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

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

2

www.mfnorddjurs.dk

www.erhvervDJURSLAND.dk · november 2018

INDHOLD
4

4 SPRED RISIKOEN OG
SPRING UD I EKSPORT
Også denne jul lægges mange tusinde julegaver i ind- og udland under et juletræ
fra Kirial.

6 EFTER VINDMØLLER KOMMER FISK
Opdræt af fisk på land kan blive en lige så stor og bæredygtig forretning for
Danmark som vindmøllerne.

6

8

8 TANGMEKKA PÅ SPIDSEN
Den ottende tangkonference samlede i oktober flere end 100 forskere og
erhvervsfolk fra 11 lande og cementerer Grenaa som et center for tangforskning.
Det skubber yderligere til en positiv erhvervsudvikling i en branche med voldsomt
vækstpotentiale. Konkret blev to nye initiativer til kommerciel produktion af tang
på Djursland præsenteret.

10 BILEN&BOSSEN: DEN GAMLE PONTIAC ER
BARE FOR SJOV
Både bil og 12-årig søn har prioriteringen af den sjove tid sammen til fælles.

12 LILLE LYS MIDT I
MANGLEN PÅ MEDARBEJDERE
14 BÅDE KRAV OG KULTUR TALER FOR
KØREUDDANNELSER

10

16 UNIK ARBEJDSPLADS
I EBELTOFTS FORUNDERLIGE NATUR
Personprofil Forstander Ellen Riis, Den Europæiske Filmhøjskole
[forsidefoto] Filmhøjskolens nye forstander glæder sig over både skolen og
dens smukke omgivelser.

20 AJOUR – KALENDER – NAVNE – SELSKABER
REGNSKABER – LEDIGHED – BOLIGMARKED

16
Erhverv Djursland er effektiv og målrettet BtB kommunikation til
alle virksomheder, håndværkere, kontorer og forretninger på hele
Djursland. 83% af modtagerne kender magasinet og deraf læser 90%
det – 68% endda altid eller ofte (læserundersøgelse 2011).
Udgiver: Mercatus Reklamebureau A/S, Grenaa tlf. 86 30 06 19.
Redaktion: Lars Chalmer Rasmussen (ansv.), Jens Nikolajsen og
Mogens Greve.
Annoncer: Diana Therese Skøtt Larsen, tlf. 86 30 06 19.
Oplag: 2.100 elleve gange årligt. ISSN1903-3613. Samt online udgave
til ca. 1.400 abonnenter.
Tryk / distribution: Grefta Tryk A/S, tlf. 86 32 29 22 / Distribution PLUS til
samtlige postregistrerede firmaer, forretninger og kontorer på Djursland.
Næste nummer udkommer i uge 49.
Tekst, foto og annoncer må ikke benyttes
erhvervsmæssigt uden skriftlig tilladelse fra
redaktionen. Der må citeres fra magasinet
med kildeangivelser efter gældende regler.
Erhvervsprofilen, klummer og advertorials er
betalte indlæg.

HN Autocenter A/S

Centervej 4 · 8560 Kolind · Tlf. 8639 2466

Færgevej 1 · Grenaa · w w w.mercatus.dk

RYOMGÅRD
TØMMERHANDEL & BYGGECENTER

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

Også denne jul lægges mange tusinde julegaver
i ind- og udland under et juletræ fra Kirial.
Der bliver på den måde sendt pænt
En planteskole er en uforudsigelig
med planter af sted til Irland uden noforretning, hvor det er helt naturligt at
prioritere en spredning af risikoen. Vind gen sikkerhed. „Det handler om tillid,
og har vi ikke det, kan vi bare ikke være
og vejr og andres disponeringer er blot
med på det marked.“ Irerne satser
nogle af de ukendte faktorer, der gør
det svært/umuligt at forudse markedet. meget på Brexit og vil gerne have en
større del af kagen – blandt andet af
„Du skal ikke holde dig tilbage med
salg af juletræer til
også at sprede
englænderne. „De
salget til udlandet,
SPRING UD I DET OG
siger, at de gerne
så du er bedre
KIG DIG EVENTUELT OM
overtager noget af
gearet til både
danskernes salg
afsætnings- og
EFTER GROSSISTER I DE
på det engelske
mangelsituationer,“
FORSKELLIGE LANDE
julemarked, og jeg
siger indehaver af
har da også hørt
Skovplanteskolen
om irere, der har fået leveringsaftaler i
Holmegaard i Kirial, Benny Hammer.
stand til England.“ Benny siger, at Dan„Spring ud i det og kig dig eventuelt
mark dog står stærkt på volumen og
om efter grossister i de forskellige
logistik, og at danske eksportfirmaer
lande. Også selv om du, som os, er en
hvad det angår er noget foran og kan
lille virksomhed med kun 4-5 ansatte.“
levere meget på kort tid.
Få nu lært noget tysk
Er juletræet på vej ud?
Omsætningen fordeler sig på cirka
At købe juletræ handler meget om
75 procent til hjemmemarkedet og
tradition. „Men når folk flytter til byen,
25 procent til udlandet – blandt andet
har de ikke altid plads til juletræ, og
Tyskland. „Det tyske marked er ikke til
mange unge dropper det også helt. Så
at tage fejl af. Det er en solid samhandelspartner, hvor mulighederne givetvis vi må også tænke på, om vi kan blive
ved med at fastholde mængden – og
står i kø for mange danske brancher.“
måske kigge på nye markeder som
I samme åndedrag erkender Benny, at
Østeuropa og Rusland.“
han ikke er perfekt til tysk. „Men det
I dette års varme og tørre sommer
går, og jeg kan kun opfordre de unge til
døde mange træer. „Men det kunne
også at få lært noget tysk. Der er masvi jo ikke vide på forhånd, så vi har
ser af muligheder i „baghaven“ lige på
ikke planter nok til at klare den store
den anden side af grænsen.“
efterspørgsel nu. Storm og orkaner er
Noget af salget foregår direkte til
også godt for forretningen, men her
tyske kunder og noget via danske melgælder også, at vi jo aldrig ved, hvornår
lemhandlere, specielt én stor. „Eksdet sker.“ Politiske tiltag og tilskud
porten til Frankrig, Skotland og Norge
til beplantning kan ligeledes ændre
foregår også via danske mellemhandafsætningen og medføre både stigende
lere, som jeg primært finder i netværefterspørgsel og
ket i vores relativt
lille branche.“
DET TYSKE MARKED ER højere priser. „Der
er dog ikke tilskud
Eksporten er
til juletræer.“
træer til udplantIKKE TIL AT TAGE FEJL AF
Gennem en
ning – hovedsageårrække har salget til juletræsdyrkere
ligt bøgetræer og forskellige sorter til
været stabilt. Men kommer en stor
juletræer. Juletræerne sælges 2-4 år
leverandør i vanskeligheder og sænker
gamle, og frøene kommer fra Georprisen, eller svigter salget på anden
gien. Holmegaard er eneste planteskole af sin art på Djursland og en af de vis, er der ikke noget at gøre. „Sidste
år svigtede salget, da nogle manglede
få i Danmark.
likvider til at købe nye planter. De små
røde „stritter“ du ser ude på marken
Irerne satser på Brexit
er de træer, vi derfor bare måtte rykke
„Vi har været på danske og tyske
op.“ Produktionen til salg i år er den
messer, hvor vi blandt andet har mødt
samme som sidste år. „Da der nu igen
tyske og irske kunder.“ Salget til Irland
er god afsætning, har vi i år for lidt
bygger meget på den personlige relatræer.“
tion. „Irerne er festlige og har fællesskaber på andre måder end os – og gør
god brug af deres pubber. De har også
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
en anden kultur med betaling, hvor det
er normalt med 60-100 dages kredit.“
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Opdræt af fisk på land kan blive en lige
så stor og bæredygtig forretning for
Danmark som vindmøllerne.

