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samarbejdspartner

Informationsmøde

LOKAL OG ENGAGERET

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

www.djurslandsbank.dk

torsdag den 17. januar 2019 kl. 13.00
Rådhuset Grenaa, Torvet 1

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.

BP Electric A/S

Tilmelding ikke nødvendig.

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

Alle veje fører til

RØNDE

Mørke

Thorsager

Grenaa



Ryomgaard
Kolind

Hornslet

Mols/Helgenæs
Ebeltoft

LÆS MERE PÅ
www.roendespar.dk
Telefon 8637 1366
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Medindehaver Ole Kjær, Printeng
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Iværksætter og
idémager ser langt
større potentiale end
erhvervslivet i dag
formår at udnytte.
Medindehaver af Printeng i Grenaa, Ole Kjær, har en baggrund i
den grafiske branche og bruger sin
viden og erfaring til hele tiden også
at gå efter nye muligheder. Mange
snakker om idéer og muligheder, og
det gør Ole også. Men han lader det
bare ikke blive ved snakken.
„Jeg servicerer primært den grafiske branche med især konsulentydelser til produktionsoptimering
samt forbrugsvarer til branchen,“
fortæller Ole. „Det er en lidt lukket
branche, hvor alle gerne skulle
kende mig.“
Der kommer ikke
nye grafiske virksomheder til,
og derfor er
nytænkning
nødvendigt. „Jeg
må have
flere kundeadresser, så
nu tænker jeg
også
Færøerne,
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er for 90 procents vedkommende
den samme for alle.“ På den anden
side af Kattegat sidder andre, der
er lige så ivrige efter at komme i
gang. „Et godt netværk er altid godt,
og du skal bare ud over rampen,
Djursland har langt
også selv om du i dag har travlt.“
større potentiale
Netværk og samarbejde kan også
Overvejelserne er gået på enten at
afhjælpe Djurslands udfordringer
ansætte sælgere til at køre mange
med at tiltrække
kilometer rundt
arbejdskraft. „Vi
i Sverige eller
MANGE VIRKSOM
kan ikke lige få
finde nogle
1.000 mand til
strategiske
HEDER PÅ DJURSLAND
Djursland, men
samarbejdsde største virkpartnere. „Jeg
HAR LANGT STØRRE
somheder kan
samarbejder nu
mødes og tænke
med to svenske
EKSPORTPOTENTIALE,
nyt – og måske
virksomheder
dele personale.“
og har også selv
END JEG HAR
Af hensyn til
nogle kunder –
det svenske marked har Ole nu lager
men ingen sælgere.“ Ole siger, at
og ekspedition på Sjælland. „Vi skal
Sverige og andre lande ligger åbent
ikke lade os begrænse af en lokal
for alle. „Mange virksomheder på
tankegang men nedbryde barrierer
Djursland har langt større eksportog tænke åbne samarbejder.“ Og
potentiale, end jeg har. Er du lidt
selv om Ole har travlt, lader han
nysgerrig og har den rigtige indstilsig ikke begrænse af det. „Jeg har
ling, kan du komme meget længere,
udviklet nogle ting og har taget de
end du selv tror.“
første spæde skridt til at komme ud
For alt hvad Ole foretager sig
i Europa.“
gælder, at det skal være sjovt at
En ny type valse løser et stort
være med til for både ham selv og
problem for mange trykkerier og
samarbejdspartneren. „De skal
sælges nu i Sverige. „Jeg har
mærke, at det ikke er sporadisk,
desuden kontakt med en englænder
og jeg har brugt tid på at finde de
med et stort europæisk netværk, da
rigtige. Jeg kunne gøre det samme
jeg ikke selv har tiden til det. Andre
i det nordlige Tyskland, men jeg har
vil måske gerne lure den af, så jeg
ingen aktuelle planer.“
får den produceret her i Grenaa. Det
Lige nu gælder det Sverige, hvor
potentialet er til en fordobling af om- handler også om tillid.“
Sammen med Claus Hyldahl har
sætningen. „Jeg er godt i gang og
Ole det halvandet år gamle firma
arbejder nu videre med det. Potentialet er i hvert fald til snildt at kunne SmartPart Production i Hammelev.
„Vi havde i et par år været på udkig
fordoble omsætningen.“
efter det rigtige udstyr til 3D print,
Ole importerer også en del,
og dagen efter
blandt andet
at jeg endelig
fra en svensk
VI SKAL IKKE LADE
fandt det i USA,
samarbejdspartstartede vi. Han
ner, som også
OS BEGRÆNSE AF EN
har også travlt,
køber meget
men ingen af os
af Ole. „Så det
LOKAL TANKEGANG
kan lade være.
går begge veje,
Om fem år er teknologien bredt ud,
og vi skal bare være smartere på
og den kan være med til igen at gøre
Djursland. Vi lærer og udvikler os
produktion lokal.“ Et lokalt trykkeri
af samarbejder med andre virker blandt de kunder, der allerede
somhedskulturer, og både vi selv
har sparet tid og penge ved at få
og pengeinstitutterne skal turde
printet nye reservedele. „Vi fokusefremsynetheden.“
rer blandt andet på stærke og lette
composit- og højtemperaturmateArbejder sideløbende
rialer og er meget åbne for samarmed to nye produkter
bejder – både lokalt og på tværs af
Små og mellemstore virksomheder
landegrænser.“
er måske lidt usikre og har svært
ved at løfte selv. „For dem vil det
være en rigtig god idé at sætte sig
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
sammen. Adgangen til et marked
Grønland – og Sverige især. Svenskerne har med landets geografi
endnu større udfordringer, og de er
meget ivrige efter at samarbejde.“

Made in Djursland
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RIKKE GIK

FRA FINANS

23 år i finansverden blev det til, før tidligere afdelingsdirektør Rikke
Hjordkvist Vahle sprang ud i det bureaukratifrie liv som selvstændig.
Nogen ville sige, at timingen var speciel.
ca. 100 % på
interessenter,
UNGE MENNESKER
dele af eksportder er en del af
markedet. Det
det, vi laver.“
HAR RIGTIG GODE
danske marked
Men Rikke
vækster også,
er glad for, at
FORHOLD FOR AT
dog ikke nær så
hun har godt
23 års erfaring
STARTE SELVSTÆNDIGT, eksplosivt.
„Vi klager
fra finansverdenen, selvom
MEN DE MANGLER OFTE ikke. Selvom
detailhandlen
hun er bange
har det hårdt,
for at komme til
ERFARINGEN
mærker vi stadig
at lyde som en
en stor efterspørgsel og øget opgammel onkel.
mærksomhed på vores designs.“
„Det er ingen tvivl om, at unge
mennesker har rigtig gode forhold
Familien nyder
for at starte selvstændigt, men de
friheden og energien
mangler ofte erfaringen. Jeg er glad
Fra sparekasse til kjoler
for, at jeg har opbygget så meget er- Arbejde og fritid flyder uundgåeligt
du Milde er navnet på den succes
sammen som selvstændig, men
faring på arbejdsmarkedet. Her har
fulde kjolevirksomhed, søstrene
manden og de to børn på 16 og 18
jeg lært, hvordan man laver aftaler,
Mette og Rikke i 2008 startede op
år er glade for, at Rikke tog springet.
håndterer økonomi og har kendskab
sammen. Til daglig er de alene på
„De nyder, at min arbejdstid er
til områder som ledelse, strategier
det kreative hovedkontor Villa du
mere fleksibel og at der nu er større
og handleplaner.“
Milde i Assentoft på Djursland, men
frihed til at gøre, som vi vil. Mit
flere samarbejdspartnere er genkæmpe energiboost kan jeg heller
Sætter selv sejlene
nem tiden kommet med indenfor i
Mens Rikkes tanker tager flugt til de ikke skjule, når jeg kommer hjem til
kjoleeventyret.
gården i Ørum, og de kan mærke,
oceaner af tid, hun har brugt på do„Vi har fem salgsagenter i Norhvor glad jeg er hver dag for min
kumentationskontrol i finansverden,
den, Holland, Tyskland og Belgien.
Vores systue ligger i Polen, vi har en fryder hun sig over, at hun i dag selv beslutning.“
Rikke og Mettes farverige
kan bestemme.
underleverandør
kjoleeventyr er langt fra slut,
„Jeg glæder
af strømper i
FLEKSIBILITETEN OG
de er klar til at indtage nye
mig ofte over
Italien og så har
markeder, men ingen
at være fri for
vi fotografer og
GLÆDEN VED AT VÆRE
ved, hvor rejsen ender.
alle de regler.
grafikere tilknytNår Mette og
tet.“
SELVSTÆNDIG FØLES
jeg kommer på
Særligt
Louise Laustsen,
en idé, kigger vi
kontakten med
HELT RIGTIGT
louise@mercatus.dk
bare på hinanmennesker
den, mærker efter i maven og »Ja,
sætter Rikke stor pris på. Inden hun
det gør vi!«“
gav helt slip på stillingen i sparekasOg spørger man en tidligere bank
sen, var der særligt én ting, hendes
ansat, hvordan det går økonomisk
tanker kredsede omkring.
„Jeg var i tvivl, om jeg kunne sige i hendes forretning, er meldingen
klar: „Det går godt“. Væksten på tøj
farvel til de mange mennesker, som
og sko-markedet har generelt de
berigede mig hver dag. Men fleksibiliteten og glæden ved at være selv- seneste 17 år i følge PEJ-gruppen
stændig føles helt rigtigt, og vi har jo været -0,2 %, mens du Milde det
seneste år har haft en vækst på
også løbende kontakt med mange
Det var en kontrastfuld forandring
fra kassetænkning, regler og kontroller til korte beslutningsprocesser og
frihed til at vælge efter maven og
den sunde fornuft. Set fra en bankrådgivers perspektiv var opstarten i
2008 mod alle odds.
„Vi startede op, mens finanskrisen pustede os i nakken. Heldigvis
var de danske kvinder hurtigt med
på, at der var brug for glade farver
i en krisetid,“ fortæller Rikke, hvis
yndlingsfarve er turkis og petroleum
krydret med rød og pink, som er du
Mildes DNA-farver.
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TIL KJOLER

