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Tlf. 8632 1111
Århusvej 146 · 8500 Grenaa
www.papirgaarden-grenaa.dk

VI GIVER DIG KVALITET 
TIL EN PRIS – DER HOLDER

ALLAN HOUGAARD:  

FIK DIREKTØRSTOL  

EFTER OTTE ÅRS ANSÆTTELSE

PAKKEPOST FRA MESBALLE TIL  
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BILEN&BOSSEN:  

DET KØRER  
FOR FINN I LØBEKLINIKKEN

http://www.erhvervdjursland.dk
http://www.papirgaarden-grenaa.dk
http://www.activ-rengoering.dk
http://www.nyborg-s.dk
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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

Tel. 8833 4646 · www.lsalaw.dk

Kvalitet og Omtanke

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

Henvendelse: Ole Fast · Tlf. 2046 2377 · ole.fast@gmail.com

229 M2  FORRETNING/KONTOR
Centralt beliggende ejendom på Århusvej i Grenaa

TÆT PÅ CENTRUM · ADGANG TIL P-PLADSER

http://www.danskebank.dk
http://www.bpelectric.dk
http://www.lsalaw.dk
http://mfnorddjurs.dk
mailto:ole.fast@gmail.com
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Abildgårdsvej 10 • 8570 Trustrup
86334677 • 86334121 • www.u-sinding.dk

DJURSLAND
KLOAK-SERVICE
ApS v/Ulrik Sinding

RYOMGÅRD
TØMMERHANDEL & BYGGECENTER

Vestergade 108 - 8550 Ryomgård - Tlf. 87 74 12 34
www.vorupgruppen.dk

HN Autocenter A/S
Centervej 4 · 8560 Kolind · Tlf. 8639 2466

http://www.bygma.dk
http://www.u-sinding.dk
http://www.vorupgruppen.dk
http://www.hnautocenter.dk/
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I cirka 40 lande er 

der faste aftagere af 

forskellige produkter 

med afsenderadresse i 

Mesballe.

Grene WIS i Mesballe har store 
dele af verden som kunde og har 
netop ansat en ny salgschef og en 
ny produktchef med henblik på at få 
flere energikunder i Danmark – som 
kraftvarmeværker og underleveran-
dører til vindmøllebranchen. I den 
forbindelse er der bygget nyt værk-
sted i Mesballe til at kunne tage sig 
af reparationer og vedligeholdelse 
af hydraulisk 
værktøj, motorer 
og gear m.m.

„Vi producerer 
selv en hydrau-
lisk pumpe og 
har desuden en 
del agenturer,“ 
fortæller direktør 
Christian Han-
sen og siger videre, at der i Mes-
balle laves en lang række forskellige 
ting lige fra forlængerledninger til 
samling af wirer og løftegrej. „Vores 
salg bevæger sig mere i retning fra 
værktøj og over til specialudstyr, 
hvoraf vi selv laver en del.“

4.500 m2 med 3.500 varenumre
På de 4.500 m2 i Mesballe er der 
cirka 3.500 varenumre på hylderne, 
mens sortimentet tæller cirka 
10.000 varenumre i alt. „Flere lokale 
virksomheder er leverandører til 
vores egenproduktion.“ 

Der er p.t. 14 ansatte, og en mere 
er på vej. Otte af dem er sælgere og 

har delt de internationale markeder 
mellem sig – og styrer dem fra Mes-
balle. Der er desuden tre ansatte i 
Kina til at tage sig af både salg og 
distribution.

Til forskel fra en del andre eks-
portvirksomheder tager hver enkelt 
sælger sig af hele handlen lige fra 
tilbud til forsendelse. „Sælgeren 
kender den enkelte ordre til punkt 
og prikke og har en mere varieret og 
interessant arbejdsdag.“

En af de ellers meget sjældne fejl 
viste for nylig, hvor vigtigt det er at 
have styr på det hele. „Med fragt 
og omkostninger kostede en sag i 
Korea os 6.000 kr., da der var sendt 
noget forkert til kunden.“

Kombinerer forskellige produkter
Virksomheden blev etableret i 2006 
og baserer sig i væsentlig grad på 

det tillidsforhold, 
der er opbygget 
til kunderne gen-
nem årene. På 
trods af tilliden 
er det dog ikke 
anderledes, end 
at store kunder 
som eksempel-
vis Vestas og 

Siemens også presses af deres kun-
der og derfor må holde et vågent øje 
med underleverandørernes priser. 

„Vi har produkter, hvor andre har 
samme mulighed for at handle di-
rekte. Men vi er gode til at sammen-
sætte sæt af måske 20 forskellige 
produkter og kan også tage os af 
papirarbejde og tilladelser m.m. 
Finder en kunde enkelte produkter 
til en billigere pris, kan følge-
omkostningerne godt ende med 
alligevel at gøre det til en skidt 
forretning.“ 

Et af de rigtig store varenumre 
er miljøvenlig rustbeskyttelse 
udviklet af Vestas og LHG. „Det 

er testet som markedets bedste 
grønne rustbeskyttelse, og vi er 
eneforhandler på verdensplan.“

Invitation til lokalområdet
Kunderne i de forskellige lande be-
søges fra tid til anden, og det er pri-
mært Christian, der rejser ud. „Jeg 
er eksempelvis i Australien hvert 3. 
år og i Kina flere gange årligt, da vi 
også har ansatte der.“

Han kalder sig for nichevirksom-
hed. „Vi spreder os godt nok over 
meget, men det er også det, vi er 
gode på. Og så har vi styr på logi-
stikken og kender til de forskellige 
lande og papirgange m.m.“ Tilliden 
og det nære forhold til Siemens 
og Vestas gør, at Grene WIS også 
kan trække på hjælp fra de danske 
hovedkontorer samt kontorerne i 
andre lande.

I Indien sælges der meget vind-
udstyr til to regioner, og der er gode 
vækstmuligheder, som der også 
er i Sydamerika og Taiwan. „Du 
skal også se på geografi og sam-
arbejdsaftaler. Det er eksempelvis 
meget svært fra USA at handle med 

 PAKKEPOST FRA MESBALLE TIL  

DET MESTE AF VERDEN

  SÆLGEREN KENDER 

DEN ENKELTE ORDRE TIL 

PUNKT OG PRIKKE OG HAR 

EN MERE VARIERET OG IN-

TERESSANT ARBEJDSDAG
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Sydamerika – og noget nemmere fra 
Europa.“

Inviterer til 
samarbejde
Christian er ikke 
bleg for at række 
hånden ud til 
samarbejde med 
andre lokale 
virksomheder. 
„Jeg tror faktisk, at både vi og andre 
kunne nyde godt af et samarbejde. 
Jeg viser i hvert fald gerne frem her 
– og kommer også gerne og fortæl-
ler om os. På nogle områder er det 
nok de færreste, der kender til vores 
sortiment og muligheder.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

 PAKKEPOST FRA MESBALLE TIL  

DET MESTE AF VERDEN
  JEG VISER I HVERT 

FALD GERNE FREM HER – 

OG KOMMER OGSÅ GERNE 

OG FORTÆLLER OM OS

Direktør Christian Hansen, Grene WIS
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VARSEL OM NYE TIDER  
FOR DJURSLANDS SMÅ TURISTAKTØRER

Formand Poul Nowack, Djurslands Turistforening
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Mens der tidligere var små turist-
foreninger spredt ud over landet, er 
en stor del af dem forsvundet i takt 
med centralise-
ring og omstruk-
turering af hele 
turistområdet. 
På Djursland 
vare tager Desti-
nation Djurs-
land i dag den 
overordnede 
turismeindsats 
med blandt andet kommunal støtte.

Selv om navnet „Djurslands 
Turistforening“ signalerer at dække 
hele Djursland, har virkeligheden 
indtil for nylig været en anden. 
„Det var lidt grotesk med det 
navn, når man samtidig kunne se i 
foreningens brochure, at man slet 
ikke tænkte Syddjurs,“ siger Poul 
Nowack, der for to år siden blev 
suppleant i foreningen og i dette 
forår valgtes som ny formand.

Djursland skal samarbejde
„Vi gør nu, som der også står i vores 
vedtægter – vi arbejder for turismen 
på Djursland.“ Poul nævner i den 
forbindelse en af de få tilbagevæ-
rende turistforeninger, Turistforenin-
gen for Ebeltoft og Mols. „Tiden er 

løbet fra dengang, hvor man i 
forskellig grad 
var sig selv nok. 
Ligesom vi 
ønsker turist-

relaterede 
samarbej-
der med 
både 
private og 
virksom-
heder, 
gør vi i 

høj grad 
også med 

turistforenin-
gen i Ebeltoft. 

