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Informationsmøde

VVS-installation

GMC

m i l j ø c e r t i f i k a t

- hvordan får min virksomhed det?
Ulrik Sinding, Djursland Kloakservice,
fortæller om sine erfaringer med GMC Miljøcertifikat
torsdag den 17. januar 2019 kl. 13.00
Rådhuset Grenaa, Torvet 1

per møller

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

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

www.permoeller.dk

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

GMC Miljøcertifikat er det lokale alternativ til de internationale miljøcertificeringer, og en lang række virksomheder har allerede opnået miljøcertifikatet - og dermed valgt at tage ansvar for det lokale miljø.

Hvorfor miljøcertifikat?
•Konverter obligatorisk miljøkontrol til assistance i miljørigtig adfærd.
•Udvikling af miljøhandlingsplan for virksomheden.
•Blåt stempel, der efterfølgende kan anvendes i din markedsføring.
•Virksomhedens miljønøgletal kan bruges til at opnå driftsbesparelser.
Processen med at opnå miljøcertifikatet tager ca. et år.
Miljøkontoret coacher (gratis) virksomheden gennem forløbet.
Tilmelding ikke nødvendig.

BP Electric A/S
www.bpelectric.dk

Yderligere oplysninger:

Trekanten 44 B
8500 Grenaa
Tlf. 86 32 32 99

Erhverv- og Miljøafdelingen
Carsten T. Willadsen, tlf. 8959 4004
ctw@norddjurs.dk

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

Deres garanti for
kompetence og engagement

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

Få efteruddannelse
og nye kompetencer
- Chauffør, lastbil, vogn og bus
- Kran
- ADR kurser
- Truck
- Køretekniske kurser
For yderligere information ring på tlf. 70 11 10 10.

Ring Djursland

Nordhavnsvej 24 · 8500 Grenaa · www.amhs.dk
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Oftest er der tale om år fra den første kontakt
og frem til den første ordre fra en ny kunde.
Cirka 85 procent af produktionen af
støbegods ved Sabro A/S i Hornslet
går til eksport – heraf en stor del til
offshore branchen. Efter at branchen
i nogle år har ligget mere eller mindre
underdrejet, er der lige så stille ved
at komme gang i den igen. „Der er
faktisk udsigt til, at vi snart får brug
for flere end de
nuværende 35
medarbejdere,“
SALGET OG KONTAKsiger Morten Michael Andersen,
TEN TIL KUNDERNE ER
der startede som
OGSÅ MIN OPGAVE
sælger ved Sabro
i 2000. Efter at
have været væk
fra maj 2016, vendte han 1. oktober i år
tilbage – nu som direktør.
„Krisen i branchen startede cirka da
jeg forlod Sabro i 2016, og jeg er vendt
tilbage netop der, hvor det igen begynder at se lysere ud – uden at jeg på
nogen måde har indflydelse på det.“ At
lave støbeformen er en væsentlig del
af en opgave og en stor investering for
kunden. Formen laves efter kundens
tegning ved en samarbejdspartner i
Holland og er kundens ejendom. „En
af de seneste opgaver kom i hus efter
cirka fire år, og alene modeludstyret til
opgaven har kostet 500.000 kroner.“
De store kunder bor i Norge og Holland, mens der også sælges lidt til
Tyskland, Sverige og Schweiz. Fokus
er dog ikke på landet, men på kunden –
uanset adressen.

Åbenhed og kommunikation er
nøgleord. „Opsøgende salg er for mig
mere at vise, hvem vi er, end det er at
friste med et godt tilbud. Og i adskillige
tilfælde er der snarere tale om et partnerskab end „blot“ et kundeforhold. Vi
er tætte på hinanden og snakker ærligt
sammen om tingene.“
Tillid handler også om at kunne
levere varen. „Et emne vi lige har lavet
tilbud på koster 80.000 kroner at producere og derefter nok 50.000 kroner
at bearbejde.“ Er varen ikke i orden, er
det hele spildt. „Vi skal kunne vores
kram, da det er for dyrt at fejle. Og vi
sælger os på, at vi er gode til at ramme
rigtigt første gang.“

LinkedIn giver gode kontakter
Der er mange processer i en støbning
og således også mange steder, hvor
det kan gå galt. „Vi har hele vejen stort
fokus på kvaliteten. Der bliver lavet
adskillige test og prøver til dokumentationen for opgaven. Ingen er i tvivl om,
at vi leverer kvaliteten og ved også, at
det koster noget.“
Morten siger, at han er blevet et
andet menneske og har fået mere hår
på brystet af at have været ude og lære
nyt i de godt to år. „Jeg skulle, mens
jeg kunne – og havde ikke siddet her i
dag, hvis jeg ikke havde gjort det.“ En
af hans opgaver lige nu er at se på en
række forskellige omkostninger. „Nogle
emner har vi lavet gennem flere år
uden måske altid at være skarpe nok
på løbende at få reguleret priserne.“
Netværket tillægger han stor betydÅbenhed og kommunikation
ning og hører gerne fra ligesindede til
„Salget og kontakten til kunderne er
at sparre med. „Det behøver ikke at
også min opgave, og jeg kender dem
være nogen fra samme branche. På
alle.“ Ofte er det dog kunden, der
det seneste er jeg faktisk blevet lidt
finder Sabro. „En kunde i Norge har
populær på LinkedIn, og folk skriver
netop fået et tilbud. Han havde på
og ringer om alt muligt. Det er med
nettet søgt efter jernstøberier, og dem
til at give et godt
er der ikke mange
overblik over nøgaf.“ Salget handler
JEG SÆLGER FØRST
lepersoner.“ Men
således meget om
der skal også være
at være synlig og at OG FREMMEST TILLID
tid til at slappe af.
opbygge gode relaI hjembyen Voldum hygger Morten
tioner. „Der er ikke meget tjubangsalg.
Du sælger ikke støbegods ved at banke sig i den lokale motorcykelklub – og
er hjemme ved sig selv i færd med at
på døren, og der går ofte år, fra du
indrette øve-/musikrum.
første gang hilser på kunden, til ordren
er i hus. Jeg sælger først og fremmest
tillid, og mange af henvendelserne til
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
os kommer, efter at man har hørt om
os gennem en eksisterende kunde.“
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HAR DU EN PLAN?
Et nyt produkt skal trække
kommunikationsstrategien ned
fra det tynde luftlag og gøre
den konkret for dig og din
virksomhed.

Partner Lars Chalmer Rasmussen, Mercatus Reklamebureau A/S

6

Erhvervsudvikling

www.erhvervDJURSLAND.dk · december 2018

Det kan være svært at finde ud
af, hvor, hvor meget og hvordan
din virksomhed skal være til stede
online. Et nyt produkt tager hånd om
virksomhedens vigtige hv-ord og gør
det mere enkelt at omsætte dem til
konkrete virksomhedshistorier.
Det er hos Mercatus Reklamebureau A/S, at det nye produkt er kommet på hylden. En studietur til Berlin
og kundernes behov har ført til en
kommunikationsstrategi 2.0.
„Vi oplever ofte, at vores kunder
er usikre på, hvilket ben de skal stå
på, når de skal fortælle de gode
historier. Det samme billede viser
sig i Berlin. Det var der, vi i efteråret
fik inspirationen til vores nye strategiprodukt, som gør strategiarbejdet
mere jordnært for vores kunder,“
fortæller Lars Chalmer, partner i
Mercatus.
Planen gør dig skarpere
Ronni Nyhuus, der er medejer af Nyhuus Elteknik fik udviklet en strategi
tidligere i år, og allerede i processen blev virksomhedsprofilen gjort
meget skarpere.
„Jeg fik hjælp til at finde frem
til, hvilke historier, der er vigtige at
fortælle om vores virksomhed og en
prioritering af, hvor det giver mening
for os at sætte ind med både tid og
økonomi,“ fortæller han.
Kommunikationsstrategien spiller
en vigtig rolle i at forbinde virksom-
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hed med kunde. Derfor skal den
nu trækkes ned og have jordforbindelse, så også små og mellemstore
virksomheder kan bruge den til at
lægge en specifik plan.
„I Berlin investerer reklamebureauerne fokuseret energi på at
udvikle en kommunikationsstrategi i
tæt samarbejde med deres kunder.
Det er denne dedikation, vi har samlet i det nye produkt – en strategiworkshop, hvor den enkelte virksomhed skal have fingrene dybere ned
i mulden under selve udviklingen af
strategien,“ fortæller Lars.
Forstå dine kunder
Udbyttet af at lave en kommunikationsstrategi afhænger af, om den
kan omsættes til at give værdi for
kunden.
For Ronni gjorde forarbejdet til
selve strategien ham opmærksom på, at der blandt hans kunder
herskede en signalforvirring og et
behov for et nyt navn.
„Flere gange hørte jeg fra nye og
eksisterende kunder, at virksomhedens navn skabte mere forvirring
end forståelse. Derfor blev det også
en del af strategien at finde frem til
et nyt navn, som gav bedre mening
i forhold til vores kompetencer.
Det var på samme tid, at jeg fik en
kompagnon i virksomheden, og der
kom en anledning til at skifte navn til
Nyhuus Elteknik“ siger Ronni.