Medejer Rikke Hjordkvist Vahle, du Milde ApS
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Erhvervsudvikling

7

BILPROJEKT BLEV

TRUKKET UD AF HØNSEGÅRDEN
Den synede ikke meget af
bil da den gamle Landcruiser
for 7-8 år siden blev trukket
hjem i en strik.
Utallige timer i løbet af to år tog
det tømrermester Lars Pedersen,
Pedersens Tømrerfirma i Grenaa, at
forvandle den grimme ælling til en
grøn svane. Af registreringsattesten
kan man se, at Landcruiseren
tidligere har kørt ved TM Coating
i Ebeltoft. „Bilen havde det ikke
særlig godt og var dækket af halm
og blev „cirka“ trukket lige ud af
hønsegården, da vi bandt strikken i
den,“ fortæller Lars. Men nu kører
den – og har også været udstillet.
„Jeg har kørt til konfirmationer med
den – og har været på adskillige
familieture med bil og grill til Kalø.

Med sut og kedeldragt
i værkstedet
Datteren Agnes og svigersønnen
Peter, der meget belejligt arbejder
som mekaniker ved Toyota, har en
tilsvarende bil. „Vi har sammen
været på ferietur ned i Europa med
toptelt og cykler – og har „klatret
lidt“ i bilerne uden for vejene.“
Om ikke så længe stikker Peter og
Agnes af sted i bilen igen – et halvt
år på tur rundt i Europa.
„Jeg har altid gang i et bilprojekt
– og skal ikke have en bilpark, så
i princippet er alt til salg. Lige nu
har jeg to køreklare biler mere af
samme slags, to som ikke er det
samt en, der ligger totalt adskilt her
i garagen og er ved at blive renoveret.“ Lars har en svend og en lærling
ansat, og da svenden er sygemeldt,
går det lidt ud over tiden til bilerne.
„Men jeg har nået en alder, hvor jeg

også vil have tid til det sjove. Jeg
har altid arbejdet meget og gider
ikke længere træ i weekenden. Der
står den på afslapning med bilerne.“
Lars er vokset op med biler. „Min
far var autoforhandler Kaj Pedersen i
Grenaa og havde 14 mand ansat på
det værksted, han drev indtil salget i
1985. Jeg gik med sut og kedeldragt
i værkstedet.“ Som 18-årig gjorde
Lars selv sin første bil klar, men derefter stoppede det, indtil han for ti år
siden igen kom i gang med bilerne.
„Det er altid samme type biler, jeg
bakser med. Jeg kan godt lide det
grove ved dem, og nye biler ved jeg
ikke noget om.“ Og så sker det af
og til, at Peter og Agnes kigger ind
og giver en hånd med. Peter med
mekanikken og Agnes med interiør
og loftbeklædning.
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

Toyota Landcruiser HJ 45
Produktion: 1975
Produceret: 1972-1980
Teknik:
Motor tybe b
3,6 l
6 cyl
95 heste
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Erhvervshus Midtjylland

Grundlagt i 1964

– STADIG DANSK
OG LOKALEJET

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

DJURSLAND
KLOAK-SERVICE
ApS v/Ulrik Sinding

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

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

ØSTJYLLAND Som led i det nye nationale
erhvervsfremmesystem, der netop er trådt i kraft,
er Erhvervshus Midtjylland etableret med hovedsæde i Aarhus og filialer i Herning og Horsens.
Erhvervshusets bestyrelse består af: Formand
udvalgsformand Søren Olesen (O), Holstebro
Kommune, borgmester Ib Lauritsen (V), IkastBrande Kommune, borgmester Nils Borring (S),
Favrskov Kommune, borgmester Uffe Jensen(V),
Odder Kommune, direktør Torben Andersen,
AUBO Production A/S (DI), vicepresident Ronni
Madsen, M2 Film (Dansk Erhverv), direktør Peer
Heldgaard Kristensen, Visit Aarhus (Horesta),
director Lise Berg Kildemark, Open Innovation,
ARLA Foods (Landbrug & Fødevarer), rektor Brian
Bech Nielsen, Aarhus Universitet, formand for LO
Aarhus Ole Vagn Christiansen (LO/FTF) samt et
medlem (Regionsrådet i Region Midt).

Ti mio. kr. fra bredbåndspuljen
SYDDJURS Kommune har modtaget statstilskud
til ni bredbåndsprojekter på godt 10 mio. kr.
I alt ni projekter ud af 12 ansøgte har fået tilskud:
Projekt

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
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#233-18 SydDjurs
#155-18 Landevejen
nord for Eskerod
Borup Havvej - Helgenæs
Bredbånd i Ørup og Attrup
Klæbjergvej - Helgenæs
Langsø Bredbånd
Projekt på landet
Tjerrild - Hedeskov Bredb.
Vigen - Helgenæs

Antal Tilskud Gms. Komm.
adr.		
pr. adr. tilskud

55

4.951

90

55

2
3
46
5
11
50
53
2

97 48
139 46
1.257 27
86 17
1.100 100
1.641 32
813 15
34 17

2
3
46
5
11
50
53
2

Alle beløb i 1.000 kr.

Flyv direkte til Manchester
TIRSTRUP Fra 1. april etablerer SAS tre ugentlige forbindelser fra Aarhus Airport til Manchester.
Der flyves mandage, onsdage og fredage og det
er SAS rute nummer 11 fra lufthavnen, hvoraf de
otte allerede er i drift, mens ruterne til Rom, Faro
og nu også Manchester åbner i april.
I det hele taget kan lufthavnen se tilbage på et
yderst tilfredsstillende år.
„Det har været en fornøjelse at sende året på
hæld med nyheden om endnu en rute. Manchester har været stærkt efterspurgt af både erhvervslivet og østjyderne, ligesom vi har oplevet
stor vækst i turismestrømmen fra England til Aarhus. SAS har spillet en central rolle i lufthavnens
udvikling med masser af nye destinationer, som
tilsammen har udgjort en trampolin for væksten i
2018,“ siger lufthavnsdirektør, Peter Høgsberg.

slanger på st

Rolshøjvej 2 | 8500 Grenaa | Tlf. 87 59 12 12 | mail@kattegatteknik.dk | www.kattegatteknik.dk
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Noter
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Otte virksomheder har ved en
sammenkomst fået fornyet
deres bevis på, at de arbejder
konsekvent med miljøledelse.
Den gav samtidig et godt indblik
i en af virksomhedernes udbytte
af arbejdet og rosende ord fra
Norddjurs’ borgmester.