Sammen kan 
vi måske komme 

endnu bedre ud med synliggørelsen 
– og med meget andet.“

Djurslands Turistforening har 
løbende været 
i kontakt med 
Destination 
Djursland, og 
Poul siger, at 
man nu over-
vejer at udbygge 
samarbejdet. 
„Destinationens 
turismedirektør, 

Flemming Rasmussen, har klart 
meldt ud, at destinationen varetager 
det overordnede turismearbejde 
og ikke kan gå ned i det mindre. 
Det kan og vil vi gerne, og derfor 
arbejder jeg på at styrke samar-
bejdet. Der kan gøres meget for at 
gøre turismen til en endnu større 
vækstdriver for Djursland.“

Friske kræfter er klar
Mens Poul og et andet bestyrelses-
medlem har været med i et år, har 
tre været med til ét møde, mens 
to har været med nogle få år. Så 
det er friske 
kræfter, der 
arbejder med 
en strategi plan 
frem til 2020 og 
har sat fokus på 
fire områder. „Vi 
skal have synlig-
gjort foreningen 
og dens formål, 
udvalgt hoved-indsatsområder og 
opstillet kriterier for tildeling af øko-
nomiske midler.“

Poul ejer og driver i dag Memory 
Lane Rockmuseum på Fuglsø-
centret. „Jeg har arbejdet med 
fundraising i mere end tyve år og 
har nok trukket 20-30 mio. kroner 
til Djursland. Turistforeningen har 
begrænsede midler til at støtte små 
projekter med – men kan i mindre 
omfang hjælpe med råd og vejled-
ning om at søge større beløb på 
anden vis.“

Kravet til projekter, der kan 
komme i betragtning til økonomisk 
støtte fra foreningen er, at det skal 
være af interesse for turismen og 
dermed også være med til at øge 
interessen og give mere synlighed.

De små turistmål frem i lyset
„Ligger der en ny idé og rumler, går 
vi gerne sammen om at udvikle og 
konkretisere den.“ Foreningen vil 
også arbejde for større synlighed af 
Djurslands mange turistmål ud over 
de største og mest eksponerede. 

„Der er masser af steder, små 
erhvervsdrivende og kunstnere 
m.m., og jeg tror, at der er et stort 
potentiale i at slå sig sammen små 
og/eller store og få lavet/beskrevet 
pakketure både med og uden over-
natning. Der kommer rigtig mange 
éndags turister til Djursland, og kan 
vi være med til at skabe mere op-
mærksomhed om de små og få flere 
overnatninger i ydersæsonen, vil de 
store også nyde godt af det.“

Turistforeningens eneste indtægt 
kommer fra de cirka 85 medlem-

mer, heraf et 
lille overtal af 
firmaer, samt 
seks sponsorer. 
Nogle ganske 
få medlemmer 
er fra Syddjurs 
Kommune, 
mens de øvrige 
er fra Norddjurs. 

„Vi ser gerne et tættere samarbejde 
med medlemmerne, som både 
omfatter aktiviteter og inddragelse i 
turismearbejdet. En mulighed kunne 
være formidling af hjælp, hvis en 
turistaktør har brug for en hånd.“

Foreningen er baseret på frivilligt 
arbejde. „Vi har ikke ressourcer til at 
behandle alle idéer. Inden du kom-
mer til os, skal du „sortere“ idéen 
og have tænkt turisme og turist-
potentiale ind i din nye idé.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

Djurslands Turistforening sætter nu større fokus 

på især de mindre turistaktører på hele Djursland.

  DER KAN GØRES 

MEGET FOR AT GØRE 

TURISMEN TIL EN ENDNU 

STØRRE VÆKSTDRIVER 

FOR DJURSLAND

  LIGGER DER EN NY 

IDÉ OG RUMLER, GÅR 

VI GERNE SAMMEN 

OM AT UDVIKLE OG 

KONKRETISERE DEN



LÜBKER - FOR ALLE DER ELSKER JUL
Lad os hjælpe med at skræddersy en uforglemmelig julefest. Vi er som altid imødekomne 
overfor ønsker til menuen. Ovenfor er forslag til en lækker julebuffet, som I kan nyde i vores 
hyggelige og stilfulde selskabslokaler. Vi kan også levere julemaden til jer, hvis I ønsker at hol-
de festen i egne lokaler. Kontakt os på tel. +45 3840 8000 eller på restaurant@lubker.com.

Paneret rødspættefilet med  
hjemmerørt remoulade

Æg og rejer med urtemayo  
og ørredrogn

Marineret sild med hjemmelavet 
karrysalat og smilende æg

Røget laks med spinatflan og 
semidried tomat

Flæskesteg med rødkålssalat 
og syltet græskar

Frikadelle med hjemmelavet 
rødkål og syltet agurk

Leverpostej med champignon, 
sprød panchetta og rødbede

Hønsesalat med syltede rødløg 
og sprød bacon

Glaseret skinke med grønkålssalat  
og æblekompot

Oksefilet med hjemmerørt remoulade,  
pickles og stegte løg

Andebryst med rødkålssalat og  
pastinakchips

Sylte med sennep og balsamico- 
bagte rødbeder

Vanilje panna cotta med kirsebær 
coulis og sprød nøddetuille

Fragilité kage med kirsebær 
ganache og amaretto fløde

Pr. kuvert 

 298,-
Min. 20 kuverter

Vælg imellem 8 
varianter inkl. dessert. 

4 stk. pr. kuvert

 215,-
 Min. 10 kuverter

Julesmørrebrød

Traditionel Julebuffet med et twist

Julebuffet og julesmørrebrød kan bestilles i november og december. Klip denne slip ud og brug som bestillingsliste

Lübker Lodge  |  Trent Jones Allé 3  |  DK-8581 Nimtofte  |  Tel. +45 3840 8000  |  restaurant@lubker.com
Lübker Square  |  Lübker Allé 123  |  DK-8581 Nimtofte  |  Tel. +45 3840 8000  |  restaurant@lubker.com

Marinerede sild med hjemmelavet karrysalat og syltede rødløg  *  Paneret rødspættefilet med hjemmerørt remoulade  

og citron  *  Fennikel gravad laks med sennepscreme  *  Citron/lime-marinerede rejer med urtemayo og æg   *   
Tarteletter med høns i asparges  *  Salat med rødvinsmarineret andebryst og hjemmelavet rødkål   *   
Æbleflæsk med citrontimian   *  Julemedister med sennep og syltede rødbeder  *  Glaseret skinke 

med appelsin/grønkålssalat og brunede kartofler   *  X-mas-braiserede svinekæber med stegte 

rodfrugter  *  Brie med druer, ristede nødder i ahornsirup og kanelsyltede brombær  *  
Ris a la mande med ristede mandler og lun kirsebærsauce  *  Brød, kiks og smør

mailto:restaurant@lubker.com
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At have øje for andres gode 

tiltag er én af opgaverne for 

lederen af en turistattraktion.

SAMARBEJDE  
OG ÅBENHED  
OM DJURSLAND  
SOM TURISTMÅL

  PÅ DJURSLAND SKAL 
VI OGSÅ BLIVE BEDRE TIL 
AT FANGE ANDRES GODE 
IDÉER
Direktør Lars Olsen, Fregatten Jylland

Kaptajnen på Fregatten Jylland, direktør Lars 
Olsen, arbejdede også før tiltrædelsen i 2017 
med turisme og har blandt andet været med 
til at arrangere to konferencer, „Cold Water 
Tourism Conference“, på den skotske ø Ar-
ran. Lars boede på Fanø, hvor han gennem 
otte år var kommunaldirektør. Ø-turisme har 

optaget ham meget, og 
konferencerne satte netop 
fokus på ø-turisme og på 
det at lære af hinanden. 

„Fanø, Arran og holland-
ske Armeland er tre øer 
med rigtig meget tilfælles, 
og alligevel så forskellige,“ 
fortæller han. „Vi kan vir-

kelig lære af hinanden, og meget af det kan 
jeg faktisk også bruge her i Ebeltoft.“

Arran havde egentlig ikke faciliteter til 
konferencen. „Men de er gode til at finde 
løsninger, og det var en rigtig god løsning at 
holde konferencerne på skolen.“

Gode til at få alle med
Lars fortæller, at Ameland er gået fra seks 
uger om året med turister til nu blot seks 
uger om året uden turister og 15.000 besø-
gende i kulturmåneden. „Det er nogle få, 
som trækker læsset, og de er samtidig gode 
til at få alle andre med. På Djursland skal vi 
også blive bedre til at fange andres gode 
idéer.“ 

Han siger, at udviklingen i Danmark gør, 
at kommunerne i stadig højere grad arbejder 
med turismeudvikling. „Jeg kan forestille 
mig, at KL vil arbejde for at fordele kagen 
ligeligt, men det skal man ikke. Man skal 
derimod have fokus på udvalgte steder, hvor 
der samtidig skal være nogen til at drive 
værket.“

Arran har vundet flere udmærkelser og 
høstet stor anerkendelse for turistarbejdet. 
„Visit Arran har fokus på stort og småt på 
hele øen. Bestyrelsen flytter virkelig noget Direktør Lars Olsen, Fregatten Jylland
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Tlf. 87 58 31 00     db@robaek.dk     www.robaek.dk     Østergade 9, 8500 Grenaa     Hovedgaden 41, 8410 Rønde

Morten Jarlund
statsaut. revisor

Michael Iuel
statsaut. revisor

Mikkel Thybo Johansen
statsaut. revisor

Jesper Falk Hansen
statsaut. revisor

Færgevej 1 · Grenaa · www.mercatus.dk

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.robaek.dk
http://www.mercatus.dk
http://www.sostrup.org
http://www.skakkesholm.dk
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  DET ER VIGTIGT, 
AT ALLE SPILLERE 
– VIRKSOMHEDER 
OG SMÅ OG STORE 
TURISTATTRAKTIONER 
M.M. – GÅR SAMMEN OM 
AT LØFTE DJURSLAND
Direktør Lars Olsen, Fregatten Jylland

og kommer også længere ud end til øen – til 
der hvor kunderne er.“ Alle samarbejder 
åbent om turismen og om at markedsføre 
hele øen. „Min kunde i dag, er din kunde i 
morgen,“ siger de.