Hv-ord i spil
For mange er kommunikationsstrategi et højtflyvende begreb.
Essensen i strategien er dog noget,
du kan holde fast i, nemlig virksomhedens vigtige hv-ord: Hvad er det
din virksomhed står for, hvem er
dine kunder og hvor skal du kommunikere med dem henne?
Når du lykkes med at implementere en specifik strategi, hvor
hv-ordene er konkretiseret, opnår du
en højere kundetilfredshed, loyalitet
og mere salg.
„Du kan sammenligne det med
arkitekten: For at få det optimale
ud af dit nye hus, er det givende at
alliere sig med en arkitekt, der kan
imødekomme dine behov i husets
indretning. Kommunikationsstrategien tager udspring i de behov, du
vil opfylde hos dine kunder,“ fortæller Lars og afslutter:
„Det er fundamentalt, at arkitekten har opbygget et særligt kendskab til boligejeren for at lykkes. Det
samme gælder for os. Kunden har
en helt særlig viden om sin egen
virksomhed, som er vigtig for os at
få indblik i. En strategiworkshop vil
altså i mange tilfælde være optimal
for virksomhedens udbytte.“
Louise Laustsen, louise@mercatus.dk

Erhvervsudvikling
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VW T2 Early Bay Camper
Model 1970
– sidste modelår med tromlebremser på alle fire hjul
Teknik:
1600 cc
54 hk
4 cyl. luftkølet boxermotor
Dobbelt portet

DU PILLER DA IKKE

SJÆLEN
UD AF EN VW

Sjæl og autenticitet er to vigtige
passagerer i et kørende bilprojekt
med en gammel camper.
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For salgschef ved Volkswagen Grenaa – JAC, Henrik Toft, har motorlyden lige fra den tidlige barndom haft
en stor plads i hverdagen, og der har
ikke været tid til Anders And blade.
„Jeg har altid makket knallerter,
biler og crossere m.m.,“ fortæller
Henrik. „Som 2-årig fik jeg bladet
„Bilen og båden“ i stedet for Anders
And, og mine onkler slæbte mig
med til motorløb på Ring Djursland.“
Fritidsinteressen dyrkes stadig i stor
stil, mens biler også er blevet en
levevej. Og det er kun VW, der dur.
„Jeg har gennem de seneste ti år
haft ti luftkølede VW’er og har lige
så stille arbejdet mig hen mod at
få råd til mit nuværende – og noget
anderledes projekt.“ De øvrige biler
var nemlig personbiler uden samme
anvendelighed som camperen. Og
så har den sjæl og autenticitet.
„Den her er et kørende projekt.
Det er en livsstil, og jeg kan slet ikke
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få nok af at ture rundt i landet. Det
er primitivt, og det er bar’ hygge.“
Hustruen Trine er ikke i helt samme
grad til det primitive, men tager
gerne med på en tur til stranden eller
en enkelt overnatning i camperen.
Tager hverdagshatten af
„Jeg tager hverdagshatten af og
kravler ind i min egen lille verden
sammen med bilen. Når den ikke er
så overrestaureret, at du knap tør
køre i den, fornemmer du tidslommen og autenticiteten på en helt anden måde. Hver eneste skramme og
bule har sin historie, og du må gerne
kunne se, at bilen har haft et liv.“
Alle originale mærkater sidder
stadig i bilen. Også produktions
måneden – 8. måned 1969 – kan
man stadig se. Inde under det ydre
skal mekanikken dog være driftssikker og i orden, så derfor er det meste
af det nyt. „I servicebogen kan man

se den første ejers navn og i hvilken
stat i USA, den har kørt i. Det er sjovt
at tænke på, hvad den har været med
til i 70’erne og 80’erne.“
Henrik er ikke mekaniker og kender sin begrænsning. „Jeg svejser
ikke, og det indvendige i motoren
holder jeg mig også fra.“ Vinter
tiden bruges på små forbedringer
og almindeligt vedligehold. „Og om
sommeren kører jeg i den – som
jeg har gjort med mine øvrige biler.“
Om den skal sælges? „Jeg har
aldrig haft problemer med at tage
beslutning om at sælge en bil. Men
uden undtagelse har jeg hver gang
fortrudt det bagefter. Jeg tror, at jeg
beholder den.“
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

Bilen & Bossen
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SAMMEN SKAL VI SKABE EN

NY KATTEGATREGION
Omkring 150 erhvervsfolk, embedsmænd og politikere
tjekkede på årets Made By Djursland ind på færgen
Stena Nautica. Selv om der var tre forskellige emner på
programmet, var det Sverigesporet, der indledningsvist fik
sat ambitionsniveauet på plads.
erhvervsrepræsentanter fra HalmRoute Director Region Denmark
stadområdet.
Tony Michaelsen fra Stena Line
Scandinavia AB slog fast at rederiets
Reasons to come
planer, om at starte en helt ny rute
Det nye anlæg forventes at blive
mellem Grenaa og Halmstad, er en
taget i brug i slutningen af 2019 og
kæmpe mulighed for at skabe en
senere følger en fordobling af kapany Kattegatregion. „Det bliver en
citeten med indsættelse af en ekstra
helt ny linie med en ny identitet. Vi
færge. „Vi får en slags bro med fire
bygger nye havnefaciliteter i Halmtil fem afgang
stad, og vi vil
hver vej i døgnet
investere mange
VI FÅR EN SLAGS BRO
mellem Grenaa
millioner kroner i
MED FIRE TIL FEM AFGANG og Halmstad,“
projektet.“
fortsatte Tony.
At der er både HVER VEJ I DØGNET
„Vi kan udvikle
vægt og vilje bag
ambitionerne, blev ikke mindre af, at magi sammen. Det bliver et langt
sejt træk og I skal være med til at
Tony Michaelsen på eventen havde
skabe produktet. Der skal være reafølgeskab af en større delegation af
ledende politikere, embedsmænd og sons to go og reasons to come.“

For at lykkes, skal der ifølge Tony
tænkes ud af boksen. „Hvis man bor
i Växjö og gerne vil besøge Aarhus,
skal man for eksempel kunne bruge
et nyt fælles rejsekort, så der kun
skal købes en samlet billet.“

INDSIGT I ARBEJDSMARKEDET
Gårdejer og formand for Erhvervsog beskæftigelsesudvalget i
Syddjurs Gunnar Sørensen fulgte
Arbejdskraftsporet, der fokuserede
på tiltrækning, fastholdelse og oplæring af arbejdskraft. „Det var tre
meget forskellige indlæg, der gav en
god indsigt i de forskellige behov og
udfordringer virksomhederne har,“
fortæller han og konstaterer samtidig, at de også takler dem meget
forskelligt. „Skiftselv har rykket en
del arbejdspladser til Aalborg, og
selv om det har givet tab af jobs på
Djursland, sikrer det virksomhedes
overlevelse med fortsatte lokale
arbejdspladser.“
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Advertorial

ger. „Der kan være mange veje til
Flere veje til uddannelse
at få en uddannelse, og vi skal få
Som næstformand i Viden Djurs
taget rigtig hånd om dem, der ikke
kendte Gunnar godt til de problemgår den lige vej.
stillinger FK
Der er nogle, der
Smedie dagligt
ARBEJDSMARKEDET
ikke er klar efter
har. „Frands
KENDER OVERHOVEDET
10. klasse, men
Køtter går efter
som har behov
at få de unge
IKKE TIL KOMMUNE
for at bruge lidt
motiveret og
krudt et år eller
være loyale over
GRÆNSER
to. Her kan et
for virksomhearbejde godt være deres vej til udden. Opgaverne er nogle man løser
dannelse.“
sammen, også selv om klokken kan
blive mange.“
Kender ikke kommunegrænser
Både i Jobcentret og hos Viden
Djurs ser han det som en opgave, at Netværkspauserne brugte Gunnar
på at få en snak med mange af de
danne de unge i forskellige retnin-
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standholdere, der var repræsenteret.
„Det er nyt at beskæftigelse og erhverv er rykket i samme udvalg, så
vi har fået mere erhvervsrettethed,
og jeg er faktisk imponeret over, at
det lykkes at samle så mange relevante mennesker en lørdag. Det har
givet et godt udkomme og valuta
for pengene, og jeg kommer gerne
igen.“
At eventen er et fælles Djurslandarrangement, bakker han op om.
„Arbejdsmarkedet kender overhovedet ikke til kommunegrænser, så
det er nødvendigt, at vi samarbejder
på tværs, også for at sikre dynamikken.“
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VI SKAL SNAKKE SAMMEN
Fabriksdirektør Rune Engell-Hansen,
De Danske Gærfabrikker A/S deltog
i Made By Djursland for første gang,
hvor han fulgte sporet omkring
Cirkulær Økonomi. „Det var en
god øvelse og jeg fik inspiration og
ideer,“ fortæller han. „Det kunne
for eksempel være interessant at
kigge lidt på tværs af de energiforbrugende virksomheder i vores
nærområde og finde nogle fælles
løsninger. Det er noget vi har gjort
tidligere ifm. diskussionerne om
energiforsyningen i Grenaa, men

vindmøllevinger og andet svært
nedbrydeligt materiale kan genbruges til. Men det mest interessante, i
forbindelse med deres etablering på
Grenaa Havn, var i hans perspektiv
bevæggrunden for at vælge den
lokation. „Naturligvis skal det være
nemt at komme hertil med de store
Højkonjunkturen
emner. Men de havde også stort
skal udnyttes
fokus på, at de oplevede god kemi
Rune fandt også beretningen om
mellem dem og folkene på havnen
KLS PurePrints produktudvikling af
og i kommunen. De fandt dem
helt genanvendelige drikkekrus intenemme at arbejde sammen med.“
ressant. „Den viser, at det er vigtigt
Stena Lines igangværende projekt
at udnytte den højkonjunktur vi er i,
med Kattegat
til at investere
regionen fik
i fremtiden.
DET KUNNE VÆRE
også Runes
Fødevarer går
INTERESSANT AT KIGGE
opmærksomaldrig af mode
hed. „Vi skal
og klodens beLIDT PÅ TVÆRS AF DE
bruge løftet
folkning vokser,
ENERGIFORBRUGENDE
til at forbedre
så vi bliver nok
infrastrukturen.
ved med at have
VIRKSOMHEDER
Kapacitets
travlt. Alligevel
forøgelsen til Halmstad giver os
skal vi være både miljøbevidste og
rigtig gode argumenter for en 2+1
konkurrencedygtige, ligesom vi skal
lytte til, hvad kunderne har fokus på.“ motortrafikvej helt til Grenaa Havn.
Det er et meget spændende perspektiv for hele Djursland, men det
Oplevede god kemi
kræver, at der også investeres på
Hollandske Demacq Recycling
danskesiden.“
gjorde Rune klogere på, hvad

hvis vi snakkede mere sammen,
kunne der nok dukke nogle spændende forslag frem. Kom der nogle
ressourcer udefra for at trække det
læs, ville mange løsninger sikkert
ligge lige til højrebenet.“

FÆLLES DJURSLAND POTENTIALER
konkrete aftaler med delegationen
Direktør Helle Hegelund Knudsen,
fra Halmstad. Det er lidt for tidligt at
Kattegatcentret, var også Made By
fortælle om de fokusområder, vi unDjursland debutant, og hun fandt
dersøger, men et eksempel kunne
arrangementet ekstra relevant,
være et grænsefordi deltagerne
løst samarbejde
kom fra hele
VI HAR ET KLART
ved også at
Djursland. „Jeg
FÆLLES MÅL MED AT
udbyde ophold
synes, det er
en kæmpe
UDVIKLE DJURSLAND SOM og skoletjeneste
til svenske børn
fordel, for der er
og udnytte vores
HELHED
store erhvervs
store erfaring i
potentialer ved
undervisning og formidling.“
at samarbejde på tværs af kommunegrænsen. Vi har et klart fælles
Vigtigt at netværke
mål med at udvikle Djursland som
Selv om Helle primært fik konkrete
helhed.“
aftaler og dermed udbytte i netværkspauserne, fandt hun de tre
Flere svenske gæster
indlæg på sporet meget inspireHelle fulgte Sverigessporet, hvor
rende. „Det er altid godt at mødes,
hun som turisme-aktør har en
idéudvikle og få vendt ting sammen
naturlig interesse i at trække flere
og den her form var en god måde
svenske turister til. „Vi har allerede
at gøre det på.“ Helle pointerer, at
gennem nogen tid været i dialog for
hun fik et godt billede af, hvor tæt
at styrke samarbejdet og koblingen
til Halmstad. Vi vidste derfor, hvad vi vi egentlig er på hinanden. „Der
gerne ville søsætte og fik lavet nogle er bare et stort hav imellem os,
www.erhvervDJURSLAND.dk · december 2018

og samarbejde kommer ikke af sig
selv, så vi skal have hånden op af
lommen. Men jeg gik opstemt fra
arrangementet, og det var en sjov
idé at mødes på færgen, for på den
måde var vi jo næsten halvvejs i
Sverige.“
Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk
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Bredbåndskoordinator Henrik Friis, Norddjurs og Syddjurs Kommune