„Vi har været med næsten helt fra
starten og modtog i 2001 GMC
Miljøcertifikatet for første gang,“
fortæller ejerleder Ulrik Sinding
fra Djurslands Kloakservice ApS,
der i dag har overladt styringen af
virksomhedens miljøarbejde til miljø
ansvarlig Sabrina Due Sinding.

videre, at GMC Miljøcertifikatet
ofte vurderes ligeså fint og opfylder
samme krav som en egentlig ISO
certificering, der er meget dyrere at
få i hus.
„Andre gange er det bare et
ekstra plus for kunden, at vi kan dokumentere vores miljøkvalitet.“ Det
daglige miljøarbejde varetages af en
intern gruppe på fem medarbejdere
under ledelse af Sabrina, og de mødes fire til fem gange om året.

Betingelse for at give tilbud
Ulrik har fokus på, at miljøarbejdet
både har en intern og en ekstern effekt. „Vi løser en del opgaver for en
Besparelser og genanvendelse
række store virksomheder som for
Med en anseelig vognpark har
eksempel Arla og inden for kraftDjurslands
værksindustrien,
Kloakservice et
og her er det
VI BRUGER I HØJ
naturligt behov
meget ofte en
GRAD REGNVAND TIL AT
for optimering
betingelse for
af brændstofoverhovedet at
SPULE MED
forbruget. „Vi
få lov til at give
Ulrik Sinding
fører ikke alene
pris på opgastatistik
verne, at vi kan
over vores forbrug af diesel,
dokumentere, at vi kvalitetssikrer
men også af vores andre
vores miljøarbejde.“ Han forklarer

GMC MILJØCERTIFIKAT

DOKUMENTERER
MILJØARBEJDE
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Firmaets køretøjer er også gået
forbrugsstoffer, ligesom vi har
over til at anvende nedbrydeligt
lavet faste rutiner for rengøring,“
bio-hydraulikolie
fortsætter han
og så indgår
og pointerer, at
I GÅR PÅ FRIVILLIG
det endeligt
medarbejderne i
BASIS HELT I FRONT, OG
i planerne, at
høj grad involvebelaste miljøet
res i processen.
ER MED TIL AT LÆGGE
mindst muligt.
„Vi tager billeder
„Vi bruger i høj
af både godt og
RETNINGSLINJERNE FOR
grad regnvand til
dårligt og har erMILJØET
at spule med og
faring for, at det
med de erfariner en god måde
Jan Petersen
ger, indgår det i
at få rettet op på
vores miljøplan, at komme op på at
ting, der kan gøres bedre.“
„Vi forbruger årligt to-tre km suge- bruge mindst 95% regnvand.“
rør til vores slamsugere. Et hint til en
Stolt borgmester
i miljøgruppen fik os til at se, at de
Det er Norddjurs Kommune, der
slidte slanger kunne få et ekstra nyt
liv i vores mammutsugere, der suger står bag miljøledelsessystemet
GMC Miljøcertifikat, og borgmester
tørstoffer som for eksempel bygJan Petersen var ved uddelingen
geaffald. På grund af de opståede
af fornyelserne meget tilfreds med
utætheder tager de luft ind og hjælvirksomhedernes indsats. „Jeg er
per derved med at suge materialet
stolt af, at I på frivillig basis går helt
bedre. Til gengæld er de bagefter
i front, og er med til at forbedre og
totalt slidt op og helt færdige.“

lægge retningslinjerne for miljøet i
kommunen,“ sagde han og pegede
på, at modellen har fundet sin form
siden introduktionen i 2000.
„Det er en anden form for miljøtilsyn, der er baseret på virksomhedernes egenkontrol udført af virksomhedernes miljøgrupper – som
en positiv og konstruktiv tilgang til
at forbedre miljøet i kommunen.
Modellen er også fleksibel, og er
senest tilpasset den nye lov om gennemførelse af miljøtilsyn.“
Til slut fandt han det glædeligt,
at certifikatet også passer godt ind
i kommunens klima tiltag. „Det er
positivt, at GMC virksomhederne
i dag kan dokumentere opnåede
ressourcebesparelser, blandt andet
i form af energibesparelser som dermed også er reduktioner i CO2.“
Jens Nikolajsen, jens@mercatus.dk

Borgmester Jan Petersen, Norddjurs Kommune, ejerleder Ulrik Sinding
og miljøansvarlig Sabrina Due Sinding, Djurslands Kloakservice ApS
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Fleksjobber har halveret butikkens datokasseringer
og har samtidig fået livsglæden tilbage.
For 37-årige Jette Flintenborg i Allingåbro havde arbejdslivet indtil for
et år siden ikke budt på særlig megen glæde – snarere tværtimod. Jettes eneste erhvervserfaring var et
job som ung pige i huset i 1998/99,
og siden havde
hun været i 14
DET HAR
praktikforløb.
Hun er mor til to
MIT LIV
på 8 og 12 år og
lider af depression, har fibromyalgi
og nedsat nyrefunktion.
„Jeg foreslog selv Jobcentret at
forhøre sig i Aldi,“ fortæller Jette.
„Det var de heldigvis med på, og
det har ændret mit liv.“ Hun er i dag
fleksjobber med fem arbejdstimer
ugentligt og har i arbejdsperioden
halveret mængden af depressionsmedicin. „At blive mødt af kollegaer
med et „go’mor’n dato-Jette“ gør
en verden til forskel i forhold til ikke
at have noget, efter at børnene er
sendt i skole.“ Inden starten i Aldi
gik Jette hjemme i fire år.

DATO-JETTE GR

jeg kan. Og selv om Jobcentret ikke
længere er med i forløbet, har Lars
(jobkonsulenten) lovet, at jeg altid
kan ringe til ham.“
Thomas fortæller, at du stort set
altid kan møde en praktikant i butikken. „Jeg prioriterer det, og alle
ÆNDRET
medarbejderne
vil det gerne.“
To af de øvrige
17 ansatte er ligesom Jette startet
som praktikanter. „Jeg har løbende
kontakt med jobkonsulenterne
om praktikanter, der passer ind på
holdet. Jeg bruger tid på det, og det
skal give værdi for begge parter.“

Fra ledig til ekspert
Efterhånden som Jette blev hurtigere til opgaverne, fandt hun og
Thomas sammen ud af at putte
mere på. „Vi har lavet et system
med ark og skemaer, så vi andre
også kan følge med, når Jette ikke
er her og på den måde hjælpe med
til, at varerne sættes ned i god tid
inden udløbsdatoen.“ Jette er ikke
Ny jobfunktion med stor værdi
ligefrem slyngveninde med comButikschef i Aldi, Thomas Dalsgaard
puteren, men Thomas fik hende til
Ettrup, har sammen med Jette
at kigge med over skulderen, når
udviklet en ny jobfunktion, der giver
han registrerede hendes arbejde i
mening og værdi for både Jette og
systemet. „I dag klarer Jette selv
for butikken. Jette har overtaget
den opgave.“
det øvrige personales opgave med
For nylig blev yderligere fire Aldiat tjekke udløbsdatoer, og tørvarer
som sukker og mel m.m. tjekker hun butikker i distriktet koblet på Jettes
arbejde. „Hun
nu systematisk
tager nu billeder
hver måned.
VI ER GÅET FRA,
af varer tæt på
„Efter at det
udløbsdatoen
blev sat i system AT JETTE KENDTE
og sender dem
med forebygtil de fire. 80-90
gende tjek, er vi
OPGAVEN, TIL AT HUN I
procent af vagået fra i snit at
rerne i de øvrige
kassere tørvarer
DAG ER EKSPERTEN
butikker har
for 1.000 kroner
samme udløbsdato, så nu kan de
om ugen til kun 500 kroner,“ fortælogså i god tid arbejde på at få dem
ler Thomas. „Og mens vi i starten
solgt.“ På den måde er værdien
nærmest aldrig fik et smil af Jette,
af Jettes arbejde pludselig blevet
hører vi hende nu nogle gange grine
endnu højere, og samtidig giver det
højt i butikken.“
også god værdi for kunderne.
Kollegaer og andre i lokalområdet
„Jeg kan faktisk ikke huske, hvorsiger dato-Jette, og det føjer blot
når en kunde senest har klaget over
endnu et smil til de øvrige, når Jette
en for gammel vare. Vi er gået fra,
fortæller det. „Mit arbejde er faktisk
at Jette kendte opgaven, til at hun
blevet til hobby, da jeg er begyndt
i dag er eksperten.“ Yderligere to
også at tjekke datoer, når jeg handvindere er Jettes børn. „Jeg kunne
ler privat.“
Som en væsentlig del af succesen tidligere gå og være ked af det i flere
dage. Sådan er det slet ikke mere,
angiver Jette, at der lige fra starten
og den store er faktisk også begyndt
var fokus på at finde det rigtige
at kigge datoer.“
timetal. „Det er første sted, hvor vi
sammen har fundet timetallet, uden
at jeg er blevet presset til mere, end
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
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RINER NU HØJT I ALDI

Fleksjobber Jette Flintenborg og butikschef Thomas Dalsgaard Ettrup, Aldi
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Kraftig vækst og behov for større
kapacitet har fået tegnestuen i
Grenaa til også at se mod Randers.