EFTER VINDMØLLER

KOMMER

FISK

Direktør Jens Petri Petersen, Wind Estate A/S
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økonomisk. „Det skal forandre og
godkendelsen, uden at det dog er
Direktør i Wind Estate A/S i Ransværere i Grenaa end andre steder.“ gøre en forskel som vindmøller og
ders, Jens Petri Petersen, har gjort
solenergi. Vi kan med fiskeopdræt
Der forhandles for tiden med
salg af vindmøllestrøm til en både
tænke i helt nye baner i hele verden
Norddjurs Kommune om køb af en
god og bæredygtig forretning. I en
og flytte os fra et sted med et
grund. „Jeg håber, at en betinget
periode har han nu også arbejdet
dårligt miljøindtryk til et sted med
købsaftale falder på plads inden jul.
med fiskeopdræt, der i forhold til
Betalingen sker, når alle aftaler er på et godt. Man skal også kunne tjene
vindmøllerne går „mod strømmen“.
penge på det – og det kan man.“
plads. Det er normalt at handle på
Mens vindmøllerne startede på land
Han kunne derimod aldrig finde på
den måde, og vi
og senere bevæat investere i kul- eller olieindustrien.
skal
være
sikre
gede sig ud på
DET HAR PERSPEKTI
„Det forandrer ingenting, uanset at
på, at andre ikke
havet, bevæger
jeg måske kan tjene på det.“
køber grunden,
fiskeopdræt sig
VER, SOM INGEN ENDNU
Medarbejderne til at passe anlægmens vi arbejder
fra hav til land.
på tilladelserne.“ gene på land hyres hovedsageligt
„Vi er blandt
RIGTIG HAR TÆNKT OVER
i udlandet, da der ikke findes en
I skrivende
de største
uddannelse i Danmark. „Vi finder
stund har Jens Petri ikke hørt politileverandører af strøm i landet og
hovedsageligt medarbejdere i
kere i Syddjurs snakke landbaseret
sælger eksempelvis tre gange så
Norge, Spanien og Chile, da der
fiskeopdræt. „Jeg ved heller ikke,
meget som Verdo i Randers,“ siger
kun er ganske få kompetente her
hvordan det er med forordninger
Jens Petri. „Ligesom det tog tid
i landet.“ Jens Petri siger, at det
og vandforhold ved Ebeltoft, men
at etablere den danske vindmølle
frem for en fiskeriuddannelse mere
industri, kommer det også til at tage måske vi skulle se på det en dag.“
„I dag renses vandet 75-80 procent, handler om at få etableret en linje på
tid at udvikle den landbaserede
en landbrugsudmen om ti år
produktion af fisk. Men jeg tror på
dannelse.
regner jeg med
det, og for hver gang man laver et
GRENAA ER ET AF DE
Og så har han
98-99 procent,
nyt anlæg, sker der forbedringer.“
BEDRE STEDER MED GOD
et stort hjerteså til den tid
suk. „Politikerne
bliver det meget
Mulighederne i nærområdet
VANDGENNEMSTRØM
har over fire år
nemmere at
I dag er Jens Petri med som
tildelt havdamfinde egnede
investor og produktudvikler i anlæg
NING OG ET INDUSTRI
brug en kvote
steder. Det er
i Hanstholm og i Hirtshals – og arpå 600 tons –
ganske enkelt en OMRÅDE TÆT VED HAVN
bejder med etablering af anlæg ved
og kun 180 tons
proces, vi bare
Thorsminde og Nexø. Forarbejdet til
til landbaseret
en lokalplan for et anlæg ved Grenaa skal igennem.“
OG HAV
opdræt. At det
er også godt på vej. „Grenaa er et af
mindst forurenende nedprioriteres
Perspektiverne er enorme
de bedre steder med god vandgenhandler nok til dels om politisk
Der går 1,1 kg foder til at lave 1
nemstrømning og et industriområde
uvidenhed samt om lobbyistarbejde
kg fisk, hvilket er den suverænt
tæt ved havn og hav. Og der er
fra havdambrugenes side. Det giver
mindste fodermængde ved opdræt
generelt en meget positiv holdning
bare ingen mening.“
af dyr og fugle. „Det er bæredygtig
til det i Norddjurs Kommune.“
opdræt i drivhuslignende anlæg
Jens Petri forudser, at der skal
tæt på markederne, som betyder,
arbejdes med lokalplanen frem
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
at der ikke længere skal flyves fisk
til sommeren 2019 og
over så store afstande som i dag.
håber, at etableringen
Som vi kan lave tomater og agurker
af anlægget kan
i Danmark, vil man også kunne lave
komme i gang i
koldvandsfisk i Dubai. I princippet
2020. „Det
kan vi lave alle verdens fisk på land
sværeste
er miljø i Danmark, og det har perspektiver,
som ingen endnu rigtig har tænkt
over.“
Når Jens Petri investerer i noget,
skal det give mening – ikke kun
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Den ottende tangkonference samlede i oktober flere end 100 forskere og
erhvervsfolk fra 11 lande og cementerer Grenaa som et center for tangforskning.
Det skubber yderligere til en positiv erhvervsudvikling i en branche med voldsomt
vækstpotentiale. Konkret blev to nye initiativer til kommerciel produktion af tang
på Djursland præsenteret.
ker. Det er rigtig svært, og vi har
Nordic Seaweed Conference arranFORSKERE OG
konkluderet, at vi for at lave en forgeres af Kattegatcentret sammen
nuftig forretning må lave opformeERHVERVSFOLK FINDER
med Aarhus Universitet og Teknoloringsanlæg, hvor vi forspirer tangen
gisk Institut, der er partnere i AlgeSAMMEN OM UDVIKLING
i kar,“ fortæller han. Det foregår på
Center Danmark. „En af de vigtigste
AF HELT NYE PRODUKTER
erhvervsarealerne i forbindelse med
pointer med konferencen er at få
Grobund tæt på Ebeltoft Færgehavn.
folk til at mødes og tale sammen.
F orskningsleder Lone Thybo Mouritsen,
„Om et par uger er vi klar til at
Her finder forskere nye samarbejdsKattegatcentret
skalere op og sætte vores første
partnere, virksomheder får nye kunegentlige produktion til forspiring
der og leverandører, mens forskere
på lange liner. Efter et par måneder flytter vi dem ud
og erhvervsfolk finder sammen om udvikling af helt nye
i naturen, hvor de placeres på 12 meter dybt vand en
produkter,“ fortæller forskningsleder i Kattegatcentret,
meter under overfladen. Det betyder, at vi formentlig
Lone Thybo Mouritsen. To iværksætterteams fik på
kan høste om godt et halvt år.“
konferencen lejlighed til at fortælle om deres planer om
At de tre i første omgang har valgt sukkertang, skyldyrkning af tang ved Ebeltoft og i Grenaa.
des flere forhold. „Der findes mega mange tangarter,
men vi ved, det kan lade sig gøre at dyrke sukkertang,
Sukkertang på liner i havet
og der er forsket en del i det i
Under navnet Havbund vil Tore
Danmark. Vores tang skal bruges
Muurholm Dahl, der er kandidat i eVI VIL GØRE DET
til fødevarer, og vi satser i første
Business, sammen med to kolleger
UNIKT, AT DET ER LOKALT
omgang på det danske marked, hvor
dyrke sukkertang i Ebeltoft Vig. „Vi
Iværksætter Tore Muurholm Dahl,
vi vil gøre det unikt, at det er lokalt
har arbejdet målrettet på projektet
Havbund
produceret.“
og undersøgt markedet og teknik-

Iværksætterne Morten Rud og Esben Rimi Christiansen, Pure Algae Denmark (nr. 2 og 3, 1. række TV)
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TANGMEKKA
PÅ SPIDSEN
Valget på Grenaa til etablering af anlægget er strategisk. „Det eneste eksisterende landbaserede tanganlæg ligger i forvejen her, og det giver et tæt samspil
med de forskere, der er de store spillere på området,“
forklarer Esben, der også pointerer, at Grenaa nemt kan
blive et rent tangmekka. „Her er også allerede et par
andre store spillere, der producerer fødevarer af tang.“
Der er etableret et samarbejde med Grenaa Havn,
Landbaseret produktion
og projektet er i udviklingsfasen. „Vi skal nu bevise, at
Samme udgangspunkt har Morten Rud og Esben Rimi
konceptet holder, og vi har allerede kontakt til interesChristiansen, der står bag Pure Algae Denmark. „Virkserede investorer, der ikke bare
somheden fokuserer på bæredygtigdeltager med finansiering, men som
hed, økologi og folkesundhed,“ slår
GRENAA KAN
også kan se vigtigheden i vores tre
Esben, der er civilingeniør i biotekhovedbudskaber.“
nologi, fast. „Vi vil dyrke søsalat til
NEMT BLIVE ET RENT
Både Esben og Morten deltog i
fødevarer. Den er rig på mineraler,
konferencen, som de finder super
vitaminer, fibre og proteiner og er en TANGMEKKA
relevant for dem. „Først og fremmeget sund fødevare. Produktionen
Iværksætter, civilingeniør Esben Rimi
mest er konferencen et knudepunkt
kommer til at foregå i store kar på
Christiansen, Pure Algae Denmark ApS
for al tangforskning i næsten hele
land, fordi tang er yderst omstændig
verden. Vi læner os op ad den viden,
at plukke i havet, og fordi vi kan få
har lært nyt og fået input til, at det bliver en succes.“
langt større høstudbytte. Samtidig kan vi skabe et lukket økosystem, der sikrer, at vi kan levere søsalat i den
højeste kvalitet.“
Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk
Konferencen har udvidet Tores netværk og han har
fået en langt dybere forståelse for industrien. „Der kom
alle mulige med kæmpe viden om tang, så det var hamrende spændende.“ De tre håber på, at de efter andet
høstår kan lave et levebrød ud af projektet. „Men vi er
startet ud fra en ren idealistisk tanke.“
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DEN GAMLE PONTIAC ER