Den private organisation, Arran Trust, rej-
ser penge til at gøre øen endnu mere attrak-
tiv for både beboere og turister ved blandt 
andet at tage mod donationer på hjemmesi-
den og sælge forskellige effekter. „Gennem 
international markedsføring rangerer Arran 
nu blandt de syv bedste øer i verden.“

Et samarbejde mellem alle fødevarepro-
ducenter markedsføres regionalt, nationalt 
og internationalt. „Arran er nævnt på alle 
produkter, og de går ikke på kompromis med 
kvaliteten.“ Øen har flere små pensionater 
og hoteller og færre sommerhuse. „Man har 
et rigtig godt overnatningskoncept – og så 
har man samme udfordring som her med at 
tiltrække arbejdskraft.“ Overført til Djursland 
handler det meget om at alle går sammen.  
„Synlighed og samarbejde betyder rigtig 
meget, og det er vigtigt, at alle spillere – virk-
somheder og små og store turistattraktioner 
m.m. – går sammen om at løfte Djursland. 
Og at borgerne også inddrages og engage-
res.“

Ny app bliver centralt værktøj
Formand for Visit Arran, Alastair Dobson 
fortæller, at man kører med forskellige med-
lemspriser for netop at få både små og store 
turistaktører med. „Vi udgiver vores egen 
turistbrochure og opfordrer i det hele taget 
alle til at støtte op om fællesskabet og blandt 
andet hellere markedsføre sig sammen med 
fællesskabet frem for individuelt i forskellige 
medier,“ siger Alastair.

„Fra kun at have turister i nogle perioder af 
året har vi dem nu hele året, og den største 
færge sejler hvert år en halv mio. passagerer 
til/fra øen.“ Der bor cirka 5.000 mennesker 
på Arran, og det tal firedobles i højsæsonen. 
Man arbejder lige nu på 
udviklingen af en app, der 
skal give turisten detal-
jerede informationer om 
øen, fra vejrudsigten til 
ledige borde på alle spise-
stederne – og med mulig-
hed for bordbestilling.

„Vi har en interesse i, at 
alle er med og er synlige 
for alle – og at det går 
godt for alle. Når du står et 
sted, skal man på mobilen 
kunne se alt af interesse i det område. Og 
et spisested kan eksempelvis reklamere 
med en gratis billet til en attraktion, mens 
attraktionen giver et bevis til en kop gratis 
kaffe og/eller andet på spisestedet.“ Alastair 
forventer, at appen bliver et helt centralt 
værktøj, der løbende skal udvikles og tilføjes 
flere og flere funktioner.

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk Formand Alastair Dobson, Visit Arran



12 www.erhvervDJURSLAND.dk · oktober 2018

I sparer 75,-. Prisen er pr. person og inkl. moms. 

OPLEV ÅRETS JULEFEST TILBUD! BOOK HELE PAKKEN
Kl. 18:30    Traditionel julebuffet a la Kystvejen

                    DJ Thomas Lind spiller under  
                    middagen og i pauserne

                    Tryllekunstner Anders Møller 
                    laver close up trylleri ved bordene

Kl. 21:30   HEAYYA X-MAS spiller op til dans

Kl. 00:30   Natmad: Hotdogs ad libitum

Kl. 01:00    Tak for i aften og glædelig jul

D E C E M B E R

• Kystvejens julebuffet
• Øl, vand & vin ad libitum
• Trylleri
• DJ & live band
• Natmad

  425,-

I sparer 75,-. Prisen er pr. person og inkl. moms. 

Kontakt os hurtigst muligt 
på Tlf: 89 59 59 59 eller
reception@kysthotellet.dk

Inkl. drikkevarer og natmad kun kr.  725,-

DRINKSBAR (tilkøb)

ØL, VAND, VIN AD LIBITUM

OVERNATNING (tilkøb)

NATMAD: HOTDOGS AD LIBITUMANDERS MØLLER TRYLLER

DJ THOMAS LIND

HEYYA X-MAS LIVE BAND

PR. PERSON FRA KUN

I sparer 75,-. Prisen er pr. person og inkl. moms. 
LØRDAG

1.
FREDAG

7.
LØRDAG

24.
FREDAG

30.

NOVEMBER D E C E M B E R BOOK NU!

U D S O L G T

OVERDÅDIG JULEBUFFET

Kystvej 26 
8500 Grenaa 
Danmark

89 59 59 59        
reception@kysthotellet.dk
kysthotellet.dk

Kystvejens Konferencecenter råder over 160 værelser, 9 mødelokaler, 
25 grupperum, 1 kreativitetsrum og 1 VIP-lokale.  Vores unikke servicekoncept 
sikrer højeste kvalitet under planlægning og afvikling af alle arrangementer.

http://kysthotellet.dk
mailto:reception@kysthotellet.dk
mailto:reception@kysthotellet.dk
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Efter fyraften hentes 
motorcyklen jævnligt frem når 
ellers vejret er til det.

Som den heldige ejer af en  meget 
eftertragtet Moto Guzzi V7 SPORT 
klassisk motorcykel siger det næsten 
sig selv, at der holdes ekstra godt øje 
med vejrudsigten inden gashåndta-
get får et vrid ud ad lande vejen.

Indehaver af FODHUSET Ebeltoft 
Løbeklinik og af PINPOINT Biome-
chanics, Finn Christian Simonsen, 
købte sin Moto Guzzi i 1996.

„Jeg kendte en italiener, som har 
mc-forretning i både Italien og Eng-
land,“ fortæller Finn. „Han kontak-
tede mig, da han fandt motorcyklen i 
England.“ 

Finn tog Esbjerg-Harwich færgen 
og derefter toget ned til Sussex for 
at hente motorcyklen, der indtil da 
havde levet sit liv i Italien og Sydeng-
land. „Den havde ingen nummer-
plade, men jeg havde en dansk 
prøvenummerplade med og skruede 
den på derovre.“

Forstående engelsk  
motorcykelbetjent
At nummerpladen ikke var helt gang-
bar i det engelske bekymrede ikke 

Finn nok til ikke at køre en lille omvej 
i stedet for at sætte kursen mod fær-
gen tilbage til Danmark. „Med smil fra 
øre til øre trillede jeg en tur til Land‘s 
End i Cornwall.“ Skæbnen ville, at 
en anden motor cykel nærmede sig 
bagfra på turen til Land’s End.

„Motorcykelbetjenten kendte 
modellen og kunne også se, at num-
merpladen var lidt alternativ. Han fik 
mit kørekort og gik smilende rundt 
om motorcyklen.“ Der var ligesom 
en skjult forståelse mellem de to. 

„Han vidste hvordan det var, og 
hvordan jeg havde det med nyerhver-
velsen og spurgte så: Mr. Simonsen, 
where are you heading? Jeg svarede 
med røde ører: Shortest way to 
Harwich and Denmark, Sir, hvortil 
han efter en længere pause sagde 
med et smil: Indeed your are, Mr. 
Simonsen, indeed your are – og lod 
mig køre videre.“ 

Det var nemlig ikke en hvilken som 
helst motorcykel, Finn kørte på. Alle-
rede dengang var den noget ganske 
særligt, og det er den om muligt i 
endnu højere grad i dag.

Eneste urestaurerede  
i Nordeuropa
„Det er den første af sin art med 
„Tonti-stel“ opkaldt efter racerkon-

struktøren Lino Tonti. Det er i dag 
den mest efterstræbte Moto Guzzi, 
der er lavet, og min er efter sigende 
den eneste i Nordeuropa, der er 
urestaureret og original i alle detaljer 
– kabler, skruer og lydpotte m.m. Du 
kan simpelthen ikke få lydpotten eller 
styret længere. De laves ikke.“

I 2017 var motorcykler inviteret 
med til Munkebjerg Hillclimb i Vejle 
uden for konkurrencen, og Finn var 
med. „Jeg kommer fra Vejle og 
kendte turen. Det var der, vi som 
unge skilte drenge fra mænd på 
vores cykler.“

„Guzzien“ har også været til 
Tirsdagstræf ved Kalø, og et diplom 
vidner om deltagelse i Oldtimerløbet 
Gråsten-Flensborg 2017 – og aner-
kendelse for bedste originalstand. 
„Jeg har flere andre motorcykler 
og skruer selv i dem. Af og til kører 
jeg til motorcykelræs for at kigge og 
snakke med de andre, og skulle der 
lige pludselig blive tid til det, er det 
ikke utænkeligt, at jeg en dag også 
kører med i et ræs.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

Moto Guzzi V7 Sport
Produktion: 1972
Topfart: 205 km/t  
 (det kan den stadig)
Teknik: 748 kubik
 198 kg
 70 hk
 Racergearkasse

 DET KØRER  
FOR FINN I LØBEKLINIKKEN
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Virksomheden er nu en af de største 
aktører på bilmarkedet på Djursland. 