Enevold. Og med vækst mener han
både flere opgaver, nye medarbejdere og en professionalisering af
virksomheden med en ny bestyrelse
med lokalt islæt.

Fremtidens arbejdsplads er
ikke én stol og ét skrivebord
Tegnestuen Arkikon ApS i Grenaa
„Vi er 19 medarbejdere her ved Forhar fuld fart på med teknisk betonet
næs Fyr i Grenaa og fylder pladsen
byggeri for industrien og proces
godt op. Vi vil rigtig gerne bygge til,
anlæg som varmeværker og transmen vores ansøgning har ligget hos
formerstationer, både på Djursland,
miljømyndighei resten af
derne i 11 måDanmark og
VI ER BLEVET SÅ
neder, og der er
internationalt.
STORE, AT OVERTAGELSEN endnu ikke sat
Væksten har ført
en medarbejder
til overtagelse
VAR NØDVENDIG
på sagen. Derfor
af tegnestuen
laver vi nu plads til 10-12 arbejdsSmærup & Wessman i Randers og
planer om udvidelse af lokalerne ved pladser i Randers. De to lokationer
skal fungere som én mobil enhed,
Fornæs Fyr.
der arbejder tæt sammen uden at
„Vi er blevet så store, at overlade sig bremse af geografien.“
tagelsen var nødvendig for både
Håbet er også, at det bliver nemat kunne klare vores nuværende
mere at tiltrække nye medarbejdere,
opgaver og klæde os på til endnu
når der er mulighed for at arbejde
mere vækst,“ fortæller en af de fire
i Randers. Lige nu er det en VVSejerledere i Arkikon, CEO Thomas

ingeniør, Thomas Enevold håber på
at tiltrække.
Strategisk kreativitet og teknisk
viden på tværs af faggrænser
„Tidens tendens er, at ingeniørvirksomheder opkøber arkitektfirmaer,
hvilket medfører mindre plads til
arkitekternes idéer og tanker. I Arkikon har vi altid prioriteret det tætte
samarbejde mellem faggrupperne
men med modsat fortegn – vi er et
arkitektfirma med lige dele arkitekter, konstruktører og konstruktions- og installationsingeniører, der
arbejder sammen på tværs af faggrænser og leverer hele pakken. Og
det er tydeligvis også et voksende
krav fra kunderne.“
Visualisering af projekterne
er meget andet end skitser
– 3D og AR
Arkikon er med helt fremme i
arbejdet med de digitale muligheder, når de skal præsentere
deres projekter. Virksomheden

STOR TRAVLHED

I TEGNESTUEN VED FORNÆS FYR
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benytter intelligente 3D-modeller,
Gode forbindelser til resten
Augmented Reality, og alle de digiaf verden er alfa og omega
tale arbejdsredskaber, der findes.
It er en væsentlig del af en mobil
Droneoptagelser tænkes også ind,
tegnestue. Derfor ser Thomas Eneog Arkikon ser dronen som et naturvold frem til snart at få løst et stort
ligt værktøj til at følge et projekt fra
problem med dårlig forbindelse til
alle vinkler.
omverdenen fra Fornæs Fyr: „Vi har
„3D giver en helt anden konkret
tegnet kontrakt med GlobalConnect
fornemmelse
om at levere
af et projekt,
5-700 mbit og
VI ER ET ARKITEKT
og det benytter
måske mere,“
FIRMA MED LIGE DELE
vi meget. Med
fortæller han.
Augmented Rea- ARKITEKTER, KONSTRUK
Via en fiberforlity kan vi skabe
bindelse bliver
TØRER OG KONSTRUKTI
hele projektet
der etableret en
digitalt, så man
trådløs forbinONS- OG INSTALLATIONS
kan gå rundt på
delse fra Grenaa
INGENIØRER
lokationen
varmeværks
gennem
skorsten til fyret,
en iPad og se, hvordan
og Thomas Enevold ser frem til, at
projektet tager sig ud
det hele kommer til at spille godt
fra forskellige vinkler.
sammen, når også Randers-kontoret
Det gør en kæmpe
får ny it.
forskel for vores
kunder og samarBestyrelse med lokalt islæt
bejdspartnere,“ siger
I bestyrelsen sidder de fire partnere,
Thomas Enevold.
CEO Thomas Enevold, økonomichef

Bo Brøgger Rasmussen, teknisk
chef René L. Rasmussen og projektchef Jesper Hauskov sammen med
den tidligere Grenaadreng Søren Elisiusen, som nu bor i Randers og er
direktør i Liftup A/S i Støvring samt
Commercial Manager i Consigner
Group, Mie Dohn Pedersen, der
også stammer fra Grenaa.
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk

Ejerledere, CEO Thomas Enevold og projektchef Jesper Hauskov, Arkikon ApS
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Områdedirektør Johnny Kjærgaards hjerte banker for at udvikle
lokalområdets virksomheder. Sammen med sin nyansatte
erhvervschef Anders Jelle og erhvervsdirektør Lene Holm Pedersen
ser han Djurslands Bank som en relationsbank, der aktivt bruger
rådgivning som generator for vækst hos kunderne.
og de processer, som skal skabe gode
Johnny bor selv i Grenaa og har stor
forhold for bankens erhvervskunder.
berøring til lokalsamfundet og det nære
„Som Anders pointerer, så vil vi noget
foreningsliv. „Vi sætter det bedst mulige
sammen med de virksomheder, som har
hold, som kan skabe fremdrift for den
valgt at arbejde sammen med os. Derfor
enkelte virksomhed – også på den lange
kigger vi meget på at gøre vores løsninger
bane. Vi ved noget om de lokale forhold
smidige og fleksible, så vores rådgivere
i Grenaa og på Djursland, og det er en
har mest mulig tid
erfaring, som skal
til rådighed sammen
komme – og komNÅR VI LØFTER DEN
med kunden. Det
mer – vores kunder til
ENKELTE VIRKSOMHED,
handler kort og godt
gode,“ siger Johnny
om at have tilfredse
Kjærgaard. „Der er
SÅ LØFTER VI OGSÅ
kunder, og der er vi
masser af spændende
OMRÅDET
meget ydmyge omvirksomheder på
kring vores rolle.“
Johnny Kjærgaard
Djursland, som vi skal
For erhvervs
ud og hjælpe med at
direktøren handler det også om at skabe
vækste. Der er bestemt heller ingen tvivl
en intern motivation og arbejdsglæde i
om, at når vi løfter den enkelte virksomerhvervsafdelingen:
hed, så løfter vi også området – og sam„Vi har en meget uformel tone og kan
men er vi virkelig stærke. På den måde
gør et netværk lige præcis det, som det er både arbejde koncentreret sammen, grine
sammen og drikke en fredagsøl sammen.
sat i verden for – nemlig at være bindeled
Nogle af os udfordrer endda hinanden i
mellem mennesker.“
lokale motionsløb. Jeg tror på, at når vi
som medarbejdere i banken har det godt
Vi skal prikke lidt
på vores arbejdsplads, så smitter det af
„Vi har fokus på at rådgive hele virksomud mod vores kunder.“
heder. Med det mener vi helt konkret, at
vi vil noget sammen med de virksomheTryghed afgørende
der, der vælger os som deres finansielle
Anders Jelle, er ikke i tvivl om, at et
samarbejdspartner. Vi vil være med til at
sætte retning og gøre målene realistiske.“ udviklende samarbejde for den enkelte
virksomhed handler om tryghed. „Vi
Sådan siger Anders Jelle, ny erhvervsskal kunne give sparring og til dels også
chef. Med over 20 års erfaring som
modspil – for vores
erhvervsrådgiver har
kunder skal kunne
han fingeren på pulVI VIL NOGET SAM
mærke os.
sen, når det handler
MEN MED DE VIRKSOM
Men de skal
om at finde løsninger.
også være
Løsninger, som udvikHEDER, DER VÆLGER OS
trygge.
ler og giver mening for
Derfor er
den enkelte kunde.
SOM DERES FINANSIELLE
den per„Som rådgiver skal
SAMARBEJDSPARTNER
sonlige tillid
vi turde udfordre den
Anders Jelle
ekstrem
enkelte virksomhed
vigtig. Når
på, om der er andre
jeg fx er ude ved en kunde, så
måder at gøre tingene på. Det handler
går jeg tæt på og spørger til
både om at være konstruktiv i forhold til
det hele. Kun på den måde
forretningsmodel og måske også til at
kan jeg bidrage til vækst og
turde prikke lidt til de svære beslutninger
udvikling. Derfor behøver
som at ændre på bestyrelsessammenkunden også kun én
sætningen i en familiedrevet virksomhed.
kontaktperson som
Vi ser det som vores opgave at så nogle
indgang. Det skal
frø, så virksomheden kan tage begrundet
være nemt og, frem
stilling til eventuelle ændringer.“
for alt, trygt at være
kunde i Djurslands
Arbejdsglæde smitter
Bank.“
Lene Holm Pedersen er som erhvervsdirektør med til at udvikle den struktur
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Erhvervsdirektør Lene Holm Pedersen, områdedirektør Johnny Kjærgaard og erhvervschef Anders Jelle, Djurslands Bank