BARE FOR SJOV
Både bil og 12-årig søn har
prioriteringen af den sjove tid
sammen til fælles.

Pontiac Formula 350 Firebird
Teknik:
400 ccm
Skarp knast
320 hk
V8
Indregistreret første gang 31/12 1970 i Los
Angeles
Synet i DK 6/3 2009

Søren Drejer driver værkstedet Brdr.
Drejers Auto I/S sammen med sin
bror og vil også gerne biler i fritiden.
Men det skal kun være for sjov, ikke
for at skrue eller bruge mange timer
på at sparke dæk sammen med
gutterne.
„Jeg kører i Pontiacen fra maj til
slut september – og helst når solen
skinner,“ fortæller Søren. „Den
kører både til arbejde og til stranden
– og jeg henter Sebastian i skolen.
Gutterne synes, det er alle tiders,
når han bliver hentet.“ Kæresten
Heidi kører ikke selv i den, men
ligesom Sebastian tager hun også
gerne med på tur.
Hjemme i garagen holder også
en ældre Citroen til arbejdsbrug, og
Heidi kører i Volvo. „Vi kører ikke
til træf, og jeg er ikke med i nogen
klub – men kører bare Pontiac for
sjov. Det er oplevelserne sammen,
der tæller.“
Klarede synet uden problemer
Bilen blev fundet på Smallblock,
hvor Søren var på udkig efter en
som netop denne – med nappatag.

10

Bilen & Bossen

„Dem er der ikke så mange af, og
det skulle altså bare være den.“ Den
blev hentet i Frederikshavn i december 2016 og var blevet passet rigtig
godt på. „Jeg kørte i den hjem, og
ugen efter gik den gennem synet
uden fejl. Der har intet været med
den, og det ser ikke ud til, at der
nogensinde har været svejset i den.
Det er dog ikke originalfarven.“
Hvor hurtigt den kan køre, ved
Søren ikke. „Det er ikke nogen raket, men i 1970 var 160 km/t hurtigt,
og det føles altså stadig hurtigt at
træde lidt ekstra på speederen.“
Kort tid inden købet solgte han sin
Volvo Amazon fra 1968 til en kollega. „Jeg har altid godt kunne lide
lyden fra en V8 motor, og når lyden
oven i købet kommer fra en af de
sjældnere Pontiacer med nappatag,
skal den ikke sælges foreløbig.“
Sebastian har også sin passion for
køretøjer og har selv bygget en vogn
til havetraktoren og kører cross.
„Det er bedre end bare at sidde
ved computeren, og jeg glæder mig
til, at han bliver et par år ældre og,
måske, kommer ud og hjælper på
værkstedet.“ Men den nuværende
alder har også sin charme. „Jeg
vasker knægt og crosser samtidig –
med højtryksrenseren.“
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
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Lokal vin og tang-chips i finalen
DJURSLAND Andersen Winery i Knebel og
Seaman Chips i Grenaa var begge nomineret
til finalen i Salling Food Award 2018. Andersen
Winery deltog med deres mousserende solbærvin, og Seaman med lobster & paprika tang-chips.
Der var i alt 17 nominerede finalister.
Grundlagt i 1964

DJURSLAND
KLOAK-SERVICE
ApS v/Ulrik Sinding

– STADIG DANSK
OG LOKALEJET

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

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

„Knudepunktet“ ta’r form
MOLS Syddjurs Kommune har sammen med
Mols i Udviklings projekt- og styregruppe gennemført prækvalifikationen til „Knudepunktet“,
fremtidens mødested i Knebel. Fem totalrådgiverteams er udpeget til at komme med konkrete
skitser på millionbyggeriet. Blandt dem er lokale
Jakob Vinkler (konsulent madhus) i teamsamarbejde med Transform (totalrådgiver og arkitekt),
Vega Landskab (landskabsarkitekt) og Orbicon
(ingeniør). Vinderen offentliggøres primo januar
2019 og byggeriet forventes klar ultimo 2020.
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Gademusikerfestival hædret

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

· Spil
· Pumper
· Gear

· Løftegrej
· Ventiler
· Cylindre

UNDERLEVERANDØREN MED
DET HELE I HUSET

Fiberlaserskæring, vandskæring,
svejs og maskinbearbejdning
aalsrode.dk

Kvalitet og Omtanke

GRENAA Den fjerde udgave af Grenaa Gade
musiker Festival har modtaget Norddjurs Kommunes Kulturpris 2018. Det er Kulturelt Samvirke der
står bag udnævnelsen, og her udtaler formand
Bo Jacobsen: „Det en begivenhed, der involverer
rigtig mange aktører, både lokale samarbejder og
optræden, samt masser af optrædende fra hele
landet. Det giver en uvurderlig værdi og sætter
Norddjurs på det kulturelle Danmarkskort.“
Festivalkoordinator Poul Rønholt roste i sin takketale de mange partnere for deres indsats og
sendte en stor tak til de mange erhvervssponsorer, der er med til at sikre festivalen økonomisk.

Små virksomheder tager EUX-lærlinge
ØSTJYLLAND De mindre håndværksvirksomheder tager godt imod lærlinge fra EUX-uddannelsen, hvor eleverne samtidig har fag på gymnasialt
niveau. En ny opgørelse fra Dansk Byggeri viser,
at virksomheder med nul til 20 ansatte står for at
uddanne halvdelen af de 653 EUX-lærlinge, der
sidste år var i praktik. De helt små virksomheder
med under ti ansatte havde tilsammen 215 EUXlærlinge i lære.
„De er lidt kortere tid i praktik, fordi de bruger
mere tid på skolebænken. Derfor forventede vi, at
de store virksomheder var bedre gearet til at tage
dem. Men her har de mindre virksomheder altså
på kort tid formået at indrette sig, så det også
passer ind i deres hverdag,“ siger underdirektør i
Dansk Byggeri Louise Pihl.