Direktør Henrik Poulsen udtaler, 
at han er rigtig glad for den synergi 
der nu skabes mellem stordriften 
af begge forretninger. Men der 
lægges stadig stor vægt på den 
lokale forankring, som endnu større 
medspiller i lokalområdet. I det hele 
taget vil du fremover oftere møde 
Volkswagen rundt om i lokalområdet 
– også til arrangementer og andet. 
„Vi har lige meldt os ind i ShopiCity, 
var med til årets Beachparty og 
har også tegnet os for næste års 
deltagelse. Vi sætter desuden mere 
fokus på støtte til den lokale idræt 
– blandt andet håndbold og fod-
bold. Ved Pro-AM golfturneringen i 
Ebeltoft kunne hole in one på hul 15 
have udløst en bil fra os.“

En af stordriftsfordelen ved det 
nye ejerskab er, at der både kan flyt-

tes biler og medarbejdere mellem 
Randers og Grenaa. „Fra oktober er 
vi også autoriseret Skoda service-
værksted – som vi allerede er for 
Audi og Volkswagen. Det ligger os 
meget på sinde at sikre kort ventetid 
for såvel private som for erhvervs-
kunder på vores værksteder, og 
endvidere har kunderne mulighed 
for erstatningsbil 
og hente bringe 
service.

Advokat 
Mette Haase 
Lindhardt fra 
Lindhardt 
Steffensen 
Advokater har 
formandsposten 
i bestyrelsen. 
„Det giver god 
mening at have et kendt Grenaa 
ansigt i bestyrelsen,“ udtaler Henrik 
Poulsen.

Salgschefen er dus  
med lokalområdet
Det betyder blandt andet, at du nu 
møder flere lokale ansigter i front-
personalet, hvor salgschef Henrik 
Toft efter ejerskiftet pr. 1/5 2018 er 
vendt tilbage til sin tidligere arbejds-
plads. Yderligere tre fra lokalområdet 
er nye på lønningslisten. 

„Jeg har gennem 20 år solgt biler 
på Djursland, og har allerede haft 
flere gode oplevelser med kunder i 
mit store netværk,“ fortæller Henrik 
Toft. Det gælder blandt andet et 
firma fra Djursland, der i forbindelse 
med et tilbud fra JAC Randers hørte 
om Henriks tilbagevenden. „De bad 
om at få sagen flyttet her til Grenaa, 

og det gjorde 
vi selvfølgelig 
gerne. Og i 
eftermiddag 
kommer der en 
privatkunde, 
som jeg senest 
solgte en bil til 
for fire år siden. 
At tidligere 
kunder ligefrem 
spørger efter 

mig, det er rigtig dejligt.“
Henrik Toft er født og opvokset 

på Djursland, har levet voksenlivet 
i Grenaa og bor nu tæt på byen. 
„Mine to børn går på gymnasiet i 
Grenaa og har fritidsjob i hver sin 
Grenaa-butik.“ En del af fritiden 
bruges på veteranbiler, og Henrik 
er ofte at se på diverse træf rundt 
om. Han har i tiden løb haft adskil-
lige biler og skruer gerne selv i dem 
– og har været med til at arrangere 
Volkswagen Classic Meet i Grenaa. 

JAC KONCERNEN DÆKKER HELE DJURSLAND

Grenaa Bilhus blev tidligere på 

året købt af JAC Randers (Jydsk 

Automobil Centrum) og skiftede 

i den forbindelse navn til JAC 

Grenaa/Randers. 

  DET LIGGER OS 

MEGET PÅ SINDE AT SIKRE 

KORT VENTETID FOR 

SÅVEL PRIVATE SOM FOR 

ERHVERVSKUNDER PÅ 

VORES VÆRKSTEDER
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I øvrigt er VW i Grenaa også Classic 
Parts Center.

„Jeg har nu 
en VW camping-
bus fra 1969, 
og skulle nogen 
have lyst til at 
snakke gamle 
biler, er jeg altid klar.“ God tid til 
den enkelte kunde har nemlig høj 
prioritet. „Den gode stemning og 
den uformelle tone skal ud ad døren 
til hele lokalområdet. Vi mødes i 
øjenhøjde, snakker jysk og har god 
tid til alle.“

Styrket indsats på Erhvervsbiler
Snakken behøver dog ikke altid at 
foregå blandt bilerne i udstillings-
lokalerne, der også tæller erhvervs-
biler i særskilt udstilling i Grenaa og 
Randers. „Vores erhvervssælgere, 
Michael Kristensen, Grenaa og Hen-
rik Jørgensen, Randers, kommer 
også meget gerne på besøg for at 
servicere virksomhederne og møde 
dem face to face på deres egen 
hjemmebane.“

En af de mange tilfredse kunder 
er Kim Klausen fra Murerfirma Bent 
Klausen ApS. „Vi har købt 
flere varebiler ved 
VW Grenaa og 
er meget 

tilfredse med bilerne,“ siger Kim. 
„De har en for-
nuftig økonomi 
og er stærke, 
så de holder 
godt til transport 
af materiel og 
megen kørsel 

til og fra byggepladserne. Vi får 
altid en god service, både når vi 

køber, og når vi skal have bilerne 
serviceret på værkstedet.“

Overtagelsen markeres med 
Åbent hus den 3.-4. november kl. 
11-16 på Trekanten 8 i Grenaa, hvor 
alle er velkomne.

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

JAC KONCERNEN DÆKKER HELE DJURSLAND

  VI MØDES I ØJEN-

HØJDE, SNAKKER JYSK OG 

HAR GOD TID TIL ALLE

Direktør Henrik Toft, JAC Grenaa/Randers
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Nørgaard Teknik A/S i Auning er me-
get åben for at hjælpe mennesker 
med vidt forskellige baggrunde til en 
fast plads på arbejdsmarkedet. Lige 
så åben og imødekommende virk-
somheden er, ligeså fast ligger det 
dog også, at medarbejderne virkelig 
skal ville det og være indstillet på at 
kunne tjene sin løn hjem. 

„Vi har enkelte gange henvendt 
os til kommunen, når vi søgte en 
bestemt medarbejder, og nogle 
er kommet selv. Men mange er 
startet her efter henvisning fra 
 kommunen,“ fortæller produktions-
chef Morten Bach. „Tre af vores 
medarbejdere, blandt andet en fra 
Syrien, er efter en praktikperiode 
nu ansat på 
normale vilkår, 
og så har vi syv 
fleks jobbere.“ 
En af fleksjob-
berne har været ansat i 20 år, tre har 
været det i mere end ti år, og ham 
med kortest anciennitet har været 
der i tre år. 

John er en rigtig solstrålehistorie
For cirka ti år siden var virksom-
heden virksomhedscenter for 
kommunen, hvilket betød, at der 
til stadighed var flere personer i 
forskellige prøveforløb. Direktør Ole 
Nørgaard, fortæller om en af dem, 
John fra Grenaa, der er uddannet 
maskinarbejder og netop har haft ti 
års jubilæum. 

„I en svær periode tog John 
nytårsaften beslutningen om at 
lægge flasken på hylden og startede 
ved os i marts for ti år siden.  Jeg 
tænkte godt nok, at det så rigtig 
svært ud, men det er siden blevet 
en rigtig solstrålehistorie. John har 
fået både kæreste og kørekort og 
har været fodboldtræner for sine 
drenge. Han har 
flair for robotter, 
og vi har internt 
lært ham op til 
arbejdet med 
dem.“ Helle er 
en af de ansatte 
og kom dengang på kursus for at 
kunne fungere som virksomhedens 
mentor, en rolle hun har haft lige 
siden.