NY TRIO VIL

E LOKALE VIRKSOMHEDER
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GLADE

GRISE
TRIVES BEDST

Fabriksdirektør Rune Engell-Hansen, De Danske Gærfabrikker A/S
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Vise ord fra den første arbejdsperiode i Grenaa står
stadig klart i erindringen for direktøren på gærfabrikken.
om vi egentlig ikke lige manglede en elev. For det er
Fabriksdirektør ved De Danske Gærfabrikker A/S,
vigtigt også at tage ansvar for uddannelse af fremtidens
Rune Engell-Hansen, startede i sin nuværende stilling
medarbejdere.“
i 2013. Tilbage i 1994-1998 stod der også Grenaa på
Tilknytningen til lokalområdet og rollen som en lokal
visitkortet, da han arbejdede som mejerichef på Grenaa
arbejdsplads plejes og synliggøres blandt andet ved
Mejeri og boede i Kolind. „Ved introduktionsmødet på
skolesamarbejder. „Lige nu arbejder vi sammen med
mejeriet rejste tillidsmanden sig op,“ fortæller Rune.
Auning skole. Det er også en investering at gøre det
„Han sagde til mig, at jeg skulle huske, at glade grise
sjovere for eleverne at komme ud i virkeligheden.“
trives bedst.“ Og de ord har siden da haft sin helt egen
Rune sidder i bestyrelsen i Erhverv Grenaa og er med
plads i baghovedet.
i Djurslands Udviklingsråd. „Jeg er også med i nogle
I dag er Rune gift med Lone og har tre børn,
netværk, blandt andet i Business Region Aarhus, for at
Nina, Nikolaj og Alexander, hvoraf de to stadig
komme lidt ud og møde andre og hente ny inspiration.“
bor hjemme. Lone arbejder ved Arla og har ikke
To gange om ugen står der
langt til arbejde, og
børnene har haft – og
DET FEDE VED AT KØRE TIL fodbold på programmet. „Jeg
spiller 7-mands oldboys i Harlev,
har – deres base og
og kan jeg ikke nå det, snupper
netværk i Harlev,
GRENAA ER, AT ALLE ANDRE
jeg en løbetur.“ Da børnene var
som har været
mindre blev det også til en tjans
hjemadressen
KØRER DEN MODSATTE VEJ
som fodboldtræner. „Jeg skulle
siden 2000. „Den
være hjælpetræner og havde så pludselig to hold. Vi
glade gris er kun glad ved ikke at tænke,
var nogle, der samtidig hjalp klubben med at dømme
at der er langt fra Harlev til Grenaa. Køkampene.“
kørslen betyder måske fem minutter
fra eller til – og hvad så. Tænker du det
Gør det selv mand i Nordjylland
som et problem, gør du det til et proHus og have skal også passes – og drivhuset. „Det er
blem.“ I snit bruger Rune 55 minutter
lidt sjovt at lave sine egne planter… kratte frøene ud af
hver vej.
tomaterne og få dem til at gro. Det er lidt det samme
„Da jeg for nylig kørte hjemmefra
med arbejdet på fabrikken – at få noget til at gro.“
en time før for at køre de 20 km
Udenlandsrejser er ikke nødvendigvis et årligt
til færgen Aarhus, hang jeg fast i
„must“, men sidste år gik turen til Barbados. „Vi har
trafikken og nåede den ikke, så jeg
også haft en del ture til Kroatien. Vi giver os god tid
endte med at dreje fra for at køre
og oplever det, der skal opleves, inden vi når frem og
over broen. Det fede ved at køre til
parkerer for enden af vejen i Kroatien. Så holder vi ferie
Grenaa er, at alle andre kører den
og laver både noget og ingenting, inden vi vender bilen
modsatte vej.“
og sætter kursen hjemad.“
Rune stammer fra Bornholm men forlod øen i 1987.
Positiv og klar til chancer
„Vi skal nok en tur til Bornholm igen til sommer. For nyEn positiv indstilling og klar til også
lig overtog vi svigermors hus i Nordjylland for at sætte
at tage chancer er kendetegnende for
det i stand og bruge det som sommerhus, så der komRune. „Når vi laver budgetter på gærfamer vi også til at bruge nogen
brikken og nogen
tid.“ Som gør det selv mand er
siger, at de ikke har
JEG SKULLE VÆRE
Rune ikke bange for at tage fat.
brugt alle pengene,
„Min far er tømrer, og jeg har
konstaterer jeg ofte,
HJÆLPETRÆNER OG HAVDE
kigget ham over skulderen. Når
at andre har gjort det
bare der ikke er nogen deadline,
for dem. Det sjove er
SÅ PLUDSELIG TO HOLD
er det faktisk rigtig hyggeligt
at lykkedes med at få
selv at gå og lave tingene. Som på gærfabrikken er det
enderne til at nå sammen og i sidste ende levere
meget håndgribeligt, og du ser i begge tilfælde resultaet godt resultat.“
tet af det, du laver.“
En maskinmester elev har i efteråret været i
praktik. „Det er en god fyr, som bare fandt ud af,
at det alligevel ikke var ham. Han vil hellere være
Mogens Greve, mogens@mercatus.dk
klejnsmed, og vi har nu givet ham en læreplads, selv

www.erhvervDJURSLAND.dk · januar 2019

Personprofil

19

Kan du ikke ﬁnde det, du søger, er du velkommen til
tendenser.
at rette henvendelse til presse@boligsiden.dk.

Kan du ikke ﬁnde det, du søger, er du velkommen til
at rette henvendelse til presse@boligsiden.dk.
Udbud

Brug menuerne nedenfor til at vælge nøgletal, område og boligtype. Du kan vælge én type nøgletal men op til
Udbud Solgte
ﬁre områder og alle boligtyper.
Brug menuerne nedenfor til at vælge nøgletal, område og boligtype. Du kan vælge én type nøgletal men op til
Jegområder
vil gerneog
se:alle boligtyper.
For område:
For boligtype:
ﬁre
Salgspris, kr. pr. m²
Vælg
Vælg
Jeg vil gerne se:
For område:
For boligtype:
(Du kan sammenligne op til ﬁre områder)

Salgspris, kr. pr. m²

Vælg

Norddjurs �

Syddjurs �

(Du kan sammenligne op til ﬁre områder)

Norddjurs �

Syddjurs �

(Du kan sammenligne op til tre boligtyper)

Vælg

Udbud

Salgspris pr. kvm.
Villaer/Rækkehuse

Salgspris, kr. pr. m²
12.000

Vælg
Norddjurs �

Syddjurs �

(Du kan sammenligne op til ﬁre områder)

Graf

Tabel

Graf

Tabel

12.000
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Alle data er indhentet i perioden
20.11.2018 - 21.12.2018
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen,
NN Markedsdata. Gengivet uden ansvar.
Antal ansatte er en usikker variabel.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

