Nye selskaber
Cvr nr Selskabsnavn Reg.dato
39811820 Glatved Maler Firma IVS ............................... 27.08.2018
39804433 Glenn‘s rideudstyr IVS .................................. 23.08.2018
39797607 Varna Ejendomme ApS ................................. 21.08.2018
39794810 Infinite White Space IVS ............................... 20.08.2018
39791773 CB Auto ApS ..................................................17.08.2018
39788861 DTM Byg ApS ................................................ 16.08.2018
39785609 N.E Skadeservice IVS ................................... 15.08.2018
39784882 Demacq Recycling Denmark ApS ................ 15.08.2018
39780011 Flex Webschool IVS ...................................... 13.08.2018
39755351 Work-Team ApS ............................................ 01.08.2018
39753103 Ohøj BAR ApS ................................................31.07.2018
39812096 iTveen IVS ...................................................... 27.08.2018
39801574 Konsulentfirmaet Munk Hansen ApS ........... 22.08.2018
39800497 Embela Rengøring IVS .................................. 22.08.2018
39798948 S & O Schou IVS ........................................... 21.08.2018

39795736 KMI 2018 IVS ................................................ 20.08.2018
39792877 far‘s madvogn Ivs .......................................... 19.08.2018
39788306 Skovsvinet&Ko ApS ...................................... 16.08.2018
39785137 Djurslands Rengøring & Vikarservice IVS .... 15.08.2018
39783479 Vaco Consult IVS ........................................... 14.08.2018
39755203 R-A Multiservice IVS ..................................... 01.08.2018

Selskabsændringer
37161853 Chemical Drifting Shop IVS ............................... 30.07.2018 4)
38418866 Oem-style IVS .................................................... 27.08.2018 0)
38664891 SJ Ejendomsservice IVS ....................................26.08.2018 0)
38425927 Biomasse produktion IVS ...................................25.08.2018 0)
37671843 Emils Gård IVS ....................................................25.08.2018 0) 
38544330 TechTime IVS ......................................................22.08.2018 0)
30195124 GRECO FARMS ApS .......................................... 21.08.2018 0)
33769091 ANIMIXA ApS .................................................... 16.08.2018 2)
38506722 Mad Max Furniture IVS ...................................... 07.08.2018 3)

36729473 Transportfirmaet Klaus Kousted Grenaa A/S .... 01.08.2018 2)
37512370 Commitment ApS............................................... 27.08.2018 0)
38264303 Davinci IVS ......................................................... 27.08.2018 0)
38125990 OSH Studios IVS ................................................26.08.2018 0)
38169688 Prixcom ApS .......................................................26.08.2018 0)
33861370 FLEXMAN RENT ApS ........................................24.08.2018 0)
38326856 Schou Klima Teknik ApS ....................................24.08.2018 0)
38442198 Teddydk IVS ........................................................24.08.2018 0)
37476471 SlugStop IVS .......................................................24.08.2018 0)
37890405 Marinus Nielsens Vognmandsforretning ApS ...24.08.2018 0)
38041835 Karlby Projekt ApS .............................................22.08.2018 0)
35045023 GLASSFOOD ApS ..............................................20.08.2018 3)
37509175 Bierfest Denmark ApS ....................................... 10.08.2018 1)
37820210 Nordic Pet Nutritions IVS ...................................09.08.2018 4)
37389803 UTIKA Consult IVS .............................................09.08.2018 4)
38101773 Iværksætterselskabet af 1. marts 2018 ............. 01.08.2018 3)
0) Anmodning om opløsning – 1) Likvidation vedtaget – 2) Konkursdekret 
afsagt –  3) Opløst ved erklæring – 4) Virksomheden er opløst

TANDLÆGE 
MORTEN KORTEGAARD APS
Havesangervej 6, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 31-12-2017 
Bruttofortjeneste -0,1 (-0,2)
Resultat før skat 1,5 (2,7)
Egenkapital 3,5 (2,8)
Antal ansatte 2

THORS-DATA APS
Trimmelbakken 7, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2017 
Bruttofortjeneste 0,4 (0,8)
Resultat før skat -0,2 (0,0)
Egenkapital -0,0 (0,1)
Antal ansatte 2