Ole siger med et glimt i øjet, at 
kommunen næsten er blevet for 
gode til at visitere folk til virksom-
heden. „Der er faktisk stor risiko 
for ansættelse, og for andre ser 
det nærmest ud som om, at vi har 
misforstået opgaven med at hjælpe 

folk ud på arbejdsmarkedet. Vi 
snupper dem jo selv og har fundet 
job til ret mange, så vi lige nu faktisk 
ikke rigtig har noget at tilbyde nye 
fleksjobbere.“

Det betyder nemlig meget, at der 
er god mening med det. „Der skal 
være det rigtige arbejde og være 
respekt om det. Det stiller i øvrigt 
også krav til vores øvrige medarbej-
dere og deres parathed og holdning 
til at ville det.“

Yderligere to gode historier  
– og et hjertesuk
En af fleksjobberne kom selv og 
søgte. „Jeg kendte ham og vidste, 
hvad han rent menneskeligt stod 

for. En lørdag i 
sommer mødte 
jeg ham i byen, 
hvor han for-
talte, at han lige 

havde været omkring virksomheden 
og vande blomsterne i den tørre 
periode. Jeg bliver sgu glad, når en 
medarbejder føler ejerskab og gør 
den slags i sin fritid.“

En lærling er halvandet år henne 
i forløbet. „Han startede som ufag-
lært efter i flere år at have læst på 
universitetet. Efter den første uge 
sov han hele weekenden, og da han 
senere havde lært at arbejde, kom 
han i lære. Han har en helt anden til-
gang til livet, og det er bare så godt. 
Det handler meget om at ville det og 
at vise, at du vil det.“

Ole tager det som et godt tegn, at 
medarbejdere sjældent forlader virk-
somheden. „Vores lønniveau er ikke 
højere end andres, men vi har en 
rigtig god ånd, hvor ingen er bange 
for at gøre hinanden gode og gerne 
hjælper og lærer fra sig.“

Et lille hjertesuk har Ole dog også. 
„Vi så rigtig gerne, at især nogle af 

vores „alminde-
lige medarbej-
dere“ levede et 
sundere liv, både 
for deres egen 
og for virksom-
hedens skyld.“ 

Et KRAM-forløb for 5-6 år siden 
med fokus på kost, rygning, alkohol 
og motion blev ellers rigtig godt 
modtaget. „Bare ikke lige af dem, 
der havde mest brug for det.“ Men 
det betød generelt en bedre livsstil 
på arbejdspladsen. „Banker kom-
munen på igen, er vi klar til mere 
KRAM.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

En del af de cirka 50 medarbejdere har været 

gennem praktik-/prøveforløb inden fastansættelse.

RUMMELIG VIRKSOMHED  
STILLER OGSÅ KRAV

  DET HANDLER MEGET 

OM AT VILLE DET OG AT 

VISE, AT DU VIL DET

  DER ER FAKTISK STOR 

RISIKO FOR ANSÆTTELSE
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RUMMELIG VIRKSOMHED  
STILLER OGSÅ KRAV

Produktionschef Morten Bach og direktør Ole Nørgaard, Nørgaard Teknik A/S
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Det var en opringning fra kurator 
i konkursboet efter det tidligere 

Auning Bolig-
montering, der 
fik Sten til at ak-
tivere sit ønske 
om at udvide sin 
forretning. „Jeg 
havde for nogle 

år siden nogle konkrete forhand-
linger om at overtage butikken i 
Auning, fordi jeg kunne se, at de to 
forretninger kunne skabe synergi 
sammen,“ fortæller Sten, der dog 
dengang trak følehornene til sig, 
fordi det ville blive for dyrt.

„Nu var situationen en helt 
anden. Både min butik i Grenaa og 
den i Auning var medlemmer af 
det uafhængige kædesamarbejde 
„Hjemme Hos“. Det betyder, at mit 
personale kender produkterne og 
konceptet til bunds, men også, at vi 
riskerede at blive vidne til et ophørs-
udsalg, der ville betyde tabsgivende 
priser på de samme varer, som vi 
selv i forvejen handler med.“ 

Lokal profil styrer butikken
Sommeren igennem har Bolighuset 
i Auning gennemført et overtagel-

JEG HAR ALTID DRØMT OM LIDT MERE

Selvom ejerleder Sten Petersen fra Bolighuset 
har været i møbelbranchen i 35 år, havde 
han appetit på at udvikle sin forretning. 
Flere års tanker om vækst og udvidelse 
kunne pludselig realiseres ved 
at overtage en forretning 
fra en kollega, der havde 
kastet håndklædet i 
ringen. Det har han 
ikke fortrudt.

  JEG HAR KUNNET FÅ 

BRIKKERNE TIL AT FALDE 

RIGTIG GODT PÅ PLADS

Ejerleder Sten Petersen, Bolighuset
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sessalg, og både varesortiment og 
butik har fået en overhaling. „Fordi 
jeg har haft god tid til at tænke over 
min virksomheds udvikling, har jeg 
kunnet få brikkerne til at falde rigtig 
godt på plads,“ siger han videre og 
sigter blandt andet til, at det bliver 
en helt lokal forankret medarbejder, 
der kommer til at stå for butikken i 
Auning.

„Min tidligere førstemand i 
Gren aa bor og lever i Auning, så det 
har været helt naturligt, at han er 
blevet tilknyttet. 
Vi fokuserer me-
get på personlig 
betjening, og 
det er afgørende 
vigtigt, at vores 
kunder har tillid 
til, at vi kan 
hjælpe dem 
professionelt.“

Randers som opland
Bolighuset i Grenaa har gennem 
årene haft et fornuftigt salg i den 
vestlige del af Djursland. „Vores 
 møbelbil har ofte haft ture mod 
Auning, for vi kan jo ikke køre den 
modsatte vej,“ smiler Sten. „Nu 

oplever vi, at det er Randers og til 
dels Aarhus-området, der er blevet 
et naturligt opland. Vores kunder er 
typisk helt almindelige mennesker, 
der gerne vil inspireres. Alene i 
denne uge kører vi to hele dage i 
Randers for at levere møbler. Vi kan 
mærke, at det hurtigt er rygtedes, at 
vi er et besøg værd.“

Forretningen i Auning har også 
fået en ny kundekreds ind i butikken. 
„En del unge familier har som ny-
byggere bosat sig i Auning-området. 

„Det har over-
rasket os lidt, at 
de kommer til 
os, for vi har for 
lang tid siden 
fravalgt produk-
ter som billige 
køjesenge. Men 
den nye gruppe 

går efter trendy kvalitetsmøbler, 
som de kan se live i butikken. De vil 
se produkterne i sammenhæng og 
har et godt øje for at skabe hygge i 
deres hjem.“

Løsninger til erhverv
Gennem et samarbejde med en 
ekstern konsulent, udarbejder Bolig-

huset også oplæg til totalløsninger 
til erhverv. „Vi leverer for eksempel 
til banker og sparekasser, og ofte 
kan de se hele deres nye kontormiljø 
i 3D, inden de beslutter sig. Og så 
leverer vi det hele: Gulv, møbler, 
belysning og gardiner. På den måde 
er der kun en kontaktperson og 
tingene passer sammen i både stil 
og funktionalitet,“ slutter Sten.

Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk

JEG HAR ALTID DRØMT OM LIDT MERE

  RANDERS OG TIL 

DELS AARHUS-OMRÅDET 

ER BLEVET NATURLIGT 

OPLAND
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Adm. direktør Allan Hougaard, Vam A/S
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I 2017 skete der et generationsskifte i ejerkredsen bag 
VAM A/S, da Thomas Mogensen blev ny hovedaktio-
nær efter Søren Rasmussen. Og 
før sommerferien i år tiltrådte 
Allan Hougaard som adm. 
direktør og Jens Brøndum som 
teknisk direktør, mens tidligere 
adm. direktør Benny Kristensen 
stadig varetager en række sær-
lige opgaver i VAM.

„Selv om det historisk passer 
godt sammen, er de to begivenheder ikke affødt af hin-
anden,“ siger Allan Hougaard. Han har været i virksom-
heden i otte år og Jens i ti år.

Bor med familien på Christiansbjerg
VAM er ved at bygge kontor og maskinhal i Bra-

brand, hvor der også er møde- og kontorfaciliteter. 
„Vi har også kontor og lager i Ebeltoft og lejer 
os ind i lokaler i Randers. Mens vi fortsat er 
solidt forankret her i Vester Alling, handler det 
om også at være tæt på vores øvrige kunder.“ 

Kursen blev lagt for flere år tilbage. „Og den 
følger vi. Vores strategi er at ekspandere geogra-

fisk og brede os, og vi har nu også opgaver i Vejle, 
Horsens, Hobro og Silkeborg. Vi har en bundsolid 

virksomhed med solid ordrebeholdning, så det er ikke 
vigtigt at lave noget om – men at finde ud af, hvad vi 
skal.“

Allan bor på Christiansbjerg i Aarhus i et hus med 
have og plads – sammen med 2-årige Simone og 
kæresten Berit, der er arkitekt i 
Aarhus. „Christiansbjerg er me-
get forskelligt med boligblokke, 
rækkehuse, villakvarter med 
børnehave som nabo – og ved 
siden af i vores baghave et hjem 
for hjemløse misbrugere. Det 
giver en positiv alsidighed, og 
det er sundt for børn at vokse 
op et sted, der ikke er ensformigt.“

Så kom sejlads på programmet
Tidligere har Allan spillet fodbold, kørt Mountainbike 
og løbet en del. „Jens og jeg debuterede for nogle år 
siden sammen som maratonløbere i Viborg, men mine 
ben kan ikke rigtig holde til det længere.“

Gennem de senere år er sejladsen blev den store 
prioritering i fritiden. „Jeg har altid læst meget og væ-

ret i gang med meget, og da jeg 
for nogle år siden gik og kedede 
mig lidt og tænkte, at der skulle 
ske noget, gik jeg i gang med 
at tage bevis som yachtskip-
per sammen med Berit.“ Hun 
sprang dog fra igen, da lysten 
ikke så meget var til at lære om 
det, men mere til at hygge sig 

med sejladsen.
„Vi har i fem år haft sejlbåd liggende i Egå Marina, 

og da golfsporten trak så meget i den tidligere kas-
serer, at han solgte sin båd, sagde jeg ja, da jeg blev 
spurgt, om jeg var klar til kassererjobbet i marinaen.“ 
Allan fortæller, at det er en meget driftig og veldrevet 
havn til stor gavn og glæde for området. „Det er en 
rigtig spændende post, hvor jeg også tager aktivt del i 
udviklingen.“