A/S GRENAA SKIBSVÆRFT JENS
VESTER OG SØNNER
Nordhavnsvej 12, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2018
Bruttofortjeneste
9,7
(10,7)
Resultat før skat
0,1
(2,0)
Egenkapital
2,7
(2,6)
Antal ansatte
35
ALMA PROBERTY APS
Thorsgade 46, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-6-2018
Bruttofortjeneste
-0,3
(-0,4)
Resultat før skat
-0,5
(-0,4)
Egenkapital
1,6
(2,0)
Antal ansatte
3
ANICON APS
Østenfjeldvej 3, 8581 Nimtofte
Regnskabsafslutning 30-6-2018
Bruttofortjeneste
0,3
(0,4)
Resultat før skat
0,0
(0,2)
Egenkapital
0,5
(0,5)
Antal ansatte
3
APPORT SYSTEMS A/S
Sletten 20, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-6-2018
Bruttofortjeneste
20,9
(18,2)
Resultat før skat
3,2
(-0,4)
Egenkapital
12,5
(9,9)
Antal ansatte
32
APS HALLING AUTOOPHUG.
KNUD KOUSTRUP
Sønderskovvej 35, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-6-2018
Bruttofortjeneste
2,7
(2,8)
Resultat før skat
0,2
(0,2)
Egenkapital
1,3
(1,2)
Antal ansatte
15
BLIKKENSLAGERFIRMA
ERNST MEYER APS HORNSLET
Sletten 3, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-6-2018
Bruttofortjeneste
2,1
(1,8)
Resultat før skat
0,1
(-0,3)
Egenkapital
3,1
(3,0)
Antal ansatte
3
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BRENNER RADIATORER APS
Hornbjergvej 51, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-6-2018
Bruttofortjeneste
2,5
(3,2)
Resultat før skat
0,3
(0,8)
Egenkapital
3,8
(3,5)
Antal ansatte
7
DOCAS SYSTEMS A/S
Jernbanegade 5 1, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-6-2018
Bruttofortjeneste
0,3
(0,2)
Resultat før skat
0,0
(0,2)
Egenkapital
-0,8
(-0,8)
Antal ansatte
3
EJENDOMMEN MIMERSGADE
KØBENHAVN APS
Århusvej 22A St th, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2018
Bruttofortjeneste
4,8
(4,3)
Resultat før skat
8,7
(10,3)
Egenkapital
15,8
(11,0)
Antal ansatte
3
EMERGENCY LIGHT.DK APS
Primulavej 29, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2018
Bruttofortjeneste
0,6
(1,4)
Resultat før skat
-0,2
(0,2)
Egenkapital
0,8
(1,0)
Antal ansatte
3
FISCHER THORUP BYG APS
Nauhøjvej 23, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-6-2018
Bruttofortjeneste
2,0
(1,5)
Resultat før skat
0,1
(0,4)
Egenkapital
0,5
(1,5)
Antal ansatte
7
FLEMMING NIELSEN APS
Søparken 9, 8550 Ryomgård
Regnskabsafslutning 30-6-2018
Bruttofortjeneste
1,6
(1,4)
Resultat før skat
0,4
(-0,0)
Egenkapital
1,6
(1,4)
Antal ansatte
3
FØLLE EL-SERVICE A/S
Lerbakken 23, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-6-2018
Bruttofortjeneste
9,1
(10,8)
Resultat før skat
1,7
(3,5)
Egenkapital
2,3
(5,5)
Antal ansatte
15

BMJ BYGGESELSKAB 2003 APS
Sletten 20, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-6-2018
Bruttofortjeneste
0,3
(0,4)
Resultat før skat
0,2
(0,2)
Egenkapital
1,6
(1,5)
Antal ansatte
3

GRENAA MURER- OG
TØMRERFORRETNING A/S
Frejasvej 15, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2018
Bruttofortjeneste
2,1
(2,6)
Resultat før skat
0,1
(0,0)
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GSM MASKINFABRIK A/S
Kattegatvej 14, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2018
Bruttofortjeneste
17,5
(17,0)
Resultat før skat
2,9
(3,1)
Egenkapital
6,5
(6,2)
Antal ansatte
23

NYMARK & FOGH TEKNIK APS
Energivej 14, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2018
Bruttofortjeneste
4,6
(4,8)
Resultat før skat
0,2
(0,4)
Egenkapital
0,7
(0,5)
Antal ansatte
15

H. HOFFMANN A/S
Søholtvej 11, 8400 Ebeltoft
Regnskabsafslutning 30-6-2018
Bruttofortjeneste
2,1
(1,0)
Resultat før skat
1,1
(-0,1)
Egenkapital
2,0
(1,2)
Antal ansatte
3

RAW PAKKETEKNISK
RÅDGIVNING APS
Præstekravevej 15, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-6-2018
Bruttofortjeneste
1,3
(2,9)
Resultat før skat
0,5
(1,7)
Egenkapital
1,6
(2,2)
Antal ansatte
3

HAVNEVEJENS FRISØRSALON APS
Havnevej 57, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2018
Bruttofortjeneste
0,3
(0,4)
Resultat før skat
-0,0
(0,0)
Egenkapital
0,1
(0,1)
Antal ansatte
3
HN AUTOCENTER A/S
Centervej 4, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-9-2018
Bruttofortjeneste
8,5
(7,3)
Resultat før skat
1,8
(0,8)
Egenkapital
9,7
(8,4)
Antal ansatte
35
HORNSLET BOGTRYKKERI APS
Tingvej 36, 8543 Hornslet
Regnskabsafslutning 30-6-2018
Bruttofortjeneste
0,6
(0,8)
Resultat før skat
0,1
(0,0)
Egenkapital
0,2
(0,2)
Antal ansatte
3
J.K.J STÅLTEKNIK APS
Neptunvej 6, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2018
Bruttofortjeneste
3,0
(2,9)
Resultat før skat
1,0
(-0,4)
Egenkapital
3,8
(3,0)
Antal ansatte
45
KATTEGAT SEAFOOD A/S
Saturnvej 2, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-9-2018
Bruttofortjeneste
22,3
(18,0)
Resultat før skat
-2,0
(-9,9)
Egenkapital
22,3
(23,3)
Antal ansatte
65
NARDOS A/S
Energivej 1, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30-6-2018
Bruttofortjeneste
6,1
(7,2)
Resultat før skat
0,5
(1,7)
Egenkapital
3,0
(3,9)
Antal ansatte
15
NOVA VITA APS
Huldremosevej 6, 8586 Ørum Djurs
Regnskabsafslutning 30-9-2018
Bruttofortjeneste
0,3
(0,7)
Resultat før skat
-0,3
(0,1)
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G.M.T. APS
Frejasvej 15, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2018
Bruttofortjeneste
0,6
(0,5)
Resultat før skat
0,4
(0,2)
Egenkapital
24,0
(23,8)
Antal ansatte
15
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RESTAURANT KAHYTTEN.
GRENAA APS
Havneplads 1, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2018
Bruttofortjeneste
0,5
(0,5)
Resultat før skat
0,1
(0,2)
Egenkapital
0,4
(0,3)
Antal ansatte
3
SKØDSTRUP
TRÆDREJERI AF 1986 APS
Grenåvej 19C, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-6-2018
Bruttofortjeneste
7,7
(6,9)
Resultat før skat
2,3
(1,4)
Egenkapital
2,3
(1,6)
Antal ansatte
15
SOFASHOPPING APS
Kalkværksvej 3A, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2018
Bruttofortjeneste
4,4
(4,4)
Resultat før skat
-0,3
(0,5)
Egenkapital
1,4
(1,8)
Antal ansatte
15
SOUTH AFRICAN TRAVEL APS
Horstvedvej 5, 8560 Kolind
Regnskabsafslutning 30-6-2018
Bruttofortjeneste
0,8
(0,7)
Resultat før skat
0,0
(0,0)
Egenkapital
0,2
(0,2)
Antal ansatte
3
SPARHAMMAR INVEST APS
Århusvej 22A St th, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2018
Bruttofortjeneste
4,6
(4,6)
Resultat før skat
2,4
(7,8)
Egenkapital
9,4
(7,4)
Antal ansatte
3
STENLØSE MARINE APS
Århusvej 22A St th, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2018
Bruttofortjeneste
1,8
(1,9)
Resultat før skat
1,2
(3,1)
Egenkapital
8,3
(7,3)
Antal ansatte
3
TANDLÆGERNE I VIVILD APS
Nørregade 13A, 8961 Allingåbro
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Regnskabsafslutning 30-6-2018
Bruttofortjeneste
8,8
(8,1)
Resultat før skat
4,3
(6,1)
Egenkapital
14,6
(13,7)
Antal ansatte
15
THORSAGER AUTO APS
Nørregade 9, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-6-2018
Bruttofortjeneste
1,6
(1,4)
Resultat før skat
1,3
(1,1)
Egenkapital
8,2
(7,3)
Antal ansatte
7
TONNY SLETSKOV VVS APS
Industrivej 4, 8410 Rønde
Regnskabsafslutning 30-6-2018
Bruttofortjeneste
0,3
(0,6)
Resultat før skat
-0,1
(0,2)
Egenkapital
-0,1
(0,0)
Antal ansatte
7