DJURSLAND
HAR BRUG FOR

ENDNU

MERE

FART
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Hurtigt bredbånd skal være endnu hurtigere
for at kunne leve op til fremtidens behov.
problematisk at køre. Det er paradoksalt,
Djursland sigter i første omgang mod
at mens vi har problemerne her, så flyver
de kortsigtede mål for hurtigt bredbånd,
mail og alt muligt andet mega hurtigt ind
men lige om hjørnet venter et voldsomt
og ud af vores sommerhus på Læsø. Der
øget krav, hvis Djursland også skal være
er nemlig blevet gravet fiber ned langs
attraktivt for erhvervslivet. Regeringens
den næsten en kilometer lange grusvej
målsætning er, at alle i 2020 skal have adgang til 100 mbit. „I dag er der 68 procent ud til sommerhuset.“ Stenalt Gods ligger
i Eniigs forsyningsområde, og dem har
i Norddjurs og 80 procent i Syddjurs, som
Dorte Mette nu kontaktet.
har det,“ fortæller bredbåndskoordinator i
Norddjurs og Syddjurs kommuner, Henrik
Gør noget – og gerne sammen
Friis. Af teleudspil 2018 fremgår det, at
„Dorte Mette har gjort det helt rigtige,
89 procent i Danmark har adgang til 100
og vi laver nu et tilbud til godset,“ siger
mbit.
Simon Elgaard Jensen fra Eniig i Silke„Der er sket meget i 2018, og der er
borg. „Har man muligheden, anbefaler jeg
gennemført mange projekter på Djursdog helt klart, at man går sammen med
land. Som det fremgår af tallene skal der
andre erhvervsdrivende og private om et
dog stadig mere til, før vi er i mål, og vi
samlet projekt. Ved mindst 20 adresser er
vil fortsat være opsøgende og arbejde for
der desuden mulighed for at søge vores
hurtigt bredbånd i både 2019 og 2020.“
fiberbredbåndspulje.“
Og udviklingen går stærkt. I teleudspil
Meldingen er cirka
2018 står der også, at
den samme i Fibias
de mindst 100 mbit
VI VIL FORTSAT VÆRE
forsyningsområde.
i 2020 på sigt skal
OPSØGENDE OG ARBEJDE
„Ring og få et tilbud,“
kunne opgraderes til
1 gbit.
FOR HURTIGT BREDBÅND I siger salgschef ved
Fibia, André Funder
„I Sverige har man
Jensen. „Vi siger
som mål, at 98 proBÅDE 2019 OG 2020
nogle gange nej til pricent skal have 1 gbit
vate på grund af beliggenhed m.m., men
i 2025. Det lyder voldsomt, men det kan
vi afviser aldrig at give et erhvervstilbud.“
hurtigt blive problematisk for os, hvis vi
Han siger videre, at ikke mindst i tyndt
stiller os tilfredse med minimumskravene
befolkede områder kan et lille antal små
og søger at indrette os efter laveste
erhvervsdrivende have stor indflydelse på,
fællesnævner. Ligesom vi arbejder på at
at fiberen kommer ud til både dem og til
være på forkant med naturens luner og
stigende vandmængder, skal vi også være områdets få private beboelser.
„Dynamikken er der på Djursland,
på forkant med IT-udviklingen for ikke at
hvilket også bemærkes i både Tyskland,
blive taget på sengen.“
England, Norge, Sverige, Holland og Belgien,“ siger Henrik Friis. „Via EU projektet
Fra software til gedebukke
CORA arbejder vi sammen om de gode
En af de erhvervsdrivende som har
idéer og om at få det hurtige bredbånd
mærket konsekvensen af langsomt
ud til landenes tyndt befolkede områder.“
bredbånd er softwareudvikler Mikael
En del af projektet handler om at skaffe
Winther Bertelsen i Glesborg. I sit firma,
konkret viden. „Der snakkes eksempelvis
BI Analytic, har han brug for både egen
meget om nødvendigheden af hurtigt
server og hurtigt net, og han var en af forbredbånd i sommerhuse for at kunne leje
kæmperne for at få fibernet til Glesborg.
dem ud. Vi vil nu høre udlejningsbureau„Kobberledningen er alt for langsom, så
erne om, hvad der er fakta, og hvilken
jeg prøvede derfor det trådløse lokalnet,“
betydning hurtigt bredbånd helt konkret
fortæller han. „Men det er ustabilt, og jeg
har for udlejningen.“
måtte hverken bruge
Det er også planen
det til store filer eller
HVAD ER ØNSKERNE,
at spørge repræsensom forbindelse til
tanter fra erhvervslivet
min egen server. Jeg
HVAD ER PROBLEMERNE,
om bredbånds- og
har nu 100 mbit fiber,
mobildækningen.
og det fungerer rigtig
OG ER DER GODE IDÉER
„Hvad er ønskerne,
godt.“
hvad er problemerne, og er der gode
Stenalt Gods producerer økologisk
idéer. Man er altid velkommen til at kongedekød og gedeost og har også brug for
hurtigt internet. „Vi har en meget langsom takte mig om det, og jeg stiller mig gerne
til rådighed ved møder.“
forbindelse og kan kun til nød køre vores
administration og økonomi,“ fortæller
indehaver Dorte Mette Jensen. „Og vores Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
backup-funktion i skyen er temmelig
www.erhvervDJURSLAND.dk · december 2018
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Høj standard – og aftaler du kan regne med

Vi ønsk
Grundig erhvervsrengøring af enhver art!
Ring og få et tilbud på tlf. 2147 8550

VI RYKKER HURTIGT UD,
NÅR DU HAR BEHOVET
Nordhavnsvej 12 · 8500 Grenaa · www.amhs.dk

læsere, partnere

Stationsplads 4 · 8500 Grenaa
Tlf 87 99 35 10 · www.andelskassen.dk

Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

glæde

BP Electric A/S
Trekanten 10 · 8500 Grenaa
Tlf. 86 32 14 48
www.bolighuset-grenaa.dk

www.bpelectric.dk
Trekanten 44 B
8500 Grenaa
Tlf. 86 32 32 99

Nimtofte
Tlf. 86 39 81 07

DJURSLAND
KLOAK-SERVICE
ApS v/Ulrik Sinding

og god

E. Møllers Auto
Randersvej 2 Grenaa
Tlf. 8632 6566
Salg & udlejning

Fiskerikajerne 20 · Grenaa · Tlf. 86301236
www.davai.dk

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

www.fooddiagnostics.dk

Garant Grenaa Gulvcenter
Rugvænget 23 · 8500 Grenaa
Tlf: 86 32 54 44 · grenaa@garant.nu

www.BoschCarService.dk

GRENAA TRANSPORT A/S
Bredstrupvej · 8500 Grenaa · Tlf. 86 32 07 11
www.grenaa-transport.dk

KOLIND TØMRER- OG
MURERFORRETNING APS
Tømrer-, snedker-, murer- & glarmesterarbejde

· 8560 Kolind · 8639 2177 / 4013 5177
www.kolind-tomrer-murer.dk

Højsletvej 12

– og ser frem

godt samarb

www.kovsted.dk

MURERFIRMA
ausen
STER

Bent Klausen
Kvalitet til tiden – ring 86 32 38 88

Julegaver der glæder 2 gange
Stine Bramsen * Baal * Rasmus Walter
Lars Hjortshøj * Jonatan Spang * Go Go Berlin
Noah * Michael Falch * Alex Vargas * Smokie

Tlf: 8632 1633 · www.pavillonen.dk

Tlf. 8638 1160

Aps

www.bentklausen.dk

www.mfnorddjurs.dk

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

Salg, service og reparation
af autocampere
www.PB-Autocamper.dk

PB Scandi-Mobil A/S
Industriparken 16 · 8961 Allingåbro
Tlf. 8648 1581 · info@pb-autocamper.dk

❋

Nygårdsvej 31a · 8570 Trustrup · Tlf.: 41 18 35 41
www.rytters-toemrerfirma.dk

Saabydalvej 2 · 8550 Ryomgård
Tlf. 8639 4099
www.svendpilgaardautomobiler.dk

2
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❋

❋

Stavnagervej 8 · 8250 Egå · Tlf.: 86 22 62 88
www.koleteknik.dk · sa@koleteknik.dk

Ring Djursland

70 11 10 10 · www.tradium.dk
www.erhvervDJURSLAND.dk · december 2016

ker alle
og kunder rigtig

elig jul

Tlf. 4018 2700
www.montoren.dk · info@montoren.dk

Porte og kraner
www.apro.dk

Lindgaard Nielsen
Torvet 15-17
Telefon 45 12 35 40

dt nytår

STÅL-, SAND-, GLASOG PLASTBLÆSNING
OG MALING
Tlf. 2019 7000 eller 2019 7002

GREFTA TRYK A/S

Kattegatvej 3, Bygning 67
8500 Grenaa · larsriise@live.dk

HN Autocenter A/S

Centervej 4 · 8560 Kolind · Tlf. 8639 2466

Kystvej 1 · 8500 Grenaa · Tlf. 8632 2677

m til et fortsat

bejde i 2019

Alt i vognmandskørsel
Kraner fra 14 - 150 t/m
Nødagervej 67 · 8560 Kolind · Tlf. 86 39 16 11
Mobil 40 50 15 26 · www.friispedersen.dk