Badehotellet får kogebog

Tel. 8833 4646 · www.lsalaw.dk
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DJURSLAND 55 gamle og originale opskrifter fra TV-serien Badehotellet er samlet i en ny
kogebog. „Vi har netop gennemlevet en epoke på
50 år, hvor vi med begejstring har nydt, at vi kan
få ingredienser til fødevarer fra hele kloden. Nu er
tiden moden til at relancere det klassiske danske
køkken, ranke ryggen og være stolte af vores kulinariske rødder,“ siger madhistoriker fra Madens
Hus på Det Grønne Museum Bettina Buhl, der har
samlet og tilrettelagt bogen.
Noter
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Motiverede syriske flygtninge
betyder ja til nye opgaver.
„Moayad var her i ulønnet praktik
Ikke færre end fem af 14 ansatte ved
2x14 dage sidste år, inden han fra januar
Grenå Spåntagning ApS er i lære som
startede som lærling. Det var Jobcentret,
industriteknikere, og indehaver Claus Hylsom kontaktede os om ham, og det var
dahl håber, at de alle fortsætter ved ham
også sammen med Else og co. at vi fik
efter læretiden. Fem andre er udlærte
arrangeret hans første
industriteknikere,
skoleophold, der
mens der er fire ufagELSE FRA JOBCEN
startede få dage efter,
lærte CNC operatører.
at han begyndte her.“
Der er arbejde nok,
TRET HAR VÆRET OG ER
Gennem det halve år
og han kunne godt
boede han sammen
allerede i dag bruge
EN RIGTIG GOD STØTTE
med danskere på
2-3 industriteknikere
mere. „Jeg har opgivet at annoncere efter skolen i Viborg for også at blive bedre til
sproget.
dem, for de er der bare ikke,“ siger Claus.
„Derfor er det også frustrerende, at alt
Hjælp at få til det sproglige
for mange virksomheder helt undlader
34-årige Sami er ingeniør og startede
at tage lærlinge i en tid, hvor vi alle ellers
som voksenlærling for et par år siden efter
burde vise ansvarlighed.“ Når den ene af
at have været i praktik og derefter fire
de fem lærlinge er færdig til april, bliver
måneder med løntilskud. „Jeg har været
der ansat en ny.
i landet i fire år og bor i Grenaa med min
kone og to piger på 2 og 5 år,“ fortæller
To syriske lærlinge
Et lille lyspunkt, eller snarere to, kan Claus Sami på et meget forståeligt dansk.
Claus fortæller, at syrerne har det
dog godt få øje på, da to af lærlingene er
sværere med de tekniske begreber. „Sami
syrere, der her har fået et meningsfuldt
har været på nogle sprogkurser og skulle i
arbejde. Samtidig medvirker de i stadig
starten have meget støtte.“ Blandt andet
stigende grad til, at Claus får brug for lidt
blev der i samarbejde med Jobcentret
færre nej’er til nye opgaver.
lavet nogle fotos af værktøj m.m. med
„Frem til slutningen af 2017 havde vi
danske navne på for at hjælpe ham, og i
faktisk en syrer mere – ansat på normale
en periode kom der
vilkår efter først at
have været i praktik
SAMI PASSER NU SELV også en tolk en gang
om ugen. „Sami pasog i løntilskud. Han
ser nu selv en CNC
var ufaglært og gik
EN CNC MASKINE OG LA
maskine og laver selv
i halvandet år som
programmer. Han
VER SELV PROGRAMMER
operatør. Vi var rigtig
havde lidt erfaring
glade for ham, men
da vi manglede industriteknikere til at lave med maskintegning, men det meste har
han lært ved os og på skolen.“
programmer og stille maskinerne an, var
Claus er i løbende kontakt med Jobcender bare ikke nok arbejde.“
tret. „Else kender de to rigtig godt, og så
Med Jobcentrets mellemkomst fandt
er det altså bare nemmere at snakke om,
man ud af, at der måske var en mulighed
hvordan det går.“ Han tror og håber, at de
for ham ved Alu-Comp i Grenaa. „Else
to syriske lærlinges positive indgang til
fra Jobcentret har været og er en rigtig
det danske arbejdsmarked får dem til at
god støtte, og efter at hun havde snakket
fortsætte som industriteknikere i virksommed Alu-Comp gik det i orden, så han nu
heden.
arbejder ved dem.“
Generelt for de syriske medarbejdere
gælder, at de er fagligt dygtige, men har
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
en udfordring med sproget.
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Indehaver Claus Hyldahl og Sami, Grenå Spåntagning

LILLE LYS MIDT I

MANGLEN PÅ
MEDARBEJDERE
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Danske vognmænd bliver ikke bedre af
bedre løn – men af bedre uddannelser.
de efter bestået kursus sagtens kunne
Mens den krævede investering i
bestå prøven igen senere. De lærer at
køreuddannelser ikke er særlig stor,
bruge indersiden af hovedet og vurdere
er udbyttet af tidssvarende kurser og
situationen.“ Det gælder også ved
uddannelser til gengæld stort for både
kørekort til lastbil og busser.
arbejdsgiver og chauffør/medarbejder.
„Vi har biler med det absolut hotNogle kurser er der lovkrav om, og
teste på markedet og en spritny bus,
nogle kurser er det bare godt at have.
som vi også tilbyder påhængskørekort
„Dem der er bedst klædt på og yder
til.“ Har du kørt
den bedste kvalitet,
lastbil længe og
er også dem, der
EFTERUDDANNELSE
for mange år siden
stadig kører, når
ER GOD KULTUR OG
også erhvervet
markedet er preskørekort til bus, må
set,“ siger virksomGØR DET SAMTIDIG
du køre bus privat,
hedskonsulent ved
Tradium, Niels Erik
NEMMERE AT FASTHOLDE men skal op til
teori- og køreprøve
Nielsen.
for at få erhvervs
„OpmærksomMEDARBEJDERE
kørekort til den.
hed på og forstå„Der er ikke krav til også at have køreelse for kvalitet og service er en del af
tid, men vi anbefaler, at der suppleres
den kørekultur, der ligger til grund for
med tre ugers teori- og køretræning.“
uddannelse og opkvalificering. EksemKøreuddannelse kan også være
pelvis kan et ekstra kursus og løbende
vejen til et arbejde, uanset om det
opfølgning på energirigtig kørsel og
handler om lastbil, bus eller teleskoptrafikal adfærd spare brændstof og
læsser.
sikre færre uheld.“
Niels Erik siger, at store virksomheNye jobmuligheder opstår
der specifikt efterspørger chauffører,
der kører økonomisk og undgår skader. „Vores kørelærere er engagerede
faglærere med kontakt til virksomhe„Efteruddannelse er god kultur og gør
derne og god mulighed for at skaffe
det samtidig nemmere at fastholde
praktikpladser. Vi gør rigtig meget for
medarbejdere.“
at hjælpe med at finde et job, og i langt
de fleste tilfælde lykkes det – ofte i
Certifikat til teleskoplæsser er nu
samarbejde med Jobcentret, men
En uddannelse ved Tradium med særogså jævnligt via vores netværk. Viser
ligt fokus lige nu handler om teleskopkursisten god vilje under uddannelsen,
læssere. Fra januar er det ikke længere
er det forholdsvis let for os at gå ud til
nok til sådan en at have certifikat til
en arbejdsgiver og præsentere pågælgaffeltruck – men et lovkrav at have
dende. Det resulterer oftest i et praktikteleskoplæssercertifikatet. „Frem til
forløb eller fast ansættelse.“
årsskiftet kører vi kurser hver uge skifEfter at 40 arbejdsledige havde
tevis i henholdsvis Randers og på Ring
udtrykt interesse for et kursusforløb,
Djursland, og du skal nok ikke vente alt
startede kurset op efter sommerferien
for længe med tilmelding for at kunne
med 26 deltagere. „Allerede nu har
være sikker på at få certifikatet inden
tolv af dem fået arbejde – de fleste efårsskiftet.“
Travlhed på arbejdspladserne går må- ter en snak med Jobcentret og besøg i
en virksomhed. Og viser det sig, at en
ske lidt ud over motivationen til at tage
person måske er bedre til taxa end til
på kursus. „Alligevel er det en rigtig
lastbil, så går vi efter det.“ Når behogod idé at tage det nu, da der efter javet er der, er man
nuar bliver længere
klar til at gentage
mellem kurserne.“
DER ER EN GRUND
kurset.
Kurset indbefatter
TIL, AT ISÆR DE STORE
„Generelt er
alle almindelige
der ved mange
typer teleskoplæsVOGNMANDSFIRMAER
virksomheder ikke
sere – de små til
tradition for efterpaller m.m., de lidt
SENDER CHAUFFØRERNE
uddannelse, men
større, der kan lidt
der er en grund til,
mere – og de store
PÅ EFTERUDDANNELSE
at især de store
med drejekrans.
vognmandsfirmaer sender chauffø„Det handler om at sikre sikkerheden i
rerne på efteruddannelse. Det handler
hverdagen.“
både om service, sikkerhed og tryghed
Sikring af færdigheder og forståelse – og om fastholdelse af medarbejderne. Du kan eventuelt starte med at
Generelt gælder det for alle AMU-kurtjekke prisen ud, for efteruddannelse er
serne om at sikre både færdigheder og
faktisk ret billigt.“
forståelse for faget. „Det handler ikke
om „masseuddannelse“ og udenadslære. Kursisterne lærer og forstår, så
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
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Virksomhedskonsulent Niels Erik Nielsen, Tradium