Vandet og luften gør godt
De fleste sejlere kan nok skrive under på, at det er lidt 
af en livsstil. „Vi har ingen planer om at sejle jorden 
rundt. Men vi sejler gerne både weekend- og ferieture 
i nærområdet. Denne sommer var det godt tre uger på 
Limfjorden og Mariager Fjord.“

Simone var to måneder gammel på sin første sejltur, 
og gejsten giver håb om fortsat lyst til mange flere ture. 
„At være sammen på få m2 i den friske luft er rigtig 
godt for familien. Vi kommer rundt og ser og oplever 

noget i et langsomt tempo, hvor 
ting tager tid. Der er meget 
arbejde med båden, så når vi 
har muligheden for at komme 
på vandet, skal det også udnyt-
tes fuldt ud.“ Allan sejlede i en 
periode også kapsejlads. „Det 
er gået op for mig, hvor vigtigt 
det er at tage hensyn til at små 

børn ikke forstår, hvornår det er farligt. Så for familien 
er der ingen grund til at udfordre det. Hellere ligge 
fladt på vandet og tøffe af sted på motoren frem for at 
kæmpe for livet.“

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

VAM A/S gearer sig til fortsat udvikling af den solide 

og mere end 60 år gamle entreprenørvirksomhed.

 FIK DIREKTØRSTOL  
EFTER OTTE ÅRS ANSÆTTELSE

  DET ER SUNDT FOR 

BØRN AT VOKSE OP 

ET STED, DER IKKE ER 

ENSFORMIGT

  VI KOMMER RUNDT OG 

SER OG OPLEVER NOGET 

I ET LANGSOMT TEMPO, 

HVOR TING TAGER TID



INDBYDELSE

HVORDAN BLIVER DJURSLAND EN 
ATTRAKTIV SAMARBEJDSPARTNER?
Hop ombord til tre interessante timer, hvor utraditionelle løsninger, 
innovation og erhvervssynergi er på dagsordenen.

Grib roret, og sæt kursen mod en eftermiddag, der kan berige din 
virksomhed med fagligt netværk, viden og nye muligheder.

Tre spor tager dig hver især igennem dét, der er mest relevant for din 
virksomhed i dag og i morgen. Tony Michaelsen, Route Director 
Denmark ved Stena Line Scandinavia AB er kaptajn for arrangementet.

NETVÆRKSBLOKKE
Indlagte netværksblokke giver dig chancen for at skabe nye forbindelser og 
møde fagrelevante virksomheder og organisationer, der inviterer til dialog 
ved deres netværksstande.

Se beskrivelse af standene på madebydjursland.dk

FORPLEJNING
Vi sørger for et energiboost med sandwich, vand, kaffe og kage. BOOK DIN BILLET

Tilmeld dig hurtigt. 
Det er gratis at deltage, men  
der er et begrænset antal pladser, 
så derfor er der et ”no show fee” 
på 300 kr.

Find mere info og tilmeld 
dig på https://flexbillet.dk/
businessdjursland

SVERIGE
– SAMMEN OM VÆKST

Hvordan skaber vi et 
grænseoverskridende 
samarbejde?
Vil vi sammen kunne vækste? Hvori 
ligger de største potentialer?
Hør mere om mulighederne, der ligger 
lige ved vandkanten – både for turismen 
og erhvervslivet.

CIRKULÆR ØKONOMI
- NYT, STORT OG BÆREDYGTIGT

Hvordan fremtidssikrer vi 
forretningen med cirkulær 
økonomi? 
Er cirkulær økonomi en katalysator for 
vækst og bæredygtighed? 
Få indblik i den unikke mulighed, 
erhvervslivet har – både inden for 
udvikling og praktik.

CIRKULÆR ØKONOMI
- NYT, STORT OG BÆREDYGTIGT

Hvordan tiltrækker vi den rette 
arbejdskraft?  
Hvor stor er gevinsten ved selv at oplære 
sine medarbejdere?
Her får du tips til at tiltrække, fastholde 
og oplære værdifulde medarbejdere – 
både fra Danmark og udlandet.

https://flexbillet.dk/businessdjursland


www.erhvervDJURSLAND.dk · oktober 2018 23Ajour

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:

Stor stigning i nedslaget:

Køberne presser prisen på

ejerlejligheder

Boligsidens Markedsindeks

august 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 -3,9% 0,7%

Syddjurs Villa/Rækkehuse -4,0% -4,8%
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Ønsker du mere statis… Pressemeddelelser Boligsidens Markedsi…
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Få relevante indlæg 
optaget gratis i Ajour. 
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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

Erhverv Grenaa medlemsmøde
25. oktober kl. 08:00-09:30, Kulturhuset 
Pavillonen, Kærvej 11, 8500 Grenaa.
Mulighed for gæstedeltagelse.
www.erhvervgrenaa.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 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 program side 22

Morgenmøde om eksport
7. november  kl. 08:30-10:30,  Rønde 
Idrætscenter, Skrejrupvej 9B, 8410 
Rønde.
Har du planer om eksport eller at øge 
din eksport?
8.30 Kaffe/velkomst v/Niels Bech Laur-
sen fra Erhvervsservice Syddjurs
8.40 Heidi Elisabeth Østrup-Møller: 
hvad der kræves for succesfuld eks-
port til nye markeder og muligheder for 
hjælp fra The Trade Council tidligere 
Eksportrådet, alt sammen krydret med 
eksempler fra virksomheder.
9.20 Sælg mere vha. eksportfinansie-
ring. Jørgen Bollesen: EKF Danmarks 
Eksportkredit kan hjælpe med at 
finansiere din virksomheds eksport, 
hjælpe dine kunder med finansiering til 
køb hos dig og minimer din risiko ved 
eksporttransaktionen.
10.00 Allan Kondrup Jensen: Væksthus 
Midtjyllands muligheder for give støtte 
til globalisering af virksomheder.
10.15: Afslutning/dialog
Arr./tilm.: Erhvervsservice Syddjurs, 
7015 1618, info@essyddjurs.dk før 23. 
oktober,  kl. 12:00.

Digitalisering
4. december  kl. 15:00-17:00,  Rønde 
Idrætscenter, Skrejrupvej 9B, 8410 
Rønde. 
Inspirationsmøde, hvor du kan få inspi-
ration til, hvordan din virksomhed kan 
arbejde med digitalisering, og hvad der 
kan komme ud af det. Mathias Thim 
Juhl fra MT Virksomhedsrådgivning og 

Lasse Litorp fra Litorp Consulting vil 
guide dig gennem eftermiddagen og 
fortælle om deres mange års erfarin-
ger med anvendelse af digitalisering i 
praksis.
Arr./info/tilm.: Erhvervsservice Syd-
djurs, 7015 1618, info@essyddjurs.dk 
før 19. november 2018  kl. 12:00  

Jesper Buch: 
Kick-ass – fra kælder til milliard
24. januar kl. 19.00, Kulturhuset Pavil-
lonen, Kærvej 11, 8500 Grenaa.
Hør Jesper Buch (bl.a. kendt fra „Lø-
vens Hule“) fortælle sin imponerede 
historie om JUST-EAT og livet som 
iværksætter – et godt gammeldags 
eventyr. Det er en medrivende historie 
om, hvordan han startede i en kælder, 
og hvilke talrige forskellige udfordrin-
ger han mødte på sin vej til den store 
succes. 
Pris: 220,- [medlemsrabat via Erhverv 
Grenaa]
Info/billetter: www.pavillonen.dk

Djurslands Bank A/S

Morten Svenningsen (36) 
er tiltrådt som finanschef i 
Djurslands Bank. Han har 
en HD i finansiering og har 
gennemført formuerådgiver-
uddannelsen og kommer fra 
en stilling som formuechef i 
banken. Morten får ansvaret 
for at til passe bankens sam-
lede investeringsrådgivning 
til markedet samt områderne 
udland, likviditet og lovgiv-
ning. Morten har været en del 
af bankens finanskomité de 
seneste tre år, ligesom han er 
medarbejdervalgt medlem af 
bankens bestyrelse.

Rønde Højskole og Efterskole
Tom Ebbe Jakobsen (60) 
er tiltrådt som forretnings-
fører på Rønde Højskole og 
Efterskole, hvor han har afløst 
Steen Victor Christensen, der 
efter fire år på posten, er gået 
på pension. Tom er uddan-
net revisor og har beklædt 
en række ledende poster 
på uddannelsesinstitutioner 
indenfor administration og 
økonomi.