Tlf. 3840 8000 · www.lubker.com

Ebeltoft, Hornslet og Grenaa – www.lsp-kjaer.dk

Bredstrupvej 42 · 8500 Grenaa
Tlf. 86 32 08 08 · www.rnsikring.dk

NØRGAARD TEKNIK A/S

Nørgaardsvej 5 · 8963 Auning · Tlf. 8786 9090
www.noergaardteknik.dk

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

REJSECENTER DJURSLAND
alle kan være med

www.primanet.dk

Forretningsrejser, personaleforening,
teambuilding, brancheforening
Vi er behjælpelige
Aarhus Airport tlf. 70 275 270
www.rejsecenterdjursland.dk

Kontakt Ret & Råd Djursland på tlf. 70 27 84 84

Tlf. 87 58 31 00 www.robaek.dk
Østergade 9, 8500 Grenaa Hovedgaden 41, 8410 Rønde

ApS

AUT. EL-INSTALLATØR
Rugvænget 12A · 8500 Grenaa

Tlf. 86 33 45 55

– fordi viden skaber værdi…
TØMMERHANDEL OG BYGGECENTER

Storegade 9 · 8500 Grenaa
86 32 12 77 · www.zacheradvokater.dk

www.erhvervDJURSLAND.dk · december 2016

Fabrikvej 9 · 8500 Grenaa
Tlf.: 8758 1800 · www.aalsrode.dk
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Et GMC Miljøcertifikat i Auning smitter
positivt af på bilforhandlers afdeling i Randers.
også nye medarbejdere overholder
At GMC Miljøcertifikatet er en
forskrifterne. „Med tiden skal det jo
„Norddjurs-ting“ betyder ikke, at
også gerne blive rutine for dem at
andre ikke også kan få glæde af
ordningen. Houlberg & Wittrup A/S i tænke miljø. Vi er kun 11 medarbejdere, hvor alle har en finger med og
Auning var i 2010 med på det andet
vi ikke er stærkere end det svageste
hold, som fik certifikatet, og det
led. Og 7-9-13 har vi endnu ikke haft
miljømæssige fokus har bilforhandalvorlige uheld hverken miljømæslerens Randers-afdeling sidenhen
sigt eller arbejdsmæssigt.“
også taget ved lære af. „Noget af
I bilbranchen er der generelt stort
det, vi gør her i Auning har været
fokus på miljøet.
med til at sætte
Mens stort set
gang i tankerne
KOMMUNEN ER IKKE
alle kunder spøri Randers,“
LÆNGERE EN VAGTHUND,
ger ind til både
fortæller afdebenzinøkonomi
lingschef Henrik
MEN EN SAMARBEJDSog grønne afgifTychsen. „For to
ter, er det ikke
år siden fik vi nyt PARTNER
absolut givet,
showroom og
at de altid tænker miljø på samme
kontor, samtidig med at vi også fik
måde som mekanikeren. „Det er
lavet ekstra isolering, LED-lys, nyt
ikke sikkert, at du lige tænker over
udsugningsanlæg og mere energiikke at parkere din bil på vores
rigtige porte. De besluttede sig for
græsareal, hvis den spilder olie eller
at renovere i Randers samtidig med
benzin. Det ved mekanikeren og
os.“ Udsigten til god forrentning
holder øje med det, så bilen i det
på sigt var en del af motivationen.
tilfælde kan flyttes til et andet sted
„Men det er ikke alene økonomien,
med en spildbakke under.“
der motiverer, da vi jo også snakker
med Randers om andre gode tiltag i
En løbende proces
forbindelse med GMC.“
Værkstedet i Auning er op mod 50
år gammelt, og der er stadig ting,
Også rutinerne skal gives videre
der kan forbedres. „Vi afleverer
Henrik fortæller, at man er rigtig
hvert år til marts en miljørapport til
glade for at være med i ordningen,
kommunen som også indeholder
og at det har givet en bedre forståplanlagte tiltag.“ Der er ingen krav til
else for miljø og en langt bedre diaomfanget af tiltag, og nogle gange
log med kommunen. „Kommunen
må tidsplanerne revideres. „Personer ikke længere en vagthund, men
dataforordning og afgiftsomlægninen samarbejdspartner. Den løbende
ger trækker på ressourcerne, så vi
skærpelse af miljøkravene giver menogle gange er nødt til at revidere
get bedre mening, når vi samtidig
tidsplanen. Men det handler om
får en bedre forståelse af, hvordan
udsættelse – ikke om skrinlægning.“
lovgivningen hænger sammen.“
Tiltagene skal også give mening,
Tilbage i 2010 var Henrik med til
og er man i mål med det hele, er
at lave virksomhedens miljøpolitik.
det OK at skrive det i rapporten.
„Jeg står stadig for det administra„Men der er vi endnu ikke. Det er
tive og laver den årlige miljørapport
en løbende proog holder øje
ces, og næste
med forbrug
VI GØR MEGET UD AF,
planlagte tiltag
m.m.“ Det
AT DET SOM ER RUTINE
er udskiftning
praktiske er
af belysningen
uddelegeret til
FOR NOGLE OGSÅ GIVES
på værkstedet i
medarbejderne.
løbet af 2019.“
Flere ældre
VIDERE TIL DE NYE MEDI tiden med
mekanikere
GMC er der
havde været
ARBEJDERE
skiftet fra oliefyr
her i mange år,
til fjernvarme. „En lang række tanker
og det betød flere nye ansigter, da
og tiltag bunder i certifikatet, og
de stoppede. „Vi gør meget ud af,
vi stopper ikke nødvendigvis ved
at det som er rutine for nogle også
fjernvarme. Solceller på taget er
gives videre til de nye medarbejen mulighed, og hvem ved om en
dere. Når vi gennemgår virksomvarmepumpe måske en dag afløser
heden med nye medarbejdere, er
fjernvarmen.“
det miljømæssige lige så væsentligt
som det arbejdsmæssige.“ En
miljøansvarlig på værkstedet følger
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
op på det og holder øje med, at
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SMITTE
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T I NABOBYEN

Afdelingschef Henrik Tychsen, Houlberg & Wittrup A/S
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Lokal virksomhed har

Hun og Jes er to af fire på lageret,
De gode historier er der heldigvis
flest af ved Skiftselv.dk. „Problemet der snart ikke har noget job længere, idet Skiftselv.dk flytter lageret
er, at nogle personer bliver så gode,
til Aalborg. „Tre af de ansatte på
at vi ikke kan undvære dem. Men vi
lageret vil gerne arbejde et andet
finder dog ud af det,“ siger Martin
sted, så jeg har kontakt til en lokal
med det store smil på. „Jeg tror
virksomhed, som gerne vil prøve
altid på det bedste i folk, og når de
at hjælpe dem videre. Det betyder
er ved os, behandler vi dem som de
meget for mig, at alle kommer godt
øvrige medarbejdere. Mærker vi, at
det ikke fungerer, stopper vi så også videre.“
Administrationen og kundeservice
hellere – for at arbejde med andre.
For 13 år siden startede virksommed ti ansatte bliver i Grenaa, og
Det er bedst for begge parter.“
heden Skiftselv.dk som en hobbybliver der brug for flere på kontoBirgit er et af de rigtig gode
virksomhed og har siden da vokset
ret, har Martin ladet en dør stå på
eksempler. „Hun døde desværre
sig stadig større. Efter cirka fem år
klem for Ingelise. „Aftalen med
pludseligt for ikke så længe siden.
traf man aftale med Jobcentret om
Coolrunner i Aalborg giver adgang
De opgaver, som vi på kontoret
den første, der kom ind for at blive
til 300 mio. købeklare europæere
havde dårlig samvittighed over ikke
afklaret til et fleksjob. Det gik rigtig
mod nu 1,8 mio.
at få lavet, løste
godt, og han blev ansat – og går nu
danskere, og vilhun for os.“
på efterløn pr. 31/12. „Vi lavede en
VI ER GODE TIL AT
kårene er både
Birgit havde væaftale med Jobcentret om at blive
bedre og betyvirksomhedscenter og har siden haft ret SOSU – og
BRUGE HINANDENS
deligt billigere.
mistede et ben.
flere fleksjobbere og mennesker
På sigt regner
„Hun var ofte
STYRKER OG SVAGHEDER
med specielle behov,“ fortæller
jeg derfor med,
ved bandagist
direktør Martin Mortensen. „De har
at flytningen kommer til at betyde
og havde friheden til det – og pasnogle ressourcer, og til småjob er
sede det selv ind i arbejdstiden. Hun flere arbejdspladser i Grenaa, end
en fleksjobber helt genialt.“ Marer virkelig et godt eksempel på, hvor dem vi nu mister.“
tin er derfor også ked af, at det i
Og Jes glæder sig til sin nye
medier og på Facebook nogle gange godt ordningen kan fungere.“
arbejdsplads. „For på vejen derhen
omtales som en nem adgang til billig
er der nemlig et godt Pokestop
Lagerflytning giver håb
arbejdskraft.
med æg, og Jes er bare vild med
om flere arbejdspladser
Pokemon GO.“ I samme åndedrag
Jes er autist og arbejder på lageret.
De gode historier er i overtal
er Martin klar til en indrømmelse.
„Da han startede, lignede han en
„Det er rigtigt, at når vi finder en,
„Man skal måske være lidt tosset
skræmt kylling og gik rundt med
der kommer til at arbejde for os på
for at trives ved os. Når jeg tænker
ørepropper for at gemme sig, mens
normale vilkår, er det super godt for
nærmere over det, er vi vist ikke
han i dag næos. Men det er
særlig mange normale mennesker,
sten er lidt for
bare ikke alle,
TIL SMÅJOB ER
kæk. Når han har men vi er gode til at bruge hinandet går sådan
dens styrker og svagheder. Var vi
sine helt faste
med. Sammen
EN FLEKSJOBBER HELT
alle ens, ville det være surt.“
opgaver i en
med Jobcentret
travl periode, er
GENIALT
bruger vi også
han faktisk den
tid på folk, hvor
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
bedste til det.“ Der er med Jobcendet ikke lykkes, og den tid, der ikke
tret lavet aftale om en mentorordbliver skrevet om i medierne, skal
ning, så der på andre tidspunkter er
jo også regnes med.“ Martin siger,
afsat en mentor til at være sammen
at det er forkert at fokusere på enmed Jes.
keltpersoner. „Det handler generelt
Ingelise er fleksjobber og arbejder
om mennesker, der har meget svært
ligeledes på lageret – og hjælper
ved at komme ind på arbejdsmarkedet uden disse særlige muligheder.“ i pakkeriet ved spidsbelastninger.

rigtig gode erfaringer med

ansatte i fleksjob og er
klar til endnu flere.