THOUDAL RÅDGIVENDE 
INGENIØRFIRMA APS
Randersvej 22, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-12-2017 
Bruttofortjeneste 2,7 (2,0)
Resultat før skat 0,1 (-0,0)
Egenkapital 0,0 (0,2)
Antal ansatte 7

UNICORE DEVELOPMENT APS
Tempovej 24, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2017 
Bruttofortjeneste 5,2 (6,4)
Resultat før skat 3,4 (5,4)
Egenkapital 2,9 (0,1)
Antal ansatte 7

YU MAN LOU APS
Nørregade 14, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 31-12-2017 
Bruttofortjeneste -0,0 (0,5)
Resultat før skat -0,0 (0,4)
Egenkapital -0,7 (-0,7)
Antal ansatte 7

Efter 29 år med skiftende 
ansvarsområder fik Henrik T. 
Fjeldgaard den 22. juni det ulti-
mative ansvar i virksomheden, 
da han overtog de sidste 51% 
af aktierne i virksomheden. 
Det sidste regnskabsår inden 
overtagelsen blev det bedste i 
rigtig mange år med et før-skat 
resultat på 1,5 mio. kr.

Kunderne er laboratorier
Oprindeligt producerede og 
solgte Frisenette mest tekni-
ske papirer som millimeterpa-
pir og logaritmepapir, men det 
marked forsvandt stille og ro-
ligt med computerens indtog, 
husker Henrik. „Vi begyndte 
derfor først at handle med 
filterpapir, og i dag fremstiller 
og forhandler vi næsten alle 
forbrugsmaterialer til især labo-
ratorier i den farmaceutiske og 
kemiske industri, i levnedsmid-
delindustrien, på hospitaler, på 
miljø- og forskningslaboratorier 
og inden for life science. Alene 
i Danmark er der vel omkring 
2-3.000 laboratorier.“
Henrik har fokus på at kunne 
levere alle de forbrugsvarer, 
laboratorierne har behov for, 
så de kun behøver at handle 
et sted. Til gengæld køber han 
ind over det meste af verden. 

„Vi har dog valgt en del pro-
dukter fra. F.eks. sælger vi ikke 
kemikalier, og det sidste års 
tid er virksomheden virkelig 
blevet trimmet. Vi er blevet 
bedre til at købe ind til de 
rigtige priser i de rigtige kvanti. 
Vi ved alle, hvad vi vil satse 
på fremover, og alle medar-
bejdere kender sortimentet. 
Trimningen er, sammen med 
en lav dollarkurs, årsagen til 
vores gode resultat i år.“

Hjemmemarked fylder mest
I Danmark sælger Frisenette 
selv direkte til laboratorierne. 
Det salg udgør stadig 75% 
af omsætningen. Men der 
er også kommet godt gang 
i eksporten til store dele af 
Europa, og Henrik tror på 
større potentiale der. „I Europa 
sælger vi hovedsageligt gen-
nem forhandlere. I dag er det 
især lande som Tyskland, Græ-
kenland, Polen, Rumænien, 
Spanien, Italien og ikke mindst 
Holland, vi leverer til.
Hvert andet år bruger vi en 
del ressourcer på at tage til 
den store „Analytica“ messe 
i München. Det giver os en 
masse kontakter, som vi bag-
efter kan følge op på over mail 
og telefon. Vi tager sjældent 

på besøg hos nye forhandlere, 
men klarer kontakten hjemme-
fra. Det fungerer rigtig godt.“

Fem år som medejer
„En dag for fem år siden kom 
min daværende chef Ervind 
Müller ind på kontoret og 
spurgte, om nogen af os var 
interesserede i at overtage 
virksomheden. Jeg kom næste 
morgen og sagde til ham, at 
det ville jeg gerne høre mere 
om. Så startede et forløb 
med revisor og advokat, og 
det endte med en aftale, hvor 
jeg dengang overtog 49% af 
aktierne, og så købte resten i 
år.“ Henrik er godt tilfreds med 
både beslutning og forløb. 
„Jeg har et dejligt personale. 
tingene kører bare, så jeg er 
ikke nervøs for at forvente 
samme gode resultat til næste 
år. Og inden da, har vi måske 
ansat en kontorelev mere.“