BÅDE KRAV OG
KULTUR TALER FOR

KØREUDDANNELSER
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Filmhøjskolens nye forstander

Veninder inspirerer eleverne
„Jeg bor alene, har voksne børn i Aarhus og København. Jeg elsker at lave mad og har gerne gæster fra
ind- og udland og mange af de unge, jeg har undervist
og arbejdet sammen med, er blevet mit faglige netværk og synes, det er spændende at komme her.“ En
god veninde er forfatteren Elsebeth Egholm, der et par
gange har siddet i forstanderboligen og skrevet på sin
nye bog. De to har desuden haft adskillige ture samDen Europæiske Filmhøjskole i Ebeltoft og dens høje
men til øen Gozo ved Malta. Også en anden veninde
faglighed var kendt land for den nye forstander, Ellen
har benyttet muligheden for at
Riis, da hun for godt et år siden
skrive på sin bog.
søgte jobbet. Men omgivelJEG ER OGSÅ STARTET I
„Veninderne giver sig helserne og inspirationen fra
digvis også tid til at blande sig
Djurslands smukke landskab er
DET LOKALE FITNESSCENTER
med og inspirere eleverne.“ Der
kommet som en positiv overrabor 120 elever fra 24 forskelskelse. „Der er en ånd og glimt
OG LÆRER SAMTIDIG FLERE
lige lande på stedet samt ni
af magi på vores skole, eleverne
faste lærere, heraf to danske.
LOKALE AT KENDE
blander deres drømme og amFire kokke arbejder i køkkenet,
bitioner og støttes af en stab af
og tre pedeller suppleret af tre oldfruer står for det
kompetente medarbejdere. Det er unikt, ligesom udsigpraktiske. „Det er en gave at se, hvor glade eleverne
ten og beliggenheden,“ siger hun. „Der er bopælspligt,
er for at være her og for hinanden – al den omsorg og
og jeg flyttede ind 31. januar og startede i min nye stilkærlighed. Der er ægteskaber helt tilbage fra det første
ling 1. februar.“ At hun er 62 år skal hun fortælle – ellers
elevhold i 1993, hvor deres
opdager man det ikke. En times snak er som en times
børn nu går her.“
præsentationsfilm om passion, fascination og et liv, der
går i ét med lærredet – med arbejdet.

glæder sig over både skolen og
dens smukke omgivelser.

Forstander Ellen Riis, Den Europæiske Filmhøjskole
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at afslutte sin sidste produktion – en animationsfilm,
Væggenes „Hall of Fame“ vidner om tidligere
som hun var i gang med ved tiltrædelsen i Ebeltoft.
elevers medvirken ved en lang række kendte film – fra
„Da jeg kun har tre minutters gang til arbejdet, tager
Chinatown til I krig & kærlighed. „Filmhøjskolen er et
jeg jævnligt min gule hjelm på og kører en tur på raceranerkendt brand i både ind- og udland, og vi har aftaler
cyklen. Jeg er også startet i det
med mange tidligere elever, der
lokale fitnesscenter og lærer
rundt om i verden fungerer som
DET ER IKKE KUN MAGI
samtidig flere lokale at kende.“
ambassadører for os.“ Stedet
Adskillige bekendte har vist sig
er også en lille turistmagnet, da
– DET ER FANTASTISK
at bo i området. Den første dag
cirka halvdelen af de udenlandpå højskolen kom en dame med
ske elever får besøg hjemmefra. VIRKELIGHED
en buket gule blomster. „Jeg
„En familie fra Kroatien kom
ved jo, at du godt kan lide gult,“ sagde hun. Det var så
kørende til åbent hus for at finde ud af, hvem vi er.“
min mors kusine. Og et dansk ægtepar, vi blev venner
med i Bonn, viste sig at bo her i Ebeltoft, og de har væPå racercykel og i fitnesscenter
ret med til at åbne byen for mig. Jeg er virkelig positivt
Ellens CV er et varieret udbud inden for film- og medieoverrasket over al den energi i lokalområdet. Højskolen
branchen og indbefatter blandt andet arbejde hos Norer en smeltedigel af sprog og kultur, og det arbejder vi
disk Film og på lokal-TV i København, nogle år i Bonn
på at dele endnu mere med de lokale.“
med mand og børn og arbejde for blandt andet TV2,
Ellen kigger ud ad vinduet på kontoret og går hen
en del år som producer hos Deluca Film, undervisning
og åbner døren til terrassen. „Her går ræv og rådyr,
på Aarhus Universitet på Medievidenskab, og fra 2006
og tårnfalkene flyver rundt i baggrundsmusikken fra
selvstændig med produktionsselskabet Basmati Film.
trætoppene. Det er ikke kun magi – det er fantastisk
Fra 2008 har hun været med til at udvikle VIA Univervirkelighed.“
sity College’s efterspurgte uddannelse i Filmby Aarhus,
og hun var den lokale coproducent på alle tre sæsoner
af tv-serien Dicte. Som selvstændig er Ellen lige nu ved
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
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Traditionel

Julebuffet med et twist

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

Julesmørrebrød
Paneret rødspættefilet med
hjemmerørt remoulade

Hønsesalat med syltede rødløg
og sprød bacon

Æg og rejer med urtemayo
og ørredrogn

Glaseret skinke med grønkålssalat
og æblekompot

Marineret sild med hjemmelavet
karrysalat og smilende æg

Oksefilet med hjemmerørt remoulade,
pickles og stegte løg

Røget laks med spinatflan og
semidried tomat

Andebryst med rødkålssalat og
pastinakchips

Flæskesteg med rødkålssalat
og syltet græskar

Sylte med sennep og balsamicobagte rødbeder

Frikadelle med hjemmelavet
rødkål og syltet agurk

Vanilje panna cotta med kirsebær
coulis og sprød nøddetuille

Leverpostej med champignon,
sprød panchetta og rødbede

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

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

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 holde festen i egne lokaler. Kontakt os på tel. +45 3840 8000 eller på restaurant@lubker.com.
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

EN STOR KOMMUNE
DER VIL ERHVERV- OG BESKÆFTIGELSE
Mange har (måske med rette) gennem årene beklaget at Syddjurs
Kommune ikke tager erhvervslivet- og dets udfordringer seriøst og
derfor ikke virkede som en proaktiv
samarbejdspartner for erhvervslivet.
Nogle vil endda mene, at der tillige
er stor forskel på indsatsen afhængig af i hvilken ende af kommunen
man er bosat. Men det skal være
slut nu… For Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg i Syddjurs Byråd
besluttede i juni 2018 følgende;
Citat EB møde 6. juni 2018; „Med
henblik på at styrke den samlede
erhvervs- og beskæftigelsesindsats
og at styrke Syddjurs Kommunes
beskæftigelsespolitiske profil skal
der igangsættes en proces for
udarbejdelse af en fælles erhvervsog beskæftigelsespolitik for Syddjurs Kommune. Ligeledes skal der
sideløbende igangsættes et arbejde
med at udarbejde en eller flere
handleplaner, der bl.a. skal bidrage

til den praktiske udmøntning af den
vedtagne politik.
Den nye fælles politik skal rumme
en politisk vision, som giver både
ledige borgere og erhvervsdrivende
i Syddjurs et klart billede af den
retning, som vi vil arbejde ud fra i relation til såvel beskæftigelses- som
erhvervsfremme i Syddjurs Kommune i perioden 2019 – 2022. En ny
erhvervs- og beskæftigelsespolitik
og de tilhørende planer vil naturligt
bygge videre på det fundament,
som de nuværende styringsredskaber udgør, men samtidig adressere
de muligheder for tværgående
samspil og synergi, som sammenlægningen af de to politikområder
åbner op for.
Opgaverne med udarbejdelse af
henholdsvis „Erhvervs- og beskæftigelsespolitik for Syddjurs Kommune 2019 - 2022“ og tilhørende
plandokument(er) for 2019 planlægges at foregå som en sideløbende

Gunnar sørensen, udvalgsformand:

proces med henblik på at byrådet
kan vedtage både politik og plan(er)
inden udgangen af januar 2019“
Citat slut.
Denne proces er godt i gang,
og vi i Business Djursland kompetenceudvalg udgør sammen med
repræsentanter fra Bank- og boligmarkedet den styregruppe, der har
været med til at definere- og sætte
retning for en erhvervs- og beskæftigelsespolitik, der kan udmøntes
i strategi- og handleplaner. Dette
kan forhåbentlig være med til at
samle Syddjurs og sætte fokus på
styrkepositionerne- og ikke mindst
brancher med vækstpotentiale for at
skabe erhverv- og arbejdspladser, så
man kan gøre op med Syddjurs som
en ren bosætningskommune.