SMÅJOBBERE
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Direktør Martin Mortensen, Skiftselv.dk

GØR EN FORSKEL
www.erhvervDJURSLAND.dk · december 2018
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Områdedirektør Erhverv Søren Stenberg, Sparekassen Djursland

EFTER JOBSKIFTE ER

DJURSLAND
STADIG MIDTPUNKTET
22
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Skiftet fra et større til et mindre pengeinstitut
betyder mere ledelse og større indflydelse.
gode team betyder blandt andet, at
hvor der virkelig sker noget, og hvor
Da områdedirektør Erhverv i Sparehan som noget af det første i sit nye
man er gode til at stå sammen. Du
kassen Djursland, Søren Stenberg,
har sværere ved at agere og gøre en job hævede bevillingskompetencen i
takkede ja til et fristende tilbud fra
erhvervsafdelingen.
forskel i Aarhus.“
sparekassen, vægtede det højt, at
Og netop det at kunne påvirke
han i den mindre organisation er
Et møde skal også
ting og gøre en forskel er vigtigt
tættere på beslutningerne, og at
være en unik oplevelse
for Søren. „Jeg brænder for det. At
der i den nye jobfunktion er tale om
„I dag kommer en kunde sjældnere
mere ledelse. „Jeg var bestemt glad sparekassen har en god tilgang af
i sit pengeinstitut, men når det sker,
kunder, ser jeg
for mit tidligere
skal vedkommende også have et
som
et
tegn
på,
arbejde som
SNAKKEN OM, AT
fagligt udbytte og en unik opleat vores lokale
erhvervschef
VI GØR DET GODT, SER
velse med hjem. Ved at udfordre
pengeinstitut
i Djurslands
med lokale med- kunderne og stille spørgsmål kan
Bank,“ siger
VI SOM EN VÆSENTLIG
vi sammen åbne nye døre til nye
arbejdere også
Søren, der
spiller godt sam- muligheder.“ Udgangspunktet er, at
startede i sit nye ÅRSAG TIL DEN FINE
du som kunde har én kontaktperson.
men med vores
job 1. novem„Ved nogle møder kan der dog godt
KUNDETILGANG
lokale kunder.“
ber. „Men jeg
deltage to erhvervsrådgivere, da vi
glæder mig også
også prioriterer at gardere os med
rigtig meget til de nye udfordringer.“ Otte personer i
„makkerpar“ til at dække hinanden
stærkt erhvervsteam
Søren bor i Rønde med hustruen
ind ved ferie og sygdom m.m.“
Èn ting er, at det går godt, noget
Malene og 1-årige Sigrid.
Det med at dække hinanden ind
andet er at få det bredt ud til alle.
„Vi solgte lejligheden på Trøjborg
i sommer og flyttede til Rønde, hvor „Snakken om, at vi gør det godt, ser og dele viden gælder i øvrigt også
i andre sammenhænge. „Vi gør alt,
vi som en væsentlig årsag til den
vi har købt en byggegrund til vores
hvad vi kan, for at promovere Djursfine kundetilgang.“ En af Sørens ardrømmehus. Vores datter er faldet
bejdsopgaver er netop at strukturere land og skabe et sundt erhvervsliv.
rigtig godt til og nyder nu godt af
det gode budskab og brede de gode Vores lokale medarbejdere ved,
vuggestuen i Ugelbølle. Malene er
hvad der rører sig, og hvem der bor
historier længst muligt ud.
egentlig uddannet kandidat i marke„Vi har ambitioner om, at der også på Djursland.“ Søren siger videre, at
ting, men ved tilfældighedernes spil
promoveringen ikke alene handler
i det nordlige Aarhus er nye kunder,
arbejder hun også i et pengeinstitut
om egne kunder.
som hører om os – og får øje på os.
– i Aarhus.“
„Ved eksempelvis at kende
Vi har ingen aktuelle planer om ny
revisorer og
afdeling tættere
Motiverende med
advokater ved
på Aarhus men
mange lokale ildsjæle
VORES LOKALE
vi, hvad de står
kommer rigtig
Da Søren var lille, drev forældrene
MEDARBEJDERE VED,
for, og hvor vi
gerne på besøg
en campingplads i Fjellerup, mens
skal kigge hen,
det i dag er familiesommerhuset ved hos erhvervs
HVAD DER RØRER SIG,
hvis en af vores
den nærliggende Rygård Strand, der drivende i
kunder har brug
området. Hvilket OG HVEM DER BOR PÅ
er den lille families udgangspunkt
for det. Ligesom
vi i øvrigt også
for at dyppe tæer og nyde natur. „Vi
DJURSLAND
de tager fat i os,
gør ved nuvækan rigtig godt lide naturen, så Mols
hvis de har en
rende kunder. Vi
Bjerge slider vi også godt på.“ Der
kunde/klient, der passer til os. At
er fleksible og nemme at komme i
sendes desuden adskillige golfkugvide hvem hinanden er på Djursland,
kontakt med.“
ler ud i landskabet ved Lübker Golf,
betyder rigtig meget for området.“
Søren mener, at sammensætninhvor de begge spiller. Søren sidder i
gen af de otte erhvervsrådgivere
bestyrelsen for Business Djursland
og er formand for netværksudvalget. gør sparekassens erhvervsteam til
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
Djurslands bedste. „Flere af rådgiHan regner med i starten af decemverne har en baggrund i erhvervs
ber at blive optaget i Rønde Rotary
livet og kender således også til „den
Klub.
anden side“ af bordet, og vi dækker
„Det er meget motiverende med
hinanden godt ind.“ Troen på det
de mange ildsjæle her på Djursland,
www.erhvervDJURSLAND.dk · december 2018
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Formand Jørgen Blach, Nationalpark Mols Bjerge

EN DAG VAR

MINISTEREN
PLUDSELIG I TELEFONEN

24

Personprofil
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Der gik nogle sekunder før ti-øren faldt på
plads sammen med Esben Lunde i telefonen.
Den store fritidsinteresse er jagt
„Goddag, det er Esben Lunde,“ lød det en dag i telefoDen alt overskyggende fritidsinteresse er jagt. „Vi har
nen hjemme ved Jørgen Blach på gården Lykkesholm
selv jagten her, og jeg bliver jævnligt inviteret ud. Jens
ved Trustrup i Norddjurs Kommune. Der var noget
og jeg har også en ejendom i Skotland, hvor vi 5-6
bekendt ved navnet, men der gik nogle sekunder, før
gange om året er på jagt.“ Jorden der er forpagtet ud,
Jørgen forstod, at det var daværende Miljø- og føde
mens brødrene selv driver skoven. „Jeg ville egentlig
vareminister Esben Lunde Larsen (V). „Han spurgte,
også gerne spille lidt golf, men efter at jeg i efteråret
om det var noget for mig at blive formand for National
2017 blev udnævnt til formand
Park Mols Bjerge. Vi snaki nationalparken, har jeg ikke
kede sammen yderligere nogle
FORMANDSPOSTEN
spillet.“
gange, og jeg endte med at sige
Mens man for år tilbage
ja.“
KRÆVER MERE TID, END JEG
jævnligt hørte om forskellige
Jørgen måtte stemme det af
interessekonflikter, er nationalmed sin bror, Jens, som han dri- HAVDE REGNET MED
parken i dag blevet et attraktivt
ver Lykkesholm, Frydensbjerg
brand. „Nu beder folk om at komme med, og jeg har
og Rugård Gods sammen med. „Jeg måtte først lige
været med til at udvide parkens grænse tre steder i
spørge, om han synes, at det var OK, at jeg fik flere leår.“ Ét emne – for eller imod velkomstcentret ved Kalø,
delsestimer.“ Jørgen ved ikke, hvorfor valget lige netop
fylder dog stadig meget. „Og det bliver det ved med, til
faldt på ham, da han i nationalparkens bestyrelsesrefedet forhåbentlig en dag står færdigt. „Jeg er glad for, at
rater kunne læse, at man havde foreslået lokale kræfter.
kommunen enstemmigt vedtog lokalplanforslaget, som
„Men jeg føler mig på alle måder taget rigtig godt imod
nu er i høring. Det er lige den opbakning, vi har brug
af både bestyrelse og ansatte.“
for.“
Finder fristed i sommerhuset
Masser af bestyrelsesarbejde
Jørgen fravalgte fra starten at være den meget synlige
Stort set altid fra starten på landbrugskarrieren og frem
formand. „Sammen med min bror driver jeg landbrug
til begyndelsen af 2018 har Jørgen siddet med i bestyved at give ansvar til mine fantastiske medarbejdere,
relses- og/eller udvalgsarbejde i landbrugsforeningen –
og det er på samme måde, jeg får det til at fungere i
og er i dag formand for Kolindsund Pumpelaug. Fælles
nationalparken. Det skal være sådan, da jeg jo ikke hele
for nationalparken og Kolindsund er, at de har hver en
tiden kan være med i alt. Jeg tæller ikke timerne, men
stor mærkesag – velkomstcenformandsposten kræver mere
tid, end jeg havde regnet med.“
DET ER UREALISTISK IGEN tret ved Kalø og naturgenopretningen af Kolindsund.
Det skal dertil siges, at JørMens Jørgen ser meget
gen også nogle gange deltager
AT FYLDE KOLINDSUND OP
positivt på velkomstcentret, tror
i arrangementer og går med på
han ikke meget på naturgenopture i nationalparken. SommerMED VAND
retningsprojektet. „Jeg mener,
huset tæt ved Femmøller lejes
at det er urealistisk igen at fylde Kolindsund op med
ikke ud og bruges især om vinteren og i foråret/forsomvand.“ Der er ikke lavet konkrete beregninger på prisen.
meren som et fristed. „Der kan jeg med kort varsel
„Det vil være meget omfattende blandt andet at flytte
suse ud og sidde i vandkanten og tømme hovedet.“
veje, brække anlæg ned og udbetale erstatninger, og
Jørgen er 4. generation på Lykkesholm og forpagmin hurtige „lommeregnermodel“ siger, at der sagtens
tede sin første ejendom allerede, mens han i 1981 gik
kan blive tale om omkostninger på i hvert fald et par
på landbrugsskole. Hverken kæresten Ulla eller hans
milliarder.“
datter og to sønner bor på gården, men som indledning
på generationsskifte starter den yngste søn 1. marts
som driftsleder på gården. „Her er fire fastansatte + en
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
deltidsmedarbejder, og i høsttiden er der endnu mere
liv og endnu flere til at tage fat.“
www.erhvervDJURSLAND.dk · december 2018
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Ønsker turist fusion
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

DJURSLAND Destination Djursland og Visit
Aarhus har i flere år samarbejdet om international
markedsføring, og de to destinationer ønsker
nu at fusionere. Det vil skabe Danmarks største
turistdestination uden for hovedstaden, der vil
sende flere ressourcer i turismearbejdet lokalt.
Konkret vil Destination Djursland springe fra en
turismeomsætning på 2,3 mia. kr. til 7,2 mia. kr.
„Destination Djursland har klaret sig godt, men vi
er en lille spiller i et stort marked. Med fælles røst
kan vi påberåbe os en større andel af de statslige
turismefremmemidler og i det hele taget sikre en
sundere udvikling og økonomi. Vi vil også kunne
løfte større og mere komplekse opgaver og tage
Djursland til helt nye højder i tæt samarbejde med
erhvervslivslivet,“ siger formand for Fonden for
Destination Djursland, Ole Bollesen.