Ejerleder Poul Bonde, Rønde Industriteknik A/S

Svejserobotter giver vækst

WITEHAUZ APS
Mortenskærvej 5, 8420 Knebel
Regnskabsafslutning 30-6-2018
Bruttofortjeneste
0,7
(1,0)
Resultat før skat
-0,1
(0,2)
Egenkapital
0,1
(0,3)
Antal ansatte
3
ØSTSHIP APS
Djurslandskajen 1, 8500 Grenaa
Regnskabsafslutning 30-6-2018
Bruttofortjeneste
4,7
(3,8)
Resultat før skat
1,1
(0,9)
Egenkapital
1,8
(1,0)
Antal ansatte
15

Nyeste Kemppi
i tredje generation
Poul kalder de nye maskiner
for RIT Robots, og tredje
generation, som er den, der nu
Ejerleder Poul Bonde har ellers
sælges til både Danmark, Finaltid sagt, at Rønde Industriland og Tyskland, er ekstrem
teknik ikke skulle rode med
RØNDE INDUSTRITEKNIK A/S
fleksibel og kan flyttes med en
robotter. „Mit udgangspunkt
Ydesmindevej 1, 8560 Kolind
gaffeltruck hen, hvor den skal
var, at det er øretævernes
Regnskabsafslutning 30-9-2018
anvendes, på en halv time.
holdeplads. Alligevel begyndte
„Det er virkelig plug and play.
vi
i
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2017
at
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7
praktisk taget ingen rengøring
robotter. De er, til forskel fra
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)
bagefter. En mand kan samtihvad jeg har set før, meget
dig betjene flere robotter, så i
BRUTTOFORTJENESTE
RESULTAT
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RESULTAT
RESULTAT
FØR SKAT
RESULTAT en tid med mangel på smede
kan robotterne øge kapaciteten væsentligt.“
Robotterne sikrer samtidig,
at opgaverne kan holdes her i
landet, da maskinfabrikkerne
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2017

med dem bliver mere konkurrencedygtige.

hurtige at programmere, og
selvom vi har været meget
kritiske i processen, havde vi
ret hurtigt den første model af
vores svejserobot klar.“

Svejsesoftware og et ny
udviklet robothovede fra
Ebdrup Mark kobler robotteknologi sammen med finske
Kemppi svejsemaskiner, så resultatet er kompakte og mobile
svejserobotter, der i samarbejde med Kemppi måske skal
sælges i hele Europa.

SERVICE CENTER. GRENAA ApS............. 11.12.2018 3)
Leafless Entertainment IVS........................30.11.2018 0)
SenseHome ApS.........................................30.11.2018 0)
MHF MONTAGE ApS.................................30.11.2018 0)
G. J. ApS......................................................30.11.2018 0)
SEAGAARD CONSULTING IVS.................30.11.2018 0)
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Kæmpe marked
Svejserobotterne fylder allerede i år omkring 20% af omsætningen, og Poul vurderer,
at det kan komme op og fylde
omkring halvdelen, fordi der er
så stor efterspørgsel. „Vi udvikler robotterne i samarbejde
med Kemppi, og alt til robothovedet har vi selv udviklet. Det
er drejet og fræset i aluminium
i samarbejde med en lokal
maskinfabrik. Vi laver samtidig
serviceaftaler på de robotter,
vi sælger i Danmark, mens
Kemppi selv sørger for service
i udlandet, i samarbejde med
de lokale forhandlere.“
I år er der brugt mange ressourcer på udvikling, så Poul
forventer et væsentligt bedre
resultat og større omsætning
til næste år, da han også håber
på salg til andre europæiske
lande i samarbejde med
Kemppi.
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0
37671843
39144085
38910221
39248867
36087269
38658476
34581614
32299636
38430041
10567505
39295482
37867306
38819887
33585047
38806378
39613034
39241994
37256382
36038691
39656787
34727104

Underground studio IVS..............................29.11.2018 0)
TUNKAS EJENDOMME ApS.....................29.11.2018 0)
Analyseenheden 4V ApS............................29.11.2018 0)
2014 20152014
20162015
20172016
20182017 2018
Malerogmurerservice
IVS...........................29.11.2018 0)
Brdr. Laursen IVS........................................29.11.2018 0)
VENNEBERG EJENDOMME ApS..............28.11.2018 0)
OVERSKUDSGRAD
OVERSKUDSGRAD
KJÆRHOLM ApS........................................28.11.2018 0)
2014 2015
20162015
20172016
20182017 2018
2014
Emils
Gård
IVS............................................
27.11.2018 2)
Speedyneedle IVS....................................... 27.11.2018 0)
WTG Inspections ApS................................ 27.11.2018 0)
RASKAS IVS................................................23.11.2018 0)
NIKOLAJSEN BYG IVS...............................23.11.2018 0)
Ødelikatessen Anholt IVS...........................23.11.2018 0)
DS Smith DM Plast ApS.............................23.11.2018 0)
Datoselskabet af 1. oktober 2018 A/S........22.11.2018 0)
Nerve Damage Games IVS......................... 21.11.2018 3)
OR SPECIAL-LABORATORIUM ApS.........13.12.2018 3)
STØJWU ApS.............................................09.12.2018 2)
Lishoppen IVS.............................................03.12.2018 3)
John‘s Plæneservice IVS............................01.12.2018 0)
FELDBALLE MASKINSTATION ApS..........01.12.2018 0)
Big Brothers United IVS..............................30.11.2018 0)
Rodan Cars IVS...........................................30.11.2018 0)
TAGR IVS.....................................................30.11.2018 3)
MC Finans ApS...........................................30.11.2018 2)
KOMPLEMENTARSELSKABETN.J.TRANSPORTApS.. 30.11.2018 2)
Goatboil IVS.................................................29.11.2018 0)
MFC GROUP (DK) ApS...............................29.11.2018 0)

25632516
38712039
38864998
39641194
34075549
39648024
39535769
32644082
33861370
35204288
39578808
39554593
36040394
39398184
32354831
30920902
38802194
35828524
39466562
34622566
37437689
39295482
36898666
77515011

BAQUP SUPPLY & SERVICES ApS............29.11.2018 0)
Havmøller ivs...............................................29.11.2018 0)
MolsBiking ApS...........................................29.11.2018 0)
Tøttrup Operarejser ApS.............................28.11.2018 0)
HVIDBJERG SERVICE ApS........................28.11.2018 0)
Color Spot Design IVS................................28.11.2018 0)
MOLSFLYT.DK IVS.....................................28.11.2018 0)
VIKAFORM ApS.......................................... 27.11.2018 2)
FLEXMAN RENT ApS................................. 27.11.2018 2)
SB SERVICE ApS........................................ 27.11.2018 0)
GRAABÆK RACE IVS................................. 27.11.2018 0)
Daniel Formueplaje IVS.............................. 27.11.2018 0)
NOBELIUM ApS......................................... 27.11.2018 0)
Kt.maler.tømmer og gulvservice IVS......... 27.11.2018 0)
WEBAWAY ApS..........................................26.11.2018 0)
B D JØRGENSEN BYG ApS........................26.11.2018 0)
Sreejendomsservice Ivs.............................24.11.2018 0)
WEBDEPOTET IVS.....................................24.11.2018 0)
Erling Post IVS.............................................23.11.2018 0)
AVIO ApS....................................................23.11.2018 0)
TH Import ApS............................................23.11.2018 0)
STØJWU ApS.............................................22.11.2018 0)
Anpartsselskabet af 22.10.2018.................22.11.2018 0)
NOCTUA EJENDOMME II ApS..................22.11.2018 0)

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

Ajour
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SuperBrugsen Glesborg
Andreas Strømholt Bach (26)
er tiltrådt som uddeler for SuperBrugsen i Glesborg. Han
har været i forretningen i to år
og kommer fra en stilling som
souschef og har desuden været konstitueret uddeler siden
oktober. Andreas har afløst
Heine Petersen som fratrådte
først i oktober.