Bjarne Nielsen, formand for Business Djursland:
Erhvervslivet og kommunen går
hånd i hånd om at sætte retning
for fælles indsatser indenfor
udvikling af erhvervslivet og
arbejdskraften på Djursland.

Vi skal styrke vores fremtidige
erhvervs- og beskæftigelsesindsats i Syddjurs kommune.
Til det har vi brug for dit bidrag.

For ingen kan alt, men alle kan
noget, og sammen kan vi det
hele (hvis vi vil)

Sammen kan vi nå længere.

Men det vi har lavet er i sig selv ikke godt nok
Derfor inviteres du til at deltage i en
fælles Camp, hvor vi i fællesskab
sætter retning for, hvordan erhvervslivet og beskæftigelsen kan udvikle
sig i Syddjurs Kommune de kommende år.
Som optakt har vi taget temperaturen på erhvervslivet og arbejdsmarkedet i og vi glæder os til at
præsentere resultaterne fra dette

arbejde denne dag. Det vil vi bruge
som afsæt for i fællesskab at arbejde med forskellige idéer og tiltag,
der kan skabe vækst og udvikling i
området.
Du vil i løbet af dagen komme til
at arbejdet tæt sammen med erhvervsledere, politikere og ledere fra
kommunen. Vi bruger resultaterne
fra dagens arbejde til at formulere

Syddjurs Kommunes erhvervsog beskæftigelsespolitik, som vi
efterfølgende kan konkretisere til
strategi- og handleplaner.
På den måde kommer dit bidrag
til at indgå i de politikker og planer,
som vi vil følge i de kommende år
for at fremme erhverv- og beskæftigelse.

Tid og sted:

Tilmelding:

Pris:

Kontaktinfo:

Onsdag d. 14. november

Tilmeld dig på https://
erhvervsservice-syddjurs.
nemtilmeld.dk/25/

Det er gratis at deltage i
Campen og til fællesmiddagen efter.

Tilmeldingsfrist senest d. 9.
november

Du skal blot huske at tilmelde dig.

Bine Boldsen
Erhvervskonsulent
Tlf. 21 67 18 22
Binb@syddjurs.dk

Tidspunkt: kl. 16.00-19.00
Fællesspisning: kl. 19.0020.00
Fuglsøcenteret,
Dragsmurvej 6
8420 Knebel

Syddjurs Kommune
Tlf. 87 53 50 00
www.syddjurs.dk
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A/S GRENAA MOTORFABRIK
Søndre Kajgade 3, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-4-2018
Bruttofortjeneste
20,7
(20,8)
Resultat før skat
5,0
(5,4)
Egenkapital
10,2
(10,3)
Antal ansatte
27
ALU-COMP A/S
Rolshøjvej 19, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2018
Bruttofortjeneste
6,4
(4,6)
Resultat før skat
4,0
(2,3)
Egenkapital
2,2
(1,6)
Antal ansatte
35
BEMIIT APS
Energivej 45, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 30-6-2018
Bruttofortjeneste
1,5
(-0,0)
Resultat før skat
0,0
(0,0)
Egenkapital
0,2
(0,1)
Antal ansatte
3
BOLIG NYT GRENAA GRUPPEN APS
Søndergade 2, 8500 Grenaa
500
Regnskabsafslutning
30-4-2018
Bruttofortjeneste
1,6
(1,8)
400
Resultat før skat
-0,3
(0,9)
Egenkapital
13,1
(13,4)
300
Antal ansatte
7

Antal
600

500
400

200

300
200
100
September
2017

Juli
2018

August
2018

September
2018

Kilde: Danmarks Statistik

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

CARLO F. CHRISTENSEN A/S
Kastbjergvej
100 15, 8585 Glesborg
Regnskabsafslutning 30-6-2018
Bruttofortjeneste
3,3
(3,0)
0
Resultat før skat
0,1
(0,1)
Egenkapital
2,6
(2,5)
Antal ansatte
7
CC APS
Kastbjergvej 15, 8585 Glesborg
Regnskabsafslutning 30-6-2018
Bruttofortjeneste
0,3
(0,3)
Resultat før skat
-0,3
(-0,2)
Egenkapital
0,1
(0,3)
Antal ansatte
3
6

DANLINE A/S
5 25, 8961 Allingåbro
Nørregade
Regnskabsafslutning
30-4-2018
4
Bruttofortjeneste
1,8
(1,8)
3
Resultat før skat
0,0
(-0,3)
Egenkapital
-9,1
(-9,1)
2
Antal ansatte
3

5

4

3

Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)
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Antal erklærede konkurser

0

Alle data er indhentet i perioden
26.09.2018 - 31.10.2018
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen,
NN Markedsdata. Gengivet uden ansvar.
Antal ansatte er en usikker variabel.

1

August
2017

733
621

Juni
2018

685
611

Juli
2018

661
577

August
2018

684
619

DETAILGRUPPEN A/S
0
Ebdrupvej 27, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-4-2018
Bruttofortjeneste
0,9
(0,8)
Resultat før skat
-1,9
(-1,6)
Egenkapital
1,9
(3,4)
Antal ansatte
7

Kilde: Danmarks Statistik

ERLING BACH PEDERSEN
ANPARTSSELSKAB
Vedøvej 5, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-6-2018
Bruttofortjeneste
2,0
(1,9)
Resultat før skat
0,7
(0,7)
Egenkapital
3,7
(3,6)
Antal ansatte
15

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

20

Ajour

EUROTECH EBELTOFT APS
Martin Hansens Vej 21, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-4-2018
Bruttofortjeneste
1,6
(2,0)
Resultat før skat
0,3
(0,2)
Egenkapital
2,5
(2,4)
Antal ansatte
3

MOLS MULTISERVICE APS
Vrinners Bygade 11, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30-6-2018
Bruttofortjeneste
1,2
(3,3)
Resultat før skat
-0,1
(0,5)
Egenkapital
0,2
(0,6)
Antal ansatte
7

FRISØR GRO APS
Fynsgade 3, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-6-2018
Bruttofortjeneste
0,5
(0,4)
Resultat før skat
0,2
(0,1)
Egenkapital
0,6
(0,4)
Antal ansatte
7

NORTHERN SURVEY APS
Lerbakken 30, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-3-2018
Bruttofortjeneste
1,5
(-0,3)
Resultat før skat
1,1
(-0,6)
Egenkapital
0,5
(-0,4)
Antal ansatte
7

GREFTA-TRYK A/S
Markedsgade 41, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2018
Bruttofortjeneste
3,9
(4,4)
Resultat før skat
-0,2
(0,1)
Egenkapital
1,4
(1,5)
Antal ansatte
10

NYMANN AUTOPARTS A/S
Ebdrupvej 25, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-4-2018
Bruttofortjeneste
16,0
(15,1)
Resultat før skat
4,2
(4,9)
Egenkapital
106,0
(102,7)
Antal ansatte
35

GRENAA
LASTVOGNSSERVICE APS
Rugvænget 38, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2018
Bruttofortjeneste
0,6
(0,7)
Resultat før skat
0,3
(0,3)
Egenkapital
3,4
(3,1)
Antal ansatte
3

OFFSHORE ENERGY APS
Lerbakken 30, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 31-3-2018
Bruttofortjeneste
0,5
(0,4)
Resultat før skat
0,9
(-1,8)
Egenkapital
8,5
(7,5)
Antal ansatte
3
ON-TECH MONTAGE APS
Øster Allé 16, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2018
Bruttofortjeneste
1,8
(1,6)
Resultat før skat
0,3
(0,3)
Egenkapital
0,4
(0,4)
Antal ansatte
3

HOLMRIIS-EBELTOFT
EL-INSTALLATION A/S
Østeralle 23, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-4-2018
Bruttofortjeneste
7,0
(6,4)
Resultat før skat
0,7
(0,3)
Egenkapital
2,7
(2,1)
Antal ansatte
15

PHOTO CARE GRENAA APS
Storegade 4, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2018
Bruttofortjeneste
1,7
(1,6)
Resultat før skat
0,1
(0,0)
Egenkapital
0,0
(-0,1)
Antal ansatte
7