Syddjurs og Dansk Byggeri

Kvalitet og Omtanke

SYDDJURS Repræsentanter fra Dansk Byggeri
Østjylland/Djursland og Syddjurs Kommune har
været samlet til det årlige dialog- og opfølgningsmøde. Begge parter var særdeles tilfredse med
den løbende dialog og med Kommunens fremgang til nr. otte på landsplan i Dansk Byggeris årlige analyse af kommunernes erhvervsvenlighed.
„Vi er meget tilfredse med den gode dialog og
samarbejdet med Syddjurs Kommune,“ siger
Klaus Jakobsen, der er medlem af bestyrelsen for
Dansk Byggeri Østjylland. Harald Grønlund, der er
formand for lokalforeningen på Djursland tilføjer:
„Vi vil igen i år kvittere for et ganske stort anlægsbudget og en meget fornuftig udbudspolitik, der
er med til at skabe arbejdspladser og aktivitet i
lokalområdet.“

Norddjurs og Dansk Industri

Tel. 8833 4646 · www.lsalaw.dk
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NORDDJURS Norddjurs Kommune og DI ser
en gensidig interesse i at videreudvikle det lokale
erhvervsklima efter DI offentliggjorde sin årlige
erhvervsklima undersøgelse, hvor kommunen gik
fra nummer 84 sidste år til nummer 68 i år.
„Der var enighed om at samarbejde om udviklingen af vores erhvervsvenlighed, en dialog jeg
på kommunens vegne hilser velkommen. Helt
konkret blev det aftalt, at vi arbejder videre med
kommunens placering i Dansk Industris årlige
erhvervsanalyse som et redskab til at fokusere
vores indsatser,“ fortæller udvalgsformand for
erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget, Else
Søjmark.

Ny IT skal styrke Jobcenter

SYDDJURS Et nyt system fra softwarefirma
Schultz skal øge effektiviteten og give en endnu
bedre service hos Jobcenter Syddjurs.
„Der åbnes 10.000 sager her hvert år, så vi ser
frem til det ny fagsystem, der er gearet til fremtidens behov. Det vil betyde, at borgerne vil opleve
bedre hjælp, men også at sagsbehandlerne får
et system, der understøtter deres arbejde mere
effektivt,“ udtaler chef for Erhverv og Beskæftigelse Mette Vestergaard, Syddjurs Kommune.

www.erhvervDJURSLAND.dk · december 2018

Grenaa Gymnasium

Majurran Veethividangan (31)
er tiltrådt i en nyoprettet stilling som leder af gymnasiets
HF-afdeling. I forbindelse
med vicerektor Vagn Rohdes
afgang er skolens ledelse
blevet omstruktureret, så der
ikke længere er en vicerektor,
men hver sin leder for hver af
skolens tre uddannelser STX,
HF og IB.
Majurran kommer fra en stilling på Struer Gymnasium,
hvor han underviste i dansk
og matematik på STX og HF.

„Igen i år er vores valg af
Kanneprismodtager lidt
alternativt. Vi har valgt en,
der gør meget for Grenaa
i almindelighed og Grenaa
midtby i særdeleshed, nemlig
Carsten Thygesen, frisørmester og formand for Grenaa
ShopiCity,“ sagde formand for
Grenaa Håndværker og Industriforening, Klaus Allermann,
da prisen blev overrakt til
Carsten Thygesen.
Han uddybede, at Carsten
Thygesen får dette års Kannepris for at besidde et gå-påmod, når det handler om at
udvikle og drive andre fremad
for fælles bedste.

Danbolig Ebeltoft

Sparekassen Djursland

Poul Antonsen er indtrådt
som medindehaver og daglig
leder af Danbolig i Ebeltoft.
Han har 27 års erfaring fra
finanssektoren og har blandt
andet været filialdirektør i
Nordeas afdeling i Ebeltoft.
Ejendomsmæglerne Lars
Blach og Simon Freund Jensen er ligeledes medejere af
Danbolig Ebeltoft.
Eva Strøm (44) tiltræder
som ny tovholder for Mols
i Udvikling til årskiftet. Hun
kommer fra en stilling som
kommunikationskonsulent og
projektleder i Landsforeningen af Menighedsråd.
„Det bliver spændende at
få indsigt i alle de mange
projekter, der er en del af
Mols i Udvikling, og møde
de mange mennesker, der
lægger kræfter i at gøre Mols
og Helgenæs til et godt sted
at bo, besøge og arbejde,“
fortæller hun.
„Vi har været i en luksussituation med 112 ansøgere,
så opgaven har ikke været
helt let. Vi var, udover hendes
stærke faglige kvalifikationer,

Nye selskaber
Cvr nr
40033246
40031588
40013806
40033882
40032630
40027424
40027416
40027408
40027386
40027335
40027319
40027289

Advokaterne og Claus Skovgaard, Profil Optik er begge
indtrådt som nye medlemmer. De øvrige medlemmer
er Mariann Sørensen, Butik
Otto, Niels Haslund, EBM Din
Tøjmand, Hanne Løber, Butik
Zærlig og Birgitte Meller,
Sportigan. Ketty Mikkelsen,
Boys & Girls, Arne Povlsen,
Meny og Mette Bak, Boutique
Glad er udtrådt.

Mols i Udvikling

Frisør Carsten Thygesen

Grenaa Håndværker- og Industriforenings årlige initiativpris
– Årets Kanne, opkaldt efter
redningshelten Søren Kanne
– tilfaldt i år frisør Carsten
Thygesen, der også er en
særdeles aktiv formand for
Grenaas handlende i ShopiCity.
Overrækkelsen fandt sted i
forbindelse med det årlige
torskegilde på Restaurant
Mundgodt.

meget imponerede over Evas
evne til at afkode, hvad Mols
i Udvikling er for en størrelse, hendes nysgerrighed i
forhold til opgaven og lyst til
at arbejde med de frivillige,“
kommenterer formanden
Grith Mortensen.

Selskabsnavn
Reg.dato
Danish Code IVS............................................. 19.11.2018
Lighted Healers Happy Lifesafers IVS........... 19.11.2018
KBH Skovservice IVS...................................... 12.11.2018
Emstary IVS..................................................... 19.11.2018
ClimaCar ApS.................................................. 19.11.2018
M-7 IVS............................................................ 16.11.2018
M-8 IVS........................................................... 16.11.2018
M-5 IVS........................................................... 16.11.2018
M-6 IVS........................................................... 16.11.2018
M-3 IVS........................................................... 16.11.2018
M-4 IVS........................................................... 16.11.2018
M-1 IVS............................................................ 16.11.2018
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40027270
40023550
40009191
40005951
40005544
40003428
40000135
39997223
39984733

Rønde Handel

René Povlsen, der driver
Meny i Rønde, har overtaget
formandsposten i Rønde
Handels bestyrelse efter
ejerleder i Hestehuset Husted
i Følle, Henriette Husted, der
fortsætter som næstformand.
Line Lindgaard-Kjeldsen, Kalø

M-2 IVS............................................................ 16.11.2018
Sølballegaard ApS........................................... 15.11.2018
FBD Consulting IVS.........................................09.11.2018
Marias udstyr til hundesport IVS....................08.11.2018
SH Entrepriser ApS.........................................08.11.2018
SBB entreprise IVS......................................... 07.11.2018
Sakura Real Estate Denmark ApS..................06.11.2018
Sølvsten Fjerntransport ApS..........................05.11.2018
Dunville Apparel ApS......................................31.10.2018

Selskabsændringer
38375520 Gulltoppur ApS............................................20.11.2018 2)
32274900 GRENAA PLANTECENTER ApS................ 19.11.2018 2)
29917884 THURHØJ ApS............................................ 19.11.2018 2)

21403377
15306696
37512370
38442198
75257813
25514319
32647596
36924381
25452984
37103179
26923646
24991547
32265820

Søren Stenberg (34) er
tiltrådt som områdedirektør
- erhverv samt medlem af
Sparekassens ledelse. Søren
kommer fra en stilling som
erhvervschef i Djurslands
Bank for bankens større
erhvervskunder, og han har i
løbet af sin 12-årige karriere
i den finansielle sektor bl.a.
været investeringsrådgiver for
private banking-kunder i Ringkøbing Landbobank og leder
af Djurslands Banks Rønde
afdeling.
Finansøkonomuddannelsen
har Søren suppleret med HD
i Finansiel Rådgivning samt
relevante lederuddannelser,
og han er bestyrelsesmedlem
i Business Djursland.
„Det er med stor glæde, at
vi kan byde Søren Stenberg
velkommen og dermed styrke
vores erhvervskompetencer
endnu mere,“ udtaler direktør
Peter L. Sørensen.

BG PRINT ApS........................................... 28.10.2018 3)
BEKA 2016 ApS..........................................19.10.2018 4)
Commitment ApS.......................................20.11.2018 2)
Teddydk IVS................................................20.11.2018 2)
TVED TRÆLASTHANDEL ApS.................. 12.11.2018 3)
EFALK PROJECT ApS................................09.11.2018 3)
KLESSNERS AUTO ApS............................. 31.10.2018 1)
L. Dydensborg ApS.....................................26.10.2018 4)
ENTREPRENØRFIRMA OLE VOGNSTRUP A/S.26.10.2018 4)
Rottenstein Handel og Service ApS...........26.10.2018 4)
MK TRADING A/S.......................................26.10.2018 4)
L. SIMONSEN, KOLIND ApS......................26.10.2018 4)
NIO, RANDERS ApS...................................22.10.2018 4)

0) Anmodning om opløsning – 1) Likvidation vedtaget – 2) Konkursdekret
afsagt – 3) Opløst ved erklæring – 4) Virksomheden er opløst
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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 
Mød Innovationsfonden
6. december fra 14:00-17:00, Erhverv
Randers, Parkboulevarden 31, 8920
Randers NV.
Innovationsfonden investerer i vækst
og arbejdspladser i danske virksomheder - såvel i it som i produktion,
transport og handel. Fonden kræver
ikke ejerandele eller pengene retur
og er villig til at løbe en risiko når der
investeres.
Gratis - no-show-gebyr på 300,- kr.
Tilm.: tsj@erhvervranders.dk
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.