Syndikatet
Fritidsbrygger Jonas Jacob-
sen har etableret sig som 
indehaver på fuldtid i Auning-
bryggeriet Syndikatet, der er 
kendt for sine karakteristiske 
etiketter med tegnede perso-
ner og navne som Direktøren, 
Elskerinden og Hippien.
„Det var selvfølgelig med 
lidt sommerfugle i maven, at 
jeg tog springet fra fritids- til 
fuldtidsbrygger. Men det er 
samtidig også en drøm, der 
nu er blevet til virkelighed.“
I samme ombæring har 
medejerne i bryggeriet solgt 
hovedparten af deres andele 
til Jonas, så han nu kan kalde 
sig hovedindehaver. 

Vahle A/S
Døre fra Vahle er en del af nyt 
Dinesen og Garde Hvalsøe 
showroom i Aarhus. Det er 
placeret i Mejlborgs historiske 
rammer af røde mursten, 
takkede gavle og spir. „Vi tror 
på, at vores tilstedeværelse 
i det nye showroom vil øge 
kendskabet til brandet,“ spår 
salgschef Bo Vejen. „Kunden 
vil sætte lighedstegn mellem 
kvaliteten i Dinesen og Garde 
Hvalsøes produkter i forhold 
til materialer, håndværk og 
design og Vahle døre.“

Djurslands Bank A/S
Stor aktivitet, ikke mindst 
på erhvervsområdet, har 
skabt behov for dobbelt så 
meget plads i Risskov, der 
er bankens største afdeling i 
Aarhus-området. 
„Vi er i gang med at udvide 
bankens lokaler her i Ris-
skov. Vi har længe manglet 
plads, så da vi fik muligheden 
for at overtage cykelhandler 
Nehans grund her på Nor-
dre Strandvej, så slog vi til,“ 
fortæller områdedirektør 
Peter Bredal, som ud over at 
være daglig leder for bankens 
afdeling i Risskov også har 
ansvaret for aktiviteterne i 
hele Aarhus-området, som 
tæller ni afdelinger inklusiv en 
erhvervsafdeling.
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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

Vælg en stærk
   samarbejdspartner

www.djurslandsbank.dk
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aalsrode.dk

Jesper Stagegaard, Ree Park, om Ålsrode

Den vigtigste ting er den der følelse af, at de 
synes, det er sjovt at være med til at løse opgaverne.

Vi har en samarbejdspartner, der går op i det, vi 
går op i. Et ord er et ord – det holder hver gang.

Hydraulikarbejde – også fremstilling 
og udskiftning af slanger på stedet
Skibsreparation og marineservice
Motorrenovering
Aircondition, service og reparation
Svejsning af stål, rustfri og alu
Reparation og salg af 
entreprenørmateriel
Stort og velassorteret lager

Nordhavnsvej 24 · 8500 Grenaa · www.amhs.dk

VI RYKKER HURTIGT UD, 
NÅR DU HAR BEHOVET

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
…

http://www.permoeller.dk
http://www.djurslandsbank.dk
https://www.aalsrode.dk
http://www.amhs.dk
http://www.jobnet.dk
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Alle data er indhentet i perioden 
28.08.2018 - 26.09.2018
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen, 
NN Markedsdata. Gengivet uden ansvar. 
Antal ansatte er en usikker variabel.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår) 

BRIX GRAFISK KOMMUNIKATION APS
Energivej 45, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 5,8 (7,9)
Resultat før skat 0,2 (-0,6)
Egenkapital 0,5 (0,3)
Antal ansatte 14

FRIIS CONSULT APS
Elsegårdevej 47, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-3-2018 
Bruttofortjeneste -0,1 (-0,1)
Resultat før skat -0,3 (0,9)
Egenkapital 3,0 (3,4)
Antal ansatte 3

JYSK BILSALG EBELTOFT APS
Martin Hansens Vej 36, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 31-12-2017 
Bruttofortjeneste 1,3 (-0,0)
Resultat før skat 0,2 (-0,0)
Egenkapital 0,8 (0,7)
Antal ansatte 3

KEBE A/S
Sortevej 8, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-4-2018 
Bruttofortjeneste 5,8 (7,1)
Resultat før skat 0,3 (0,9)
Egenkapital 3,2 (2,9)
Antal ansatte 8

LEIF JENSEN GRENAA APS
Åboulevarden 58, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 0,4 (0,3)
Resultat før skat 0,1 (0,2)
Egenkapital 5,3 (5,3)
Antal ansatte 3

LOTUS CONCRETE APS
Jernbanegade 38, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-12-2017 
Bruttofortjeneste 1,9 (2,1)
Resultat før skat 0,0 (0,6)
Egenkapital 0,6 (0,6)
Antal ansatte 7

M. NIELSEN OG SØNNER 
MASKINFORRETNING APS
Bredgade 38, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 1,0 (1,2)
Resultat før skat -0,3 (-0,1)
Egenkapital 3,4 (3,7)
Antal ansatte 7

NØRGAARD REVISION 
REGISTREREDE REVISORER APS
Storegade 15B, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 1,2 (1,4)
Resultat før skat 0,2 (0,2)
Egenkapital 0,3 (0,3)
Antal ansatte 3

OTTO SØRENSEN A/S
Hovedgaden 51, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 3,3 (3,3)
Resultat før skat 0,6 (0,9)
Egenkapital 7,8 (8,3)
Antal ansatte 15

POLYFA CONSULTANTS A/S
Østergårdsparken 21, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 1-4-2018 
Bruttofortjeneste 5,1 (9,2)
Resultat før skat 1,4 (5,4)
Egenkapital 4,8 (6,4)
Antal ansatte 5

Mørkebaserede producent af 
døre i designerklassen, Vahle 
A/S, havde et dyk i både om-
sætning og indtjening på det 
engelske marked i sidste regn-
skabsår. Først troede ejerleder 
Ole Mølby, at det skyldtes 
markedsafmatning pga. Brexit. 
Men så konstaterede han, at 
kollegerne ikke havde faldende 
salg i England. Efter et besøg 
hos den engelske samarbejds-
partner, der indtil nu har stået 
for ca. 20% af virksomhedens 
omsætning, blev han klogere. 
„Det er en virksomhed på 
vores størrelse med omkring 
20 medarbejdere. Det viste 
sig, at de havde fået såkaldte 
organisatoriske udfordringer, 
og det var forklaringen på, at 
salget var gået i stå. Jeg sagde 
derefter aftalen op med dem, 
og nu har vi fået en ny engelsk 
samarbejdspartner og er salgs-
mæssigt allerede oppe på det 
samme niveau som tidligere. 
I den her uge sender vi fem 
døre til England, så der sker 
noget igen. Det er faktisk en 
udbryder fra den tidligere part-
ner, vi har lavet et formaliseret 
samarbejde med.“

Døren står åben
Den engelske dørkultur 
minder ifølge Ole meget om 

den skandinaviske. Derfor 
satser han meget på vækst på 
det engelske marked. „Nor-
disk kultur med rent træ og 
simpelt, enkelt design tiltaler 
englænderne ret meget. Vi har 
lige haft en mand i London, 
hvor der var Design Week. 
Han oplevede, at der var 
stor interesse omkring vores 
produkter. Med over 50 mio. 
indbyggere er potentialet rigtig 
stort. England er suverænt 
vores største eksportmarked. 
Kun omkring 5% eksporteres 
til andre lande, mens det dan-
ske marked står for de 75%.“

Sælges via arkitekter
Tidligere solgte Vahle mest 
døre i forbindelse med renove-
ringer af historiske huse. Men 
i dag har Ole og co., et rigtig 
godt samarbejde med en lang 
række arkitekter, som bl.a. 
anbefaler dørene i udbudsma-
terialet. „Derfor har vi meget 
fokus på nybyggerier, hvor folk 
har valgt at prioritere de ofte få 
døre i huset. Man skal bruge 
dørene som et aktivt desig-
nelement i arkitekturen. Vi 
sælger high-end døre og man 
kan designe sin egen dør. Vi 

har for nylig indgået samar-
bejde med Dinesen, og har 
haft arkitekten og designeren 
Lars Vejen tilknyttet de sidste 
tre år. Han er lige blevet kåret 
som årets designer i fredags, 
og begge dele forventer jeg 
mig en del af.“

Underskud en enlig svale
Sidste års negative resultat på 
minus 0,3 mio. kr. før skat er 
det eneste regnskabsår i de 
sidste syv år med underskud. 
Men selv sidste år var salget 
i Danmark stigende, og med 
den nye samarbejdspartner i 
England er Ole meget optimi-
stisk mht. fremtiden. „Da jeg 
tog over, solgte vi næsten kun 
i Storkøbenhavn. Nu er Aarhus 
kommet rigtig godt med. Der 
er kommet flere kvalitetsbe-
vidste kunder, som har fået 
øje på os. Vi har showroom i 
Mørke, hvor folk meget gerne 
må komme og kikke og snuse 
til savsmulden, og det gør en 
del Aarhusianere faktisk. Jeg 
forventer et pænt overskud og 
en højere omsætning i år. Vi 
slår forrige års resultat, og gør 
det måske endnu bedre.“

Ejerleder Ole Mølby, Vahle A/S

VAHLE A/S
Industrivej 8, 8544 Mørke

Regnskabsafslutning 30-4-2018

Bruttofortjeneste 7,9 (8,9)