HVERT 3. BARN APS
Søndervang 34, 8444 Balle
Regnskabsafslutning 30-6-2018
Bruttofortjeneste
0,9
(1,5)
Resultat før skat
0,1
(0,0)
Egenkapital
-0,2
(-0,2)
Antal ansatte
3

Pro Pack A/S
Østeralle 4, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-6-2018
Bruttofortjeneste
2,1
(3,1)
Resultat før skat
0,9
(1,2)
Egenkapital
2,0
(2,2)
Antal ansatte
3

JØVA BESLAG A/S
Holmagervej 1L, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-6-2018
Bruttofortjeneste
2,9
(2,9)
Resultat før skat
1,2
(1,0)
Egenkapital
1,5
(1,9)
Antal ansatte
3

RYGAARD SERVICECENTER A/S
Energivej 8A, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2018
Bruttofortjeneste
3,2
(3,2)
Resultat før skat
0,8
(0,3)
Egenkapital
5,0
(4,3)
Antal ansatte
7

L.B. STANSEFORME APS
Sletten 18, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-6-2018
Bruttofortjeneste
6,5
(6,7)
Resultat før skat
1,2
(1,5)
Egenkapital
1,5
(1,7)
Antal ansatte
6

SCANVIB ENGINEERING APS
Søndre Kajgade 1, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-4-2018
Bruttofortjeneste
0,4
(0,5)
Resultat før skat
0,4
(0,5)
Egenkapital
0,5
(1,7)
Antal ansatte
2

MERCATUS REKLAMEBUREAU A/S
Færgevej 1 1, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2018
Bruttofortjeneste
2,8
(2,6)
Resultat før skat
0,6
(0,5)
Egenkapital
1,1
(1,3)
Antal ansatte
7
MIDTDJURS TØMRER & MURER APS
Sønderskovbakken 40, 8581 Nimtofte
Regnskabsafslutning 31-3-2018
Bruttofortjeneste
1,4
(1,7)
Resultat før skat
0,0
(0,4)
Egenkapital
0,6
(0,6)
Antal ansatte
3

SCHMIDT MØBLER, GRENAA APS
Kannikegade 16, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-4-2018
Bruttofortjeneste
1,7
(2,1)
Resultat før skat
-0,7
(-0,1)
Egenkapital
0,9
(1,6)
Antal ansatte
7
SKANDINAVISK DYREPARK A/S
Nødagervej 67B, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-4-2018
Bruttofortjeneste
3,6
(3,9)
Resultat før skat
-0,4
(-0,1)
Egenkapital
4,9
(5,2)
Antal ansatte
7
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SVEND PILGAARD
AUTOMOBILER A/S
Saabydalvej 2, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 30-4-2018
Bruttofortjeneste
6,5
(6,5)
Resultat før skat
0,1
(0,3)
Egenkapital
7,2
(7,4)
Antal ansatte
35
WERNERFELT A/S
Energivej
10, 8500
Grenaa KREDITRAPPORTER UDLAND
DIN SIDE 2
BRUGERVIDEOER
Regnskabsafslutning 30-6-2018
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7,9 Hent VCARD
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Kort og Rutevejledning
Ja
Gert Jakobsen Transport ApS
100507386
Føj til skat
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51
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I starten af 0’erne begyndte vognmand Gert Jakobsen at sælge de produkter, han
kørte med. I starten fyldte det såkaldte Adblue ikke meget, men efter overtagelsen af det konkurrerende selskab Strongblue A/S i 2015 er det gået meget stærkt,
og salget af Adblue er i dag den aktivitet der fylder mest i omsætningen hos Gert
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Jakobsen Transport ApS.
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ÅRETS RESULTAT

Adblue ud til dem som en del
Vognmænd som kunder
af aftalen. Så kan de tanke
Lidt atypisk for branchen
bilerne, når det passer dem og
handler Gert rigtig meget med
til en meget lavere pris end på
andre vognmænd. „Adblue
0
anvendes på alle nyere
die-2016 2017 2018tankstationerne.“
2014 2015
0
selbiler og
har sin egen tank i
2014 2015 2016 2017 2018
Presset tankvognsmarked
nærheden af bilens dieseltank.
OVERSKUDSGRAD
Gert råder i dag over i alt
Tilsætningen
af
den
klare
0
2015 2016
2017 2018
BALANCE
28 tankbiler og har også en
væske gør kørslen 2014
meget
19.898
enkelt almindelig lastbil. Men
mere grøn
og forbedrer oven
selvom han har specialisei købet brændstoføkonomien.
ret sig i tankvognskørsel, er
Vi sælger det til vognmænd
markedet presset. „Vi har haft
i både Danmark, Sverige og
lidt mindre aktivitet i sidste
Tyskland. Det specielle for
regnskabsår på grund af den
os er, at vi sætter en tank til
0
hårde konkurrence. Det går lidt
2014 2015 2016 2017 2018
bedre i år, men jeg tror ikke,
GERT JAKOBSEN
2019 bliver markant bedre.“
TRANSPORT APS OVERSKUDSGRAD
Resultatet endte sidste år med
Hornbjergvej
51, 8543 Hornslet
0
2014 2015 2016 2017 2018
et overskud på knap en halv
Regnskabsafslutning 30-4-2018
mio. kr. før skat, hvor det året
Bruttofortjeneste 12,1 (14,0)
før lå på 1,6 mio. kr.
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Egenkapital

7,3

(7,0)

Antal ansatte

15

Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

forskellige syrer som svovlsyre
og eddikesyrer og de basiske
væsker kalilud og natronlud,
forklarer Gert. „Vi køber væskerne over hele Europa, men
det meste henter vi i Tyskland.
Vi har tanklagre på havnen i
Grenaa og i Hornslet, og distribuerer så det hele derfra.
Flere selskaber
Gennem sit holdingselskab
kontrollerer Gert Jakobsen
i dag også virksomhederne
Cheminor A/S, Bionord ApS,
Strongblue A/S og senest
transportvirksomheden LogiDan A/S, hvor han overtog
aktiemajoriteten i 2016. Sidstnævnte beskæftiger sig med
transport af bl.a. benzin, diesel
og flybrændstof i Norden.

Kemikalier fra hele Europa
Ud over Adblue handler
virksomheden bl.a. også med

Ajour
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Morgenmøde om eksport
7. novemberkl. 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 Laursen fra Erhvervsservice Syddjurs
8.40 Heidi Elisabeth Østrup-Møller:
hvad der kræves for succesfuld eksport 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. eksportfinansiering. 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.
Erhvervsudvikling i Syddjurs
14. november 2018kl. 16:00-19:00,
Fugløcenteret, Dragsmurvej 6, 8420
Knebel.
Fælles Camp for virksomheder, politikere og ledere i Syddjurs Kommune,
hvor vi i fællesskab sætter retning for,
hvordan erhvervslivet og beskæftigelsen kan udvikle sig i de kommende år.
Vi har taget temperaturen på erhvervslivet og arbejdsmarkedet og glæder os
til at præsentere resultaterne. Afsluttes
med middag kl. 19.00 – tilmeld dig
under tillægsydelser.
Arr./info/tilm.: Erhvervsservice Syddjurs, 7015 1618, info@essyddjurs.dk,
før 9. november 2018kl. 16:00.
Netværksarrangement
23. november 2018 kl. 10:00, Fregatten Jylland, S. A. Jensens Vej 4, 8400
Ebeltoft.
Netværksarrangement, hvor du har
mulighed for at komme og prøve- og
mærke om netværk også er det rigtige
for dig- og din forretning.
Arr./info/tilm.: Business Djursland
og Netsøg, 2812 9773, christian@
netsoeg.dk, før 20. november 2018
kl. 12:00.
Erhverv Grenaa medlemsmøde
29. november kl. 08:00-9:30, Kulturhuset Pavillonen, Kærvej 11, 8500 Grenaa.
Mulighed for gæstedeltagelse.
www.erhvervgrenaa.dk
Digitalisering
4. decemberkl. 15:00-17:00,Rønde
Idrætscenter, Skrejrupvej 9B, 8410
Rønde.
Inspirationsmøde, hvor du kan få inspiration 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 erfaringer med anvendelse af digitalisering i
praksis.
Arr./info/tilm.: Erhvervsservice Syddjurs, 7015 1618, info@essyddjurs.dk
før 19. november 2018kl. 12:00 
Nytårskur Business Djursland
4. januar 2019 kl. 13.30-15.30, Kattegatcentret, Færgevej 4, 8500 Grenaa.
Formanden byder velkommen, direktør
Helle Hegelund fortæller om Kattegatcentret, borgmester Jan Petersen beretter fra- og om Norddjurs Kommune,
borgmester Ole Bollesen beretter
fra- og om Syddjurs Kommune. Networking/let traktement. Erhvervsprisen
overrækkes til en Gazelle fra Djursland.
Arr./info/tilm.: Business Djursland, før
2. januar 2019 kl. 12:00
NB: Gratis for medlemmer – no show
gebyr DKK. 300.
Jesper Buch:
Kick-ass – fra kælder til milliard
24. januar kl. 19.00, Kulturhuset Pavillonen, Kærvej 11, 8500 Grenaa.
Hør Jesper Buch (bl.a. kendt fra „Løvens 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 udfordringer han mødte på sin vej til den store
succes.
Pris: 220,- [medlemsrabat via Erhverv
Grenaa]
Info/billetter: www.pavillonen.dk