Erhverv Grenaa medlemsmøde
31. januar kl. 08:00-09:30, Kulturhuset
Pavillonen, Kærvej 11, 8500 Grenaa.
Mulighed for gæstedeltagelse.
www.erhvervgrenaa.dk
Erhverv Grenaa medlemsmøde
28. februar kl. 08:00-09:30, Kulturhuset
Pavillonen, Kærvej 11, 8500 Grenaa.
Mulighed for gæstedeltagelse.
www.erhvervgrenaa.dk
Iværksætterprisen 2019
23. maj kl. 17:00 på Sostrup Slot &
Kloster, Maria Hjerte Engen 1, Gjerrild,
8500 Grenaa.
Business Region Aahus hylder Østjyllands succesfulde iværksættere. I
løbet af aftenen uddeles tre priser til
de nominerede, som har skabt mest
opsigtsvækkende og overraskende
resultater. Der er tre kategorier: Young
Stars, Change the World og The World
is Yours.
Info: facebook.com/ivaerksaetterprisen

Erhvervsakademi Dania
Til februar bliver det muligt
at starte på en ny spilrettet
professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling på
campusset i Grenaa.
„Jeg er naturligvis glad for,
at vi kan tilbyde den nye uddannelse. For der er behov
for den, hvis ikke Danmark
skal hægtes endnu mere af
spil-toget i international sammenhæng, end vi allerede
er. Spilbranchen bliver stadig

ikke opfattet som en industri.
Mens vi forsøger at sætte
spil i bås som enten kultur
eller underholdning, overhaler
udlandet os i disse år, og vi
går glip af mange milliarder
kroner i indtjening,“ siger
campuschef Jonatan Yde fra
Erhvervsakademi Dania.
Koed A/S
Det autoriserede BMW serviceværksted og forhandler af
nye og brugte BMW-reservedele, er nomineret til prisen
som Årets Autogenbruger i
forbindelse med Auto Awards
2018, der afholdes i Cirkusbygningen sidst i november.
Virksomheden har landets
største lager af BMW-reservedele med 38.000 nye dele
og mere end 50.000 brugte.
Madens Hus
De historiske køkkener i
Madens Hus på Det Grønne
Museum har modtaget en
international pris ved Food
Trekking Awards 2018 i London. „Vi er utroligt stolte og
glade for at modtage prisen.
Det er et kæmpe skulderklap
til alle de folk, der har knoklet
stenhårdt for at få Madens
Hus og arbejdet med at
formidle vores madhistorie

NY FERIELOV PÅ VEJ
EU har vurderet, at den danske ferielov er i strid
med EU’s arbejdsdirektiv, og på den baggrund
har Folketinget nu vedtaget en ny ferielov,
som træder i kraft den 1/9 2020.
Det nye ferieår løber 1. september til 31.
august, mens ferieafholdelsesåret løber fra 1.
september til 31. december året efter.
I forbindelse med overgangen til den nye
ferielov, er det nødvendigt med en overgangsperiode.
Det betyder, at man allerede fra den 1/1 2019
skal have fokus på de nye regler. Blandt andet
skal optjente feriepenge i perioden 1/9 2019 til
31/8 2020 indefryses – enten ved indbetaling til
en ny feriefond eller ved hensættelse i virksomhedens regnskab.
Det kræver derfor allerede nu, at man overvejer
hvilken løsning, der er bedst for virksomheden,
og om de nødvendige likvide midler er til stede.
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og den levende kulturarv til at
lykkes,“ siger Anne Bjerrekær,
der er direktør for Det Grønne
Museum.
Aarhus Airport
Lufthavnen er af Ehverv
Aarhus udnævnt til Månedens
Virksomhed med baggrund
i dens vilde udvikling. Passagertallene er nærmest
eksploderet - proportionelt
med det væsentligt udbyggede rutenet.
Den markante vækst fik for
alvor luft under vingerne,
da Aarhus Airport sidste år
udvidede sit samarbejde med
SAS med nye ruter til Oslo,
Stockholm, München, Malaga, Mallorca, Split og Nice.
Derudover er lavprisflyselskabet easyJet kommet til byen
med ruter til i første omgang
Berlin, Tegel og London
Gatwick.
Høbjerg Gartneri
Et samarbejde mellem
Høbjerg Gartneri, Michelinkok Per Mandrup og Norddjurs Kommune har ført til,
at overskudsproduktion af
tomater fra gartneriet i fremtiden kan ende som gourmetketchup i stedet for som
grisefoder.

KLUMME – ADVOKAT

Indefrosne feriepenge udbetales først, når man
forlader arbejdsmarkedet.
Indefrysningen er nødvendig, da man i den
nye ferielov overgår til samtidighedsferie, hvor
de 2,08 feriedage der optjenes pr. måned
i princippet kan afholdes med det samme.
Uden indefrysning ville man i en periode have
feriepenge til rådighed fra både den nye og den
gamle feriepengeordning.
Den nye ferielov bør også give anledning til
en gennemgang og opdatering af virksomhedens individuelle aftaler, personalehåndbøger,
overenskomster og lokalaftaler, således at
disse fortsat er i overensstemmelse med den
gældende lovgivning.
Pia Bidstrup, persondataspecialist og juridisk
elitesekretær samt advokat (H) og partner
Jørgen Lindhardt Steffensen, L
 indhardt
Steffensen Advokater ApS
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Vækst i %

Virksomhedsnavn

By

371,3

Toft & Alexandersen ApS

Mørke

274,0

Brdr. Kempel ApS

Ørsted

forhold til sidste år. 16 virksomheder er med på den ef-

268,3

AH Transport ApS

Grenaa

tertragtede vækst-liste som D
 agbladet Børsen står bag.

208,1

Mitech ApS

Auning

205,8

Dana Metal ApS

Kolind

182,3

Murermester Kristian Wetche ApS

Grenaa

167,5

Prip ApS

Grenaa

157,7

A.E. Maskiner ApS

Ørsted

146,5

Urtegården ApS

Vivild

142,1

Nymark & Fogh Teknik ApS

Grenaa

130,3

DB Norddjurs ApS

Grenaa

117,8

Jowin ApS

Hornslet

116,0

JP Elteknik & Entreprise ApS

Trustrup

106,4

Lindhardt Steffensen Advokater A/S

Grenaa

106,3

Nordisk Mur & Fliseservice ApS

Ebeltoft

104,3

LB-Consult A/S

Grenaa

Antallet af Djursland-Gazeller er i 2018 status quo i

Topplaceringen går i år til
entreprenørvirksomheden
Toft & Alexandersen ApS
fra Mørke, der har realiseret
en vækst på godt 370 pct.,
næsten 100 pct. mere end
nummer to på listen.

Sådan defineres en Gazelle-virksomhed
• A/S eller ApS (Pengeinstitutter er undtaget kravet).
• Min. 1 mio. kr. i omsætning eller 0,5 mio. kr. i bruttoresultat.
• Minimum fire regnskaber skal være offentliggjort. Regnskabsperioder på
under 12 måneder i udgangsåret, og over 12 måneder i slutåret, frasorteres.
• Der skal være vækst i omsætningen/bruttoresultatet i hvert af regnskabsårene.
Summen af det primære resultat skal være positivt.
• Omsætningen/bruttoresultatet skal mindst være fordoblet i løbet af de seneste fire år.
Kilde: Børsen

Gengangere
To af årets Gazeller er gengangere fra sidste år. Det gælder
nummer syv på listen Prip
ApS, der driver vognmandsforretning med omkring 14
ansatte i Veggerslev under
navnet Stevnhoved samt
nummer otte A.E. Maskiner
ApS i Ørsted, der er Gazelle for fjerde år i træk. De
omkring 25 medarbejdere
reparerer, køber og sælger
landbrugs- og entreprenør
maskiner.

Midtjysk vækst
I Midtjylland er antallet af
Gazeller samlet set steget
med 10 pct. og de 580 virksomheder udgør i alt 27,6 pct.
af alle landets gazeller.
„Det er imponerende at
se, at så mange midtjyske
virksomheder igen i år lykkes
med at bevare den positive
vækst. Når man som region
huser mere end en fjerdedel
af alle landets gazeller, så
er det ikke kun en sejr for
virksomhederne. Det har også
stor betydning for beboerne
i Midtjylland. For i takt med
virksomhedernes succes,
bliver der også skabt flere
arbejdspladser i regionen. Det
er det, der gør gazellerne så
vigtige for os alle,“ pointerer
chefredaktør Niels Lunde,
Børsen.

Miljø- og fødevareministeren på Grenaa Havn
Jakob Ellemann-Jensen har
besøgt Grenaa Havn for
at drøfte perspektiverne i
havnens satsning på bæredygtighed og genanvendelse.
„Her ser vi jo i praksis,
hvordan metalskrot, takket
være nye måder at tænke på,
kan forvandles fra affald til
en værdifuld ressource, der
kan genanvendes,“ sagde
han efter at have set Stena
Recyclings store anlæg til
behandling af metalskrot.
Ministeren var inviteret for at
høre, hvordan havnen både
praktisk og strategisk arbejder
med cirkulær økonomi og
bæredygtighed.