Resultat før skat -0,3 (0,6)

Egenkapital 1,9 (2,2)

Antal ansatte 22
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)
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SØGNING DIN SIDE 1 BRUGERVIDEOER KREDITRAPPORTER UDLAND

SB SERVICE APS
Rostvedvej 6, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-3-2018 
Bruttofortjeneste 0,3 (0,4)
Resultat før skat -0,1 (-0,0)
Egenkapital 0,1 (0,2)
Antal ansatte 3

SKIFFARD VOGNMANDSFOR. APS
Tøstrupvej 65B, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-6-2018 
Bruttofortjeneste 1,1 (0,9)
Resultat før skat 0,7 (0,5)
Egenkapital 2,1 (1,5)
Antal ansatte 2

URTEGAARDEN APS
Aldershvilevej 1, 8961 Allingåbro
Regnskabsafslutning 31-3-2018 
Bruttofortjeneste 8,1 (7,9)
Resultat før skat 5,1 (4,8)
Egenkapital 6,0 (3,9)
Antal ansatte 15

Vahle satser på ny dør til England
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Få efteruddannelse 
og nye kompetencer
- Chauffør, lastbil, vogn og bus

- Kran

- ADR kurser

- Truck

- Køretekniske kurser

For yderligere information kontakt Suran Ahmed  
på tlf. 26 23 31 32 eller på mail ssa@tradium.dk. 
 

Ring Djursland

6_TRD_B52_H112mm_Djursland.indd   1 01/03/2016   10.51

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

Vi specialiserer os indenfor opbygning og 
reparationer af alt rullende materiel

Alt i hydraulik, slanger, ventiler, 
cylindre m.m.

Rolshøjvej 2 | 8500 Grenaa | Tlf. 87 59 12 12 | mail@kattegatteknik.dk | www.kattegatteknik.dk

• Reparationer  •  Service og eftersyn 

• Aircondition  •  Syn og skader

• Elektro  •  Hydraulik  •  Afbalancering 

• Marinemotorer og dele

• Laseropretning  •  E-handel 

• Lovpligtig eftersyn af materiel

 

DEN MODERNE LANDSBYSMED

• Diagnoseudstyr til fejlsøgning 

   og udlæsning af fejlkoder

 
• HoseDoctor - din nødservice til udskiftning af                

    slanger på stedet

http://www.rjakobsen.dk
http://www.tradium.dk
http://www.norddjursoppbygg.dk
http://www.kovsted.dk
http://www.kattegatteknik.dk
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Tre elementer skal ikke alene 
få flere unge på Djursland til at 
tage en erhvervsuddannelse, 
men skaffe viden om, hvilke 
knapper der på landsbasis 
skal stilles på, for at sikre fag-
lært arbejdskraft i fremtiden. 
Projektet kaldes Attraktive 
Uddannelsespakker og er 
støttet af Nordea Fonden med 
2.3 mio. kr.

Bag projektet står Dansk Byg-
geri, de to Djursland kommu-
ner, Busines Djursland og Vi-
den Djurs og meningen er, at 
inddrage de lokale folkeskoler 
og uddannelsesinstitutioner, 
elever der allerede er i lære 
samt Djurslands erhvervsliv 
for finde ud af, hvad der virker 
for at tiltrække og fastholde 
elever i faglære.

Rollemodeller
Konkret er planen, at ambas-
sadører fra virksomhederne 
og elever på erhvervsuddan-
nelserne skal besøge folke-

skolerne og fortælle, hvordan 
det er at være faglært samt 
lave praktiske forløb for ele-
verne og deres forældre. 
„Det er vigtigt, at vi får flere 
unge på Djursland til at vælge 
en erhvervsuddannelse for 
at imødekomme et stigende 
behov for faglærte i virksom-
hederne. Forældre og skoler 
har en opgave i at få de unge 
godt videre og lære dem, at 
det at blive faglært er en god 
vej at gå. Livslønnen matcher 
jo den for de højtuddannede,“ 
fastslår Gunnar Sørensen, 
næstformand og repræsen-
tant i Viden Djurs’ bestyrelse 
for Syddjurs Kommune, hvor 
han sidder i byrådet samt 
er formand i Udvalget for 
erhverv og beskæftigelse. 

Partnerskabsaftaler
Et andet element er etab-
lering af egentlige partner-
skabsaftaler med virksom-
heder på Djursland. Manglen 
på praktikpladser er ved at 

vende til mangel på elever, og 
derfor skal virksomhederne 
til at gøre sig lækre over for 
de unge og tilbyde dem mere 
attraktive forhold. 
„Der ligger en dobbelt opgave 
i at skaffe praktikpladser til 
elever og elever til praktik-
pladserne. Viden Djurs er 
kendt for at gøre noget ved 
tingene, og i projektet lægger 
vi ud med de uddannelser, vi 
udbyder, samt de områder, 
hvor der er flaskehalse på 
Djursland,“ forklarer Kirsten 
Nielsen Sørensen, som er 
formand for bestyrelsen for 
Viden Djurs samt HR Director 
hos Terma Aerostructures 
A/S. 

Fokusgrupper
Projektleder Ditte Maria Juul 
Kristensen fra Viden Djurs 
fortæller, at projektet løbende 
bliver evalueret i fokusgrup-
per og med interviews, for at 
skabe evidens for, hvad der 
rent faktisk virker. 

„Vi vil også afdække, hvilke 
goder de unge finder mest 
interessante i forbindelse 
med en læreplads, det være 
sig lærlingeklub, fri bolig, 
særlige kurser, karriereplan 
eller helt andre tilbud, som 
vi endnu ikke kan forestille 
os i styregruppen,“ fortæller 
Ditte, og fortsætter: „Nogle af 
succeskriterierne for projektet 
er, at der er identificeret ti 
fordelselementer, altså fryn-
segoder, at alle folkeskolerne 
på Djursland er kontaktet, 
at vi når bredt ud geografisk 
og branchemæssigt på hele 
Djursland, at vi opnår en stig-
ning i antallet af ansøgere til 
erhvervsuddannelserne samt 
et lavere frafald end i dag.“ 
Projektet løber frem til som-
meren 2020, hvorefter det er 
planen at det skal ende i en 
model, der kan sættes i spil 
på landsbasis.

Undgå mangel på elever

Nye selskaber
Cvr nr Selskabsnavn Reg.dato
39885182 2B Bilvask Aps ............................................... 24.09.2018
39876884 Murermester Gørecki ApS ............................ 20.09.2018
39871734 ROBÆK Ejendomme ApS............................. 19.09.2018
39863421 Shining Spark French Bulldog IVS ................ 15.09.2018
39855216 wupzi IVS ....................................................... 12.09.2018
39820722 M D Entreprise IVS ....................................... 29.08.2018
39888556 JhtC ApS........................................................ 25.09.2018
39887282 Drift ApS ........................................................ 25.09.2018
39883147 TNGP IVS ....................................................... 24.09.2018
39877791 A. Holst ApS .................................................. 20.09.2018
39847469 Hornslet Webstore IVS ................................. 10.09.2018
39840022 AK Entreprenør Maskiner ApS ......................06.09.2018

Selskabsændringer
36507918 SAMPER INSTALLATION ApS .......................... 21.09.2018 2)
17097482 STARUPHUS REKLAMEGRAFIK ApS............... 13.09.2018 3)
38381741 Ren Lykke IVS..................................................... 12.09.2018 0)
38804286 DR byg og renovering ApS ..................................11.09.2018 1)
33356765 S.LUNDS MURERFIRMA ApS .......................... 11.09.2018 4)
34481091 AUNING LYSTFISKERSHOP ApS ......................06.09.2018 2)
32309755 JC PERFECTO ApS ............................................30.08.2018 2)
38767283 ERDrone IVS .......................................................29.08.2018 0)
37531502 Bolig-assistenten IVS .........................................29.08.2018 0)
37385069 Gruppo Aringa IVS ..............................................28.08.2018 0)
38139150 Frisør Bønnerup Strand IVS ...............................28.08.2018 4)
38576038 Ribersborg Handelsbolag IVS ............................28.08.2018 0)
38169688 Prixcom ApS ....................................................... 12.09.2018 2)

33779267 SLH af 7. september 2018 ApS ......................... 12.09.2018 2)
38614940 Kactus ApS ......................................................... 10.09.2018 3)
37590606 Shelter01 IVS......................................................28.08.2018 4)
37406759 Renover IVS ........................................................28.08.2018 4)
36682477 TC Jewelry IVS ...................................................28.08.2018 3)
37498335 Lø CroQ ApS.......................................................28.08.2018 0)
38770624 Yanis Greek IVS ..................................................28.08.2018 0)
0) Anmodning om opløsning – 1) Likvidation vedtaget – 2) Konkursdekret 
afsagt –  3) Opløst ved erklæring – 4) Virksomheden er opløst

Projektleder Ditte Maria Juul Kristensen, bestyrelses-næstformand Gunnar Sørensen samt 
bestyrelsesformand Kirsten Nielsen Sørensen , alle Viden Djurs. Foto: historiesnedkeren.dk 
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