Ny Frisenette-ejer 
vil fortsætte gode takter

Ejerleder Henrik T. Fjeldgaard, Frisenette ApS

FRISENETTE APS
Energivej 134, 8420 Knebel

Regnskabsafslutning 30-4-2018

Bruttofortjeneste 7,6 (7,1)

Resultat før skat 1,5 (0,8)

Egenkapital 3,8 (2,9)

Antal ansatte 15
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

Energivej 134
8420 Knebel

Hovedselskab:
Unik ID:

Ja
100527750

Telefon: 86342244 Fax: 86345744
Hjemmeside: www.frisenette.dk CVR-nr.: 17353209
E-mail: P-nr.: 1001271262
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Luksus frokostanretning 
(min 2 cov) 11:30 – 15:00

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

225,- pr. person

Julefrokost buffet 
(min 15 cov)

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

325,- pr. person

Bestilling 3170 9462
www.restaurantstockfl eth.dk

Hold julefrokost på Restaurant Stockfleth 
eller få maden leveret…

Jul på Sostrup Slot & Kloster
Forkæl dine kollegaer, gode venner og 
familie med vores lækre julebuffet eller 
5-retters julemenu i smukke og helt unikke 
omgivelser på Sostrup Slot & Kloster.

Julebuffet
Hjemmelavede marinerede sild 
med rå løg, kapers og karrysalat
Pandestegt fiskefilet med 
hjemmelavet remoulade og citron
Æg og rejer med hjemmelavet mayo og dild
Lun leverpostej med bacon og stegte svampe
Confiteret and med appelsinsalat og brunede kartofler
Hjemmelavede frikadeller og rødkål, 
brun sovs og hvide kartofler
Grønkålssalat med mormordressing og æbler
Ris a la mande
Ost
Min. 20 personer
Pr. person: 385,- 
Natmad tillæg pr. person fra: 95,-

Maria Hjerte Engen 1 ·  Gjerrild, 8500 Grenaa
Tlf. 8844 1200 ·  info@sostrup.org ·  www.sostrup.org

5-retters julemenu
Rillette af  and – tyttebær – fennikel 
Marmoreret fisk – saltet mandel - grønkål
Confiteret svinebryst – svampepuré – svampesauce – kål
Camembert frit med solbær og rød skovsyre
Marcipankage med hvid chokoladecreme og appelsin

3-retter: 325,-  4-retter: 385,-  5-retter: 445,-

Overnatning 
i forbindelse med julefrokost
Den gamle Avlsgård: 
2-vær. lejlighed med 4 senge 
pr. person ex. morgenmad 300,- 
v/ 2 personer pr. person ex. morgenmad 500,-
Klosteret: 
Klosterceller dobbeltvær. med Hästens seng inkl. 
morgenmad 950,- – som enkeltvær. 750,-

http://www.restaurantstockfleth.dk
http://www.sostrup.org


 

VVS-installation

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

 

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

www.permoeller.dk

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

Trekanten 44 B
8500 Grenaa
Tlf. 86 32 32 99

Nimtofte
Tlf. 86 39 81 07

Balle
Tlf. 86 33 72 73

BP Electric A/S

Deres garanti for 
kompetence og engagement

www.bpelectric.dk

                  www.roendespar.dk 

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

Erhvervsrådgiver 
Anders Jelle
aj@roendespar.dk
Tlf. nr. 8758 1348

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

ØNSKER DU LOKAL ERHVERVS SPARRING  
– SÅ KOM IND I SPAREKASSEN

DIT lokale 
pengeinstitut 
– hvor DU er i 

centrum

DJURSLAND
KLOAK-SERVICE
ApS v/Ulrik Sinding

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

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

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

Grundlagt i 1964 

– STADIG DANSK  

OG LOKALEJET

E.Møllers Auto ApS   Gyvelbakken 2 · 8500 Grenaa 
Tlf. 86 32 65 66  www.emollersauto.dk

MØD OS PÅ
E.Møllers Auto ApS
Randersvej 2 · 8500 Grenaa

Tlf. 86 32 65 66
Salg og udlejning af Brenderup trailere

http://www.permoeller.dk
http://www.bpelectric.dk
http://www.roendespar.dk
http://www.u-sinding.dk
http://www.emollersauto.dk