„Vi deler ministerens opfattelse af, at omstilling til grøn,
cirkulær økonomi bliver et
bærende element i den industrielle udvikling. Vi er også
af den opfattelse, at målrettet
satsning på øget genanvendelse både er en mulighed og

Den rigtige kurs
„Mødet med Miljø- og fødevareministeren bekræfter os
i, at vi står over for store forretningsmæssige muligheder
inden for cirkulær økonomi,“
slog administrerende direktør
Henrik Carstensen, Grenaa
Havn A/S fast efter besøget.
www.erhvervDJURSLAND.dk · december 2018

en pligt for erhvervslivet. Vi
er derfor meget optimistiske
efter mødet og fastholder
fokus på det, der efter vores
opfattelse kommer til at
bidrage væsentligt til havnens
fremtidige vækst,“ fortsætter
Henrik og peger på konkrete

eksempler som genanvendelse af let forurenet jord, nye
kajarealer til et kommende
anlæg til dekommissionering
af vindmøllevinger samt en
vision om at gøre det nye
havnecenter til „Bæredygtighedens Hus“.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen og administrerende direktør Henrik Carstensen, Grenaa Havn A/S

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

AKTIV SPORT APS
Knebel Bygade 38 St, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30-6-2018
Bruttofortjeneste
1,3
(3,2)
Resultat før skat
-0,4
(1,3)
Egenkapital
0,7
(1,6)
Antal ansatte
3
BVM TØMRER APS
Mortensensvej 5, 8963 Auning
Regnskabsafslutning 30-9-2018
Bruttofortjeneste
0,7
(0,5)
Resultat før skat
0,2
(0,1)
Egenkapital
0,4
(0,3)
Antal ansatte
3
BYGGEFIRMAET PETER PRÆST APS
Rugvænget 11, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2018
Bruttofortjeneste
1,0
(0,8)
Resultat før skat
0,3
(0,0)
Egenkapital
0,5
(0,2)
Antal ansatte
3

Boligsidens Markedsi…

HORNSLET SNEDKER-, TØMREROG KØKKENFORRETNING APS
Ravnhøjvej 3, 8543 Hornslet
500
Regnskabsafslutning
31-5-2018
Bruttofortjeneste
3,8
(3,7)
400
Resultat før skat
0,7
(1,0)
Egenkapital
1,8
(2,1)
300
Antal ansatte
15

Antal erklærede konkurser
Antal
800

700
600

MS SHOES APS
Rådmandsvej 22, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2018
Bruttofortjeneste
2,0
(1,2)
Resultat før skat
0,7
(0,4)
Egenkapital
-0,8
(-1,3)
Antal ansatte
3
PR ELECTRONICS A/S
Lerbakken 10, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-6-2018
Bruttofortjeneste
134,0
(118,3)
Resultat før skat
47,5
(33,5)
Egenkapital
197,7
(182,9)
Antal ansatte
130
PRORISK
FORSIKRINGSMÆGLER APS
Gåsebakken 40, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-6-2018
Bruttofortjeneste
1,8
(1,5)
Resultat før skat
0,8
(0,7)
Egenkapital
0,9
(0,8)
Antal ansatte
3

RINCO ULTRASONICS
DANMARK A/S
Erhvervsparken 1, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-6-2018
Bruttofortjeneste
1,9
(1,2)
Resultat før skat
0,9
(0,1)
Egenkapital
1,9
(1,5)
Antal ansatte
3
SIMAS - FILTERS A/S
Rugvænget 10, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2018
Bruttofortjeneste
8,2
(7,8)
Resultat før skat
1,9
(1,7)
Egenkapital
5,5
(5,1)
Antal ansatte
11
VV ENTREPRENØR APS
Tingvej 55, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-6-2018
Bruttofortjeneste
1,2
(1,3)
Resultat før skat
-0,1
(-0,1)
Egenkapital
0,1
(0,2)
Antal ansatte
3

REKO A/S
Ebdrupvej 8B, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-6-2018
Bruttofortjeneste
4,4
(4,1)
Resultat før skat
-1,4
(-0,1)
Egenkapital
3,2
(4,4)
Antal ansatte
15

200

500
400
300
200
100
0
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2017

August
2018
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2018
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2018

Kilde: Danmarks Statistik

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

HUTTERS REKLAMEBRODERI APS
Huldremosevej
17A, 8586 Ørum Djurs
100
Regnskabsafslutning 30-6-2018
Bruttofortjeneste
1,4
(1,2)
0
Resultat før skat
0,2
(0,1)
Egenkapital
0,6
(0,5)
Antal ansatte
7
HÅRLOKKEN APS
Tingvej 23, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-6-2018
Bruttofortjeneste
0,8
(0,7)
Resultat før skat
0,1
(0,0)
Egenkapital
0,1
(0,1)
Antal ansatte
3
6

ICAN A/S
5 18, 8544 Mørke
Stationsvej
Regnskabsafslutning
30-6-2018
4
Bruttofortjeneste
0,8
(0,5)
3
Resultat før skat
0,4
(0,1)
Egenkapital
2,8
(2,5)
2
Antal ansatte
3

5

4

3

Alle data er indhentet i perioden
31.10.2018 - 20.11.2018
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen,
NN Markedsdata. Gengivet uden ansvar.
Antal ansatte er en usikker variabel.

1

September
2017

728
611

Juli
2018

661
577

August
2018

684
619

September
2018

703
592

JABA EJENDOMME A/S
0
Eskerodvej 103, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-9-2018
Bruttofortjeneste
3,0
(2,7)
Resultat før skat
3,9
(4,9)
Egenkapital
49,9
(47,5)
Antal ansatte
7

Kilde: Danmarks Statistik

JYSK TRYKPRØVNING A/S
Møllevej 4A, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30-6-2018
Bruttofortjeneste
2,8
(2,6)
Resultat før skat
0,5
(0,3)
Egenkapital
0,9
(0,8)
Antal ansatte
7

Få relevante indlæg
optaget gratis i Ajour.
info@erhvervdjursland.dk
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LANG & LANG RIDEUDSTYR APS
Bygmarken 37, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-9-2018
Bruttofortjeneste
0,3
(0,0)
Resultat før skat
-0,1
(0,0)
Egenkapital
-0,0
(0,0)
Antal ansatte
3

NYTÅRSKUR
Medlemmer af Business Djursland inviteres hermed til
nytårskur fredag den 4. januar 2019 på Kattegatcentret,
Færgevej 4, Grenaa.
Vi vil glæde os til at skåle et nyt, spændende erhvervsår
ind sammen med dig, og samtidig berette om, hvad vi
tænker året 2019 bringer af muligheder for erhvervslivet
på Djursland.
PROGRAM
13.30 Formanden byder velkommen
13.35 Direktør Helle Hegelund
fortæller lidt om Kattegatcentret
13.45 Borgmester Jan Petersen
beretter fra og om Norddjurs Kommune
14.10 Borgmester Ole Bollesen
beretter fra og om Syddjurs Kommune
14.30 Networking – med let traktement
15.15 Erhvervsprisen overrækkes
til en Gazelle fra Djursland
15.30 Tak for i dag

Tilmeld dig på www.businessdjursland.dk
Deltagelse er GRATIS, men der er et no show gebyr
på 300 kr. ved tilmelding uden fremmøde/afbud inden
tilmelding lukker.

www.erhvervDJURSLAND.dk · december 2018
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med sit team og produktudvikler avancerede maskiner og produktionsudstyr
2015

2016

2017

2018

Inno3 ApS

til både store industrivirksomheder og medicinalindustrien.
Michael startede virksomheden Inno3 i 2014, og opgaverne tog hurtigt fart for ham.
Specielt medicinalindustrien
er et voksende forretningsområde. Lige nu er han involveret
i udviklingen af produktionsudstyr til en maskine til
hjemmebrug, der skal dosere
og indsprøjte medicin i mennesker. Patienten anvender
maskinen på daglig basis,
men man må selvfølgelig ikke
kunne misbruge udstyret. Der
er en masse krav forbundet
med sådan en maskine. Der
skal f.eks. udarbejdes en
såkaldt tolerencekædeanalyse,
og den konkrete udfordring for
Michael er, at produktionen
skal udvikles til masseproduktion, fordi der vurderes at være
ret stor efterspørgsel.
Maskinbygning
til industrien
Virksomheden har i øjeblikket
to medarbejdere udstationeret
på to lokationer hos to af de
store vindmølleproducenter.
„Den ene har været i gang
med opgaven i halvandet år
med at produktudvikle produktionsudstyr til vindmøller,“
forklarer Michael. Han har selv
arbejdet på en række store
virksomheder i Aarhus-områ-

Skolevej 1
8410 Rønde
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Føj til favoritter

Fremtidsmuligheder
det som Crisplant, Scanvaegt
skal udnyttes
og til sidst R&D i Søften,
EJERHIERARKI
NØGLETAL
SidsteSTRUKTUR
år endte
med en
pænREGNSKABER
inden han startede Inno3.PROFIL KONTAKTPERSONER
omsætningsvækst og det bed„Jeg endte med at sidde i
RESULTAT
FØR
SKAT
ste resultat
hidtil
med
godt 0,5
deres salgsafdeling, selvom
OMSÆTNING
673
jeg egentlig ikke troede, at jeg 0 mio. kr. i overskud efter skat.
2015 2016 2017 2018
Men Michael
tror på gode
egnede mig til at være sælger.
vækstmuligheder og er lige nu
Men her fandt jeg ud af, at det
på jagt efter nye ingeniørkolkan jeg vist godt, det her med
leger. Faktisk både fastansatte
salg. Det, der virker i salget for
og freelancere. „Jeg leder altid
mig er, at fordi jeg kan teknik0
efter freelancere
vil2018
gerne
ken, så kan jeg forstå kundens
2015 2016og
2017
have tilknyttet flere af dem,
udfordringer. Når de kan
jeg kender fra mine tidligere
mærke det, bygges der en tillid
RESULTAT
FØR SKAT
jobs. Jeg
skal kunne
stå inde
op, som vi så selvfølgelig skal
673
for mine medarbejdere og
kunne leve op til bagefter.“
vide, hvad de kan. Det er
-548
afgørende for mig, så jeg kan
Egenproduktion på bedding
bygge videre på den tillid, vi
Michael har fået en idé i
EGENKAPITAL
har hos kunderne.
Vi skal gøre
forbindelse med et besøg på
249
en forskel både i løsninger
Rigshospitalet. Efterfølgende
har han haft en tæt dialog med 0 og på økonomien.
2015 2016 Derfor
2017 2018 er
ambitionen også vækst i både
en overlæge på Skejby og har
omsætning og indtjening.“
udviklet nogle prototyper på
0
2015 2016 2017 2018
et nyt produkt i 3D print. Nu er
patentet taget hjem, og idéen
skal flyttes til næste fase. „Det-548
er ikke afklaret, hvor meget
INNO3 APS
vi selv skal være med i det
EGENKAPITAL
Skolevej 1, 8410
Rønde
videre forløb. Om vi skal være
249
Regnskabsafslutning 30-6-2018
med i produktionen, om der
skal produceres på licens eller
Bruttofortjeneste
1,6 (1,3)
om idéen måske skal sælges
Resultat før skat
0,7 (-0,5)
videre. Men jeg er sikker på, vi
0
Egenkapital
0,1 (-0,4)
med det nye produkt rammer
2015 2016 2017 2018
Antal
ansatte
3
en stor efterspørgsel,“ konstaAlle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)
terer han begejstret.
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UNDERLEVERANDØREN MED
DET HELE I HUSET

Vælg en stærk
samarbejdspartner
LOKAL OG ENGAGERET

Fiberlaserskæring, vandskæring,
svejs og maskinbearbejdning
aalsrode.dk

www.djurslandsbank.dk

Pedelopgaver

Oprydning
Varepakning

Malearbejde
Håndværkerhjælp

Kantinehjælp

Hjælp ved sygdom

Bilvask

…

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

Torvet 3, 8500 Grenaa · www.jobnet.dk

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

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

www.mfnorddjurs.dk