Jimmi Skov (37) er tiltrådt
som kundechef i Djurslands
Bank i Løgten-Skødstrup.
Jimmi kommer fra en stilling
som privatrådgiver i Sydbank
i Risskov og har tidligere
erfaring fra Folkesparekassen og Vorbasse-Hejnsvig
Sparekasse.

Djurslands Bank

Grenaa Gymnasium

way i Irland og ti unge talenter
dystede om prisen.
Syddjurs Kommune

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

Fregatten Jylland

Grenaa Gymnasium

Anders Jelle (43) er tiltrådt
som erhvervschef i bankens
afdeling i Grenaa. Han har
cirka 20 års erfaring som
erhvervsrådgiver og kommer
senest fra Rønde Sparekasse.
Han har tidligere erfaring fra
såvel Sydbank som Nykredit.
Grenaa Gymnasium

Anders Tetsche (49) er
tiltrådt som privatkundechef
i Djurslands Bank i Grenaa.
Han kommer senest fra en
stilling som afdelingsdirektør
i Nordjyske Bank i Aalborg,
men er både født og opvokset
i Grenaa. Anders har cirka 30
års erfaring fra Lån & Spar
Bank og siden Nørresundby
Bank/Nordjyske Bank.

Direktør Lars H. Olsen fratræder efter gensidig aftale sin
stilling på Fregatten Jylland
med udgangen af april 2019.
Den selvejende institution
står overfor en større fysisk
forandringsproces, der over
en længere periode vil inddrage
havneareal og udenoms områderne i besøgsoplevelsen.
Bestyrelsen og Lars H. Olsen
er enige om, at de kommende
faser skal styrkes ved at
tilføre yderligere kompetencer
til Fregatten Jylland, og formand Tommy Bøgehøj takker
på bestyrelsens veje Lars H.
Olsen for et godt samarbejde
og for at have stået i spidsen
for udarbejdelse af den nye
strategiplan. Lars vil fungere
som konsulent for Fregatten
Jylland efter sin fratræden.
Molskroen
Grenaa Gymnasium

Kok på Molskroen Anders
Bjerring er udpeget som
European Young Chef for
2018 med sin ret „Memory of
my Childhood“. Konkurrencen
fandt sted på Galway-Mayo
Institute of Technology i Gal-
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Erhverv Grenaa medlemsmøde
28. februar kl. 08:00-09:30, Kulturhuset
Pavillonen, Kærvej 11, 8500 Grenaa.
Mulighed for gæstedeltagelse.
www.erhvervgrenaa.dk

Elinor Bæk Thomsen (59) er
tiltrådt som bæredygtighedskoordinator i Syddjurs Kommune. Hun er cand. scient. i
geografi fra Aarhus Universitet og kommer fra en stilling
som chefkonsulent i Grøn
Vækst og Oplevelser i Region
Midtjylland, og har mangeårig
erfaring fra arbejdet med bæredygtighed, cirkulær økonomi
og FN‘s verdensmål fra både
Regionen og Aarhus Amt.
Der er tale om en nyoprettet
stilling.
Det Kreative Hus
Leo H. Pedersen er på et
ekstraordinært bestyrelsesmøde i foreningen Fremtidens
Værksteder blevet valgt som
ny formand. Han afløser Bent
Rolfsted på posten.

Infomøde – GMC Miljøcertifikat
17. januar 2019 kl. 13.00, Rådhuset
Grenaa, Torvet 1, 8500 Grenaa.
GMC Miljøcertifikat, hvordan får
min virksomhed det? Ulrik Sinding,
Djursland Kloakservice, fortæller om
sine erfaringer med GMC Miljøcertifikatet, der er det lokale alternativ til de
internationale miljøcertificeringer.
Tilmelding ikke nødvendig.
Info: Carsten T. Willadsen, 8959 4004,
ctw@norddjurs.dk
Syddjurs Kommunes nytårskur
25. januar kl. 7:30-9:30, PR electronics, Lerbakken 10, 8410 Rønde.
Syddjurs Kommunes nytårskur for
erhvervslivet 2019. Programmet
består af korte oplæg og efterfølgende
networking med morgenbrød.
Tilmeldingsfrist 18. januar 2019kl.
12:00 .
Arr./Info: Arrangør Erhvervsservice
Syddjurs 7015 1618, info@essyddjurs.dk
Erhverv Grenaa medlemsmøde
31. januar kl. 08:00-09:30, Kulturhuset
Pavillonen, Kærvej 11, 8500 Grenaa.
Mulighed for gæstedeltagelse.
www.erhvervgrenaa.dk

Vam A/S
Entreprenørvirksomheden
Vam A/S, med hovedkontor
i Vester Alling og afdelinger
i Randers og Ebeltoft, åbner
kontor i Aarhus. “Vi vil være
nærmere flere af vores kunder
og samarbejdspartnere i hele
Midtjylland – fra Djursland,
Aarhus, Silkeborg og Horsens,
til Vejle og Billund. Derfor
giver det rigtig god mening at
udvide med et Aarhus-kontor
tæt ved E45-motorvejen,”
fortæller administrerende
direktør Allan Hougaard.    
Lægefællesskabet 3. Sal
De tre praktiserende læger
Mogens Vestergaard, Jannik
Falhof og Hans Christian
Kjeldsen har modtaget
Dagens Medicins initiativpris
Den Gyldne Skalpel for at løse
lægemangel med nye idéer
og arbejdsglæde. Lægefællesskabet får prisen for at
vise, at det er muligt at drive
lægepraksis i »vandkantsdanmark«, og for at vise at
de ved at tilbyde fleksible
arbejdsforhold, arbejdsglæde,
faglighed og undervisning har
evnet at tiltrække unge læger
og fastholde ældre læger til et
lægedækningstruet område.
MadXpressen
Efter ti år i Allingåbro er
MadXpressen I/S flyttet til
Randers, hvor den tidligere
Vestas-kantine kommer til at
danne ramme for virksomheden. Samtidig skal de fra
kantinen levere mad til husets
110 nye medarbejdere hos
Kosan Crisplant.

www.erhvervDJURSLAND.dk · januar 2019

Kvalitet og Omtanke

VVS-installation

per møller

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

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

www.permoeller.dk

Tel. 8833 4646 · www.lsalaw.dk

Jesper Stagegaard, Ree Park, om Ålsrode
Ålsrode har den viden, der skal til for at løse
opgaverne på den rigtige måde, de er en del af
processen. De har både det grej, der skal til,
og ved, hvordan det skal bruges.
aalsrode.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.erhvervDJURSLAND.dk · januar 2019

www.mfnorddjurs.dk
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MURERFIRMA

Bent Klausen
Kratbakken 10

Aps

8586 Ørum Djurs Tlf. 8638 1160

www.bentklausen.dk

En stærk
nordisk bank

VIRKSOMHEDER PÅ
GENBRUGSSTATIONERNE

I 2019

Torvet 15-17
Telefon 45 12 35 40

Til virksomhedsejere
Ved du, at virksomheder kan benytte genbrugsstationerne på Djursland?
I 2019 kan du aflevere op til 2 tons affald knyttet til hvert køretøj, du
tilmelder. Det koster 610 kr. uden moms pr. køretøj. Køretøjet må veje op
til 3.500 kg plus en eventuel trailer.

Få efteruddannelse
og nye kompetencer

Alternativt til et årsabonnement kan virksomheder betale for et enkelt
besøg på genbrugsstationerne så der betales pr. besøg. Det koster 175 kr.
pr. besøg.

- Chauffør, lastbil, vogn og bus
- Kran
- ADR kurser

Du kan læse mere og tilmelde din virksomhed på www.renodjurs.dk.
Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe eller skrive til os.

- Truck
- Køretekniske kurser
For yderligere information ring på tlf. 70 11 10 10.

Venlig hilsen
Reno Djurs
RENO DJURS I/S • NYMANDSVEJ 11 • 8444 BALLE
TLF.: 87 59 77 77 • RENODJURS@RENODJURS.DK
WWW.RENODJURS.DK

Ring Djursland

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