Norddjurs Kommune

Lene Mehlsen Thomsen er
tiltrådt som skole- og dagtilbudschef i Norddjurs Kommune. Hun er uddannet cand.
scient. pol og har tidligere
været ansat i forskellige
konsulent- og lederstillinger i

Odense Kommune og Aarhus
Kommune. Lene blev ansat
som souschef på skole og
dagtilbudsområdet i Norddjurs 1. oktober sidste år og
har siden 1. marts i år været
konstitueret i stillingen som
skole- og dagtilbudschef.
„Det er med stor glæde, at vi
kan ansætte Lene som skoleog dagtilbudschef i Norddjurs
Kommune. Lene har allerede i
konstitueringsperioden vist, at
hun har de rette personlige og
faglige kompetencer til at til
at stå i spidsen for skole- og
dagtilbudsområdet,“ siger velfærdsdirektør Kenneth Koed
Nielsen om ansættelsen.
Sostrup Slot
Carsten Bentzon har overtaget driften af køkkenet på
Sostrup Slot & Kloster. Han
har tidligere arbejdet for Smag
i Ebeltoft, ligesom han har
erfaring fra Madvognen, Restaurant Æbeltoft og cateringvirksomheden Bentzons.
„Kvalitet i alt hvad Bentzon
foretager sig ligger til grund
for hans store succes som
kok, maden er kreeret med
kærlighed og originalitet, alt
hjemmelavet og hans høje
kvalitets niveau, garanterer de
bedste råvarer fra Djursland.
Roserne strømmer ind fra
såvel små som store arrangementer,“ lyder skudsmålet fra
Sostrup Slot.
Restauranten er åben ved
særarrangementer, private
fester og i forbindelse med
kurser og konferencer på
stedet.
Kystvejens Konferencecenter
Jesper Meilstrup er startet som restaurantchef på
Kystvejens Konferencecenter.
Han er uddannet kok og har
gennem mange år drevet
Meilgaard Slotskro og senere
også Restaurant Kattegat.
Jesper kommer med over

Nye selskaber

Selskabsændringer

Cvr nr
39937158
39932261
39904748
39903008
39915782
39908190
39888556
39887282

15306696
30195124
28883455
29627215
35141952
36061049
39377020
32278132
34086346
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Selskabsnavn
Reg.dato
ROBÆK Komplementar ApS.......................... 11.10.2018
Enggaarden anno 2018 ApS...........................10.10.2018
Les Coulisses ApS..........................................01.10.2018
Ebbesen.dk ApS..............................................01.10.2018
KplusC Arkitektur & Design ApS....................04.10.2018
Shell Ryomgaard ApS.....................................02.10.2018
JhtC ApS........................................................ 25.09.2018
Drift ApS......................................................... 25.09.2018

Ajour

BEKA 2016 ApS..........................................19.10.2018 4)
GRECO FARMS ApS................................... 17.10.2018 4)
E-CONSULT GRENAA ApS........................12.10.2018 3)
N.J.EJENDOMSADMINISTRATION,GRENAAApS.05.10.2018 4)
Datterselskabet af 30. august 2017 ApS... 05.10.2018 4)
Selskabet af 31. august 2017 A/S.............. 05.10.2018 4)
Nyd Lyden Aps............................................04.10.2018 1)
Selskabet af 28. juni 2017, Grenå ApS.......02.10.2018 4)
EJENDOMSSELSKABET LUND NIELSEN ApS.....28.09.2018 1)

32265820
36718986
37890405
31853672
30616251
38326856
12003870

25 års erfaring fra branchen,
heraf 15 år som leder.
„Vi er utrolig glade for at
byde Jesper velkommen som
restaurantchef. Det glæder
os at få en så serviceorienteret, effektiv og engageret
medarbejder med på holdet.
Vi er helt sikre på, at han sammen med det dygtige team,
vil være med til at øge vores
serviceniveau i endnu højere
grad, og samtidig bevare og
udvikle den gode stemning og
de værdier, som Kystvejens
Konferencecenter står for,“
udtaler direktør Laila Qvist.

Terma
Medarbejder nummer 400 er
tiltrådt på Termas afdeling i
Grenaa, og den er derved på
fire år vokset med omkring
150 nye arbejdspladser. Langt
hovedparten er bosiddende
på Djursland og ligesom en
del medarbejdere kommer
med specialkompetencer fra
USA og Storbritanien.
Ebeltoft Gårdbryggeri
To afdelinger af Danske
Ølentusiaster – lokalafdelingerne i Skanderborg og
i Birkerød – har indstillet
Ebeltoft Gårdbryggeri til titlen
som Årets danske Bryggeri.
Der lægges op til at indstille
bryggerier der har fokus på
produktudvikling, på valget af
råvarer til ølproduktionen, på
udbredelsen af kvalitetsøl, på
bryggeriets kontakt med sine
forbrugere samt på bryggeriets bidrag til samfundet, for
eksempel miljøindsats.
Thisted Bryghus vandt i 2017
titlen som Årets danske Bryggeri og årets pris uddeles i
december.

NIO, RANDERS ApS ..................................22.10.2018 4)
Curasport ApS............................................. 17.10.2018 3)
Marinus Nielsens Vognmandsforretning ApS.... 17.10.2018 4)
HELGENÆS HESTE ApS........................... 04.10.2018 3)
Dit Busselskab.dk ApS................................02.10.2018 2)
Schou Klima Teknik ApS............................02.10.2018 4)
PEGASUS BETA A/S.................................. 26.09.2018 3)

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

MURERFIRMA

Kratbakken 10

LOKAL OG ENGAGERET

Bent Klausen

Aps

8586 Ørum Djurs Tlf. 8638 1160

www.bentklausen.dk

www.djurslandsbank.dk

VI RYKKER HURTIGT UD,
NÅR DU HAR BEHOVET
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

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

BP Electric A/S
www.bpelectric.dk

Trekanten 44 B
8500 Grenaa
Tlf. 86 32 32 99

Nordhavnsvej 24 · 8500 Grenaa · www.amhs.dk

Nimtofte
Tlf. 86 39 81 07
Balle
Tlf. 86 33 72 73

Deres garanti for
kompetence og engagement

ØNSKER DU LOKAL ERHVERVS SPARRING
– SÅ KOM IND I SPAREKASSEN

DIT lokale
pengeinstitut
– hvor DU er i
centrum

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

www.erhvervDJURSLAND.dk · november 2018

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

www.roendespar.dk
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SKAL DIN PLANLÆGNING
VISUALISERES?

www.bøhlskilte.dk
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Vi har en tavle til
ethvert formål!
Planlægningstavler, årskalender,
forbedringstavler, eller
whiteboardtavler med eget logo.
redskab når der arbejdes med
visualisering af forbedringer, lean,
planlægning og meget andet.

Kontakt os på tlf. 8759 2127

PRIS EKSEMPEL
Tavle med whiteboard lamineret print
efter eget design. Vi hjælper også
med grafisk udførsel. Leveres klar til
ophæng.
Str. 180 x 120 cm

kr. *1.999,-

Str. 150 x 100 cm

kr. *1.590,-

*Ved levering af trykklar fil. Ex moms.

